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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในเขตเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 198 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูล
มีการใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการทดสอบค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ประเทศ
จุดมุ่งหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 อันดับแรก ได้แก่                  
ไทย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ผลการวิจัยยังระบุว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปด้านดึงและด้านผลักมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน และยังพบว่าแรงจูงใจด้านผลักและแรงจูงใจด้านดึงมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the travel destination in South East Asia and 
travel motivation of European tourists.  Survey research methodology was exploited by distributing 
questionnaires to sample group of 400 tourists which 198 were returned.  Then, descriptive statistic 
parameters, including frequencies, percentages, means, standard deviations and inferential statistics 
included a t-test, one-way ANOVA, Person’s Correlation Coefficients, and Cronbach’s Alpha were 
employed to analyze the data with .05 significance level.  The result of the research reveal that the 
first 5 tourist destination ranking of South East Asia country were Thai, Vietnam, Cambodia, 
Indonesia and Malaysia.  The result indicated that there are non-significant differences in both of 
travel motivation mean of European tourist which result also found the significant relationship 
between push and pull motivation.         
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1. บทน า 
 การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันกลายมาเป็นกิจกรรมที่เป็นท่ีนิยมของคนท่ัวไปทุกเช้ือชาติ สืบเนื่องมาจากกระแส
ของยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบการเจริญเติบโตของประชากรและการเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นจึงท าให้การ
ท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแสดงความมั่งคั่งของบุคคล แต่การท่องเที่ยวกลายมาเป็นกิจกรรมหลักของบุคคลทั่วไปที่
ปฏิบัติกันเป็นปกติในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (Cleveland and Laroche, 2007) 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนอารายธรรมที่นักท่องเที่ยวชาติต่าง ๆ ต่างให้ความสนใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพื่อดูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ ประกอบการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Econnomic Cummunity: AEC) ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ จะท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า เปิดเสรี 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางในประเทศสมาชิกได้อย่างสะดวกสบาย  
 การศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญ                  
ที่จะช่วยให้ประเทศที่มีรายได้หลักจากอุสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
และลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศให้มีความ
พร้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการทราบถึงประเทศ    
ที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนักท่องเที่ยวจะน าไปสู่การวางแผนในการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวและการสร้างพันธมิตรทางการค้าของธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก
ด้วย 
 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นความส าคัญในการทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพื่อช้ีให้เห็นถึง
ลักษณะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นที่
นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศ
และของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อน าไปสู่การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 
 

