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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามของ

นักทอ่งเที่ยวชาวไทย และ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนามของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับ

การศึกษา ตัวอย่างในการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนาม จ านวน 400 

คน ใช้วิธกีารสุ่มแบบสะดวก (Convenience  Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ัง

น้ี ได้แก่  แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean: Χ ) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่ การแจก

แจงไคสแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิ จัย พบว่า 1) 

นักทอ่งเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศเวียดนามคร้ังแรก เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

พร้อมครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง มีจ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 6 คน ขึ้นไป ใช้

ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 4 วัน 3 คืน เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามกับบริษัท

น าเที่ยว รู้จักและทราบแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามจากสื่อ อินเตอร์เน็ต โดยกิจกรรมที่

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท  าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ถ่ายรูป และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม เฉล่ีย 10,001-20,000 บาท ต่อคร้ัง ต่อ 1 คน 2) ผลการเปรียบเทยีบระดับ

ความส าคัญกบัปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม พบว่า (1) นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันให้

ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวแตกต่างกันในด้านเวลา ด้านความปลอดภัย และด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ด้านเวลา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 (3) นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนามด้านเวลา ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (4) 

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามใน

ภาพรวมรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (5) นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกันให้

ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้านเวลา ด้านความปลอดภัย ด้าน

                                                 
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธรุกจิ สาขาวิชาธรุกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน และในภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 และ (6) นักท่องเที่ยวที่มี

การศึกษาต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้านเวลา และใน

ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ค าส าคญั: การทอ่งเที่ยว  ประเทศเวียดนาม  นักทอ่งเที่ยว 

 

บทน า 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพราะ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและ

ประเทศที่ก  าลังพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล้วนมีบทบาทสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมซ่ึงช่วย

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้ น โดยผู้วิจัยสนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน คือ ประเทศ

เวียดนาม มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ซ่ึงประเทศเวียดนามเป็นประเทศ

เก่าแก่ประเทศหน่ึงอยู่ในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวอย่าง

รวดเรว็และเป็นที่น่าสนใจรวมทั้งเป็นสมาชิกขององค์กรการท่องเที่ยวของโลก นอกจากน้ี ทรัพยากรที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อการทอ่งเที่ยวของเวียดนามกมี็อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วทุกจังหวัด

และทุกภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตาม

ธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ได้แก่ อารยธรรมโบราณ น า้ตก ภเูขา ทะเล  และทะเลทราย เป็นต้น และ

รัฐบาลเวียดนามได้ด าเนินการพัฒนาประเทศแทบทุกด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว โดยเปิดรับ

นักทอ่งเที่ยวอย่างเตม็ที่ ซ่ึงมีหน่วยงานของรัฐที่ท  าหน้าที่ดูแลปกครองคือกระทรวงการท่องเที่ยวเวียดนาม 

ซ่ึงมีส านักงานย่อยประจ าอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ สามารถท ารายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

จากข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยวที่ปรากฏในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า ประชากรชาวตะวันตกและชาว

ไทย เป็นกลุ่มที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามสูงที่สุด มีศักยภาพในการ

เติบโตสูง ตลอดจนเป็นกลุ่มที่มีอ านาจการซ้ือสูงอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจและเลือกที่จะศึกษา

เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นส าคัญ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยน้ัน มีหลายปัจจัยที่น่าพิจารณา เช่น  ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านเวลา ปัจจัยด้าน

ทรัพยากรในการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความปลอดภัย  ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก  สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้ทราบและเข้าใจถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจถึงปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการ

ปรับปรุง ในด้านต่างๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ดีข้ึน และน่าประทับใจ

มากยิ่งขึ้น 
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วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามของนักทอ่งเที่ยวชาวไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

ของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนาม 

 2. นักท่องเที่ ยวที่ มี ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ            

การทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามแตกต่างกนั 

 

ประโยชนที์ไ่ดร้บั 

1. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่สนใจจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและ

รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานธุรกจิการทอ่งเที่ยวที่ติดต่อกบัประเทศเวียดนาม 

2. เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงรุก

และเชิงรับในการแข่งขัน และเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกจิการทอ่งเที่ยวในกลุ่มอาเซียน 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกับบริษัททวัร์ และ เดินทางไปเที่ยวด้วยตัวเอง จากข้อมูล ในปีพ.ศ. 2558 ชาว

ไทยเดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนาม จ านวน 160,747 คน ส าหรับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

นักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปทอ่งเที่ยวในประเทศเวียดนาม และผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากประชากรซ่ึง

มีจ านวนมากกว่า 100,000 คน ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน ตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie และ 

Morgan (Krejcie and Morgan 1970 : 607-610, อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี 2556 : 24-26) โดยการ

สุ่มตัวอย่างความสะดวก  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงพัฒนามาจาก

กรอบแนวความคิด และได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ 0.70 ซ่ึงนับเป็นค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ถือว่ายอมรับ (มีค่ามากกว่า 0.70)โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลแบบให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา 
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ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนามของนักทอ่งเที่ยวชาวไทย 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านเวลา ปัจจัยด้านทรัพยากรใน

การทอ่งเที่ยว ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซ่ึง

แบบสอบถามเป็นค าตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า ในแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามระดับความส าคัญ 

5 ระดับ ได้แก่ ส าคัญมากที่สดุ ส าคัญมาก ส าคัญปานกลาง ส าคัญน้อย และส าคัญน้อยที่สดุ 

ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการมาทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามของชาวไทย โดยใช้การ

วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ เป็นค าถามหลายตัวเลือก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเป็นผู้เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยเกบ็จาก

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม รวมเป็น 400 ราย จากน้ันตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าความถี่ (Frequency) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Chi-squares และ ANOVA ด้วยวิธ ี

Independent Simple t-test และ F-test  ในกรณีที่พบความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จะทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 

ผลการวิจยั 

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเพศหญิง จ านวน 263 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.8 เป็นเพศชาย 

จ านวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.3 ส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี จ านวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.8  ส่วน

ใหญ่มีอาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน จ านวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 

186 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 

38.3 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 307 ราย คิดเป็น ร้อยละ 76.8  

2. นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศเวียดนามคร้ังแรก จ านวน 292 ราย คิด

เป็นร้อยละ 73.0 ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเวียดนามพร้อมครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 

220 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีจ านวนสมาชิกที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 6 คน ขึ้ นไป 

จ านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีระยะเวลาที่ในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 4 วัน 3 คืน จ านวน 

242 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.5 ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามกับบริษัทน าเที่ยวจ านวน 

248 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.0 รู้จักและทราบแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามจากสื่อ

อินเตอร์เนต็ จ านวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.3 โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยท าระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ถ่ายรูป และชมวิวทวิทศัน์ จ านวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0 และส่วนใหญ่

มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม (เฉล่ียต่อคร้ัง ต่อ 1 คน) 10,001-20,000 

บาท จ านวน 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.5  
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3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนามของนักทอ่งเที่ยวชาวไทย ปรากฏผลดังน้ี 

 3.1 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านเพศมีความสัมพันธ์กับจ านวนคร้ังใน

การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ระยะเวลา

ในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม วิธีการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม และสื่อที่ท  าให้รู้จักและ

ทราบแหล่งข้อมูลการทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม  

 3.2 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับจ านวนคร้ังใน

การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม จ านวน

สมาชิกที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม และสื่อที่ท  า

ให้รู้จักและทราบแหล่งข้อมูลการทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม 

 3.3 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับจ านวนคร้ัง

ในการเดินทางไปทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม และระยะเวลาในการทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม  

 3.4 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับจ านวน

คร้ังในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 

จ านวนสมาชิกที่เดินทางไปทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม วิธีการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม สื่อที่

ท  าให้รู้จักและทราบแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยว

ประเทศเวียดนาม 

 3.5 ลักษณะส่วนบุคคลของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยด้านรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับจ านวน

สมาชิกที่เดินทางไปทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม และระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม  

