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ครอบครัว จ ำนวนปีละ 2-4 คร้ังและ 3) ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรทุกดำ้นอยูใ่นระดบัมำกและดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ีย
มำกท่ีสุด คือ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยรองลงมำเป็น ดำ้นรำคำและ 4) ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมกำรใชบ้ริกำรท่ีมี
ผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือแพคเกจทวัร์ต่ำงประเทศ บริษทั สยำมออร์เชิร์ด กรุ๊ป จ ำกดั และปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด
บริกำรไม่มีผลอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ  
 

ผลดงักล่ำวสำมำรถตีควำมไดว้ำ่ผูป้ระกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียวควรพฒันำ ปรับปรุงกลยทุธ์ทำงกำรตลำดอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยควรเนน้ปัจจยัดำ้นอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ดำ้นบุคคลหรือพนกังำน ดำ้นกำรสร้ำงและน ำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพ 
และดำ้นกระบวนการ เพ่ือใหเ้กิดควำมแตกต่ำงและตอบสนองควำมตอ้งกำรของนกัท่องเท่ียวไดใ้นยคุปัจจุบนั 

 
ค ำส ำคญั: ส่วนประสมทำงกำรตลำด/พฤติกรรมกำรใชบ้ริกำร/แพคเกจทวัร์แบบเหมำจ่ำยต่ำงประเทศ 
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งานวจิยัฉบบันี3สาํเร็จลงไดด้ว้ยดีเนื=องจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ดร.รุ่งโรจน ์สงสระบุญ อาจารยที์=ปรึกษา

งานวจิยัที=กรุณาใหค้าํแนะนาํปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ=งผูว้จิยัตระหนกัถึง 

ความตั3งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที=นี3   

ขอขอบพระคุณ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั  ซึ= งใหค้วามอนุเคราะห์ใหเ้ขา้ไปเกบ็ขอ้มูลจากลูกคา้ที=เดินทางกบั

ทางบริษทัรวมถึงขอขอบพระคุณเจา้หนา้ที=ของบริษทัทุกท่านที=ใหข้อ้มูลต่างๆที=เอื3อต่อการทาํงานวจิยัตลอดจนลูกคา้ของทาง

บริษทัทุกท่านที=ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนทาํใหง้านวจิยันี3สาํเร็จลุล่วงไป ดว้ยดี  

อนึ=ง ผูว้จิยัหวงัวา่งานวจิยัฉบบันี3จะมีประโยชนอ์ยูไ่ม่นอ้ยจึงขอมอบส่วนดีทั3งหมดนี3 ใหแ้ก่เหล่าคณาจารยที์=ไดป้ระ

สิทธิประสาทวชิาจนทาํใหผ้ลงานวจิยัเป็นประโยชนต่์อผูที้=เกี=ยวขอ้งและขอมอบความกตญัVูกตเวทิตาคุณแด่บิดามารดาและผูมี้

พระคุณทุกท่านสาํหรับขอ้บกพร่องต่างๆที=อาจจะเกิดขึ3นนั3นผูว้จิยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียวและยนิดีที=จะรับฟังคาํแนะนาํจากทุก

ท่านที=ไดเ้ขา้มาศึกษาเพื=อเป็นประโยชนใ์นการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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บทที$ & 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 อุตสาหกรรมการท่องเที/ยวนบัเป็นอุตสาหกรรมที/มีความสําคญัต่อประเทศ และยงัมีความสําคญัดา้น

เศรษฐกิจและด้านสังคมเพราะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน อุตสาหกรรมการท่องเที/ยวเป็น

อุตสาหกรรมที/กระจายอยูท่ ั/วโลกและมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื/องในประเทศต่างๆ อุตสาหกรรมการท่องเที/ยว

ของไทยนัMนสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นลาํดบัแรกๆ นอกจากนีMประเทศไทยยงัเป็นประเทศที/มีจาํนวน

นกัท่องเที/ยวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเที/ยวเป็นจาํนวนมาก ซึ/ งจะเห็นไดจ้ากสถิติของจาํนวนนกัท่องเที/ยว

ชาวต่างชาติที/เขา้มายงัประเทศไทยมีจาํนวนที/เพิ/มมากขึMนทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ/มขึMนเรื/อยๆ และจาํนวน

นกัท่องเที/ยวชาวไทยที/ตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที/ยวยงัต่างประเทศเองกมี็จาํนวนที/เพิ/มมากขึMนดว้ยเช่นกนั  

การเดินทางไปท่องเที/ยวในต่างประเทศของนักท่องเที/ยวชาวไทยมีจาํนวนที/เพิ/มขึMนเรื/ อยๆทุกปี จะเห็นไดจ้าก

จาํนวนสถิตินักท่องเที/ยวชาวไทยที/ เดินทางไปต่างประเทศในปี พ.ศ. 2557-2560 โดยในปี 2557 มีจาํนวน 

24,809.683 คน ในปี 2558 มีจาํนวน 29,922,185 คน (เพิ/มขึMนจากปี 2557 20.61%) ในปี 2559 มีจาํนวน 32,529,590 

คน (เพิ/มขึMนจากปี 2558 8.71%) และในปีพ.ศ. 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจาํนวนนกัท่องเที/ยว ชาวไทยที/

เดินทางไปต่างประเทศจาํนวน 17,366,971 คน (เพิ/มขึMนจากปี 2559 5.16%) (ศูนยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเที/ยว, 7 

ตุลาคม 2561) การเดินทางไปท่องเที/ยวต่างประเทศของนักท่องเที/ยวคนไทยที/เพิ/มขึMนอาจเนื/องดว้ยเพราะราคา 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางที/ถูกลงกว่าเดิม ในปัจจุบนัมีสายการบินตน้ทุนตํ/าเปิดให้บริการเพิ/มมากขึMน ปัจจยัของ

ค่าเงินที/อ่อนค่าลง การผอ่นผนัเงื/อนไขการตรวจลงตราวซ่ีา รวมไปถึงเทคโนโลยกีารติดต่อสื/อสารที/มีความสะดวก

มากขึMนทาํให้การเดินทางไปท่องเที/ยวยงัต่างประเทศนัMน สามารถทาํไดง่้ายขึMนมีความสะดวกและไม่จาํเป็นตอ้ง

กงัวลเมื/อเดินทางไปยงัประเทศที/ไม่เคยไปมาก่อน หรือไม่สามารถสื/อสารภาษาของประเทศนัMนๆได ้การเดินทาง

ไปท่องเที/ยวต่างประเทศถือเป็นการใหก้าํไรกบัชีวิต เนื/องจากการเดินทางไปท่องเที/ยว ยงัต่างประเทศถือเป็นการ

เปิดโลกทศัน์ ไดเ้ปิดมุมมองใหม่ๆใหก้บัผูที้/เดินทางรวมถึงทาํใหไ้ดรั้บความรู้ ประสบการณ์ต่างๆมากมายระหวา่ง

การเดินทางซึ/ งสามารถทาํใหเ้กิดความคิดการมีทศันคติที/กวา้งไกลซึ/ งจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจซึ/ งกนัและกนัและมี

สัมพนัธภาพระหว่างกนัจึงทาํให้เริ/ มเกิดความนิยมเดินทางไปท่องเที/ยวยงัต่างประเทศมากขึMนการเดินทางไป

ท่องเที/ยวต่างประเทศของนกัท่องเที/ยวชาวไทยนัMนมีทัMงแบบที/เลือกเดินทางไปท่องเที/ยวดว้ยตนเองและแบบที/เลือก

เดินทางไปท่องเที/ยวโดยการใชบ้ริการผ่านทางบริษทันาํเที/ยว ซึ/ งจาํนวนของผูที้/ตดัสินใจเดินทางไปท่องเที/ยว

ต่างประเทศโดยเลือกใชบ้ริการผา่นบริษทันาํเที/ยวในปี ที/ผา่นๆ มานัMนมีจาํนวนเพิ/มขึMนเรื/อยๆ โดยในปีพ.ศ. 2554 มี

จาํนวน 954,990 คน ในปี 2555 มีจาํนวน 1,051,044 คน ในปี 2556 มีจาํนวน 1,262,535 คน ในปี 2557 มีจาํนวน 

1,574,316 คน และในปี 2558 มีผูที้/เดินทางท่องเที/ยวต่างประเทศ โดยการเลือกใชบ้ริการผา่นบริษทันาํเที/ยวจาํนวน

ถึง 1,811,174 คน ทาํให้เห็นถึงแนวโน้มของจาํนวนผูที้/เดินทางไปท่องเที/ยวต่างประเทศโดยการใชบ้ริการผ่าน

บริษทันาํเที/ยว ที/มีจาํนวนที/เพิ/มขึMนทุกปี 



 2 

จากการที/มีจาํนวนนกัท่องเที/ยวชาวไทยเลือกเดินทางไปท่องเที/ยวต่างประเทศโดยการเลือกใชบ้ริการ 

ผา่นบริษทันาํเที/ยวที/เพิ/มขึMนนัMน ทาํให้บริษทันาํเที/ยวที/เป็นประเภท Outbound ที/นาํนกัท่องเที/ยวชาวไทย ไปเที/ยว

ต่างประเทศนัMนมีโอกาสในการใหบ้ริการนกัท่องเที/ยวคนไทยมากขึMน และยงัช่วยใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พิ/มขึMนตามไป

อีกดว้ย แต่จาํนวนบริษทันาํเที/ยวประเภท Outbound นัMนมีจาํนวนมากถึง 2,627 ราย โดยเป็นประเภทธุรกิจนาํเที/ยว

ที/มีจาํนวนมากเป็นอนัดบัที/ 2 จากทัMงหมด 4 ประเภท คือ ธุรกิจนาํเที/ยว ประเภทเฉพาะพืMนที/ ธุรกิจนาํเที/ยวประเภท

