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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ศึกษาตลาดและขยายตลาดกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวFIT ท่ีใช้เวบ็ไซต์ออนไลน์ในการเลือกใชบ้ริการบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่าง 

200 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นนกัท่องเท่ียวชาวจีน 50 คน นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

บรรยาย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1. นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้ งแต่ 23 ปีข้ึนไป จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปิดบริษทัส่วนตวั มีรายได ้30,000 บาทข้ึนไป มีภูมิล าเนาจาก

มณฑลเช่ียงไฮ ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต มกัเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต กับ

ครอบครัวโดยมีระยะเวลา 5-7 วนั รู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ จากการเปรียบเทียบเวบ็ไซต์

จ  านวน 2-4 เวบ็ไซต์ นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองช่ือเสียงและภาพพจน์

ของบริษทั ราคาเหมาะสม ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และการจองผ่านทางเวบ็ไซต์ 2. นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีข้ึนไป จบการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป ประกอบอาชีพ

นกัศึกษา มีรายได ้30,000 บาทข้ึนไป มีภูมิล าเนาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต 

มกัเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ตกบัครอบครัวโดยมีระยะเวลา 3-4 วนั รู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผ่านทางเพื่อน จากการ

เปรียบเทียบเวบ็ไซตจ์ านวน 2-4 เวบ็ไซต ์นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัในประเด็นเร่ือง

บตัรเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว ราคาเหมาะสม ความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและช่องทางการจดัจ าหน่าย  
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ： 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกน้ี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดเ้จริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายมา
เป็นสินค้าหลักในระบบการค้าขายระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว โดยมีวตัถุประสงค์ ต่าง ๆ 
หลากหลาย ไม่วา่จะเพื่อธุรกิจ เพื่อนนัทนาการ และเพื่อศึกษาหาความรู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้เคยเห็นมา
ก่อน การเดินทางท่องเทียวซ่ึงเป็นกิจกรรมอนัเป็นส่วนบุคคลท่ีไดเ้ติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทัง่
ตอ้งอาศยัการบริหารท่ีเช่ียวชาญในการวางแผน จดัการ และการตลาด รวมเขา้ดว้ยกนัแลว้เรียกว่า 
“อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว” ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปัจจุบนั นอกจากน้ีทางด้านสังคม การท่องเท่ียวก็ยงัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและยงัช่วยลด
ความตึงเครียด ยงัสร้างความเขา้ใจมิตรภาพอนัดีงามระหว่างผูม้าท่องเท่ียวและผูค้นทอ้งถ่ินใน
ประเทศนั้นๆ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือไดว้า่เป็นพลงัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีแสดงบทบาท
เด่นชดัในแต่ละปีท่ีผา่นมา ความส าเร็จบางส่วนนั้นยอ่มมาจากพลงัขบัเคล่ือนทั้งส่วนเล็กและส่วน
นอ้ยท่ีช่วยกนัผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวเคล่ือนไหวไปในเส้นทางท่ีดี และแสดงบทบาท
ในการเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจซ่ึงน าไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การ
กระจายรายได ้และการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งยงัเป็นการสร้างความมัง่คงให้กบัประชาชน และ
ประเทศชาติ 

ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวชาวจีน นิยมรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวอิสระ หรือ(FIT: – Foreign 
Individual Tourism) มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว
ในวยัหนุ่มสาว วยัท างานท่ีมีก าลงัซ้ือสูง มีการศึกษาสูง โดยนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จะคน้หาสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกั แหล่งช็อปป้ิง บริการต่างๆ ดว้ยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ต โดยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียภายในประเทศ เช่น Youku (YouTube), RenRen 
(Facebook), Weibo (Twitter), Wechat (Line) หรือเซิร์ชเอนจ้ิงท่ีชาวจีนนิยมคือ Baidu (Google), 
Mafengwo Qyer (Trip advisor), Ctrip (Expedia) ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวของไทยควรท่ีจะ
ไดศึ้กษาขอ้มูลในเร่ืองการใชช่้องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการท าธุรกิจก็จะถือเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบมากข้ึนนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ของจีนสามารถก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวด้วยตวัเองได้
เกือบทั้งหมด ดงันั้นความคาดหวงัในเร่ืองของความพึงพอใจท่ีจะไดรั้บกลบัคืนมายอ่มตอ้งสูงเป็น
พิเศษเช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของคุณภาพและการบริการต่างๆ ความหลายหลาย แปลก
ใหม่ และคุม้ค่า แต่ถึงกระนั้นเสน่ห์ท่ียงัคงชนะใจนกัท่องเท่ียวจีนให้เลือกมาเยือนประเทศไทยอยูดี่ 
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นัน่ก็คือความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว ทั้งทางธรรมชาติ ทะเลหรือภูเขา สถานท่ีส าคญัๆ รวม
ไปถึงแหล่งช็อปป้ิง ฯลฯ เหล่าน้ียงัคงดึงดูดใจไดอ้ยูเ่สมอ  

บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั มีการก าหนดนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวจีนแบบFIT และแบบกรุ๊ป
ทวัร์และใหค้วามส าคญักบันกัท่องเท่ียวแบบFIT เป็นอยา่งมากเน่ืองจากทางบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงการ
เดินทางมาท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพิ่มข้ึนและเกิดรายไดใ้ห้กบับริษทัมากกว่าสามารถท่ีจะท าการ
ต่อยอดไปถึงนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการเดินทางแบบอิสระนอกจากน้ีบริษทัมีการบริหารจดัการท่ี
เช่ียวชาญ โดยท าเทคโนโลยีการเพิ่มช่องทางการส่ือสารการตลาดกบัลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
สามารถโตต้อบลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัทีและมีความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ในการขยายตลาดนกัท่องเท่ียวกลุ่มFIT
ของบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจและตรงตามความตอ้งการ
ของบริษทั ยคูมั  ฮอลิเดย ์จ  ากดั และยงัช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตมากข้ึนดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาตลาดและส ารวจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวกลุ่มFITท่ีใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ในการ

เลือกใชบ้ริการบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

1.2.2 เพื่อขยายตลาดโดยใช้เวบ็ไซต์ออนไลน์ขยายนกัท่องเท่ียวกลุ่มFITท่ีจะเลือกใช้บริการ
บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั  

1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.3.1 ประชำกร 

 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตแบบ FIT ในเดือน
ตุลาคม -พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จ านวน 5,744,834 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2560) 

1.3.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 150 ชุด และชาวจีนจ านวน 50 ชุดท่ีเดินทางมาเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ตแบบFIT  
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1.4 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อาย ุ

 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได ้

 ท่ีอยูอ่าศยั 

 

 
พฤติกรรมการมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
 นกัท่องเท่ียวเคยมาท่องเท่ียวท่ีภูเก็ต 
 บุคคลท่ีร่วมเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดั

ภูเก็ต  
 วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว

จงัหวดัภูเก็ต 
 จ านวนวนัท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 
 นกัท่องเท่ียวรู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผา่นทางส่ือ 
 นกัท่องเท่ียวเปรียบเทียบเวบ็ไซตก่์อน

เดินทางท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
 นกัท่องเท่ียวตอ้งการเขา้สู่ระบบเวบ็ไซต์

ท่องเท่ียวโดยการสมคัรสมาชิก 
 อุปสรรคท่ีพบในการใชง้านเวบ็ไซต์

ท่องเท่ียว 
 

 
ระดบัความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 

บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 ดา้นราคา(Price) 
 ดา้นสถานท่ี(Place) 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

 

 

การตดัสินใจเลือกใช้

บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์

จ  ากดั 
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1.5 ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1.5.1 เวบ็ไซต์ออนไลน์ในท่ีน้ี หมายถึง เวบ็เพจท่ีน าเสนอขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัราคา แหล่ง
ท่องเท่ียวและโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตเพื่อท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นภาพโรงแรมและแหล่งท่องเท่ียว 

1.5.2 FIT ในท่ีน้ี หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางแบบอิสระโดยไม่ไดส้มคัรกรุ๊ปทวัร์ไว้
ใหก้บับริษทัอ่ืนๆ  

1.5.3 บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั คือ บริษทัน าเท่ียวแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
             1.6.1 ท าใหบ้ริษทัไดก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวFITท่ีใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์เพิ่มข้ึน 

 



 
 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  ในการวจิยัเร่ือง “การใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ขยายตลาดนกัท่องเท่ียวกลุ่ม FITของบริษทั ยคูมั 
ฮอลิเดย ์จ  ากดั” ผูจ้ดัท า ไดค้น้ควา้จากเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาด  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ             
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวแบบอิสระ (FIT – Foreign Individual Tourism)  
2.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั C-trip 
2.7 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัซินล่างเวยป๋ั์ว  
2.8 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวแีชท 
2.9 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเหรินเหริน 
2.10   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั      
2.11   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด  

ฟิลลิป  คอตเลอร์ (2003a) ในการเตรียมกลยุทธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่อบริษทัตอ้ง
ศึกษาคู่แข่งลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจุบนัและลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต บริษทัเป็นส่วน
ก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนั วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนและรูปแบบของการโตต้อบของ
คู่แข่ง โดยการวางแผนกลยทุธ์นั้นอาศยัหลกัการท่ีเรียกวา่ SWOT Analysis ซ่ึงยอ่มาจาก 

S = Strength (จุดเด่น) 

            W = Weakness (จุดอ่อน) 

            O = opportunity (โอกาส) 

            T = Threat (อุปสรรค) 
ฟิลลปิ คอตเลอร์ (2003a, p.11)  หมายถึง ท่ีใดก็ตาม ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีหรือไม่มีสถานท่ี ท่ีมี

อุปสงค์และอุปาทาน ในสินคา้ หรือบริการมาพบกนั จนท าให้เกิดราคาท่ีมาจากกลไกตลาด โดย
เศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปล่ียนแปลงของราคา เช่น การท่ีราคาลดลงโดยอตัโนมติัเม่ือ
มีการเสนอขายสินค่าเป็นต้น ทางด้านทฤษฏีนั้น เห็นว่า เศรษฐกิจในระบบตลาดท่ีแท้จริงนั้ น 
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จ าเป็นต้องประกอบไปด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ ดังน้ีคือ ผูผ้ลิตสินค้าส่วนน้อย ผูบ้ริโภคจ านวนมาก
รวมถึง มาตรการในการกีดกนัการเขา้ตลาดท่ีน้อย เง่ือนไขเหล่าน้ีถ้ามีครบทั้งหมดจะถือว่าเป็น
ตลาด 
ท่ีสมบูรณ์ซ่ึงพบได้มากในโลกปัจจุบนัค าตลาด จึงมีความหมายครอบคลุมถึงลูกค้าหลายกลุ่ม 
รวมทั้งตลาดท่ีมีตวัตนโดยลกัษณะทางกายภาพ และตลาดท่ีไม่มีตวัตนในกายภาพ (ตลาด Digital) 
ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีหลายๆตลาดยอ่ยซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยู่ในธุรกิจนั้นขอบเขต
ของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์การ
ส่งเสริม และการรับ-ส่งสินคา้ หรือบริการใหก้บัผูบ้ริโภคและองคก์รการธุรกิจต่างๆ นกัการตลาดมี
หนา้ท่ีกระตุน้ความตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของบริษทัตลอดจนรับผดิชอบต่อ 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (1984) ได้มีการแบ่งระดบัแนวความคิดและทฤษฎีการตลาดออกเป็น 
ระดบัแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกัคือ 
การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้(brands)แบบท่ีเคยมุ่งเน้นกนัมา โดยการตลาดท่ีอยู่ในระดบั
ขั้นน้ีจะมุ่งใหค้วามส าคญัในส่วนประสมการตลาด 

โบเลน วิลเลียม (Bolen William. 1988 : 98,อ้างในเฉลิมพร คง สินธ์ิ.2547 : 40-43) กล่าว
ไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปลทางการตลาดท่ีกิจการสามารถควบคุม ได ้4 ประการ 
(The Four P’s หรือ Marketing Mix) ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์  ( Product )  ราคา  ( Price ) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย   ( Place ) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion ) ซ่ึงองคก์รการธุรกิจจะตอ้งน ามาใช้
ร่วมกนั เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายโดยรวม  

1 . ผลิตภณัฑ์ (Product ) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง กลุ่มของผลประโยชน์ท่ีสามารถตอบสนอง
ความ ตอ้งการของลูกคา้ไดไ้ม่ไดใ้จความถึงเฉพาะในแง่ของวตัถุท่ีถูกผลิตมาเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง
ส่วนประกอบอ่ืน คุณภาพ ตรายี่ห้อ หีบห่อ (บรรจุภณัฑ์ ) บริการหลงัการขาย การรับประกนั การ
รับคืน เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น ช็อกโกแล็ตอย่างดีกล่องหน่ึงย่อมแยก  ไม่ออกจากคุณภาพ ตรายี่ห้อท่ี
เป็นท่ีรู้จกัและหีบห่อท่ีสวยงาม นอกจากท่ีกล่าว มาแลว้ยงัมี   ผลิตภณัฑ์ท่ีบางประเทท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
นัน่คือ  “การบริการ”  เช่น  ท าผมสถานพยาบาล   รถรับจา้ง ทนายความ หรือท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ซ่ึง 
ลว้นแต่เป็นผลิต ท่ีไม่ใชว้ตัถุนัน่เอง ดงันั้นผลิตภณัฑจึ์งอาจจดัแบ่งความคงทนถาวรและการจบัตอ้ง
ไดเ้ป็น 3  ประการ  คือ  

1 .1   สินคา้คงทุน  ( Durable  Goods )  หมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดน้าน 
เช่น รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  

