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บทคัดยอ 
 

การวิจยัคร้ังนมีีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการทองเที่ยวตางประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย และหาความสัมพนัธระหวางปจจัยจูงใจการทองเที่ยวประเทศลาวกับประเทศ
เวียดนาม ลักษณะประชากรตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการทองเที่ยวประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสงัคมนิยมเวียดนาม กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย คือ
นักทองเที่ยวชาวไทยทีเ่ดินทางทองเที่ยวประเทศลาวและเวยีดนาม โดยผานดานตรวจคนเขาเมืองขา
ออก ดานชองแม็ก จังหวดัอบุลราชธานี  ดานตรวจคนเขาเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  (1) จังหวัด
หนองคาย และดานตรวจคนเขาเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (2) จังหวัดมกุดาหาร จํานวน  400 คน  
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม กําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีเครจซี และมอร
แกน (Krejcie & Morgan) โดยวิธีตามสะดวก จํานวน 400 ชุด คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เทากับ .9197  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square)  ผลการวิจยัพบวา 1.  นักทองเทีย่ว
ใชระยะเวลาเฉลี่ยในการเดนิทางทองเที่ยว  มากที่สุดคอื  3-7 วัน   รองลงมาไดแก  จํานวนวนัเฉลี่ย
นอยกวา 3  วนั  มีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการเดินทางทองเที่ยว ประมาณ 5,000-10,000  บาท นิยม
เดินทางไปกับคณะศกึษาดูงานมากที่สุด  สวนใหญมวีัตถุประสงคในการไปพกัผอนหยอนใจมาก
ที่สุด 2. ผลการวิเคราะหเกีย่วกับปจจยัจูงใจในการทองเทีย่วประเทศลาวและเวยีดนามของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานประชาสมัพันธมีระดับความสําคัญในการจูงใจ มากที่สุด  นอกนั้นมีระดบัความสําคัญอยูใน
ระดับมาก  ใน 6 ดาน (1) เพศ   มีความสัมพันธกับปจจยัจูงใจที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 (2) อายุ  
มีความสัมพันธกับปจจัยจูงใจที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 (3)  สถานภาพ  มีความสัมพันธกับ
ปจจัยจูงใจในดานแหลงทองเที่ยว  ดานภมูิศาสตร  ดานประชาสัมพนัธและดานกฎหมาย (3) ระดับ
การศึกษา  มคีวามสัมพันธกับปจจยัจูงใจที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ  .05 (5)  อาชีพ  มีความสัมพันธ
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กับปจจยัจูงใจที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 และ (6) รายไดตอเดือน  ของนักทองเที่ยว  มี
ความสัมพันธ  กับปจจัยจงูใจในการเดนิทางที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 และ 4. ปญหาและ
อุปสรรคไดแก ปญหาดานการเดินทางทีลํ่าบาก  และใชเวลานาน  เนื่องจากถนนไมดีปญหาของการ
เขาถึงการทองเที่ยวทีไ่มสะดวก  ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและราคาสินคาบางแหงแพงเกินไป  
 

คําสําคัญ: ปจจัยจูงใจ  การทองเที่ยวตางประเทศ  ประเทศลาว  ประเทศเวียดนาม 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study Thai tourists’ persuasive factors in 

traveling abroad and to find out the relationship between persuasive factors in traveling 

to Laos and Vietnam in accordingly to the characteristics of population, problems and 

obstacles on traveling to Lao People’s Democratic Republic and Socialist Republic of 

Vietnam.  The subjects in this research comprised 400 Thai tourists who traveled 

through Chongmek Immigration, Ubonratchathani Province, Thai-Lao Friendship 

Bridge Immigration (1) Nongkhai Province, and Thai-Lao Friendship Bridge 

Immigration (2) Mukdahan Province.  The instrument used in collecting data was a 

questionnaire and the statistics used for data analysis were percentage, mean, and 

standard deviation, and the hypothesis was tested by Chi-square. The results revealed 

that: 1. tourists mostly took 3-7 days for the longest traveling and others spent less than 

3 days. Their average expenses per traveling were about 5,000-10,000 Baht and they 

were likely to travel in study tour group and mostly intended to go for a relaxing 

holiday, 2. The results of Thai tourists’ persuasive factors in traveling to Laos and 

