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The purpose of this research studies as follow; (I) to study the factors that affecting to the 

decision making process of Thai tourists for purchasing travel package to South Korea and (2) to 

analyze how to develop the service marketing mix (7P's: product, price, place, promotion, people, 

process, physical evidence) in tourist business. The researcher used questionnaires which were the 

research tool for collecting the data. The sample size in the research comprised of 400 respondents 

who are Thai people. The researcher used convenience sampling method, and analyzed the data by 

descriptive statistic, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, Anova, and Pearson's 

Correlation Coefficient. 

The results were as follow; (I) most of the respondents were female, 20-30 years old, 

company employees, earned less than 15,000 baht per month, bachelor degree (2) most 

significance of the service marketing mix is people (service personnel) (3) most significance of the 

travelling factors is geography of South Korea 

The hypothesis test were as follow; (1) for demographic profile factors, the education 

level of tourists was effected to the purchasing decision making process (2) every factor of service 

marketing mix (7P's: product, price, place, promotion, people, process, physical evidence) was 

correlated to the purchasing decision making process (3) for travelling factors, geography, climate, 

exchange rate, culture and history, top tourist destinations, and tourist public relation was 

correlated to purchasing decision making process. 

Keywords: Decision Making Process, Travel Package, South Korea 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 
การท่องเท่ียวเ ป็นอุตสาหกรรมท่ีน ารายได้มาสู่ประเทศ ไทย มี ส่วนช่วยส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศโดยมีการจดัตั้งหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนของเอกชน เพ่ือ
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวใหเ้จริญกา้วหนา้ ทั้งน้ีเพราะส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดรั้บ
การสนบัสนุนจากรัฐบาล ส่วนการลงทุนขนาดใหญ่เป็นการลงทุนของภาคเอกชน แต่ผลพลอยไดจ้ะ
ตกอยูก่บัประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาตลอดจนผูท่ี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จะมีส่วนไดรั้บ
ประโยชน์จากธุรกิจการท่องเท่ียวทั้งส้ิน  ส่วนภาครัฐบาลจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการเก็บภาษีและ
มีเงินตราต่างประเทศไหลเขา้สู่ประเทศมากข้ึน 

เมื่อการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อประเทศ จึงท าใหก้ารท่องเท่ียวขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ไม่
เฉพาะแต่การท่องเท่ียวภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการท่องเท่ียวระหว่างประเทศดว้ย ท า
ให้นักท่องเท่ียวได้ท าความรู้จักกันแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมและความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั (วรรณา วงษว์านิช, 2546) 

ปัจจุบนัความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทยมีความหลากหลายมากข้ึน การมี
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส่งผลใหช้าวไทยสามารถศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบั แหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลการเดินทางไดง่้ายข้ึน ประกอบกบัสถานการณ์ทางสังคมและ เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั ท าใหช้าวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไปตามความพร้อมและความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล เวบ็ไซต ์Booking.com จึงไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว
ของชาวไทยเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง การจดัการเดินทาง รวมทั้งขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว พบว่า ในปี 2560 กระแสความนิยมท่องเท่ียวต่างประเทศของชาวไทยมีความนิยมท่ี
เพ่ิมข้ึนมากกว่าปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9 จากเดิมอยูท่ี่ร้อยละ 7 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 (Booking.com, 
2560: ออนไลน์) 

 



2 
 

จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์%) 
ภำพที่ 1.1  สถิติจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศใน พ.ศ. 2559-2560 

ที่มำ:  Booking.com, 2560: ออนไลน์ 

จากสถิติของเวบ็ไซต ์Booking.com แสดงให้เห็นว่าปี 2559 จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
สนใจเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศแยกรายภูมิภาค โดยเอเชียครองอนัดบั 1 ร้อยละ 86 ยุโรปอนัดบั 2 
ร้อยละ 44 อเมริกาเหนืออนัดบั 3 ร้อยละ 14 และภูมิภาคอ่ืนๆอนัดบั 4 ร้อยละ 9  

 

จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีความสนใจเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศแยกรายภูมิภาค 
(คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์%) 

ภำพที่ 1.2  สถิติจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีความสนใจเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศแยกราย 
ภูมิภาค พ.ศ. 2559 

ที่มำ:  Booking.com, 2559: ออนไลน์ 

ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ หรือ สาธารณรัฐเกาหลีตั้ งอยู่ ในแถบทวีปเอเ ชียทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย บนคาบสมุทรเกาหลี ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย โดยประเทศเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งได้รับการสนับสนุนของทางรัฐบาล และทุกภาคส่วนของเอกชน ท าให้มีการพฒันา
สถานท่ีท่องเท่ียวในเกาหลีใตใ้ห้มีความงดงาม และล ้าค่า อาทิเช่น โซล เมืองหลวงของประเทศ
เกาหลีใต้ เป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคัญของเกาหลีใต้และยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ, พระราชวงัชางด็อกกุง หน่ึงในพระราชวงัของราชวงศ์โช
ซอน ในกรุงโซล ไดรั้บการช่ืนชมอยา่งกวา้งขวางในเร่ืองของความกลมกลืนระหว่างโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมกบัวฒันธรรม, มยองดง แหล่งจบัจ่ายซ้ือของท่ีคึกคกัและเฟ่ืองฟูท่ีสุดในเกาหลีใต ้ท่ีน่ี
เต็มไปดว้ยร้านขายสินคา้หรูหราและมีคุณภาพสูงท่ีดึงดูดนักชอ้ปทั้งในเกาหลีและนอกประเทศใน
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แถบเอเชียดว้ยสินค้าท่ีหรูหรา เส้ือผา้แบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง และของท่ีระลึก ย่านน้ียงัเป็นจุด
เช่ือมต่อทางดา้นการเงิน วฒันธรรมและธุรกิจการคา้ตั้งแต่สมยัสงครามเกาหลี  

 

ภำพที่ 1.3  จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้พ.ศ. 2557-2560 
ที่มำ:  Kto.visitkorea.or.kr, 2561: ออนไลน์ 

จากภาพท่ี 1.3 สถิติการส ารวจของเวบ็ไซต ์Kto.visitkorea.or.kr พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตม้ีจ  านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2558 มีนกัท่องเท่ียว 
371,769 คน ปี 2559 มีนกัท่องเท่ียว 470,107 และ ปี 2560 มีนกัท่องเท่ียว 498,517 คน 

ส าหรับการเลือกเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทย นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่หันมาสนใจใน
การท่องเท่ียวดว้ยบริษทัน าเท่ียวมากข้ึน เน่ืองจากบริษทัน าเท่ียวไดจ้ดัหาบริการความสะดวกสบาย
ต่างๆใหก้บัลูกคา้ ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัมีการน ากลยทุธต่์างๆมาใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง บริษทัน าเท่ียว
จึงเกิดการต่ืนตัวในการปรับปรุงรูปแบบการบริการและรายการน าเท่ียวตามความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน โรงแรม และบริษทัน าเท่ียวไดห้นัมาร่วมมือ จดัท าการ
ส่งเสริมการตลาดระหว่างกนัมากข้ึน ท าใหร้าคาการบริการน าเท่ียวอยู่ในระดบัท่ีดึงดูดใจ ธุรกิจน า
เท่ียวจึงกลายเป็นหน่วยงานทางธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและเป็น
หน่ึงในทางเลือกของการใชบ้ริการในการเดินทางท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะใน
การเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ธุรกิจน าเท่ียวถือไดว้่าเป็นปัจจยัสนบัสนุนอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย (สุมณี พีรกิจ, 2549) 
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1.2 ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบนับริษทัน าเท่ียวส่วนใหญ่เนน้การขายแพคเกจการเดินทางท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวไทย ถึงแมจ้ะมีบริการอ่ืนๆ เช่น การขายตัว๋เคร่ืองบิน การจองหอ้งพกั  การท า
วีซ่า เป็นตน้ แต่ส่ิงท่ี ถือเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัน าเท่ียวคือ การจดัท าแพคเกจท่องเท่ียว เน่ืองจาก
การจองตัว๋เคร่ืองบิน หรือการจองห้องพกั  นักท่องเท่ียวสามารถเลือกจองเองได้ หรือแมแ้ต่จอง
โดยตรงผา่นทางสายการบิน หรือโรงแรมก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั แต่เพราะแพคเกจท่องเท่ียว เป็น
รูปแบบแพคเกจทวัร์ เหมาจ่าย คือ มีบริการใหก้บันกัท่องเท่ียวครบสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นตัว๋เคร่ืองบิน 
โรงแรม ร้านอาหาร พาหนะในการเดินทางระหว่างท่องเท่ียว หรือแมแ้ต่มีไกด์หรือผูน้  าเท่ียวมา
ใหบ้ริการ ซ่ึงถือเป็นความ สะดวกสบายกบัตวันักท่องเท่ียวเอง บริษทัสามารถอ านวยความสะดวก
โดยจดัการส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยตดัสินใจซ้ือ 

 นอกจากน้ีภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท าให้บริษทัน าเท่ียวจ านวนมากขายแพคเกจ
ท่องเท่ียวไดย้าก เวบ็ไซต์ Matichon.co.th  ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
การใชบ้ริการผ่านบริษทัน าเท่ียว พบว่า ในปี 2560 จ  านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการผ่าน
บริษทัน าเท่ียวมีจ  านวนลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 50 จากเดิมอยู่ท่ีร้อยละ 80 ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1.4 (Matichon.co.th , 2560: ออนไลน์) 

 

ภำพที่ 1.4  จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริหารผา่นบริษทัน าเท่ียว พ.ศ. 2558-2560 
ท่ีมา:  Matichon.co.th, 2560: ออนไลน์ 

 บริษทัน าเท่ียวจ านวนมากจึงมีความพยายามในการพฒันาผลิตภัณฑ์แพคเกจให้มีความ
แปลกใหม่น่าสนใจ บวกกบัการเสนอโปรโมชัน่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ และการขยายช่องทางการ
จดัจ  าหน่าย โดยการออกบูธหรือการสร้างเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ไปพิจารณาและหาขอ้มูลได้ เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทยสามารถตดัสินใจซ้ือแพคเกจท่องเท่ียว (อญัมณี อุดมถิรพนัธุ,์ 2559) 
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   (ปราโมชน์ รอดจ ารัส, 2555) 
2. อาย ุ   (ปราโมชน์  รอดจ ารัส, 2555) 
3. อาชีพ   (ปราโมชน์  รอดจ ารัส, 2555) 
4.การศึกษา  (ปราโมชน์ รอดจ ารัส, 2555) 
5. รายไดต่้อเดือน  (ปราโมชน์  รอดจ ารัส, 2555) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์  (สมเกียรติ จิระวงศเ์สถียร, 2550) 
2. ราคา    (สมเกียรติ จิระวงศเ์สถียร, 2550) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (สมเกียรติ จิระวงศเ์สถียร, 2550) 
4. การส่งเสริมการตลาด (สมเกียรติ จิระวงศเ์สถียร, 2550) 
5. กระบวนการบริการ (สมเกียรติ จิระวงศเ์สถียร, 2550) 
6. บุคลากร   (สมเกียรติ จิระวงศเ์สถียร, 2550) 
7. ลกัษณะทางกายภาพ (สมเกียรติ จิระวงศเ์สถียร, 2550) 
 

 
 

 

 

 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจ        
การเดนิทางไปเที่ยวประเทศเกาหลใีต้ 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
  (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) 
2. การคน้หาขอ้มูล 
 (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) 
3. การประเมินผลทางเลือก 
 (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
  (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) 

 
ปัจจยัทางการท่องเที่ยว 

1. ภูมิประเทศ  (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
2. ภูมิอากาศ  (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
3. อตัราแลกเปลี่ยน  (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
4. วฒันธรรมและประวติัศาสตร์  (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
5. สถานที่ท่องเที่ยว  (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
6. การประชาสัมพนัธ์  (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
 
 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาว่ามีปัจจยัใดบางท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตข้องนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยเน้นศึกษาเฉพาะนักท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีตดัสินใจเดินทางโดยติดต่อกบั บริษทัน าเท่ียว หรือบริษทัทวัร์ ซ่ึงผลจากการวิจยัจะสามารถ
น ามาปรับปรุงและพฒันาการจัดการน าเท่ียวต่างประเทศได้ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อไป 

1.3  กรอบแนวคดิของงำนวจิยั 
   ตวัแปรต้น              ตวัแปรตำม 
      

 

 

             

                 

                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.5 กรอบแนวคิดของงานวจิยั 
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1.4 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจท่องเท่ียวไปประเทศเกาหลีใต้
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันาแพคเกจท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใตใ้หต้รงตาม
ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอ้งการ 
 

1.5 สมมตฐิำน 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธต่์อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจ
การเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

1.6 ขอบเขตกำรวจิยั  
 1. ขอบเขตของประชำกร 
 ประชากรของการวิจยั ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ20-40 ปี ข้ึนไป ซ่ึง
เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีก  าลงัในการซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากกลุ่มประชากรดงักล่าวพบว่าไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงไม่สามารถก าหนดขอบเขตของประชากรไดแ้น่นอน ผูว้ิจยัจึงมีวิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากการใชสู้ตรของ (Cochran, 1977) จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 400 คน โดยจะใชว้ิธีการสุ่มแบบ การเลือกตวัอยา่งสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยเลือกเก็บผูท่ี้เคยไดท้ าการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์เหมาจ่ายประเทศเกาหลีใต ้
 2. ขอบเขตของเน้ือหำ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไป
เท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ดงัน้ี 
  1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจยัทางการท่องเท่ียว 
  2. ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใต ้
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1.7  นิยำมศัพท์ 
นักท่องเที่ยวชำวไทย  หมายถึง บุคคลท่ีมีสญัชาติไทยเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้โดย

ติดต่อผา่นบริษทัทวัร์  
บริษัททัวร์ หรือ บริษัทน ำเที่ยว หมายถึง บริษทัท่ีให้บริการน านักเท่ียวชาวไทยเดินทางไป

เท่ียวประเทศเกาหลีใต ้โดยจดัใหม้ีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง อนัได้แก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง 
(ฉนัทชั วรรณถนอม, 2547) 

แพคเกจ หมายถึง รายการท่องเท่ียวท่ีจดัเตรียมส าหรับ ผูเ้ดินทาง ตั้งแต่ 1-2 คน ข้ึนไป ใหแ้ก่
นักท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางไปเท่ียวเกาหลีใต้และ พกัผ่อน แบบอิสระ สบาย ๆ สามารถ
เลือกวนัเดินทางไดเ้อง (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2547) 

ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีซ้ือ 
แพคเกจไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตโ้ดยติดต่อผา่นบริษทัทวัร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  หมายถึง ลกัษณะการให้บริการของบริษัททัวร์ ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั จ  าหน่าย กระบวรการบริการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ ท่ี
ใหบ้ริการ ดา้นการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใตแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ปัจจัยทำงกำรท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบของประเทศเกาหลีใต้ ไดแ้ก่ ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ อตัราการแลกเปล่ียน วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม 
และการประชาสมัพนัธ ์ทางการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลใหน้กั ท่องเท่ียวชาวไทยตดัสินใจเดินทางไปเท่ียว
ต่างประเทศ 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทย ตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไป 

เท่ียวต่างประเทศ 
2. สามารถน าผลท่ีไดม้าพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียวต่างประเทศของบริษทัทวัร์ ให้ตรงตาม

ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 งานวิจัยเร่ือง “ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 8  หวัขอ้ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