1 .2    สินคา้ไม่คงทน ( Non-durable Goods )  หมายถึงวตัถุท่ีจะถูกใชห้มดไปในเวลาอนั
สั้น เช่น น ้าอดัลม ยาสีฟัน บุหร่ี  
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1 .3     บริการ (Service ) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่วตัถุแต่มีคุณประโยชน์ท าให้เกิดความ 
พึงใจ เช่น ธุรกิจบนัเทิง การท่องเท่ียว และการประกนัภยั  และอ่ืนๆ 

2.  ราคา ( Price ) เป็นส่ิงก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงินตรา ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของ เคร่ืองมือทางการตลาด  และเป็นหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีส่วนช่วยให้เกิด การ
แลกเปล่ียนกนั ข้ึน  ตวัอยา่งเช่น  ในการเลือกซ้ือของขวญัให้กบัคนส าคญั  ผูซ้ื้อมกัคาดวา่ผูรั้บ  จะ
เข้าใจถึงจ านวนเงินท่ีใช้ จ่ายไปในการซ้ือของขวญัช้ินนั้น  เช่น  น ้ าหอมเคร่ืองประดบั  สินค้า
จ านวนพวกน้ีมีราคาต ่าเกินไป  ก็คง นานทีจะดึงดูดผูบ้ริโภคประเภทน้ีได้  แสดงให้เห็นว่าลูกคา้
มิไดซ้ื้อสินคา้โดนวิเคราะห์จาก  “ราคาถูก”  แต่เพียงอย่างเดียว  ดงันั้น  ในการก าหมดราคาจึงตอ้ง
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เป้าหมายและส่วนประสบทางการตลาดตวั
อ่ืนๆดว้ย  

3.  สถานท่ี  (Place )  หรือการจดัจ าหน่าย  ( Distribution )  สถานท่ี  ทางการตลาด จะ
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ  ท่ีจะส่วนท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู้ผูบ้ริโภค ในสถานท่ี
มีความตอ้งการ ในเวลาท่ีเหมาะสม ดงันั้น ในดา้นของสถานท่ี  (Place  Channel ) จึงเก่ียวกบั
เคร่ืองมือท่ีผูเ้ช่ียวชาญการตลาดน ามาใช ้ 2  ประเภท  คือ  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Distribution ) 
และการกระจายตวัสินคา้ ( Physical Distribution )  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เม่ือมีการตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ ราคาและการจดั
จ าหน่ายท่ีเหมาะสมแลว้นกัการตลาดยงัตอ้งแกปั้ญหาใหญ่อีกประการหน่ึงก็คือ ท าอยา่งไรจึงจะให้
ลูกค้า สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้ นมีอยู่ในตลาดและรอคอยให้ผูบ้ริโภคไปเลือกซ้ือ การส่งเสริม
การตลาด จึงเป็นกระบวนการของการให้ขอ้มูล และโนม้นา้วใจให้ผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย ส่วน
ประสมทางการตลาด (Promotion  Mix) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ย 4 
ประการไดแ้ก่  

1.การขายโดยบุคคล เป็นกลยุทธ์ในการขายโดยการเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายโดยตรง หรือ
พอ่คา้คน กลางเพื่ออธิบายประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ 

2.การโฆษณา เป็นกิจกรรมการส่ือสารทางการการตลาดโดยมีการน า IMC เขา้มาใช้เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการโฆษณา โดยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งดว้ย  

3.การส่งเสริมการขาย เป็นส่ิงท่ีกระตุน้เร่งเร้าให้เกิดการซ้ือเร็วข้ึน  และยงักระตุน้ตวัแทน
การจดัจ าหน่าย แต่ในขณะเดียวกนัท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเร็วข้ึน ในสายตาผูบ้ริโภค ไม่เก่ียวกบั
การ จา้งพนกังานขาย การโฆษณา  



8 
 

 

4.การประชาสัมพนัธ์ ความพยายามท่ีจดัเตรียมไวข้ององคก์ารเพื่อจูงใจให้เกิดความคิดเห็น
ท่ีดีต่อ องคก์าร โดยมีการใชกิ้จกรรมหรือส่ือต่างๆท่ีไม่ใช่การคา้ จะเห็นวา่การให้ข่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของการ ประชาสัมพนัธ์ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
(4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออก
ไดด้งัน้ี  

       ผลิตภณัฑ์ (Products) ตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดี ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
สินค้าท่ีจะให้บริการแก่บุคคลและองค์กรท่ีซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอ่ืนๆ หรือ
แนวทางการประกอบอาชีพธุรกิจการคา้ แมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองคป์ระกอบตวัเดียวในส่วนประสม
ของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาหลายอย่าง ดงัน้ี เช่นความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภาพ 
ของผลิตภณัฑ ์(Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns)  

    ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรใน
อตัราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการผลรวมของมูลค่าท่ีผู ้
ซ้ือท าการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการ
หรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) การก าหนดราคานั้นมีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการ
ไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต 
สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
ในการก าก าหนดราคาสินคา้และบริการ  ประเด็นส าคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคา
สินคา้ท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีใหส่้วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอม
ให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้
สินเช่ือ (Credit Terms)  

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็น
เส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ ใน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) 
หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) ช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินคา้จากผูผ้ลิต
ไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม มีความส าคญัต่อก าไร
ของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่น การ
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ตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ย
ตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ 
ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเจาะจงทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
การขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางดา้นของ
การสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพนัทางด้าน
อารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนิน
กลยุทธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้
สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัหรือ เป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้คามรู้ 
ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคาหรือ
บริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ
ตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใชเ้พื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า 
ในผลิตภณัฑ ์คาดวา่จะมีผลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการบริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการว่า หมายถึง 
การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ 
        วีรพงษ์  (2539) กล่าวว่า บริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม ท่าทาง ท่ีบุคคลหน่ึงท าให้หรือส่ง
มอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอนันั้น 
        ไพรพนา (2544)   ไดใ้ห้ความหมายของการบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้
ไดรั้บความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น  โดยมี
ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและ
ไม่จ  าเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีน ้ าใจ ไมตรี เป่ียม
ดว้ยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอ
ภาค  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 :106) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง
การบริการท่ีดีเลิศ (Excellent Service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของพนกังาน
ผูรั้บบริการจนท าให้เกิดความพอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี (Customer 
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Loyalty) (อา้งอิงจาก Johnston, 1995 : Lloyd-walker & Cheung, 1998) ค าวา่บริการท่ีดีเลิศตรงกบั
ความตอ้งการหมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนองส่วนบริการท่ี
เกินความต้องการของผูรั้บบริการหมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ หรือคาดหวงัไวไ้ด้รับการ
ตอบสนองอยา่งเตม็ท่ีจนรู้สึกวา่การบริการนั้นเป็นบริการท่ี ประทบัใจคุม้ค่าแก่การตดัสินใจ 

แนวคิดคุณภาพการบริการ 

1.  Reliability (ความไวใ้จ หรือ ความน่าเช่ือถือ) 

2. Assurance (ความมัน่ใจ) 

3. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได)้ 

4. Empathy (ความใส่ใจ) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้) 

ดงันั้นจึงสรุปความหมายของการบริการไดว้า่การบริการ คือ การกระท าท่ีกระท าต่ออีกฝ่าย
เพื่อท่ีจะไดใ้ห้อีกฝ่ายไดรั้บการบริการท่ีดีจากเราและมาใชบ้ริการอีกคร้ังต่อไป  และยงัเป็นการให้
ส่ิงอ านวยความสะดวกและความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ และการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้  

2.3 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ            

การตดัสินใจถือว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงท่ีลูกค้าหรือนักท่องเท่ียวท่ีจะต้องเจอในการ
เลือกใช้บริการของบริษทัทวัร์และจองโรงแรม แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  และปฏิบติัอยู่เป็นประจ า   
เน่ืองจากการตดัสินใจจะท าให้ลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียวเลือกนั้นจะไดรั้บส่ิงต่าง ๆ ท่ีคิดวา่เหมาะสม
กบัตนเองมากท่ีสุด  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษากระบวนการ และพฤติกรรมในการตดัสินใจของลูกคา้
หรือนักท่องเท่ียวดงัน้ี  ความหมายของการตดัสินใจ  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจ พบวา่มีผูใ้หค้วามหมายของ การตดัสินใจไวห้ลายประการไดแ้ก่    

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535, หน้า 185) ให้ความหมายของการตดัสินใจวา่ หมายถึง   การ
เลือกทางเลือกท่ีมีอยู่หลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศยัทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียวท่ีสามารถ 
ตอบสนองเป้าหมาย หรือความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้  

กรองแก้ว อยู่สุข (2537, หน้า 147) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกส่ิงหน่ึงหรือ
หลาย ๆ ส่ิง หรือเลือกท่ีจะปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู ่และ วิธีการท่ีเลือกนั้นยอ่ม
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ไดรั้บการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นแลว้วา่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือดีท่ีสุด และตรงกบั เป้าหมายขององคก์าร
ดว้ย 

กวี วงศ์พุฒ (2539, หน้า 61) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า หมายถึงการพิจารณา 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูน้ าตอ้งตดัสินใจดว้ยหลกัเหตุผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดงันั้น กล่าวโดยสรุป การ
ตดัสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใช้ขอ้มูล หลกัการและ เหตุผล วิเคราะห์อย่างถ่ีถว้นในการหา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือก ท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของ
หน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  องคป์ระกอบการตดัสินใจ   

1.  ตวัผูต้ดัสินใจ โดยผูต้ดัสินใจมีสิทธ์ิในการประเมินคุณค่า ประโยชน์หรือความส าคญั
ของทางเลือกแต่ละอยา่ง   

2.  ทางเลือกผูต้ดัสินใจจะเผชิญกบัทางเลือกจ านวนหน่ึง ซ่ึงถา้ไม่มีทางเลือกก็จะไดไ้ม่ตอ้ง
ไปเลือก   

3.  ผลของทางเลือกในอดีต จะข้ึนอยู่กบัการเลือก ซ่ึงการเลือกแต่ละอย่างแตกต่างกนัและ
ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

ดี เจ บอส (อ้างถึง สุธี สีน ้ าเงิน.2541:12) ได้ให้ความหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึง 
กระบวนการเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายส่ิงและกระบวนการเลือกย่อมแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ 

 เอมอส ทเวอร์สก้ี (Amos Tversky. 1967:1,อา้งถึง สุธี สีน ้ าเงิน2541:12) ไดใ้ห้ความหมาย
ว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อตอนสนองต่อสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา
กระบวนการ ตดัสินใจเพื่อปฏิบติัการต่างๆ เป็นกระบวนการท่ีส าคญัเพราะหลงัจากเราพิจารณา
ทางเลือกต่างๆแลว้ก็ จะตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการปฏิบติัจากทางเลือกเหล่านั้นเพื่อให้ไดท้างเลือกท่ี
ดีท่ีสุดเพียงทางเดียวเท่านั้น ซ่ึงการตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้งเป็นการตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และ
จะไดผ้ลออกมาเป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีวางไวอ้ยา่งดีท่ีสุดจุดมุ่งหมายของการตดัสินใจจะอยูท่ี่การ
เลือกทางจากหลายๆทางท่ีไดมี้การกลัน่กรอง 

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ผู ้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer 
Behavior) ไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  

ดารา ทีปะปาล (2542:3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆท่ี
ผูบ้ริโภคประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการเลือกสรร การซ้ือ การบริโภค
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ท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ โดยท่ีใช้ความคิดหรือประสบการณ์พิจารณา เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนใหเ้กิดความพึ่งพอใจ 

ปณิศาลัญ  ชานนท์ (2548) เป็นการคน้ควา้ หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการ
บริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคลกลุ่มบุคคล หรือองคก์ร เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรม
การซ้ือการบริโภคการเลือกบริการแนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ 

ธวัลวรัตน์  อินทนนชัย (2552)บทบาทของ ผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซ้ือ จากการสังเกต
บทบาทพฤติกรรมผูบ้ริโภค นักการตลาดได้น าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผูแ้สดงโฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช่น ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปมี 5 บทบาทคือ 

1. ผูริ้เร่ิม (Initiator) 
2. ผูมี้อิทธิพล (Influence) 
3. ผูต้ดัสินใจ (Decision) 
4. ผูซ้ื้อ (Buyer) 
5. ผูใ้ช ้(User) 

เสาวณีย์ บุญโต (2553:2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมของผูใ้ช้
หรือผูซ้ื้อท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนขนาดและหลงัท่ีมีการเปล่ียนมือในสินคา้ และบริการ ซ่ึงกระบวนการ
น้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ การสรรหา การจบัจ่ายใช้สอยภายในตวัสินคา้และการ
บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคหวงัวา่จะไดรั้บการตอบสนองท่ีสามารถเกิดความพึงพอใจ ส่งผลต่อการบริโภค
หรือไม่บริโภคในอนาคต 

ชูชัย สมิทธิไกร (2553:6) พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ท่ีมีผลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ การใช้ และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ สินคา้และ
บริการต่างๆ กระบวนการเหล่าน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือความปรารถนา และอาจมีบุคคล
อ่ืนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริโภคดว้ย  

ปรัชญา ปิยะรังสี (2554)  เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ถึง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้และการบริการของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะให้
นกัการตลาดทราบถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค (กมลรัตน์ สัตยาพิมล , 2552 ; 
นฤมล อดิเรกโชติกุล, 2548) โดยสามารถใช้ 7 ค าถาม (6Ws 1H) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หา 7 ค าตอบ (7Os) 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 
2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 
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3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) 
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) 
6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?)  
7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) 

