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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุ่น เป็นการ
วิจยัเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square  
 ผลการวิจยั พบว่า วตัถุประสงค์หลกัของการเดินทางท่องเท่ียวคือการพกัผ่อน เป็นการ
ท่องเท่ียวในระยะสั้นไม่เกิน 5 วนั ค่าใชจ่้ายอยูร่ะหว่าง 20,000-30,000 บาท แหล่งขอ้มูลท่องเท่ียวได้
จากอินเทอร์เน็ต การเดินทางใชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวมากกว่าการจดัการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง กิจกรรม
อ่ืนท่ีสามารถทดแทนการท่องเท่ียวในสองประเทศน้ีคือการท่องเท่ียวภายในประเทศ ปัจจยัหลกัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ นโยบายการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 
ราคา และการส่งเสริมการขาย สาํหรับปัจจยัย่อยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความ
สวยงามและทศันียภาพ การยกเวน้วีซ่า ค่าโดยสารเคร่ืองบิน และการดูแลของบริษทัทวัร์ ผลการทดสอบ
สมมติฐานยืนยนัว่าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวดา้นค่าใชจ่้าย ผูอ้อกค่าใชจ่้าย ช่วงเวลาเดินทาง 
อาํนาจการตดัสินใจ การใชภ้าษา และความคุม้ค่าในการเดินทางมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีการใชภ้าษาเป็นอุปสรรคสาํหรับการท่องเท่ียว
ในสองประเทศ 
 ผลการวิจยัสามารถนาํไปปรับใชก้บัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพื่อเพิ่ม
จาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรวมถึงการดึงดูดให้คนไทยกลบัมานิยมท่องเท่ียวภายในประเทศ เช่น  
การปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว นโยบายการท่องเท่ียวระดบัประเทศ และปรับปรุงการใหบ้ริการของภาค
ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 

 
 This research aimed to study the factors that influence travel behaviour of Thai tourists 
travelling to the two countries. Data were collected from 400 samples. Frequency, percentage, 
means, standard deviation and Chi-Square were employed for data analysis.  
 The research revealed that relaxation is the main purpose for travelling. The travelling 
period is a short term within 5 days with the expense of 20,000-30,000 baht, approximately. Internet 
is the main source of information. Most respondents prefer travelling agency services to self-
arrangement. Domestic travelling can be substituted for Korea or Japan travelling. The main factors 
influencing travelling behaviour include tourist attractions, price, promotion and tourism marketing 
promotion policy. Furthermore, sub factors that influencing travelling behaviour are aesthetic sceneries, 
visa exemption, airfare prices and services of travel agents.  The results derived from hypothesis testing 
confirm that the travelling factors including travel expenses, financial supporters for the trip, 
travelling duration, language, decision-making power and perceived worthiness of the trip were 
significantly related to travelling behaviours (i.e. statistical significance level of 0.05). Yet, 
language is the main obstacle for travelling in the two countries.  
 The results of the research can be used to promote Thai tourism, increase the number of 
foreign tourists and attract Thai people for domestic tourism such as improving tourist attractions, 
launching national tourism policies and enriching services provided by private sectors in accordance 
with tourism behaviour. 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโลก เปนบริการ

หลักในระบบการคาระหวางประเทศในหลายประเทศ อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยที่ผาน

มาถือเปนพลังขับเคลื่อนที่มีบทบาทชัดเจน เปนสวนกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการ

นําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชนอยางกวางขวาง ซึ่งนําไปสูการจางงาน สรางอาชีพ การ

กระจายรายได และเกิดการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเน่ืองมากมาย อีกทั้งยังเปนการสรางความ

มั่นคงใหกับประชาชนและประเทศชาติซึ่งนําไปสูความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนชาวไทย แตเมื่อพิจารณาสถานการณปจจุบัน พบวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการแขงขัน

สูง โดยเฉพาะการแขงขันในดานคุณภาพ การใหบริการ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ดังน้ันหาก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเปนสวนหน่ึงของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแลว ยอมมีความจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองสงเสริมคุณภาพของสินคาการทองเที่ยวในดานตาง ๆ เพื่อใหเปนมาตรฐานสากล  

อุตสาหกรรมทองเที่ยวจัดเปนกิจกรรมรูปแบบหน่ึงที่ใหบริการ หรือจําหนายสินคาตาง ๆ 

แกนักทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผสมผสานสินคา และบริการตางชนิดเขาดวยกันทั้งที่

เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวในทางตรง และทางออม โดยมีทรัพยากรการทองเที่ยวเปนสิ่งดึงดูดใจในการ

ทองเที่ยว เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตองเกี่ยวของกับหลายธุรกิจในสาขาบริการ เชน ธุรกิจ

การขนสง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจบันเทิง รวมไปถึงธุรกิจภัตตาคารหรือรานอาหาร เปนตน  

ผูประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยว ตางก็พยายามจัดหาสินคา และการบริการ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของนักทองเที่ยว รวมทั้งสรางความพึงพอใจ ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการเพิ่มมาก

ขึ้น โดยมีการจัดประเภทของแหลงทองเที่ยวออกเปนหลายรูปแบบ เชน แหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรมประเพณี และทางทรัพยากรทางธรรมชาติ เปนตน 

การใหบริการทางดานการทองเที่ยว นับเปนภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทตอการสรางมูลคาเพิ่ม

และการจางงานในประเทศตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ เพราะภาคเศรษฐกิจน้ีมีความเชื่อมโยงกับการ

ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก ดังน้ัน ศักยภาพของภาคบริการทองเที่ยว จึงสามารถกําหนดได

จากโครงสรางของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวเน่ืองในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Business 

Alliance) ซึ่งกลุมกิจกรรมทั้งสินคาและบริการที่เกี่ยวของ ไดแก 
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- กลุมที่พักอาศัย เชน โรงแรม เกสตเฮาส อพารตเมนต เปนตน 

- การใหบริการดานการขนสงไปยังจุดหมายปลายทาง เชน สายการบิน รถไฟ             

ทาอากาศยาน เปนตน 

- การบริการขนสงทางบก เชน รถรับจาง รถใหเชา รถสาธารณะ เปนตน 

- การใหบริการทางดานอาหารและเคร่ืองด่ืม เชน รานอาหาร ภัตตาคาร บาร เปนตน 

- การใหบริการในรูปแบบการทองเที่ยวตาง ๆ เชน บริษัททัวร ผูนําเที่ยว เปนตน 

- ผูผลิตสินคาและใหบริการที่เกี่ยวของ เชน ของที่ระลึก การนวด ธุรกิจเสริมความงาม 

และดูแลสุขภาพ เปนตน 

องคประกอบตาง ๆ จะถูกเชื่อมโยงดวยการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับทุกภาคสวน อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบหน่ึง ๆ ของธุรกิจบริการทองเที่ยว

สามารถสรางผลกระทบตอองคประกอบอ่ืน ๆ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของเศรษฐกิจ

ไดเปนอยางมาก 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศตาง ๆ 

ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี อุปนิสัยของคนทองถิ่น เชน การใหการตอนรับอยางอบอุน ความเปน

มิตรไมตรี ยิ้มแยมแจมใส เปนตน  

นอกจากน้ีการทองเที่ยวยังมีบทบาทกระตุนใหมีการนําทรัพยากรของประเทศมาใชไดอยาง

กวางขวาง อีกทั้งกอใหเกิดการสรางงาน การกระจายการลงทุน และการกระจายรายไดสูสถานที่ตาง ๆ 

สงผลใหมรีายไดเขาสูชุมชน ทําใหเกิดการสรางอาชีพ สรางงานใหแกคนในทองถิ่น ทําใหมีรายไดมา

เลี้ยงครอบครัว และสรางรายไดใหกับประเทศ 

การเดินทางทองเที่ยว เปนกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง นับต้ังแต

จุดเร่ิมตนถึงปลายทาง ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 1) การเดินทาง 2) การใชจาย 3) การกินอาหารนอก

บาน โดยอาจเปนการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวเองหรือทองเที่ยวกับบริษัทนําเที่ยว เปนการทํากิจกรรม

บริการตาง ๆ ดานการนําเที่ยว เชน บริการดานการเดินทาง บริการดานอาหารและการพักแรม และ

บริการดานการนําเที่ยว โดยหวังผลกําไรจากการอาศัยแรงงานและการลงทุน รวมทั้งใชหลักในการ

วางแผน การจัดองคการ และการตลาดครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

โดยตรงและโดยออม 

องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ไดวิเคราะห

สถานการณ โครงสรางการตลาดและแนวโนมการทองเที่ยวโลก โดยพยากรณวาเมื่อถึงป พ.ศ. 2563 

จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศจํานวน 1,600 ลานคน ภูมิภาคที่มีแนวโนมเปนแหลงทองเที่ยวยอด
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นิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก แปซิฟก และกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนจุดหมาย

การทองเที่ยวแหงใหมที่มีผูนิยมเดินทางเขามาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีนักทองเที่ยวเปน 1 ใน 3 

ของนักทองเที่ยวภูมิภาคแปซิฟก (World Tourism Organization: UNWTO, 2012, p. 6) ดังภาพที่ 1.1 

ภาพท่ี 1.1  ประมาณการจํานวนนักทองเที่ยวในป พ.ศ. 2563  

ท่ีมา : World Tourism Organization: UNWTO (2012, p. 6) 

 

องคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ไดสรุปโอกาสและความทาทายดานการทองเที่ยวไว 

5 ประการ (TAT Tourism Journal, 2012, p. 57) ดังน้ี การทองเที่ยวถือไดวาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสรางรายไดในหลายประเทศจากการจางงาน กอใหเกิดการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและรายไดจากการสงออก โดยในปจจุบันความตองการของนักทองเที่ยวที่

เปลี่ยนแปลงงาย เพราะนักทองเที่ยวมีประสบการณมากขึ้น ทําใหมีความตองการที่สูงขึ้น รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงดานประชากร เชน อายุ การยายถิ่นฐาน ความหลากหลายของครอบครัว เปนตน การ

เปลี่ยนแปลงคานิยมและชีวิตความเปนอยู เพื่อเสริมสรางและยกระดับการเรียนรู และทําใหการ

ทองเที่ยวเปนเร่ืองสําคัญของประเทศ การแขงขันที่เพิ่มขึ้นในเร่ืองของการสรางภาคธุรกิจที่เหมาะสม 

เชน 1) ความหลากหลายของสินคา 2) การตลาด 3) การเขาถึงกลุมลูกคา 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ         

5) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) การตลาดและการสงเสริมสินคา 7) การบริการ 8) การประเมินผล 

9) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 10) คุณภาพ เปนตน เพื่อนํามาตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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การเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ก็มี

บทบาทเปนอยางมาก เน่ืองดวยการทํารายไดเขามาในประเทศเปนจํานวนมากขึ้นอยางตอเน่ืองจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยน้ันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นใน

ทุกป ยกเวนในป 2557 จํานวนนักทองเที่ยวลดลง ดังตารางที่ 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทย  

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

15,936,400 19,230,470 22,353,900 26,546,725 24,779,768 

ท่ีมา : สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการทองเที่ยว (2557) 

 

ขอมูลจากตารางที่ 1.1 สะทอนใหวา แนวโนมนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามายัง

ประเทศไทย ต้ังแตป 2553-2556 มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจาก หลังวิกฤตอุทกภัยใน

ประเทศไทย สถานการณทองเที่ยวตลาดตางประเทศในประเทศไทย มีการปรับตัวดีขึ้นทั้งดานจํานวน

นักทองเที่ยวและการใชจายในการเดินทางทองเที่ยว แมจะเกิดเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ

และลดความเชื่อมั่นในการเดินทางทองเที่ยวไทยในบางชวง ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางชาติเกิดความรูสึกถึงความไมปลอดภัย เชน การลอบวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนทางตอนใต และเหตุการณชุมนุมจากปญหาความขัดแยงทางดานการเมืองไทย เปนตน 

แตก็เปนเพียงผลกระทบในชวงระยะเวลาสั้น ๆ อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามา

ประเทศไทยลดลงในป พ.ศ. 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ดังน้ันภาครัฐบาล และเอกชนก็ได

ออกนโยบายลดภาษีเพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย  

กลาวโดยสรุป ปจจัยที่สนับสนุนใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเติบโตไดดี เชน การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของประเทศไทย พฤติกรรมนักทองเที่ยว การสงเสริมการตลาด การไม

เกิดวิกฤติภัยธรรมชาติ การสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว เปนตน 

การทองเท่ียวขาออก 

ปจจุบันรัฐบาลหลายประเทศใหความสําคัญกับการทองเที่ยว การใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อ

ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ โดยมีปจจัยตาง ๆ กระตุนใหเกิดความนิยมเดินทางออกนอก

ประเทศมากขึ้น เปนผลมาจากความตองการของนักทองเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว

ใหม หลีกหนีความวุนวายในชีวิตประจําวัน เพื่อเพิ่มประสบการณใหกับชีวิต ซึ่งการเดินทางทองเที่ยว
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เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดรายไดเขาประเทศ เกิดผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ 

การคาดการณการเติบโตของนักทองเที่ยวขาออกของทั่วโลก (Outbound Tourism) เฉลี่ย

อยูราว 4.1% ตอป (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2557) มีความใกลเคียงกับขอมูลของ UNWTO ที่

ระบุแนวโนมการเติบโตระยะยาวของจํานวนนักทองเที่ยวขาเขาในประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต

ระยะยาวราว 4% ตอป และสําหรับอัตราการเจริญเติบโตในเอเชียน้ันเขตเอเชียใตมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงสุด ที่ 6.6% รองลงมาที่ใกลเคียงกัน คือ เขตตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย ไดแก จีน 

เกาหลี ญ่ีปุน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ที่จํานวนนักทองเที่ยวขาออกเพิ่มขึ้นราว 4.1% 

ถึง 4.2% ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหสถิติจํานวนนักทองเที่ยวคนไทยที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 

(Outbound Tourism) ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556 ดังตารางที่ 1.2 
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ตารางท่ี 1.2 สถิตินักทองเที่ยวชาวไทยแบบเหมาจายและแบบอิสระที่เดินทางออกนอกประเทศ 

ในชวงมกราคม-ธันวาคม 2556  

ประเทศจุดหมาย

ปลายทาง 

แบบเหมาจาย แบบอิสระ 

จํานวนนักทองเท่ียว

ขาออก 

ระยะเวลาในการ

ทองเท่ียว 

จํานวนนักทองเท่ียว

ขาออก 

ระยะเวลาในการ

ทองเท่ียว 

จํานวน +/- (%) (วัน) +/-(%) จํานวน +/- (%) (วัน) +/-(%) 

เอเชียตะวันออก 984,293 21.05 3.78 0.00 3,946,726 2.20 4.60 -0.11 

อาเซียน 649,675 17.31 3.37 0.02 3,088,525 2.61 4.24 -0.14 

     บรูไน 2,147 -9.71 4.30 0.29 11,917 7.67 5.84 -0.15 

     กัมพูชา 3,316 15.62 4.04 0.09 26,199 6.91 4.31 0.07 

     อินโดนีเซีย 14,466 -16.41 4.26 0.35 45,467 14.45 5.31 0.12 

     ลาว 135,351 16.32 2.81 -0.13 828,111 -2.42 3.39 -0.24 

     มาเลเซีย 378,122 21.91 3.41 0.08 1,665,880 3.50 4.20 -0.22 

     พมา 28,240 12.68 3.73 -0.18 46,075 -1.90 4.57 0.08 

     ฟลิปปนส 258 -53.01 4.00 -0.63 16,457 5.18 6.13 0.91 

     สิงคโปร 62,934 12.21 3.53 0.11 363,648 10.11 5.84 0.07 

     เวียดนาม 24,841 7.67 4.28 -0.03 84,771 1.52 5.03 0.20 

จีน 113,797 13.13 4.84 -0.08 215,730 6.16 5.83 0.21 

ฮองกง 36,862 70.99 3.73 0.08 206,497 1.70 5.01 -0.23 

ญ่ีปุน 88,927 49.63 4.59 -0.30 130,075 -8.77 7.57 0.32 

เกาหลี 64,268 18.37 4.69 -0.07 107,820 -0.24 5.92 0.10 

ใตหวัน 21,975 41.08 4.52 0.07 137,164 5.02 6.20 0.03 

ประเทศอ่ืน ๆ ใน

เอเชียตะวันออก 

8,789 11.83 3.76 0.23 60,915 -5.08 4.85 -0.26 

ดัดแปลงมาจาก : ศูนยวิจัยการตลาดทองเที่ยว (2557) 
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ประเทศที่นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด 5 ประเทศแรก ในป 