ในประเทศ ธุรกิจนาํเที/ยวประเภท Inbound และธุรกิจนาํ เที/ยวประเภท Outbound โดยธุรกิจนาํเที/ยวประเภทเฉพาะ

พืMนที/มีจาํนวน 1,928 ราย ธุรกิจนาํเที/ยว ประเภทในประเทศมีจาํนวน 1,106 ราย และธุรกิจนาํเที/ยวประเภท Inbound 

มีจาํนวน 2,932 ราย ซึ/ ง เป็นจาํนวนธุรกิจที/มีจาํนวนมากที/สุด (ศูนยป์ฏิบติัการกรมการท่องเที/ยว, 7 ตุลาคม 2561) 

จากจํานวนประเภทธุรกิจนําเที/ยวแบบ  Outbound ที/ท ําการจดทะเบียนธุรกิจนําเที/ยวกับสํานักงาน  สาขา

กรุงเทพมหานครนัMนมีจาํนวนมากถึง 1,968 ราย ทาํให้การแข่งขนัในธุรกิจนาํเที/ยวประเภท Outbound นัMนมีการ

แข่งขนัที/สูงเพราะจาํนวนบริษทัธุรกิจ Outbound ที/มีอยูเ่ยอะทาํใหน้กัท่องเที/ยวสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบั

บริษทัใดก็ไดต้ามที/นกัท่องเที/ยวมีความพึงพอใจ ซึ/ งการจะทาํใหน้กัท่องเที/ยวพอใจได ้บริษทัควรจะตอ้งทราบถึง

ความตอ้งการของนกัท่องเที/ยวว่าเป็นไปในรูปแบบใดจึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที/ยวได ้

บริษทันาํเที/ยวแบบ Outbound ส่วนใหญ่เนน้การขายแพคเกจทวัร์ต่างประเทศใหก้บันกัท่องเที/ยว ถึงแมจ้ะมีบริการ

อื/นๆ เช่น การขายตัbวเครื/องบิน การจองหอ้งพกัในต่างประเทศ การทาํวีซ่า เป็นตน้ แต่สิ/งที/ถือเป็นรายไดห้ลกัของ

บริษัทคือการจัดทําแพคเกจท่องเที/ยวต่างประเทศเนื/องจากการจองตัbวเครื/ องบินหรือการจองห้องพกันัM น

นักท่องเที/ยวสามารถเลือกจองเองไดห้รือแมแ้ต่จองโดยตรงผ่านทางสายการบินหรือโรงแรมก็สามารถทาํได้

เช่นกนัแต่เพราะแพคเกจท่องเที/ยวต่างประเทศเป็นรูปแบบแพคเกจทวัร์เหมาจ่าย คือ มีบริการให้กบันกัท่องเที/ยว

อยา่งครบถว้นไม่วา่จะเป็นตัbวเครื/องบิน โรงแรม ร้านอาหาร พาหนะในการเดินทางระหวา่งท่องเที/ยว หรือแมแ้ต่มี

ไกด์หรือผูน้าํเที/ยวที/มีประสบการณ์มาเพื/อให้บริการซึ/ งถือเป็นความสะดวกสบายกบัตวันกัท่องเที/ยวเอง บริษทั

สามารถอาํนวยความสะดวกโดยจดัการสิ/งอาํนวยความสะดวกต่างๆไดอ้ยา่งครบถว้น โดยที/นกัท่องเที/ยวไม่ตอ้งทาํ

การติดต่อผ่านหลายขัMนตอนเพียงติดต่อแต่บริษทันาํเที/ยวโดยเลือกแพคเกจท่องเที/ยวที/ตรงตามความตอ้งการก็

สามารถเดินทางไปท่องเที/ยวต่างประเทศในสถานที/ที/ตอ้งการได ้ 

ดงันัMน แพคเกจทวัร์จึงเป็นประเดน็แรก ที/นกัท่องเที/ยวจะนึกถึงหากตอ้งการเดินทางไปท่องเที/ยว

ต่างประเทศโดยการใชบ้ริการผา่นบริษทันาํเที/ยว Outbound จึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจที/จะทาํการศึกษาถึง ปัจจยัที/มีผล

ต่อการตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที/ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร 

  

 คาํถามการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเที/ยวคนไทยที/ตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์

เชิร์ด กรุ๊ป มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2. พฤติกรรมของนกัท่องเที/ยวคนไทยที/ตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 3. ปัจจยัใดมีผลต่อการตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 
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 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

 1. เพื/อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเที/ยวคนไทยที/ตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั 

สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

 2. เพื/อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที/ยวคนไทยที/ตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์

เชิร์ด กรุ๊ป 

 3. เพื/อศึกษาปัจจยัที/มีผลต่อการตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

 

  

 

กรอบแนวคดิของการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 

- สถานภาพ 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา ปัจจยัที/มีผลต่อการตดัสินใจซืMอ 

- ผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ราคา (Price) 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

- พฤติกรรมการใชบ้ริการซํM า 
- พฤติกรรมการเลิกใชบ้ริการ 
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สมมติฐานการวจัิย 

 

1. เพศที/แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์ของบริษทั สยาม ออร์ เชิร์ด กรุ๊ป 

จาํกดั ไม่แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการซํM าที/มีผลต่อการตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์ของบริษทั สยาม ออร์ 

เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั 

 

ขอบเขตในการวจัิย 

 

1. ขอบเขตของประชากร 
ประชากรที/ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัM งนีM คือนกัท่องเที/ยวที/ตดัสินใจเลือกซืMอแพคเกจทวัรต์/างประเทศ 

จากบริษทันาํเที/ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างที/ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัM งนีM  คือ เนื/องจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที/แน่นอน 

ขนาด กลุ่มตวัอย่างจึงไดจ้ากการคาํนวณโดยใชสู้ตรที/ไม่ทราบค่าสัดส่วนประชากร(กลัยาวานิชย์

บญัชา, 2546) จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) คือ เกบ็แบบสอบถามกบัผูที้/เคยไดท้าํการเลือกซืMอแพคเกจทวัร์เหมาจ่าย

ต่างประเทศจากบริษทันาํเที/ยวในกรุงเทพมหานคร 

 2.    ขอบเขตของเนืM อหา งานวิจัยครัM งนีM มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที/ มีผลต่อการซืM อแพคเกจทัวร์

ต่างประเทศ ดงันีM  

2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการซืMอแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 

ตวัแปรที$ศึกษา 

 

&.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  

- เพศ 
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- อาย ุ

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

               1.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

- พฤติกรรมการใชบ้ริการซํM า 

- พฤติกรรมการเลิกใชบ้ริการ 

 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  

  2.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

   - ผลิตภณัฑ ์(Product) 

   - ราคา (Price) 

   - ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

   - การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

นิยามคาํศัพท์ 

 

  ผูว้ิจัยได้นําตัวแปรมากําหนดคาํนิยามคาํคาํศัพท์เพื/อนําไปสร้างเครื/ องมือวิจัยให้ได้คาํตอบตาม

วตัถุประสงคที์/ตอ้งการ ดงัต่อไปนีM  

 การท่องเที*ยวต่างประเทศ หมายถึงการเดินทางจากทอ้งถิ/นอนัปํนที/อยู่อาศยัโดยปกติ ของตนไปยงั

ทอ้งถิ/นอื/นๆในต่างประเทศเป็นการชั/วคราวดว้ยความสมคัรใจและวคัถุประสงคอ์นัมิใช่เพื/อไปประกอบอาชืพหรือ

หารายได ้

บริษทันําเที*ยว หมายถึง บริษทัที/ทาการจดทะเบียนกบัการท่องเที/ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์

ในการวางแผนและจดัการดาํเนินการพาผูใ้ชบ้ริการโดยในที/นีMหมายถึงนกัท่องเที/ยว ไปท่องเที/ยวตามสถานที/ที/ได้

ตกลงกนัไว ้ 

นักท่องเที*ยว หมายถึง บุคคลที/เดินทางไปยงัต่างประเทศ โดยการใชบ้ริการผ่านบริษทันาํเที/ยว แบบ 

Outbound ซึ/ งเป็นชาวไทยและมีอาย ุ15 ปีขึMนไป 

แพคเกจทัวร์ (Package tour) หมายถึง บริการการนาํเที/ยวแบบเหมาจ่าย โดยมีส่วนประกอบ ของการ

ท่องเที/ยวหลายอยา่งรวมกนั เช่น แหล่งท่องเที/ยว ที/พกั พาหนะที/ใชใ้นการเดินทาง ผูน้าํเที/ยว และบริการอื/นๆ โดย

มีรายละเอียดตัMงแต่การเริ/มท่องเที/ยวไปจนจบการท่องเที/ยว ซึ/ งเป็นรายการท่องเที/ยว ต่างประเทศ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกจินําเที*ยว หมายถึง กระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเที/ยวชาวที/มีการคิด

และหาเหตุผล โดยใชป้ระะสบการณ์ต่างๆที/เคยไดรั้บบริการมา นาํมาเลือกตดัสินใจใจโดย คาดหวงัว่าจะนาํไปสู่

ความพอใจในการใชบ้ริการธุรกิจนาํเที/ยวต่างประเทศ 
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พฤติกรรม หมายถึงพฤตกิรรมการการใช้บริการธุรกิจนาํเที/ยวต่างประเทศ โดยประเมินผลภายหลงั

การใชบริการเพื/อใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกิจนาํเที/ยวซํM าอีกหรือเลิกใชบ้ริการธุรกิขนาํเที/ยว