2.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 
 2.1.2 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว  
 2.1.3 วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียวของมนุษย ์
2.2 แนวความคิดเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว 
 2.2.1 ความหมายของนกัท่องเท่ียว 
 2.2.2 ประเภทของนกัท่องเท่ียว 
2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
 2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.4 แนวความคิดเก่ียวกบัอุปสงคก์ารท่องเท่ียว  

2.4.1 ความหมายของอุปสงคก์ารท่องเท่ียว 
2.4.2 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุปสงคก์ารท่องเท่ียว 

2.5 ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดบริการ 7P’s (Service Marketing Mix) 
2.6 ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 2.6.1 ความหมายของการตดัสินใจซ้ือ 
 2.6.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.7 ขอ้มูลการท่องเท่ียวต่างประเทศ  
2.8 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2554) กล่าวว่า การท่องเท่ียว เป็นเร่ืองของการเดินทางท่ีเป็น 

การชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ มิใช่ถูกบงัคบั หรือเพ่ือสินจา้งแต่เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพ่ือการ
พกัผอ่นหยอ่นใจความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยีย่มญาติมิตร ติดต่อธุรกิจการ 
ประชุมสมัมนา เป็นตน้  

 ปราโมชน์ รอดจ ารัส (2555) กล่าวว่า การท่องเท่ียว เป็นการเดินทางจากท่ีหน่ึงไป
ยงัอีกท่ีหน่ึงโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความผอ่นคลาย ความรู้ ความบนัเทิง โดยไม่ใช่เพื่อประกอบ
อาชีพหรือไปอยูป่ระจ า 

 สุดแดน วิสุทธิลกัณ์ (2556) กล่าวว่า การท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมของบุคคลท่ี
เดินทางไปและพ านกัอาศยัอยูใ่นสถานท่ีนอกเหนือจากสภาพแวดลอ้มปรกติในชีวิตประจ าวนั ติดต่อ
ไม่เกินหน่ึงปี ดว้ยเหตุผลท่ีเก่ียวเน่ืองกบั การพกัผอ่นหยอ่ยใจ ธุรกิจ หรือจุดประสงคอ่ื์นใดซ่ึงตอ้งไม่
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีไดค่้าตอบแทนจากสถานท่ีแห่งนั้น 
  กล่าวโดยสรุปไดว้่า “การท่องเท่ียว” เป็นเร่ืองของการเดินทางถา้ไม่มีการเดินทางก็
ไม่มีการท่องเท่ียว แต่ตอ้งเป็นการเดินทางท่ีเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจมิใช่ถูกบงัคบัหรือเพ่ือ
สินจา้ง มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดินทางท่ีไม่ใช่การท่องเท่ียว 

2.1.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  
องค์ประกอบของการท่องเท่ียวนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพฒันาการท่องเท่ียวของ

ประเทศต่างๆเพราะองค์ประกอบนอกจากจะช่วยกระตุน้ให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแลว้ยงั
ผลดีแก่นกัท่องเท่ียว โดยทัว่ไปดว้ยกิจกรรมการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีองค์ประกอบหลายอย่าง คือ 
(วรรณา วงษว์านิช, 2546) 
  1. นกัท่องเท่ียว  
  2. สินคา้ท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียว  
  3. การคมนาคม 
  4. ขอ้มูลข่าวสารและการบริการ  
  5. ความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกดา้นการเขา้เมือง  
  6. องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  7. การสนบัสนุนอ่ืนๆ  
 ทั้งน้ี องคป์ระกอบต่างๆของการท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดการบริการท่ีมคุีณค่าเป็นวตัถุประสงคท่ี์
ธุรกิจน าการท่องเท่ียวตอ้งการใหเ้กิดข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้ ธุรกิจ
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น าเท่ียวตอ้งทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้เก่ียวกบั คุณภาพ  การบริการ ความปลอดภยั  ราคา ฯลฯ 
เพราะจะช่วยใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.1.3 วตัถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของมนุษย์ 
นักท่องเท่ียวแต่ละคนจะมีวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวแตกต่างกันออกไป เน่ืองจาก

นักท่องเท่ียวจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ โดยแบ่ง
วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวเป็นหลกัใหญ่ๆดงัน้ี (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557) 

1. การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ  
2. การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา  
3. การท่องเท่ียวการศึกษา  
4. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิน  
5. การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ  
6. การท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มญาติมิตร  
7. การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก  
8. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ  
9. การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสมัมนา  
10. การท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธุ ์ 
11. การท่องเท่ียวเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  
12. การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและอนามยั  
13. การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  

 สรุปไดว้่า วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว คือ ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่ี
แตกต่างกนั มีวตัถุประสงค์เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พบส่ิงแปลกใหม่ 
ศึกษาหาความรู้ ติดต่อธุรกิจ การประชุมสมัมนา เป็นตน้ 

2.2 แนวความคดิเกีย่วกบันักท่องเที่ยว 
2.2.1 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
 เบญจมาส อุทกศิริ (2554) กล่าวว่า นักท่องเท่ียว หมายถึง ผูท่ี้เดินทางไปอยู่ใน

สถานท่ีอนัมิใช่ท่ีพ  านกัถาวรของตน ซ่ึงเป็นการเดินทางไปอยูช่ัว่คราวตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป (มีการ
คา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน) แต่ไม่เกิน 90 วนั เป็นการเดินทางไปโดยสมคัรใจดว้ยวตัถุประสงค์ใดๆ ก็
ตามท่ีมิใช่การไปประกอบอาชีพหรือหารายได ้ดั้งนั้น ผูโ้ดยสารทางเรือส าราญท่ีไม่พกัคา้งคืนบนฝ่ัง
ก็จะไม่นับว่าเป็นนักท่องเท่ียว และผูโ้ดยสารผ่านท่ีแวะพกัเพื่อต่อเคร่ืองบินก็จะไม่นับว่าเป็น
นกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั 
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 สุดแดน วิสุทธิลกัณ์ (2556) กล่าวว่า นกัท่องเท่ียว หมายถึง ผูม้าเยือนชัว่คราว ท่ีมา
พกัอาศยัอย่างน้อย 24 ชัว่โมงในประเทศท่ีไปเยือนและมีเหตุจูงใจในการมาเยือน เพื่อการพกัผ่อน
หย่อนใจ เพื่อเพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ  หรือ เพื่อการปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย การปฏิบัติ
เก่ียวกบัครอบครัว เป็นตน้ 

 ขณะท่ี บุญเลิศ จิตตั้ งว ัฒนา (2554) กลับให้ค  าจ  ากัด ความบุคคลท่ีนับเป็น
นกัท่องเท่ียวกบับุคคลท่ีไม่ใช่นกัท่องเท่ียวในมุมมองท่ีแตกต่างจากแนวคิดเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  
   1. บุคคลท่ีนบัเป็นนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
    1.1 ผูเ้ดินทางเพื่อพกัผอ่นใจหรือเพื่อสุขภาพ 

1.2 ผูเ้ดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
1.3 ผูเ้ดินทางเพื่อท าธุรกิจการคา้บางประการ 

   2. บุคคลท่ีไม่นบัเป็นนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
    2.1 ผูเ้ดินทางมาเพื่อประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึงหรือประกอบ
ธุรกิจท่ีมีรายไดใ้นประเทศนั้น โดยจะมีสญัญาไวก้บัผูใ้ดหรือไม่ก็ตาม 

2.2 ผูเ้ดินทางมาเพ่ือตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่ยา่งถาวรในประเทศนั้น 
2.3 ผูท่ี้เดินทางขา้มพรมแดนไปท างานนอกประเทศของตน 

    2.4 ผูเ้ดินทางผ่านโดยมิไดแ้ละลงจากยานพาหนะเลย แมว้่าจะ
เดินทางอยูใ่นอาณาเขตของประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นเวลามากกว่า 24 ชัว่โมงก็ตาม 
    2.5 ผูล้ี้ภยัทางการเมืองหรือผูล้ี้ภัยทางศาสนาไปอยู่ต่างประเทศ
หรือผูล้ี้ภยัสงคราม 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า “นกัท่องเท่ียว” หมายถึงนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวโดยพกัคา้งคืน หรือนักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเดินทางไปท่ีต่างๆของประเทศตนเอง
และพกัคา้งคืนดว้ยความดว้ยสมคัรใจและมิใช่เพื่อไปท างานหรือรับค่าจา้ง 

 2.2.2 ประเภทของนักท่องเที่ยว 
การจ าแนกหรือการจัดประเภทนักท่องเท่ียว สามารถแบ่งนักท่องเท่ียวออกเป็นกลุ่มตาม

ลกัษณะเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557) 
  1. การท่องเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่ การเดินทางแบบน้ีส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะใช้
บริการจากบริษทัน าเท่ียวซ่ึงมีรายละเอียดของการท่องเท่ียวครบถว้น โดยบริษทัน าเท่ียวจะตอ้งมี
รายละเอียดในการท่องเท่ียวแจกใหทุ้กคนทราบเพื่อใหน้ักท่องเท่ียวปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะ
ท าใหก้ารท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภยั ฯลฯ 
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  2. จดัตามจ านวนของนกัท่องเท่ียว การจดัแบ่งประเภทของนกัท่องเท่ียวออกไปตาม
จ านวนสามารถแบ่งได ้ดงัต่อไปน้ี 
   2.1 การท่องเท่ียวส่วนบุคคล เป็นการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนเพ่ือใชก้บัตวัเองกบั
ครอบครัวหรือท่องเท่ียวไปกบัเพื่อนสนิทเป็นการส่วนตัว การท่องเท่ียวส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะ
เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวัหรือเช่ารถขบัไปกนัเอง นกัท่องเท่ียวจะเป็นอิสระในการก าหนดสถานท่ี
ท่องเท่ียว ก  าหนดเสน้ทาง สถานท่ีพกั ฯลฯ 
   2.2 การท่องเท่ียวแบบน าเท่ียว กรณีท่ีมีการเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ
ควรซ้ือบริการจากบริษทัน าเท่ียว เพราะบริษทัน าเท่ียวจะเป็นผูดู้แลรับผิดชอบในเร่ืองรายละเอียด
ต่างๆทั้งหมด เช่น โปรแกรมการท่องเท่ียว ยานพาหะ โรงแรม อาหารการกิน ฯลฯ  
  3. การจดัแบ่งประเภทของนกัท่องเท่ียวตามหลกัพฤติกรรม  
 Cohen (2002) ไดจ้  าแนกประเภทนกัท่องเท่ียวออกเป็น 4 ประเภท ไวด้งัน้ี  
  1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุ่ม เป็นนักท่องเท่ียวจะท่ีซ้ือทวัร์เหมา แพคเกจ ไป
ยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม ชอบเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ตามโปรแกรมการเดินทางท่ีก  าหนดไว ้
มกัจะไม่เดินทางไปไกลจากโรงแรมท่ีพกัหรือจากชายหาดและไม่คาดหวงัท่ีจะไดค้วามรู้หรือท า
ความคุน้ เคย เขา้ใจกบัคนและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  2. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุ่มอิสระหรือส่วนบุคคล เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีความ      
ช านาญในเส้นทางท่องเท่ียว และสามารถเดินทางเองโดยไม่ต้องมีผูน้  าเท่ียวคอยดูแลแต่ยงัคงให้
บริษทัจดัน าเท่ียว จดัรายการน าเท่ียวตามแผนการเดินทางหรือความประสงค์นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมี
ความตอ้งการคลา้ยกบักลุ่มแรกคือ ตอ้งการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงสวยงามสะดวกสบาย 
ตอ้งการท่ีจะพกัผอ่น และไดรั้บความสนุกสนานจากการเดินทาง 
  3. นกัส ารวจ จดัการและวางแผนการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีชอบ
ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีจะไม่ตอ้งเจอกบันกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ ตอ้งพบปะคลุกคลีกบัคนในทอ้งถ่ิน แต่
ยงัคงตอ้งการความสะดวกสบายส าหรับนกัท่องเท่ียวในระดบัหน่ึง และตอ้งการความปลอดภยั  
  4. นกัท่องเท่ียวแบบลอยล่อง เป็นนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากคน
ในทอ้งถ่ินในระยะเวลาชัว่คราว นักท่องเท่ียวประเภทน้ีไม่มีการวางแผนการเดินทางไวล่้วงหน้า 
มกัจะเลือกแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีพกัอย่างกะทนัหัน และจะพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีถูกก าหนดไว้
ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
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Steen (1988) ไดจ้  าแนกประเภทนกัท่องเท่ียวออกเป็น 4 ประเภท ไวด้งัน้ี  
 1. พวกชอบสนุกหรือรักสนุก เน้นท่ีการพกัผ่อนมากกว่าการท างาน หาความพึง

พอใจจากการหาความสนุกสนานจากการท่องเท่ียว อยา่งเต็มท่ีการท างานเป็นเพียงวิธีการท่ีจะไดม้า
ซ่ึงการใชโ้อกาสและใชเ้วลาของความสนุกสนาน ใชจ่้ายในการท่องเท่ียวอยา่งเต็มท่ี  
  2. พวกนิเวศนิยม มุ่งความสนุกสนานจากการท่องเท่ียวมากกว่าการท างานมี
ความสุขกับการท่ีได้ท่องเท่ียวไปในสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ หาประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งแลกดว้ยเงิน ใชพ้าหนะในการเดินทางแบบธรรมดา วนัหยดุไม่ใช่วนัแห่งการการ
บริโภค ไม่รู้สึกว่าตวัเองเป็นเหมือนกบันกัท่องเท่ียวทัว่ไป  
  3. กลุ่มจริยธรรมโปรเตสแตนต์ นักท่องเท่ียวประเภทน้ีถือว่าวนัหยุดและการ
พกัผอ่นเป็นการเสียเวลา จะเท่ียวเฉพาะเมื่อมีความกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม ถือว่าการบริโภคเป็น
ความชัว่ร้ายท่ีจ  าเป็น (Necessary evil) จะพกัผ่อนในรูปแบบท่ีมีราคาถูกท่ีสุด เน่ืองจากคนกลุ่มน้ี
ยึดถือค่านิยมท่ีให้ความส าคัญกับการท างานการให้ความส าคญักับเวลา การเห็นคุณค่าของเวลา
ตามหลงัจริยธรรมของชาวโปรเตสแตนต ์
  4. พวกประโยชน์นิยม ตอ้งการคุณค่าในทางปฏิบติัจากวนัหยุดตอ้งการประโยชน์
มากท่ีสุดจากวนัหยดุตามมูลค่าท่ีใชจ่้ายไป มีเวลาไม่มากส าหรับวนัหยุด จึงตอ้งการใชว้นัหยุดอย่าง
คุม้ค่าท่ีสุด ก่อนการซ้ือจะมีการเปรียบเทียบดว้ยหลกัของเหตุและผลเพื่อใหคุ้ม้กบัเงินท่ีจ่ายไป 

Swarbrooke and Horner (1999) ไดจ้  าแนกประเภทนักท่องเท่ียวตามจิตวิทยาการท่องเท่ียว
ออกเป็น 5 ประเภท ไวด้งัน้ี  

 1. กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเน้นตวัเองเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีคิดหรือ
สนใจตนเองชอบสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีรู้จกักันดี ไม่ต้องการทดสอบส่ิงแปลกใหม่ ทั้งท่ีพกั 
อาหาร ส่ิงบันเทิง และบุคคลใหม่ๆ ไม่ต้องการพบส่ิงท่ียุ่งยากและเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ มกัสนใจ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นขั้นอ่ิมตวั มีส่ิงอ  านวยความสะดวกพร้อม ถา้นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีรายไดสู้งก็
ตอ้งการไปเท่ียวไกลๆ ท่ีมีบริการดีเยีย่ม แต่ถา้มีรายไดน้อ้ยก็จะเท่ียวสถานท่ีใกล้ๆ  