Vietnam as a whole were at “much” levels. When considering at each aspect, it was 

found that public relation was at ‘most’ persuasively significant level and the rest 

aspects were at “much” significant levels. The relationship between Thai tourists’ 

persuasive factors in traveling to Laos and Vietnam was: (1) Gender was related to 

Thai tourists’ persuasive factors in traveling at the statistically significant difference 

level of .05, (2) Age was related to Thai tourists’ persuasive factors in traveling in all 

aspects at the statistically significant difference level of .05, (3) Status was related to 

tourist attraction, geography, public relation, and law. Economy, society and culture 

and other supporting factors were not related, (4) Educational level was related to Thai 

tourists’ persuasive factors at the statistically significant difference level of .05. 
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Economy, society and culture were not related, (5) Occupation was related to Thai 

tourists’ persuasive factors at the statistically significant level of .05. Economy and 

other supporting factors were not related, and (6) Tourists’ monthly income was related 

to Thai tourists’ persuasive factors at the statistically significant difference level of .05 

but the aspect of economy was not related, and  4. Thai tourists’ problems and obstacles 

on traveling to Laos and Vietnam were taking a long time for traveling and roads were 

not good. It was difficult to get to tourist attractions. It was lack of facilities and 

products were expensive in some tourist attractions.  
 

Keywords: Persuasive Factors, Traveling Abroad, Laos, Vietnam 
 

บทนํา 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนธุรกิจการใหบริการที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและ

การพัฒนาประเทศในทุกทวปีทั่วโลกซึ่งประเทศตางๆ เล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการ
สงเสริมการทองเที่ยวทําใหธุรกิจทองเที่ยวเจริญเติบโตอยางรวดเรว็ เนื่องจากอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง ไดแก  ธุรกิจ
โรงแรม  การขนสง รานอาหาร สินคาที่ระลึก หรือผูประกอบการจัดนําเที่ยว สําหรับธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องโดยออม ไดแก ธุรกิจการกอสราง โรงพยาบาล รานเสริมสวย เปนตน ธุรกิจเหลานี้ตางก็
พยายามจัดหาสินคาและบริการทางการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและ
สรางความพึงพอใจเพื่อดึงดดูความตองการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวใหเพิ่มมากขึ้น  

สถานการณการทองเที่ยวไทยมีการเจริญเตบิโตอยางรวดเร็วและเปนอุตสาหกรรมที่นาํเงิน
เขาประเทศอนัดับหนึ่งเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แตในขณะเดยีวกันเงินตราของไทยก็ไหลออก
นอกประเทศมากเชนเดียวกัน เนื่องมาจากการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของคนไทยและยังมี
แนวโนมสูงขึ้นสงผลใหดุลการทองเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง  จากรายงานสถานการณ
การทองเที่ยวของศูนยวจิัยกสิกรไทย  (2550, 3-4)  พบวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมา
ทองเที่ยวประเทศไทยในป 2550 มีประมาณ 14.74 ลานคน ขยายตวัเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 จากป 2549 
และสามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 5.47 แสนลานบาท  สําหรับนักทองเที่ยวไทยที่
เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ประมาณ 3.5 ลานคนและมแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 
2548  เปนตนมาถึงแมสถานการณทางเศรษฐกิจจะอยูในชวงวกิฤติและมีการรณรงค ใหคนไทย
ทองเที่ยวในประเทศเปนอยางมากแตนกัทองเที่ยวชาวไทยก็ยงันิยมเดนิทางทองเที่ยวในตางประเทศ 
ทําใหเกิดการไหลของเงินตราออกนอกประเทศคิดเปนมูลคาประมาณ 8.2  หมื่นลานบาท จากรายงาน
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การทองเที่ยวของไทยของป 2550 พบวา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2550, 69-73) การเดนิทาง
ไปทองเที่ยวในตางประเทศของนักทองเทีย่วไทยนยิมเดนิทางไปในแถบ ยุโรป อเมริกา และภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากที่สุด  จากขอมูลการทองเที่ยวแหงประเทศไทยพบวาประเทศจุดหมาย
ปลายทางในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตที่คนไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากขึน้ที่เปนประเทศ
เพื่อนบานของไทยเรียงลําดับความนิยมของนักทองเที่ยว  ไดแก   ประเทศมาเลเซีย  ลาว   จนี  
สิงคโปร  ญ่ีปุน  ฮองกง  ไตหวัน  เวยีดนาม และ กัมพูชา  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ( 2550,5 ) 