นัMนๆ 

แรงจูงใจในการท่องเที*ยว หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการ จากสิ/งเร้าที/กระตุน้ให ้นกัท่องเที/ยว

ออกเดินทาง เป็นความตอ้งการทัMงทางดา้นร่างกายและจิตใจ วฒันธรรมความเป็นอยู ่ผสมผสานกนัจึงกระตุน้ให้

เกิดความตอ้งการในการเดินทาง แรงจูงใจเป็นมูลเหตุเบืMองตน้ที/ทาํใหเ้กิด กาํรตดัสินใจในการเดินทาง (Robinson, 

Johnson & Robertson, 200)  

ความพึงพอใจในการใช้บริการ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ที/มีต่อการให้บริการของบริษทั 

ทวัร์ในกรุงเทพมหานคร ซึ/ งประกอบดว้ย ดา้นมคัคุเทศก ์ดา้นพนกังานตอ้นรับในสาํนกังาน ดา้นพนกังานขบัรถ 

ดา้นยานพาหนะ ดา้นสถานที/พกั และดา้นอาหาร 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดที/สามารถควบคุมไดแ้ละเป็นแนวคิด

การตลาดแบบสมยัใหม่ เพื/อใชเ้ป็นเครื/องมือในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ เป้าํหมาย และสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซึ/ งมีองคป์ระกอบ ดงันีM  ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Kotler, 1997)  

- ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product/Service) เป็นทัMงสิ/งที/จบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้ง ไม่ได ้สาํหรับสถานที/ท่องเที/ยว

นัMนสิ/งที/จบัตอ้งไดป้ระกอบดว้ย แหล่งท่องเที/ยว สินคา้ เบ็ดเตล็ด อาหาร เครื/องดื/ม และของที/ระลึก เป็นตน้ ใน

ส่วนที/จบัตอ้งไม่ได ้คือ การบริการ เช่น การให้ขอ้มูล แหล่งท่องเที/ยว การเตือนภยั การรับแจง้เหตุ และการดูแล

ดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ ผลิตภณัฑห์รือ บริการนัMนจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที/ยวเป็นสาํคญั

เพื/อทาํใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด  

- ดา้นราคา (Price) คือผลิตภณัฑห์รือบริการที/อยูใ่นรูปตวัเงิน สาํหรับสถานที/ท่อง เที/ยว ประกอบดว้ย ราคาอาหาร

และเครื/องดื/ม ราคาค่าผา่นประตู ราคาสินคา้เบด็เตลด็ และของที/ระลึกเป็นตน้  

- ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ประกอบด้วยทาํเลที/ตัM งของแหล่งท่องเที/ยว ความสะดวกในการเขา้มา

ท่องเที/ยว ความสะดวกในการเดินทาง การจดัจาํหน่ายของสถานที/ท่องเที/ยว ตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกของ

นักท่องเที/ยว จะตอ้งทาํให้นักท่องเที/ยวเขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงความ สะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆของแหล่ง

ท่องเที/ยวดว้ย  

- ดา้นกาํรส่งเสริมการตลาด(Promotion)คือการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ เป็นการนาํเสนอขอ้มูลของแหล่ง

ท่องเที/ยวโดยผา่นสื/อใหน้กัท่องเที/ยวไดรู้้จกัและจูงใจใหเ้กิดความรู้สึก อยากจะเขา้มาํท่องเที/ยว จึงจาํเป็นจะตอ้งใช้

สื/อหลายประเภทดว้ยกนั เช่น โทรทศัน ์นิตยสาร เวบ็ไซต ์แผน่พบั เป็นตน้  

- ดา้นบุคคล(People) ประกอบดว้ยบุคคลทัMงหมดในองคก์รตัMงแต่ผูบ้ริหารของแหล่งท่องเทยี/ว เจา้หน้าที/ของรัฐ  

ชาวบา้นในชุมชน ในหน่วยงานประเภทบริการจะตอ้งให้ความสําคญักบับุคลเป็นสําคญัเพราะในกระบวนการ 

บริการโดยส่วนใหญ่จะตอ้งมีบุคคลเขา้มาํเกี/ยวขอ้งในการใหบ้ริการกบันกัท่องเที/ยว  
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ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

 

1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเที/ยวคนไทยที/ตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม 

ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

2. ทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเที/ยวคนไทยที/ตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์

เชิร์ด กรุ๊ป 

 3. ทราบถึงปัจจยัที/มีผลต่อการตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 
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บทที$ & 

แนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

  งานวิจยัเรื,องปัจจยัที,มีผลต่อการซื8อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศของนกัท่องเที,ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที,เกี,ยวขอ้ง เพื,อนาํมา

ประกอบการนาํเสนอผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื,อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัที,

ไดก้าํหนดไวใ้นการศึกษาวจิยัเรื,อง ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที,เกี,ยวขอ้ง ดงันี8  

 2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที,เกี,ยวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดที,เกี,ยวขอ้งกบัทศันคติผูบ้ริโภค 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดที,เกี,ยวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

2.4 แนวคิดที,เกี,ยวขอ้งกบัการท่องเที,ยว 

 2.5ทฤษฎีและแนวคิดที,เกี,ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

 2.6 งานวจิยัที,เกี,ยวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎแีละแนวคดิที$เกี$ยวข้องกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2559) กล่าววา่ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา ซึ, งเกณฑเ์หล่านี8 เป็นที,นิยมใชใ้นการ

แบ่งส่วนการตลาด และช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั8งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอื,น ตวัแปร

ทางดา้นประชากรศาสตร์ที,สาํคญัมีดงันี8  

1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน ในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศ มีการ

เปลี,ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคการเปลี,ยนแปลงดงักล่าวอาจเกิดจากการที,สตรีทาํงานมากขึ8น 

2. อาย ุ(Age) เนื,องจากผูบ้ริโภคที,มีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑที์,แตกต่างกนั 

3. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปร สําคญั ในการ

กาํหนดส่วนของตลาดส่วนมากตลาดที,มีขนาดใหญ่คือครอบครัวที,มีรายไดต้ํ,าปัญหาสาํคญัในการ

แบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือรายไดซึ้, งจะเป็นตวัชี8 วดัความสามารถในการ

จ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซื8อสินคา้ที,แทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑ์ รูปแบบการดาํรงชีวิต

รสนิยมอาชีพการศึกษา ฯลฯ แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรที,ใชบ่้อยมากนกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์

รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออื,น ๆเพื,อใหก้าํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิ,งขึ8น 

4. สภาพครอบครัว (Marital status) ก็จะมีส่วนในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล

ข่าวสารโดยจะมีผลมาจากอิทธิพลจานวนคนในครอบครัวและพื8นฐานของครอบครัวดว้ย 
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โดยการเปลี,ยนแปลงตามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นต่างๆ อาทิเช่น เพศ อาย ุรายได ้

และสภาพครอบครัว ต่างก็มีอิทธิพลต่อตลาด คือทาให้เกิดตลาดใหม่หรือความตอ้งการ (อุปสงค)์ 

ใหม่อยูเ่สมอ 

2.2 ทฤษฎแีละแนวคดิที$เกี$ยวข้องกบัทศันคตผู้ิบริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะทาํใหส้ามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดที,สร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซื8อสินคา้

ของผูบ้ริโภคในสงัคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก

ยิ,งขึ8น ที,สาํคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ขึ8น ในตลาดปัจจุบนัถือวา่

ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความสาํคญัที,สุดของนกัธุรกิจ จึงจาํเป็นอยา่งยิ,งที,ผูบ้ริหารการตลาด จะตอ้ง

ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคใหล้ะเอียด ถึงสาเหตุของการซื8อ การเปลี,ยนแปลงการซื8อ การตดัสินใจซื8อ ฯลฯ 

จะช่วยใหผู้บ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งวา่กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั8น

ตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซื8ออยา่งไร แรงจูงใจในการซื8อเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลที,ผูบ้ริโภค

นาํมาตดัสินใจซื8อคืออะไร รวมทั8งกระบวนการตดัสินใจซื8อขอ้มูลต่างๆ เหล่านี8 เป็นประโยชน์ต่อการ

วางแผนทางการตลาด 
 

2.3 ทฤษฎแีละแนวคดิที$เกี$ยวข้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 Schiffman and Kanuk (1994) ไดใ้หนิ้ยามของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นพฤติกรรมที, มนุษย์

ทาํการคน้หาสิ,งของหรือเกิดการกระทาํโดยตรงที,เกี,ยวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ เพื,อใหไ้ดม้าซึ, งสิ,งที,

พวกเขาตอ้งการ 

 Engel, Kollat, and Blackwell (1968) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ

ของผูบ้ริโภคในการคน้หาสินคา้หรือบริการ รวมทั8งกระบวนการตดัสินใจเพื,อให้ไดม้าซึ, ง สินคา้

หรือบริการนั8น 

 ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย (2552) กล่าวถึง พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer behavior role) 

หมายถึง บทบาทของ ผูบ้ริโภคที,เกี,ยวขอ้งกบัการตดัสินใจซื8อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค นกัการตลาดไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยทุธ์การ

โฆษณาและผูแ้สดงโฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ, ง เช่น ผูริ้เริ, ม ผูมี้อิทธิพล ผู ้

ตดัสินใจซื8อ ผูซื้8อ และผูใ้ชโ้ดยทั,วไปมี 5 บทบาทคือ 

ผูริ้เริ,ม (Initiator) 

ผูมี้อิทธิพล (Influence) 

ผูต้ดัสินใจ (Decision) 
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ผูซื้8อ (Buyer) 

ผูใ้ช ้(User) 

 