 2. กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเนน้ตวัเองปานกลาง หมายถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีอยู่ก่ึงกลาง
ระหว่างกลุ่มเน้นตัวเองกับกลุ่มสายกลางสนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในขั้นเจริญเติบโตหรือก าลงั
พฒันา สามารถทดลองส่ิงใหม่ไดถ้า้ไม่มีส่ิงท่ีคุน้เคย 

 3. กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเนน้เดินทางสายกลาง หมายถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มทัว่ไป ท่ีไม่
เอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงระหว่างความสะดวกสบายกบัการผจญภยั กล่าวคือไม่ชอบการผจญภยั 
แต่ก็ไม่ไดเ้ส่ียงอนัตรายจนเกิดไป 
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  4. กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเน้นความหลากหลายปานกลางหมายถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
อยู่ระหว่างสายกลางกับกลุ่มท่ีมีความสนใจหลากหลาย ไม่ถึงกับชอบการผจญภัยแต่สามารถ
ท่องเท่ียวแบบผจญภยัได ้มกัสนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นขั้นเจริญเติบโต และมีความแปลกใหม่ใน
ความคิดเห็นของตนเอง 
  5. กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเน้นความสนใจหลากหลาย หมายถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสน
ในกิจกรรมหลากหลาย เป็นพวกท่ีเปิดเผยและมีความมัน่ใจในตวัเอง ชอบผจญภยัอยา่งมาก และเต็ม
ใจออกไปเผชิญโลก เผชิญชีวิต การเดินทางกลายเป็นช่องทางให้พวกเขาไดแ้สดงออกซ่ึงความอยาก
รู้อยากเห็น และไดส้นองความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาในการผจญภยั ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ 

2.3 แนวความคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 
 2.3.1 ความหมายของพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 
  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2557) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเท่ียว หมายถึง การกระท า
ทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียว ไม่ว่าการกระท านั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะ
สงัเกตเห็นการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตามและบุคคลอ่ืนจะสงัเกตเห็นการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตาม 
เพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2  ปัจจยั คือ 
   1. ปัจจยัภายใน เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของแต่ละบุคคลท่ีคน
ภายนอกไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้ 
   2. ปัจจยัภายนอก เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสงัเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั    
  ปราโมชน์ รอดจ ารัส (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเท่ียว หมายถึง  การ
แสดงออกของบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใชบ้ริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวรวมถึง
กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกในการท่องเท่ียว  ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอก 
 นอกจากน้ีปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียวแลว้ ปราโมชน์ 
รอดจ ารัส (2555) ยงัไดน้ าเสนอปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 
  1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีความส าคญัต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว ปัจจยั
น้ีได้รับอิทธิพลจากข้อมูลทางด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา บุคลิกลกัษณะ และ ความคิดเห็นส่วนบุคคล ดงันั้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีลกัษณะ
ต่างๆ จะท าใหก้ารตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนั 
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  2. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือของนักท่องเท่ียว
ธุรกิจท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจเพ่ือน าไปใชใ้นการวางกลยุทธ์การตลาด และวฒันธรรมน้ี
จะมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมนักท่องเท่ียวเช่นกัน ทางด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
ศาสนา รูปแบบการท่องเท่ียว ดงันั้นวฒันธรรมจะประกอบดว้ยวฒันธรรมย่อยและชั้นสังคม ซ่ึงแต่
ละวฒันธรรมยอ่ยของนกัท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นชีวิต ความเป็นอยู่และพฤติกรรมการ
ซ้ือของนกัท่องเท่ียว 
  3. ปัจจยัดา้นสังคม พฤติกรรมนักท่องเท่ียวจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นสังคม 
รวมถึงกลุ่มอา้งอิง ครอบครัวบทบาททางสงัคมและสถานะ เพราะว่าปัจจยัทางสังคมจะมีผลกระทบ
ต่อการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจ าเป็นตอ้งรับผิดชอบเม่ือจะวาง
กลยทุธก์ารตลาด ซ่ึงปัจจยัดา้นสงัคมท่ีจะมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า “พฤติกรรมนักท่องเท่ียว” เป็นการแสดงออกของนักท่องเท่ียวใน
ลกัษณะต่างๆ ท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว การบริการดา้นอ่ืนๆและการศึกษา นอกจากนั้นพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวยงัเกิดจาก ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม และ ปัจจยัดา้นสงัคม 

2.4 แนวความคดิเกีย่วกบัอุปสงค์การท่องเที่ยว  
 2.4.1 ความหมายของอุปสงค์การท่องเที่ยว 
  ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2550) กล่าวว่า อุปสงค์การท่องเท่ียว หมายถึง เดินทางไป
ซ้ือสินค้าและใช้บริการด้านการท่องเท่ียว ย ังสถานท่ีท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางโดย
นักท่องเท่ียวจะมีความตอ้งการ อ  านาจซ้ือและมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าสินคา้และบริการดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีก  าหนด ณ เวลานั้นๆ ปริมาณสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ
อุปสงคก์ารท่องเท่ียว 
 2.4.2 ปัจจยัที่ท าให้เกดิอุปสงค์การท่องเที่ยว 
  โดยเลิศพร ภาระสกุล (2557) ไดจ้  าแนกปัจจยัท่ีท าให้เกิดอุปสงค์การท่องเท่ียวไว ้
เป็น 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
   1. สภาพภูมิอากาศ อากาศท่ีหนาวเยน็จะดึงดูดนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคท่ี
อากาศอบอุ่นใหเ้ดินทางไปท่องเท่ียว 
   2. สภาพทางภูมิศาสตร์ ประเทศท่ีมีชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นหาดทรายจะดึงดูด
นักท่องเท่ียวจากทุกภูมิภาคไดต้ลอดทั้งปี ภูเขาน ้ าตกสัตว์ป่าและพนัธุ์พืช เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเพ่ือชมธรรมชาติแมแ้ต่พ้ืนท่ี ท่ีเป็นทะเลทรายก็
สามารถท ากิจกรรมการท่องเท่ียวแบบซาฟารีในทะเลทรายไดเ้ช่นในตะวนัออกกลาง 
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   3. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้ งแต่ในยุคอารยธรรมเป็นต้นมา 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมทางวตัถุ และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีกระตุน้ใหค้นเราเกิด
ความอยากรู้อยากเห็นและตอ้งการไปชมใหเ้ห็นดว้ยตาตนเอง ประเทศท่ีมีโบราณสถานท่ีเก่าแก่ หรือ
โดดเด่น หรือมีปริมาณมากจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางเขา้ไปชม  
   4. ภาษา การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไปเรียนต่างประเทศในประเทศเจา้ของ
ภาษาก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัประเทศท่ีคนในทอ้งถ่ินไม่มีความรู้หรือไม่สามารถ
ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวเป็นภาษาองักฤษไดอ้าจท าใหน้กัท่องเท่ียวเล่ียงท่ีไม่ไปประเทศเหล่านั้น 
   5. ระบบการคมนาคมขนส่ง ความสะดวกในการเข้าถึงประเทศท่ีเป็น
จุดหมายปลายทางและแหล่งท่องเท่ียวต่างๆในประเทศเหล่านั้น การมีเท่ียวบินท่ีบินตรงจากประเทศ
ตน้ก  าเนิดของนักท่องเท่ียวสู่ประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะช่วยให้นักท่อง
เดินทางตดัสินใจเลือกจุดหมายปลายทางดา้นนั้นๆง่ายข้ึน 
   6. ความเจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจจะมีการ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวและส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆมากกว่า
ประเทศท่ีมีความเจริญนอ้ยกว่า ประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจจะท าให้เกิดการท่องเท่ียวเพื่อ
การติดต่อทางธุรกิจ ท าใหเ้กิดการลงทุนในการพฒันาส่ิงอ  านวยความสะดวกส าหรับนกัธุรกิจ 
   7. ทศันียภาพท่ีสวยงาม จะดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากดินแดนท่ีอยู่ห่างไกลให้
เขา้ไปเยอืน ภูมิทศัน์ท่ีสวยงามไม่ไดห้มายความเฉพาะทิวทศัน์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงเมือง
ไปจนกระทัง่ถึงหมู่บา้น 
   8. นโยบายของรัฐบาลในดา้นการท่องเท่ียว รัฐบาลของหลายประเทศจูงใจ
นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวในประเทศของตนดว้ยวิธีการต่างๆกนั วิธีการเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวในดา้นการออกวีซ่าให้ง่ายข้ึนหรือรวดเร็วข้ึน การยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า การอนุญาตใหง้านท่องเท่ียวพ  านกัอยูใ่นประเทศไดน้านข้ึน เป็นตน้ 
   9. ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึก
ปลอดภยัในขณะท่ีท่องเท่ียวในประเทศนั้น ภยัจากสงครามการเมืองจะส่งผลทางดา้นลบต่อจากการ
ท่องเท่ียวประเทศท่ีมีค่าเงินอ่อนจะกระตุน้ให้คนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมากกว่าประเทศท่ีค่าเงิน
แข็งหลายประเทศ เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า “อุปสงค์การท่องเท่ียว” เป็นความตอ้งการของนักท่องเท่ียวในการ
เดินทางไปท่องเท่ียว ร่วมกบัความสามารถท่ีจะใชจ่้ายในการท่องเท่ียวได ้ส่วนปัจจยัท่ีคาดว่าจะมี
ผลกระทบต่ออุปสงคก์ารท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์และ
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วฒันธรรม ภาษา ระบบการคมนาคมขนส่ง ความเจริญทางเศรษฐกิจ ทศันียภาพท่ีสวยงาม นโยบาย
ของรัฐบาลในดา้นการท่องเท่ียว และความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง 

2.5 ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดบริการ 7P’s (Service Marketing Mix) 
 Zeithaml and Bitner (2000) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อ
ตอบสนอง ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการ
ทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือ
ช่องทางการ จดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปร
เพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s 
ประกอบดว้ย ต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทัน าเสนอออกขายเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจ โดย 
การบริโภคหรือการใชบ้ริการนั้นสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจโดยความพึงพอใจนั้นอาจจะ
มาจากส่ิงท่ีสมัผสัไดห้รือสมัผสัไม่ได ้เช่น รูปแบบ บรรจุภณัฑ ์กล่ิน สี ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดั  จ าหน่าย นอกจากน้ี ตวัผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอขายนั้น 
สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบของการมีตวัตนหรือการไม่มีตวัตนก็ได ้เพียงแต่ว่าผลิตภณัฑ์นั้นๆ 
จ  าเป็นตอ้งมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่า ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์หล่านั้น  

 2. ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนเงินตราท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดรั้บผลิตภณัฑ ์สินคา้ บริการของ
กิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพ่ือให้ไดรั้บผลประโยชน์จากการใช ้ ผลิตภณัฑ ์
สินคา้หรือบริการนั้นๆ อย่างคุม้ค่ากบัจ  านวนเงินท่ีจ่ายไป นอกจากน้ี ยงัอาจหมายถึงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินซ่ึงลูกคา้ใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างราคา ท่ีตอ้งจ่ายเงินออกไปกบัคุณ
ค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บกลบัมาจากผลิตภณัฑน์ั้น ซ่ึงหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้จะการตดัสินใจซ้ือ 

 3. ช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place) หมายถึงสถานท่ีให้บริการในส่วนเร่ิมตน้ โดยการเลือก
ท าเลท่ีตั้งของธุรกิจบริการนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีลูกคา้ตอ้งไปรับ 
บริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัไว ้ดงันั้นท าเลท่ีตั้งจึงเป็นตวัก  าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีจะเขา้มา 
ใชบ้ริการ สถานท่ีใหบ้ริการจึงตอ้งครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้าก ท่ีสุด 
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4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้าง 
ความจูงใจ ความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ และ ความพึงพอใจในสินคา้ หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะ
ใชใ้นการจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ์ โดย
คาดว่าการส่งเสริม การตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม การซ้ือสินคา้
และบริการ หรืออาจเป็นการติดต่อส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ ทั้งน้ีจะตอ้งมี
การใช้ เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกได้ว่าเป็น 
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการซ่ึงการจะใชเ้คร่ืองมือในรูปแบบใดนั้น จะข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายดว้ย 

 5. บุคลากร (People) หมายถึง พนกังานท่ีท างานเพื่อก่อประโยชน์ใหแ้ก่องค์กรต่างๆ ซ่ึงนับ
รวมตั้งแต่เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่าง พนักงานทัว่ไป 
แม่บา้น เป็นตน้ โดยบุคลากรนบัไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นผูคิ้ด 
วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยุทธ์ไว ้ นอกจากน้ี
บทบาทอีกอยา่งหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความส าคญั คือ การมีปฏิสมัพนัธแ์ละสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกคา้ 
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความผกูพนักบัองคก์รในระยะยาว 

 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถ
สมัผสัไดจ้ากการเลือกใช ้สินคา้และ/หรือบริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดด
เด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจดัจานอาหาร การแต่งกายของพนักงานใน
ร้าน การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ธุรกิจทางดา้น การบริการ ท่ีควรจะตอ้งสร้างคุณภาพในภาพรวม ซ่ึงก็คือในส่วนของสภาพ
ทางกายภาพท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นได ้ลกัษณะทางกายภาพท่ีลูกคา้ให้ความพึงพอใจ และความ
แปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพท่ีแตกต่างไปจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน  