พ.ศ. 2556 ทั้งแบบเหมาจายและแบบอิสระ คือ ประเทศมาเลเซีย ลาว จีน ญ่ีปุนและเกาหลี ตามลําดับ 

ดังแสดงในภาพที่ 1.2 

ภาพท่ี 1.2  ประเทศที่นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางมากที่สุด ชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556  

ท่ีมา : ศูนยวิจัยการตลาดทองเที่ยว (2557) 

 

กลาวโดยสรุปจากภาพชี้ใหเห็นวา อัตราการเพิ่มของจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยในการ

เดินทางทองเที่ยวตลาดตางประเทศ (Outbound Tourism) ยังคงเพิ่มจํานวนคอนขางสูง เมื่อพิจารณา

สถิตินักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ในป พ.ศ.2556 ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 

2556 เดินทางทองเที่ยวแบบเหมาจาย (Package Tour) ไปยังเอเชียตะวันออกถึง 984,293 ราย มี

แนวโนมที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่ 21.05 % มีอัตราการเขาพัก 3.78 วัน และเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระ 

(Non Package Tour) ไปยังเอเชียตะวันออกถึง 3,946,726 ราย มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่ 

2.20% มีอัตราการเขาพัก 4.60 วัน ประเทศที่คนไทยนิยมทองเที่ยวและมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 

มากที่สุดคือ ฮองกง รองลงมา คือ ญ่ีปุน ไตหวัน มาเลเซีย และเกาหลี ตามลําดับ (ศูนยวิจัยการตลาด

ทองเที่ยว, 2557) 
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ตารางท่ี 1.3 สถิตินักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีและประเทศญ่ีปุน 

ประเทศ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

เกาหลี 160,687 190,972 260,718 326,136 387,441 372,878 466,783 

ญ่ีปุน 210,172 223,217 268,434 191,209 202,015 219,002 581,300 

รวม 370,859 414,189 529,152 517,345 589,456 591,880 1,048,083 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยการตลาดทองเที่ยว (2557) 

 

จากตารางที่ 1.3 จะเห็นไดวา คนไทยเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศเกาหลี สูงสุดในป 

2557 จํานวน 466,783 คน ถึงแมวาจํานวนนักทองเที่ยวไมมากเทากับประเทศญ่ีปุน แตนักทองเที่ยวก็

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากกระแสความนิยมตาง ๆ ที่ทําใหประเทศเกาหลีสามารถดึงดูดให

นักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศญ่ีปุนมีการเดินทางสูงสุดในป 2557 จํานวน 

581,300 คน แตในป 2554 จํานวนนักทองเที่ยวลดลงอยางเห็นไดชัด เปนผลมาจากการเกิด

แผนดินไหวและสึนามิคร้ังใหญ แตเน่ืองจากการฟนฟู และสรางความเชื่อมั่นเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของ

รัฐบาล ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไทยเดินทางเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการทําการตลาด

ของธุรกิจสายการบินตํ่า 

จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน การศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เปนการศึกษาการเดินทางไปตางประเทศของชาวไทยที่มี

แนวโนมการเดินทางเพิ่มขึ้น และนิยมเดินทางทองเที่ยวน้ันก็คือ ประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุน 

เน่ืองจากแนวโนมในอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง ติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับ (ดังภาพที่ 1.2) โดยทั้ง

สองประเทศสามารถเขาไปทองเที่ยวไดโดยไมตองขอวีซา มีการขยายเสนทางของธุรกิจสายการบิน

ตนทุนตํ่าไปยังตางประเทศ จึงทําใหสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวของคนไทย รวมไปถึงความ

แตกตางในดานวัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ แหลงทองเที่ยว และคาใชจายในการเดินทาง เปนตน  

ปจจุบันการทองเที่ยวภายในประเทศไทยกับการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศมีคาใชจาย

แตกตางกันเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เชน การไปทองเที่ยวชมความงามของทะเลภาคใตของไทย ที่จังหวัด

ภูเก็ต พักโรงแรม 5 ดาว จํานวน 2-3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย ราคารวมทุกอยางจะอยูที่

ประมาณ 15,000 บาท ซึ่งมีราคาสูงพอสมควร (ผูจัดการออนไลน, 2557) เพราะการทองเที่ยวในราคา

น้ีสามารถไปทองเที่ยวตางประเทศบางประเทศได ถึงแมวาการทองเที่ยวตางประเทศในบางคร้ัง

จะตองมีคาใชจายเพิ่มอีกเล็กนอยก็ตาม ดวยเหตุน้ีทําใหเกิดกระแสและความนิยมของตลาดทองเที่ยว

ตางประเทศ จึงทําใหในการตัดสินใจเดินทางมีความรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมการทองเที่ยวเกาหลี หรือ
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ญ่ีปุนในปจจุบันราคาเร่ิมตนอยูที่ประมาณ 14,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยูกับสถานที่ทองเที่ยว ระยะเวลา

ของการทองเที่ยว  

ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญวาการเดินทางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือประเทศญ่ีปุน มีทั้ง

สถานที่ทองเที่ยว ภูมิอากาศ แหลงชอปปงที่เปนเอกลักษณ ตลอดจนการทําการตลาดของธุรกิจนํา

เที่ยวตางประเทศจึงทําใหทั้ง 2 ประเทศเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษา

เบื้องตนพบวา ยังไมมีการศึกษาการทองเที่ยวขาออก (Outbound Tourism) อยางจริงจัง โดยสวนใหญ

จะมุงเนนการเดินทางทองเที่ยวในประเทศกับคนตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศเปนสวนใหญ ซึ่ง

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถเปนประโยชนตอทั้งผูใหบริการนําเที่ยวตางประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง

กับการทองเที่ยวตางประเทศ อีกทั้งยังจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําเสนอขอมูล

สําคัญเพื่อกําหนดกรอบนโยบาย ปรับกลยุทธ และการวางแผนพัฒนาแผนการตลาดทองเที่ยวใหมี

ความเหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพื่อสงเสริมให

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว นําผลการศึกษามาปรับปรุงการใหบริการดานการทองเที่ยวและ

พัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวใหสอดคลองกับพฤติกรรมการทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป รวมถึงอาจ

ดึงดูดนักทองเที่ยวชาวไทยบางสวนใหพิจารณาการทองเที่ยวไทยเปนทางเลือกแทนการเดินทางไป

ทองเที่ยวตางประเทศ 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูลประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการ

เดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

1.3 คําถามของการวิจัย 

1.3.1 ขอมูลประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือ

ญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทยหรือไม อยางไร 

1.3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทยหรือไม อยางไร 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีผลกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานคาใชจายในการเดินทางมีผลตอพฤติกรรมการ

เดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานผูออกคาใชจายมีผลตอพฤติกรรมการเดินทาง

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานฤดูกาลที่เดินทางมีผลตอพฤติกรรมการเดินทาง

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยวมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานอํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานที่

ทองเที่ยวมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.6 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานรูปแบบของการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.8 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานการนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหากไม

เดินทางไปทองเที่ยวมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

1.4.9 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยวมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน มีขอบเขตดังตอไปน้ี 
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1.5.1 ขอบเขตทางดานเน้ือหา การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน โดยการสํารวจจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยว

ไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

1.5.2 ขอบเขตทางดานพื้นที่ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

พื้นท่ีในการศึกษา 

พื้นที่ในการศึกษาคือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยการออก

แบบสอบถามกลุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน อางอิงขอมูลจากผลรวมสถิตินักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางออกนอกประเทศ 

ในชวงมกราคม-ธันวาคม 2556 การทองเที่ยวแบบเหมาจาย (Package Tour) และการทองเที่ยวแบบ

อิสระ (Non Package Tour) ทั้งสิ้น 391,090 ราย (ศูนยวิจัยการตลาดทองเที่ยว, 2557)  

 

1.6 คําจํากัดความในการวิจัย 

ในการทําวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูทําวิจัยจึงไดกําหนดความหมาย

และคําศัพทตาง ๆ มีดังน้ี 

1. การทองเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางจากที่หน่ึงซึ่งมักหมายถึง ที่อยูอาศัยไปยัง

อีกที่หน่ึงที่ถือเปนแหลงทองเที่ยว เปนการเดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน และพักผอนหยอนใจ เพื่อ

เปลี่ยนบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อการติดตอธุรกิจ ตลอดจนการ

เยี่ยมญาติ-พี่นอง 

2. การทองเท่ียวตางประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึง การเดินทางจากทองที่อัน

เปนถิ่นที่อยูอาศัยโดยปกติของตนไปยังทองที่อ่ืน ๆ ภายนอกประเทศเปนการชั่วคราวดวยความสมัคร

ใจ และมีวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไปประกอบอาชีพ หรือหารายได เชน คนไทยเดินทางไปทองเที่ยว

ยังประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เปนตน 

3. สถานท่ีทองเท่ียว หมายถึง แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย

สรางขึ้นเพื่อใชในการพักผอนภายในประเทศ 

4. การทองเท่ียวแบบเหมาจาย (Package Tour) หมายถึง ธุรกิจหรือบริษัทที่ประกอบ

กิจการนําเที่ยวตางประเทศ โดยมีการจัดหรือการใหบริการ หรือการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ

เดินทางไปทองเที่ยว ที่พักอาศัย อาหาร ทัศนาจร และมัคคุเทศกใหแกนักทองเที่ยว 
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5. การทองเท่ียวแบบอิสระ (Non Package Tour) หรือแบบแบ็คแพ็ค (Backpack) หมายถึง 

การทองเที่ยวแบบอิสระที่ไมไดเดินทางไปกับบริษัททัวร ซึ่งรวมถึงการทองเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค 

(Backpack) การขับรถเที่ยว น่ังรถประจําทางเที่ยว เที่ยวแบบพักโฮมสเตย นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางไดอยางอิสระ เปลี่ยนแผนตามความตองการ 

6. พฤติกรรมการทองเท่ียว หมายถึง การกระทํา หรือกิริยาใด ๆ ของนักทองเที่ยวที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการทองเที่ยว หรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรมการทองเที่ยว 

รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ซึ่งเปนตัวกําหนดการกระทําดังกลาวเพื่อตอบสนอง

ความตองการของแตละบุคคลใหไดรับความพึงพอใจระดับหน่ึงในการเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่

น้ัน ๆ โดยจะตองพิจารณาวัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว รูปแบบการเดินทางทองเที่ยว 

บุคคลที่มีอิทธิพล หรือมีสวนรวมในการเดินทางทองเที่ยวชวงเวลาในการเดินทางทองเที่ยว 

ประสบการณในการเดินทางทองเที่ยว ระยะเวลาที่เดินทางไปทองเที่ยว เปนตน 

7. วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเท่ียว หมายถึง จุดมุงหมายหลักที่ทําให

นักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยว แบงออกเปน การทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ เพื่อเขารวม

ประชุม สัมมนา การเดินทางไปราชการ เยี่ยมญาติ เพื่อน ติดตอธุรกิจ และเพื่อทัศนศึกษา  

8. ปจจัยดานแหลงทองเท่ียว หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ซึ่งมีสวนชวย

ในการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนหรือทองเที่ยว ณ สถานที่ทองเที่ยว ไดแก ความสวยงาม

ของแหลงทองเที่ยว ความมีชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีของแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ภายในแหลงทองเที่ยว เชน รานอาหาร ความสะดวกในดานสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในแหลง

ทองเที่ยว เชน ระบบการจราจร ระบบการสื่อสาร ความมีคุณภาพและความหลากหลายของสินคาหรือ

ของที่ระลึก การกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานของแหลงทองเที่ยว การจัดต้ัง

ศูนยบริการและใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวเมื่อเกิดปญหา การโฆษณาและประชาสัมพันธของ

แหลงทองเที่ยวรวมทั้งโปรแกรมการทองเที่ยวที่มีความดึงดูดใจ มีความประหยัด และคุมคากับ

คาใชจายที่เสียไป ตลอดจนความพึงพอใจและความประทับใจในการใหบริการของเจาหนาที่ประจํา

แหลงทองเที่ยว เปนตน 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู วิจัยไดศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือประเทศญ่ีปุน ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ 

ขอมูลดานประชากรศาสตร และปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือประเทศญ่ีปุน 

เพื่อหาขอมูลดานประชากรศาสตร และปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีผลกับพฤติกรรมการ

เดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือประเทศญ่ีปุน ดังภาพที่ 1.3 

 
ภาพท่ี 1.3  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุน เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ประกอบดวย ขอมูลดานประชากรศาสตร ปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย 

โดยผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ผูที่สนใจตลอดจนภาครัฐ เพื่อ

พัฒนาการใหบริการของบริษัทนําเที่ยว ปรับปรุงแผนการดําเนินการ จัดทํากลยุทธ และนโยบายใน

การสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวภายในประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

บทที ่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษา พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งนําเสนอตามหัวขอดังน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวขาออกตางประเทศ (Outbound Tourism) 

2.3.1 สถานการณภาพรวมการทองเที่ยวขาออกตางประเทศ  

2.3.2 การเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีของคนไทย 

2.3.3 การเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญ่ีปุนของคนไทย 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5 สรุปผลทั้งหมดจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

การทองเที่ยวถือไดวาเปนสินคาหลักในปจจุบันที่ทํารายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก

ซึ่งสินคาทางการทองเที่ยวน้ัน โดยทั่วไปเรียกวา สินคาบริการ นักทองเที่ยวไมสามารถจับตองตัว

สินคาได ความพึงพอใจในงานบริการน้ันขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะตัวของผูซื้อที่เลือกซื้อบริการของ

การทองเที่ยวดวย 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งมีลักษณะของกระบวนการผลิต

คลายกับอุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบดวย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2524, น. 6) 

1) โรงงาน คือ บริเวณที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเยือน เปนสถานที่ที่เขาถึงไดไมยาก มี

สถานที่พัก และบริการที่สะดวกสบายสําหรับการเขาพัก 

2) วัตถุดิบ คือ ทรัพยากรทองเที่ยวหรือสถานที่ทองเที่ยวที่ใหนักทองเที่ยวสนใจ        

เขามาชม 
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3) การลงทุนในการสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง ไฟฟา นํ้าประปา เปนตน 

มีการลงทุนสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ เชน ที่พัก รานอาหาร สถานที่พักผอน    

เปนตน โดยการใชแรงงานเพื่อสรางสาธารณูปโภค ในการผลิตสินคาและบริการ 

4) ผลิตผล คือ บริการของธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกันเปนอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน โรงงาน 

ภัตตาคาร บริษัทนําเที่ยว เปนตน 

5) การสงเสริมการขาย คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหผลิตภัณฑหรือสินคา

เปนที่รูจักอยางแพรหลาย จึงทําใหเกิดความตองการซื้อผลิตภัณฑหรือสินคาเหลาน้ี 

ดังน้ันจะเห็นไดวา  การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวไมวาจะเปนการทองเที่ยว

ภายในประเทศ หรือการทองเที่ยวตางประเทศ ยอมตองอาศัยการพัฒนาหลายดานไปพรอม ๆ กัน ทั้ง

ในดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว การพัฒนาการบริการใหสนองตอบความตองการของนักทองเที่ยว 

การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง ประปา ไฟฟา ในทองถิ่นน้ัน ๆ ตลอดจนการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ผานทางนิตยสารหรือวารสาร โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือพิมพ สิ่งพิมพอ่ืน ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายโฆษณา และอินเทอรเน็ต เปนตน โดยการ

โฆษณาและประชาสัมพันธน้ัน จะตองกระทําอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดการรับรูที่ดี

และถูกตองเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว หรือการเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ใด ๆ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2543, น. 64-65) กลาววา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

(Tourism Industry) ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของทางตรง ทางออม หรือธุรกิจ

สนับสนุนตาง ๆ การซื้อบริการของนักทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ 