2.4 แนวคดิที$เกี$ยวข้องกบัการท่องเที$ยว 

 การท่องเที,ยว (Tourism) เป็นคาํที,มีความหมายโดยกวา้ง โดยคาว่าการท่องเที,ยวนี8 เป็น การ

รวมถึงการเดินทางที,พกัผ่อนหย่อนใจรวมถึงการเดินทางเพื,อการแสวงหาความรู้และติดต่อธุรกิจ 

ดงันั8นจากการที,โลกปัจจุบนัมีการคมนาคมที,สะดวกสบายมากยิ,งขึ8นจึงทาํใหอ้ตัราของการท่องเที,ยว 

เพิ,มสูงขึ8นดว้ยเช่นกนัจนอาจจะกล่าวไดว้่าการท่องเที,ยวถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที,สาํคญัและเป็น 

ตลาดที,ใหญ่ที,สุดของโลก 

 2.5 ทฤษฎแีละแนวคดิที$เกี$ยวข้องกบัการตดัสินใจ 

 จรัญชยั กรเกตุมหาชยั (2555) กล่าวถึง แนวความคิดเกี,ยวกบัคุณภาพการให้บริการ (Service 

Quality) หมายถึงการบริการที,ดีเลิศ (Excellent Service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการ

ของพนกังานผูรั้บบริการจนทาํให้เกิดความพอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี 

(Customer Loyalty) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2548) คาํว่าบริการที,ดีเลิศตรงกับความต้องการ

หมายถึง สิ, งที,ผูรั้บบริการตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ด้รับการตอบสนองส่วนบริการที,เกินความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการหมายถึง สิ,งที,ผูรั้บบริการตอ้งการ หรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนองอยา่ง

เต็มที,จนรู้สึกว่าการบริการนั8นเป็นบริการที, ประทบัใจคุม้ค่าแก่การตดัสินใจแนวคิดคุณภาพการ

บริการประกอบดว้ย  

1. ความไวใ้จ หรือ ความน่าเชื,อถือ (Reliability) ความสามารถในการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

(Accurate Performance) การให้บริการตรงกบัสัญญาที,ให้ไวก้บัลูกคา้ และบริการที,ให้ทุกครั8 ง มี

ความสมํ,าเสมอ ทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่น่าเชื,อถือในมาตรฐานการใหบ้ริการ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

(Dependable) หรือความสามารถในการให้บริการอย่างถูกต้อง  (Accurate Performance) และ

ไวว้างใจ (Dependable) (ผดุงศกัดิd  สายสระสรง, 2555) หรือเป็นความน่าเชื,อถือไวใ้จในความสามารถ

ที,จะให้บริการไดอ้ย่างไวว้างใจ และมีความแม่นยาํ และเชื,อถือไดว้่าจะส่งมอบบริการตามที,ได้

สัญญาไว ้ความน่าเชื,อถือ มีความหมายวา่การปฏิบติัการใหบ้ริการที,ถูกตอ้งตั8งแต่เริ,มดาํเนินการและ

ถูกตอ้งอยูต่ลอดเวลา จากการวิจยัความน่าเชื,อถือ จะเป็นอีกเรื,องหนึ,งที,มีความสาํคญัในประเดน็ดา้น

งานบริการ (จรัญชยั กรเกตุมหาชยั, 2555) 

2. ความมั,นใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะที,จาํเป็นในการบริการ (Competence) มี

สุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ (Courtesy) มีความชื,อสตัย ์และสามารถสร้างความมั,นใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้

(Credibility) และความมั,นคงปลอดภยั (Security) (ผดุงศกัดิd  สายสระสรง, 2555) หรือทาํใหเ้กิดความ
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มั,นใจ ความรู้หรือมารยาทของพนกังานและความสามารถที,จะส่งผา่นความน่าเชื,อถือ และการสร้าง

ความเชื,อมั,นของลูกคา้ขึ8นในคุณภาพการบริการที,มีบ่อยครั8 งผูใ้ห้บริการจะมอบซึ, งความมั,นใจใน

เบื8องตน้จากความสามารถในตวังานที,เขามีอยู ่(จรัญชยั กรเกตุมหาชยั, 2555) 

3. สิ,งที,สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เครื,องมือ สิ,งอาํนวยความ

สะดวก พนกังาน และวสัดุที,ใชใ้นการสื,อสารต่าง ๆ หรือเป็นสิ,งอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ย

สภาพแวดลอ้ม เครื,องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ (ผดุงศกัดิd  สายสระสรง, 2555) หรือสิ,งที,จบัตอ้งไดเ้ป็น

หลกัฐานทางกายภาพของการบริการ หรือสิ,งที,สามารถสังเกตเห็นไดเ้พื,อช่วยทาํให้ลูกคา้ทราบ

รูปแบบความคิดเห็นเกี,ยวกบัการบริการไดล่้วงหนา้ (จรัญชยั กรเกตุมหาชยั, 2555) 

4. ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้ง่าย (Easy Access) 

ความสามารถในการติดต่อสื,อสารให้ลูกคา้เขา้ใจได ้(Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจ 

และเขา้ใจลูกคา้ (Customer Understanding) (ผดุงศกัดิd  สายสระสรง, 2555) หรือเป็นการดูแลเอาใจ

ใส่ เป็นการสนใจดูแลลูกคา้และความตั8งใจของแต่ละบุคคลที,มีต่องานดา้นบริการที,ส่งมอบใหลู้กคา้ 

ความเอาใจใส่เป็นสิ,งต่าง ๆ ที,ไดรั้บการพิจารณาจากมุมมองของลูกคา้ (จรัญชยั กรเกตุมหาชยั, 2555) 

5. การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ความเต็มใจที,จะให้บริการทนัที (Promptness) และให้

ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) (ผดุงศกัดิd  สายสระสรง, 2555) หรือการเป็นการตอบสนอง 

คือความยินดีและการมีความสามารถที,จะจดัให้มีบริการโดยฉบัพลนั และเพื,อที,จะตอบสนองอยา่ง

รวดเร็วต่อความตอ้งการของลูกคา้ บ่อยครั8 งที,ลูกคา้ร้องเรียนเกี,ยวกบัการขาดซึ, งการตอบสนองใน

ส่วนต่าง ๆ ของการบริการที,มอบให้ที,ผูจ้ดัให้มีการบริการแสดงให้เห็นถึงการขาดการตอบสนอง 

เมื,อเขายากต่อการที,จะติดต่อ แสดงให้เห็นถึงการขาดการติดตาม การให้บริการที,ไม่ดี และกระทาํ

เหมือนกบัวา่ไดท้าํตามสิ,งที,ลูกคา้ชอบแลว้  

 

2.6 งานวจัิยที$เกี$ยวข้อง 

 วนัคาํ ประเสริฐศกัดิd  (2555) ไดท้าํการศึกษาเรื,อง กลยทุธ์การตลาดบริการที,มีผลต่อพฤติกรรม 

นักท่องเที,ยวชาวไทย ในการท่องเที,ยวนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

สถานภาพสมรส อายุ 26-35 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีรายไดต่้อเดือนโดยรวมระหว่าง 

20,001-30,000 บาท และมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื,อท่องเที,ยวส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ บุคคล กระบวนการและดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัส่วนบุคคล

ด้าน เพศ อายุ สภานพสมรส ที, ต่างกันให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์การ บริการไม่ต่างกัน ส่วน

พฤติกรรมของนกัท่องเที,ยวที,ต่างกนัให้ความสาํคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที, การส่งเสริมการ

ขาย ลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการต่างกนั 
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 สุภาพร พรมมะเริง และคณะ (2554) ไดท้าํการศึกษาเรื,อง ปัจจยัที,มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ใช ้บริการการท่องเที,ยวแบบแพคเกจทวัร์ของนกัท่องเที,ยวในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่

มีพฤติกรรม การใชบ้ริการการท่องเที,ยวแบบเเพ็คเกจทวัร์ เป็นเพศหญิง มีอายุตั8งแต่ 25 ปีขึ8นไป 

ระดบัการศึกษาอยู่ใน ระดบัปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยมี

รายได ้15,000-29,999 บาท ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที,ยวจงัหวดักาญจนบุรี จาํนวนการใชบ้ริการ 2 

ครั8 ง ระยะเวลาใชบ้ริการ 2 ครั8 งต่อปี และสื,อที,ใชบ้ริการจากอินเทอร์เน็ต 

ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจเกี,ยวกบัแนวโนม้พฤติกรรมและแรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและอารมณ์ 

อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที,ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ โดยมี

องคป์ระกอบ โดยรวมและรายดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ความคุม้ค่า การจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริการตลาดบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก ส่วนใน

ดา้นกระบวนการขายอยูใ่น ระดบัมากที,สุด 

 บุญญรัตน์ ม่วงเนย (2559, บทคดัยอ่) ศึกษาเรื,องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที,มี อิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่องเที,ยวแบบแพค็เกจทวัร์ของนกัท่องเที,ยวชาวไทย ผลการวิจยั

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพ

พนกังานเอกชนและรายไดร้ะหวา่ง15,000-30,000 บาทมีพฤติกรรมการท่องเที,ยวทั,วไป ส่วนมาก จะ

เดินทางท่องเที,ยวในช่วงเวลาวนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ มกัเดินทางท่องเที,ยวกบั ครอบครัว/

ญาติ มีจานวนผูร่้วมเดินทางท่องเที,ยวโดยประมาณ 3-4 คน ใชร้ะยะเวลาในการท่องเที,ยว โดยเฉลี,ย 

1–2 วนั/ครั8 ง ผูที้,มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื8อแพค็เกจทวัร์คือตนเอง มีค่าใชจ่้าย โดยประมาณ