 จากความหมายของค าวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถสรุปความหมาย
ได้ว่า การกระท า กระบวนการ หรือกิจกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกซ้ือ การใช้หรือ
บริโภคโดยเร่ิมตั้งแต่ก่อนบริโภค และหลงับริโภค รวมทั้งกระบวนการการตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อ
การกระท าท่ีแสดงออกทางปฏิกิริยาท่าทางซ่ึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของของผูบ้ริโภค 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับนักท่องเทีย่วแบบอสิระ (FIT – Foreign Individual Tourism)  

เป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียววางแผนจดัการเดินทางดว้ยตวัเองทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นใน
การจองตัว๋เคร่ืองบิน การจดัหารถและการจดัหาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  หรืออาจจะใช้บริการของ
บริษทัน าเท่ียวในการอ านวยความสะดวกบางส่วน เช่น การจองบตัรโดยสารเคร่ืองบิน การจองท่ีพกั
และการจองรถเพื่อท่ีจะใช้เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น ในการท่องเท่ียวลักษณะน้ี
นกัท่องเท่ียวเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การมาท่องเท่ียวกบับริษทัน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวคุน้เคยกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นแลว้ แต่หากนกัท่องเท่ียวไม่คุน้เคยกบัเส้นทางหรือสถานท่ีนั้นๆ ก็อาจเสียทั้งเวลาและ
เงินมากเกินความจ าเป็น การท่องเท่ียวลกัษณะน้ีจึงเหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไดมี้การศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆมาก่อน หรือเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีกลบัมาแหล่งท่องเท่ียวนั้นอีกคร้ัง ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมี
ความคุน้เคยกบัสถานท่ีนั้น 

 
2.6 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบั C-trip 

2.6.1: สัญลกัษณ์บริษทัซีทริป 
ท่ีมา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/d/d1/Ctrip_Logo.png 

Ctrip.com International Ltd. (CTRP) ก่อตั้งในปี 1999 ท่ีเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน เป็นบริษทัชั้น
น าในการจดัหาการบริการด้านการท่องเท่ียวรวมทั้งการจองท่ีพกัอาศยั บริการตัว๋การเดินทาง       
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แพคเก็จทวัร์และการจดัการการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ แผนการตลาดของ Ctrip ไดเ้ติบโตมากกวา่ 
30 เท่าตวัตั้งแต่ไดถู้กข้ึนรายช่ือกบัตลาดหลกัทรัพย ์NASDAQ ในปี 2003 ในปี 2014 บริษทัมีรายได้
ในการซ้ือขายโดยรวมถึง 24.5 พนัลา้นดอลลาห์สหรัฐฯและมีรายไดเ้พิ่มเติม 1.3 พนัลา้นดอลลาห์
สหรัฐฯ 
ในปี 2009 และ 2010 Ctrip ไดล้งทุนร่วมกบั ezTravel ในไตห้วนัและ Wing On Travel ในฮ่องกง 
เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการไปยงัไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊าและจุดหมายปลายทางอ่ืนๆทัว่เอเชีย 
Ctrip ไดล้งทุนกบั ToursForFun.com ในปี 2014 เพื่อขยายการบริการไปยงัอเมริกาเหนือดว้ย 

Ctrip มีเครือการจองโรงแรมมากกวา่ 1,000,000 แห่งใน 200 ประเทศและพื้นท่ีต่างๆทัว่
โลก Ctrip ใหบ้ริการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินท่ีครอบคลุมมากกวา่ 5,000 เมืองจากหกทวีป บริษทัให้บริการ
ผา่นธุรกรรมล่วงหน้าผา่นช่องทางการบริการทั้งแอพลิเคชัน่มือถือ เวบ็ไซต์และศูนยบ์ริการลูกคา้
ตลอด 24 ชัว่โมงท่ีเป็นกลางและไม่เสียค่าใชจ่้าย ในปัจจุบนัมียอดการติดตั้งแอพลิเคชัน่ทะลุหน่ึง
พนัล้านคร้ังแล้ว มีบญัชีผูจ้องโรงแรมกบั Ctrip บนมือถือมากกว่า 75% ของการจองโรงแรม
ออนไลน์และมีการจองตัว๋เท่ียวบินผา่นอุปกรณ์ไร้สายมากถึง 60% ของกาจองตัว๋เท่ียวบินออนไลน์ 
ช่องทางการจองตัว๋ของ Ctrip ให้บริการทั้งตัว๋เท่ียวบิน รถไฟและรถบสัระยะยาวรวมอยูใ่นระบบ
การจองท่ีมีโครงสร้างท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ Ctrip ยงัให้บริการการจองแพค็เกจท่องเท่ียว
วนัหยุดและทวัร์ไกด์ท่ีครอบคลุมจุดหมายปลายทางยอดนิยมทัว่โลกอีกดว้ย การบริการท่ีเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวรวมถึง บริการการเช่ารถ ประกนัภยั บริการวีซ่า ตัว๋ส าหรับเขา้เยี่ยมสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆและการเดินทางโดยขนส่ง นอกจากน้ีฝ่ายการจดัการและบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวแบบหมู่
คณะของ Ctrip ช่วยให้ลูกคา้แบบหมู่คณะสามารถจดัการการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความตอ้งการพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวด้วย ขณะน้ี Ctrip ได้ร่วมมือกับ           
หมู่เกาะเคแมนและมีพนักงานมากกว่า 30,000 คนตามเมืองใหญ่ทั้งในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ 
ฮ่องกง ไตห้วนั สิงคโปร์ เกาหลีและญ่ีปุ่น 
 
2.7 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัซินล่างเวย์ป๋ัว  

2.7.1: สัญลกัษณ์ซินล่างเวยป๋ั์ว 
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ท่ีมา: Sina Weibo.svg 

ซินล่างเวย์ป๋ัว เป็นเว็บไซต์ไมโครบล็อก (microblog) หรือท่ีภาษาจีนเรียกว่า "เวย์ป๋ัว" 
ท านองจะเป็นลูกผสมระหวา่งทวิตเตอร์(Twitter) กบัเฟซบุ๊ก (Facebook) มีผูใ้ช้คิดเป็นร้อยละ 30 
ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีอิทธิพลทางการตลาดคลา้ยคลึงกบัท่ี
ทวิตเตอร์ก่อตั้งข้ึนในสหรัฐอเมริกา จึงช่ือว่า เป็นหน่ึงในเว็บไซต์ยอดนิยมท่ีสุดของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

บริษทัซินล่างคอร์ป (Sina Corp) เร่ิมเวบ็ไซตซิ์นล่างเวยป๋ั์ววนัท่ี 14 สิงหาคม 2009 และนบั
แต่วนัเดือนธันวาคม 2012 เป็นตน้มา เว็บไซต์น้ีมีสมาชิกจ านวน 503,000,000 คน นอกจากน้ี 
ปรากฏสถิติวา่ ในแต่ละวนัมีขอ้ความราว 100,000,000 ขอ้ความเผยแพร่ลงเวบ็ไซตด์งักล่าว 

 

2.8 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัแอพวแีชท 

2.8.1 สัญลกัษณ์วแีชท 

ท่ีมา: WeChat_New-logo-Thailand 

วแีชท (องักฤษ: WeChat) หรือในจีนเรียก Weixin เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ท่ีสามารถใช้
งานได้ทั้ งโทรศัพท์มือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการSymbian,BlackBerry OS,ไอโอเอส , แอน
ดรอยด์, วินโดวส์โฟน และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดว้ยความท่ีมีลูกเล่นมากมาย สามารถแชท ส่ง
รูป ส่งไอคอน ไฟลเ์สียง ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และการคุยแบบเห็นหนา้ หรือท่ีเรียกวา่ วีดีโอคอล ท าให้มี
ผูใ้ชง้านแอพน้ีเป็นจ านวนมาก 

 
2.9 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัเหรินเหริน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sina_Corp&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=BlackBerry_OS&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
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2.9.1 สัญลกัษณ์เหรินเหริน 

ท่ีมา: http://www.renren-inc.com/zh/product/renren.html 
“人人” หรือ renren.com หรือเหรินเหริน หมายถึงประชาชน ทุกคน หรือคนจ านวน

มาก ไดย้ืน่ขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์เมริกาแลว้ มีมูลค่า 52.1 ลา้นดอลลาร์ โดย Renren มี
รายไดใ้นปี 2010 อยูท่ี่ 76.5 ลา้นดอลลาร์ แต่ขาดทุนสุทธิ 61.2 ลา้นดอลลาร์ แต่ก็มีนกัลงทุนระดบั
โลกไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น IPO แลว้กวา่ 110 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไม่วา่จะเป็น alibaba กรุ๊ป ,ไชน่า มีเดีย แคปิ
ตอล และบริษทั CITCI 
 
2.10 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริษัท ยูคัม ฮอลเิดย์ จ ากดั 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ของบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
2.10.1: สัญลกัษณ์บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั 
ท่ีมา: 微信图片_20170906114637 

 
2.10.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ  
2.10.1.1 ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั: U COME HOLIDAY  
2.10.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ: 93/122 หมู่บา้นชนกานต ์หมู่ 4 ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

83000   
2.10.2 ลกัษณะการประกอบการของบริษัท ยูคัม ฮอลีเดย์ จ ากดั  

 บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือ 13 ตุลาคม 2559 เป็นบริษทัจดัน าเท่ียวแบบ FIT 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากมณฑลต่างๆในประเทศจีน และบริษทัมีรถตูท้ ั้งหมด 5 คนั ท่ีมีไวร้อง
รับส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปท่ีพกัและจากท่ีพกัไปสนามบินเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีไดจ้องผา่น
เวบ็ไซต์ ctrip ซ่ึงจะมีบริษทั ยูคมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั เป็นบริษทัทอ้งถ่ินท่ีจะรับส่งนกัท่องเท่ียวท่ีจอง
ผา่นเวบ็ไซต ์ctrip และยอมรับบุค๊ก้ิงจากทางเวบ็ ctrip  บริษทั ยคูมั ฮอลีเดย ์จ  ากดั ยงัเป็นบริษทัขาย
ตัว๋แหล่งท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวแบบออนไลน์ท่ีมีเครือ ctrip บริษทัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน
เป็นฝ่ายน าเอาลงไปในเว็บไซต์ของ ctrip  และเป็นทางบริษทั ยูคมั ฮอลิเดย ์จ  ากดั ท าการจองตัว๋
ใหก้บันกัท่องเท่ียว และบริษทัยงัรับจดัทริปวนัเดยท์วัร์ให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีสนใจอยากเท่ียวแบบ 1 
วนัเต็มๆ ในส่วนวนัเดยท์วัร์นั้นนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกมีมคัคุเทศก์และแบบไม่มีมคัคุเทศก์ได ้
ละยงัมีการจดัเหมารถ 4,6,8 ชัว่โมงได ้แลว้แต่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเลือกใชบ้ริการ  
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2.10.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานนักศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ช่ือผูป้ฏิบติังาน : นาย ธวชัชยั  แซ่หลู่ 
แผนก : ติดต่อประสานงานระหวา่งบริษทัจดัน าเท่ียวจีนกบับริษทัจดัน าเท่ียวไทย(OP) 
ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน  
ระยะเวลา : ระหวา่งวนัท่ี  21 สิงหาคม 2560 ถึง 8 ธนัวาคม 2560 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย : 1. ท าความรู้จกัการท างานของบริษทั ยคูมั ฮอลีเดย ์จ  ากดั 
2. จดัเรียงและจดจ าแหล่งท่องเท่ียวท่ีทางบริษทัไดท้  าสัญญาไว ้
3. การจดัตารางรถใหก้บัคนขบัรถ 
4. รับนกัท่องเท่ียวท่ีสนามบินและน านกัท่องเท่ียวใหก้บัคนขบัรถเพื่อน าไปส่งท่ีโรงแรม 
5. ผูติ้ดต่อประสานงานระหวา่งบริษทัจดัน าเท่ียวจีนกบับริษทัจดัน าเท่ียวไทย(OP)  

2.10.4 พนักงานทีป่รึกษาและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา เจียง จ่ือ ยี ่
แผนก ผูบ้ริหาร 
ต าแหน่ง ผูบ้ริหารบริษทั 