นอกจากน้ี การทองเที่ยวยังมีบทบาทชวยกระตุนใหมีการนําทรัพยากรของประเทศน้ัน ๆ มาใช

ประโยชนอยางกวางขวาง เชน การนําของในทองถิ่นมาประดิษฐเปนหัตถกรรมพื้นบานขายเปนของที่

ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว เปนตน สรุปไดวาบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ตอเศรษฐกิจและการเมือง มีดังตอไปน้ี  

1) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ นับต้ังแตป    

พ.ศ. 2525 เปนตนมา รายไดจากการทองเที่ยวไดกลายเปนรายไดลําดับที่ 1 เมื่อเทียบกับรายไดจาก

สินคาอ่ืน ๆ  

2) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทในการสรางงาน สรางอาชีพอยางมากมายและ

กวางขวาง เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมบริการที่ตองใชคนทําหนาที่บริการ โดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง 

เชน โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนําเที่ยว เปนตน สวนในทางธุรกิจทางออมจะเปนอาชีพเสริม เชน 

หัตถกรรมพื้นบาน การใชเวลาวางมารับจางตามสถานที่ทองเที่ยว เปนตน  
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3) การทองเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิต และนําเอาทรัพยากรของ

ประเทศมาใชประโยชนอยางสูงสุด เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะตองใชจายเปนคาอาหาร ซื้อ

ผลิตผลพื้นเมือง และหากพักแรมก็จะตองใชจายเปนคาที่พัก เงินที่จายออกไปน้ีไมตกอยูเฉพาะกับ

โรงแรม แตจะกระจายออกไปสูภูมิภาคตาง ๆ เมื่อหัตถกรรมพื้นเมืองถูกขายเปนของที่ระลึกไดก็จะมี

การใชวัสดุพื้นบานมาประดิษฐเปนของที่ระลึก แมจะมีรายไดเล็กนอย แตเมื่อรวมกันเปนปริมาณมาก 

ก็เปนรายไดสําคัญ ซึ่งกระตุนการผลิตทางการทองเที่ยวซึ่งอยูในลักษณะที่สูงกวาเมื่อเทียบกับการผลิต

สินคาหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

4) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีขีดจํากัดในการจําหนาย เมื่อ

เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จากสถิติที่ผานมา โดยจํานวนนักทองเที่ยวไดมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว แตตองระมัดระวังไมใหมีจํานวนมากจนกระทั่งทําลายสภาพแวดลอม และบางประเทศมี

การจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว อยางไรก็ดี นักวิชาการทางการทองเที่ยวก็ยังเชื่อวา ปริมาณการ

ทองเที่ยวที่เปนอยูในปจจุบันเปนเพียงแตการเร่ิมตนเทาน้ัน เพราะวาประชากรของทั่วโลกมีจํานวน

เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ในขณะที่ดานการขนสงมีความทันสมัยขึ้นสามารถรองรับผูโดยสารไดจํานวน

มาก ทําใหคาใชจายในการเดินทางมีราคาตํ่า และการเดินทางทองเที่ยวน้ันจึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะใน

กลุมผูมีรายไดสูงเทาน้ัน ซึ่งการทองเที่ยวถือไดวา เปนเร่ืองของความพึงพอใจของแตละบุคคล 

5) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมมีขอจํากัดในเร่ืองการผลิต เพราะไมตองการพึ่งดินฟา

อากาศมากเหมือนภาคเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ผลผลิตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เสนอขายใหแก

นักทองเที่ยว คือ ความสวยงามของธรรมชาติ สภาพอากาศ โบราณสถาน พระบรมมหาราชวัง วัด 

อาคารบานเรือนในทองถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน ซึ่ง

สิ่งเหลาน้ีเปนรูปธรรมที่มีความยั่งยืน ดังน้ัน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงไดรับการสนับสนุนใช

ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน เพื่อเพิ่มเติมจากอาชีพที่มีอยูเดิม นับวาเปนความไดเปรียบของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

6) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวชวยสนับสนุน ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ของประเทศน้ัน ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว 

7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีบทบาทในการนําความเจริญเขาไปสูภูมิภาคตาง ๆ 

เมื่อเกิดการเดินทางทองเที่ยว จากภูมิภาคหน่ึงไปยังภูมิภาคหน่ึง เปนการพัฒนาสรางสรรคใหเกิดสิ่ง

ใหม ๆ ในทองถิ่น เชน โรงแรม ภัตตาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน ซึ่งก็จะตองมี

ผูประกอบการหรือผูลงทุน ทําใหเปนการสรางความเจริญใหแกทองถิ่นเหลาน้ัน 
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8) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนมาตรการที่ชวยสงเสริมความปลอดภัยและความ

เชื่อมั่นใหแกพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวจะเลือกเดินทางไปที่ใด

จะตองมีความมั่นใจวาจะมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน ดังน้ัน แหลงใดที่นักทองเที่ยวเขาไป

ได แหลงน้ันจะตองมีความปลอดภัยเพียงพอ 

9) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีสวนชวยเสริมสรางสัมพันธไมตรี และความเขาใจอันดี 

ไดพบปะพูดคุย ทําความรูจัก และเขาใจกัน โดยการไปมาหาสูกัน ทําใหเกิดความสามัคคีของคนใน

ชาติ ชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศ 

การทองเที่ยวจัดเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางหน่ึงสําหรับชีวิตของมนุษยในปจจุบัน 

ยิ่งมนุษยมีจํานวนมากขึ้น ความตองการของมนุษยเพื่อแสวงหาสิ่งตาง ๆ มาตอบสนองความตองการ

ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งความจําเจ และความเหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน ทําใหมนุษยมีความตองการ

พักผอนรางกาย และจิตใจมากขึ้น การใชเวลาวางหลังจากการทํางานประจําเพื่อกิจกรรมในลักษณะ

ตาง ๆ จึงเกิดขึ้น นอกจากน้ัน การทองเที่ยวเปนลักษณะหน่ึงที่มนุษยในสังคมปจจุบันเลือกเดินทางกัน

มากที่สุด โดยการทองเที่ยวในยุคโลกาภิวัตนไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากไมวาจะพิจารณาในดาน

จํานวนนักทองเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรม หรือความกวางขวางทั้งดานสถานที่และเวลา ดวย

ลักษณะสังคมโลกปจจุบันที่กลาวกันวาเปนโลกที่ไรพรมแดน มนุษยสามารถรับรู หรือแสวงหาขอมูล

ขาวสารไดอยางละเอียด และรวดเร็วดวยสื่ออันทันสมัย อีกทั้งการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ก็

สามารถทําไดอยางสะดวก รวดเร็วเชนกันไมวาจะเปนการเดินทางทองเที่ยวทางบก ทางนํ้า หรือทาง

อากาศ เมื่อรวมเขากับความสามารถทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น ทําใหมนุษยสวนใหญมีโอกาสเลือก

เดินทางทองเที่ยวไดไกลมากขึ้น และสามารถทํากิจกรรมเพื่อการพักผอนไดนานขึ้น ทามกลางวิถีชีวิต

ของคนในสังคมที่เต็มไปดวยการแขงขัน และความเครงเครียด การทองเที่ยวจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่

เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในการหาสถานที่พักผอนใหกับชีวิต ทําใหผอนคลายความเครงเครียดจาก

การทํางาน เพื่อกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหมอยูเสมอ และยังไดเรียนรูวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรของแตละสถานที่อีกดวย 

ในเร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว คือ การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่คร้ังหน่ึง

เคยจํากัดอยูในหมูชนชั้นสูง หรือผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเทาน้ัน แตในปจจุบันน้ีการทองเที่ยวเปน

กิจกรรมที่แพรหลายไปสูบุคคลทุกระดับ (Mass Tourism) โดยไมจํากัดเพศ วัย และฐานะทาง

เศรษฐกิจ ทั้งน้ี ปจจัยที่สําคัญที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวกันอยางแพรหลาย ไดแก 

1) การศึกษาที่สูงขึ้น กระตุนใหมนุษยเกิดความสนใจ และอยากรูอยากเห็น 
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2) สื่อโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน นิตยสาร วีดีโอ 

ภาพยนตร เปนตน 

3) มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ทําใหคนมีอํานาจในการใชจายมากขึ้น 

4) ความเจริญกาวหนาในดานคมนาคม และเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสาร ทํา

ใหการเดินทางทองเที่ยวในปจจุบันมีความสะดวกสบาย 

5) ความแออัดของเมืองหลวง ทําใหผูคนอยากกลับไปหาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

และสภาพแวดลอมใหมที่สวยงามแปลกตา 

6) สวัสดิการทางสังคมที่เปดโอกาสใหลูกจางไดมีวันหยุดพักผอน โดยไดรับคาจาง 

(Paid Holiday) หรือการจัดนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive Tour) ใหแกพนักงานที่มียอดขายดีเดน 

เปนตน 

7) ในปจจุบันรัฐบาลของประเทศตาง ๆ มีการกระตุนใหประชาชนต่ืนตัวในเร่ืองการ

ทองเที่ยวมากขึ้น เน่ืองจากพบวาการทองเที่ยวสามารถกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติเปนอยาง

มาก 

จากแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จําเปนตองทราบถึงทรัพยากรการ

ทองเที่ยวของประเทศตาง ๆ และความตองการของมนุษยที่นอกเหนือจากปจจัยสี่ ซึ่งการทองเที่ยว

เปนทางเลือกหน่ึงที่ทําใหผอนคลายความเครงเครียดจากการทํางาน เพื่อใหเกิดการพักผอนหยอนใจ 

ความสนุกสนาน ศึกษาหาความรู สัมผัสกับสิ่งแปลกใหมที่แตกตางไปจากการดําเนินชีวิต ทําใหเกิด

ความเพลิดเพลินและเปนการเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น อีกทั้ง การทองเที่ยวยังกระตุนใหเกิดการ

สรางสรรคสิ่งใหมอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ความหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียวและนักทองเท่ียว 

การทองเที่ยว (Tourism) เปนคําที่มีความหมายหลากหลายและบางคร้ังถูกใชปะปนไปกับ

คําอ่ืน ๆ ในความหมายคลาย ๆ กัน เชน การเดินทางหรือไปทัศนาจร เปนตน ดังน้ันจึงมีผูพยายามให

ความหมายของคําวาการทองเที่ยวใหชัดเจน โดยกําหนดเปนหลักเกณฑพิจารณาตาง ๆ ขึ้น ซึ่งใน

พจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ไดใหความหมายของการทองเที่ยว 

(Tourism) วาเปนการเดินทางเพื่อความสราญใจ  

ทางดานองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) แหง

องคการสหประชาชาติไดกําหนดความหมายของ “การทองเที่ยว” วา หมายถึงการเดินทางใด ๆ ก็

ตามที่เปนการเดินทางตามเงื่อนไข 3 ประการ ดังน้ี 
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1) เปนการเดินทางจากสถานที่อยูอาศัยเปนประจําไปยังสถานที่อ่ืน ๆ เปนการชั่วคราว 

2) การเดินทางน้ันผูเดินทาง จะตองเดินทางดวยความสมัครใจ ไมใชเปนการถูกบังคับ 

3) การเดินทางที่เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามที่ไมใชเปนการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ

หรือหารายได 

ความหมายดังกลาวไดกําหนดขึ้นในป ค.ศ.1963 ในการประชุมวาดวยการเดินทางและการ

ทองเที่ยวเพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําไปพิจารณาเปนแนวทางใหเกิดความเขาใจรวมกัน เพื่อ

กอใหเกิดมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อนําไปใชรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวซึ่งสามารถ

นําไปใชใหเกิดประโยชนในการบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ  

ความหมายของนักทองเที่ยว (Tourist) 

ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ไดใหความหมายของ 

นักทองเที่ยว (Tourist) ก็คือ ผูที่เดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เพื่อใฝหาความสุขหรือเพื่อความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมแลวกลับมา ณ จุดเร่ิมตน 

Swarbrook และ Hornor (1999) กลาววา นักทองเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทาง

ทองเที่ยวหรือบุคคลที่ซื้อทัวรเหมาจากบริษัททัวร ขณะที่นักเดินทางหมายถึง บุคคลที่จัดการทองเที่ยว

ดวยตนเอง และยังมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือพฤติกรรมของนักเดินทาง มีลักษณะที่เหนือกวาหรือดีกวา

นักทองเที่ยว ดังน้ัน คนที่ซื้อทัวรเหมาก็มีความตองการที่จะมองตัวเองวาเปนนักเดินทาง ไมใช

นักทองเที่ยว (เลิศพร ภาระสกุล, 2555, น. 409) 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2555, น.49) ไดกลาววา นักทองเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผูที่

เดินทางอยูในประเทศใดประเทศหน่ึง ที่ไมใชที่อยูอาศัยเปนประจําไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 

กลาวโดยสรุป จากแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว 

สามารถสรุปไดวาการทองเที่ยว (Tourism) คือ เปนการเดินทางไปทองเที่ยวสถานที่อ่ืน ๆ เปนการ

ชั่วคราว เดินทางดวยความสมัครใจ เพราะการเดินทางทองเที่ยวน้ันเปนการผอนคลายจากความตึง

เครียด เพื่อการพักผอนหยอนใจ หาความสนุกสนาน การประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู การได

เรียนรูวัฒนธรรมประเพณี การแสวงหาสิ่งแปลกใหม ติดตอธุรกิจ ตลอดถึงการเยี่ยมเยือนญาติมิตร 

โดยที่ไมมีรายไดเกิดขึ้นจากการเดินทางในคร้ังน้ัน และนักทองเที่ยว (Tourist) หมายถึง นักทองเที่ยว

ที่เดินทางจากที่พักอาศัยของตนเกินกวา 24 ชั่วโมง โดยไปพักแรม ณ ที่ใดที่หน่ึงในชวงระยะเวลา

หน่ึง แลวจึงกลับมายังถิ่นที่อยูของตน โดยมีวัตถุประสงคอะไรก็ไดที่ไมใชมาหางานทํา หรือหารายได

ในประเทศน้ัน ๆ เชน มีวัตถุประสงคเพื่อทองเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน พักฟน การศาสนา การกีฬา 

การประชุมหรือสัมมนา การทูต การติดตอทางธุรกิจ การทําการคา เปนตน 
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ความหมายธุรกิจการทองเท่ียว  

ธุรกิจการทองเที่ยว หมายถึง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด การใหบริการ หรือการ

อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือการใหบริการอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของแกนักทองเที่ยว โดยสามารถแบงประเภทของธุรกิจการทองเที่ยว ไดดังน้ี 

1) ธุรกิจนําเที่ยวตามลักษณะของการจัดบริการนําเที่ยว ไดแก 

1.1) ธุรกิจนําเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour Operator) หมายถึง การจัดนํา

นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในประเทศ เดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวภายในประเทศน้ัน ๆ เชน การจัด

โปรแกรมทองเที่ยวไทยเที่ยวไทย เปนตน 

1.2) ธุรกิจจัดนําเที่ยวนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากตางประเทศไปยังแหลงทองเที่ยว

ในประเทศ (Inbound Tour Operator) เชน ชาวอังกฤษหรือชาวเยอรมันเดินทางเขามาทองเที่ยว

ประเทศไทย เปนตน 

1.3) ธุรกิจจัดนําเที่ยวนักทองเที่ยวภายในประเทศเดินทางไปแหลงทองเที่ยว

ตางประเทศ (Outbound Tour Operator) เชน คนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุน เปนตน 

2) ธุรกิจนําเที่ยวตามลักษณะและขอบเขตของการบริการ ไดแก  

2.1) ธุรกิจนําเที่ยวที่เสนอบริการการทองเที่ยวแบบเหมาจาย (Package Tour) เปน

ธุรกิจจัดนําเที่ยวโดยรวมคาบริการตาง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จ การนําเที่ยวมีกําหนดสถานที่

ทองเที่ยวและระยะเวลาที่แนนอนและมักเดินทางเปนกลุม แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

2.1.1) บริการเหมารวมที่มีผูนําเที่ยว (Escorted Tour) นําเที่ยวแบบน้ีจะมีผูดูแล 

หรือที่เรียกวา หัวหนาทัวร (Tour Escort) คอยอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวตลอดระยะเวลาใน

การเดินทาง 

2.1.2) บริการเหมารวมที่ไมมีผูนําเที่ยว (Unescorted Tour) เปนการนําเที่ยวที่

ใหบริการดานตาง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จ โดยไมมีผูนําเที่ยวรวมเดินทางอํานวยความสะดวกดวย แต

จะมีผูประกอบการภาคพื้นดินมารับ โดยนักทองเที่ยวจะถือบัตรโดยสารหรือคูปอง (Voucher) ที่มี

รายละเอียดการใหบริการตาง ๆ ไปยื่นใหกับผูใหบริการ เชน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว สวนสนุก     

เปนตน 

2.2) ธุรกิจนําเที่ยวที่เสนอบริการเฉพาะกลุม (Group Inclusive Tour) เปนการ

จัดบริการตามความตองการหรือความสนใจของกลุม ที่มักจะเปนสมาชิกของสโมสร สมาคม หรือ

องคการธุรกิจ ไดแก การนําเที่ยวชมดานศิลปวัฒนธรรม เชน วัด ปราสาทราชวัง ดานธรรมชาติ เชน  
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ดูนก เดินปา ไตเขา หรือดานกีฬา เชน กอลฟ ดํานํ้าดูปะการัง สมาชิกองคการตาง ๆ นิยมเดินทางเปน

กลุม เชน 15 คนขึ้นไป เพราะประหยัดคาใชจาย โดยเฉพาะในเร่ืองคายานพาหนะ 

2.3) ธุรกิจนําเที่ยวที่เสนอบริการอิสระ สําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศและใน

ประเทศเฉพาะราย (Foreign Individual Tour and Domestic Individual Tour) เปนการจัดนําเที่ยวตาม

ความตองการของนักทองเที่ยว เชน การจัดที่พักแรม พาหนะ การรับ-สงที่สนามบินหรือสถานขนสง 

อาหารบางมื้อ โดยอาจจัดใหมีการนําชมสถานที่ทองเที่ยวรวมอยูในโปรแกรมดวยกัน 

3) ธุรกิจนําเที่ยวที่เสนอบริการลักษณะพิเศษ (Specialty Intermediaries) เปนธุรกิจที่เปน

ตัวกลางระหวางผูผลิต เชน โรงแรม ภัตตาคาร แหลงทองเที่ยว กับลูกคาในการจัดนําเที่ยวเพื่อเปน

รางวัล หรือประชุม นิทรรศการ เปนผูจัดเดินทางทองเที่ยวที่ไดรับมอบอํานาจจากบริษัท หรือเปน

นายหนาบริษัทรถโดยสาร 

วัตถุประสงคของการเดินทาง 

การทองเที่ยวเปนความตองการอยางหน่ึง ทั้งทางดานรางกายและทางดานจิตใจ โดย     

สุดาพร ชุติธรานนท (2542, น. 39) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยววามีหลาย

ประการ ไดแก 

1) เพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย 

2) เพื่อมารวมการประชุมสัมมนา 

3) เพื่อศึกษาหาความรู 

4) เพื่อการศึกษา 

5) เพื่อการติดตอธุรกิจ 

6) เพื่อการเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง 

7) เพื่อการประกอบศาสนกิจ 

8) เพื่อทัศนศึกษา 

9) เพื่อสุขภาพ หรือพักฟน 

วัตถุประสงคดังกลาวสอดคลองกับ อุษณีย ศรีภูมิ (2544, น. 13 อางใน อารีย วรเวชธนกุล, 

2546, น. 37-38) ซึ่งไดกลาวถึงจุดประสงคของการทองเที่ยวตาง ๆ กัน ดังน้ี 

1) ความอยากรูอยากเห็นในดานตาง ๆ เปนการทองเที่ยว เพื่อไดพบเห็นสิ่งแปลกใหม 

รวมไปถึงดานวัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางกันออกไป 

2) การพักผอนหยอนใจเพื่อผอนคลายความเครียดจากกิจวัตรประจําวัน เชน การเลน

กีฬา การเดินทางทองเที่ยวตามแหลงบริการทางประวัติศาสตร 



32 

3) ความสนใจทางดานศาสนาและประวัติศาสตร ไดแก การเยี่ยมชมศาสนสถาน การ

ทองเที่ยวไปตามสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนตน 

4) อาชีพและธุรกิจ ไดแก การเดินทางเพื่อสํารวจคนควา การประชุม การสัมมนา

การศึกษา เปรียบเสมือนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มความรู 

5) อ่ืน ๆ ไดแก การเยี่ยมเยือนนญาติพี่นอง เพื่อนฝูง การเดินทางเพื่อวัตถุประสงคน้ี 

มักจะเกิดขึ้นในชวงวันหยุด วันเทศกาลตาง ๆ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2542) ไดกลาวถึง เหตุผลของการทองเที่ยวไววา ประชาชนมีการ

เดินทางไปมาอยูเสมอดวยวัตถุประสงคตาง ๆ ไดแก 

1) การเขารวมประชุม 

2) การเยี่ยมเยือนเพื่อน และญาติพี่นอง 

3) การไปติดตอธุรกิจ 

4) การไปรักษาสุขภาพ 

5) ความตองการไปในสถานที่ที่มีภูมิอากาศแตกตางกัน 

6) การพักผอนหยอนใจ และความเครียด เพื่อหลีกหนีจากความจําเจจากการทํางาน หรือ

ชีวิตประจําวัน 

7) การเที่ยวชมงานนิทรรศการ เหตุการณพิเศษ และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม 

8) การเขาชมการแขงขันกีฬา การประกวด 

9) การไปศึกษาตอ หรือการศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของชนชาติอ่ืน ๆ 

10)  การเขารวมพิธีแตงงาน งานศพ หรือพิธีทางศาสนา 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการเดินทาง จะเห็นไดวา ในการศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย เพื่อทราบถึงวัตถุประสงคของการ

เดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ทําใหสามารถเขาใจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวแตละบุคคลได นอกจากน้ี ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวใด ๆ ควรจะตองรูถึงวัตถุประสงค

ในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ซึ่งแตละบุคคลก็อาจจะคลายคลึงกันหรือแตกตางกัน

ออกไป เพื่อที่จะไดสามารถตอบสนองความตองการในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไดตรงตาม

วัตถุประสงค และเพื่อใหพวกเขาไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการทองเที่ยวในแตละคร้ัง 
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ประเภทของแหลงทองเท่ียว 

เดิมน้ันการทองเที่ยวจะเปนการทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวที่มีโดยธรรมชาติ ตอมามีการ

พัฒนาขึ้นอยางตอเน่ือง จนถึงขั้นที่มนุษยจัดสรางแหลงทองเที่ยว หรือดัดแปลงใหเกิดแหลงทองเที่ยว

แบบใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อสนองความตองการ อยางไรก็ตามการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดแบง

ประเภทของแหลงทองเที่ยวออกเปน 7 ประเภท คือ แหลงทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน           

ศาสนสถาน ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเริงรมย อุตสาหกรรมและหัตถกรรม และ

แหลงทองเที่ยวประเภทอ่ืน ๆ ไดแก สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนกีฬา เปนตน หรือยาน

ทองเที่ยวอันเกิดจากกิจกรรมของประชาชน แหลงทองเที่ยวทั้งหมดน้ี อาจเปนแหลงทองเที่ยวถาวร 

หรือมีกิจกรรมทองเที่ยวตลอดทั้งปอยางสม่ําเสมอ และแหลงทองเที่ยวชั่วคราวที่มีขึ้นตามชวงเวลาที่มี

เทศกาลเทาน้ัน (อุษณีย ศรีภูมิ, 2544, น. 15 อางใน อารีย วรเวชธนกุล, 2546, น. 38) 

สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของแหลงทองเที่ยว จะเห็นไดวา กอนที่นักทองเที่ยวแต

ละบุคคลจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว หรือเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวน้ัน นักทองเที่ยวจะตองเลือก

ประเภทของแหลงทองเที่ยวที่สนใจจะไปทองเที่ยวกอน โดยแหลงทองเที่ยวมีใหเลือกหลายประเภท

มากมายทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เชน แหลงทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถาน 

แหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา แหลง

ทองเที่ยวประเภทสถานเริงรมย เปนตน แหลงทองเที่ยวแตละประเภทจะมีผลทําใหพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวแตกตางกันออกไปเชนกัน ดังน้ันในการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวจะตองพิจารณา

ประเภทของแหลงทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยวดวย พอจะชี้ใหเห็นไดวา การที่จํานวนประชากร

เพิ่มมากขึ้น ความตองการสถานที่ทองเที่ยวและการเดินทางทองเที่ยวไปตามสถานที่ตางถิ่น หรือตาง

แดนจึงเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมการทองเที่ยวจะเกิดขึ้นจากปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ คาใชจาย

สําหรับการทองเที่ยว เวลาสําหรับการทองเที่ยว และการต้ังใจที่จะทองเที่ยว โดยองคประกอบเหลาน้ี

จะตองมีความพรอมกอนที่นักทองเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ นอกจากน้ี 

พฤติกรรมการทองเที่ยวยังเกิดจากตัวกระตุน 4 ดานหลัก ๆ ไดแก ตัวกระตุนทางกายภาพ วัฒนธรรม 

ความสัมพันธระหวางบุคคล ชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยว และตัวกระตุนดานการงานและอาชีพ   

เปนตน ดังน้ันตัวกระตุนหรือสิ่งจูงใจ ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวได 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

จากการทบทวนเอกสาร พบวา มีนักวิชาการหลายคนไดทําการศึกษาพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว มีดังตอไปน้ี 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวมีลักษณะเปนกระบวนการประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ โดย

เร่ิมขั้นตอนจากการที่นักทองเที่ยวเกิดความตองการในการเดินทางทองเที่ยวอยางตอเน่ือง ไดรับการ

กระตุน จนกระทั่งนักทองเที่ยวไดตอบสนองความตองการในการเดินทางทองเที่ยวจึงทําใหเกิดการ

เดินทางทองเที่ยวขึ้น (เลิศพร ภาระสกุล, 2555, น. 159) 

 
ภาพท่ี 2.1  โมเดลพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ท่ีมา : เลิศพร ภาระสกุล (2555, น. 161) 
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พฤติกรรมการทองเที่ยวสามารถสรุปไดดังภาพที่ 2.1  

ขั้นตอนแรกในการเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยว คือ การกระตุนใหมีความตองการในการ

เดินทางทองเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายประการ เชน คาโดยสารเคร่ืองบินตนทุนตํ่า สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงเทศกาลของแหลงทองเที่ยว เปนตน เมื่อเกิดการกระตุนในการเดินทาง

ทองเที่ยวแลว การรับรูถึงความตองการที่เกิดขึ้นก็เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวรูถึงวัตถุประสงค

และเปาหมายในการเดินทางทองเที่ยว เมื่อรับรูถึงความตองการแลวนักทองเที่ยวจะมีการใชเวลาหา

ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว เพื่อวางแผนในการเดินทางทองเที่ยวแตละคร้ัง จนเกิดการแยกแยะ

ตัวเลือกแหลงทองเที่ยวตาง ๆ เชน ประเทศหรือสถานที่ที่ทองเที่ยวที่มีอยูในใจจะปรากฏขึ้นมา โดย

ปจจัยที่มีสวนชวยในการพิจารณา เชน เพื่อน ญาติพี่นอง แพ็กเกจทัวร พนักงานขายของตัวแทน

จําหนายทางการทองเที่ยว แผนพับ โฆษณา หลังจากน้ันจึงทําการประเมินตัวเลือก ซึ่งในขั้นน้ี

นักทองเที่ยวจะเกิดการเปรียบเทียบในลักษณะเดน ๆ ในแตละสถานที่ จนเกิดการตัดสินใจเลือก

สถานที่ทองเที่ยว เกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการทางการทองเที่ยว และการเดินทางทองเที่ยว

ไปตามสถานที่ที่ไดเลือกระหวางการเดินทาง และเมื่อการเดินทางทองเที่ยวสิ้นสุดจะเกิดพฤติกรรม

หลังจากการทองเที่ยวจะเปนความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางเดินทางทองเที่ยว เชน สถานที่

ทองเที่ยว การใหบริการตาง ๆ เปนที่พอใจหรือไม ถาพอใจก็จะเกิดการเดินทางไปยังสถานที่น้ัน ๆ อีก

คร้ัง 

โมเดลพฤติกรรมของผูซื้อสามารถนํามาใชศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว ซึ่งเร่ิมตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่ง

กระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได 

(Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากความรูสึกนึกคิดจะนําไปสูการ

ตอบสนอง หรือการตัดสินใจจากผูซื้อ จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีอยูที่สิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความ

ตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2539, น. 110) ดัง

ภาพที่ 2.2 
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ภาพท่ี 2.2  โมเดลแสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ หรือ S - R Theory 

ดัดแปลงมาจาก : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541, น. 83) 

 

โมเดลพฤติกรรมการซื้อ อาจเรียกวา “S - R Theory” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย และสิ่ง

กระตุนที่เกิดจากภายนอก เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว จึงถือวา

เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา หรือบริการทางการทองเที่ยว โดยสิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 

2 สวน คือ 

1.1) สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่ผูบริหาร

สามารถควบคุมและจัดใหมีขึ้นได เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด ดังน้ี 

1.1.1) สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกโปรแกรมทองเที่ยวใหมี

ความนาสนใจ เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการในการซื้อผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 

1.1.2) สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน กําหนดราคาโปรแกรมทองเที่ยวให

สอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ โดยขึ้นอยูกับความนิยมและชวงเวลาในการ

เดินทาง เปนตน 

1.1.3) สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน จัดจําหนายโปรแกรม

ทองเที่ยวผานทางอินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ แผนพับ โบชัวร หรือตามงานมหกรรมการทองเที่ยว  

ตาง ๆ 

1.1.4) สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาอยาง

สม่ําเสมอ ใชโปรแกรมทองเที่ยวหรือของที่ระลึกในการลด แลก แจก แถม เพื่อเปนสิ่งกระตุนให

นักทองเที่ยวตองการซื้อ 

1.2) สิ่งกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได 

มีดังน้ี 
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1.2.1) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะทางเศรษฐกิจ รายไดและรายจายของ

นักทองเที่ยว เพราะจะสงผลตอความตองการของนักทองเที่ยว 

1.2.2) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี เชน การเขาถึงแหลงขอมูลโปรแกรมทองเที่ยว

หรือสถานที่ทองเที่ยวทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

1.2.3) สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง เชน การเพิ่มหรือลดภาษีสินคา

ทางการทองเที่ยวบางชนิดของภาครัฐบาล การเรียกรองคาคุมครองของนายทุน เปนตน 

1.2.4) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม เชน ความอยากรูหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ

แตละทองถิ่น จึงทําใหเกิดการเดินทางขึ้น 

2) กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งผูขายไมสามารถ

ทราบได และความรูสึกนึกคิดจะไดรับอิทธิพลจากคุณลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) ซึ่ง

ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ เชน 

2.1) ปจจัยดานวัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม และการเขาถึงวัฒนธรรม

ของสถานที่ทองเที่ยวในแตละทองถิ่น 

2.2) ปจจัยดานสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวัน การไดรับการยก

ยองจากบุคคลอ่ืน ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ เชน การเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนเดินทาง

ไปทองเที่ยวไมมากนัก เปนสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางจากเดิม เปนตน 

2.3) ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะเฉพาะตัวบุคคล 

ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และประสบการณในการทองเที่ยว 

2.4) ปจจัยทางจิตวิทยา การซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลมาจาก การจูงใจ การรับรู 

ทัศนคติ ฯลฯ เปนการดึงดูดใหนักทองเที่ยวตัดสินใจไดงายขึ้น  และยังไดรับอิทธิพลมาจาก

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) เชน การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และพฤติกรรมหลังการซื้อ เปนตน 

3) การตอบสนองของผูซื้อ (Buy’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ โดยจะมี

การตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

3.1) การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) เชน นักทองเที่ยวบางกลุมจะตองการ

เลือกที่พักในระดับ 5 ดาว เชน โรงแรมเซ็นทารา โรงแรมดุสิตธานี เปนตน การเลือกผลิตภัณฑ

ทองเที่ยว ถึงแมผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวจะเปนสิ่งที่จับตองไมได โดยผูขายไมสามารถหยิบ