3.6 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ

ระยะเวลาในการทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนาม 

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนามของนักท่องเที่ยวชาวไทย เม่ือจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  

 4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามในภาพรวม ด้านเวลา ด้านความ

ปลอดภัย และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 นอกน้ันไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนามของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยในภาพรวมรายด้านกบัลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามของ

นักทอ่งเที่ยวชาวไทยในภาพรวมรายด้านกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล

จ าแนกตาม 

ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อการท่องเทีย่วประเทศเวียดนาม 

ด้านการเงิน ด้านเวลา 
ด้านทรัพยากร     

ในการทอ่งเที่ยว 

ด้านความ

ปลอดภัย 

ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

ภาพ 

รวม 

อายุ  *   *  * 

อาชีพ  *  * *  * 

สถานภาพสมรส        

ร า ย ไ ด้ เ ฉ ล่ี ย ต่ อ

เดือน 

 *  * *  * 

ระดับการศึกษา  *     * 

   

จากตารางที่ 1 พบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ด้านเวลา ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน และในภาพรวมกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้านเวลา ด้านความปลอดภัย ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน และในภาพรวมกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามในภาพรวมรายด้านกับลักษณะส่วน

บุคคลจ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้านเวลา ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และในภาพรวมกับลักษณะ

ส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 5) ปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามด้านเวลา และในภาพรวมกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามระดับ

การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกน้ันไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ เปรียบเทยีบ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ าแนก

ตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระดับการศึกษา ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับดังน้ี  

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางเป็นคร้ัง

แรก โดยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเวียดนามพร้อมครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกที่
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เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 6 คน ขึ้นไป  มีระยะเวลาที่ในการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม  4 

วัน 3 คืน ซ่ึงเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามกับบริษัทน าเที่ยว ซ่ึงรู้จักและทราบแหล่งข้อมูลการ

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนามจากสื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อบุคคล/เพ่ือนแนะน า  ส่วนใหญ่กิจกรรมที่

นักทอ่งเที่ยวชาวไทยท าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวได้แก่ ถ่ายรูป  ชมวิวทวิทศัน์  โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม (เฉล่ียต่อคร้ัง ต่อ 1 คน) 10,001-20,000 บาท  อาจเน่ืองจาก

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่น่าสนใจ

มากมาย  รวมทั้งมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย อีกทั้งการคมนาคมที่พัฒนาให้เกิดความ

สะดวกในการเดินทาง ทั้งทางเคร่ืองบิน ทางรถยนต์ และอื่น ๆ  จึงท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดความสนใจ

และเลือกที่จะเดินทางมาชมความงาม ณ ประเทศเวียดนาม ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเหน็ของ Silberberg 

(1995) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีจะเป็นเพศหญิง มีกลุ่มช่วงอายุอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้ว 

เน่ืองจากว่า ในกลุ่มช่วงวัยผู้ใหญ่จะชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบเร่ือยๆ ชมความงามของแหล่งท่องเที่ยว 

พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้ไปด้วย หรือมีความสนใจในการเดินทางมา ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ ชมความ

งดงามของแหล่งท่องเที่ยว และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมาภรณ์ คงเจริญ (2553 : บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้ามาท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน และ

สถานภาพมีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาทอ่งเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. ลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม    การ

ทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเน่ืองจากพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์

เกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน

จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย (ยุบล เบญ็จรงค์กิจ.  2542  :  44-52)  แนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎี

กลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่า 

พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกบัลักษณะต่างๆ  ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร  ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ี

สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้  คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ดังน้ัน 

บุคคลที่อยู่ในล าดับช้ันทางสงัคมเดียวกนัจะตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory)  ซ่ึงทฤษฎีน้ีได้รับการพัฒนาจากแนวความคิด

เร่ืองสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response)  หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory)  ในขณะที่ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ , 2539 : 110-112) ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ

การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ

ประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม ช่วย

อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายน้ัน ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมี

ประสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยา

ต่างกัน ทั้งน้ีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ท  าให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน 
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ซ่ึงสิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยการเพ่ิมขึ้นและการลดลงของประชากรโครงสร้างอายุของ