2.10.5 พนักงานในบริษัทและต าแหน่งของพนักงานในบริษัท 
ช่ือพนกังาน นางสาว ภทัรวดี  ถนอมวงศ ์ 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย จองตัว๋แหล่งท่องเท่ียวและจดัตารางรถใหค้นขบั 
ต าแหน่ง ผูติ้ดต่อประสานงานระหวา่งบริษทัจดัน าเท่ียวจีนกบับริษทัจดัน าเท่ียวไทย(OP) 
ช่ือพนกังาน นางสาว วนัเพญ็ ปรีดากิตต ์
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย กดตกลงรับลูกคา้ท่ีมาจากในเวบ็ไซต์Ctripและโทรแจง้เวลาให้กบั
นกัท่องเท่ียวตอนขากลบั(เฉพาะCtrip) 
ต าแหน่ง ผูติ้ดต่อประสานงานระหวา่งบริษทัจดัน าเท่ียวจีนกบับริษทัจดัน าเท่ียวไทย(OP) 
ช่ือพนกังาน นางสาว นฤมล  แสนเหล่ียว 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย จองตัว๋แหล่งท่องเท่ียวและส่งอีเมลต์อบกลบัYI 
ต าแหน่ง ผูติ้ดต่อประสานงานระหวา่งบริษทัจดัน าเท่ียวจีนกบับริษทัจดัน าเท่ียวไทย(OP) 
ช่ือพนกังาน นางสาว มณีวรรณ ศรทอง 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย บญัชี 
ต าแหน่ง บญัชี 
ช่ือพนกังาน นางสาว วศิราถรณ์ ใจการ 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ติดต่อสัญญากบัโรงแรมและจองโรงแรม 
ต าแหน่ง ติดต่อโรงแรม 
ช่ือพนกังาน นาย ซากีผะห์ วงษห์ลี 
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ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รับ-ส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปโรงแรมและจากโรงแรมไป
สนามบินและงานต่างๆในบริษทัเช่น เหมารถจากนกัท่องเท่ียว,วนัเดยท์ริปของบริษทั 
ต าแหน่ง คนขบัรถ 
ช่ือพนกังาน นาย เล็ก จุย้ 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รับ-ส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปโรงแรมและจากโรงแรมไป
สนามบินและงานต่างๆในบริษทัเช่น เหมารถจากนกัท่องเท่ียว,วนัเดยท์ริปของบริษทั 
ต าแหน่ง คนขบัรถ 
ช่ือพนกังาน นาย อิบราฮมั เซหลู 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รับ-ส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปโรงแรมและจากโรงแรมไป
สนามบินและงานต่างๆในบริษทัเช่น เหมารถจากนกัท่องเท่ียว,วนัเดยท์ริปของบริษทั 
ต าแหน่ง คนขบัรถ 
ช่ือพนกังาน นาย ไพโรจน์ โมทา 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รับ-ส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปโรงแรมและจากโรงแรมไป
สนามบินและงานต่างๆในบริษทัเช่น เหมารถจากนกัท่องเท่ียว,วนัเดยท์ริปของบริษทั 
ต าแหน่ง คนขบัรถ  
ช่ือพนกังาน นาย สันติ  สุขหอ 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รับ-ส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปโรงแรมและจากโรงแรมไป
สนามบินและงานต่างๆในบริษทัเช่น เหมารถจากนกัท่องเท่ียว,วนัเดยท์ริปของบริษทั 
ต าแหน่ง คนขบัรถ 
ช่ือพนกังาน นางสาว สุขคณา รัตนพนัธ์ 
ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย รักนักท่องเท่ียวท่ีสนามและติดต่อกับคนขับรถเพื่อให้มารับ
นกัท่องเท่ียวไปส่งท่ีโรงแรม 
ต าแหน่ง พนกังานรับนกัท่องเท่ียวท่ีสนามบิน 
 
2.11 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พิศมัย  จัตุรัตน์(2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอพฤตกรรมการตดัสนใจเลือกใช้
บริการธุรกิจน าเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า  
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายมีสถานภาพ โสด  ส่วนใหญ่มี
อายุต  ่ากว่า  31  ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน / 
ลูกจา้ง  และมีรายไดต่้อเดือน  15,000 – 19,999  บาท  และพบวา่    

 1.  มูล เหตุจูงใจในการใช้บริการธุรกิจน า เ ท่ียวของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร   พบว่า   นักท่องเ ท่ียวประทับใจสถานท่ีท่องเท่ียวในภาคใต้มากท่ีสุด  
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นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัธุรกิจน าเท่ียว จากส่ือนิตยสาร  ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการของธุรกิจน าเท่ียวไม่
แน่นอนแลว้แต่เวลาวา่ง  จ  านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการของ ธุรกิจน าเท่ียวส่วนใหญ่  2  คร้ัง / ปี  ระยะเวลา
ในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศแต่ละคร้ังของนักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่คือ  5 วนั / คร้ัง  และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการธุรกิจน าเท่ียวส่วนใหญ่คือ  3,001 – 6,000 บาท  

 2. ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจน าเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร   พบว่า   ด้านมคัคุเทศก์  นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการใช้บริการใน
ระดบัสูง ท่ีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียรวม รายดา้นเท่ากบั 4.02  โดยพอใจระดบัสูงท่ีมคัคุเทศก์มีความรู้
ความสามารถในการน าเท่ียว มีมารยาทในการ พูดจาและบริการเอาใจใส่ดูแลนักท่องเท่ียว ด้าน
พนกังานตอ้นรับในส านกังาน นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดบัสูง  ท่ีระดบั 
ค่าคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.90 โดยพอใจระดบัสูงท่ีพนักงานตอ้นรับในส านักงานมีอธัยาศยัดี  
กระตือรือร้นใน การต้อนรับ  มีมารยาทในการพูดจาสุภาพอ่อนน้อม  และให้บริการสะดวก  
รวดเร็วถูกตอ้ง  ดา้นพนกังานขบัรถ  นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการในระดบัสูง  ท่ี
ระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย รวมเท่ากบั  3.94  โดยพอใจระดบัสูงท่ีพนกังานขบัรถแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสม  มีมารยาทในการพูดจา สุภาพอ่อนน้อม  และมีมารยาทในการขบัรถระมดัระวงัไม่
ประมาท  ดา้นยานพาหนะ  นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดบัสูง  ท่ีระดบัค่า
คะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั  3.89  โดยพอใจระดบัสูงท่ียานพาหนะมีท่ีนัง่สะดวกสบาย   มีสภาพของ
เคร่ืองยนตดี์  และมีหอ้ง สุขภณัฑถู์กสุขลกัษณะ  

 ดา้นสถานท่ีพกั  นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดบัสูง  ท่ีระดบัค่า
คะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั  4.00  โดยพอใจระดบัสูงท่ีสถานท่ีพกัมีความสะดวกสบาย  ปลอดภยั  มี
ส่ิงอ านวยความสะดวก  และมี ความสะอาด  ดา้นอาหาร  นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการใช้
บริการในระดบัสูง  ท่ีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั  3.81  โดยพอใจระดบัสูงท่ีรสชาติอาหาร 
(อร่อย)   มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ  และปริมาณอาหาร เหมาะสมเพียงพอ    3.  ปัจจยัทาง
การตลาดของธุรกิจน าเท่ียว  ระดบัความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัดี ท่ีระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย
รวม เท่ากบั 3.57   ระดบัความคิดเห็นดา้นราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ท่ีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียรวม 
เท่ากบั  3.23  ระดบัความคิดเห็นด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัปานกลาง  ท่ีระดบัค่า
คะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั  3.11  และระดบัความคิดเห็นดา้นส่งเสริมการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ท่ีระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย รวมเท่ากบั  3.28  

 4. สถานภาพสมรส  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือนของ
นกัท่องเท่ียว ชาวไทยไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจน าเท่ียว  

  5. มูลเหตุจูงใจในการใชบ้ริการดา้นเช่ือถือในตวับุคคล  (ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการ และ / หรือ
ผูบ้ริหาร)   และมูลเหตุจูงใจในการใชบ้ริการดา้นพนกังานตอ้นรับในส านกังานยิม้แยม้แจ่มใสและ
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บริการดี  มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน าเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบั นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

 6.  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นมคัคุเทศก์ ดา้นยานพาหนะ  ดา้นสถานท่ีพกั  และ
ด้านอาหาร  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน า เท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต กรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ส่วนดา้น
พนกังานตอ้นรับในส านกังานและ  ดา้น พนกังานขบัรถ  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกิจน าเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05    

 7. ปัจจยัทางการตลาดของธุรกิจน าเท่ียว  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  และด้านส่งเสริมการจดัจ าหน่าย  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจน าเท่ียวของ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  

 ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว  ควรมีการปรับกลยทุธ์การใหบ้ริการทั้งมูลเหตุจูงใจในการใช้
บริการ   การสร้างความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  ควรเนน้การบริการทุกดา้นให้มากข้ึนเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บั นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการมากท่ีสุด  และควรปรับกลยุทธ์ปัจจยัทางการตลาด
ของธุรกิจน าเท่ียวโดยเน้นการผสมผสานทางการตลาดท่ีเหมาะสมทุกดา้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ของนักท่องเท่ียว  และท าให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จสามารถแข่งขนัในตลาดธุรกิจน าเท่ียวได ้

ฉงจิ่ง หลี(่2556) ศึกษาเร่ือง ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 21-30 ปีมี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทซ่ึงเคยท่องเท่ียวประเทศจีน 1 คร้ัง พร้อมกบัคนรัก/ครอบครัว 
โดยแต่ละคร้ังมี งบประมาณ 60,001 – 100,0000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวประเทศจีน
เพราะบุคคลใกล้ชิด แนะน า ซ่ึงนิยมเดินทางไปกับบริษทัวีคเอนท์ทวัร์จ  ากัด เพราะมีกิจกรรม
ส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ถึงคุณภาพการบริการของบริษทัน าเท่ียว
ประเทศจีนในระดบัมาก โดยพบว่าเม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ ผูบ้ริโภคก็รับรู้ในระดบัมาก 
ได้แก่ คุณภาพการบริการด้าน ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ (Reliability) การให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ (Assurance) ดา้นส่ิงท่ี สัมผสัได ้(Tangibles) ดา้นความรวดเร็ว (Responsiveness) และ
ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้เป็น รายบุคคล (Empathy) ตามล าดบั โดยมีไวว้างใจบริษทัน าเท่ียวประเทศ
จีนในระดบัมาก เม่ือพิจารณา ในรายองคป์ระกอบพบวา่ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความไวว้างใจในระดบัมาก
ในทุกรายองคป์ระกอบ ได้แก่ดา้น ศกัยภาพ ดา้นความไวว้างใจดา้นการส่ือสารและความไวว้างใจ
ด้านค ามัน่สัญญา ตามล าดบั และมี ความตั้งใจในการใช้บริการบริษทัน าเท่ียวประเทศจีนซ ้ าใน
ระดบัมาก 
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้
(Tangibles) ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ (Reliability) ความรวดเร็ว (Responsiveness) การ 
รับประกนั (Assurance) และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) ส่งผลต่อความตั้งใจเท่ียว 
ซ ้ าและความไวว้างใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความ 
ไวว้างใจในบริษทัน าเท่ียวประเทศจีนส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจเท่ียวซ ้ าของของนกัท่องเท่ียวชาว 
ไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พดัชา ตีระดิเรก(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์
น าเท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ผลการวิจยัว่า พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จะเลือกใช้บริการ บริษทัทวัร์น าเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 41.5 ความถ่ีในการเดินทาง ส่วนใหญ่จะเดินทางเฉล่ีย ปีละ 1 คร้ัง 
งบประมาณท่ีใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ังอยูท่ี่ 20,000130,000 บาท  โดยช่วงเวลาท่ีมกัจะเดินทาง
ท่องเท่ียวคือ ช่วงท่ีมีเวลาว่าง และเลือกใช้บริการจาก บริษทัทวัร์น าเท่ียวเม่ือไปท่องเท่ียวยงั
ต่างประเทศ โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช ้บริการจากบริษทัทวัร์คือ พ่อ/แม่ 
ซ่ึงระยะเวลาในการท่องเท่ียวอยูท่ี่  3 วนั 2 คืน ส่วนใหญ่จะเดินทาง ท่องเท่ียวกบัครอบครัว และมี
การรับรู้ข่าวสารผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ (Social Media) มากท่ีสุด นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบวา่ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์น าเท่ียวของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์โดยความหลากหลายของโปรแกรมการท่องเท่ียว ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์
น าเท่ียวมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีสอง คือ ปัจจยัด้านราคาและช่องทางการส่ือสาร โดยการตดัสินใจใช้
บริการกบับริษทัทวัร์น าเท่ียวของประชากรส่วนใหญ่ มกัจะเลือกใช ้บริการเพราะสามารถควบคุม
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวได ้โดยส่ิงส าคญัคือผูบ้ริโภคจะตอ้งรับรู้ไดถึ้ง ความคุม้ค่าระหว่างราคา
และคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ อีกทั้งช่องทางการส่ือสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ีส่ือออกไปก็มีผล
เป็นอย่างมากท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ ปัจจยัสุดทา้ย คือ ปัจจยั ดา้นกระบวนการ ซ่ึงการ
วางระบบด าเนินการท่ีดี จะช่วยท าใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง รวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความเช่ือมัน่และประทบัใจในความมีมาตรฐานของธุรกิจและช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการท างาน
ให้แก่องค์กร ผู ้วิจ ัยคาดว่าประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัยในฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการ ในเชิงพาณิชย์หรือผูท่ี้สนใจในด้านงานบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมงาน
ให้บริการดา้นของการ ท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปปรับปรุงการให้บริการ หรือประกอบ
กลยทุธ์การตดัสินใจในการ ท าธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมได ้
 



 
 

 

บทที ่3 
วธิีการด าเนินงานวจิัย 

การศึกษาเร่ือง “การใช้เวบ็ไซตอ์อนไลน์ขยายตลาดนกัท่องเท่ียวกลุ่ม FITของบริษทั ยคูมั 
ฮอลิเดย ์จ  ากดั” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ ดงัน้ี  

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
3.2 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวจีนท่ี 

เดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตแบบFIT ในเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จ านวน 5,744,834 
คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวจีน
ท่ีเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตแบบFITในเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
3.2 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบFITท่ีจงัหวดัภูเก็ตโดยแบ่งเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 150 ชุด และนกัท่องเท่ียวชาวจีน 50 ชุด 
3.3   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ขยาย
ตลาดนกัท่องเท่ียวกลุ่ม FITของบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ ากดั โดยแบ่งออกเป็น3ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา  

ส่วนท่ี2 แบบสอบถามขอ้มูลและพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวและการใชเ้วบ็ไซตท์่องเท่ียว
ออนไลน์ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต คุณอยากมาท่องเท่ียวกบัใคร จุดมุ่งหมายท่ีคุณมา
ภูเก็ต คุณจะมาพกัท่ีภูเก็ตก่ีคืน คุณรู้จกัภูเก็ตไดอ้ย่างไร  ก่อนท่ีคุณจะมาภูเก็ตคุณได้เปรียบเทียบ
เว็บไซต์แล้วก่ีเว็บไซต์ คุณคิดว่าต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ท่องเท่ียวออนไลน์หรือไม่ และ
อุปสรรคท่ีเจอในการเปิดเวบ็ไซตท์่องเท่ียวออนไลน์ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด (Open Question) 
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ส่วนท่ี3 แบบสอบถามระดบัความส าคญัในการเลือกใช้บริการบริษทั ยูคมั ฮอลีเดย ์จ  ากดั 
ไม่วา่จะเป็นในทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และการจดัจ าหน่าย 

3.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ส าหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดสัดส่วน (Quota 

Sampling)ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวยุโรปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวแบบFITท่ีจงัหวดัภูเก็ตโดย
การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสนามบินนานาชาติภูเก็ตในช่วงระยะเวลา 21.00 - 05.00 น. 