สถานที่ทองเที่ยวมาใหลูกคาไดสัมผัสหรือเชยชมกอนที่จะตัดสินใจได ซึ่งผูขายจะตองนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใหชัดเจน เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว 
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3.2) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เปนการเลือกแบรนดสินคาที่จะเดินทาง

ทองเที่ยวหรือทองเที่ยวกับบริษัทชั้นนําที่มีชื่อเสียง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ เชน สายการ

บินไทย นกแอร แอรเอเชีย เปนตน และบริษัทนําเที่ยว เชน หนุมสาวทัวร ไทยทราเวลเซ็นเตอร     

เปนตน 

3.3) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) เชน ผูบริโภคจะเลือกซื้อผูที่สามารถตอบสนอง

ความตองการ และเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดใกลเคียงที่สุด อาจเปนการเลือกผานทางหนังสือพิมพ 

นิตยสาร อินเทอรเน็ต งานมหกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ เปนตน 

3.4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) เชน การทองเที่ยวในชวงปดเทอม 

ชวงวันหยุดยาว คาโดยสารเคร่ืองบินราคาประหยัด หรือขึ้นอยูกับฤดูกาลของแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ 

3.5) การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) เชน การเดินทางเปนหมูคณะ 

ครอบครัว หรือแบบคูรัก เปนตน เพราะสวนใหญถาพักในโรงแรมอาจจะตองเดินทาง 2 คนหรือ

มากกวา เพื่อใหคุมกับคาที่พัก 

สรุปไดวา พฤติกรรมการทองเที่ยว หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกใด ๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการ และบรรลุวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว ซึ่งความตองการของ

นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปอยางหลากหลาย ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองคนหาหรือ

วิจัยพฤติกรรมการทองเที่ยว เพื่อออกกลยุทธตาง ๆ หรือหามูลเหตุจูงใจใหนักทองเที่ยวมาใชบริการ 

เพื่อตอบสนองความจําเปน และความตองการของนักทองเที่ยวใหไดรับความพอใจ และบรรลุ

วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว ไมวาจะเปนการทองเที่ยวภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม 

แนวคิดและทฤษฏีปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว 

ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวจะมีปจจัยตาง ๆ ที่เขามาชวย

ตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว หรือแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะมีปจจัยตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
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ภาพท่ี 2.3  ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว 

 

ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ เปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว

โดยจําแนกเปน (วิภา วัฒนพงศชาติ, 2542, น. 8) 

1.1) อายุ การเดินทางทองเที่ยวจะขึ้นอยูกับชวงอายุ กลาวคือ กลุมผูมีอายุนอย สวน

ใหญอาจจะเดินทางไปกับผูใหญหรือครอบครัว กลุมชวงวัยรุน จะเนนไปทางดานการผจญภัย อยาก

เห็นอยากลอง เพื่อเปดรับประสบการณใหม ๆ และกลุมของผูสูงอายุ จะมีเวลาสําหรับการทองเที่ยว

มากกวากลุมอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจจะขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจะทําใหทองเที่ยวไดไมเต็มที่ 

1.2) รายได มีความสัมพันธกับคาใชจายในการทองเที่ยว กลาวคือ เมื่อรายไดสูงขึ้นก็

จะมีเงินเหลือพอที่จะใชจายสําหรับการทองเที่ยวมากขึ้น หรืออาจจะสรุปไดวา เมื่อมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้น สัดสวนของการทองเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย 

1.3) เพศ แทบจะไมมีความแตกตางกันมากระหวางเพศชายและเพศหญิงในการ

เดินทางทองเที่ยว 

1.4) การศึกษา เมื่อบุคคลมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็จะนิยมเดินทางทองเที่ยวมาก

ขึ้น ทั้งน้ีสวนหน่ึงเปนผลมาจากปจจัยดานรายได เพราะวาการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทําใหมีโอกาส

ประกอบอาชีพที่สรางรายไดมากขึ้น 

2) ปจจัยที่ทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว 

เหตุผลของการเดินทางทองเที่ยวของแตละบุคคลมีความแตกตางกันในหลาย ๆ 

ประการ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2531, น. 88-90) ประกอบไปดวย 
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2.1) เงินหรือคาใชจาย เปนสิ่งแรกที่ผูเดินทางทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงทันที เพราะ

การเดินทางทองเที่ยวจําเปนตองมีเงิน หรืองบประมาณเพื่อใชจายในดานตาง ๆ เชน คาพาหนะ คาที่

พัก คาอาหาร คาบริการสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก และการใชจายซื้อของ เปนตน 

2.2) เวลา เปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับผูเดินทางทองเที่ยว เพราะเวลาในการ

ทองเที่ยวของแตละบุคคลยอมขึ้นอยูกับสถานภาพในการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน บางคนอาจใช

เวลาวันหยุดสุดสัปดาหเพื่อการเดินทางทองเที่ยว แตบางคนอาจใชเวลาชวงปดภาคเรียนของบุตร

หลาน หรือหลังชวงชีวิตทํางานในการทองเที่ยว เปนตน 

2.3) ความต้ังใจที่เดินทาง ปจจัยขอน้ีเกิดจากเหตุผล และความรูสึกนึกคิดสวน

ตัวอยางแทจริง การมีเงิน และมีเวลา อาจไมเพียงพอที่จะกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวไดถาไมต้ังใจที่

จะไป นักทองเที่ยวอาจถูกกระตุนไดจากสิ่งตาง ๆ เชน ความตองการที่จะเดินทางทองเที่ยว การเก็บ

รวบรวมขอมูลในการทองเที่ยว การเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหเห็นคุณคาของการทองเที่ยว ปจจัย

ทางดานสังคม เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและ

ภาพลักษณทางการทองเที่ยว เปนตน สิ่งเหลาน้ีทําใหความต้ังใจที่จะเดินทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยว ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา 

3) ปจจัยภายใน ประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี 

3.1) ทรัพยากรทางการทองเที่ยว (Tourism Resource) หมายถึง สิ่งดึงดูดใจใหผูคน

เดินทางมาเยือนทองถิ่นในประเทศน้ัน ๆ ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 

รวมทั้งเทศกาลและงานประเพณีประจําปที่มีอยูในทองถิ่น 

3.2) ความปลอดภัย (Security) เปนการตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินเปนประการสําคัญ มาตรการรักษาความ

ปลอดภัยจึงตองมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกแหลงทองเที่ยว 

3.3) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) ประกอบดวย สิ่งอํานวยความสะดวกหลัก 

เชน ถนน ไฟฟา ประปา สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร ทาเรือ ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย 

เปนตน โดยปกติแลวภาครัฐบาลจะเปนผูลงทุนจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน เพื่ออํานวยความ

สะดวกสบายใหกับประชาชนในทองถิ่น หรือหากเปนการลงทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวประชาชน

ในทองถิ่นก็จะเปนผูที่ไดรับประโยชนอยางถาวร 

3.4) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) เปนสถานที่หรือบริการที่สวนใหญ

ภาคเอกชนจะเปนผูจัดหาไวบริการแกนักทองเที่ยวในรูปของการประกอบธุรกิจ แตก็มีบริการของ

รัฐบาลอยูบางสวนดวย ดังน้ี 
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3.4.1) การคมนาคม ทั้งจากตางประเทศ และภายในประเทศที่จะไปยังแหลง

ทองเที่ยว จะตองมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เชน ทางบกมีถนนที่ยานพาหนะตาง ๆ ผานเขา

ออกไดสะดวก ทางนํ้ามีทาเทียบเรือ ทางอากาศมีทาอากาศยานทันสมัย มีเที่ยวบินเขาออกเปนจํานวน

มาก รวมไปถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนตน 

3.4.2) พิธีการเขาเมืองและบริการขาวสาร การทําใหระเบียบวิธีการเขาเมืองมี

ความสะดวกรวดเร็ว มีการบริการใหขาวสาร บริการจองที่พัก บริการขนสงสูที่พัก เปนตน 

3.4.3) ที่พัก มีบริการโรงแรมระดับตาง ๆ ใหเลือก โดยอัตราคาที่พักเหมาะสมกับ

คุณภาพสะอาด และมีบริการตามมาตรฐานสากล 

3.4.4) รานอาหาร นอกจากจะมีสถานที่ใหบริการอาหารที่หลากหลาย อาหารที่

ใหบริการถูกสุขลักษณะ ราคาประหยัด รวมถึงการบริการที่สุภาพ 

3.4.5) บริการนําเที่ยว มีการบริการนําเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ โดย

มัคคุเทศกตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง อัธยาศัยไมตรี และมีความรับผิดชอบตอหนาที ่

3.5) สินคาของที่ระลึก (Souvenirs) จะตองมีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา การ

สงเสริมการใชวัสดุพื้นบานการออกแบบสินคาใหมีเอกลักษณ รวมทั้งการบรรจุหีบหอที่สวยงาม เพื่อ

จูงใจใหนักทองเที่ยวตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 

3.6) การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ เปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนวิธีที่จะทําใหแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจัก และเปนที่สนใจของ

นักทองเที่ยวทั้งจากตางประเทศ และภายในประเทศ 

3.7) ภาพลักษณ (Image) เปนตัวกําหนดกลุมนักทองเที่ยว เพราะการสราง

ภาพลักษณที่ดีใหกับแหลงทองเที่ยวจะทําใหเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว ดังน้ันจึงควรฟนฟูภาพลักษณ

ของแตละประเทศใหมีความนาสนใจ และดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

4) ปจจัยภายนอก ประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี 

4.1) สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก มีสวนสําคัญในการกําหนดกระแสการ

เดินทางของนักทองเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าจะทําใหการเดินทางทองเที่ยวนอยลง โดยเฉพาะ

การเดินทางทองเที่ยวระยะไกล เชนเดียวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของบางประเทศ อาจ

กอใหเกิดความรูสึกถึงความไมมั่นคง เปนผลใหการเดินทางออกนอกประเทศชะลอตัวลงในระยะเวลา

น้ัน ในทางตรงกันขามการฟนตัวทางเศรษฐกิจและสภาพความมั่นคงทางการเมือง จะเปนตัวกระตุน

กระแสการเดินทางใหเกิดการขยายตัวอยางกวางขวาง 
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4.2) ความนิยมในการทองเที่ยว เกิดจากการไดไปทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ และ

เกิดความประทับใจของสถานที่ทองเที่ยวน้ัน อาจจะเปนการบอกตอกันระหวางบุคคล หรือการไดรับ

ขอมูลจากชองทางตาง ๆ ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการที่จะเดินทางไปยังสถานที่น้ัน ๆ และเกิด

การทองเที่ยวซ้ํา เพราะนักทองเที่ยวแตละบุคคลมีความตองการในการเดินทางทองเที่ยวแตกตางกัน 

4.3) การขยายเสนทางคมนาคม การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสง ทั้งทางบก ทาง

เรือ และทางอากาศ มีแผนในการสรางถนน ทางรถไฟ และทางดวน เพื่อเปนการเชื่อมโยงการเดินทาง

ระหวางกันใหมีความคลองตัวมากขึ้น สงผลใหการเดินทางทองเที่ยวเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

4.4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง ความมั่นคงทางการจะสงผลตอการ

เดินทางทองเที่ยว เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเดินทางทองเที่ยว 

สรุปไดวา ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว สวนใหญจะเปนปจจัย

ทางดานสังคมและเศรษฐกิจซึ่งประกอบดวย อายุ รายได เพศ และการศึกษา กลาวคือ ผูที่มีอายุนอย

และผูสูงอายุที่มีเวลาวางจากการทํางาน จะมีโอกาสที่จะเดินทางทองเที่ยวมากกวาวัยทํางาน ในสวน

ของเพศน้ัน เพศหญิงและเพศชาย แทบจะไมมีความแตกตางในดานพฤติกรรมการทองเที่ยว 

นอกจากน้ี การเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวยังสามารถพิจารณาไดจากปจจัยอ่ืน ๆ อีก ปจจัยภายใน 

ไดแก ทรัพยากรการทองเที่ยว ความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาประชาสัมพันธ และ

ภาพลักษณ เปนตน สวนปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการ

ทองเที่ยว การขยายเสนทางคมนาคม และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง เปนตน จะเห็นวา 

ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดน้ี มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ

ไดทั้งสิ้น 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (The service marketing mix หรือ 7P’s) 

Philip (2003, p. 16) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรที่สามารถควบคุมได

ทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมและสนองความตองการ

ของลูกคาใหพึงพอใจ  

Payne (1993, p. 92) กลาววา สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปจจัยที่ตอง

พิจารณาเพื่อกําหนดตําแหนงของการบริการและกําหนดสวนการตลาดของธุรกิจบริการ ในแตละสวน

ของสวนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน และตองสอดคลองกันเพื่อใหการดําเนินงาน

ดานการตลาดประสบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 53) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาดบริการ 

หมายถึง ตัวแปรที่ทําใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดไดตรงเปาหมายของผูบริโภคและ

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขงขัน  

ดังน้ันแนวคิดของสวนประสมทางการตลาดบริการขางตนสามารถสรุปไดวา สวน

ประสมทางการตลาดบริการ คือ ตัวแปรที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชในธุรกิจบริการ เปนตัวแปรที่สามารถ

ควบคุมไดและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม เพื่อตอบสนองความตองการ

ของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือสําหรับจัดการธุรกิจบริการทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาดที่เปนที่รูจักกันมากที่สุด น่ันคือ 4P’s ซึ่งประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ตอมาไดมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมสวนประสมทางการตลาดขึ้นมาใหมเพื่อความเหมาะสมสําหรับ

ธุรกิจบริการที่ปจจุบันกําลังไดรับการตอบรับอยางมากจากลูกคากลุมเปาหมาย นักการตลาดจึงไดทํา

การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดขึ้นมาใหมอีก 3 ปจจัย คือ บุคลากร (People) กระบวนการ 

(Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งทั้ง 7 ปจจัย หรือเรียกอีกอยาง 7P’s จะเปน

ปจจัยที่ธุรกิจบริการสามารถใชเปนหลักในการบริหารกลยุทธทางการตลาด ดังภาพที่ 2.4 

 ฑณั ภติ ล ผ

ราคา

ชองทางการ

ยา นหาํ จดัจ

บุคลากร
สงเสริมการ

ขาย

งาทะ ณษก ั ล

กายภาพ

กระบวนการ

สวนประสมทาง

การตลาดบริการ

 

ภาพท่ี 2.4  แสดงสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ดัดแปลงมาจาก : Kotler (1997, p. 109) 

 

ดังน้ัน การสรางสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) เปนการ

ปรับเปลี่ยนปจจัยหรือองคประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ทําใหสามารถกําหนดสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการของตนเอง 
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สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได สวนประสมการตลาดมีรายละเอียดดังน้ี (Kotler, 1997, 

p. 109) 

1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผูใหบริการไดเตรียมไวเพื่อตอบสนองความ

ตองการใหกับลูกคา ซึ่งผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวน้ันจะแตกตางจากสินคาในกลุมธุรกิจอ่ืนโดย

สิ้นเชิง เพราะสินคาจากการทองเที่ยวน้ันเปนสินคาที่ไมสามารถจับตองได (Intangible Product) การ

ตัดสินใจซื้อของลูกคาจะขึ้นอยูกับความตองการและความเชื่อมั่นของลูกคาโดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือน

การซื้อความคาดหวัง (Expectation) เทาน้ัน เชน นักทองเที่ยวซื้อแพ็คเกจทัวรโดยคาดหวังวา เมื่อ

เดินทางไปถึงจะมีผูมารับและพาไปเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ และคอยอํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเที่ยว คาดหวังวาสายการบินจะเดินทางตรงเวลาดวยความปลอดภัย เปนตน ความคาดหวัง

ดังกลาวเปนการยากที่จะทราบถึงความตองการแทจริงของผูซื้อสินคาได เน่ืองจากผูขายไมทราบถึง

ความคาดหวังอันแทจริงของลูกคาได เพราะประสบการณในการตัดสินใจของลูกคาแตกตางกัน 

2) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน โดยลูกคาจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคาของการบริการกับราคาของบริการน้ัน ดังน้ัน การกําหนดราคาของสินคาทางการ