 7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ
การปฏิบติังานในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็วโดยใน  แต่ละกระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน
ขององคก์ร ซ่ึงหากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกนั จะท าให้
กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ีกระบวนการท างานใน
ดา้นของการบริการ จ  าเป็นตอ้งมีการออกแบบกระบวนการท างานท่ีชดัเจน เพื่อให้พนักงานภายใน
องคก์รทุกคนเกิดความเขา้ใจตรงกนั สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ราบร่ืน 
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 เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า บริษทัน าเท่ียวจะตอ้งด าเนินการด้านการตลาดเพื่อให้
สามารถเขา้ถึงตลาดเป้าหมายโดยการน ากลยุทธ์ทางการตลาด หรือ Marketing Mix (7P’s) มาใช ้
ไดแ้ก่ 
  1. ผลิตภณัฑ ์(Product) สินคา้ทางการท่องเท่ียวมกัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถจบั
ตอ้งไดไ้ม่สามารถน าไปเป็นตวัอยา่ง ไม่สามารถทดลองใชก่้อน แต่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นนามธรรม ท่ี
เนน้การบริการใหเ้กิดความพึงพอใจ สร้างความประทบัใจ จึงจะเกิดการซ้ือซ ้า ดงันั้นสินคา้ แพคเกจ
ท่ีขายจะตอ้งเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว จึงตอ้งคิดเสมอว่ารายการน าเท่ียวของบริษทัน าเท่ียวจะ
สร้างจุดเด่นในเร่ืองใด และจะสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไร 
  2. ราคา (Price) การด าเนินงานด้านการจัดการเร่ืองราคานั้น บริษัทน าเท่ียวไม่
สามารถก าหนดราคาท่องเท่ียวได้ด้วยตนเองแต่เพียงผู ้เดียว  การก าหนดราคาจะข้ึนอยู่ก ับ
ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนดว้ย ซ่ึงบริษทัน าเท่ียวอาจจะเป็นผูต่้อรองราคา เพื่อให้ได้
ราคาถูกลงเพราะถา้ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้บริการทางการท่องเท่ียวต่างกก็  าหนดราคาสูงไวด้ว้ยกนั 
ก็จะส่งผลใหม้ีการก าหนดราคาการท่องเท่ียวสูงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตามอ านาจในการต่อรองราคา
กบัผูป้ระกอบการต่างๆข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของบริษทัน าเท่ียวว่า เป็นบริษทัขนาดใหญ่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
หรือไม ่เคยมีการติดต่อร่วมงาน หรือเคยเป็นคู่คา้กนัมาก่อนหรือเปล่า ถา้บริษทัเล็กๆท่ีเพ่ิงเร่ิมต่อติด
ใชบ้ริการ หรือเป็นบริษทัท่ียงัไม่มีเครดิตดีพอก็อาจมีอ  านาจต่อรองไดน้อ้ย   
  3. ช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place)  ช่องทางในการท าให้ลูกคา้สามารถเข้าถึงและ
เลือกใชบ้ริการได ้ซ่ึงมกัจะท าโดยผา่นตวักลางต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด เช่น บริษทัน าเท่ียว และบริษทั
ตวัแทนท่องเท่ียว โดยช่องทางการจดัจ  าหน่ายต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงช่องทางในการขายสินคา้ 
หรือ บริการเท่านั้น แต่ยงัเป็นช่องทางในการกระจายขอ้มูลข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การจอง 
และการช าระเงินอีกดว้ย 
  4. การส่งเสริมทางตลาด (Promotion) การส่งเสริมการขายเป็นเร่ืองของการส่ือสาร
ระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค โดยข่าวสารท่ีผูผ้ลิตแจง้ไปยงัผูบ้ริโภคนั้น จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลของ
สินค้าหรือรายการน าเท่ียว ข้อมูลเร่ืองราคา และสถานท่ีจัดจ าหน่าย เพื่อให้ผูบ้ริโภคน าไป
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ การส่งเสริมการขายน้ี นับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงของ
การด าเนินงานดา้นการตลาด เพราะถึงแมว้่าสินคา้จะมีคุณภาพดีราคาไม่แพง แต่ถา้ขาดการบอก
กล่าวหรือไม่ไดเ้ผยแพร่สินคา้ของตน ก็เป็นการยากท่ีจะท าให้เกิดการซ้ือขายได ้ดงันั้นการส่งเสริม
การขายจึงมีความส าคญัต่อธุรกิจจดัน าเท่ียว โดยการส่งเสริมการขายท่ีดีควรส่ือให้เขา้ถึงลูกคา้ให้ได้
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นท่ีจดจ าและรู้จกัอยา่งรวดเร็ว  
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  5. บุคลากร (People) คือ การบริการท่ีตอ้งใชม้นุษยท์ างานกบัมนุษย ์การบริการจะดี
หรือไม่ข้ึนอยู่กบับุคลากร หรือพนักงานของบริษทั ท่ีจะท างานสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
ได้รับความพอใจได้มากน้อยเพียงใด พนักงานท่ีดีจึงต้องมีคุณภาพ จึงจะสามารถอยู่ในวงการ
ท่องเท่ียวไดน้าน  

 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) ส่วนประกอบท่ีเป็น
ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏมีผลต่อการตดัสินใจของลูกค้า เช่น การตกแต่งบรรยากาศ สีสัน  
รูปแบบร้านท่ีบริการ เสียง เป็นตน้ นอกจากน้ี การออกแบบวางผงัส านักงานรวมทั้งการจัดวาง
อุปกรณ์ภายในต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย จะท าใหลู้กคา้รับรู้และเขา้ใจภาพลกัษณ์การให้บริการ
ของกิจการจากส่ิงเหล่าน้ีได 

 7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) กระบวนการใหบ้ริการเพื่อส่งมอบคุณภาพใน 
การใหบ้ริการไดอ้ยา่งประทบัใจลูกคา้และรวดเร็ว (Customer Satisfaction) กระบวนการให้บริการ 
เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือ
เคร่ืองมือทนัสมยัท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างกระบวนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ 

2.6 ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 2.6.1 ความหมายของการตดัสินใจซ้ือ 
  ธนพร แตงขาว (2541) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกท่ี 
ประกอบดว้ยทางเลือกหลายทาง ตอ้งใชเ้หตุผลในการพิจารณา มีเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าการตดัสินใจ 
นั้นท าเพ่ือส่ิงใด  
  ทวีศกัด์ิ สุวคนธ์ (2546) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีลูกคา้ซ้ือสินค้า
หรือบริการ เพราะคาดว่าจะไดรั้บความพอใจจากผลประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างจาก
สินคา้หรือบริการนั้นๆ 
  ลฎาภา พูลเกษม (2550) กล่าวว่า การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การตัดสินใจ ทาง
กระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายทางเลือกท่ีมีอยู่เพ่ือให้ไดท้างเลือก
ท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหม้ากท่ีสุด 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า “การตดัสินใจ” กระบวนการในการเลือกทางใดทางหน่ึงเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ี
ดีท่ีสุด 
 2.6.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
  อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือกระบวนการท่ี
ผูซ้ื้อตอ้ง ผา่นขั้นตอนต่างๆก่อนนาไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
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   1. การรับรู้ถึงความต้องการ เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือซ่ึงผูซ้ื้อ
ตระหนกั ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ผูซ้ื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะท่ีผูซ้ื้อเป็นอยู่
จริงกบัสภาวะท่ีเขาปรารถนา ความตอ้งการอาจถกกระตุน้ โดย ตวักระตุน้จากภายใน 
(Internal Stimuli) กระตุน้ความตอ้งการท่ีมีอยูป่กติเช่น ความหิว กระหาย เพศ เป็นตน้ ในระดบัสูง 
พอท่ีจะกลายเป็นแรงขบัดนั (Drive) นอกจากนั้นความตอ้งการอาจถูกกระตุน้จากตวักระตุน้ภายนอก 
(External Stimuli) 
   2. การคน้หาขอ้มูล ผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุน้เร้าอาจจะหรือ  อาจจะไม่เสาะ
แสวงหาข่าวสารมากข้ึน ถา้แรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคแข็งแกร่งและสินคา้ท่ีจะตอบสนอง อยู่ใกลแ้ค่
เอ้ือม ผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือมนั มิฉะนั้นแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะเก็บความตอ้งการนั้นไวใ้น 
ความทรงจ า หรือไม่ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตอ้งการดงักล่าว ผูบ้ริโภคอาจหา  
ข่าวสารไดจ้ากหลายแห่ง เช่น  
    2.1. แหล่งข่าวสารบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น ผู ้
คุน้เคย  
    2.2. แหล่งพาณิชย ์ไดแ้ก่ โฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนจ าหน่าย 
หีบห่อ การตั้งแสดง สินคา้  
    2.3. แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารเพื่อผูบ้ริโภค  
    2.4. แหล่งท่ีเกิดจากความช านาญ ได้แก่ การจบัถือ การตรวจ
สินคา้และการใชบ้ริการ    
   3. การประเมินผลทางเลือก เราไดเ้ห็นวิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชข่้าวสารเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงชุดของตราท่ีเลือกไวเ้พ่ือการพิจารณาตดัสินใจเป็นขั้นสุดทา้ย ผูบ้ริโภคเลือกตราดว้ยวิธีใด 
นกัการตลาดจะตอ้งรู้เก่ียวกบัการประเมินค่าทางเลือก นัน่ก็คือ วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชข่้าวสารเลือกตรา
ยีห่อ้ ในการเลือกใชก้ลยทุธก์ารตลาดของนกัการตลาดตอ้งก่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูช้ื้อ  
   4. การตัดสินใจซ้ือ หลงัจากการประเมินจะท าให้ผูซ้ื้อเกิด ความพอใจ
สินคา้ต่างๆ และจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ แต่อาจมีปัจจยัท่ีอาจจะเขา้มาขวางความตั้งใจท่ีจะซ้ือกบัการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมี อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือคือ ปัจจยัของตวับุคคล ปัจจยั
ทางสงัคม และสถานการณ์ต่างๆท่ีเผชิญอยู ่ 
 สรุป กระบวนการตดัสินใจจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงจะท าการตดัสินใจซ้ือ 
แบบมีขั้นมีตอน กล่าวคือ ผูบ้ริโภคต้องมีความตอ้งการและท าการเสาะหาข้อมูลมาประกอบการ 
พิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทาง และประเมินทางเลือกว่าจะตัดสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นและ
นกัการ ตลาดตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัพฤติกรรมหลงัการซ้ือ หรือใชบ้ริการของผูบ้ริโภคให้



22 
 

เกิดความพึง พอใจมากท่ีสุด และถา้ผูบ้ริโภคไม่เกิดความพึงพอใจก็ตอ้งหาว่าเกิดจากปัญหาอะไร
แลว้ท าการแกไ้ข เพื่อให้ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหมายของผูบ้ริโภคตรงกบัการปฏิบติัการ
ของสินคา้ 

2.7 ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลใีต้ 
 ลกัษณะทางภูมปิระเทศ 
  ประเทศเกาหลีใต ้เป็นอีกหน่ึงประเทศ ท่ีเป็นเป้าหมายในการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย ตั้งอยู่กลางเอเชียจะวนัออกเฉียงเหนือ มีคาบสมุทรเกาหลีท่ีทอดยาวลงไปทางทิศใตจ้ากสุด
ปลายตะวนัออกของทวีปเอเชีย มีความยาวประมาณ 1,000 กม. (621 ไมล)์ และมีความกวา้ง 216 กม. 
(134 ไมล)์ ในจุดท่ีแคบสุดบนคาบสมุทรภูเขาท่ีปกคลุมอยู่ร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีนั้นท าให้ประเทศ
เกาหลีใตเ้ป็นดินแดนท่ีมีภูเขาแน่นขนดัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และมีแนวเทือกเขาท่ีทอดตวัยาว
ไปตามแนวชายฝ่ังดา้นตะวนัออกลาดชนัลงไปสู่ทะเลตะวนัออก ส่วนตามแนวทิศตะวนัตกและทิศ
ใตน้ั้นค่อยๆ ทอดตวัลงเป็นไปเป็นท่ีราบชายฝ่ังอนัเป็นพ้ืนท่ีสร้างผลผลิตจ านวนมหาศาลดา้นพืชผล
การเกษตรของเกาหลีใตโ้ดยเฉพาะขา้ว 

 ภูมอิากาศ  
 ประเทศเกาหลีใตต้ั้งอยู่ในเขตอบอุ่นและมีฤดูแบ่งออกได้เป็น 4 ฤดู สามารถไปเท่ียวได้
ตลอดปี ซ่ึงแต่ละฤดูก็จะมีอุณหภูมิและทศันียภาพท่ีสวยงามแตกต่างกนัออกไป โดยจะแบ่งเป็นฤดู
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 ฤดูใบไมผ้ลิ  ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย -6°C    ถึง -16°C 
 ฤดูร้อน   ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉล่ีย  25°C  ถึง   38°C 
 ฤดูใบไมร่้วง  ช่วงเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉล่ีย  10°C  ถึง   25°C 
 ฤดูหนาว  ช่วงเดือน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์ อุณหภูมิเฉล่ีย -10°C  ถึง  10°C 

 ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ตน้ไมจ้ะผลิใบมีแสงแดดตลอดทั้งวนั ดอกพตโก๊ตหรือซากุระเกาหลีจะ
บานสะพร่ังทัว่ทั้ งเมือง ช่วงฤดูร้อน อากาศจะร้อน อาจมีฝนตกบา้งเล็กน้อยและอาจจะมีมรสุม
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศ
ร้อนท่ีสุด ส่วนฤดูใบไมร่้วง จะเป็นช่วงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมีอากาศก าลงัดีและ
ในช่วงเดือนตุลาคมใบไมจ้ะเร่ิมเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองและแดง และฤดูหนาว จะมีหิมะตก เป็นช่วง
วนัท่ีอากาศหนาวจดัสลบักบัวนัท่ีอากาศอบอุ่นสบาย และท่ีพลาดไม่ไดใ้นฤดูน้ีคือการไปเล่นสกี
หิมะตามแหล่งสกีรีสอร์ทต่างๆ (DPlus Guide Team, 2560) 
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 เวลา 
 เวลามาตรฐาน  9  ชัว่โมงก่อนเวลามาตรฐานกรีนิช (เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 ประชากร 
 เกาหลีใตม้ี จ านวนประชากรอยูท่ี่ 51.16 ลา้นคน (Worldometers, 2561 : ออนไลน์)  

 สกุลเงิน 
 วอน ( 100 บาท = 3,354 วอน ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั ) (Thaibahtconver, 2561 : 
ออนไลน์) 

 วฒันธรรม 
 ชาวเกาหลีไดพ้ฒันาวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์ข้ึนจากทกัษะความสามารถทางศิลป์ท่ีโดด
เด่น นบัตั้งแต่คร้ังลงหลกัปักฐานใน คาบสมุทรเกาหลีและแควน้แมนจูเรียทางตะวนัออกเฉียงใตใ้น
ยคุก่อนประวติัศาสตร์ สภาพทางภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรเปิดโอกาสใหช้าวเกาหลีไดรั้บวฒันธรรม
ทั้งจากทางบกและทางทะเล รวมไปถึงทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงช่วยก่อร่างวฒันธรรมท่ีเป่ียม ไป
ด้วยคุณค่าและมีประโยชน์ ต่อมวลมนุษยชาติทั้งในอดีตและปัจจุบันมรดกทางวฒันธรรมอัน
ทรงคุณค่าของเกาหลีหลากหลายแขนงทั้ ง  ทางด้านดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม การเต้นร า 
สถาปัตยกรรม การแต่งกายและอาหารการกิน ไดผ้สานรวมเขา้กบัความทนัสมยัแห่งยุคปัจจุบนัได้
อยา่งงดงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวต่างชาติใน หลายประเทศ  
 ปัจ จุบัน ศิลปวัฒนธรรมของเกาหลีได้ดึ ง ดูดผู ้สนใจจากทั่วโลกให้ เข้ามาสัมผ ัส 
ศิลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อกนั ท าใหห้นุ่มสาวท่ีมีความสามารถจ านวนมากเขา้ร่วมประกวดดนตรี
และการเต้นร าท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ส่วนงานวรรณกรรมก็ไดรั้บการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
มากมายหลายภาษา 

 แหล่งท่องเที่ยวของประเทศเกาหลใีต้ 
  โซล เมืองหลวงของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นแหล่งมรดกทาง วฒันธรรมท่ีส าคญัของ
เกาหลีและยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเยือนเกาหลี แมว้่า
ในขณะน้ีกรุงโซลจะเป็นหน่ึงในมหานครท่ีมีความทนัสมยัท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่ใจกลางเมืองนั้น
ก็แวดลอ้มไปดว้ยก าแพงเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนเม่ือ 600 ปีท่ีแลว้ และยงัมีมรดกทางประวติัศาสตร์
อนั ล ้า ค่ามากมายรวมถึงพระราชวงั ป้อมประตูเมืองและยา่นท่ีอยูอ่าศยัโบราณ 
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 แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัศิาสตร์ 
  พระราชวังคยองบุก  เป็นพระราชวงัแรกของราชวงศโ์ซซอนสร้างเสร็จสมบูรณ์
เม่ือปี 1395 สร้างก่อนพระราชวงัตอ้งหา้มท่ีปักก่ิงเป็นเป็นเวลา 25 ปีตวัพระราชวงัถูกไฟไหมเ้สียหาย
คร้ังท่ีญ่ีปุ่นเขา้ยดึครองเกาหลีเม่ือปี 1592 และไดรั้บการบูรณะในสมยัพระเจา้โกจงเม่ือปี 1867 
  ประตูซุงเนมุน  (นัมแดมุน - ประตูทิศใต)้ ซุงเนมุน หรือ “ประตูแห่งความมี
มารยาท”  เป็นประตูทางทิศใตข้องก า แพงเมืองท่ีสร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัเมืองหลวงของราชวงศโ์ชซอน
(ปัจจุบนัคือใจกลางกรุงโซล) ผลผลิตและผูค้นท่ีมาจากทางทิศใตจ้ะตอ้งผ่านประตูน้ีเพ่ือเขา้สู่กรุง
โซล นบัเป็นประตูเมืองเก่าท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียงัคงตั้งตระหง่านอยูใ่นปัจจุบนั ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให ้
เป็นสมบติัแห่งชาติเกาหลีหมายเลข 1 เมื่อปี 1962 
  ประตูฮึงอนิจมุีน  (ทงแดมุน หรือประตูทิศตะวนัออก)  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของ
ก า แพงเมืองโบราณของโซล ประตูฮึงอินจีมุน (ประตูแห่งความกรุณาปรานี) ดึงดูดผูค้นนบัหมื่นจาก
ทัว่เกาหลีและประเทศเพ่ือนบา้นเน่ืองจากมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ทั้งยงัอยู่ใกลก้ับตลาด
ขนาดใหญ่หลายแห่ง 