จากกรอบนโยบายของคณะกรรมการการทองเที่ยว พ.ศ 2550 – 2554 ไดกําหนดนโยบาย
และแผนการตลาดการทองเที่ยวไทยไวหลายประเดน็  ประเด็นที่สําคญัคือ สงเสิรมใหการทองเทีย่วมี
บทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนทั่วทุกภูมภิาคของไทยและเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ  การสรางงานและชวยเพิ่มรายไดใหกบัประเทศนอกจากนั้นยังสงเสรมิ
การเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ในการทําการตลาดรวมกนั  เพือ่กระตุนใหเกดิ
การเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในภูมภิาคและภายนอกภูมภิาคอันจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่
ไดมาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2552,1)  ประเทศลาวและ
เวียดนาม  เปนประเทศเพื่อนบานของไทยที่มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร  
วัฒนธรรมและประเพณีที่นาสนใจมีความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว  จึงพบวา มีนักทองเที่ยว
ชาวไทยเดินทางไปทองเที่ยวเปนจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2550 มีนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวใน
ประเทศลาว  จํานวน 891,448 คน และประเทศเวียดนาม จํานวน 250,000  คน (สถานการณการ
ทองเที่ยว, 2552) จากขอมูลดงักลาวจะเหน็วาคนไทยนยิมไปเที่ยวในประเทศลาวและเวยีดนามเปน
จํานวนมากและในฐานะผูวิจยัเปนผูประกอบกิจการธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ และสวนใหญ
ใหบริการนกัทองเที่ยวในเขตอีสานใต และนักทองเที่ยวที่มาใชบริการของบริษัท นิยมเดินทางไป
ทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบานไดแกประเทศลาวและเวยีดนามมากกวาประเทศอื่น ๆ จึงสนใจที่จะ
ศึกษาวาอะไรเปนปจจยัจูงใจในการทองเทีย่ว ประเทศลาวและเวยีดนาม  ทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลการวจิัย
ไปใชประโยชนในการประกอบกิจการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษา ปจจัยจูงใจในการทองเที่ยวประเทศลาวและเวียดนาม ของนักทองเที่ยวชาว 

ไทย   
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจยัจงูใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเทีย่ว  

ประเทศลาวและเวยีดนาม ตามลักษณะทางประชากร 
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3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทองเที่ยวประเทศ ลาวและเวียดนามของ   
นักทองเที่ยวชาวไทย   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
     ประชากรทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก  นักทองเที่ยวชาวไทยทีเ่ดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศลาว และเวยีดนาม  โดยกําหนดเฉพาะประชากรที่เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองดานชอง
เม็ก อําเภอสิรินธร จังหวดัอบุลราชธานี  ดานตรวจคนเขาเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (1)  อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคายและดานตรวจคนเขาเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ( 2 )  อําเภอเมือง จังหวดั
มุกดาหาร 

     2. กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยาง ไดแก   นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวประเทศ ลาว และเวียดนาม 

ที่เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองขาออกดานตรวจคนเขาเมืองดานชองเม็ก จังหวดัอุบลราชธานี  
ดานสะพานมติรภาพไทย-ลาว (1) จังหวัดหนองคาย และดานตรวจคนเขาเมืองสะพานมิตรภาพ ไทย-
ลาว (2) จังหวดัมุกดาหารในชวงเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2552 กาํหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีการ
ของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตวัอยาง 400 คน โดยวิธีตามสะดวก  
(Convenience sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครัง้นี้  เปนแบบสอบถามเพื่อถาม

นักทองเที่ยว ชาวไทยทีเ่ดินทางทองเที่ยวประเทศ สปป.ลาว และ เวียดนาม แบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว คือ เพศ  อายุ ระดบั
การศึกษา  สถานภาพ   รายได    อาชีพ  ระยะเวลาของการเดินทางทองเที่ยว 
     ตอนที่  2  ปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศไดแก แหลงทองเที่ยว ความ
ปลอดภัย   ความสะดวกในการเดินทาง ผลิตภัณฑการทองเที่ยว ระยะเวลาและบริการสนับสนุนอื่น ๆ  

ตอนที่  3  ปญหา   อุปสรรค และขอเสนอแนะ  ในการทองเที่ยวตางประเทศ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่จงัหวัดหนองคาย ดานตรวจคนเขา