 
3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล   

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.5.1   การวเิคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย (Descriptive) เป็นการน าสถิติมาใชใ้นการบรรยาย

ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บมาไดว้่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร เช่น การหาค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี 
การหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ รวมทั้งในส่วนของขอ้เสนอแนะเพื่อดูวา่กลุ่มตวัอยา่ง
มีข้อเสนอแนะหรือต้องการปรับปรุงเร่ืองใด เพื่อน าไปเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการปรับปรุงการใช้
เวบ็ไซตอ์อนไลน์ในการขยายตลาดของนกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติ 

3.5.2   การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน าขอ้มูลท่ีรวบรวม
ไดม้าวเิคราะห์ถึงความส าคญัท่ีจะเลือกใชบ้ริการบริษทั ยคูมั ฮอลีเดย ์จ  ากดั ไม่วา่จะเป็นในทางดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการจดัจ าหน่าย ซึงค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบัตามแบบ Likert Scales ซึงก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)   
ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00       หมายถึง    ผูท่ี้ใชบ้ริการมีความส าคญัในระดบัส าคญัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49       หมายถึง    ผูท่ี้ใชบ้ริการมีความส าคญัในระดบัส าคญัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49       หมายถึง    ผูท่ี้ใชบ้ริการมีความส าคญัในระดบัส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49       หมายถึง    ผูท่ี้ใชบ้ริการมีความส าคญัในระดบัไม่ส าคญั 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49       หมายถึง    ผูท่ี้ใชบ้ริการมีความส าคญัในระดบัไม่ส าคญัอยา่งมาก  
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ใช้การ
ประมวลผลขอ้มูลโดยเทคนิคการวเิคราะห์ความแปรปรวน( Analysis of Variance : ANOVA ) 

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 21 42 
หญิง 29 58 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 42 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 19 ปี 0 0 

19-22 ปี 2 4 
23-30 ปี 24 48 

30 ปีข้ึนไป 24 48 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอายุ 23 – 
30 ปี และผูท่ี้มีอาย ุ30 ปี ข้ึนไป มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 19-22  ปี คิดเป็น
ร้อยละ 4 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 19 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0 

 
ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยม 1 2 
วทิยาลยั 7 14 
ปริญญาตรี 40 80 

ปริญญาโทข้ึนไป 2 4 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ผูท่ี้มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 14 
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รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด
เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยม คิดเป็นร้อยละ 2 

 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน 5 10 

พนกังานธนาคาร 5 10 
บริษทัส่วนตวั 20 40 
นกัธุรกิจ 7 14 
รัฐวสิาหกิจ 11 22 

อ่ืนๆ 2 4 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  าแนกตามอาชีพ
ไดว้า่ เป็นบริษทัส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นอาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
22 รองลงมาเป็นอาชีพนกัธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมาเป็นนกัเรียนและพนกังานธนาคาร คิด
เป็นร้อยละ 10 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดเป็นอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4 

 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่5000บาท 4 8 

5,001-10,000    บาท 3 6 
10,001-15,000    บาท 3 6 
15,001-20,000    บาท 2 4 
20,001-25,000    บาท 4 8 
25,001-30,000    บาท 5 10 

30,000 บาทข้ึนไป 30 58 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ผูท่ี้มีรายได ้30,000 
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา ผูท่ี้มีรายได ้25,001-30,000    บาท คิดเป็นร้อยละ 10 รองมา
เป็นท่ีผูมี้รายได ้ต ่ากวา่5000บาท และ20,001-25,000    บาท คิดเป็นร้อยละ 8 รองมาเป็นท่ีผูมี้รายได ้
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5,001-10,000 บาท และ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดมีรายได ้
15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
ปักก่ิง 10 20 
เฉินตู 3 6 
ฉงช่ิง 6 12 
เจียงซู 3 6 
เช่ียงไฮ 25 50 
เซิงเจ้ิง 2 4 
เซฉวน 1 2 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีมา
จากเช่ียงไฮ คิดเป็นร้อยละ 50 รองมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากปักก่ิง คิดเป็นร้อยละ 20 รองมาเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากฉงช่ิง คิดเป็นร้อยละ 12 รองมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากเฉินตู และเจียงซู  คิด
เป็นร้อยละ 3 รองมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากเซิงเจ้ิง คิดเป็นร้อยละ 4 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากเซฉวน คิดเป็นร้อยละ 2 

 
ตารางที ่7 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 64 42.67 
หญิง 86 57.33 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 7 พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 42.67 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.33 
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ตารางที ่8 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 19 ปี 13 8.67 

19-22 ปี 44 29.33 
23-30 ปี 38 25.33 

30 ปีข้ึนไป 55 36.67 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอาย ุ
30 ปีข้ึนไป มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 19-22  ปี คิดเป็นร้อยละ 29.33 
รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 23-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.33  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 19 ปี มีนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.67 
 
ตารางที ่9 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยม 10 6.67 
วทิยาลยั 9 6.00 
ปริญญาตรี 63 42.00 

ปริญญาโทข้ึนไป 68 45.33 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ผูท่ี้มีการศึกษา
ระดบัปริญญาโทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 45.33 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
42.00 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยม คิดเป็นร้อยละ 6.67 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ย
ท่ีสุดเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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ตารางที ่10 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน 52 34.67 

พนกังานธนาคาร 23 15.33 
บริษทัส่วนตวั 22 14.67 
นกัธุรกิจ 23 15.33 
รัฐวสิาหกิจ 29 19.33 

อ่ืนๆ 1 0.67 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  าแนกตาม
อาชีพไดว้า่ เป็นนกัเรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.67 รองลงมาเป็นอาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 19.33 รองลงมาเป็นอาชีพพนกังานธนาคารและนกัธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.33 รองลงมาเป็น
อาชีพบริษทัส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 14.67 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดเป็นอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.67 

 
ตารางที ่11 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติจ าแนกรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่5000บาท 4 2.67 

5,001-10,000    บาท 9 6.00 
10,001-15,000    บาท 38 25.33 
15,001-20,000    บาท 7 4.67 
20,001-25,000    บาท 18 12.00 
25,001-30,000    บาท 17 11.33 

30,000 บาทข้ึนไป 57 38.00 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ผูท่ี้มีรายได ้
30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา ผูท่ี้มีรายได ้10,001-15,000    บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.33 รองมาเป็นท่ีผูมี้รายได้20,001-25,000     บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00  รองมาเป็นท่ีผูมี้รายได ้
25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 รองมาเป็นท่ีผูมี้รายได้5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.00 รองมาเป็นท่ีผูมี้รายได้15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดมี
รายได ้ต ่ากวา่5000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

สหรัฐอเมริกา 62 41.33 
รัฐเชีย 9 6.00 
อินเดีย 23 23 
ออสเตรีย 22 22 
ฝร่ังเศส 34 34 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 12 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาจากสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 41.33 รองมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากฝร่ังเศส คิดเป็นร้อยละ 
34 รองมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 23 รองมาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจาก 22 คิด
เป็นร้อยละ 22 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากรัฐเชีย คิดเป็นร้อยละ 6.00 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมการมาท่องเทีย่วทีจั่งหวดัภูเกต็ 
ตารางที ่13 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่คยมาท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

เคยมา 6 12 
ไม่เคยมา 44 88 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี  13 พบว่า  นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี
นกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 88 และนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 12 

 
ตารางที ่14 แสดงจ านวนและร้อยละของบุคคลทีร่่วมเดินทางมาท่องเที่ยวทีจั่งหวดัภูเกต็ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 4 8 
ครอบครัว 18 36 
เพื่อน 11 22 
คู่รัก 17 34 
รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 14 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาเป็นท่องเท่ียวกับคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมาเป็นท่องเท่ียวกบัเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 22โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดเป็นท่องเท่ียวคน
เดียว คิดเป็นร้อยละ 8 

 
ตารางที ่15 แสดงจ านวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน 

วตัถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเท่ียว 34 68 
ท างาน 0 0 

ผอ่นคลาย 16 32 
ส ารวจ 0 0 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวชาว
จีนท่ีมีวตัถุประสงคม์าท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาเป็นวตัถุประสงคท่ี์มาผอ่นคลาย คิด
เป็นร้อยละ 32 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดมีวตัถุประสงคม์าท างานและส ารวจ คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ าแนกตามจ านวนวันที่มาท่องเที่ยว
จังหวดัภูเกต็ 

จ านวนวนั จ านวน ร้อยละ 
1-2วนั 0 0 
3-4วนั 8 16 
5-7วนั 42 84 

7วนัข้ึนไป 0 0 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 16 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนวนัท่ี
นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว5-7วนั คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็น3-4วนั  คิดเป็นร้อยละ 16 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว 1-2 วนั และ 7 วนัข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที ่17 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีรู้่จักจังหวดัภูเกต็ผ่านทางส่ือ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 16 32 
เวบ็ไซต ์ 28 56 
โฆษณา 6 12 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 17 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีรู้จกั
จงัหวดัภูเก็ตผ่านทางเวบ็ไซต์ คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมารู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผ่านทางเพื่อน คิดเป็น
ร้อยละ 32  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีรู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผา่นทางโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 12 
 
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เปรียบเทียบจ านวนเว็บไซต์ในการ
เลอืกใช้บริการของบริษัท ยูคัม ฮอลเิดย์ จ ากดั 

จ านวนเวบ็ไซต์ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 2 เวบ็ไซต ์ 18 36 

2-4 เวบ็ไซต ์ 31 62 
4-6 เวบ็ไซต ์ 1 2 

6 เวบ็ไซตข้ึ์นไป 0 0 
รวม 50 100 

จากตารางท่ี 18 พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวท่ี
เปรียบเทียบเวบ็ไซต ์2-4 เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมานอ้ยกวา่ 2 เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 36 
รองลงมา4-6 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 2โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดนักท่องเท่ียวท่ีเปรียบเทียบ
เวบ็ไซต6์ เวบ็ไซตข้ึ์นไปคิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที ่19 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีต้่องการเข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ท่องเที่ยว
โดยการสมัครสมาชิก 

การเข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 

ตอ้งเขา้สู่ระบบ 25 50 

ไม่ตอ้งเขา้สู่ระบบ 25 50 

รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 19 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีนักท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการเขา้สู่ระบบเวบ็ไซตท์่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 50 และนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งการเขา้สู่ระบบ
เวบ็ไซตท์่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 50 
 
ตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พบอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์
ท่องเทีย่ว 

อุปสรรคทีเ่คยเจอ ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ 
ไม่สามารถเปิดหนา้เวบ็ไซตอ์อนไลน์ได ้ 15 30 35 70 

ฟังกช์ัน่การใชง้านของเวบ็ท่องเท่ียวออนไลน์ 25 50 25 50 
ขาดแหล่งความรู้ในการใชง้านเวบ็ไซต์

ท่องเท่ียวออนไลน์ 
32 64 18 36 

ขาดความรู้ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 6 12 44 88 
ไม่ค่อยมีคนเขา้ไปสัมผสัเวบ็ไซตท่์องเท่ียว 2 4 48 96 

อ่ืนๆ 0 0 50 100 
จากตารางท่ี 20 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีพบ

อุปสรรคในการใช้งานเวบ็ไซต์ท่องเท่ียวเพราะ ขาดแหล่งความรู้ในการใช้งานเวบ็ไซต์ท่องเท่ียว
ออนไลน์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเป็นฟังก์ชัน่การใชง้านของเวบ็ท่องเท่ียวออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็น ไม่สามารถเปิดหนา้เวบ็ไซตอ์อนไลน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 30 รองมา
เป็น ขาดความรู้ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาเป็น ไม่ค่อยมีคนเขา้ไป
สัมผสัเวบ็ไซตท์่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 4  โดยมีดา้น อ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0 

 
ตางราที ่21 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่คยมาท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
เคยมา 122 81.33 

ไม่เคยมา 28 18.67 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 21 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี
นักท่องเท่ียวท่ีเคยมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 81.33 และนักท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 28.67 
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ตารางที ่22 แสดงจ านวนและร้อยละของบุคคลทีร่่วมเดินทางมาท่องเที่ยวทีจั่งหวดัภูเกต็ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 17 11.33 
ครอบครัว 55 36.67 
เพื่อน 51 34.00 
คู่รัก 27 18.00 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 22  พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียว
ท่ีอยากมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาเป็นท่องเท่ียวกบัเพื่อน คิดเป็นร้อย
ละ 34.00 รองลงมาเป็นท่องเท่ียวกบัคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 18.00โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดเป็น
ท่องเท่ียวคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 11.33 

 
ตารางที่ 23 แสดงจ านวนและร้อยละวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

วตัถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเท่ียว 29 19.33 
ท างาน 23 15.33 

ผอ่นคลาย 96 64.00 
ส ารวจ 2 1.33 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 23 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียว
ท่ีมีวตัถุประสงคม์าผอ่นคลาย คิดเป็นร้อยละ 64.รองลงมาเป็นวตัถุประสงคท่ี์มาท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 19.33 รองลงมาเป็นวตัถุประสงคท่ี์มาท างาน คิดเป็นร้อยละ 15.33โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ย
ท่ีสุดมีวตัถุประสงคม์าส ารวจคิดเป็นร้อยละ 1.33 
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ าแนกตามจ านวนวันที่มา
ท่องเทีย่วจังหวดัภูเกต็ 