2. วิธีการศึกษา 
 การออกแบบวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ยึดวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative method) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  
ท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างให้มีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ท าการแจงแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่างที่เต็มใจรับและตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยแบบสอบถามถูกแจกพร้อมกับซองที่ติดอากรแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยทั้งนี้
เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการตอบแบบสอบถามในเวลาที่ว่างจากการเดนิทางและเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่เกดิ
จากความตั้งใจในการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว  
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 จากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ที่ถูกแจกออกไปผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 198 ชุด คิดเป็นร้อยละ 49.50 (198/400) ข้อมูลที่ได้มาน ามาท าการวิเคราะห์การกระจายของ
ประชากร ตามทฤษฎีขีดจ ากัดส่วนกลาง (Central Limit Theorem) โดยจ านวนตัวอย่างต้องมีจ านวนมากกว่า 30 
ตัวอย่าง พบว่าการกระจายของประชากรเป็นปกติมาตรฐานตามทฤษฎีขีดจ ากัดส่วนกลาง  
 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้านจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ เช้ือชาติ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลด้านจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่
ไม่ใช่ประเทศไทย เนื่องจากการเก็บข้อมูลได้ท าการเก็บข้อมูลในประเทศไทย 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านผลัก (Push Motivation) และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้าน         
ดึง (Pull Motivation) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.3  ความเที่ยงและความเชื่อมัน่ของเคร่ืองมือ 
 ชุดค าถามด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านผลัก  (Push Motivation) และแรงจูงใจด้านดึง                            
(Pull Motivation) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นชุดค าถามที่มีการอ้างถึงในการทบทวนวรรณกรรม  (Correia & 
Pimpao, 2008; Correia & Valle, 2007a; Correia et al., 2007b; Cossens, 1989; Fodness, 1994; Holden, 
2003; Iso-Ahola & Mannel, 1987; Bundberg, 1990; Mohsin & Ryan, 2003; Shoemaker, 1989; Uysal et 
al., 1996) โดย Correia and Pimpao (2008) ได้ศึกษาค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรแรงจูงใจด้านผลักและแรงจูงใจ
ด้านดึงโดยใช้ Cronbach’s Alpha  (19 1) พบว่าค่าความเช่ือมั่นของชุดค าถามทั้งแรงจูงใจด้านผลักและด้านดึงมีค่า
ความคงที่ภายในเท่ากับ 0.60 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งสองด้านมากกว่า 0.60 ซึ่งหมายความว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถอืมากพอ 
2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการป้อนข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป IBM 
SPSS statistic 20 ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถี่ (Frequency)                
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) เพื่อบรรยายลักษณะ
ของประชากร จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนการ
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ One-Way ANOVA 
เพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง ค่าสหสัมพันธ์  (Correlation 
Coefficients) ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha) เพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือในการวิจัย โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติไว้ท่ีระดับ .05 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
3.1  ผลการศึกษา 
 3.1.1  ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.50 และมีอายุระหว่าง 24-
35 ปี ร้อยละ 62.60 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานะเป็นคู่รัก ร้อยละ 50 และมีการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 
49.50  
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 3.1.2  ผลการศึกษาเผยว่าจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเคยไปในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ใช่ประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และลาวตามล าดับ 
ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักท่องเที่ยววางแผนท่องเที่ยว 5 อันดับแรกได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา 
มาเลเซีย ลาว และอินโดนีเซีย ตามล าดับ 
ตารางที่ 1  ร้อยละของนักท่องเที่ยวท่ีเคยท่องเที่ยวในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ประเทศ เคยท่องเที่ยว วางแผนท่องเที่ยว 
อินโดนีเซีย 9.6% 4.0% 
เวียดนาม 8.1% 7.6% 
กัมพูชา 8.1% 7.6% 
มาเลเซีย 7.6% 5.6% 
ลาว 5.1% 5.6% 
สิงคโปร์ 4.5% 2.0% 
ฟิลิปินส์  1.0% 0.5% 
พม่า 0.5% 2.5% 
 

 3.1.3 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาพบว่าชุดค าถามแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านผลักและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านดึงมีค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.837-0.851 ซึ่งสรุประดับความเช่ือมั่นได้ว่า แบบสอบถามมีระดับความเช่ือมั่นอยู่ในกระดับดีและ
ระดับการน าไปใช้งานได้ดี (Nunnally, 1978: 245) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของชุดค าถามด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านผลักและด้านดึง 
ตัวแปร จ านวน (ข้อ) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวด้านผลัก 19 0.837 
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวด้านดึง 20 0.851 
 

 3.1.3  ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่ในระดับมาก โดยแรงจูงใจ
ด้านผลัก (Push Motivation) มีค่าเฉลี่ยที่ 4.64 และแรงจูงใจด้านดึง (Pull  Motivation) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 ดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป  
แรงจูงใจ Mean Std. Deviation ระดับแรงจูงใจ 

ผลัก (Push Motivation) 4.64 0.73 มาก 
ดึง (Pull Motivation) 4.62 0.70 มาก 
  

 แรงจูงใจด้านผลัก (Push Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเป็นแรงผลักให้บุคคลเกิดความต้องการท่องเที่ยว โดย
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีแรงจูงใจด้านผลักท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ดังตารางที่ 4 
 แรงจูงใจด้านดึง (Pull Motivation) เป็นแรงจูงใจภายนอกของสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยแรงจูงใจด้านดึงที่มีความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้เดินทางไป
ท่องเที่ยวท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับ ดังตารางที่ 5 
 3.1.4  ผลการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษา พบว่ามีเพียงปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยส าคัญ (F=4.825, p<.05) ดังตารางที่ 6 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

ตารางที่ 4  แรงจูงใจด้านผลัก(Push Motivation) ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 5 ล าดับ 

ล าดับ แรงจูงใจด้านผลัก (Push Motivation) 
Mean Std. 