 แหล่งท่องเที่ยวทางศูนย์การค้า 
  อินซาดง เป็นย่านใจกลางกรุงโซลท่ีเต็มไปด้วย  ร้านขายของเก่า ร้านหนังสือ
โบราณ หอศิลป์ ร้านขายภาพจิตรกรรมแบบมว้น ร้านขายสินคา้ หัตถกรรม ร้านพู่กนั โรงน ้ า ชา
โบราณ ร้าน อาหารและบาร์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสักบัประสบการณ์ทาง
วฒันธรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ 
  มยองดง เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การชอ้ปป้ิง นักท่องเท่ียวสามารถพบเห็นการแต่ง
กายของชาวเกาหลี อาหารแผงลอยท่ีหลากหลาย และรายลอ้มไปดว้ยชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ ร้านคา้ ดิวต้ี
ฟรี และยงัเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในหมู่บา้นท่องเท่ียวต่างชาติ 
  อีแทวอน เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดของเมือง โดย  เฉพาะในหมู่
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอ้งการชอ้ปป้ิงและสัมผสั กบัความสนุกสนานและน่าต่ืนตาต่ืนใจใน
บรรยากาศท่ีสบายๆ การ เติบโตของยา่นน้ีและความมีช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียวหลากเช้ือ ชาติท่ีมา
เยอืนเกาหลีนั้นเกิดจากการเป็นท่ีตั้งของฐานทพัทหาร สหรัฐอเมริกาแห่งท่ี 8 ท่ีอยู่ใกลก้บัเขตยงซนั
มาตั้งแต่สมยัสงครามเกาหลี (1950-1950) 

  

 



25 
 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

  เกาะนามิ เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในหมู่คนเกาหลีมานานเน่ืองจากมีธรรมชาติท่ี
สวยงามยงัมีสตัวเ์ลก็ๆอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ และท่ีเกาะนามิจะน าสายไฟลงใตดิ้นทั้งหมด เพื่อรักษา
ความเป็นธรรมชาติเอาไว ้โดยช่วงเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียวมามากท่ีสุดจะเป็นช่วงฤดูใบไมร่้วง เพราะ
ตน้ไมม้ากมายท่ีน่ีจะเปล่ียนสีเหลือง สีแดง สีส้ม โดยเฉพาะทางเดินใตต้น้แปะก๊วยท่ีจะเปล่ียนใบ
เป็นสีเหลืองสดสวยงาม  
  เกาะเชจู เป็นเกาะท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี อยูท่างตอนใตข้องเกาหลี
ใต ้เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และสวยงามจึงไดช่ื้อว่าเป็น ฮาวายของเกาหลี นักท่องเท่ียว
นิยมเดินทางมากพกัผอ่นเป็นจ านวนมากเน่ืองจากมีทั้งหาดทราย, ทะเล, หน้าผา, ถ ้า, น ้ าตก ให้เท่ียว
ชม 
  ไร่ชาเขียวโบซอง แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของเกาหลีซ่ึงปลูกบนภูเขาอยู่ทาง
ตอนใตข้องโบซอง ท าใหม้องเห็นไร่ชาเป็นแนวสีเชียวสูงต ่าสลบักนัไปตามแนวภูเขา 

2.8 เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
เกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา (2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเท่ียวประเทศไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย” โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และก าหนดกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวออกเป็นกลุ่มท่ีเคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ
ไตห้วนัมาก่อน รวมถึง นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีและไม่มีแผนท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไตห้วนั
ในอนาคต จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ
ไตห้วนัของนักท่องเท่ียวชาวไทยแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัเร่ืองความ
ปลอดภัยของสถานท่ีท่องเท่ียว ปัจจัยเร่ืองการยกเวน้วีซ่าเดินทางท่องเท่ียวประเทศไต้หวนัแก่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและปัจจยัเร่ืองค่าพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศไตห้วนัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุด 
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สุมณ ีพรีกจิ (2549)  ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศ
ของ นกัท่องเท่ียวชาวไทย” โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และก าหนด
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยไปท่องเท่ียวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คร้ัง จ  านวน 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า  ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวมีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัขอ้มูลการท่องเท่ียวโดยรวม มีระดบัการรับรู้บา้งเป็นบางคร้ัง แต่
นกัทองเท่ียวชาวไทยยงัมีระดบัทศันคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวต่างประเทศ  วตัถุประสงค์หลกัในการ
เดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศคือ เพื่อพกัผ่อนหย่อนกับครอบครัวในช่วงวันหยุดหน้า ร้อน
ประจ าปี และใชเ้คร่ืองบินในการเดินทาง โดยหาขอ้มูลจากโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์/ โทรทศัน์ / วิทยุ / 
อินเตอร์เน็ต และ มีการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในต่างประเทศดว้ยตนเองหรือผูอ่ื้นมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ส าหรับแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการใชภ้าษาส่ือสารกบัคนภายในประเทศท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว และ
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะ เร่ืองควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวและ
ประเทศนั้น ๆ ใหดี้ก่อนเดินทางไปท่องเท่ียว 

สุภาพรรณ อุ่นเสรี (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวใน
การเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์จากธุรกิจน าเท่ียวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี” โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบตรวจสอบรายการมาตราส่วน 5 ระดบั ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือแพคเกจทวัร์จากธุรกิจน า
เท่ียวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 326 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือแพคเกจทัวร์จากธุรกิจน าเท่ียวในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์นั
ต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์จากธุรกิจน าเท่ียวในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
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บทที่ 3 

วธิีด ำเนินกำรวจิยั 

 งานวิจัย เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย” มุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจซ้ือ
แพคเกจการเดินทาง เพื่อ น าผลการศึกษามาวิ เคราะห์หาแนวทางในการพฒันาสินค้าทางการ
ท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ของ บริษัททวัร์หรือบริษัทน าเท่ียว ให้ตรงตามปัจจัยท่ีนักท่องเท่ียว
ต้องการ ผู ้วิจัยได้จัดท าการวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) คือ การใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และ กลุ่มเป้าหมายโดยไดแ้บ่งวิธีการด าเนินการ
วิจยัออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร 
  ประชากรของการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 20-40 ปี 
ข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีก  าลงัในการซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้

 3.1.2 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัยในคร้ังน้ี เน่ืองจากกลุ่มประชากรดังกล่าวพบว่าไม่

สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงไม่สามารถก าหนดขอบเขตของประชากรไดแ้น่นอน 
ผูว้ิจยัจึงมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณจากการใชสู้ตรของ (Cochran, 1977) ดงัน้ี 

n   =       Z2                         
4e2 

  เมื่อ        n      แทน     จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
Z      แทน     ค่ามาตรฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีผูว้ิจยัก  าหนดไว ้คือ 95 %                                               

        ฉะนั้นจะมีค่า Z1 -  ∝/2 หรือ Z.975 = 1.96                                    
e     แทน      ค่าสดัส่วนความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมใหเ้กิดข้ึนได ้                                                       
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โดยก าหนดให ้ค่าความคลาดเคล่ือน 5 %  (e = 0.05)     
แทนค่าจะได ้    n   =    (1.96)2      =   384.16  หรือ  385  คน                                   

        4 (0.05)2  
 จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 385 คน แต่เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงอาจมี
แบบสอบถามบางชุดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นผูว้ิจยัจึงท าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างเพ่ิม
เป็น 400 คน โดยจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกเก็บผูท่ี้เคย
ไดท้ าการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์เหมาจ่ายประเทศเกาหลีใต ้ 

 3.1.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทาง
ไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลประมาน 2 เดือน คือ 
สิงหาคม-กนัยายน 2561 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมี

รูปแบบค าถามทั้งแบบเลือกตอบ หรือค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) แบบมาตราส่วน 
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดบัการศึกษา ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นค าถามปลายปิด แบบ
ค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) และใหเ้ลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัผูท้  าแบบสอบถามมากท่ีสุด 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั จ  าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการบริการ บุคลากร และ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ ซ่ึงประกอบด้วย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อตัรา
แลกเปล่ียน ว ัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม  และการ
ประชาสมัพนัธท์างการท่องเท่ียว 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล
ทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ 
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แบบสอบถามในส่วนท่ี 2,3 และ 4 เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ท่ีมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ (Likert) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยผูว้ิจยัก  าหนดเกณฑ์
ในการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 ระดบัคะแนน  5 คะแนน   หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน  4 คะแนน   หมายถึง   ระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน  3 คะแนน   หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน  2 คะแนน   หมายถึง   ระดบันอ้ย 
 ระดบัคะแนน  1 คะแนน   หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับเกณฑเ์ฉล่ียการแปลความหมายเพื่อจดัระดบัความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
ใชเ้กณฑด์งัน้ี  

 อนัตรภาคชั้น Interval Scale (I) = 
พิสยั Range (R)

จ านวนชั้น Class (C)
  

     = 
5-1

5
 

     = 0.8 
โดยการอภิปรายผลการศึกษาของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท

อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มีช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   4.21 - 5.00 หมายถึง  ระดบัดีท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   3.41 - 4.20 หมายถึง  ระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   2.61 - 3.40 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   1.81 - 2.60 หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียตั้งแต่   1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.3 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการตัดสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ

เกาหลีใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทยเพ่ือน ามาพิจารณาจดัท าแบบสอบถามส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ี       
2. น าแบบสอบถามมาทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) หรือความ

สอดคลอ้งของเน้ือหากบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ดว้ยการน าแบบสอบถามไปขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียวตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้โดยการ
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หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของค าถาม (Internal Consistency) โดยมีเกณฑ์วดั คือ 0 = ไม่เห็นดว้ย 
และ 1 = เห็นดว้ย จากนั้นจึงน าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสูตรดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2543) 

    สูตร                IC = 
∑ 𝑅

𝑁
      

   IC          แทน    ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม   
      ∑ R     แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละข้อ
              N  แทน    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ    
 จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบผลท่ีค านวณไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานความเท่ียงตรงดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบจ าลองดชันีวดัผลส าเร็จดงัน้ี      
       ค่า IC   ระดบัความสอดคลอ้ง   
   0.90 - 1.00  มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
   0.70 – 0.89  มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑดี์  
   0.50 - 0.69  มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑย์อมรับ 
   0.00 – 0.49    มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑต์ ่า 

 3. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญ และ ได้รับการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใช ้    (Try Out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 ชุด เพื่อ
น ามาหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
(Coefficient Alpha) ดว้ยวิธีของ Cronbach ซ้ึงการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (𝛼 – 
Coefficient or Coefficient of Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) เท่ากบั 0.862 ซ่ึงเกณฑ์การแปลผล
ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัจะอยู่ระหว่าง 0.00 - 1.00 ยิ่งมีค่าใกล ้1.00 ยิ่งมีความ
เช่ือมัน่สูง โดยรายละเอียดการแปลผลมีดงัน้ี (พิมพท์อง สงัสุทธิพงศ ์และวรวติั กิติวงศ,์2552) 
   0.00 – 0.20  ความเช่ือมัน่ต  ่ามาก / ไม่มีเลย  
   0.21 – 0.40   ความเช่ือมัน่ต  ่า    
   0.41 – 0.70  ความเช่ือมัน่ปานกลาง   
   0.71 – 1.00  ความเช่ือมัน่สูง    
  จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยท าการปรับปรุงมีค่าความเช่ือมัน่สูง และ
สามารถน ามาใชก้บังานวิจยัได ้
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 แหล่งขอ้มูลของการวิจยั ฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (DescriptiveResearch) และวิจยั
เชิงส ารวจ (Exploratory Research )โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตข้องนักท่องเท่ียวชาวไทยเพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์หา
แนวทางในการพฒันาสินคา้ ทางการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใตข้องบริษทัน าเท่ียว โดยในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดท้ าการแบ่งลกัษณะของการเก็บขอ้มูลทาการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะคือ   
 3.4.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  
  เป็นขอ้มูลท่ีผูศ้ึกษาไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก การตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทยซ่ึงเป็นขอ้มูลในเชิงปริมาณ เช่น อายเุฉล่ียของนกัท่องเท่ียว  
 3.4.2 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data)  
  เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวท่ีผูว้ิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
งานวิจยัในอดีต หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั วิทยานิพนธ ์และเอกสารต่างๆเพื่อ ใชเ้ป็นแนวทางใน
การท างานวิจยัคร้ังน้ี 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเม่ือผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลแลว้จึง ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อหาค่าสถิติต่างๆดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิติโดยด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.5.1 สถิตทิี่ใช้ในกำรวเิครำะห์ 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยั จะหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ (Independent 
Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดว้ยการประมวลผลดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยการใชส้ถิติดงัน้ี 
  กำรวเิครำะห์สถิตเิชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics Analysis)  
   1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage: %) เพ่ืออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกับ
ลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามในตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญติั 
(Nominal Scale) และประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
   2. ค่าเฉล่ีย (Mean: �̅�) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างในรูปแบบ
ค าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในตอนท่ี 2,3 และ 4 
   3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพือ่วดัการกระจาย
ของขอ้มูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในตอนท่ี 2,3 และ 4 
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  กำรวเิครำะห์สถิตเิชิงอนุมำนหรือสถิตอ้ิำงองิ (Inferential Statistics Analysis) 
เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี  
   1. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเป็นวิ ธี ท่ี ใช้ในการหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวั แปรตน้กบัตวัแปรตามว่ามีความสมัพนัธก์นัหรือไม่  
   2. วิธีการแจกแจงแบบ t-test ในการหาความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มตวั อย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในดา้นเพศโดย   
   3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance or Anova) ซ่ึงเป็น
วิธีการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวั แปรท่ีมีค่ายอ่ยมากกว่า 2 ค่าข้ึนไป เพ่ือทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในดา้นอายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดบัการศึกษา  
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บทที่ 4 
ผลการวจิยั 

 งานวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจท่องเท่ียวไปประเทศเกาหลี
ใตข้องนักท่องเท่ียวชาวไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
พฒันาสินคา้ ทางการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใตข้องบริษทัทวัร์ ให้ตรงตามปัจจยัท่ีนักท่องเท่ียว
ตอ้งการ โดยเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจท่ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้
บริการกบับริษทัทวัร์ จ  านวนทั้งหมด 400 คนไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 �̅� หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
 SD  หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 n  หมายถึง  จ านวนของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
 t  หมายถึง  ค่าสถิติ t ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 F  หมายถึง  ค่าสถิติ F ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 Sig.  หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นท่ีค  านวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
    สมมติฐาน 
 *  หมายถึง  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **  หมายถึง  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 r หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรสนั (Pearson Correlation) 
 LSD  หมายถึง   ค่าสถิติสาหรับการทดสอบความแตกต่างดว้ยการจบัคู่พหุคูณ 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษา โดยแสดงในรูปแบบค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