จ านวนวนั จ านวน ร้อยละ 
1-2วนั 31 20.67 
3-4วนั 63 42.00 
5-7วนั 44 29.33 

7วนัข้ึนไป 12 8.00 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 24 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี จ  านวนวนัท่ี
นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 3-4วนั คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาเป็น 5-7 วนั คิดเป็นร้อยละ 
29.33 รองลงมาเป็น 1-2 วนั คิดเป็นร้อยละ 20.67โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 8.00 

 
ตารางที ่25 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีรู้่จักจังหวดัภูเกต็ผ่านทางส่ือ 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 70 46.67 
เวบ็ไซต ์ 56 37.33 
โฆษณา 24 16.00 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 25 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียว
ท่ีรู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผา่นทางเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมารู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผ่านทางเวบ็ไซต ์
คิดเป็นร้อยละ 37.33  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีรู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผ่านทางโฆษณา คิดเป็นร้อย
ละ 16.00  
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ตารางที ่26 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เปรียบเทียบจ านวนเว็บไซต์ใน
การเลอืกใช้บริการของบริษัท ยูคัม ฮอลเิดย์ จ ากดั 

จ านวนเวบ็ไซต์ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 2 เวบ็ไซต ์ 49 32.67 

2-4 เวบ็ไซต ์ 77 51.33 
4-6 เวบ็ไซต ์ 19 12.67 

6 เวบ็ไซตข้ึ์นไป 5 3.33 
รวม 150 100 

จากตารางท่ี 26 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียว
ท่ีเปรียบเทียบเวบ็ไซต์ 2-4 เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 51.33 รองลงมานอ้ยกวา่ 2 เวบ็ไซต์ คิดเป็นร้อย
ละ 32.67 รองลงมา4-6 เวบ็ไซต ์ คิดเป็นร้อยละ 12.67โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดนกัท่องเท่ียวท่ี
เปรียบเทียบเวบ็ไซต6์ เวบ็ไซตข้ึ์นไป คิดเป็นร้อยละ 3.33 

 
ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
ท่องเทีย่วโดยการสมัครสมาชิก 

การเข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 

ตอ้งเขา้สู่ระบบ 99 66 

ไม่ตอ้งเขา้สู่ระบบ 51 34 

รวม 150 100 

จากตารางท่ี 27 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเขา้สู่ระบบเวบ็ไซตท์่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 66 และนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งการ
เขา้สู่ระบบเวบ็ไซตท์่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 34 
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ตารางที่ 28 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พบอุปสรรคในการใช้งาน
เวบ็ไซต์ท่องเทีย่ว 

อุปสรรคทีเ่คยเจอ ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ 
ไม่สามารถเปิดหนา้เวบ็ไซตอ์อนไลน์ได ้ 48 32 102 68 

ฟังกช์ัน่การใชง้านของเวบ็ท่องเท่ียวออนไลน์ 39 26 111 74 
ขาดแหล่งความรู้ในการใชง้านเวบ็ไซต์

ท่องเท่ียวออนไลน์ 
55 36.67 95 63.33 

ขาดความรู้ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 43 28.67 107 71.33 
ไม่ค่อยมีคนเขา้ไปสัมผสัเวบ็ไซตท่์องเท่ียว 20 13.33 130 86.67 

อ่ืนๆ 1 0.67 149 99.33 
จากตารางท่ี 28 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียว

ชาวยุโรปท่ีพบอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์ท่องเท่ียวเพราะ ขาดแหล่งความรู้ในการใช้งาน
เวบ็ไซต์ท่องเท่ียวออนไลน์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาเป็น ไม่สามารถเปิดหน้า
เวบ็ไซตอ์อนไลน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 32 รองมาเป็น ขาดความรู้ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์  คิด
เป็นร้อยละ 28.67 รองลงมาเป็น ฟังก์ชัน่การใช้งานของเวบ็ท่องเท่ียวออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 26 
รองลงมาเป็น ไม่ค่อยมีคนเขา้ไปสัมผสัเวบ็ไซต์ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 13.33  โดยมีดา้น อ่ืนๆ 
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.67 

 
4.3 ระดับความส าคัญในการเลอืกใช้บริการบริษัท ยูคัม ฮอลเิดย์ จ ากดั ของนักท่องเทีย่ว 
ตารางที ่29 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญโดยรวมในการเลือกใช้บริการ
บริษัท ยูคัม ฮอลเิดย์ จ ากดั ของนักท่องเทีย่วชาวจีน  

องค์ประกอบ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.56 0.43 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 4.64 0.70 มากท่ีสุด 
ดา้นสถานท่ี 4.68 0.72 มากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.75 1.29 มาก 
จากตารางท่ี 29 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 

และสถานท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นทางดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน 

ด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
บตัรเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 4.56 0.70 มากท่ีสุด 

ช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษทั 4.88 0.39 มากท่ีสุด 
ยานพาหนะ(ท่ีนัง่กวา้งสภาพ

เคร่ืองยนตดี์) 
4.78 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.43 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 30 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดทั้งหมด 
 

ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านราคาของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน 

ด้านราคา ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
ประหยดัค่าใชจ่้าย 4.20 0.86 มาก 
ราคาเหมาะสม 4.64 0.60 มากท่ีสุด 
เหมารถรับ-ส่ง 4.64 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.70 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 31  พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคญัในดา้นราคา ในประเด็นเร่ือง

ราคาเหมาะสม และเหมารถรับ-ส่ง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นทางดา้นประหยดัค่าใช้จ่าย 
อยูใ่นระดบัมาก  

 
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านสถานที่ของ
นักท่องเทีย่วชาวจีน 

ด้านสถานที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
สถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว 4.54 0.65 มากท่ีสุด 

ท่ีพกัมีความสะดวกและสะอาด 4.72 0.50 มากท่ีสุด 
ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 4.78 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.56 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 32 พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคญัในดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดทั้งหมด 
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ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านการส่งเสริม
การตลาดของนักท่องเทีย่วชาวจีน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 

โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 3.70 1.33 มาก 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.68 1.28 มาก 

การจองในเวบ็ไซตข์องกลุ่มลูกคา้ 3.86 1.26 มาก 
รวม 3.75 1.29 มาก 

จากตารางท่ี 33 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดบัมากทั้งหมด 

 
ตารางที ่34 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญโดยรวมในการเลือกใช้บริการ
บริษัท ยูคัม ฮอลเิดย์ จ ากดั ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

องค์ประกอบ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.48 0.71 มาก 
ดา้นราคา 4.08 0.84 มาก 
ดา้นสถานท่ี 4.27 0.72 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.21 0.76 มาก 
 จากตารางท่ี 34 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ความส าคญัในด้าน

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 
 
ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

ด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
บตัรเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 4.53 0.90 มากท่ีสุด 

ช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษทั 4.43 0.69 มาก 
ยานพาหนะ(ท่ีนัง่กวา้งสภาพ

เคร่ืองยนตดี์) 
4.40 0.72 มาก 

รวม 4.48 0.71 มาก 
จากตารางท่ี 35  พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัในด้านผลิตภณัฑ์ ใน

ประเด็นเร่ืองตัว๋สถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นทางดา้นช่ือเสียงและ
ภาพพจน์ของบริษทั และยานพาหนะ(ท่ีนัง่กวา้งสภาพเคร่ืองยนตดี์) อยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านราคาของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

ด้านราคา ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
ประหยดัค่าใชจ่้าย 4.09 0.79 มาก 
ราคาเหมาะสม 4.10 0.83 มาก 
เหมารถรับ-ส่ง 4.07 0.91 มาก 

รวม 4.08 0.84 มาก 
จากตารางท่ี 36 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัในดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก

ทั้งหมด 
 

ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านสถานที่ของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

ด้านสถานที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
สถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว 4.23 0.71 มาก 

ท่ีพกัมีความสะดวกและสะอาด 4.27 0.73 มาก 
ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 4.32 0.72 มาก 

รวม 4.27 0.72 มาก 
จากตารางท่ี 37 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัในดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบั

มากทั้งหมด 
 

ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญในด้านการส่งเสริม
การตลาดของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ 
โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 4.18 0.76 มาก 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.23 0.75 มาก 
การจองในเวบ็ไซตข์องกลุ่มลูกคา้ 4.22 0.76 มาก 

รวม 4.21 0.76 มาก 
จากตารางท่ี 38 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัในด้านการส่งเสริม

การตลาด อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 

 



 
 

 

บทที5่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย  

จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดท้  าวิจยัเร่ือง  “การใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ในการขยายตลาดนกัท่องเท่ียว
กลุ่ม FITท่ีของบริษทั ยคูมั ฮอล่ีเดย ์จ  ากดั” ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายจากทางบริษทัให้ปฏิบติังานใน
ต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงานในแผนกติดต่อประสานงานระหว่างบริษทัจดัน าเท่ียวจีนกบับริษทัจดัน า
เท่ียวไทย(OP) การจดัตารางรถให้กบัคนขบัรถของบริษทัและการรับออเดอร์จากเว็บไซต์ของ 
CTRIP และยงัได้รับนักท่องเท่ียวท่ีสนามบินไปส่งโรงแรม เพื่อตอ้งการทราบถึงปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึน ในการแจกแบบสอบถามให้กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีรอรถอยู่
ในสนามบินเพื่อทราบถึงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีจะช่วยเพิ่มนักท่องเท่ียวให้มาใช้
บริการบริษทัในอนาคต ผูจ้ดัท าไดท้  าการแจกแบบสอบถามโดยมีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 
200 ชุด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงจะเป็นนกัท่องเท่ียวชาวจีนจ านวน 50 ชุด และนกัท่องเท่ียว
ชาวยุโรป จ านวน 150 ชุด ในแบบสอบถามมีหวัขอ้ท่ีใช้ทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1)แบบสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา 2)แบบสอบถามพฤติกรรมการมาท่องเท่ียว
และการใชเ้วบ็ไซตท์่องเท่ียวออนไลน์ 3) แบบสอบถามขอ้มูลความส าคญัท่ีจะเลือกใชบ้ริการบริษทั 
ยคูมั ฮอลีเดย ์จ  ากดั ในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และการจดัจ าหน่าย จึงสรุปไดว้า่   

1)นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปิดบริษทัส่วนตวั มีรายได ้30,000 บาทข้ึนไป มีภูมิล าเนาจากมณฑล
เช่ียงไฮ ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต มกัเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต กบั
ครอบครัวโดยมีระยะเวลา 5-7 วนั รู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ จากการเปรียบเทียบ
เว็บไซต์จ  านวน 2-4 เว็บไซต์ นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเร่ือง
ช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษทั ราคาเหมาะสม ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และการจองผา่น
ทางเวบ็ไซต ์ 

2) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีข้ึนไป จบการศึกษาระดบั
ปริญญาโทข้ึนไป ประกอบอาชีพนักศึกษา มีรายได้ 30,000 บาทข้ึนไป มีภูมิล า เนาจาก
สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต มกัเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ตกบัครอบครัวโดย
มีระยะเวลา 3-4 วนั รู้จักจังหวดัภูเก็ตผ่านทางเพื่อน จากการเปรียบเทียบเว็บไซต์จ  านวน 2-4 
เว็บไซต์ นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัในประเด็นเร่ืองบตัรเข้าชมแหล่ง
ท่องเท่ียว ราคาเหมาะสม ความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและช่องทางการจดัจ าหน่าย  

5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของงานวจัิย 

5.2.1 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มีเวลาวา่งเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรอรถในสนามบิน 
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิย 

- ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคัญประเด็นเร่ืองบัตรเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวควรมีหลกัฐานการยืนยนัเม่ือไดจ้องสถานท่ีท่องเท่ียวในเว็บไซต์จากบริษทัน า
เท่ียว  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัประเด็นเร่ืองยานพาหนะ ควรมียานพาหนะ
ท่ีนัง่กวา้งและภายในมีความสะดวกสบาย ส่วนภายนอกควรมีโลโกข้องบริษทัติดไวข้า้ง
ประต ู

- ดา้นราคา นักท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคญัประเด็นเร่ืองการประหยดัค่าใช้จ่าย ควรมี
ราคาท่ีเหมาะสมกบันักท่องเท่ียวหรือมีโปรโมชั่นให้กบันักท่องเท่ียว  นักท่องเท่ียวชาว
ยุโรปให้ความส าคญัประเด็นเร่ืองเหมารถรับส่ง ควรมีการเหมารถหลายรูปแบบให้กับ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือก เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบใชบ้ริการบริษทั 

- ดา้นสถานท่ี นกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัประเด็นเร่ืองสถานท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว ควรมีแหล่งท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวเลือกท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจากท่ีมีสถานท่ี
โด่งดงัควรเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไม่รู้จกัหรือไม่เคยไดย้นิมาก่อน แลว้แนะน า
ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดรู้้จกัเพิ่มเติม 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด นกัท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคญัประเด็นเร่ืองช่องทางการจดั
จ าหน่าย ควรมีช่องทางท่ีหลากหลายให้นักท่องเท่ียวได้เห็นและได้ซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเว็บไซต์บริษทั วีแชท(Wechat)ของบริษทั หรือแม้กระทั้ งเบอร์โทรศัพท์ท่ีจะ
สามารถเพิ่มช่องทางใหก้บับริษทัได ้ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญัประเด็นเร่ือง
โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ควรมีการโฆษณาท่ีสามารถให้นกัท่องเท่ียวได้มองเห็น
ชดัเจนและโฆษณาทางยทููป(YouTube)หรือทางเฟสบุค๊(Facebook) หรือส่ือออนไลน์ต่างๆ 