ทองเที่ยวน้ันคอนขางเปนไปไดยาก เน่ืองจากความตองการของตลาดทองเที่ยวมีความแตกตางกัน 

และยังมีปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่เปนตัวกําหนดราคา เชน ฤดูกาล สายการบิน ที่พัก เปนตน 

3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution channel) หมายถึง การทองเที่ยว

และสินคาที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวน้ัน เปนการทําใหลูกคาเขาถึงบริการ และผลิตภัณฑทางการ

ทองเที่ยว ซึ่งจะถูกกําหนดโดยสภาวะตลาดและผูประกอบการ อยางไรก็ตามชองทางการจัดจําหนาย

น้ันสามารถแบงไดดังน้ี 

3.1) จัดจําหนายโดยตรงใหกับลูกคา ซึ่งชองทางน้ีอาจกลาวไดวาเปนชองทางที่

เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือกับแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการนิยมแบบถาวร ผูใหบริการหรือสินคา

จะจัดจําหนายโดยตรงกับลูกคา โดยอาจจะใชเคร่ืองมือบางอยาง เชน อินเทอรเน็ต การโฆษณา      

เปนตน และผูขายสามารถควบคุมการขายไดโดยตรง 

3.2) จัดจําหนายโดยผานตัวกลาง การจัดจําหนายลักษณะน้ีเปนการจัดจําหนาย

โดยการผานตัวกลางทั้งในรูปแบบของการคาปลีกและสง เชน บริษัททองเที่ยวกับสายการบิน หรือ

บริษัททองเที่ยวกับลูกคา การจัดจําหนายในรูปแบบน้ีจัดวาเปนการจัดจําหนายในชองทางปกติใน

ธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งมีขอดี คือ สามารถขยายฐานการตลาดไดอยางกวางขวาง และลักษณะของลูกคา

ก็มีความแตกตางกันออกไป และขอเสียของการจัดจําหนายดังกลาวสําหรับผูประกอบการจะตองเสีย

สวนแบงคานายหนาใหแกผูขาย และไมสามารถตอบโตคูแขงไดทันที 
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3.3) การจัดจําหนายโดยการต้ังตัวแทนจําหนาย ชองทางการจัดจําหนายใน

ลักษณะน้ีมักจะนิยมใชในกรณีที่ผูประกอบการตองการขยายฐานการตลาดใหกวางออกไปในประเทศ

ตาง ๆ ที่ตนเองไมมีความชํานาญ หรือไมมีศักยภาพเพียงพอ เชน สายการบินของตางประเทศจะเขามา

ดําเนินธุรกิจ แตยังไมมีความสามารถที่จะลงทุนอยางเต็มที่ จึงไดแตงต้ังตัวแทนขึ้นเพื่อรับผิดชอบใน

การจัดจําหนายและวางแผนการดําเนินงาน 

4) การสงเสริมการขาย (Promotion) การจัดการสงเสริมการขายถือเปนกลยุทธทาง

การตลาดที่สําคัญในการจัดการตลาดของสินคาทางดานการทองเที่ยว นอกจากกลยุทธทางดานราคา

หรืออ่ืน ๆ ดังน้ันปจจัยดานการสงเสริมการขายเชื่อมโยงกับกิจกรรมการสงเสริมการขายมากกวา

นโยบาย การโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งน้ี เพราะสามารถกระตุนความสนใจใหอยากทดลอง และ

กระตุนการซื้อของกลุมลูกคาไดมากกวาชองทางอ่ืน ๆ การจัดการสงเสริมการขายของสินคาทางดาน

การทองเที่ยวน้ันสามารถจัดทําไดหลายลักษณะดังตอไปน้ี 

4.1) การจัดสงเสริมการขายแบบเนนในตัวสินคาเอง (Product Promotion) เปน

การจัดสงเสริมการขายโดยตรงสรางความคุนเคยในตัวสินคา (Product Awareness) อาจใชกลยุทธ

หลายวิธี เชน การโฆษณา การลดราคา การจับรางวัล หรือขอเสนอราคาพิเศษ เปนตน 

4.2) การจัดสงเสริมการขายแบบรวมกับสินคาอ่ืน (Joint Promotion) เปนการจัด

สงเสริมการขายโดยรวมกับสินคาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวหรือไมก็ได เชน ซื้อ

คาโดยสารเคร่ืองบินแถมที่พัก ซื้อของในหางสรรพสินคาสามารถจับรางวัลแพ็คเกจทัวร เปนตน 

4.3) การจัดสงเสริมการขายแบบการเนนที่เคร่ืองหมายการคา (Brand Awareness) 

เปนการจัดที่ไมเนนการขายหรือกลยุทธการตลาดมาก สวนใหญจะใชการโฆษณา การบริจาค หรือ

กิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ เพื่อสรางชื่อเสียง (Reputation) หรือสรางแบรนดออกมาใหประชาชนไดรับรู 

5) บุคลากร (People) การจัดเตรียมบุคคลเพื่อใหบริการแกลูกคา ซึ่งบุคคลที่สําคัญ

ที่สุด ก็คือผูที่จะตองพบกับลูกคาโดยตรง ดังน้ัน ทางบริษัทนําเที่ยวจะตองมีการฝกอบรมใหแก

พนักงาน เพื่อจัดเปาหมายใหอยูในทิศทางเดียวกัน 

6) กระบวนการ (Process) เปนการใหบริการกับลูกคา ดวยความรวดเร็ว ความ

สะดวกสบาย และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)  

7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการสรางคุณภาพการบริการ

โดยรวม แสดงใหเห็นคุณภาพการบริการผานทางเหตุการณและการนําเสนอ (Presentation) โดยเปน

สิ่งที่ลูกคาสามารถมองเห็นและตัดสินใจได 
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กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการเปนตัวแปรที่สามารถ

ควบคุมไดและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่งธุรกิจบริการสามารถนํามา

ประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดทางการทองเที่ยว เพื่อสนองความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมาย ทําใหลูกคากลุมเปาหมายเกิดความพอใจ ตลอดจนประทับใจในการบริการ 

แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจและแรงจูงใจในการทองเท่ียว 

Hudman (1980, pp. 33-34) ไดกลาววา นักทองเที่ยวมักจะมีมูลเหตุจูงใจในการเดินทาง

ทองเที่ยวมาจากปจจัยดังตอไปน้ี 

1) ปจจัยผลักดัน (Push Factor) คือ เงื่อนไขที่มากระตุนใหเกิดแรงผลักดันภายในตัว

บุคคลใหตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว อาจจะมาจากสาเหตุตาง ๆ คือ 

1.1) ความอยากรูอยากเห็น ในสิ่งน้ีอาจจะถือวาเปนแรงผลักดันภายในที่เห็นไดชัด

เพราะมนุษยมีสัญชาตญาณในการอยากรูอยากเห็นเร่ืองตาง ๆ ที่ตนเองยังไมรู การเดินทางทองเที่ยวก็

เปนการสํารวจโลกใหมในความคิด เปดมุมมองใหม และเพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับตนเอง 

1.2) ความพึงพอใจการเดินทาง และความประทับใจในสิ่งที่ไดพบเห็นก็ไดสราง

ความสุข ความพึงพอใจใหเกิดกับบุคคล ดังน้ัน การทองเที่ยวก็คือความพยายามที่จะแสวงหาความสุข

ใหกับตนเองน่ันเอง 

2) ปจจัยดึงดูด (Pull Factor) คือ เงื่อนไขภายนอกที่มาดึงดูดเราใจใหบุคคลไดออก

เดินทางทองเที่ยว ปจจัยดึงดูดเหลาน้ี ไดแก 

2.1) ลักษณะภูมิประเทศ ไดแก ลักษณะทางภูมิประเทศของแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ 

หรือทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวน้ัน ประกอบกับสภาพทางภูมิอากาศที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดิน

ทางเขามาทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวน้ัน ๆ 

2.2) สภาพหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่จัดวาเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว

เดินทางมาทองเที่ยวนอกเหนือไปจากสภาพทางกายภาพ สภาพอ่ืน ๆ น้ีอาจจะไดแก การเปนแหลง

สินคาที่นาสนใจ ราคาประหยัด เปนตน 

ปจจัยทางดานจิตวิทยาทั้งปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด ก็มีความเกี่ยวเน่ืองกันในลักษณะ

ตัวเสริมกําลัง (Reinforcement) ของกันและกัน กลาวคือ ปจจัยดึงดูดก็เปนตัวเสริมกําลังที่ทําใหเกิด

ปจจัยผลักดันในขณะเดียวกันปจจัยผลักดันก็เปนตัวเสริมกําลังที่ทําใหเกิดปจจัยดึงดูดดวย 

แมคอินทอช (Mcintosh, 1977, pp. 51-52) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการ

เดินทางทองเที่ยวที่คอนขางสนับสนุนฮัตแมนเชนกัน คือ 
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1) มูลเหตุจูงใจทางดานรางกาย หมายถึง ความตองการพักผอนความตองการแสวงหา

สิ่งแปลกใหม ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวก็คือสิ่งเดียวกันกับปจจัยผลักดันของฮัตแมนน่ันเอง 

2) มูลเหตุจูงใจทางดานวัฒนธรรม มูลเหตุจูงใจทางดานความสัมพันธระหวางบุคคล

มูลเหตุทางดานสถานภาพและเกียรติภูมิ 

แมคอินทอช ไดกลาววา มูลเหตุจูงใจเหลาน้ีเปนสิ่งผลักดันในจิตใจของบุคคลทุกคน

และเปนตัวกระตุนเราใหเกิดพฤติกรรมตามที่มีการคาดหวังไว ซึ่งในเร่ืองของการทองเที่ยว การ

คาดหวังดังกลาวก็คือ ความพึงพอใจที่ไดรับจากกิจกรรมเพื่อการหยอนใจ และจากการศึกษาของ

แดนน (Dann, 1981, p. 40) ไดกลาวถึง สาเหตุของการทองเที่ยวไวคลาย ๆ กันกับแมคอินทอช แต

แดนน แยกพื้นฐานการจูงใจออกเปน 2 แนวทาง คือ 

1) การทองเที่ยวเกิดขึ้นเพื่อแสวงหาในสิ่งที่คลายเปนการใหรางวัลตนเอง หรืออยากที่

จะไดรับรูในวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ความตองการพักผอน การผอนคลายความตึงเครียด 

2) การทองเที่ยวเกิดขึ้นเพื่อเปนการหลีกหนี คือ ปลีกตัวออกไปจากความจําเจของ

สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน หรือหลบหนีจากปญหาความวุนวาย ความลําบากใจ แมการหลีกหนีน้ัน

จะเปนการหลีกหนีชั่วคราวก็ตาม 

 

ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว 

มูลเหตุจูงใจในการเดินทางทองเท่ียว ฮัตแมน (Hudman) แมคอินทอช 

(Mcintosh) 

แดนน (Dann) 

- ดานสถานที่ทองเที่ยว  - - 

- เรียนรูวัฒนธรรม -   

- การแสวงหาส่ิงแปลกใหม    

- ความพึงพอใจในการเดินทาง   - 

- ตองการพักผอน -   

- หลีกหนคีวามจําเจในชีวิตประจาํวัน - -  

จากการเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวที่มีการศึกษากอนหนา    

(ตารางที่ 2.1) สามารถสรุปไดวา มูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว เปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง เพื่อ

การพักผอน เพื่อธุรกิจ เพื่อการประชุมหรือสัมมนา เพื่อการศึกษา เพื่อสุขภาพ เพื่อใหไดรับเพื่อนใหม 

ความรู และประสบการณใหม ๆ การไดเรียนรูวัฒนธรรม ตองการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน 
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เปนตน ซึ่งนักทองเที่ยวแตละบุคคล อาจจะมีมูลเหตุจูงใจที่เหมือนหรือแตกตางกันออกไป และ

นักทองเที่ยวจะเลือกวิธีการเพื่อตอบสนองความตองการในการเดินทางทองเที่ยวของตนที่เหมือนหรือ

แตกตางกันออกไปเชนกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับมูลเหตุจูงใจและวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวของ

แตละคนน่ันเอง  

เมื่อมีมูลเหตุจูงใจในการเกิดพฤติกรรมการเดินทางแลว ทางดานแรงจูงใจก็มีผลตอการ

ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเชนเดียวกัน มีผูใหความหมายของคําวาแรงจูงใจ ดังตอไปน้ี 

Walters (1978, p. 218) ไดใหความหมายของ “แรงจูงใจ” หมายถึง บางสิ่ง บางอยางที่อยู

ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มี

เปาหมาย 

Loudon and Bitta (1988, p. 368) ไดใหความหมายของ “แรงจูงใจ” หมายถึง สภาวะที่อยู

ภายในตัวของผูบริโภคที่เปนพลังทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเปาหมายที่ไดเลือก

ไวแลวซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูในภาวะสิ่งแวดลอม 

Middleton (1994, p. 52) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของนักทองเที่ยว เกิด

จากการจูงใจ (Motivation) เปนตัวจุดชนวนความตองการของบุคคล โดยไดอาศัยแนวคิดที่เกี่ยวกับ

การจูงใจใหบุคคลเกิดการทองเที่ยว โดยสามารถสรุปไดเปนประเภทใหญ ๆ ดังตอไปน้ี 

1) แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา (Business/Work Related Motives) 

1.1) การรับรู การประชุม การอบรมระยะสั้น การเดินทางเพื่อติดตอธุรกิจ 

1.2) การเดินทางออกจากบาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อไปทํางาน  

2) แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร (Physical/Physiological Motives) 

2.1) การมีสวนรวมในการไปเลนและชมกีฬา เชน กอลฟ เลนสกี เปนตน 

2.2) การพักผอน ผอนคลาย การคลายความเครียดในชีวิตประจําวัน 

2.3) การไดสัมผัสกับอากาศที่แตกตางกันของแตละประเทศ 

3) แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล (Cultural/Psychological/ 

Personal Education Motives) 

3.1) การมีสวนรวมในงาน (Festivals) โรงละคร การแสดงดนตรี รวมทั้งพิพิธภัณฑ 

3.2) การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่บุคคลสนใจ ตลอดจนการแสดงความ 

สามารถการใชฝมือในการแกะสลัก และการแสวงหาการใชเวลาวางในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 

3.3) การไปเยือนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ 
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4) แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม (Social/ 

Interpersonal and Ethic Motives) 

4.1) ความสนุกสนาน และความสัมพันธกับเพื่อน 

4.2) โอกาสที่จะไดรับการยอมรับจากสังคม 

4.3) การเดินทางที่มีเหตุการณอ่ืน ๆ มาประกอบ เชน ธุรกิจหรือหนาที่ในสังคม 

5) แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน (Entertainment/Amusement/ 

Pleasure) 

5.1) การชมกีฬา หรือชมงานแฟชั่นในตางประเทศ 

5.2) การไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะ หรือสถาปตยกรรมในยุโรป 

5.3) การใชเวลาวางเพื่อการจับจายใชสอย 

6) แรงจูงใจทางดานศาสนา (Religious Motives) 

6.1) การมีสวนรวมในการเดินทางไปนมัสการสิ่งที่เคารพในศาสนา 

6.2) การหาความสงบทางจิตใจ การศึกษาศาสนา 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory of Motivation) ความตองการตาง ๆ ของ

บุคคลเปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหพฤติกรรมแตกตางกันสําหรับนักการตลาด ลําดับขั้นความตองการ 

(Hierarchy of Needs) จากทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory of Motivation) เปน

สิ่งจูงใจที่ทําใหบุคคลแตละคนแสดงพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันออกมา 

Kotler (2003, p. 101) ไดกลาววา ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงลําดับจากสิ่งที่กดดัน

มากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ลําดับขั้นความตองการของมาสโลวไดเรียงตามความสําคัญ คือ ความ

ตองการทางกาย (Physiological Needs) ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Needs) ความ

ตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) ความตองการใหตน

ประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) บุคคลพยายามที่จะสรางความพึงพอใจใหกับ

ความตองการที่สําคัญที่สุดเปนอันดับแรกกอน เมื่อความตองการน้ันไดรับการสนองตอบความพึงพอ

ใจความตองการน้ันก็จะหมดลง และเปนตัวกระตุนใหบุคคลสรางความพยายามสรางความพึงพอใจ

ในขั้นตอไป 

ลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว มี 5 ขั้นดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานกายภาพหรือความตองการของรางกาย (Physiological 