ในการท่องเที่ยวแต่ละครั8 งเฉลี,ย 3,000–5,000 บาท วิธีการชาระเงินค่าแพ็คเกจทวัร์ด้วย เงินสด 

วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเที,ยวเพื,อพกัผ่อนหยอ่นใจ ส่วนมากเสียค่าใชจ่้ายดา้นที,พกั นิยมเลือก

ซื8อแพค็เกจทวัร์ผ่านทางเวบ็ไซต ์สภาพแวดลอ้มแหล่งท่องเที,ยว เป็นปัจจยัที,ส่งผลกระทบต่อการ 

ตดัสินใจท่องเที,ยวมากที,สุด ราคาประหยดัเป็นสาเหตุสําคญั ที,ตดัสินใจเลือกซื8อแพ็คเกจทวัร์ 

ส่วนมากใช้พาหนะรถยนต์ส่วนตวัในการเดินทางและ ให้ความสําคญัดา้นที,พกัมากที,สุด ผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนมากใหค้วามสาคญักบัปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามากที,สุด ผลการ 

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าพฤติกรรม การเลือกใชบ้ริการท่องเที,ยวเเบบเเพ็คเกจทวัร์ขึ8นอยู่กบั 

สถานภาพทั,วไปดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพและรายได ้ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 

ระดบัความสาํคญัในส่วนประสมทางการตลาดที,มีอิทธิพลต่อ การเลือกใชแ้พค็เกจทวัร์ พบว่าเพศ 

ต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการขาย 
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    บทที% 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาคน้ควา้ครั, งนี, เป็นการศึกษาเกี2ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการที2มีผลต่อการตดัสินใจซื,อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศโดยแบ่งการวจิยัตามส่วนประสมทาง

การตลาดออกเป็น  4  รูปแบบ  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคาค่าบริการ ดา้นสถานที2การใหบ้ริการ การ

ส่งเสริมการตลาด ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั,นตอนดงันี,  

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  เครื2องมือที2ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.  วธีิการสร้างเครื2องมือที2ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4.  วธีิการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที2ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  

 ประชากร ไดแ้ก่ นกัท่องเที2ยวชาวไทยที2เดินทางไปท่องเที2ยวยงัต่างประเทศ 

 กลุ่มตวัอยา่งที2ใชใ้นการวจิยั เนื2องจากไม่ทราบจาํนวนของนกัท่องเที2ยว  ที2แน่นอนดงันั,น 

ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร 

โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ สูตร  W.G.cochran (1953) ดงันี,  

 

                       n = P (1 - P) Z2 

                                    e2 

 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที2ตอ้งการ 

 P แทน สดัส่วนของประชากรที2ผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  

 Z แทน ความมั2นใจที2ผูว้จิยักาํหนดไวที้2ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที2 0.05 

 e แทน สดัส่วนของความคลาดเคลื2อนที2ยอมใหเ้กิดขึ,นได ้

 ผูว้จิยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั,งหมด ตอ้งการความเชื2อมั2น 95 % และ

ยอมรับความคลาดเคลื2อนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะคาํนวณไดคื้อ P = .50 

(50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
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 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 

 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 

 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  

 แต่เพื2อความแม่นยาํของขอ้มูลในการเกบ็ตวัอยา่งผูว้จิยัจึงเกบ็ตวัอยา่งจาํนวน400ตวัอยา่ง 

 

3.A เครื%องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 

สาํหรับการวจิยัในครั, งนี, เครื2องมือที2ใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้จิยั

ไดส้ร้างขึ,นเพื2อเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที2มีผลต่อการตดัสินใจซื,อ

แพคเกจทวัร์ต่างประเทศ โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี,  

 ส่วนที2 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที2ผูว้จิยัสร้างขึ,น  โดย

มีลกัษณะคาํถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, การศึกษา,อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนที2  2   เป็นแบบสอบถามเกี2ยวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ   

ส่วนที2  3   เป็นแบบสอบถามเกี2ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที2มีผลต่อการ

ตดัสินใจซื,อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ 

 

3.3 วธีิสร้างเครื%องมือที%ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเครื2องมือตามขั,นตอนการศึกษา ดงัต่อไปนี,  

 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั,นตอนดงันี,  

3.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที2เกี2ยวขอ้งเกี2ยวกบั ทฤษฎีและแนวคิดที2เกี2ยวขอ้ง

กบัปัจจยัส่วนบุคคล , ทฤษฎีและแนวคิดที2เกี2ยวขอ้งกบัทศันคติผูบ้ริโภค , ทฤษฎีและแนวคิด

ที2เกี2ยวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค , แนวคิดที2เกี2ยวขอ้งกบัการท่องเที2ยว , ทฤษฎีและแนวคิด

ที2เกี2ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ และงานวจิยัที2เกี2ยวขอ้ง แลว้นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดของการ

วจิยัเพื2อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.3.2  นาํผลที2ไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ 

และ   พิจารณาเนื,อหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3.3  แบบสอบถามที2สร้างขึ,น  นาํเสนอาจารยที์2ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื2อขอ

คาํแนะนาํ ปรับปรุง แกไ้ข  
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3.3.4  นาํแบบสอบถามที2ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  และตรวจสอบความถูกตอ้งอีก

ครั, ง  

3.3.5  นาํแบบสอบถามที2แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช ้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่ง  

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั จาํนวน 40 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเชื2อมั2น โดยใชสู้ตร

สมัประสิทธิa แอลฟาของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

3.3.6  นาํแบบสอบถามที2ผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยที์2ปรึกษาสาร

นิพนธ์เป็นครั, งสุดทา้ย  เพื2อตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํเกี2ยวกบัการจดัทาํฉบบัสมบูรณ์  

สาํหรับนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4 วธีิดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนที2เกี2ยวขอ้งกบัปัจจยัที2มีผลต่อการตดัสินใจซื,อแพคเกจ

ทวัร์ต่างประเทศโดยแบ่งการวจิยัตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 4 รูปแบบ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมทางการตลาด ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร

และงานวจิยัที2ขอ้ง นาํมาสงัเคราะห์และนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และนาํเสนออาจารยที์2ปรึกษา

พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเครื2องมือแบบสอบถาม  มีวธีิดาํเนินการดงันี,  

3.4.1  ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัเพื2อขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอยา่ง 

  3.4.2  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื2อนาํเครื2องมือไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล   

3.4.3   ผูว้จิยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้คาํถาม

ตามเครื2องมือแต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวเิคราะห์

ขอ้มูลต่อไป 
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3.K วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิี%ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 3.5.1  แบบสอบถามในส่วนที% O ส่วนที% A  

 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี2ยวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชบ้ริการ โดยนาํขอ้มูลมา

คาํนวณและวเิคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้วามถี2 (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวั

แปรต่างๆ ที2ใชใ้นการวจิยัครั, งนี,   และใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบี2ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และค่าพิสยั (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย,ุ 

สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน และพฤติกรรมการใชบ้ริการ ซึ2 งเป็นตวัแปรที2มี

ระดบัการวดัประเภทช่วง  

 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัที2มีผลต่อการตดัสินใจซื,อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ  ดว้ยวธีิการคาํนวณ

ค่าเฉลี2ย  และค่าเบี2ยงเบนมาตรฐาน  จากนั,นนาํค่าเฉลี2ยมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปล

ความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ที2กาํหนดไวด้งันี,  

  ค่าเฉลี2ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยที2สุด 

  ค่าเฉลี2ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลี2ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลี2ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 

  ค่าเฉลี2ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากที2สุด 

 

3.5.A.  ใช้สถติิที%ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  3.5.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉลี2ย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

   เมื2อ    แทน ค่าเฉลี2ย 

    แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั,งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

X

å X
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  3.5.2.2 ส่วนเบี2ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 

2540: 53)  

 

 

  เมื2อ  S แทน ค่าเบี2ยงเบนมาตรฐาน 

    แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกกาํลงัสอง 

    แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั,งหมด ยกกาํลงัสอง 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 3.5.3. สถติทิี%ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 หาความเชื2อมั2นของแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิสมัประสิทธิa แอลฟ่า ( -Coefficient) 

ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 

  เมื2อ   แทน ค่าความเชื2อมั2นของแบบสอบถามทั,งฉบบั 

   n  แทน ค่าจาํนวนของแบบคาํถาม 

     แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

      แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั,ง

ฉบบั  

 

 3.5.4. สถติทิี%ใช้สําหรับทดสอบสมมตฐิาน 

  5.4.1 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลี2ยของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มขึ,นไป โดย

ใชก้ารสูตรการวเิคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ (One-way analysis of variance) เพื2อ

ทดสอบสมมุติฐานขอ้ 1, 2 และ 3 (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:236) มีสูตรการคาํนวณดงันี,    

 

 เมื2อ F แทน ค่าที2พิจารณาใน F-distribution 

  MSB แทน ค่าเฉลี2ยของผลบวกยกกาํลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉลี2ยของผลบวกยกกาํลงัสองภายในกลุ่ม 

  โดย dfb = k-1 

   dfw = n-k-1 

  เมื2อ k แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

( )
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   n แทน จาํนวนสมาชิกทั,งหมด 

 5.4.2 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที2มีผลต่อการตดัสินใจซื,อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศโดยใชส้ถิติไคส

แควร์ (Chi – Square) เพื2อทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการคาํนวณดงันี,     

 

                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )
2 

    X2 = i=1   j=1        Eij 

                                                                                                       

              แทน ค่าไคสแควร์ 

  Oij  แทน  ค่าความถี2ที2ไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  

  Eij  แทน  ค่าความถี2ที2คิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
 
3.6. การตรวจสอบเครื%องมือ 

การตรวจสอบเนื,อหา ผูว้จิยัไดน้าเสนอแบบสอบถามที2ไดส้ร้างขึ,นต่ออาจารยที์2ปรึกษาเพื2อ

ตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเนื,อหาของแบบสอบถามที2ตรงกบัเรื2องที2จะศึกษา

การตรวจสอบความเชื2อมั2น ผูว้จิยัพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิa ครอนแบช็ อลัฟ่า(Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ซึ2 งมีรายละเอียดดงันี,  

 

ตารางที2 3.1: ค่าความเชื2อมั2นของแบบสอบถาม 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.595 25 

 
 

2c
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ผลการตรวจสอบความเชื2อมั2นของกลุ่มทดลอง และกลุ่มตวัอยา่ง ไดค่้าความเชื2อมั2นของ

คาํถามค่าความเชื2อมั2นรวมอยู ่ .595 นอกจากนี,แบบสอบถามที2สร้างขึ,นยงัไดผ้า่นการตรวจสอบ

เนื,อหาจากอาจารยที์2ปรึกษาเรียบร้อยแลว้ จึงไดส้รุปวา่แบบสอบถามที2ไดส้ามารถนาไปใชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
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    บทที% 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการตอบแบบสอบถาม ปัจจยัที3มีผลต่อการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์

เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื3องมือในการเกย็รวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป และจดัเรียงลาํดบัการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี;  

 

 ไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

 ตอนที3 1 ผลวเิคราะห์เกี3ยวกนัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี3และหา

ค่าร้อยละ ดงัขอ้มูลในตารางที3 4.1 

 ตอนที3 2 ผลการวเิคราะห์เกี3ยวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์

เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงความถี3และหาค่าร้อยละ ดงัขอ้มูลใน

ตารางที3 4.2-4.3 

 ตอนที3 3 ผลการวเิคราะห์เกี3ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์

ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร ดงัขอ้มูลในตารางที3 

4.4-4.7 

 ตอนที3 4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบเกี3ยวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใชบ้ริการที3มีผลต่อ

การตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร ดงัขอ้มูลในตารางที3 4.8-4.11 
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ตอนที3 1 ผลวเิคราะห์เกี3ยวกบัลกัษณะทางประชากร 

 

ตารางที3 4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะประชากร 

ลกัษณะทางประชากร จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
  

ชาย 194 48.4 

หญงิ 206 51.4 

2. อายุ 
  

ตํ<ากว่า 20 ปี   22 5.5 

อายุ 20 - 30 ปี 74 18.5 

อายุ 31 – 40 ปี 79 19.7 

อายุ 41 - 50 ปี 89 22.2 

อายุ 50 ปี ขึBนไป 136 33.9 

3. สถานภาพ 
  

โสด 217 54.1 

สมรส 183 45.6 

4. อาชีพ 
  

นักเรียน / นักศึกษา  72 18.0 

รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 75 18.7 

ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจ้าง  78 19.5 

ธุรกจิส่วนตวั  175 43.6 

5. ระดบัการศึกษา 
  

ตํ<ากว่าปริญญาตรี 40 10.0 

ปริญญาตรี  252 62.8 

สูงกว่าปริญญาตรี 108 26.9 

6. รายได้ต่อเดือน 
  

ตํ<ากว่า 10,000 บาท  16 4.0 

10,000 – 20,000 บาท 35 8.7 

20,001 – 30,000 บาท 113 28.2 

30,000 บาทขึBนไป 236 58.9 
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 จากตาราง 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย อาย ุ41 – 50 ปี อยูใ่นกลุ่มช่วง

วยักลางคน มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดม้ากกวา่ 

30,000 บาทต่อเดือน  

 

ตอนที3 2 ผลการวเิคราะห์เกี3ยวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที3 4.2 จาํนวนและค่าร้อยละของความถี3ของบุคคลที3เดินทางดว้ย 

 

7. เดนิทางไปกบัใคร จาํนวน ร้อยละ 

แฟน/คนรัก  39 9.7 

ครอบครัว 259 64.6 

เพื<อน 68 17.0 

เดนิทางคนเดยีว 34 8.5 

 

 จากตาราง 4.2 พบวา่  นกัท่องเที3ยวเดินทางไปท่องเที3ยวกบัครอบครัวมากที3สุด จาํนวน 259 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.6 % และเดินทางคนเดียวนอ้ยที3สุด จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 % 

 

ตารางที3 4.3 จาํนวนและค่าร้อยละของความถี3ของจาํนวนครั; งที3เดินทางต่อปี 

8. ความถี<ในการเดนิทาง ต่อปี จาํนวน ร้อยละ 

จาํนวน 1 ครัBง 148 36.9 

จาํนวน 2-4 ครัBง 243 60.6 

จาํนวน 5-6 ครัBง 9 2.2 

มากกว่า 6 ครัBง 0 0 

 

 จากตาราง 4.3 พบวา่  นกัท่องเที3ยวเดินทางไปท่องเที3ยวปีละ 2-4 ครั; ง มากที3สุด คิดเนร้อยละ 60.6 % 

และจากการแจกแบบสอบถามไม่พบวา่มีนกัท่องเที3ยวเดินทางท่องเที3ยวมากกวา่ 6 ครั; งต่อปี 
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ตอนที3 3 ผลการวเิคราะห์เกี3ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซื;อแพคเกจ

ทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที3 4.4 ค่าเฉลี3ยและส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D ความหมาย 

9   โปรแกรมนาํเที3ยวมีความน่าสนใจ 4.35 .589 มาก 

10 โปรแกรมนาํเที3ยวมีความหลากหลาย 4.37 .577 มาก 

11 มีการอธิบาย/ระบุ โปรแกรมการท่องเที3ยว ที3ชดัเจน 4.26 .641 มาก 

12 ความเหมาะสมของโปรแกรมท่องเที3ยว เช่น  
4.31 .644 มาก 

     สถานที3ท่องเที3ยว ที3พกั  สายการบิน จาํนวนวนัที3เดินทาง 

13 รายการท่องเที3ยวในแต่ละวนั มีความเหมาะสม  
4.27 .647 มาก 

     โดยแต่ละที3ใชเ้วลาไม่นอ้ยหรือมากจนเกินไป 

รวม 4.31 .485 มาก 

จากตารางที3 4.4 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.31 ) เมื3อพิจรณาราย

ขอ้พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทั;ง 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี3ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ โปรแกรมนาํเที3ยวมี

ความหลากหลาย ( x ̄ = 4.37 ) รองลงมาคือ โปรแกรมนาํเที3ยวมีความน่าสนใจ ( x ̄ = 4.35 ) ส่วนปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที3สุด ไดแ้ก่ มีการอธิบาย/ระบุ โปรแกรมการท่องเที3ยว ที3ชดัเจน ( x ̄ = 4.26 ) 

 

ตารางที3 4.5 ค่าเฉลี3ยและส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D ความหมาย 

14 มีการแสดงราคาที3แน่นอนโดยระบุค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหเ้ห็นชดัเจน  4.29 .636 มาก 

15 ราคามีความเหมาะสม 4.38 .645 มาก 

16 ราคาสามารถเปรียบเทียบกบับริษทัอื3นได ้ 4.60 .601 มาก 

17 ราคามีความคุม้ค่า เมื3อเทียบกบัสิ3งที3ไดรั้บ จากการเดินทาง 4.55 .639 มาก 

รวม 4.45 0.51 มาก 

 

จากตารางที3 4.5 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.45 ) เมื3อพิจรณารายขอ้

พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทั;ง 4 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี3ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ราคาสามารถ

เปรียบเทียบกบับริษทัอื3นได ้( x ̄ = 4.60 ) รองลงมาคือ ราคามีความคุม้ค่า เมื3อเทียบกบัสิ3งที3ไดรั้บ จากการเดินทาง 

( x ̄ = 4.55 ) ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที3สุด ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาที3แน่นอนโดยระบุค่าใชจ่้ายต่าง 

ๆ ใหเ้ห็นชดัเจน ( x ̄ = 4.29 ) 
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ตารางที3 4.6 ค่าเฉลี3ยและส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D ความหมาย 

18 มีช่องทางการติดต่อที3สะดวก 4.60 .566 มาก 

19 ความหลากหลายของช่องทางการติดต่อ เช่น ผา่นทางเวบ็ไซต,์ 
4.62 .581 มาก 

    Social media - Line, Facebook, Instagram, Twitter 

20 มีวธีิการชาํระเงินที3หลากหลายและสะดวก 4.63 .596 มาก 

21 มีการอพัเดทช่องทางการติดต่อสื3อสารอยูเ่สมอ เช่น  

4.39 .616 มาก     การอพัเดทเวบ็ไซต,์ Social media - Line, Facebook,  

    Instagram, Twitter 

22 บริษทัสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 4.40 .616 มาก 

รวม 4.53 .457 มาก 

จากตารางที3 4.6 พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.53 ) 

เมื3อพิจรณารายขอ้พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทั;ง 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี3ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ มี

วธีิการชาํระเงินที3หลากหลายและสะดวก ( x ̄ = 4.63 ) รองลงมาคือ ความหลากหลายของช่องทางการติดต่อ  

( x ̄ = 4.62 ) ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที3สุด ไดแ้ก่ มีการอพัเดทช่องทางการติดต่อสื3อสารอยูเ่สมอ  

( x ̄ = 4.39 ) 

 

ตารางที3 4.7 ค่าเฉลี3ยและส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D ความหมาย 

23 การโฆษณาผา่นสื3อ 4.24 .755 มาก 

24 การลดราคา 3.96 .903 มาก 

25 การแจกของแถม/ของที3ระลึก 4.01 .853 มาก 

26 การประชาสมัพนัธ์/การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 4.31 .479 มาก 

