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บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดน

ไทย-ลาว ของนักทอ่งเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ จังหวัด

หนองคาย 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว จ านวน 280 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent Samples t-test One-

way ANOVA (F-test) และใช้ Chi-Square ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 

30,000 บาท รูปแบบในการใช้บริการ ส่วนใหญ่จะใช้บริการน าเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

มาก มีช่วงเวลาในการเดินทาง ช่วงวันไม่แน่นอนแล้วแต่จะว่างมีพฤติกรรมของความถี่ในการใช้บริการ

จ านวนคร้ังเดียวมากที่สุด มีระยะเวลาในการท่องเที่ยว  คือระยะเวลา 2-3 วัน บุคคลที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจใช้บริการส่วนใหญ่เป็น ครอบครัว มีเหตุผลที่เลือกใช้บริการมากที่สุดทางด้านความสะดวกสบาย 

และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจ านวน 3,001 – 5,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยทางการตลาดแตกต่างกัน โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และปัจจัยทางด้านประ

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว 

ของนักทอ่งเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ  วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและ

การบญัชี มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น

อย่างมาก เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างรวดเรว็ และเป็นหนทางส าคัญของการน า

รายได้เข้าสู่ประเทศ ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง บวกกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

องค์กรต่างๆ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต่างกไ็ด้มีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและเทคนิคในการ

ให้บริการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศหน่ึงที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ดังน้ัน 

รัฐบาล สปป.ลาว จึงได้มีนโยบาย และให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ในการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว และสร้างให้จังหวัดหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวของประเทศ สปป.ลาว เป็น

ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีเขตแดนติดกับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land 

Locked Country) แต่กม็ีจุดเช่ือมต่อด้านการคมนาคมกับไทยหลายด้าน โดยผ่านสะพานมิตรภาพไทย – 

ลาว ข้ามแม่น า้โขงทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ หนองคาย – เวียงจันทน์ มุกดาหาร – สะหวันนะเขต นครพนม –  

ค าม่วน และ เชียงของ – ห้วยทราย นอกจากน้ี สปป.ลาว ยังมีนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการลงทุนจาก

ภายในประเทศและจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเน่ือง (กรมการค้าต่างประเทศ , 2557) ท า

ให้การท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน เห็นได้จากจ านวน

นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศเดินทางเข้า สปป.ลาว ในแต่ละปีมีจ านวนเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เช่น จากปี 

2548 มีจ านวน 1,095,315 คน เพ่ิมขึ้ นเป็น 1,215,106 คน ในปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 10.93 

(องค์การท่องเที่ยว แห่งชาติสปป.ลาว, 2549) ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สปป.ลาว) มีความสัมพันธ์ยู่ในระดับดีมาก ด าเนินไปอย่างราบร่ืนใกล้ชิดบนพ้ืนฐานของการเคารพซ่ึงกัน

และกันและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่ ความ

ใกล้ชิดทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว รัฐบาล สปป.ลาว ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

แหล่งทอ่งเที่ยวและบริการซ่ึงเป็นสาขาที่สร้างรายได้ที่ส าคัญอย่างต่อเน่ือง  

 กระทรวงการต่างประเทศและการค้าประเทศออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลียประจ า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายงานข้อมูลสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 โดยสถาน

เอกอคัรราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย และด่านศุลกากรหนองคายว่า สะพาน

มิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 เป็นสะพานข้ามแม่น ้าโขงตอนล่างขนาดใหญ่แห่งแรก เช่ือมระหว่าง

หนองคาย ประเทศไทย กับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรัฐบาล

ออสเตรเลียได้มอบงบประมาณสนับสนุนจ านวน 42 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการส ารวจความเป็นไป

ได้ การออกแบบ และการก่อสร้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537 นับตั้งแต่เปิดใช้ สะพานมิตรภาพแห่งน้ี

ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งสองทั้งในแง่เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การ

แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม การคมนาคมและขนส่ง สะพานไม่เพียงแต่เช่ือมโยงพ้ืนที่ของสองประเทศ

123123123



 

ในทางกายภาพ แต่ยังเช่ือมโยงจิตใจและส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวลาว 

สะพานแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสญัลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย ไทย และลาว 

 ในปัจจุบันบริการทอ่งเที่ยวเป็นธุรกจิที่มีความส าคัญและเติบโตข้ึนไปเร่ือยๆ ได้รับความสนใจ

ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพราะบริการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ท  าเงินมหาศาล รวมทั้งเป็นตัวกลางใน

การกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจบริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 

ภัตตาคาร เป็นต้น ส าหรับภาคเอกชนได้มีการแข่งขันอย่างมากในธุรกิจท่องเที่ยว มีการต้ังบริษัทน าเที่ยว

ใหม่ๆเกิดขึ้ นมากมายและน ากลยุทธ์ต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ส่วนภาครัฐบาลกม็ีการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพ่ือกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน จึงท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวเจริญเติบโตข้ึน

อย่างมาก ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคที่สนใจการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน มีการใช้บริการน าเที่ยว

มากกว่าการไปเที่ยวกันเอง เน่ืองจากบริษัทน าเที่ยวได้จัดหาบริการความสะดวกสบาย รวมทั้งสรรหา

โปรแกรมน าเที่ยวที่ดึงดูดใจ ประกอบกับการให้ความรู้และความบันเทิงในขณะเดียวกัน ท าให้เกิดการ

แข่งขันเพ่ือพยายามปรับปรุงรูปแบบและบริการน าเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และหัน

มาร่วมมือกนัจัดท าการส่งเสริมการตลาด ท าให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางมากข้ึน ดังน้ันธุรกิจ

น าเที่ยวจึงเป็นทางเลือกของการใช้บริการในการตอบสนองความต้องการต่อการเดินทางของนักทอ่งเที่ยว 

 จึงน ามาสู่การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีข้ึนมาเพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการน า

เที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวในเขตจังหวัดหนองคาย ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทน าเที่ยวน้ันได้น าไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริการใหม่ๆ ที่ เหมาะสมกับ

นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มีความก้าวหน้าและประสบ

ความส าเรจ็ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค ์

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวในเขต

พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวข้าม

ชายแดนไทย-ลาว ของนักทอ่งเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมุติฐานการวิจยั 

 สมมติฐานที่  1: นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด

ที่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที่  2:  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

น าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักทอ่งเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ได้แก่ รูปแบบการใช้บริการ 

ช่วงเวลาในการเดินทาง ความถี่ในการใช้บริการ ระยะเวลาในการท่องเที่ยว บุคคลที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจใช้บริการ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.  เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวได้น าไปพัฒนาและปรับปรุงการตลาดเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

2.  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาว

ต่างประเทศมากขึ้น 

3.  ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของ

นักทอ่งเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

4.  ท าให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาวในเขตพ้ืนที่จังหวัด

หนองคาย 

 

5. ขอบเขตการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตที่ท  าการวิจัยออกเป็น 5 ด้าน คือ ขอบเขตด้าน

เน้ือหา ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านเวลา ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีครอบคลุมในประเดน็เร่ืองของการศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ จังหวัด

หนองคาย 

  ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ท  าการวิจัยในคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลเฉพาะคน

ไทยที่มาใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักทอ่งเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

  ขอบเขตดา้นพื้ นที่ พ้ืนที่ที่ด าเนินการวิจัยคร้ังน้ีครอบคลุมในส่วนของผู้ที่มาใช้บริการน าเที่ยว

ข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักทอ่งเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

  ขอบเขตดา้นเวลา การวิจัยในคร้ังน้ีเร่ิมต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2560 ถึง 10 พฤษภาคม 

2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 110 วัน 

 

6. ระเบยีบวิจยั 

ประชากรที่ท  าการวิจัยในคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจ าปี 2559 สถิติ

การเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร โดยในปี 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางข้ามชายแดน

ไทย-ลาว จุดตรวจสะพานมิตรภาพ 1 จ านวนทั้งสิ้น 34,748 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคร้ัง
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น้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้ที่

ใช้บริการข้ามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ จ านวน 6 ข้อ 

 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้

บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว เป็นการให้คะแนนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 5 ด้าน จ านวน 19 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวข้าม

ชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเป็นค าถามปลายปิด แบบเลือกตอบ

เพียงค าตอบเดียว จ านวนวน 7 ข้อ 

6.1 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกเป็น  2 

ส่วน ดั้งน้ี 

การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Method) เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรม

ของผู้ที่มาใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดน โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการจัดระเบียบข้อมูล หาค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแจกแจงความถี่ 

การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์

ถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโรงแรม โดยได้ท าการ

ค านวณหาความกว้างของอตัราภาคช้ัน (Class interval) ผู้วิจัยใช้เกณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผล ดังน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจมากที่สดุ 

 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจน้อย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-

30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้าง รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 

7.1 ขอ้มูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการน าเที่ยวขา้ม

ชายแดนไทย-ลาว ของนกัท่องเทีย่วในเขตพื้ นทีจ่งัหวดัหนองคาย 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว 

ของนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดให้ความส าคัญในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยเมื่อพิจารณารายปัจจัยด้านต่างๆ พบว่า

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในปัจจัยทางด้านราคา ที่ค่าเฉล่ีย 4.338 รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ ที่ค่าเฉล่ีย 4.222 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ค่าเฉล่ีย 3.936 และปัจจัยด้านสถานที่

และช่องทางจัดจ าหน่าย ที่ค่าเฉล่ีย 3.757 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเดน็ย่อยพบว่า 

 ปัจจัยทางดา้นราคา (Price) ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ มีการก าหนดราคาอย่างชัดเจน ที่

ค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ โปรแกรมน าเที่ยวมีความเหมาะสมกบัราคา ที่ค่าเฉล่ีย 4.40 และราคาที่อยู่ใน

ระดับดึงดูดใจ ที่ค่าเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงโดยรวมแล้ว ผู้ใช้บริการน าเที่ยวชายแดนไทย-ลาว มีการให้ระดับ

ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง พบว่าปัจจัยทางด้าน

ผลิตภัณฑ ์(Product) พบว่ามีผลต่อการตัดสนิใจในการเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสอง ให้

ระดับความส าคัญมากที่สดุ ในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ที่ค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาคือ สิ่งอ านวย

ความสะดวก เช่น ยานพาหนะ ที่ค่าเฉล่ีย 4.43 ความน่าสนใจของโปรแกรมน าเที่ยว ที่ค่าเฉล่ีย 4.41 

ความหลากหลายของโปรแกรมน าเที่ยว ที่ค่าเฉล่ีย 4.38 มีบริการให้ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวต้องการ ที่

ค่าเฉล่ีย 4.14 ได้รับความรู้และความบันเทงิระหว่างการเดินทาง ที่ค่าเฉล่ีย 4.03 และในล าดับสุดท้ายคือ 

ระยะเวลาในการเดินทาง ที่ค่าเฉล่ีย 3.61 

ปัจจัยทางดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีการให้ระดับความส าคัญในเร่ืองของ มีโปรโมช่ันพิเศษ เช่น การลด

ราคา ที่ค่าเฉล่ีย 4.98 รองลงมาคือ การให้บริการโดยพนักงานในส านักงาน ที่ค่าเฉล่ีย 4.47  มีส่วนลดให้

ลูกค้าที่มาประจ า ที่ค่าเฉล่ีย 3.80 มีการจัดแพคเกจ็ส าหรับกลุ่มทวัร์ ที่ค่าเฉล่ีย 3.73 และในล าดับสุดท้าย

คือ การโฆษณาหรือประชาสมัพันธ ์ที่ค่าเฉล่ีย 3.70  

ปัจจัยดา้นสถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก มีการให้ระดับความส าคัญด้านท าเลที่ต้ังอยู่ใกล้กับชายแดนไทย-ลาว ที่

ค่าเฉล่ีย 4.34 รองลงมาคือสถานที่จอดรถส าหรับนักท่องเที่ยว ที่ค่าเฉล่ีย 4.11 มีช่องทางให้บริการ

หลากหลายช่องทาง ที่ค่าเฉล่ีย 3.18 และมีตัวแทน/สาขาในการจัดจ าหน่ายที่บริการต่างๆ ที่ค่าเฉล่ีย 

3.38 ซ่ึงถือได้ว่ามีการให้ระดับความส าคัญต่อสองด้านน้ีในระดับที่น้อยที่สดุ  

7.2 ขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการน าเที่ยวขา้มชายแดนไทย-ลาว ของนกัท่องเที่ยวในเขต

พื้ นทีจ่งัหวดัหนองคาย 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่

จังหวัดหนองคาย ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 280 คน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการน าเที่ยว

ข้ามชายแดนไทย-ลาวต่อปี ดังน้ี 

รูปแบบในการใช้บริการ ส่วนใหญ่จะใช้บริการน าเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมาก

ที่สุด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาคือ น าเที่ยวตามรายการน าเที่ยวที่เตรียมไว้แล้ว 

จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ตามล าดับ มีช่วงเวลาในการเดินทางมากที่สุดคือ ช่วงวันไม่แน่นอน

แล้วแต่จะว่าง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีพฤติกรรมของความถี่ในการใช้บริการจ านวนคร้ัง
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เดียวมากที่สดุ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 มีระยะเวลาในการท่องเที่ยว  คือระยะเวลา 2-3 วัน

มากที่สดุ จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการส่วนใหญ่เป็น 

ครอบครัวมากที่สุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และมีเหตุผลที่เลือกใช้บริการด้านความ

สะดวกสบายมากที่สุด จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจ านวน 3,001 – 

5,000 บาทมากที่สดุ จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัยพบว่า ขอ้มูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า 

ผู้ใช้บริการ ใหค้วามส าคญัในระดบัมากคือ ความปลอดภัยในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัย

ของ สุทพิา กล่ินขจร (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอีทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน า

เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ดา้นสถานที่พกัแรมมีความ

ปลอดภยัและสะดวกสบายมีคะแนนเฉลีย่สูงสุด ดังน้ันจะเห็นไดว่้าเพ่ือท าการตลาดท่องเที่ยว บริษัทน า

เที่ยวควรสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวม่ันใจและรู้สึกสะดวกสบาย ปัจจัย

ทางดา้นราคา พบว่า ผู้ใช้บริการ ใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัมากคือ มีการก าหนดราคาอย่างชัดเจน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ ดลฤดี จันทร์แก้ว* วิรินดา สทุธพิรม ส่งศรี ล้ีหิรัญญพงศ์ วชิระ โมราชาติ 

(2556) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการของไทยตามแนว

ชายแดนไทย ลาว กัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า การติดป้ายราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างชัดเจนท าให้

ง่ายต่อการตัดสนิใจ และสามารถต่อรองราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ปัจจัยทางดา้นสถานที่และช่องทาง

จัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ใช้บริการ ใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัมากคือ ท าเลที่ตั้งอยู่ใกลก้บัชายแดน

ไทย-ลาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ ดลฤดี จันทร์แก้ว วิรินดา สุทธิพรม ส่งศรี ล้ีหิรัญญพงศ์ วชิระ 

โมราชาติ (2556) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการของไทย

ตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

บริโภคสินค้าและบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา ด้านสถานที่การจัดจ าหน่ายที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือท าเลที่ต้ังของสถานที่จัดจ าหน่ายเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงสถานที่จอดรถเพียงพอต่อความ

ต้องการของลูกค้า ท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจใช้บริการ และสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ พิสมัย  จตุรัตน์ 

(2546) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยจะเห็นไดว่้า ท าเลที่ต้ังของบริษัทธุรกิจน าเที่ยว สถานที่จอดรถ

ส าหรับลูกค้ามีเพียงพอ และมีสาขาหรือตัวแทนที่ให้บริการในภมิูภาคต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การตัดสนิใจใช้บริการธุรกจิน าเที่ยว นอกจากน้ีแล้วเร่ืองการจัดจ าหน่าย ยังหมายรวมถึงด้านท าเลที่ต้ังของ

ธุรกิจน าเที่ยว ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญตัวหน่ึงของธุรกิจการขายบริการ ปัจจัยทางดา้นการส่งเสริมทางตลาด 

พบว่าผู้ใช้บริการ ให้ความส าคัญในระดบัมากคือ พบว่า มีโปรโมชัน่พิเศษ เช่น การลดราคา ซ่ึง

สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ พิสมัย  จตุรัตน์ (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการธุรกจิน าเที่ยวของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การโฆษณา
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ประชาสัมพันธ์ การลดราคาพิเศษ การให้สมนาคุณแก่นักท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมพิเศษนอกฤดูกาล 

และการมีการบริการที่น่าพอใจโดยพนักงานในส านักงาน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้

บริการธุรกิจน าเที่ยว แสดงให้เห็นว่าโอกาสทางธุรกิจ เพราะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคในการตัดสนิใจมาให้บริการของธุรกจิน าเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของ

นักทอ่งเที่ยวเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัย

ในการเดินทางมากที่สุด ดังน้ันเจ้าของกิจการธุรกิจน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ควรใส่ใจในการดูแล

รักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอเพ่ือไม่ใช้ผู้ใช้บริการเปล่ียนไปใช้บริการที่อื่น รวมถึง

ควรมีการตรวจสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางด้านการบริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นใน

ความปลอดภัย 

ปัจจยัดา้นราคา จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในเร่ืองราคามีมีการก าหนด

ราคาอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังน้ันทางบริษัทธุรกิจน าเที่ยวควรให้ความส าคัญในด้านราคาที่เหมาะสม ไม่

ควรต้ังราคาที่สูงมากเกินไป ท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุด เพ่ือเป็นการรักษา

ผู้ใช้บริการ และเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ 

ปัจจัยดา้นการสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการให้

ความส าคัญในเร่ืองท าเลที่ ต้ังอยู่ใกล้กับชายแดนไทย-ลาว ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้บริการให้

ความส าคัญด้านท าเลที่ต้ังของบริษัทในระดับมากที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และง่ายต่อการตัดสนิใจใช้บริการ 

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในเร่ือง

ของการมีโปรโมช่ันพิเศษ เช่น การลดราคา มีค่าเฉล่ียสงูสดุ ซ่ึงปัจจัยด้านโปรโมช่ันพิเศษน้ีเป็นแรงกระตุ้น

ให้เกดิแรงจูงใจให้อยากเข้ามาใช้บริการโรงแรมมากขึ้น ดังน้ันเจ้าของกิจการธุรกิจ และผู้ประกอบการควร

ให้ความส าคัญทางด้านลดราคา ฟรีบริการเสริม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่แล้ว ควรเพ่ิมเติม หรือ

พัฒนาเพ่ือให้สามารถน ามาเป็นจุดแขง็ของกิจการในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ใน

อนาคต 

 

บรรณานุกรม 

จิรวดี ป๋ิวธญัญา. (2549). ทศันคติและพฤติกรรมของนกัท่องเทีย่วชายไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่

มีต่อการท่องเทีย่วแบบเหมาจ่ายภายในประเทศ. วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ, สาขาวิชา

การจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

129129129



 

ฉงจ่ิง หล่ี. (2557). คุณภาพการบริการของบริษทัน าเทีย่วประเทศจีนที่มีผลต่อความความไวว้างใจใน

บริษทัน าเทีย่วและความตั้งใจในการใชบ้ริการซ ้ าของนกัท่องเทีย่วชาวไทย. การค้นคว้า

อสิระ ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ณภัทร ทพิย์ศรี. (2556). ผลกระทบของคุณภาพการบริการของธุรกจิน าเที่ยวที่มีต่อความประทบัใจของ

นักทอ่งเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย. วารสารบริการแลการทอ่งเที่ยวไทย 

ดลฤดี จันทร์แก้ว วิรินดา สุทธพิรม ส่งศรี ล้ีหิรัญญพงศ์ และวชิระ โมราชาติ. (2556). ปัจจัยทาง

การตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการของไทยตามแนวชายแดน

ไทย ลาว กมัพูชา. วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 7. คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ. 

อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

บังอร ฉัตรรุ่งเรือง. การวางแผนและการจดัรายการน าเทีย่ว. พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร :  

ชีวีแอลการพิมพพ์, 2551. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การจัดการธุรกิจน าเทีย่ว. พิมพ์คร้ังที่ 1. เชียงใหม่ : คณะมนุษย์ศสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 

พิศมัย จตุรัตน์. (2546). ปัจจยัทีม่ีอีทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจน าเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ ์บธ.ม. (การจัดการ). 

กรุงเทพฯ : บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. การคา้กบัประเทศไทย. สบืค้นเมื่อ 20 เมษายน 2560, 

จาก

http://www.fact.fti.or.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8

4%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%

A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-

%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/ 

สทุพิา กล่ินขจร. (2558). ปัจจยัที่มีอีทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจน าเทีย่ว

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอสิระ บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติ 

สชุาดา ธโนภานุวัฒน์. (2555). ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจน าเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วภายในประเทศ. วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ, สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีา, 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง. สถติิ สตม. การเดินทางเขา้ออกตามด่าน สืบคน้เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 

2560, จาก http://www.immigration.go.th/nov2004/base.php?page=stat 

 

130130130

http://www.fact.fti.or.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://www.fact.fti.or.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://www.fact.fti.or.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://www.fact.fti.or.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://www.immigration.go.th/nov2004/base.php?page=stat