5.4 สรุปการใช้เวบ็ไซต์ออนไลน์ทีใ่ช้จองตั๋วเคร่ืองบินและแหล่งท่องเที่ยว 

5.4.1: รูปแสดงถึงเวบ็ไซตอ์อนไลน์ท่ีใชจ้องตัว๋เคร่ืองบินและแหล่งท่องเท่ียว 
 แหล่งท่ีมา: 1516422697679.jpg  



39 
 

 

คือเวบ็ไซตอ์อนไลน์ให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติสามารถจองไฟล์บินและจอง
รถรับส่งจากสนามบินไปยงัโรงแรมยงัสามารถจองแหล่งท่องเท่ียวต่างๆจากเวบ็ไซตอ์อนไลน์น้ีได้
และท าให้นักท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติมีความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียวอย่าง
ปลอดภยั 

5.5 สรุปขั้นตอนการยอมรับบุ๊คกิง้นักท่องเทีย่วชาวจีนและชาวต่างชาติ 
5.5.
1: 
รูป
แส
ดง
ถึง
ก าห
นด
การ
ของ

นกัท่องเท่ียว 
แหล่งท่ีมา: 1516422241170.jpg 

5.5.2: รูปแสดงถึงก าหนดการนกัท่องเท่ียว                                                                              
แหล่งท่ีมา: 1516422261982.jpg  

 
 
 



40 
 

 

5.5.3: รูปแสดงถึงก าหนดการและไฟลบิ์นนกัท่องเท่ียว 
แหล่งท่ีมา: 1516422283229.jpg 

5.5.4: รูปแสดงถึงโรงแรมและจ านวนนกัท่องเท่ียว 
แหล่งท่ีมา: 1516422414401.jpg 

 
จากรูปท่ี5.5.1 – 5.5.4 แสดงถึงก าหนดการของนักท่องเท่ียวท่ีได้จองรถ โรงแรมและสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆภายในเมืองภูเก็ตโดยจะมีช่ือผูจ้อง  โรงแรม เบอร์โทรศพัท์ จ  านวนนักท่องเท่ียว 
ราคาและก าหนดการต่างๆท่ีนักท่องเท่ียวได้จองจากเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อให้บริษทัน าเท่ียวได้
ยอมรับบุค๊ก้ิงเพื่อส่งขอ้ความใหก้บัช่ือผูจ้องไดรั้บทราบถึงเวลาไปรับและออกประตูฝ่ังไหน 
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5.6 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั ยคูมั ฮอลีเดย ์จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 21 
สิงหาคม 2560 ถึง ว ันท่ี 8 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนก แผนกติดต่อ
ประสานงานระหว่างบริษทัจดัน าเท่ียวจีนกบับริษทัจดัน าเท่ียวไทย(OP) การจดัตารางรถให้กับ
คนขับรถของบริษทัและการรับออเดอร์จากเว็บไซต์ของ CTRIP และยงัได้รับนักท่องเท่ียวท่ี
สนามบินเพื่อน านกัท่องเท่ียวให้คนขบัรถไปส่งโรงแรม  ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีไดฝึ้ก
ทกัษะความอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานและฝึกการแกปั้ญหาเม่ือนกัท่องเท่ียวมีปัญหา 
รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับท่ีท างาน รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมากข้ึน รักษาและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีระเบียบวินัยมากข้ึน ยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนพร้อม
แกไ้ขและพฒันาให้ดีข้ึน มีความรับผิดชอบท่ีสูงต่อหนา้ท่ีของตวัเองและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ใน
การปฏิบติังานสหกิจท าใหไ้ดมี้ความรู้และประสบการณ์สามารถน าไปใชใ้นการท างานไดจ้ริง 
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问卷调查 

第 1部分个人信息 

说明 : 请在      标记   √    

性别                     1.男                          2.女 

年龄                        1.低于 19岁           2.19-22 岁              3.23-30岁           4.30 岁以上 

最高学历                 1.高中以下              2.大专       3.本科      4.硕士及以上 

职业                            1.银行员工                2.学生        3.私人公司 

                                         4.国营企业                 5.商业/自由行业           

              6.其他（请注明）__________________________  

每月的薪水(泰铢)                1.低于 5000           2. 5001-10000                3. 10001-15000 

                               4.15001 – 20000          5. 20001-25000          6. 25001-30000 

                                                      7. 30000以上   

您居住的地方(指定城市): 

第二部分旅游的信息 

1 ) 您来过普吉旅游吗? 

         1.没有           2.来过(第几次来普吉旅游呢?)______________ 

2 )您想和谁一起来普吉旅游? 

     1.一个人来        2.跟家人来      3.跟朋友来      4.跟爱人一起来 

3 ) 您来普吉岛的目的地?  

       1.旅游      2.工作       3.休息      4.考察 

4 ) 您打算在普吉旅游几天呢?           

     1.1-2天                2.3-4天                  3.5-7天            4.>7 天 

5 ) 您从那里认识普吉岛? 

     1.朋友                  2.网站                   3.广告信息 
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6 ) 您在旅游网站上购买旅游产品信息或服务之前比较了几个网站? 

     1. 低于 2 个                         2. 2-4 个                          3. 4-6 个                4. 6个以上 

7 ) 您觉得进入到旅游网站需不需要登录才能进入? 

            1. 需要                                   2. 不需要                                                      

8 ) 您在打开旅游网站常遇到的障碍(可选择多个) 

           1. 无法经常打开网上商店页面                      2. 在线的旅游网站商店功能 不利于使用  

           3.  缺乏在线的旅游网站商店知识的使用         4.  缺乏广告知识公共关系 

           5. 没有人访问过旅游网站商店                       6. 其他（请注明）__________________ 

第三部分 公司的信息 

1 ) 以下您对于想要选择優客假期的重要性  5 = 最重要的 4 = 非常重要 3 = 

中等重要                

    2 = 不重要   1 = 最不重要 
主要因素 5 4 3 2 1 

1. 产品  
1.1 景点门票      
1.2 公司的信誉和形象      
1.3 车辆（状况良好，座位舒适）      
2.价钱  
2.1 省钱      

2.2 价格合理      
2.3 包车接送      
3. 地点  
3.1 旅游胜地       

3.2 酒店干净，舒适。      

3.3 旅行安全      

4. 促销  

4.1 广告或宣传      

4.2 分销渠道      

4.3 网站预订      
 

感谢您抽出宝贵的时间做这个调查 
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Questionnaire 

Part ONE : Personal Information 

Note: Please mark  √    in  

GENDER               Male                    Female     

Age                   Under 19 years old        19-22 years old        23-30 years old                                

                              Over 30 years old 

Highest Education            Below High school          College          University                      

                                                 Master degree 

 Career                  Bank employee               Student             private company 

                                 state enterprise                             Business / industry 

                                 Other（please note）__________________________  

Average per month income                Below5,000                    5,001-10,000       

 (THAI BATH)                                        10,001-15,000             15,001 – 20,000         

                                                                 20,001-25,000           25,001-30,000                

                                                                 Over 30000   

What country do you come from (Please specify):  

Second part: tourist information 

1 ) Have you ever been to Phuket before? 

        I have been before (How many times have you been travelling in     

         Phuket?)______________              

        I haven't been before           

2 ) Who do you want to travel in Phuket with?  

          One person             With family          With friends        With the lover 

3 ) What is your purpose to travel in Phuket? 

           Traveling               Work              Relax                 Inspection 
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4 ) How long do you plan to stay in Phuket?           

          1-2days                    3-4days                    5-7days                    >7days 

5 ) How did you know about Phuket? 

           Friends                                 Website                     Advertising information 

6 ) How many websites did you search and compare before you choose 

and  purchase traveling products ? 

       Below 2 websites       2-4 websites       4-6 websites     Over 6 websites 

7 ) Do you need the access through  travel website? 

            YES                               NO  

8 ) Choose problems when you access into travel website (more than 1 

answer is possible)  

           Cannot access into the online website.                

           The function of traveling website is not convenient.             

           The knowledge of using online website is not enough. 

           The advertisement is short of information. 

           The website has no visitors.                     

           Other（please note）__________________________  
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Third part : Company information 

1 ) Please vote the score from 1 to 5 how important to choosing U 

COMEHOLIDAY               

     5 = The most important 4 = very important 3 = medium important 

     2 = not important 1 = least important 

main factor 5 4 3 2 1 

1. product  

1.1 Attractions tickets      

1.2 company's  Credibility and 
Image 

     

1.3 Vans(Good condition,   
       comfortable seat) 

     

2.Price  

2.1 money save      

2.2 fair price      

2.3 Shuttle car      

3. Place  

3.1 Tourist Attractions      

3.2 Hotel: clean and comfortable      

3.3 Travel safety      

4. promotions  

4.1 Advertising   or promotions      

4.2 Channel of Distribution      

4.3 Website reservation      

 

Thank you for taking the time to do this questionnaire 
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ภาคผนวก ข 

โปรแกรม R 
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> china <- readXL("C:/Users/USER/Desktop/china.xlsx", rownames=FALSE,  
+   header=TRUE, na="", sheet="Sheet1", stringsAsFactors=TRUE) 
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(access)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
access 
don't need       need  
        25         25  
percentages: 
access 
don't need       need  
        50         50  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(advertisement)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
advertisement 
 no yes  
 44   6  
percentages: 
advertisement 
 no yes  
 88  12  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(age)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
age 
 19-22year old  23-30year old over30year old  
             2             24             24  
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percentages: 
age 
 19-22year old  23-30year old over30year old  
             4             48             48  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(career)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
career 
  bank employees         business            other  private company  
               5                7                2               20  
state enterprise          student  
              11                5  
percentages: 
career 
  bank employees         business            other  private company  
              10               14                4               40  
state enterprise          student  
              22               10  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(country)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
country 
  BEIJING   CHENGDU CHONGQING   JIANGSU  SHANGHAI  SHENZHEN   SICHUAN  
       10         3         6         3        25         2         1  
percentages: 
country 
  BEIJING   CHENGDU CHONGQING   JIANGSU  SHANGHAI  SHENZHEN   SICHUAN  
       20         6        12         6        50         4         2  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(earn)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
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+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
earn 
10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001-30000  5001-10000   below5000  
          3           2           4           5           3           4  
  over30000  
         29  
percentages: 
earn 
10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001-30000  5001-10000   below5000  
          6           4           8          10           6           8  
  over30000  
         58  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(education)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
education 
below hight school            college      master degree         university  
                 1                  7                  2                 40  
percentages: 
education 
below hight school            college      master degree         university  
                 2                 14                  4                 80  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(funtion)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
funtion 
 no yes  
 25  25  
percentages: 
funtion 
 no yes  
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 50  50  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(income)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
income 
    have been have not been  
            6            44  
percentages: 
income 
    have been have not been  
           12            88  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(know)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
know 
advertising      friend     website  
          6          16          28  
percentages: 
know 
advertising      friend     website  
         12          32          56  
 
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(knowledge)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
knowledge 
 no yes  
 18  32  
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percentages: 
knowledge 
 no yes  
 36  64  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(no.open)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
no.open 
 no yes  
 35  15  
percentages: 
no.open 
 no yes  
 70  30  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(no.person)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
no.person 
 no yes  
 48   2  
percentages: 
no.person 
 no yes  
 96   4  
 
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(other)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
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other 
no  
50  
percentages: 
other 
 no  
100  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(purpose)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
purpose 
 relax travel  
    16     34  
percentages: 
purpose 
 relax travel  
    32     68  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(Sex)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
Sex 
female   male  
    29     21  
percentages: 
Sex 
female   male  
    58     42  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(stay)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
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+ }) 
counts: 
stay 
3-4days 5-7days  
      8      42  
percentages: 
stay 
3-4days 5-7days  
     16      84  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(travel.with)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
travel.with 
    family    friends      lover one person  
        18         11         17          4  
percentages: 
travel.with 
    family    friends      lover one person  
        36         22         34          8  
> local({ 
+   .Table <- with(china, table(website)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
website 
     2-4website      4-6website below 2 website  
             31               1              18  
percentages: 
website 
     2-4website      4-6website below 2 website  
             62               2              36  
> library(abind, pos=14) 
> library(e1071, pos=15) 
> numSummary(china[,c("place1", "place2", "place3", "price1", "price2",  
+   "price3", "product1", "product2", "product3", "promotion1", "promotion2",  
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+   "promotion3")], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles"),  
+   quantiles=c(0,.25,.5,.75,1)) 
           mean        sd  IQR 0%  25% 50% 75% 100%  n 
place1     4.54 0.6455499 1.00  3 4.00   5   5    5 50 
place2     4.72 0.4965185 0.75  3 4.25   5   5    5 50 
place3     4.78 0.4646702 0.00  3 5.00   5   5    5 50 
price1     4.20 0.8571429 1.00  2 4.00   4   5    5 50 
price2     4.64 0.5979557 1.00  3 4.00   5   5    5 50 
price3     4.64 0.5252793 1.00  3 4.00   5   5    5 50 
product1   4.56 0.7045045 1.00  3 4.00   5   5    5 50 
product2   4.88 0.3854496 0.00  3 5.00   5   5    5 50 
product3   4.78 0.4646702 0.00  3 5.00   5   5    5 50 
promotion1 3.70 1.3286482 2.00  1 3.00   4   5    5 50 
promotion2 3.68 1.2847616 2.00  1 3.00   4   5    5 50 
promotion3 3.86 1.2618419 1.00  1 4.00   4   5    5 50 
 

 