Deviation 
ระดับ

แรงจูงใจ 
1 ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม ่ 6.04 0.98 มากที่สุด 
2 มีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและวถิีชีวติที่แตกต่างจากเดิม 6.01 1.02  มากที่สุด 
3 เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 5.98 1.02 มาก 
4 หลีกหนีจากชีวิตจ าเจ 5.66 1.35 มาก 
5 เพิ่มพูนความรู ้ 5.56 1.35 มาก 
 

ตารางที่ 5  แรงจูงใจด้านดึง (Pull Motivation) 5 อันดับแรกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

ล าดับ แรงจูงใจด้านผลัก (Pull Motivation) 
Mean Std. 

Deviation 
ระดับ

แรงจูงใจ 
1 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 5.67 1.11 มาก 
2 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 5.58 1.13 มาก 
3 ภูมิประเทศ 5.55 1.08 มาก 
4 บรรยากาศ 5.45 1.09 มาก 
5 การต้อนรับ ความเป็นมิตรของประเทศเจ้าบ้าน 5.44 1.16 มาก 
 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA  ในการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่อค่าเฉลี่ยแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยว 

 Sum of  
Squares 

df Mean Square Std.  
Error Mean 

Sig.  
(2-tailed) 

ระหว่างกลุ่ม     5.897        3   1.966          4.825        .003 
ภายในกลุ่ม   79.028    194     .407   
                 รวม    84.924    197    
 

 3.1.5  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ค่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ดังตารางที่ 7 
 3.1.6 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านผลักและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้าน
ดึงพบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านผลักมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านดึงเป็น
อย่างมาก (r=.681,p<.001) ดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ตัวแปร เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียว Pearson Correlation    .131   -.124    -.098    .063 
 Sig. (1-tailed)    .033    .040     .086    .190 
 N     198    198      198     198 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านผลัก ด้านดึง 

ด้านผลัก Pearson Correlation 1    .681 
 Sig. (1-tailed)  .000 
ด้านดึง Pearson Correlation .681 1 
 Sig. (1-tailed) .000  
 N      198     198 
 

3.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสนใจในการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงเนื่องจากมี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวท้ังทางด้านผลักและด้านดึง ดังที่ Mohammad and Son (2010) ได้ยืนยันว่านักท่องเที่ยวมี
พฤติกรรมในการท่องเที่ยวด้วยแรงขับจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ได้แก่ แรงจูงใจด้านผลักคือ ต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตและ
ประสบการณ์ด้านขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากชีวิตปกติ ส่วนปัจจัยภายนอกของนั กท่องเที่ยว
ชาวยุโรป ได้แก่แรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านดึงท่ีเป็นลักษณะของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่จูงใจนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางมาท่องเที่ยว อันได้แก่ แรงจูงใจด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่ดี และเจ้าบ้านมีความเป็นมิตรให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับ Uysal & Hagan 
(1993) ที่อธิบายว่านักท่องเที่ยวถูกกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวโดยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านผลักที่เป็นแรงจูงใจ
ภายในตัวเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวถูกดึงให้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ด้วยแรงจูงใจด้านดึงที่เป็นลักษณะของสถานมี่ท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ  
3.3  ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาการการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันควรมีการให้ความส าคัญกับการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวท่ีเป็นนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองของประเทศ เพื่อจะได้น าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีจุดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ประเทศ และยังต้องมีการตื่นตัวกับสถานการณ์ของโลกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด รวมไปถึงศึกษาถึงแนวโน้มความนิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพื่อน าไปสู่การสร้างจุดแข็งและหา
โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เท่าทันโลก 
 

4. สรุป 
 จากการศึกษาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียวใต้ และแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวพบว่าประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว              
ที่นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว มีประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและลาว แต่ยังมีประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่นักท่องเที่ยวยังไม่ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวคือ ฟิลิปปินส์ โดยนักท่องเที่ยวมีความต้องการ
ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ชีวิตและประสบการณ์ด้านขนบธรรมเนียม 
ศิลปะ วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากชีวิตปกติ โดยเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศที่มีจุดเด่นด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดีและเจ้าบ้านมีความเป็นมิตรให้การ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยเพศและอายุมีผลต่อแรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวด้านผลักมีความสัมพันธ์กันกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านดึง 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
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นักท่องเที่ยวชาวยุโรปในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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