Needs) ไดแก ความตองการในสิ่งที่จําเปนตอรางกาย และการดํารงชีวิต ซึ่งเปนความตองการขั้น

พื้นฐานเพื่อความอยูรอดของมนุษย และเปนสิ่งจําเปนที่สุดของมนุษย 
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ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่เหนือกวาความ

ตองการเพื่อความอยูรอด ซึ่งมนุษยมีความตองการในระดับที่สูงขึ้น และการเดินทางทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวยอมมีความเชื่อมั่นในเร่ืองความปลอดภัยทั้งการทองเที่ยวภายในประเทศ และ

ตางประเทศ 

ขั้นที่ 3 ความตองการได รับการยอมรับในสังคมหรือความตองการดานสังคม 

(Belonging/Social Needs) เปนความตองการความรักและการยอมรับ (Love and Belongingness 

Needs) เมื่อเปรียบกับการทองเที่ยว ก็คือ การไดเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่ที่ไมคอยมีคนไป การ

ไดไปผจญภัยทองเที่ยวกอน เมื่อนําไปแนะนําใหผูอ่ืนทําใหตัวเองไดรับการยอมรับจากเพื่อน เปนตน 

ขั้นที่ 4 ความตองการการยอมรับนับถือหรือความตองการการยกยอง (Esteem Needs) 

ซึ่งเปนความตองการการยกยองสวนตัว ความนับถือ และสถานะจากสังคม ตลอดจนเปนความ

พยายามที่จะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เชน การไดเดินทางไปยังสถานที่หรูหรา ที่พัก

ระดับ 5 ดาว หรือน่ังเคร่ืองบินชั้นเฟรสคลาส (First Class) เปนตน 

ขั้นที่ 5 ความตองการไดรับความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self–Actualization Needs) เปน

ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ซึ่งถาบุคคลใดสามารถบรรลุความตองการในขั้นน้ีจะไดรับการ

ยกยองเปนบุคคลพิเศษ เชน ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด หรือสิ่งที่ต้ังความ

ปรารถนาสูงสุดเอาไว 

เมื่อศึกษาถึงความตองการในแตละขั้นตอนของมนุษย บริษัทและผูประกอบการธุรกิจ    

ตาง ๆ ตองพิจารณาวาผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการลูกคาได เชนเดียวกับธุรกิจการ

ทองเที่ยวซึ่งเปนธุรกิจบริการ เพื่อจูงใจใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการของธุรกิจ นอกจาก

ความตองการทั้ง 5 ขั้นที่กลาวมาแลว มาสโลวยังไดเพิ่มความตองการซึ่งมีความสําคัญตอภาวะจิตใจ

มาอีก 2 ขั้น คือ 

1) ความตองการที่จะไดทราบและไดเกิดความเขาใจ (The Need to Know and 

Understand) ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมแสวงหาคําตอบ เพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็น 

2) ความตองการความสวยงาม (The Need for Aesthetic Satisfaction) ทําใหมนุษยมี

พฤติกรรมแสวงหา สรางสรรค และรักษาสิ่งสวยงาม ชื่นชมสิ่งสวยงามทั้งที่เปนธรรมชาติและศิลปะ

ตามรสนิยมของตนเอง 

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เปนการกลาวถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวมีลักษณะเปน

กระบวนการ เพื่อตอบสนองความตองการในการเดินทางทองเที่ยว ซึ่งความตองการของนักทองเที่ยว
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มีความแตกตางกันจึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว เพื่อหามูลเหตุจูงใจที่ทําให

นักทองเที่ยวเกิดการเดินทาง เร่ิมตนจากการเกิดสิ่งกระตุนใหมีความตองการ ความรูสึกนึกคิด การ

ตัดสินใจแลวเกิดการตอบสนอง โดยมีปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเปน

ปจจัยหลักที่เขามาชวยตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว ไมวาจะเปนดานสังคมและเศรษฐกิจ 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ รวมไปถึงแรงจูงใจในการ

เดินทางทองเที่ยวที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมีความตองการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น การออกกลยุทธ 

ตาง ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

จากการศึกษาขางตนสามารถสรุปตัวแปรที่ได ดังน้ี 1) ปจจัยทางการตลาด (4P’s) 2) มูลเหตุ

จูงใจในการเดินทางทองเที่ยว 3) การตัดสินใจของนักทองเที่ยว 4) พฤติกรรมการทองเที่ยว 5) สิ่ง

กระตุนในการทองเที่ยว 6) การตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 7) ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (7P’s) 8) แรงจูงใจในการทองเที่ยว ดังน้ัน จึงสรุปตัวแปรที่ตองการนําไปใชในการ

วิจัยคร้ังน้ี คือ ปจจัยทางการตลาดทองเที่ยวมีปจจัยตาง ๆ มาสนับสนุน เชน สิ่งกระตุน มูลเหตุจูงใจ 

แรงจูงใจ และการตัดสินใจในการเดินทาง เพราะการที่จะเกิดการเดินทางทองเที่ยวน้ัน นักทองเที่ยว

ตองศึกษาความตองการในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว ราคาในการคาใชจายสําหรับการทองเที่ยว การ

เขาถึงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวผานชองทางการจัดจําหนาย รวมไปถึงการสงเสริมการขายใน

รูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อกระตุนความตองการของนักทองเที่ยว และอีกหน่ึงตัวแปร 

คือ พฤติกรรมการทองเที่ยว การที่จะเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวน้ัน ตองรูถึงวัตถุประสงคที่จะ

เดินทางทองเที่ยว การหาขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เพื่อนํามาวางแผนในการไปทองเที่ยวสถานที่   

น้ัน ๆ มีการตอบสนองความตองการ จึงเกิดการตัดสินใจในการทองเที่ยว และเมื่อการเดินทางสิ้นสุด

ลงจะกลายเปนประสบการณในการทองเที่ยวคร้ังน้ัน รวมไปถึงการสงผลการทองเที่ยวในอนาคต 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวขาออกตางประเทศ (Outbound Tourism) 

การทองเที่ยวขาออก (Outbound Tourism) เปนการเดินทางออกนอกจากประเทศที่เปนที่อยู

อาศัยประจําของตน เพื่อไปทองเที่ยวยังประเทศอ่ืน ๆ เชน นักทองเที่ยวที่มีสัญชาติไทย (Thai 

Traveler) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทยเดินทางออกไปทองเที่ยวยังประเทศเกาหลี ญ่ีปุน ฮองกง 

สิงคโปร เปนตน การทองเที่ยวในรูปแบบน้ีจัดเปนนักทองเที่ยวขาออก (Outbound Tourist)           

ของประเทศไทย การทองเที่ยวในรูปแบบดังกลาว เรียกวา “นักทองเที่ยวระหวางประเทศ 

(International Tourist)”  
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2.3.1 สถานการณภาพรวมการทองเท่ียวขาออกตางประเทศ 

การเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมี

ปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนตอการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย ไดแก โปรแกรมการ

ทองเที่ยวภายในประเทศบางเสนทาง เชน ภูเก็ต เชียงใหม มีการปรับราคาสูงขึ้นจนมีราคาใกลเคียง

หรือตํ่ากวาการเดินทางไปตางประเทศของบางประเทศไมมากนัก เชน ประเทศสิงคโปร ฮองกง 

เกาหลี หรือญ่ีปุน เปนตน 

ปจจุบันรัฐบาลหลายประเทศใหความสําคัญกับการทองเที่ยว การใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อ

ดึงดูดนักทองเที่ยวเขาประเทศ นักทองเที่ยวชาวไทยก็เปนตลาดเปาหมายหลัก หลายประเทศเขามาทํา

การตลาดในประเทศไทยมากขึ้น เชน ประเทศเกาหลี สงเสริมการตลาดทองเที่ยวผานละคร             

บทภาพยนตร ดนตรี และวัฒนธรรม การยกเวนวีซาของคนไทยเขาประเทศญ่ีปุน การทําโปรโมชั่น

จากธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง เชน สายการบินตนทุนตํ่า บริษัทนําเที่ยว โรงแรม เปนตน รวมไปถึงประเทศ 

อ่ืน ๆ การโปรโมทการทองเที่ยวทําใหการทองเที่ยวเปนที่นิยมเดินทางไดตลอดทั้งป เพื่อนํารายไดเขา

สูประเทศ และการทําโฆษณา ประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสื่อตาง ๆ ซึ่งกระตุนใหเกิดความนิยม

ในการทองเที่ยวในประเทศดังกลาวสูงขึ้น 

การขยายตัวของการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เปนผลมาจากความตองการไป

ในสถานที่ทองเที่ยวใหม ๆ ประกอบกับการทําการตลาดของธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า โดยสถานที่

ทองเที่ยวในตางประเทศที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทยจะเปนสถานที่ทองเที่ยวใน

ระยะใกลในเอเชีย เชน เกาหลี ญ่ีปุน สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน เปนตน ในขณะเดียวกันการเดินทางไป

ยังสถานที่ทองเที่ยวระยะไกลมีจํานวนนอย เชน ยุโรป อเมริกา เปนตน เพราะคาใชจายในการเดินทาง

คอนขางสูง และตองมีวีซาในการเดินทาง ทําใหตลาดนักทองเที่ยวจํากัดเฉพาะในกลุมผูที่มีรายไดสูง

และนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมเทาน้ัน 

ในดานของบริษัทนําเที่ยวตางประเทศพยายามดึงดูดลูกคา ดวยการสรางจุดเดนในดาน

ตาง ๆ เชน การบริการที่ดี ความคุมคา ปลอดภัย และความแปลกใหม โดยเฉพาะมีการจัดทํารายการ

สงเสริมการขายทางดานโปรแกรมการทองเที่ยว การรวมมือของพันธมิตรทางธุรกิจกระตุนการ

ขยายตัวของตลาดบริษัทนําเที่ยวตางประเทศใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน การรวมมือกับสถาบันการเงิน

สนับสนุนการผอนชําระคาโปรแกรมการทองเที่ยวตางประเทศผานบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มกําลังซื้อของ

นักทองเที่ยว กระตุนตลาดทองเที่ยวตางประเทศ ดึงดูดใหกลุมคนไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยวใน

ตางประเทศ และเพื่อชดเชยรายไดการทองเที่ยวภายในประเทศ เพราะคนไทยสวนใหญทองเที่ยว

ภายในจะเดินทางทองเที่ยวเองมากกวาการใชบริษัทนําเที่ยว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) 
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2.3.2 การเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีของคนไทย 

ประเทศเกาหลี เปนประเทศที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมเกาแกและสมัยใหม โดย

การเดินทางไปประเทศเกาหลีของคนไทย ไดรับอิทธิพลมากจากอาหารพื้นเมืองมีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว ภูมิอากาศ สถานที่ทองเที่ยว สถานที่ชอปปง ภาพยนตร ละคร ดารา นักรองยอดนิยม 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการเขาประเทศโดยไมตองใชวีซา เพียงใชหนังสือเดินทาง (Passport) 

เทาน้ัน คาเงินและคาครองชีพไมสูง ใชเวลาในการเดินทางเพียง 5 ชั่วโมง มีสถานที่ทองเที่ยวที่

นาสนใจและสวยงามมากมาย เชน พระราชวังเคียงบก เปนพระราชวังไมเกาแกที่สวยงาม ภูเขาสี่ฤดู

โซรัคซานที่ไดชื่อวาเปนสวิตเซอรแลนดของประเทศเกาหลี การไดไปยอนรอยละครดัง Winter Love 

Song ที่เกาะนามิ โซลทาวเวอรที่สามารถชมวิวทิวทัศนรอบกรุงโซล สวนสนุกเอเวอรแลนด และมี

แหลงชอปปงใหคนไทยเลือกซื้อมากมายตามตลาดยอดนิยม คือ ตลาดเมียงดง ทงเดมุน อิแทวอน ซึ่งมี

สินคาสไตลเกาหลี เคร่ืองสําอาง ผลไมอยางสตรอวเบอรรี รวมไปถึงสินคาแบรนดดังตาง ๆ ในราคา

ประหยัดและสินคาสวยถูกใจนักทองเที่ยว จึงทําใหประเทศเกาหลีไดกลายเปนประเทศปลายทางยอด

นิยมสําหรับคนไทยที่มีการวางแผนการเดินทางไปตางประเทศ ทางดานราคาโปรแกรมการทองเที่ยว

ไปเกาหลีเปนที่ราคาไมแพงจนเกินไป สามารถซื้อโปรแกรมการทองเที่ยวไปเปนครอบครัว ฮันนีมูน 

หรือไปกับกลุมเพื่อนได จึงเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหคนไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลี 

ซึ่งการไดรูขอมูลของประเทศเกาหลีจะเปนการตัดสินใจไดงายขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความชอบและความ

ตองการของแตละบุคคลในการเดินทางทองเที่ยว รวมไปถึงการจัดสวนลดหรือของแถมของสาย    

การบินและบริษัทนําเที่ยว สงผลใหสายการบินและผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไดมองเห็นถึงโอกาส

ทางธุรกิจ 
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ภาพท่ี 2.5  จํานวนคนไทยเดินทางไปประเทศเกาหลี 

ท่ีมา : องคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี (2557) 

 

จากภาพที่ 2.5 จะเห็นไดวาการเดินทางทองเที่ยวไปประเทศเกาหลีของคนไทยมีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้นในแตละป โดยเร่ิมจากป 2553 เปนตนไป ชวงที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปประเทศเกาหลี 

คือ เดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป เพราะเปนฤดูกาลทองเที่ยวของคนไทยที่มีวันหยุดติดตอกัน

หลายวันและเปนชวงปดภาคการศึกษาของไทย โดยจุดเร่ิมตนที่เปนที่นิยมการทองเที่ยวในประเทศ

เกาหลี ก็คือ ป 2555 เปนปที่นักทองเที่ยวคนไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีมากที่สุด เน่ืองจากมีละคร

เกาหลีเขามาฉายในประเทศไทย นอกจากละครเกาหลีแลว ยังมีดารานักแสดง นักรอง อาหาร 

วัฒนธรรม และแฟชั่นของคนเกาหลี จึงทําใหคนไทยมีความตองการที่จะเดินทางเขาไปทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจสายการบินตางๆ ทั้งสายการบินปกติ 

และสายการบินตนทุนตํ่า เชน สายการบินไทย Korean Air, Eastar Jet, Asiana Airlines, Jeju Air, 

Business Air, Air Asia X เปนตน ชวงที่คนไทยไปเกาหลีนอยที่สุด อยูในชวงเดือนมิถุนายน เน่ืองจาก

เปนชวงเปดภาคการศึกษา และไมมีวันหยุดยาว และอีกหน่ึงสาเหตุที่ทําใหคนไทยไปเที่ยวประเทศ

เกาหลีลดนอยลง เปนเพราะทางรัฐบาลเกาหลีไดออกมาตรการมีความเขมงวดในการเดินทางเขา

ประเทศเกาหลีมากขึ้น รายละเอียดเกี่ยวกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลี แสดงในภาคผนวก ก 

2.3.3 การเดินทางไปทองเท่ียวประเทศญ่ีปุนของคนไทย 

ประเทศญ่ีปุนมีเสนหที่ดึงดูดนักทองเที่ยว เปนปลายทางยอดนิยมสําหรับคนไทยที่มี

แผนการเดินทางไปตางประเทศ การทองเที่ยวประเทศญ่ีปุนเติบโตอยางรวดเร็ว นับต้ังแตทางรัฐบาล

ญ่ีปุนดําเนินมาตรการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว และหน่ึงในมาตรการ คือ การยกเวนวีซา ใหแก
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นักทองเที่ยวประเทศอาเซียน เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมไปถึงประเทศไทย ต้ังแตวันที่  

1 กรกฎาคม 2556 ที่ผานมารัฐบาลญ่ีปุนไดพิจารณายกเวนวีซาระยะสั้นใหกับคนไทย เพื่อเปนการ

สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศญ่ีปุนกับประเทศไทย ตองการกระตุนการทองเที่ยวและ

นักทองเที่ยวไทยเปนหน่ึงในกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย ทั้งน้ีประเทศญ่ีปุนต้ังเปาหมายจํานวน

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาในประเทศ 20 ลานคนภายในป 2563 