173 
227 

43.3 
56.8 

รวม 400 100.0 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น เพศหญิง จ านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.8  ซ่ึงมีจ  านวนมากกว่าเพศชายท่ีมี จ  านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.2 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกว่า 20 ปี  

20 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 

มากกว่า 40 ปี ข้ึนไป 

28 
190 
95 
87 

7.0 
47.5 
23.8 
21.8 

รวม 400 100.0 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าอายุของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 20 -30 ปี จ  านวน 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคืออายุระหว่าง 31- 40 ปี จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
มากกว่า 40 ปี ข้ึนไป จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และมีอายุน้อยกว่า 20 ปี น้อยท่ีสุด จ  านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
พนกังานบริษทัเอกชน 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตวั 
แม่บา้น 
ว่างงาน 

85 
117 
96 
63 
16 
23 

21.3 
29.3 
24.0 
15.8 
4.0 
5.8 

รวม 400 100.0 

 จากตารางท่ี 4.3  พบว่าอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  
นกัเรียน/นกัศึกษา จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 15.8 
ว่างงาน จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และแม่บา้น น้อยท่ีสุด จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 
ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.4 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 35,000 บาท 
มากกว่า 35,001 บาท 

131 
102 
70 
58 
19 
20 

32.8 
25.5 
17.5 
14.5 
4.8 
5.0 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท่ี 4.4  พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ท่ี ไม่เกิน 15,000 
บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมามีรายไดอ้ยู่ท่ี 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 25,001 - 30,000 
บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 มากกว่า 35,001 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ
มีรายได ้30,001 – 35,000 บาท นอ้ยท่ีสุด จ  านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  ตามลบัดบั 
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ตารางที่ 4.5 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

109 
222 
63 
6 

27.3 
55.5 
15.8 
1.5 

รวม 400 100.0 

 จากตารางท่ี 4.5  พบว่าระดบัการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 222  คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 109 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.3 ปริญญาโท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และปริญญาเอกน้อยท่ีสุด จ  านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 

4.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดย
วิเคราะห์จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตารางที่ 4.6   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ผลติภัณฑ์  �̅� S.D. ระดับ 
แพคเกจการท่องเท่ียวมคีวามแปลกใหม่น่าสนใจ  
สามารถเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได ้
อาหารท่ีใหบ้ริการระหว่างทวัร์ สะอาด มีคุณภาพ 
โรงแรมท่ีพกัสะดวกสบาย 
มีพาหนะรับ-ส่งตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัร์มคีวามรู้ความช านาญ  
แพคเกจทวัร์ท่องเท่ียวมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ 

4.09 
3.95 
4.08 
4.16 
4.13 
4.15 
4.16 

.773 

.836 

.837 

.742 

.785 

.802 

.805 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.10 .588 มาก 

 จากตารางท่ี 4.6  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก  (�̅� = 4.10) ซ่ึงเมื่อ
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แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดับความส าคญัอยู่ในระดับมาก คือ 
แพคเกจทวัร์ท่องเท่ียวมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และโรงแรมท่ีพกัสะดวกสบาย (�̅� = 4.16) รองลงมา คือ 
หวัหนา้ทวัร์มีความรู้ความช านาญ มีความเต็มใจในการให้บิการ ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก (�̅� = 4.15)  

ตารางที่ 4.7   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา 

ราคา  �̅� S.D. ระดับ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพแพคเกจท่องเท่ียว 
ราคาแพค็เกจถูกกว่าการเดินทางดว้ยตวัเอง 
การซ้ือสินคา้หรือบริการ สามารถต่อรองราคาได ้

4.15 
3.98 
3.90 

.854 

.946 

.918 

มาก 
มาก 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.01 .754 มาก 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 4.01) ซ่ึงเมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดับมาก คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพแพคเกจท่องเท่ียว (�̅� = 4.15) รองลงมา คือ ราคาแพ็คเกจถูกกว่าการเดินทาง
ดว้ยตวัเอง ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.98) 

ตารางที่ 4.8   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย �̅� S.D. ระดับ 

ท่ีตั้งของบริษทัทวัร์หาง่าย สะดวกในการติดต่อ 
มีการออกบูธ ประชาสมัพนัธใ์นสถานท่ีต่างๆ  
มีเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ไปพิจารณาและหาขอ้มูลได ้

4.17 
3.81 
4.15 

2.646 
.885 
2.189 

มาก 
มาก 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.04 1.306 มาก 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก  (�̅� = 
4.04) ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
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มาก คือ ท่ีตั้งของบริษทัทวัร์หาง่าย สะดวกในการติดต่อ (�̅� = 4.17) รองลงมา คือ มีเว็บไซต์ท่ี
สามารถเขา้ไปพิจารณาและหาขอ้มูลได ้ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.15) 

ตารางที่ 4.9   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกับระดับความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
การส่งเสริมการตลาด  �̅� S.D. ระดับ 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว นิตยสาร 
มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์ อีเมล ์
มีของท่ีระลึกให ้เช่น กระเป๋าเดินทาง พวงกุญแจ 

3.90 
3.94 
3.79 

.955 

.911 

.943 

มาก 
มาก 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 3.88 .743 มาก 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 
3.88) ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์ อีเมล ์(�̅� = 3.94) รองลงมา คือ มีการโฆษณา
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว นิตยสาร ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.90) 

ตารางที่ 4.10    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ 
กระบวนการบริการ  �̅� S.D. ระดับ 

มีช่องทางในการช าระเงินหลายวิธี  
มีการติดตามขอ้มูลข่าวสารของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
มีความรวดเร็ว และน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 

4.21 
3.99 
4.13 

.936 

.958 

.861 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.11 .803 มาก 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ อยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 
4.11) ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ มีช่องทางในการช าระเงินหลายวิธี (�̅� = 4.21) รองลงมา คือ มีความรวดเร็ว และ
น่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.13) 
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ตารางที่ 4.11    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร 

บุคลากร �̅� S.D. ระดับความส าคญั 
พนกังานมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญในการใหข้อ้มูล 
พนกังานยิม้แยม้ อธัยาศยัดี มีความเป็นมิตร 
มีจ  านวนผูใ้หบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

4.16 
4.37 
4.13 

.815 
3.684 
.794 

มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.22 1.406 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (�̅� = 4.22) ซ่ึง
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
คือ พนกังานยิ้มแยม้ อธัยาศยัดี มีความเป็นมิตร (�̅� = 4.37) รองลงมา คือ พนักงานมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการใหข้อ้มูล ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.16) 

ตารางที่ 4.12   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 
4.04) ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก คือ บรรยากาศของบริษทัทวัร์ (�̅� = 4.09) รองลงมา คือ สถานท่ีความสะอาด สะดวกในการ
ติดต่อ ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.04) 

 
 

ลกัษณะทางกายภาพ  �̅� S.D. ระดับ 
บรรยากาศของบริษทัทวัร์ 
มีบริการเสริมพิเศษ ขณะเขา้ไปท าการติดต่อทุกช่องทาง 
สถานท่ีความสะอาด สะดวกในการติดต่อ 

4.09 
3.98 
4.04 

.761 

.849 

.834 

มาก 
มาก 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.04 .705 มาก 
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ตารางที่ 4.13    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาด �̅� S.D. ระดับ 
ผลิตภณัฑ ์ 
ราคา  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด  
กระบวนการบริการ 
บุคลากร  
ลกัษณะทางกายภาพ  

4.10 
4.01 
4.04 
3.88 
4.11 
4.22 
4.04 

.588 

.754 
1.306 
.743 
.803 
1.406 
.705 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.06 .651 มาก 

 จากตารางท่ี 4.13 สามารถสรุปไดว้่าภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดบั
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัมาก  (�̅� = 4.06) ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ บุคลากร (�̅� = 
4.22) รองลงมา คือ กระบวนการบริการ ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.11) 
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4.3 ปัจจยัทางการท่องเที่ยว  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการท่องเท่ียว โดยวิเคราะห์จาก
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตารางที่ 4.14    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนปัจจยั
ทางการท่องเท่ียว 
ปัจจยัทางการท่องเที่ยว �̅� S.D. ระดับ 

ภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ  
สกุลเงินยโูร  
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม  
การประชาสมัพนัธท์างการท่องเท่ียว 

4.31 
4.13 
3.91 
4.21 
4.24 
4.03 

.818 

.840 

.838 

.859 

.834 

.912 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.14 .696 มาก 

 จากตารางท่ี 4.14 สามารถสรุปไดว้่าภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดบั
ความส าคญัของปัจจยัทางการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก  (�̅� = 4.14) ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ภูมิประเทศของเกาหลีใต้
มีความสวยงาม ท าใหอ้ยากเดินทางไปท่องเท่ียว (�̅� = 4.31) รองลงมา คือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยม มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้ท าใหอ้ยากเดินทางไปท่องเท่ียว ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก (�̅� = 4.24) 
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4.4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยวิเคราะห์
จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตารางที่ 4.15    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนตามมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ  

กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไป
เที่ยวประเทศเกาหลใีต้ 

�̅� S.D. ระดับ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 

4.02 
4.20 
4.21 
4.27 

.715 

.657 

.658 

.718 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ระดับความส าคญัโดยรวม 4.17 .561 มาก 

 จากตารางท่ี 4.15 สามารถสรุปไดว้่าภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดบั
ความส าคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.17) ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การตดัสินใจซ้ือ (�̅� = 
4.27) รองลงมา การประเมินผลทางเลือก ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.21) 
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4.5 ผลการทอดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั 
 สมมตฐิานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
แพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั ใชว้ิธีการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติหา
ความสัมพันธ์ด้วยค่า T-test ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ท่ี  0.5 ส าหรับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance or Anova) 
ส าหรับ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 

ตารางที่ 4.16    ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพศของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพศ �̅� S.D. t Sig.(2tailed) 
1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ ชาย 3.951 .751 1.730 .084 

หญิง 4.076 .682   
2. การคน้หาขอ้มูล ชาย 4.095 .734 2.586 .010 

หญิง 4.270 .582   
3. การประเมินผลทางเลือก ชาย 4.173 .693 1.071 .285 

หญิง 4.244 .628   
4. การตดัสินใจซ้ือ ชาย 4.192 .760 1.779 .076 

หญิง 4.322 .680   
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ภาพรวม 
ชาย 4.103 .615 2.170   .031 
หญิง 4.228 .511   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.16 สามารถอธิบายไดว้่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นเพศหญิง มีค่าเฉล่ียของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตใ้นภาพรวมสูงกว่าเพศชาย 
ทั้งน้ีเม่ือน ามาทดสอบดว้ยค่าสถิติ T-test ตามสมมติฐานแลว้พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยทั้งสองกลุ่ม 
มีระดบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเทศเกาหลีใตท่ี้ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 4.17    ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 อายุของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ อาย ุ �̅� S.D. F Sig.(2tailed) 
1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ นอ้ยกว่า 20 ปี 3.679 .799 6.919 .000 

20-30 ปี 4.132 .606   

31-40 ปี  4.102 .696   

มากกว่า 40 ปี  3.808 .845   

รวม 4.023 .715   
2. การคน้หาขอ้มูล นอ้ยกว่า 20 ปี 4.134 .559 1.464 .005 

20-30 ปี 4.263 .629   
 31-40 ปี  4.166 .716   
 มากกว่า 40 ปี 4.098 .675   
 รวม  4.195 .657   
3. การประเมินผลทางเลือก นอ้ยกว่า 20 ปี 3.938 .686 2.732 .044 

20-30 ปี 4.245 .608   
 31-40 ปี  4.300 .659   
 มากกว่า 40 ปี 4.141 .729   
 รวม  4.214 .658   
4. การตดัสินใจซ้ือ นอ้ยกว่า 20 ปี 4.125 .614 .855 .464 

20-30 ปี 4.318 .670   
 31-40 ปี  4.250 .723   
 มากกว่า 40 ปี 4.216 .838   
 รวม  4.266 .718   
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ภาพรวม 
นอ้ยกว่า 20 ปี 3.969 .523 3.340 .019 
20-30 ปี 4.239 .514   

 31-40 ปี  4.204 .574   
 มากกว่า 40 ปี 4.066 .631   
 รวม  4.174 .561   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 สามารถอธิบายไดว้่า อายขุองนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ และการคน้หาขอ้มูล ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั  

 ดงันั้นจึงน าผลไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนั  

ตารางที่ 4.18    แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้จ าแนกตาม
อาย ุดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ �̅� < 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี  > 40 ปี 
นอ้ยกว่า 20 ปี 3.679 - -.4530(*) 

(.001) 
-.4232(*) 

(.005) 
-.1299 
(.393) 

20-30 ปี 4.132  - -.0298 
(.734) 

.3231(*) 
(.000) 

31-40 ปี  
 
มากกว่า 40 ปี 

4.102 
 

3.808 

-  - .2933(*) 
(.005) 

- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.18 สามารถอธิบายไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี แตกต่าง
เป็นรายคู่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาย ุ20-30 ปี และ 31-40 ปี ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 20-
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาย ุ
31-40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 20 ปี มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน้อยท่ีสุด ในดา้นการ
รับรู้ถึงความตอ้งการ  
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ตารางที่ 4.19    ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 อาชีพของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั  

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ อาชีพ �̅� S.D. F Sig.(2tailed) 
1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ นกัเรียน/นกัศกึษา 4.000 .752 .528 .755 

พนกังานบริษทั 4.063 .574   

ขา้ราชการ 4.042 .665   

ธุรกิจส่วนตวั 4.011 .925   

แม่บา้น 4.083 .812   

ว่างง่าน 3.812 .730   

รวม 4.023 .715   
2. การคน้หาขอ้มูล นกัเรียน/นกัศกึษา 4.197 .650 .649 .662 

พนกังานบริษทั 4.259 .637   
 ขา้ราชการ 4.208 .689   
 ธุรกิจส่วนตวั 4.135 .704   
 แม่บา้น 4.094 .676   
 ว่างง่าน 4.043 .509   
 รวม  4.195 .657   
3. การประเมินผลทางเลือก นกัเรียน/นกัศกึษา 4.094 .685 2.090 .066 

พนกังานบริษทั 4.325 .596   
 ขา้ราชการ 4.281 .688   
 ธุรกิจส่วนตวั 4.119 .638   
 แม่บา้น 4.266 .744   
 ว่างง่าน 4.033 .641   
 รวม 4.214 .658   
4. การตดัสินใจซ้ือ นกัเรียน/นกัศกึษา 4.300 .667 1.303 .262 

พนกังานบริษทั 4.222 .676   
 ขา้ราชการ 4.299 .695   
 ธุรกิจส่วนตวั 4.131 .920   
 แม่บา้น 4.563 .609   
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือ อาชีพ �̅� S.D. F Sig.(2tailed) 
 ว่างง่าน 4.391 .607   
 รวม 4.266 .718   

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ภาพรวม 

นกัเรียน/นกัศกึษา 4.148 .575 .686 .634 
พนกังานบริษทั 4.217 .513   
ขา้ราชการ 4.208 .586   
ธุรกิจส่วนตวั 4.099 .634   
แม่บา้น 4.251 .550   
ว่างง่าน 4.070 .442   

 รวม  4.174 .561   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.19 สามารถอธิบายไดว้่า อาชีพของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ตารางที่ 4.20       ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ รายได้/เดือน �̅� S.D. F Sig.(2tailed) 
1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ < 15,000 บาท 3.926 .748 1.281 .271 

15,001 – 20,000 4.059 .632   

20,001 – 25,000 4.057 .603   
25,001 - 30,000  4.006 .857   

30,001 - 35,000 4.316 .623   

มากกว่า 35,001  4.117 .847   
รวม 4.023 .715   

2. การคน้หาขอ้มูล < 15,000 บาท 4.120 .620 1.120 .349 
15,001 – 20,000 4.221 .695  . 