เมืองสะพานมติรภาพไทย – ลาว (1) จังหวดัอุบลราชธานีดานตรวจคนเขาเมืองสะพานมิตรภาพ ไทย 
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– ลาว (2) ดานชองเม็ก โดยผูวิจัยเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยทําการเก็บขอมูลในเดือน
มกราคม - เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 
 

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว  ในการจดักระทําขอมูลผูวิจัยได

ดําเนินการดังนี้ 
1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 

 2.  กรอกรหัสแบบสอบถาม 
 3.  กําหนดตัวเลขแทนคาขอมูลในแบบสอบถามแตละขอ  แลวบันทึกขอมูลที่ไดมาลง

ในกระดาษ  ทาํจนครบแบบสอบถามทุกฉบับ 
 4.  ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ  
การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี ้

1. การศึกษาลักษณะของกลุมตวัอยางวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี ่
หาคารอยละ (Percentage)  เสนอขอมูลเปนตารางประกอบการบรรยาย 

2.  การศึกษาปจจัยจูงใจ หรือ เหตุผลหลักในการตองการเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศ สปป.ลาว และ เวียดนาม  วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation) 

3. หาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, และประเทศสังคมนิยมเวยีดนาม วเิคราะหโดยใช ไคสแควร ( χ 2) 
  6.  ปญหาและอุปสรรคในการทองเที่ยวในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ใชการวิเคราะหเนื้อหา 

7.  เกณฑในการแปลความหมายขอมูล การแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean)  
ไดกําหนดขอบเขตของคาเฉลี่ยดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2535, 100) 

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถงึ ระดับความสําคัญมากที่สุด 
คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถงึ ระดับความสําคัญมาก 
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดับความสําคัญปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

 

 
 



 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 17 
และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิจัยสูชุมชน ครั้งที่ 5 

568

สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปจจัยจูงในการทองเที่ยวตางประเทศ ของนักทองเที่ยวชาวไทย  : 
กรณีศึกษาประเทศลาวและ เวียดนามผูวจิยัสรุปผลการวิจัยดังนี ้

1.    ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศกึษาประเทศลาวและเวยีดนาม  ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  ดานสังคมและวัฒนธรรม รองลงมาไดแก
ดานทองเที่ยวและดานการเมืองและกฎหมาย ตามลําดบัเมื่อพิจารณาเปนรายดานแตละดานมี
ความสําคัญอยูในระดับมากเชนกัน 

1.1  ผลการวิจัยเกีย่วกับปจจยัจูงใจในการทองเที่ยวตางประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทยกรณีศกึษาประเทศลาวและเวยีดนามในดานแหลงทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับ
มาก   เรียงและลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรกคือ  ขอ 1 ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว  
รองลงมาไดแกขอ 3 ความสวยงามทางศิลปวัฒนธรรม และขอ 2 กับขอ 5 คือดานความมีช่ือเสียงทาง
โบราณวัตถุโบราณสถาน และความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว   

             1.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเดนิทางทองเที่ยวตางประเทศ
ของนักทองเทีย่วชาวไทยกรณีศึกษาประเทศลาวและเวียดนามในดานเศรษฐกิจโดยภาพรวมมี
ความสําคัญในระดับมาก และเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรกคือขอ 11 คาครองชีพของไทย
และประเทศทีเ่ดินทางไปใกลเคียงกัน รองลงมาไดแกขอ 8 การเดินทางทองเที่ยวในประเทศที่ใกลกนั
มีราคาถูก และขอ 10 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราถูก  

1.3  ผลการวิเคราะหเกีย่วกบัปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยกรณศีึกษาประเทศลาวและเวียดนามดานภูมิศาสตรในภาพรวม
มีความสําคัญในระดับมาก และเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรกคือขอ 14  เสนทางการ
ทองเที่ยว  ประเทศลาวและเวียดนามนาสนใจ   รองลงมาไดแกขอ 15  กับขอ 16  คือมีภูมิประเทศ
สวยงามและความสมบูรณตามธรรมชาติ และขอ 17 การเดินทางสูประเทศลาวและประเทศเวยีดนาม
สะดวก  