> forien <- readXL("C:/Users/USER/Desktop/forien.xlsx", rownames=FALSE,  
+   header=TRUE, na="", sheet="Sheet1", stringsAsFactors=TRUE) 
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(access)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
access 
don't need       need  
        51         99  
percentages: 
access 
don't need       need  
        34         66  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(advertisement)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
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advertisement 
 no yes  
107  43  
percentages: 
advertisement 
   no   yes  
71.33 28.67  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(age)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
age 
 19-22 year old  23-30 year old over30 year old under19year old  
             44              38              55              13  
percentages: 
age 
 19-22 year old  23-30 year old over30 year old under19year old  
          29.33           25.33           36.67            8.67  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(career)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
career 
  bank employees         business            other  private company state enterprise          student  
              23               23                1               22               29               52  
percentages: 
career 
  bank employees         business            other  private company state enterprise          student  
           15.33            15.33             0.67            14.67            19.33            34.67  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(country)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
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+ }) 
counts: 
country 
AUSTRALIA    FRANCE    INDIAN   RUSSIAN       USA  
       22        34        23         9        62  
percentages: 
country 
AUSTRALIA    FRANCE    INDIAN   RUSSIAN       USA  
    14.67     22.67     15.33      6.00     41.33  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(earn)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
earn 
10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001-30000  5001-10000   below5000   over30000  
         38           7          18          17           9           4          57  
percentages: 
earn 
10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001-30000  5001-10000   below5000   over30000  
      25.33        4.67       12.00       11.33        6.00        2.67       38.00  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(education)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
education 
below high school           college     master degree        university  
               10                 9                68                63  
percentages: 
education 
below high school           college     master degree        university  
             6.67              6.00             45.33             42.00  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(funtion)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
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+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
funtion 
 no yes  
111  39  
percentages: 
funtion 
 no yes  
 74  26  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(income)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
income 
    have been have not been  
          122            28  
percentages: 
income 
    have been have not been  
        81.33         18.67  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(know)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
know 
advertising     friends     website  
         24          70          56  
percentages: 
know 
advertising     friends     website  
      16.00       46.67       37.33  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(knowledge)) 
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+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
knowledge 
 no yes  
 95  55  
percentages: 
knowledge 
   no   yes  
63.33 36.67  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(no.open)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
no.open 
 no yes  
102  48  
percentages: 
no.open 
 no yes  
 68  32  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(no.person)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
no.person 
 no yes  
130  20  
percentages: 
no.person 
   no   yes  
86.67 13.33  
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> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(other)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
other 
 no yes  
149   1  
percentages: 
other 
   no   yes  
99.33  0.67  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(purpose)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
purpose 
inspection      relax     travel       work  
         2         96         29         23  
 
percentages: 
purpose 
inspection      relax     travel       work  
      1.33      64.00      19.33      15.33  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(Sex)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
Sex 
female   male  
    86     64  
percentages: 
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Sex 
female   male  
 57.33  42.67  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(stay)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
stay 
  1-2 days   3-4 days   5-7 days over7 days  
        31         63         44         12  
percentages: 
stay 
  1-2 days   3-4 days   5-7 days over7 days  
     20.67      42.00      29.33       8.00  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(travel.with)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
travel.with 
    family    friends      lover one person  
        55         51         27         17  
percentages: 
travel.with 
    family    friends      lover one person  
     36.67      34.00      18.00      11.33  
> local({ 
+   .Table <- with(forien, table(website)) 
+   cat("\ncounts:\n") 
+   print(.Table) 
+   cat("\npercentages:\n") 
+   print(round(100*.Table/sum(.Table), 2)) 
+ }) 
counts: 
website 
   2-4 website    4-6 website below2 website  over6 website  
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            77             19             49              5  
percentages: 
website 
   2-4 website    4-6 website below2 website  over6 website  
         51.33          12.67          32.67           3.33  
> library(abind, pos=14) 
> library(e1071, pos=15) 
> numSummary(forien[,c("place1", "place2", "place3", "price1", "price2", "price3", "product1", "product2", "product3", 
"promotion1", "promotion2", "promotion3")],  
+   statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1)) 
               mean        sd  IQR 0%  25% 50% 75% 100%   n 
place1     4.226667 0.7061253 1.00  2 4.00   4   5    5 150 
place2     4.266667 0.7296838 1.00  2 4.00   4   5    5 150 
place3     4.320000 0.7171906 1.00  2 4.00   4   5    5 150 
price1     4.093333 0.7887350 1.75  2 3.25   4   5    5 150 
price2     4.100000 0.8334452 1.00  2 4.00   4   5    5 150 
price3     4.066667 0.9098024 1.75  1 3.25   4   5    5 150 
product1   4.453333 0.6407490 1.00  3 4.00   5   5    5 150 
product2   4.433333 0.6894864 1.00  2 4.00   5   5    5 150 
product3   4.400000 0.7235260 1.00  2 4.00   5   5    5 150 
promotion1 4.180000 0.7603426 1.00  2 4.00   4   5    5 150 
promotion2 4.226667 0.7521483 1.00  2 4.00   4   5    5 150 
promotion3 4.220000 0.7585751 1.00  2 4.00   4   5    5 150 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบการฝึกงาน 
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รูปภาพการปฏบัิติงาน  
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ภาคผนวก ง 

บทความทางวชิาการ 
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การใช้เวบ็ไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเทีย่วกลุ่ม FITของบริษัท ยูคัม ฮอลเิดย์ จ ากัด 
USING WEBSITES TO EXPAND THE FOREIGN INDIVIDUAL TOURIST MARKET  

OF U COME HOLIDAY LIMITED 
นายธวชัชยั แซ่หลู่ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail: thawatchai.saeloo@gmail.com 
บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจพฤติกรรม
นักท่องเ ท่ียว ศึกษาตลาดและขยายตลาดกลุ่ม
นักท่องเท่ียวFIT ท่ีใช้เว็บไซต์ออนไลน์ในการ
เลือกใชบ้ริการบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ ากดั ซ่ึงมีกลุ่ม
ตวัอยา่ง 200 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบก าหนด
สัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นนักท่องเท่ียวชาวจีน 50 
คน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 150 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการ เ ก็บรวบรวมข้อ มูลคือ  แบบสอบถาม 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1.) นกัท่องเท่ียวชาวจีน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปิด
บริษัทส่วนตัว มีรายได้ 30,000 บาทข้ึนไป มี
ภูมิล าเนาจากมณฑลเช่ียงไฮ ส่วนใหญ่ไม่เคยมา
ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต มกัเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ต กบัครอบครัวโดยมีระยะเวลา 5-7 วนั 
รู้จกัจงัหวดัภูเก็ตผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ จากการ
เปรียบเทียบเวบ็ไซตจ์ านวน 2-4 เวบ็ไซต ์นอกจากน้ี
นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญใน
เ ร่ือง ช่ือ เ สียงและภาพพจน์ของบริษัท  ราคา
เหมาะสม ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว และการ
จองผ่านทางเวบ็ไซต์ 2.) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี ข้ึนไป จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ประกอบอาชีพ
นักศึกษา มีรายได ้30,000 บาทข้ึนไป มีภูมิล าเนา
จากสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวท่ี

จังหวัด ภู เ ก็ต  มัก เ ดินทางมาจังหวัด ภู เ ก็ตกับ
ครอบครัวโดยมีระยะเวลา 3-4 วนั รู้จกัจงัหวดัภูเก็ต
ผ่านทางเพ่ือน จากการเปรียบเทียบเวบ็ไซตจ์ านวน 
2-4 เวบ็ไซต ์นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้
ความส าคัญในประเด็นเ ร่ืองบัตรเข้าชมแหล่ง
ท่องเท่ียว ราคาเหมาะสม ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวและช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 งานวิจยัน้ีท าให้ไดก้ลุ่มนักท่องเท่ียว FIT 
ท่ีใช้เว็บไซต์ออนไลน์ในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ ากดั เพ่ิมข้ึน 
Abstract 
 The objective of this research is to 
study the behavior of tourists who decided to 
travel to Phuket. Moreover, this research aims to 
analyze Forien Individual tourist (FIT) market and 
expand the target market of U COME HOLIDAY 
LIMITED by using website to expand FIT group 
and attract them to choose the company. This 
research uses a sample size of 200 people. It is 
divided into two groups. Both of them are a group 
of 50 Chinese tourists and another group comprise 
of 150 foreign tourists. The data was gathered by a 
questionnaire and analyzed by descriptive statistic 
including frequency distribution, percentage mean 
as well as standard deviation. 
 The results from the first sample 
group showed that most of Chinese tourists are 
female.  
The age of sample group is over 23 years old. All 
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of them are graduated at least a bachelor degree.  
In addition, they do their own business like private 
companies. Moreover, they earn more than 30,000 
baht per month and come from Shanghai. Most of 
them visit Phuket for the first time and come with 
their family for 5-7 days. They know about Phuket 
by website and compare 2-4 websites to choose the 
best one. In addition Chinese tourists mainly focus 
on the company’s credibility and image, fair price, 
travel safety and website reservation. The findings 
also explored that another sample group is foreign 
tourists. Most of them are female. The age is over 
30 years old and graduated with master degree. 
However, most of them are currently studying and 
earning over 30,000 baht/month and come from 
the United States. They visit Phuket for family 
vacation around 3-4 days. They know about 
Phuket by their friends. Nevertheless, they 
compare about 2-4 websites before decided to 
choose the best one. In addition the most important 
factors to choose are  tickets, fair price, travel 
safety and channel of distribution. 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาตลาดและส ารวจพฤติกรรม
นัก ท่ อ ง เ ท่ี ย วก ลุ่ ม FITท่ี ใ ช้ เ ว็บ ไซต์
ออนไลน์ในการเลือกใช้บริการบริษัท 
ยคูมั ฮอลิเดย ์จ ากดั 

2. เพื่อขยายตลาดโดยใช้เว็บไซต์ออนไลน์
ขยายนักท่องเท่ียวกลุ่มFITท่ีจะเลือกใช้
บริการบริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ ากดั  

ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร 

 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวจีนท่ี
เดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตแบบFIT  
กลุ่มตวัอย่าง 

 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวจีนท่ี
เดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตแบบFIT
ในเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
โดยแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวยโุรปจ านวน 
150 ชุด และนกัท่องเท่ียวจีน 50 ชุด 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1. ท าใหบ้ริษทัไดก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวFITท่ีใช้
เวบ็ไซตอ์อนไลน์เพ่ิมข้ึน 

วธีิการด าเนินงาน 
1. ปฏิบัติ ง านและ ศึกษา ปัญหาในการ

ปฏิบติังานหลงัจากปฏิบติังาน  
2. ก าหนดหวัขอ้ปฏิบติังาน  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วางแผนและวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. จดัท าเน้ือหา  

สรุปผล 
ผลการวิจยัพบวา่ 1.) นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายตุั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปิดบริษทัส่วนตวั 
มีรายได3้0,000 บาทข้ึนไป มีภูมิล าเนาจากมณฑล
เช่ียงไฮ ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
มัก เ ดินทางมาท่อง เ ท่ี ยวในจังหวัด ภู เ ก็ต  กับ
ครอบครัวโดยมีระยะเวลา 5-7 วนั รู้จกัจงัหวดัภูเก็ต
ผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ โดยเปรียบเทียบเวบ็ไซต์
จ านวน 2-4 เวบ็ไซต ์นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเ ร่ืองช่ือเสียงและ
ภาพพจน์ของบริษทั ราคาเหมาะสม ความปลอดภยั
ในการท่องเท่ียวและการจองผ่านทางเว็บไซต์ 2.) 
นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
30 ปีข้ึนไป จบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
ประกอบอาชีพนักศึกษา มีรายได ้30,000 บาทข้ึน
ไป มีภูมิล าเนาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เคยมา
ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ต มกัเดินทางมาผ่อนคลายใน
จงัหวดัภูเก็ตกบัครอบครัวโดยมีระยะเวลา 3-4 วนั 
รู้จักจังหวดัภูเก็ตผ่านทางเพ่ือน โดยเปรียบเทียบ
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เวบ็ไซตจ์ านวน 2-4 เวบ็ไซต ์นกัท่องเท่ียวชาวยโุรป
จะใหค้วามส าคญัในประเด็นเร่ืองตัว๋แหล่งท่องเท่ียว 
ราคาเหมาะสม ความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

กติตกิรรมประกาศ 
การท่ีผูจ้ ัดท า ได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา ณ บริษทั ยคูมั ฮอลิเดย ์จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 21 
สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2560 ส่งผลให้
ผู ้จัดท าได้รับความ รู้และประสบการณ์ต่างๆ 
เก่ียวกบัการท างานในดา้นการบริการนักท่องเท่ียว 
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ภาคผนวก ฉ  

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษาถึงประโยชน์ของโครงงาน 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษาถึงประโยชน์ของโครงงาน 

 ส าหรับตลาดของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่วา่จะเป็นยุโรป อเมริกา หรือเรียกไดว้า่เป็น
ตลาดชาวต่างชาติ ทางคณะผูจ้ดัท านั้นได้ท าการศึกษาเก่ียวกบันักท่องเท่ียวแถบเอเชีย เพราะว่า
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของทางยุโรป อเมริกา และทางด้านเอเชียไม่เหมือนกัน ส าหรับการ
ท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวนั้น ไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวคร้ังหน่ึงก็เป็นระยะเวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ ส่วนในแถบเอเชียนั้นโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน ไดย้ึดต าแหน่งมาท่องเท่ียวถึง
ร้อยละ 80 ดงันั้น ถา้เปรียบเทียบกบัตลาดทางฝ่ังยุโรปอเมริกาจึงไม่เหมือนกนั ถา้หากทางเราจะไป
ท าการตลาดทางยุโรปแลว้นั้น ขอ้มูลการท่องเท่ียว และการจองตัว๋เคร่ืองบินผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นคุน้เคยเป็นอยา่งดี ซ่ึงประเทศจีนนั้นเพิ่งไดรึ้เร่ิมเพียงไม่ก่ีปี ดงันั้นทาง
บริษทัจึงพิจารณาท่ีจะขยายการตลาดในไม่ก่ีปีขา้งหนา้ 
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