 20,001 – 25,000 4.204 .592   
 25,001 - 30,000  4.259 .696   
 30,001 - 35,000 4.092 .867   
 มากกว่า 35,001  4.438 .561   
 รวม 4.195 .657   

3. การประเมินผลทางเลือก < 15,000 บาท 4.059 .659 2.592 .025 
15,001 – 20,000 4.225 .726   

 20,001 – 25,000 4.336 .593   
 25,001 - 30,000  4.289 .556   
 30,001 - 35,000 4.355 .561   
 มากกว่า 35,001  4.388 .723   
 รวม 4.214 .658   

4. การตดัสินใจซ้ือ < 15,000 บาท 4.271 .659 1.030 .399 
15,001 – 20,000 4.287 .741   

 20,001 – 25,000 4.261 .661   
 25,001 - 30,000  4.267 .878   
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือ รายได้/เดือน �̅� S.D. F Sig.(2tailed) 
 30,001 - 35,000 3.947 .793   
 มากกว่า 35,001  4.450 .548   
 รวม 4.266 .718   

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ภาพรวม 

< 15,000 บาท 4.094 .556 1.060 .382 
15,001 – 20,000 4.198 .598   
20,001 – 25,000 4.214 .499   
25,001 - 30,000  4.205 .589   
30,001 - 35,000 4.178 .582   
มากกว่า 35,001  4.348 .498   

 รวม 4.174 .561   

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.20 สามารถอธิบายไดว้่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ตารางที่ 4.21       ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ระดบัการศึกษาของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต้
ท่ีแตกต่างกนั 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ระดับการศึกษา �̅� S.D. F Sig.(2tailed) 
1. การรับรู้ถงึความตอ้งการ ต ่ากวา่ปริญญาตรี  3.758 .077 9.021 .000 

ปริญญาตรี 4.150 .042   

ปริญญาโท 3.979 .088   

ปริญญาเอก 4.556 .238   

รวม 4.022 .036   
2. การคน้หาขอ้มูล ต ่ากวา่ปริญญาตรี  3.977 .063 6.053 .000 

ปริญญาตรี 4.288 .042   
 ปริญญาโท 4.218 .087   
 ปริญญาเอก 4.458 .236   
 รวม 4.195 .033   

3. การประเมินผลทางเลือก ต ่ากวา่ปริญญาตรี  3.947 .069 8.852 .000 
ปริญญาตรี 4.304 .041   

 ปริญญาโท 4.357 .069   
 ปริญญาเอก 4.208 .284   
 รวม 4.214 .033   

4. การตดัสินใจซ้ือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี  4.128 .073 4.248 .006 
ปริญญาตรี 4.366 .046   

 ปริญญาโท 4.119 .090   
 ปริญญาเอก 4.625 .239   
 รวม 4.266 .036   

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ภาพรวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี  3.953 .059 9.200 .000 
ปริญญาตรี 4.277 .035   
ปริญญาโท 4.168 .065   
ปริญญาเอก 4.462 .197   
รวม 4.174 .028   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.21 สามารถอธิบายไดว้่า ระดบัการศึกษาของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล
ทางเลือก และ กระบวนการตดัสินใจซ้ือภาพรวม ส่วนดา้นการตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  
 ดงันั้นจึงน าผลไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.22    แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ �̅� 
ต า่กว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต ่ากว่าปริญญาตรี  3.758 - .39174(*) 
(.000) 

.22043(*) 
(.046) 

.79715(*) 
(.006) 

ปริญญาตรี 4.150    - .17131 
(.085) 

.40541 
(.159) 

ปริญญาโท 3.979   - .57672 
(.053) 

ปริญญาเอก 4.556    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.22 สามารถอธิบายไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
แตกต่างเป็นรายคู่กบันักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด ในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ 
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ตารางที่ 4.23    แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

การคน้หาขอ้มูล �̅� 
ต า่กว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต ่ากว่าปริญญาตรี  3.977 - .31122(*) 
(.000) 

.24119(*) 
(.019) 

.48127 
(.076) 

ปริญญาตรี 4.288    - .07003 
(.447) 

.17005 
 (.524) 

ปริญญาโท 4.218   - .24008 
(.019) 

ปริญญาเอก 4.458    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.23 สามารถอธิบายไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
แตกต่างเป็นรายคู่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัปริญญาเอก มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
นอ้ยท่ีสุด ในดา้นการคน้หาขอ้มูล 
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ตารางที่ 4.24    แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด ดา้นการประเมินผลทางเลือก 

การประเมินผลทางเลือก �̅� 
ต า่กว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต ่ากว่าปริญญาตรี  3.947 - .35681(*) 
(.000) 

.40990(*) 
(.000) 

.26109 
(.331) 

ปริญญาตรี 4.304    - .05309 
(.561) 

.09572 
(.718) 

ปริญญาโท 4.357   - .14881 
(.586) 

ปริญญาเอก 4.208    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.24 สามารถอธิบายไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
แตกต่างเป็นรายคู่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัปริญญาโท มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
นอ้ยท่ีสุด ในดา้นการประเมินผลทางเลือก 
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ตารางที่ 4.25    แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือภาพรวม 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ภาพรวม 

�̅� 
ต า่กว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต ่ากว่าปริญญาตรี  3.953 - .32433(*) 
(.000) 

.21553(*) 
(.013) 

.50902 
(.026) 

ปริญญาตรี 4.277    - .10880 
(.163) 

.18468 
(.413) 

ปริญญาโท 4.168   - .29349 
(.208) 

ปริญญาเอก 4.462    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.25 สามารถอธิบายไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
แตกต่างเป็นรายคู่กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัปริญญาเอก มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
นอ้ยท่ีสุด ในดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือภาพรวม 
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 สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั ใชว้ิธีการทดสอบสมมติฐานดว้ยการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั จ  าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการบริการ บุคลากร และ
ลกัษณะทางกายภาพ ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 

ตารางที่ 4.26   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั มีความสมัพนัธก์บักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

ผลติภัณฑ์ 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 
การรับรู้ถึงความตอ้งการ .454** .000   
การคน้หาขอ้มูล .542** .000   
การประเมินผลทางเลือก .575** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .434** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.26 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
ซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น มีความสมัพนัธก์บัผลิตภณัฑข์องปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้การรับรู้ถึงความต้องการ และการตัดสินใจซ้ือท่ีมี
ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต ่า 
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ตารางที่ 4.27   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ราคาของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

ราคา 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .511** .000   
การคน้หาขอ้มูล .442** .000   
การประเมินผลทางเลือก .479** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .350** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.27 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
แพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ มีความสัมพนัธ์กบัราคาของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต ่า 
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ตารางที่ 4.28    ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ช่องทางการจดัจ าหน่ายของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .292** .000   
การคน้หาขอ้มูล .329** .000   
การประเมินผลทางเลือก .278** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .244** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.28 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการคน้หาขอ้มูล มีความสมัพนัธก์บัช่องทาง
การจดัจ  าหน่ายของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัต ่า ยกเวน้การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
การประเมินผลทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต ่ามาก  
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ตารางที่ 4.29    ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การส่งเสริมการตลาดของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

การส่งเสริมการตลาด 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .492** .000   
การคน้หาขอ้มูล .492** .000   
การประเมินผลทางเลือก .447** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .334** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.29 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัการส่งเสริมการตลาดของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริม
การตลาดของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัต ่า  
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ตารางที่ 4.30       ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 กระบวนการบริการของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

กระบวนการบริการ 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .527** .000   
การคน้หาขอ้มูล .511** .000   
การประเมินผลทางเลือก .502** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .353** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.30 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบักระบวนการบริการของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น มีความสมัพนัธก์บักระบวนการบริการ
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 4.31       ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 บุคลากรของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไป
เท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

บุคลากร 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .308** .000   
การคน้หาขอ้มูล .314** .000   
การประเมินผลทางเลือก .360** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .244** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.31 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบับุคลากรของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
แพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น มีความสมัพนัธก์บับุคลากรของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดอยูใ่นระดบัต ่า ยกเวน้การตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต ่ามาก 
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ตารางที่ 4.32       ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางกายภาพของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

ลกัษณะทางกายภาพ 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .308** .000   
การคน้หาขอ้มูล .314** .000   
การประเมินผลทางเลือก .360** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .244** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.32 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัลกัษณะทางกายภาพของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น มีความสมัพนัธก์บัลกัษณะทางกายภาพ
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัต ่า ยกเวน้การตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัต ่ามาก 
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 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
แพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั ใชว้ิธีการทดสอบสมมติฐานดว้ยการ
วิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั ส าหรับปัจจยัทางการท่องเท่ียว ดา้นภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ อตัราแลกเปล่ียน วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม และ
การประชาสมัพนัธท์างการท่องเท่ียว ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี  

ตารางที่ 4.33      ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ภูมิประเทศของปัจจยัทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 
มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

ภูมปิระเทศ 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 
การรับรู้ถึงความตอ้งการ .434** .000   
การคน้หาขอ้มูล .419** .000   
การประเมินผลทางเลือก .433** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .324** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.33 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับภูมิประเทศของปัจจัยทางการท่องเท่ียวในการตัดสินใจซ้ือ
แพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัภูมิประเทศของปัจจยัทางการ
ท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัต ่า  
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ตารางที่ 4.34      ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ภูมิอากาศของปัจจยัทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตัดสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

ภูมอิากาศ 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .418** .000   
การคน้หาขอ้มูล .478** .000   
การประเมินผลทางเลือก .496** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .345** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.34 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัภูมิอากาศของปัจจยัทางการท่องเท่ียวในการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจ
การเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้น มีความสมัพนัธก์บัภูมิอากาศของปัจจยัทางการท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดบัต ่า  
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ตารางที่ 4.35       ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 อตัราแลกเปล่ียนของปัจจยัทางการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไป
เท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

อตัราแลกเปลีย่น 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .422** .000   
การคน้หาขอ้มูล .427** .000   
การประเมินผลทางเลือก .422** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .309** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.35 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนของปัจจยัทางการท่องเท่ียวในการตดัสินใจซ้ือ
แพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกด้าน มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนของปัจจัย
ทางการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัต ่า  
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ตารางที่ 4.36       ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของปัจจยัทางการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตัดสินใจซ้ือแพ็คเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ 
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .489** .000   
การคน้หาขอ้มูล .437** .000   
การประเมินผลทางเลือก .514** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .375** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.36 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของปัจจยัทางการท่องเท่ียวในการ
ตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการประเมินผลทางเลือก มีความสมัพนัธก์บั
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของปัจจยัทางการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้การรับรู้ถึง
ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล และการตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต ่า 
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ตารางที่ 4.37         ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมของปัจจัย
ทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
แพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

สถานที่ท่องเที่ยวทีไ่ด้รับความ
นิยม 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ์ 

ค่านัยส าคญัทาง
สถิต ิ

ผลการทดสอสมมตฐิาน 

(r) (Sig.) ยอมรับ ปฏิเสธ 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ .456** .000   
การคน้หาขอ้มูล .500** .000   
การประเมินผลทางเลือก .530** .000   
การตดัสินใจซ้ือ .410** .000   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.37 สามารถอธิบายไดว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นการ
รับรู้ถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  และ การตัดสินใจซ้ือ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมของปัจจยัทางการท่องเท่ียว
ในการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน โดยกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการประเมินผลทางเลือก มี
ความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมของปัจจัยทางการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปาน
กลาง  ยกเวน้การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล และการตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัต ่า 
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ตารางที่ 4.38 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

สมมตฐิานที่ 1 Sig. 
ผลการ
ทดสอบ
สมมตฐิาน 

1.1 เพศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

.031   ปฏิเสธ 

1.2 อายขุองนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

.019    ปฏิเสธ 

1.3 อาชีพของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

.634  ปฏิเสธ 

1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต้
ท่ีแตกต่างกนั 

.382  
 

ปฏิเสธ 
 

1.5 ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต้
ท่ีแตกต่างกนั 

.000  ยอมรับ 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.38 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ไดว้่า เพศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อายุของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาชีพของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใตท่ี้ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และ
ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไปตามสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4.39  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 

การรับรู้ถึงความ
ต้องการ 

การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์ .000 .000 .000 .000 

ราคา  .000 .000 .000 .000 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  .000 .000 .000 .000 

การส่งเสริมการตลาด  .000 .000 .000 .000 

กระบวนการบริการ  .000 .000 .000 .000 

บุคลากร  .000 .000 .000 .000 

ลกัษณะทางกายภาพ .000 .000 .000 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.39 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ไดว้่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการบริการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตทุ้กดา้น ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้
ถึงความตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมิน  ผลทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน  
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ตารางที่ 4.40 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจัยทางการท่องเที่ยว 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 

การรับรู้ถึง
ความต้องการ 

การค้นหา
ข้อมูล 

การประเมิน  
ผลทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ 
อตัราแลกเปล่ียน 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม  
การประชาสมัพนัธ ์

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.40 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ไดว้่า ปัจจยัทางการท่องเท่ียว
ทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อตัราแลกเปล่ียน วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม และการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตทุ้กดา้น ไม่ว่าจะ
เป็น การรับรู้ถึงความตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมิน  ผลทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจท่องเท่ียวไปประเทศเกาหลีใต้
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันาแพคเกจท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ให้ตรงตาม
ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอ้งการ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 20-40 ปี ข้ึนไป ซ่ึงเป็น
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีก  าลงัในการซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้จ  านวน 400 คน โดยจะ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาส าหรับ
งานวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัทางการท่องเท่ียว และตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถาม แลว้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใชส้ถิติ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

5.1 สรุปผลการวจิยั  
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
  ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท และระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดั จ  าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการบริการ และลกัษณะทาง
กายภาพ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส าคญัมาก โดยเฉพาะดา้นบุคลากร นักท่องเท่ียวชาวไทย
ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้
 3. ปัจจยัทางการท่องเที่ยว 
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางการท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
อตัราแลกเปล่ียน วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม และการ
ประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียว ซ่ึงนักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคญัมาก โดยเฉพาะดา้นภูมิ
ประเทศ วฒันธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคญั
มากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้
  4. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบ ดว้ยการรับรู้ถึงความ
ตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก และการตดัสินใจ ซ่ึงนักท่องเท่ียวชาวไทยให้
ความส าคญัมาก โดยเฉพาะดา้นการประเมินผลทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ นักท่องเท่ียวชาวไทย
ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้
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 5. ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 
  ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 

สมมตฐิานที่ 1 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

1.1 เพศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

   

1.2 อายขุองนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

   

1.3 อาชีพของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั 

  

1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้
แตกต่างกนั 

  
 

1.5 ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้
แตกต่างกนั 

  

หมายเหตุ : ยอบรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั พบว่า  
  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั ในขณะท่ีระดบัการศึกษาของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้ไมแ่ตกต่างกนั 
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 6. ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 
  ตารางที่ 6.1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 

การรับรู้ถึงความ
ต้องการ 

การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์     

ราคา      

ช่องทางการจดัจ าหน่าย      

การส่งเสริมการตลาด        

กระบวนการบริการ      

บุคลากร      

ลกัษณะทางกายภาพ     

หมายเหตุ : ยอบรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั พบว่า  
  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการบริการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตทุ้กดา้น ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ถึงความตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมิน  ผลทางเลือก 
และการตดัสินใจซ้ือ 
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 7. ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 3 
  ตารางที่ 7.1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 3 