1.4  ผลการวิเคราะหเกีย่วกบัปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยกรณศีึกษาประเทศลาวและเวียดนามดานสังคมและวัฒนธรรม
ในภาพรวมมคีวามสําคัญในระดับมาก และเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรกคือขอ 18  
ตองการเรียนรู และสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยู  ความเชื่อ  ศาสนา  และเทศกาลงานประเพณีของ
ประเทศลาวและเวยีดนาม   รองลงมาไดแกขอ 19 .มีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันและนกัทองเที่ยว
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สามารถสื่อสารไดเองกับคนในพื้นที่   และขอ 20 มีความเปนมิตรไมตรีตอกันระหวางนักทองเที่ยว
กับคนในพื้นที่  

1.5  ผลการวิเคราะหเกีย่วกบัปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยกรณศีึกษาประเทศลาวและเวียดนามดานการประชาสัมพันธใน
ภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก และเรยีงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรกคือขอ 21  ไดรับ
ทราบการสงเสิรมการขายและการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวจากบริษทันําเที่ยว รองลงมาไดแกขอ 23 
ไดมีโอกาสชมสารคดีเกี่ยวกับประเทศลาวและเวยีดนาม    และขอ 22 ไดรับคําแนะนําจากบุคคลที่
เคยมาเที่ยวมากอน  

1.6 ผลการวิเคราะหเกีย่วกับปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
ของนักทองเทีย่วชาวไทยกรณีศึกษาประเทศลาวและเวียดนามดานกฎหมายในภาพรวมมีความสําคัญ
ในระดบัมาก และเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง 2 อันดับคือขอ 26 ยกเวนระเบียบการเขาเมืองโดยไม
ตองใชหนังสอืเดินทางสามารถใชบัตรผานแดนชั่วคราวได รองลงมาไดแกขอ 25 มีการยกเวนคาวีซา    

1.7   ผลการวิเคราะหเกีย่วกบัปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยกรณศีึกษาประเทศลาวและเวียดนามดานสนับสนุนอื่นๆใน
ภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก และเรยีงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรกคือขอ 30  
ระยะเวลาในการทองเที่ยวไมนานนกั   รองลงมาไดแกขอ 28 .การผานแดนระหวางประเทศใชเวลา

นอย   และขอ 29 บริษัทนําเที่ยวมีประสบการณในการจดันําเที่ยว  และขอ 27  การอํานวยความ
สะดวกดานการเงิน  ธนาคาร     

2.   ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการทองเที่ยว
ประเทศลาวและเวียดนามของนักทองเที่ยวชาวไทยกับ เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชพี  
และรายไดตอเดือนของนักทองเที่ยวโดยภาพรวม  พบวามีความสัมพันธกับปจจัยจูงใจ  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา   

เพศ   มีความสมัพันธกับปจจยัจูงใจในการเดินทางทองเทีย่วของนกัทองเที่ยวชาวไทยดาน
สังคมและวฒันธรรม  แตเพศไมมีความสมัพันธในดานแหลงทองเที่ยว  ดานเศรษฐกิจ  ดาน
ภูมิศาสตร  ดานประชาสัมพนัธ  ดานกฎหมาย  และปจจยัสนับสนุนอืน่ๆ  เชน  การผานแดน  บริษัท
นําเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธใหทราบ  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 
 อายุ  มีความสมัพันธกับปจจยัจูงใจในการเดินทางทองเทีย่วของนกัทองเที่ยวชาวไทยทุกดาน  
ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 
 สถานภาพ  มคีวามสัมพันธกับปจจยัจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในดานแหลงทองเที่ยว  ดานภูมิศาสตร  ดานประชาสัมพันธและดานกฎหมาย  
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แตสถานภาพไมมีความสัมพันธกับปจจยัจูงใจในการเดนิทางไปทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ  ดาน
สังคมและวัฒนธรรมและปจจัยสนับสนนุอื่นๆ 
 ระดับการศึกษา  มีความสัมพนัธกับปจจยัจงูใจในการเดนิทางทองเที่ยวของนักทองเทีย่วชาว
ไทย  ในดานแหลงทองเที่ยว  ดานภูมิศาสตร  ดานประชาสัมพันธ  ดานกฎหมาย  และปจจัย
สนับสนุนอื่น ๆ  แตระดับการศึกษาไมสัมพันธกับปจจยัจงูใจของนกัทองเที่ยวชาวไทย  ในดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 อาชีพ  มีความสัมพันธกับปจจัยจูงใจในการเดินทางไปทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไทยใน
ดานแหลงทองเที่ยว  ดานภมูิศาสตร  ดานสังคมและวัฒนธรรมดานประชาสัมพันธ    ดานกฎหมาย  
และไมสัมพันธกับปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไทย  ในดานเศรษฐกิจ  และ
ปจจัยสนับสนนุอื่นๆ  ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ .05 
 รายไดตอเดือน  ของนักทองเที่ยว  มีความสัมพันธ  กับปจจัยจูงใจในการเดินทาง  ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในดาน   แหลงทองเทีย่ว  ดานภูมศิาสตร  ดานสังคมและวัฒนธรรม  ดาน
ประชาสัมพันธ  ดานกฎหมาย  และปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  ไมมีความสัมพันธกับปจจยัจูงใจในการ
เดินทางทองเที่ยวของนกัทองเที่ยวไทยในดานเศรษฐกจิที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 