ประชากร  การย้ายถิ่น รูปแบบของครอบครัวการศึกษา รายได้เช้ือชาติ และวัฒนธรรม  สอดคล้องกับค า

กล่าวของศิริพันธ ์ถาวรทวีวงษ์ (2543) กล่าวว่า ตัวแปรด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับรายได้ และอาชีพ 

มีส่วนส าคัญต่อการตัดสนิใจเดินทางทอ่งเที่ยวดังที่ ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548) ได้อธิบายตัวอย่างปัจจัย

ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ว่า รายได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รายได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญ เร่ิมต้ังแต่เป็นตัวก าหนดว่าการท่องเที่ยวจะเป็น จริงได้

หรือไม่  จนกระทั่งถึงเป็นปัจจัยหน่ึงในการก าหนดรูปแบบ การท่องเที่ยว ในการศึกษาการใช้จ่ายในการ

ทอ่งเที่ยวมักใช้รายได้เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการคาดเดาพฤติกรรม การจ่ายของนักท่องเที่ยว Davies และ 

Mangan (1992 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร. 2548 : 62) พิสูจน์จากการใช้ข้อมูลการส ารวจรายจ่าย

ของครอบครัวในสหราชอาณาจักรว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับ รายได้ในทุกกลุ่มรายได้ของ

ประชากรโดยความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายแตกต่างกนไปในแต่ละกลุ่ม รายได้ประจ าเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญใน

การคาดการณ์การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปล้ืมใจ สินอากร 

(2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ีนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ อาชีพ 

และรายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนคนที่เดินทางมาด้วยกัน จ านวนวันที่

ท่องเที่ยวในเกาะสมุยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยว จ านวนคร้ังที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี และ

แนวโน้มในการเดินทางมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนคนที่เดินทางมา

ด้วยกัน จ านวนวันที่ท่องเที่ยวในเกาะสมุย ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยว และแนวโน้มในการเดินทางมา

ทอ่งเที่ยวอกีในอนาคต แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3. ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามในภาพรวม ด้านเวลา ด้านความ

ปลอดภัย และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้านเวลา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและใน

ภาพรวมกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้านเวลา ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และใน

ภาพรวมกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามในภาพรวมรายด้านกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้าน

เวลา ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และในภาพรวมกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศ

เวียดนามด้านเวลา และในภาพรวมกับลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 นอกน้ันไม่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของปล้ืมใจ สนิอากร (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
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ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยแรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจ านวนวันที่มาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ด้านจ านวนคร้ังที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปีและด้านแนวโน้มในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

 ผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อค้นพบในประเดน็ต่างๆ ที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 

 1. นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานภายในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น 

การจัดการบริการห้องสุขาได้อย่างสะอาดและเพียงพอแก่นักท่องเที่ยว ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านการ

ทอ่งเที่ยว ควรมีการพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม 

 2. นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่เลือกวิธีการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามด้วยการไปกับบริษัท

น าเที่ยว ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ก  ากับติดตามการท างานของ

บริษัทน าเที่ยวต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย 

 3. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักและทราบแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามจากสื่อ

อินเตอร์เน็ต และสื่อบุคคล/เพ่ือนแนะน า ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจึงควรมีการเพ่ิมเติม

รายละเอยีดการทอ่งเที่ยวผ่านสื่อดังกล่าวให้มากข้ึน 

 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม คือ ด้านเวลา ซ่ึงหมายความว่า การ

ทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามสามารถใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวช่วงสั้นๆ ได้ ดังน้ันผู้ประกอบการ หรือ บริษัท

น าเที่ยวจึงไม่ควรจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศเวียดนามโดยที่มีระยะเวลานาน 

 ส าหรับข้อเสนอแนะงานวิจัย การศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในประเดน็ของ

การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัเร่ืองการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม และควรศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพเพ่ิมเติมโดยอาจรวมรวบข้อมูลด้วยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยเชิญผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี เพ่ือสนับสนุนผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
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