ปัจจัยทางการท่องเที่ยว 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 

การรับรู้ถึง
ความต้องการ 

การค้นหา
ข้อมูล 

การประเมิน  
ผลทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ 

ภูมิประเทศ     

ภูมิอากาศ     

อตัราแลกเปล่ียน 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม  
การประชาสมัพนัธ ์

    

    

    

หมายเหตุ : ยอบรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปัจจัยทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั พบว่า 
  ปัจจยัทางการท่องเท่ียวทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อตัราแลกเปล่ียน 
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม และการประชาสัมพนัธ์ทางการ
ท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไป
เท่ียวประเทศเกาหลีใตทุ้กดา้น ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ถึงความตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมิน  
ผลทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ 
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5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศเกาหลีใตข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
  จากการท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตส่้วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท และระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของปราโมชน์ รอดจ ารัส (2555) ท่ีว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวนั้นมาจาก ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกของนักท่องเท่ียว โดยปัจจยัภายในไดแ้ก่ 
ความจ าเป็น ความตอ้งการ การจูงใจ ของแต่ละบุคคล ส่วนปัจจยันอกไดแ้ก่ สงัคม และ วฒันธรรม 
 ส าหรับสมมติฐานข้อที่ 1 ท่ีว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ท่ีแตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยอาจท าให้เกิดความคิดท่ีไม่ต่างกนั อาจท าให้เกิดความไม่แตกต่างของการ
ตดัสินใจ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ท่ีว่าลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีไม่แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล จะมีลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา ความคิด ค่านิยมหรือ
ความตอ้งการท่ีไม่ต่างกนั  
 ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก การศึกษาท าใหค้นมีพฤติกรรม ความคิดหรือ
ค่านิยมท่ีต่างกนัโดยจะส่งผลต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของปราโมชน์ รอดจ ารัส (2555) ท่ีว่าปัจจยัน้ีไดรั้บอิทธิพลจากขอ้มูลทางดา้นต่างๆ ประกอบ
ไปด้วย การศึกษา บุคลิกลักษณะ และ ความคิดเห็นส่วนบุคคลจะท าให้การตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนั 
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ   
 ส าหรับสมมติฐานข้อที่  2 ท่ีว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
กระบวนการ ตัดสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ  าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการบริการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศ
เกาหลีใตทุ้กดา้น ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ถึงความตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมิน  ผลทางเลือก 
และการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองจากบริษัทน าเท่ียว
จ าเป็นตอ้งใชส่้วนผสมทางการตลาดในการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความ
พอใจ และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพรรณ อุ่น
เสรี (2554) ท่ีว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์จาก
ธุรกิจน าเท่ียวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์นัต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์จากธุรกิจ
น าเท่ียวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 3. ปัจจยัทางการท่องเที่ยว  
 ส าหรับสมมติฐานข้อที่ 3 ท่ีว่า ปัจจยัทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกนั จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยทางการท่องเท่ียวทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อัตราแลกเปล่ียน 
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม และการประชาสัมพนัธ์ทางการ
ท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจการเดินทางไป
เท่ียวประเทศเกาหลีใตทุ้กดา้น ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ถึงความตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมิน  
ผลทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก มูลเหตุ
จูงใจท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางมาจากปัจจยัทางการท่องเท่ียว ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของเลิศพร ภาระสกุล (2557) ท่ีว่า ปัจจัยทางการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ อตัราแลกเปล่ียน วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม และ
การประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียว ท าให้เกิดความต้องการของนักท่องเท่ียวในการเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัท่ีต่างๆ 

 



77 
 

 5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20 -30 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท และระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกัดงันั้นบริษทัทวัร์ควรเนน้การท ากลยทุธเ์พ่ือใหเ้กิดการดึงดูดและตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั  
 กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมีความหลากหลายทั้งทางด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้และ
การศึกษาดงันั้นการท ารายการท่องเท่ียวควรมีความชดัเจนว่ารายการท่ีไดจ้ดัท าข้ึนนั้นตอบสนอง
กลุ่มเป่าหมายกลุ่มใด เช่น นกัท่องเท่ียวประเภทระดบัมวลชน เป็นนักท่องเท่ียวประเภทท่ีมีจ  านวน
มากท่ีสุด ส่วนมากมีรายไดน้้อย ควรจดัท ารายการท่องเท่ียวท่ีเน้นการบริการทางการท่องเท่ียวใน
ราคาถูก หรือกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่น หรือวยัท างานอาจมีสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรม
ระหว่างการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัวยั เช่น แหล่งท่องเท่ียวตามรอยซีรีส์หรือภาพยนตร์ สวนสนุก 
แหล่งชอปป้ิง ฯลฯ แต่หากเป็นผูสู้งอายุควรจัดสถานท่ีท่องเท่ียวให้เหมาะกับวยัโดยเลือกการ
ท่องเท่ียวท่ีไร้ความเร่งรีบเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
  ควรให้ความส าคัญกับด้านบุคลากร ในการคัดเลือกพนักงานท่ีมีทักษะในการ
บริการท่ีดี ควรจดัการฝึกอบรม และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามารตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดเ้หนือคู่แข่ง ดงันั้นเพ่ือคุณภาพในการบริการ บริษทั
ทวัร์จึงจ าเป็นตอ้งมีการอบรมพนกังาน มีการสนบัสนุนท่ีจ  าเป็น ในการมอบหมายอ านาจและหน้าท่ี 
ความรับผดิชอบ เพื่อสร้างพนกังานใหม้ีความรู้ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพใน
การส่ือสารกบัลูกคา้ รวมถึงมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ จะช่วยท าใหลู้กคา้ไม่เปล่ียนใจไป
ใชบ้ริการกบับริษทัทวัร์อ่ืน แมว้่าจะมีคู่แข่งทางการคา้อยูใ่นกลุ่มตลาดเดียวกนัอยา่งหลากหลายก็ตาม 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวจิยัที่เกีย่วข้องในคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
แพคเกจเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้เพื่อใหท้ราบถึง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และน าผล
ท่ีไดม้าปรับปรุงการท่องเท่ียวใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ เน่ืองจากในปัจจุบนัมี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงดา้น
การท่องเท่ียวของประเทศไทยให้มีคุณภาพท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเกิดความประทบัใจและ
ดึงดูดใหก้ลบัมาเท่ียวซ ้าท่ีประเทศไทยซ่ึงช่วยเพ่ิมรายไดใ้หก้บัประเทศมากข้ึนดว้ย 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
ปัจจยัที่มผีลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดนิทางไปเที่ยวประเทศเกาหลใีต้ของ

นักท่องเทีย่วชาวไทย 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ีงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ 

มหาวิทยาลยัสยาม 

……………………………………………. 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามมีทั้งหมด  4 ส่วน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ตอนที่ 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ตอนที่ 3 : ปัจจยัทางการท่องเท่ียว 

 ตอนที่ 4 : กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้

 ตอนที่ 5 : ความเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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แบบสอบถาม เร่ือง ปัจจยัที่มผีลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดนิทาง 
ไปเที่ยวประเทศเกาหลใีต้ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าเพ่ือใช้เก็บข้อการวิจยั โดยค าตอบของท่านจะน าไปใช้เพ่ือการ

ศึกษาวิจยัเท่านั้น ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั และขอรับรองว่าการน าเสนอขอ้มูล
จะแสดงในลกัษณะภาพรวมเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อตวัท่าน  

ตอนที่ 1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัค าตอบ และความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 
 1.  (  )  ชาย      2.  (  )  หญิง 

2. อาย ุ
 1.  (  ) นอ้ยกว่า 20 ปี     2.  (  )  20-30 ปี 
 3.  (  ) 31-40 ปี      4.  (  )  มากกว่า 40 ปี ข้ึนไป 

3. อาชีพ 
1.  (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา     2.  (  ) พนกังานบริษทัเอกชน 
3.  (  ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ    4.  (  ) ธุรกิจส่วนตวั 
5.  (  ) แม่บา้น      6.  (  ) ว่างงาน 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1.  (  ) นอ้ยกว่า 15,000 บาท    2.  (  ) 15,001 - 20,000 บาท 
3.  (  ) 20,001 - 25,000 บาท    4.  (  ) 25,001 - 30,000 บาท 
5.  (  ) 30,001 - 35,000 บาท    6.  (  ) มากกว่า 35,001 บาท 

5. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 1.  (  ) ต ่ากว่าปริญญาตรี      2.  (  ) ปริญญาตรี  
 3.  (  ) ปริญญาโท    4.  (  ) ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัการตดัสินใจของท่านมากท่ีสุด โดย
ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบั  5 = มากท่ีสุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 
ข้อ 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ผลติภัณฑ์ 
1. แพคเกจการท่องเท่ียวมคีวามแปลกใหม่น่าสนใจ       
2. สามารถเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางไดต้ามใจชอบ      
3. อาหารท่ีใหบ้ริการระหว่างทวัร์ อร่อย สะอาด มีคุณภาพ      
4. โรงแรมท่ีพกัสะดวกสบาย      
5. มีพาหนะรับ-ส่งตลอดการเดินทาง      
6. หวัหนา้ทวัร์มคีวามรู้ความช านาญ มีความเต็มใจในการใหบ้ริการ      
7. แพคเกจทวัร์ท่องเท่ียวมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ      
ราคา  
8. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพแพคเกจท่องเท่ียว      
9. ราคาแพค็เกจถูกกว่าการเดินทางดว้ยตวัเอง      
10. การซ้ือสินคา้หรือบริการ สามารถต่อรองราคาได ้      
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
11. ท่ีตั้งของบริษทัทวัร์หาง่าย สะดวกในการติดต่อ      
12. มีการออกบูธ ประชาสมัพนัธใ์นสถานท่ีต่างๆ เช่นหา้งสรรพสินคา้       
13. มีเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ไปพิจารณาและหาขอ้มูลได ้      
การส่งเสริมการตลาด  
14. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว นิตยสาร      
15. มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไชต ์ อีเมล ์      
16. มีของท่ีระลึกบริษทัทวัร์ให ้เช่น กระเป๋าเดินทาง พวงกุญแจ      
กระบวนการบริการ       
17. มีช่องทางในการช าระเงินหลายวิธี รวมทั้งสามารผอ่นช าระเป็นงวดได ้      
18. มีการติดตามขอ้มูลข่าวสารของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ      
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19. มีความรวดเร็ว และน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ      
บุคลากร      
20. พนกังานผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการใหข้อ้มูล      
21. พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส มีความเป็นมิตร อธัยาศยัดี      
22. มีจ  านวนผูใ้หบ้ริการอยา่งเพียงพอ      
ลกัษณะทางกายภาพ      
23. บรรยากาศของบริษทัทวัร์ แสดงถึงความน่าเช่ือถือ มีความเป็นมืออาชีพ      
24. มีบริการเสริมพิเศษ ขณะเขา้ ไปท าการติดต่อ ทุกช่องทาง      
25. สถานท่ีทั้งภายในและโดยรอบ มีความสะอาด สะดวกในการติดต่อ      
 
ตอนที่ 3 : ปัจจยัทางการท่องเที่ยว 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัการตดัสินใจของท่านมากท่ีสุด โดย
ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบั  5 = มากท่ีสุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 
ข้อ 

 
ปัจจยัทางการท่องเที่ยว 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ปัจจยัทางการท่องเที่ยว 
1. ภูมิประเทศของเกาหลีใตม้ีความสวยงาม ท าใหอ้ยากเดินทางไป

ท่องเท่ียว  
     

2. ภูมิอากาศของประเทศเกาหลีใตท่ี้มี 4 ฤดู ท าใหอ้ยากเดินทางไป
ท่องเท่ียว 

     

3. สกุลเงินของประเทศเกาหลีใต ้อยูใ่นอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีมูลค่าถูกกว่า
เงินสกุลอ่ีน 

     

4. วฒันธรรมและประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่าของประเทศเกาหลีใต ้ท าให้
อยากเดินทางไปท่องเท่ียว 

     

5. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้ 
ท าใหอ้ยากเดินทางไปท่องเท่ียว 

     

6.. การประชาสมัพนัธท์างการท่องเท่ียวเกาหลีใต ้      
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ตอนที่ 4 : กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลใีต้ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัการตดัสินใจของท่านมากท่ีสุด โดย
ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

ระดบั  5 = มากท่ีสุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 
ข้อ 

 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือแพค็เกจการเดินทางไปเทีย่วประเทศเกาหลใีต้ 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
การรับรู้ถึงความต้องการ  
1. ท่านตอ้งการซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวตามความตอ้งการของตนเองเป็น

ส่วนใหญ่  
     

2. ท่านตอ้งการซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวตามความตอ้งการของส่วนรวม
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ครอบครัว หรือ เพื่อน เป็นตน้ 

     

3. ท่านมกัซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวเม่ือมีช่วงวนัหยดุพกัร้อน      
การค้นหาข้อมูล 
4. ก่อนท่ีท่านจะซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวท่านไดห้าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ 
     

5. ก่อนท่ีท่านจะซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวท่านไดส้อบถามขอ้มูลจากคน
ใกลชิ้ดอยูเ่สมอ 

     

6. ท่านคิดว่าการคน้หาขอ้มูลหลายแหล่งมีส่วนช่วยใหท่้านเขา้ใจใน
แพคเกจการท่องเท่ียวมากข้ึน 

     

7. การท่ีท่านแสวงหาขอ้มูลดว้ยตนเองหรือความบงัเอิญ สามารถใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียว 

     

การประเมนิทางเลือก 
8. ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของบริษทัทวัร์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

แพคเกจการท่องเท่ียว 
     

9. ราคาของแพคเกจการท่องเท่ียวตอ้งมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบั
คุณภาพ 

     

10. ท่านเปรียบเทียบแพคเกจการท่องเท่ียวหลายแพคเกจก่อนตดัสินใจซ้ือ      
11. ท่านเลือกจะซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวตามความตอ้งการและจากการ

แสวงหาขอ้มูล 
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การตดัสินใจซ้ือ 
12. ท่านจะเลือกบริการท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียว      
13. ท่านตดัสินใจซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวจากบริษทัทวัร์ท่ีสามารถช าระ

เงินไดห้ลายวิธี เหมาะสมกบัวิธีการช าระเงินของท่าน เช่น ช าระผา่น
บตัรเครดิต หรือ ผอ่นช าระ เป็นตน้ 

     

14. ท่านตดัสินใจซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวจากบริษทัทวัร์ท่ีสามารถไปซ้ือ
ไดส้ะดวก เช่น อยูใ่กลบ้า้น หรืออยูใ่กลท่ี้ท างาน ฯลฯ 

     

15. เมื่อท่านรับรู้ถึงความตอ้งการและแสวงหาขอ้มูลเพื่อประเมินทางเลือก
แพคเกจการท่องเท่ียวเรียบร้อยดีแลว้ท่านจึงค่อยตดัสินใจซ้ือแพคเกจ
การท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด 

     

ตอนที่ 5 : ความเหน็และข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี ้
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ภาคผนวก ข. 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั 

1. คุณ คูณเศรษฐ์ แพรวพรายสุขกุล    เจา้ของบริษทัและผูจ้ดัการ 
       บริษทั หา้งหุ่นส่วน เฮงเชียงทวัร์ 

2. คุณ สายชล ภานุสถิตย    แผนกทวัร์ 
       บริษทั หา้งหุ่นส่วน เฮงเชียงทวัร์ 

3. คุณ  ศรุตม์ โกมลเปลนิ     กรรมการบริษทั เทรด แอนด ์ทวัร์ 
       บริษทั เทรด แอนด ์ทวัร์ 
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