3.   ปญหาและอุปสรรคในทองเที่ยวประเทศลาวและเวียดนามของนักทองเที่ยวชาว
ไทยไดแก   ปญหาดานการเดินทางที่ลําบาก  และใชเวลานาน  เนื่องจากถนนไมดีปญหาของการ
เขาถึงแหลงทองเที่ยวทีไ่มสะดวก ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและราคาสินคาบางแหงแพงเกนิไป  
 

การอภิปรายผล 
1. ปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของนกัทองเที่ยวชาวไทย กรณีศกึษาประเทศ

ลาวและเวียดนาม  ในภาพรวมมีความสําคญัอยูในระดับมาก  เพราะ ไมวาจะเปนปจจัยดานแหลง
ทองเที่ยวดานขอมูลขาวสาร  คานิยมในการทองเที่ยว  ภาวะเศรษฐกจิ และนโยบายการตางประเทศ  
เปนปจจยัหลักที่จะสงผล  ตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว  ซ่ึงจากขอมูลการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (2550 ,18-19)  ไดกลาวถึง  องคประกอบในการทองเที่ยววาการตดัสินใจเดนิทางทองเที่ยวของ
คนจะมาจากปจจัยตอไปนี้เปนองคประกอบสําคัญ ไดแก  ส่ิงจูงใจ  ความปลอดภัย  การเผยแพร
ขอมูลขาวสาร  การใหบริการ  รวมถึงสภาวะการณทางกายภาพ  และระบบนิเวศน และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานประชาสัมพนัธมีระดับความสําคญัในการจูงใจมากที่สุดเพราะการรับทราบ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและครบถวน  สามารถทําใหนักทองเที่ยวตดัสินใจเดินทางทองเที่ยว ใน
ตางประเทศซึ่งสอดคลองกับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ.(2544,20-25) ทีไ่ดใหรายละเอยีดเกี่ยวกับปจจัย
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ดานการประชาสัมพันธวามผีลตอการทองเที่ยวเนื่องจากขอมูลขาวสารจากสื่อทุกชนดิจะชวยสราง
ความเชื่อถือความมั่นใจ คุนเคย และอยากรูอยากเห็นซึ่งจะชวยในการตดัสินใจเดินทางทองเที่ยว  

2. จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวประเทศลาว
และเวียดนามของนักทองเทีย่วชาวไทยกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได/
เดือน  ของนักทองเที่ยวโดยภาพรวม  พบวา มีความสัมพันธกบัปจจยัจูงใจ  อาจเนื่องจากเปนการ
เดินทางทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบานและมีชายแดนติดกันการเดินทางคอนขางสะดวกที่จะเดนิทาง
ไปเที่ยว  การไปทองเที่ยวในประเทศทั้งสองจึงขึ้นกับโอกาส  และความสะดวกตามวนัหยดุพักผอน
ของผูเดินทางประกอบกับคาใชจายไมสูงมากนักและใชเวลาไมนานซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิริ
พันธ  รักเรียนรบ (2547,บทคัดยอ)  ที่ศกึษาเรื่องแรงจูงใจในการทองเที่ยวของนกัทองเที่ยวชาวไทย
และนักทองเทีย่วชาวตางชาตพิบวา นกัทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจยัจูงใจ ดานการพักผอนมาก
ที่สุด  เนื่องจากการทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่กระทําเพื่อผอนคลายความตึงเครียด เปลี่ยนบรรยากาศ 
และสิ่งแวดลอมที่เคยเปนอยู  และสอดคลองกับ ฉลองศรี  พิมลสมพงษ (2531, 88-89)  พบวา ปจจัยที่
ทําใหเกิดความตองการเดินทางทองเที่ยว บางครั้งมาจาก เวลาเชน  วนัหยดุ  หรือเปนชวงหลังชวีติ
การทํางาน นอกจากนั้นยังเกีย่วของกับเรื่องความตองใจที่จะไปเกิดจากเหตุผลและความรูสึก สวนตัว
ของผูเดินทางดังนั้น  ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว  ดานเศรษฐกิจ  ดานภมูิศาสตร  ดานสังคมและ
วัฒนธรรม  ดานประชาสัมพนัธ  ดานกฎหมาย  และปจจยัสนับสนุนอืน่ๆ จึงไมมีผลตอการตัดสินใจ
หรือจูงใจใหเดินทางมากนกัสําหรับการเดินทางทองเทีย่วในประเทศลาวและเวียดนาม    ซ่ึงไม
เหมือนกับการเดินทางไปทองเที่ยวในแถบยุโรป  อเมริกา  หรือแหลงทองเที่ยวทีไ่กล ๆ ปจจัยจูงใจ
อาจมีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเทีย่วมากกวา    
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  จากผลการวิจัยพบวา  ปจจัยจูงใจในการทองเที่ยวตางประเทศของนกัทองเที่ยวชาวไทย
กรณีศึกษาประเทศลาวและเวียดนาม  ในทกุดานอยูในระดับมาก (Χ =4.17)  แตเมื่อพจิารณาเปนราย
ดานพบวา  ปจจัยดานการประชาสัมพันธ  ปจจัยดานภูมศิาสตร  และปจจัยดานเศรษฐกิจ  มีคาเฉลีย่
นอยที่สุด  ตามลําดับผูวิจัยจงึขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
  1.1  บริษัทที่ทําธุรกิจทองเที่ยว ควรทําการประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหเปนที่
แพรหลายครอบคลุมประชาชนทุกระดบั 
  1.2  บริษัทที่ทําธุรกิจทองเที่ยว  ควรผลิตสื่อใหหลากหลายรูปแบบ  เชน  วีดีทัศน  
อินเตอรเน็ต เปนตน 
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  1.3  บริษัทควรมีการออกแบบสื่อชนิดตางๆใหนาสนใจ ทั้งรูปแบบ สีสัน รูปภาพ  
ชนาดและภาษา  ที่ดึงดูดใจแกนักทองเทีย่ว 
  1.4  บริษัทควรเสนอโปรแกรมการทองเที่ยวทีห่ลากหลายรูปแบบ  ใหเหมาะสมกับ
รายไดของกลุมนักทองเทีย่ว  เชน  โปรแกรมการทองเที่ยวแบบประหยัดที่เหมาะสมกับนักทองเทีย่ว
รายไดนอย  โปรแกรมสําหรับนักทองเที่ยวที่เปนขาราชการ นักทองเทีย่วยสําหรับนกัธุรกิจ  
นักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  นกัทองเที่ยวกลุมที่ช่ือชอบวัฒนธรรม  ศาสนา  เพื่อใหเหมาะกับ
จุดมุงหมายของกลุมหลักๆ  จะไดเปนการประหยดั และไมเสียเวลาในการทองเที่ยวแบบอื่นๆเปนตน 
 2.  บริษัทนําเที่ยวควรจัดการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว  ที่
สัมพันธกับปจจัยจูงใจในการทองเที่ยวเปนสําคัญ  เชน  กลุมอายุ  รายได  อาชีพ  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพ และเพศ  ตามลําดับ 
  2.1  บริษัทนําเที่ยวควรจัดโปรแกรมการทองเที่ยว  ทีห่ลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม
กับ กลุมนักทองเที่ยวในและละประเภท  โดยใหนักทองเที่ยวในแตละกลุมไดเลือกทองเที่ยวตาม
ความสนใจ 
  2.2  บริษัทนําเที่ยวควรมีบุคลากรที่ดําเนินการทองเที่ยวไดทุกรูปแบบตามความ
ตองการและสนใจของลักษณะทางประชากรของนักทองเที่ยว 
 3.  บริษัทนําเที่ยวควรมีการประสานงานกบัเจาของพื้นที ่พัฒนาแหลงอํานวยความสะดวกที่
จําเปนแกนกัทองเที่ยว  เชน  หองน้ํา ความสะอาด  กฎหมาย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถ่ิน  เปนตน 
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