รวม 4.13 .598 มาก 

จากตารางที3 4.7 พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 

4.13 ) เมื3อพิจรณารายขอ้พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทั;ง 4 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี3ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ 

การประชาสมัพนัธ์/การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร( x ̄ = 4.31 ) รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นสื3อ ( x ̄ = 4.24 ) ส่วนปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที3สุด ไดแ้ก่ การลดราคา ( x ̄ = 3.96 ) 
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ตอนที3 4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบเกี3ยวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใชบ้ริการที3ผลต่อ

การตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที3 4.8 เปรียบเทียบค่าเฉลี3ยของลกัษณะประชากรที3แตกต่างกนัมีความคิดเห็น่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของ

นกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ 

เพศ x ̄ S.D. t Sig 

ชาย 19.62 1.631 
.031 .975 

หญิง 19.63 1.659 

 

จากตารางที3 4.8 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพศชาย (x ̄ = 

19.62) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ 

บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั นอ้ยกวา่ เพศหญิง (x ̄ = 19.63) 

 

ตารางที3 4.9 เปรียบเทียบค่าเฉลี3ยของลกัษณะประชากรที3แตกต่างกนัมีความคิดเห็น่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของ

นกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุอาชีพ การศึกษา และรายได ้

ปัจจยัส่วนบุคคล x ̄ F Sig 

อาย ุ 2.247 1.398 0.187 

อาชีพ 10.783 .894 1.461 

การศึกษา 2.476 .801 .616 

รายได ้ 8.598 1.461 .160 

 

จากตารางที3 4.9 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม อาย ุ(x ̄ = 2.247) อาชีพ (x ̄ = 10.783) การศึกษา 

(x ̄ = 2.476)  รายได ้(x ̄ = 8.598)  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   
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ตารางที3 4.10 เปรียบเทียบค่าเฉลี3ยของลกัษณะประชากรที3แตกต่างกนัมีความคิดเห็น่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของ

นกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพ 

จากตารางที3 4.10 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์

เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพศ

โสด (x ̄ = 19.725) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์

ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั มากวา่ สมรส (x ̄ = 19.506) 

 

ตารางที3 4.11 เปรียบเทียบค่าเฉลี3ยของลกัษณะประชากรที3แตกต่างกนัมีความคิดเห็น่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของ

นกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เดินทางกบัใคร และ เดินทางปีละกี3ครั; ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล x ̄ F Sig 

เดินทางกบัใคร .555 .889 .636 

เดินทางปีละกี3ครั; ง .272 1.046 .404 

 

จากตารางที3 4.11 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื;อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์

เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที3ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เดินทางกบัใคร (x ̄ = .555) และ

เดินทางปีละกี3ครั; ง (x ̄ = .272)  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   

 

 

 

 

สถานะ x ̄ S.D. t Sig 

โสด 19.725 1.666 
.1.324 .460 

สมรส 19.506 1.612 



 

 

27 

บทที$ 5  

สรุปผลการวจิยัอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัเรื.อง ปัจจยัที.มีผลต่อการซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศของนกัท่องเที.ยวชาวไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงคด์งันี:  

 1. เพื.อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเที.ยวคนไทยที.ตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

 2. เพื.อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที.ยวคนไทยที.ตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

 3. เพื.อศึกษาปัจจยัที.มีผลต่อการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

  

 กลุ่มตวัอยา่งที.ใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ ผูที้.เคยเลือกซื:อแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

จาํนวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื.องมือที.ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามซึ.งแบ่งออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ตอนที.1ขอ้มูล เกี.ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ตอนที. 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการ และ

ตอนที. 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามใหก้บัผูที้.เคยเลือกซื:อแพคเกจทวัร์บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

แลว้ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม นาํขอ้มูล ที.ไดไ้ปทาํการประมวลผลและวเิคราะห์

ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี.ย ส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาวจิยัเรื.อง ปัจจยัที.มีผลต่อการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดัของ

นกัท่องเที.ยวคนไทยในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลไดด้งันี:  

5.1.1 ลกัษณะประชากรณ์ศาสตร์ 

จากผลการวจิยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายคิดเป็นร้อยละ 51.40 มีอาย ุ50 ปีขึ:นไป 

คิดเป็นร้อยละ33.39สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 54.10 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 43.60 มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ62.80 และมีรายได ้30,000 บาทขึ:นไปต่อเดือน 

5.1.2 พฤตกิรรมการใช้บริการ 

จากผลการวจิยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่นิยมเดินทางกบัครอบครัวมากที.สุดคิดเป็นร้อยละ จาํนวน 259 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.6 % และเดินทางคนเดียวนอ้ยที.สุด จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 % และจะใชบ้ริการเดินทางไป

ท่องเที.ยวปีละ 2-4 ครั: ง มากที.สุด คิดเนร้อยละ 60.6 % และจากการแจกแบบสอบถามไม่พบวา่มีผูใ้ชบ้ริการดินทาง

ท่องเที.ยวมากกวา่ 6 ครั: งต่อปี 

5.1.3 ผลการวเิคราะห์เกี$ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสินใจซืMอแพคเกจทวัร์

ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนักท่องเที$ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.31 ) เมื.อพิจรณารายขอ้พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

อยูใ่นระดบัมากทั:ง 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี.ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ โปรแกรมนาํเที.ยวมีความหลากหลาย ( x ̄ = 4.37 ) รองลงมา
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คือ โปรแกรมนาํเที.ยวมีความน่าสนใจ ( x ̄ = 4.35 ) ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที.สุด ไดแ้ก่ มีการอธิบาย/ระบุ 

โปรแกรมการท่องเที.ยว ที.ชดัเจน ( x ̄ = 4.26 ) 

ปัจจยัดา้นราคา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.45 ) เมื.อพิจรณารายขอ้พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่น

ระดบัมากทั:ง 4 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี.ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ราคาสามารถเปรียบเทียบกบับริษทัอื.นได ้( x ̄ = 4.60 ) รองลงมา

คือ ราคามีความคุม้ค่า เมื.อเทียบกบัสิ.งที.ไดรั้บ จากการเดินทาง ( x ̄ = 4.55 ) ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที.สุด 

ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาที.แน่นอนโดยระบุค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหเ้ห็นชดัเจน ( x ̄ = 4.29 ) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.53 ) เมื.อพิจรณารายขอ้พบวา่ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทั:ง 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี.ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ มีวธีิการชาํระเงินที.หลากหลายและสะดวก ( x ̄ = 

4.63 ) รองลงมาคือ ความหลากหลายของช่องทางการติดต่อ ( x ̄ = 4.62 ) ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที.สุด 

ไดแ้ก่ มีการอพัเดทช่องทางการติดต่อสื.อสารอยูเ่สมอ ( x ̄ = 4.39 ) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.13 ) เมื.อพิจรณารายขอ้พบวา่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทั:ง 4 ขอ้ โดยมีค่าเฉลี.ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ์/การแจง้ขอ้มูล

ข่าวสาร( x ̄ = 4.31 ) รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นสื.อ ( x ̄ = 4.24 ) ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ยที.สุด ไดแ้ก่ การ

ลดราคา ( x ̄ = 3.96 ) 

5.1.4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบเกี$ยวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการใช้บริการที$ผลต่อการตดัสินใจ

ซืMอแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนักท่องเที$ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพศชาย (x ̄ = 19.62) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั นอ้ยกวา่ เพศหญิง (x ̄ = 

19.63) 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม อาย ุ(x ̄ = 2.247) อาชีพ (x ̄ = 10.783) การศึกษา (x ̄ = 2.476)  รายได ้(x ̄ = 8.598)  โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกนั   

การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพศโสด (x ̄ = 19.725) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั มากวา่ สมรส (x ̄ = 

19.506) 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เดินทางกบัใคร (x ̄ = .555) และเดินทางปีละกี.ครั: ง (x ̄ = .272)  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   
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5.2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพศชาย (x ̄ = 19.62) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั นอ้ยกวา่ เพศหญิง (x ̄ = 

19.63) 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เดินทางกบัใคร (x ̄ = .555) และเดินทางปีละกี.ครั: ง (x ̄ = .272)  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   

 

5.3 อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื.องปัจจยัที.มีผลต่อการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป

จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งันี:  

5.3.1 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ50 ปีขึ:นไป สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉลี.ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ:นไป ซึ. งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัมณี 

อุดมถิรพนัธุ์ (2559) แต่ไม่สอดคลอ้งในเรื.องอายแุละรายได ้ซึ. งผลของ อญัมณี อุดมถิรพนัธุ์ (2559) พบวา่ มีอายรุะหวา่ง 23-

39 ปี คิดเป็น ร้อยละ 42.75 และมีรายไดเ้ฉลี.ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34  

5.3.2 ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป 

จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยในกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ นิยมเดินทางกบัครอบครัวมากที.สุดคิดเป็น

ร้อยละ จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 % และเดินทางคนเดียวนอ้ยที.สุด จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 % และ

จะใชบ้ริการเดินทางไปท่องเที.ยวปีละ 2-4 ครั: ง มากที.สุด คิดเนร้อยละ 60.6 % และจากการแจกแบบสอบถามไม่พบวา่มี

ผูใ้ชบ้ริการดินทางท่องเที.ยวมากกวา่ 6 ครั: งต่อปี 

5.3.3 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั 

สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นผลิตภณัฑมี์

ค่าเฉลี.ย 4.31 ดา้นราคา ค่าเฉลี.ย 4.45 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉลี.ย 4.53 และดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี.ย 4.13 

ดา้นผลิตภณัฑเ์มื.อวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที.มีระดบัความสาํคญัสูงสุด คือ โปรแกรม นาํเที.ยวมีความ

น่าสนใจ อยูใ่นระดบัมากที.สุด ค่าเฉลี.ย 4.37 

ดา้นราคาเมื.อวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที.มีระดบัความสาํคญัสูงสุด คือ มีราคาสามารถเปรียบเทียบกบับริษทั

อื.นได ้อยูใ่นระดบัมากที.สุด ค่าเฉลี.ย 4.60 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเมื.อวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที.มีระดบัความสาํคญัสูงสุด คือ มีวธีิการชาํระเงินที.

หลากหลายและสะดวกอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลี.ย 4.63  
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ดา้นการส่งเสริมการตลาดเมื.อวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที.มีระดบัความสาํคญัสูงสุด คือ การโฆษณาผา่นสื.อ 

อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลี.ย 4.24  

5.3.4 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใชบ้ริการที.มีผลต่อการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์

ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร  

การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพศชาย (x ̄ = 19.62) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั นอ้ยกวา่ เพศหญิง (x ̄ = 

19.63) 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม อาย ุ(x ̄ = 2.247) อาชีพ (x ̄ = 10.783) การศึกษา (x ̄ = 2.476)  รายได ้(x ̄ = 8.598)  โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกนั   

การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพศโสด (x ̄ = 19.725) มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั มากวา่ สมรส (x ̄ = 

19.506) 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เดินทางกบัใคร (x ̄ = .555) และเดินทางปีละกี.ครั: ง (x ̄ = .272)  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื.อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการการตดัสินใจซื:อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ บริษทั สยาม

ออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ของนกัท่องเที.ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 ส่วน ดงันี:  

 

 5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผูบ้ริหารบริษทัหรือผูที้.เกี.ยวขอ้งควรนาํขอ้มูลที.ไดจ้ากการวจิยัเพื.อใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายและสา

มารนาํขอ้มูลการวจิยัครั: งนี: ไปปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการในส่วนต่างๆแก่ผูรั้บบริการ เพื.อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

แก่ผูรั้บบริการและคุม้ค่าในการลงทุน 

 

 5.4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 5.4.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์มีการอธิบาย/ระบุ โปรแกรมการท่องเที.ยว ที.ชดัเจนมากยิ.งขึ:น 

 5.4.2.2 ดา้นราคา มีการแสดงราคาที.แน่นอนโดยระบุค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหเ้ห็นชดัเจนมากยิ.งขึ:น 
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 5.4.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีการอพัเดทช่องทางการติดต่อสื.อสารอยูเ่สมอ เช่น  การอพัเดทเวบ็ไซต,์ 

Social media - Line, Facebook, Instagram, Twitter เป็นตน้ 

 5.4.2.4 ดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด เพิ.มการแจกของแถม/ของที.ระลึกที.มีมูลค่ามากขึ:น 

 

 5.4.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัครัMงต่อไป 

 5.4.3.1 ทาํการศึกษาเกี.ยวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูที้.ไดใ้ชบ้ริการบริษทัทวัร์เหมาจ่ายต่างประเทศในแต่ละ

แห่ง โดยทาํการเปรียบเทียบในจงัหวดัหรือภูมิภาคต่างๆ 

               5.4.3.2 ทาํการศึกษาโดยใชว้ธีิการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพเพื.อใหไ้ดข้อ้มูลที.มีความละเอียดและน่าเชื.อถือมากขึ:น 

               5.4.3.3 ทาํการศึกษาเกี.ยวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเที.ยวหรือขอ้บกพร่องและ ปัญหาที.เกิดขึ:นในระหวา่งการ

เดินทางไปท่องเที.ยวต่างประเทศ 
5.4.3.4 ทาํการศึกษาเกี.ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที.เพิ.มมากขึ:น เช่น 7P เป็นตน้ 
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แบบสอบถามเพื2อการวจิยั 

ปัจจัยที2มผีลต่อการตดัสินใจซืAอแพคเกจทวัร์ บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จํากดั ของนักท่องเที2ยวคน

ไทยในกรุงเทพมหานคร 

Factors that affect the decision to purchase a Siam Orcharg Group Co., Ltd tour package of 

Thaitourists in ,Bangkok. 

แบบสอบถามนี* เป็นส่วนหนึ2งของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื2อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั*น 

........................................................... 

 

ส่วนที2 g   สถานภาพส่วนบุคคลของปัจจัยที2มผีลต่อการตดัสินใจซืAอแพคเกจทวัร์ บริษทั สยามออร์

เชิร์ด กรุ๊ป จํากดั ของนักท่องเที2ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร 

คาํชีAแจง   โปรดทาํเครื2องหมาย   ลงไปในช่อง � เพยีง g ช่อง ตามความเป็นจริง 

1. เพศ              

    □ 1.ชาย    □ 2.หญิง 

2. อาย ุ           

    □ 1. ตํ2ากวา่ 20 ปี    □ 2. อาย ุ20 - 30 ปี 

    □ 3. อาย ุ31 – 40 ปี   □ 4. อาย ุ41 - 50 ปี 

    □ 5. อาย ุ50 ปี ขึ*นไป 

3.สถานภาพ 

    □ 1.โสด     □ 2. สมรส  

4. อาชีพ 

  □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

  □ 3. ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  □ 4. ธุรกิจส่วนตวั  



 ฑ 

5. ระดบัการศึกษา 

  □ 1. ตํ2ากวา่ปริญญาตรี   □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 

  □ 1. ตํ2ากวา่ 10,000 บาท   □ 2. 10,000 – 20,000 บาท 

  □ 3. 20,001 – 30,000 บาท  □ 4. 30,000 บาทขึ*นไป 

 

ส่วนที2 2 พฤติกรรมการใช้บริการ 

คาํชีAแจง  โปรดทาํเครื2องหมาย   ลงไปในช่อง � เพยีง g ช่อง ตามความเป็นจริง 

 

7. ท่านไปใชบ้ริการท่องเที2ยวกบั บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป กบัใครมากที2สุด 

  □ 1. แฟน/คนรัก     □ 2. ครอบครัว 

  □ 3. เพื2อน    □ 4. เดินทางคนเดียว  

    

8. ความถี2ในการไปใชบ้ริการท่องเที2ยวกบั บริษทั สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป ต่อปี 

  □ 1. จาํนวน 1 ครั* ง   □ 2. จาํนวน 2-4 ครั* ง 

  □ 3. จาํนวน 5-6 ครั* ง   □ 4. มากกวา่ 6 ครั* ง 

 

ส่วนที2 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที2มผีลต่อการตดัสินใจซืAอแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ 

คาํชีAแจง   โปรดทาํเครื2องหมาย   ลงไปในช่องระดบัความพงึพอใจของท่านเพยีงคาํตอบเดยีว 

 

 

 

ข้อ 

 

คาํถาม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที2มีผลต่อการ

ตดัสินใจซื*อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ 

ระดบัความพงึพอใจ 

5 

มาก

ที2สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ที2สุด 

ผลติภัณฑ์ (Product)  

9 โปรแกรมนาํเที2ยวมีความน่าสนใจ      

10 โปรแกรมนาํเที2ยวมีความหลากหลาย      

11 มีการอธิบาย/ระบุ โปรแกรมการท่องเที2ยว ที2ชดัเจน      
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ข้อ 

 

คาํถาม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที2มีผลต่อการ

ตดัสินใจซื*อแพคเกจทวัร์ต่างประเทศ 

ระดบัความพงึพอใจ 

5 

มาก

ที2สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ที2สุด 

12 
ความเหมาะสมของโปรแกรมท่องเที2ยว เช่น สถานที2

ท่องเที2ยว ที2พกั  สายการบิน จาํนวนวนัที2เดินทาง 
     

13 
รายการท่องเที2ยวในแต่ละวนั มีความเหมาะสม โดยแต่ละที2

ใชเ้วลาไม่นอ้ยหรือมากจนเกินไป 
     

ราคา (Price) 

14 
มีการแสดงราคาที2แน่นอนโดยระบุค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหเ้ห็น

ชดัเจน  
     

15 ราคามีความเหมาะสม      

16 ราคาสามารถเปรียบเทียบกบับริษทัอื2นได ้      

17 ราคามีความคุม้ค่า เมื2อเทียบกบัสิ2งที2ไดรั้บ จากการเดินทาง      

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

18 มีช่องทางการติดต่อที2สะดวก      

19 
ความหลากหลายของช่องทางการติดต่อ เช่น ผา่นทาง

เวบ็ไซต,์Social media - Line, Facebook, Instagram, Twitter 
     

20 มีวธีิการชาํระเงินที2หลากหลายและสะดวก      

21 

มีการอพัเดทช่องทางการติดต่อสื2อสารอยูเ่สมอ เช่น การ

อพัเดทเวบ็ไซต,์ Social media - Line, Facebook, Instagram, 

Twitter 

     

22 
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

 
     

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

23 การโฆษณาผา่นสื2อ      

24 การลดราคา      

25 การแจกของแถม/ของที2ระลึก      

26 การประชาสมัพนัธ์/การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร      

*** ขอบพระคุณที2ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 

 



 ณ 

ประวติัผูว้จิยั 

 นางสาว วรศร แพงพงษ ์เกิดวนัที; 11 เมษายน พ.ศ. 2537 สาํเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการ

โรงแรมและการท่องเที;ยว จาก มหาวทิยาลยัสยาม เมื;อปีการศึกษา 2559 และไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขา

บริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยามในปีการศึกษา 2560 

 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั บริษทั สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จาํกดั ตาํแหน่ง พนกังานขาย 
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