นอกจากน้ี ทางดานผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวตางประเทศของคนไทย ใชในชวงน้ี

นําเสนอโปรโมชั่นดานราคา ทั้งในสวนโปรแกรมการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเน่ืองในราคาพิเศษ 

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวดวยการปรับเสนทางทองเที่ยวใหมีความหลากหลายมากขึ้น และปรับจํานวน

วันลงเพื่อลดคาใชจายจากเดิมที่เนนแตเสนทางทองเที่ยวในเมืองเปนหลัก และการจัดแคมเปญ

โปรโมชั่น สงผลใหสายการบินมองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ อยางสายการบิน ไทยแอรเอเชียเอ็กซ 

(Air Asia X) ไดเปดเที่ยวบินตรงสูประเทศญ่ีปุน พรอมกัน 2 เสนทาง คือ กรุงเทพ-โตเกียว และ

กรุงเทพ-โอซากา ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2557 เปนตนมา และไดมีการพยากรณวา ในป 2557 จะมี

นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปญ่ีปุนมากกวา 6 แสนคน  

เหตุผลที่คนไทยนิยมเดินทางไปประเทศญ่ีปุน คือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

และคนญ่ีปุน ความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยว เรียนรูวัฒนธรรม การชอปปง และในชวงที่    

คนไทยนิยมเดินทางไปญ่ีปุนในเดือนเมษายน และตุลาคม เพราะเปนฤดูกาลทองเที่ยวของคนไทย ที่มี

วันหยุดติดตอกันหลายวันและเปนชวงปดภาคการศึกษาของไทย สรุปไดวา ตลาดนักทองเที่ยวคนไทย

ที่เดินทางไปยังประเทศญ่ีปุนในป พ.ศ. 2557 จะมีแนวโนมเติบโตสวนทางกับตลาดนักทองเที่ยวญ่ีปุน

ที่เดินทางมายังประเทศไทย ที่คาดวาจะมีจํานวนลดลงในชวงคร่ึงปแรก ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ

ประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) และเหตุการณ

ความไมสงบในบางพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ัน ผูประกอบการ

ธุรกิจนําเที่ยวอาจจะตองปรับรูปแบบการใหบริการ หรือจัดแคมเปญสงเสริมการขาย เพื่อให

สอดคลองกับแนวโนมตลาดดวยการขยายตลาดนําคนไทยไปเที่ยวญ่ีปุนที่กําลังเปนที่สนใจ เพื่อเพิ่ม

กําลังซื้อมาชดเชยตลาดนํานักทองเที่ยวญ่ีปุนมาเที่ยวไทยที่ลดลงในปจจุบัน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 

2557) 
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ภาพท่ี 2.6 จํานวนคนไทยเดินทางไปประเทศญ่ีปุน 

ท่ีมา : องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศญ่ีปุน (2557) 

 

จะเห็นไดวา การทองเที่ยวหลังจากเกิดเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในป 2554 ใน

ประเทศญ่ีปุน ทําใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศลดลง ภายใน 1 ป ญ่ีปุนมีมาตราการเรง

ฟนฟูการทองเที่ยว และสรางความนิยมผานสื่อตาง ๆ นับต้ังแตป 2555 การทองเที่ยวในประเทศญ่ีปุน

มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจํานวนมากในทุก ๆ ป โดยในเดือนตุลาคม 2556 มีนักทองเที่ยวคนไทยเดินทาง

ไปเที่ยวญ่ีปุนถึง 61,306 คน เปนชวงที่นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศในชวงฤดูใบไม

รวงของประเทศญ่ีปุน และชวงเดือนเมษายน 2557 มีจํานวนนักเที่ยวคนไทยไปญ่ีปุนสูงสุดถึง 99,396 

คน คิดเปนรอยละ 65.1% เน่ืองจากเปนฤดูกาลทองเที่ยวของคนไทยที่มีวันหยุดติดตอกันหลายวัน ชวง

ที่บุตรหลานปดภาคเรียน และมีนักทองเที่ยวอีกจํานวนไมนอยที่เลือกเดินทางทองเที่ยวในชวงเดือน

อ่ืน ๆ โดยขึ้นอยูกับกระแสความนิยม ความพึงพอใจ และความพรอมของนักทองเที่ยวแตละบุคคลใน

การเลือกเดินทางทองเที่ยว ประกอบกับคาเงินเยนออนคา เมื่อเทียบกับเงินสกุลตาง ๆ สงผลให

นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญ่ีปุนเลือกเดินทางไปประเทศที่มีคาใชจายไมสูงมากแทน 

รายละเอียดเกี่ยวกับการทองเที่ยวประเทศญ่ีปุน แสดงในภาคผนวก ข 

กลาวสรุป เหตุผลที่เลือกศึกษาประเทศเกาหลีและญ่ีปุน เพราะการยกเวนวีซาเขาประเทศ

ใหกับคนไทย เปนประเทศที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมเกาแกและสมัยใหม ไดเรียนรู

วัฒนธรรมที่โดดเดน อาหารพื้นเมืองมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ภูมิอากาศ สถานที่ทองเที่ยว 

สถานที่ชอปปง การเดินทางตามรอยภาพยนตร ละคร ดารา นักรองยอดนิยม เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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คาเงินและคาครองชีพไมสูง ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ความปลอดภัยในการเดินทาง

ทองเที่ยว รวมไปถึงการจัดทํารายการสงเสริมการขายของธุรกิจสายการบินและบริษัทนําเที่ยว 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย มีผล

การศึกษาดังน้ี อติกานต ไพโรจนพิริยะกุล (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว

ชาวไทยเลือกเดินทางทองเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัย

ความตองการของนักทองเที่ยว พบวา ดานโปรแกรมการทองเที่ยวมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด วิชชุ ชัยพินิจ (2551) ไดศึกษา พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักทองเที่ยว     

ชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวในยุโรป ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาสวนใหญเปนการทองเที่ยวคร้ังแรก

ในยุโรป และเดินทางในชวงเวลาหยุดงาน นักทองเที่ยวสวนใหญมีรายได 40,001-70,000 บาทตอ

เดือน สิ่งที่เปนปญหาคือ มีคาใชจายสูง ปญหาดานภาษา และการขอหนังสือเดินทางเขาประเทศ ซึ่ง

เมธยา แสนใจยา (2552) ไดศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกัน คือปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไป

ทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย การกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของ

นักทองเที่ยวไทย ตัวแปรตามคือ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทาง ไดแก สถานที่ทองเที่ยว 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความปลอดภัย ชื่อเสียงของตางประเทศ และคาใชจายในการเดินทาง พบวา 

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ จํานวน 400 คน สวนมากเปนนักทองเที่ยว

เพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 10,001-

20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ทองเที่ยวในประเทศไทย มีดังตอไปน้ี        

กฤป หะยะมิน (2553) ศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล และคุณลักษณะสําคัญของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย พบวา เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลทําใหประสบการณในการเดินทางทองเที่ยว

ตางกัน และใหความสําคัญกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑตางกัน สอดคลองกับ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา 

(2555) ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตําหนักสายสุทธานภดลในวังสวน

สุนันทาของนักทองเที่ยวชาวไทย และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาพิพิธภัณฑ รวมถึงการ

พัฒนาหรือออกแบบกิจกรรมทางการตลาดสําหรับพิพิธภัณฑ ใหมีความนาสนใจ นาดึงดูดใจทางการ

ทองเที่ยว ขอบเขตของตัวแปรตน ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยดานสวนประสมทาง
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การตลาด ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรม และการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ ในการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดของ

พิพิธภัณฑ กับการตัดสินใจเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square) พบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดทุกดานมีระดับความสําคัญในระดับมาก เรียงจาก การสงเสริมการตลาด 

ราคา ผลิตภัณฑ และชองทางการจัดจําหนาย งานวิจัยยังพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดของ

พิพิธภัณฑตําหนักสายสุทธานภดลมีความสําคัญทุกดาน ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรม

การตัดสินใจเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ยกเวนดานราคา 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย มีผล

การศึกษาดังตอไปน้ี กวิน วงศลีดี สกุล จริยาแจมสิทธิ์ และโอปอ พงษพาณิช สุรารักษ (2555) ศึกษา

ความพึงพอใจ ดานปจจัยการตลาด ที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวอเมริกันตัดสินใจที่กลับมาเที่ยวประเทศ

ไทยอีกคร้ัง โดยกําหนดใหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา เปนตัวแปรอิสระ สวน

พฤติกรรมการบริโภค และความพึงพอใจในดานการตลาดสี่ดานคือ ปจจัยดานสินคาของการทองเที่ยว 

ปจจัยดานคาใชจายในการทองเที่ยว ปจจัยดานสถานที่ของการทองเที่ยว ปจจัยดานขอมูลขาวสารของ

การทองเที่ยว เปนตัวแปรตาม ผลของการศึกษาพบวา ความพึงพอใจดานการตลาดอยูในระดับ        

พึงพอใจมาก ภาพพจนของประเทศไทยในสายตาของนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน สามอันดับแรก คือ 

อาหารไทย วัฒนธรรมไทย และชายหาดไทย และสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย

มากที่สุด คือ คําแนะนําจากเพื่อนและญาติมิตร งานวิจัยที่คลายคลึงและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ไดแก ศึกษาปจจัยดานการตลาดและปจจัยดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ตลาดนัด

สวนจตุจักร ผูวิจัยคือ กวิน วงศลีดี และ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) โดยกําหนดใหขอมูลสวนบุคคล 

เปนตัวแปรตน และใหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ปจจัยดานการตลาดและปจจัยดาน

ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เปนตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบวา สิ่งที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร คือ คําแนะนําจากเพื่อนหรือญาติมิตร มีตองการ

ประสบการณและตองการแสวงหาสิ่งแปลกใหม ในดานความพึงพอใจในการตลาดดานสินคา พบวา 

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานความแปลกใหมของสินคาอยูในระดับมาก ดานการบริการพบวา 

อันดับแรกคือ ดานการคมนาคมขนสงสาธารณะ อันดับสองคือ ดานคุณภาพของริมทางเดิน (ฟุตบาท) 

พบวา พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง อันดับสามคือ ดานศูนยบริการขอมูล ผลการทดสอบสมมติฐาน

ในดานสินคา พบวาอายุที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในดานสินคาไมแตกตางกัน และมีระดับ

ความพึงพอใจในดานการบริการของตลาดนัดสวนจตุจักรไมแตกตางกัน นอกจากน้ี นํ้าฝน จันทรนวล 

(2556) ยังไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
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ในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง

รายได คาใชจาย อายุ อาชีพแหลงทองเที่ยว ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว     

ชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยแตกตางกันดวยเชนกัน 

การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใชบริการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว มีผลการศึกษา

ดังตอไปน้ี สุภัคร คําพะแย (2551) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท       

นําเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เลือกใชบริการบริษัทนํา

เที่ยวตางประเทศ ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

บริษัทนําเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการวิจัย และใชกลุมตัวอยางเปนผูที่เคยใชบริการนําเที่ยวตางประเทศ จํานวน 400 คน

ผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 30-39 ป สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ เปน

พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได 15,001-20,000 บาท พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

ชาวไทย พบวา ผูใชบริการบริษัทนําเที่ยวสวนใหญจะไดรับขาวสารทางอินเทอรเน็ต รองลงมาคือการ

พูดคุยระหวางบุคคล สวนใหญเดินทางไปทองเที่ยวทวีปเอเชีย โดยมีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว

ตางประเทศคร้ังละประมาณ 20,000-30,000 บาท  

นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใชบริการในประเทศไทยของนักทองเที่ยว

ตางชาติ ดังน้ี สิปปศิณี บาเรย (2555) ศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสปาใน

ประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเคยมี

ประสบการณในการใชบริการสปามากอนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยเลือกใชบริการสปา

ในโรงแรม ชอบการบริการนวดตัว โดยมีเหตุจูงใจ คือ ตองการคลายเครียดจากการทํางานเปนหลัก 



 

ตารางท่ี 2.2  สรุปเปรียบเทียบจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กฤษ  

หะยะมิน 

ศิริเพ็ญ 

เย่ียมจรรยา 

อติกานต 

ไพโรจน-

พิริยะกุล 

วิชชุ  

ชัยพินิจ 

เมธยา แสน

ใจยา 

กวิน วงศลีดี, 

สกุล  

จริยาแจมสิทธิ์, 

โอปอ พงษพาณิช 

สรารักษ 

กวิน วงศลีดี, 

ศิริเพ็ญ  

เย่ียมจรรยา 

น้ําฝน 

จันทรนวล 

สุภัคร  

คําพะแย 

สิปปศิณี 

บาเรย 

1)  ทัศนคติของนักทองเที่ยว  - - - - - - - - - 

2)  ปจจัยทางการตลาด    - -      

3)  ปจจัยดานความปลอดภัย - - - - - -  - - - 

4)  พฤติกรรมการทองเที่ยว -  -  -  - -  - 

5)  การตัดสินใจของนักทองเที่ยว -   -      - 

6)  แรงจูงใจทางการทองเที่ยว - - -  - - - - -  

7)  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว - - - - -   - - - 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ทัศนคตขิองนักทองเที่ยวชาวไทยตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาด 

กฤษ หะยะมิน ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ทศันคตขิองนักทองเที่ยว 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมและการตัดสินใจเขาเย่ียมชม

พิพิธภัณฑตําหนักสายสุทธานภดลในวังสวน

สุนันทาของนักทองเที่ยวชาวไทย และปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจ 

ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด 

พฤติกรรม และการตัดสินใจของนักทองเที่ยว

ชาวไทยที่เขามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางทองเที่ยว

เมืองหลวงพระบาง 

อติกานต 

ไพโรจนพิริยะกุล 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยความตองการของนักทองเที่ยว 

พฤติกรรมและ แรงจูงใจของนักทองเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวในยุโรป 

วิชชุ ชัยพินิจ ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมและ แรงจูงใจของนักทองเที่ยว 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไป

ทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย 

เมธยา แสนใจยา ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทาง 

ความพึงพอใจ ดานปจจัยการตลาดที่ทําให

นักทองเที่ยวชาวอเมริกันตัดสินใจที่กลับมา

เที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง 

กวิน วงศลีดี, 

สกุล จริยาแจมสิทธ์ิ, 

โอปอ พงษพาณิช สรารักษ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการบริโภค และความพึงพอใจใน

ดานการตลาด 
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ตารางท่ี 2.3  สรุปตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยดานการตลาดและปจจัยดานความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่

ตลาดนัดสวนจตจุักร 

กวิน วงศลีดี, 

ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา 

ปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ปจจัยดาน

การตลาด ปจจัยดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยวชาวจีนทีเ่ดินทางเขามา

ทองเที่ยวในประเทศไทย 

น้ําฝน จันทรนวล ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัย

สวนประสมทางการตลาด 

การตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวจีนทีเ่ดินทางมา

ทองเที่ยวในประเทศไทย 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

บริษทันําเที่ยวตางประเทศของนกัทองเที่ยว

ชาวไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

สุภัคร คําพะแย ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัย

สวนประสมการตลาด 

การตัดสินใจเลือกใชบริการบรษิทันําเที่ยว

ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช

บริการ สปาในประเทศไทยของ

นักทองเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาจงัหวัดภูเก็ต   

สิปปศิณี บาเรย ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัย

ทางการตลาด 

พฤติกรรมในการเลือกใชบริการสปาของ

นักทองเที่ยว 
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โดยภาพรวมจะเห็นไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โปรแกรมการทองเที่ยว มีผลตอ

การตัดสินใจทองเที่ยวในระดับมาก สิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวมากที่สุด คือ คําแนะนํา

จากเพื่อน และญาติมิตร ปญหาสําหรับการทองเที่ยวที่สําคัญ คือ คาใชจาย ภาษา และการขอหนังสือ

เดินทาง จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวา สวนใหญในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวน้ันจะ

เปนการศึกษาการทองเที่ยวภายในประเทศ หรือเปนการศึกษาชาวตางชาติที่เดินทางเขามาใน   

ประเทศไทย เน่ืองดวยผูศึกษาไดขอคนพบวา การเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศของคนไทยก็เปน

สิ่งสําคัญอยางมาก และที่ผูศึกษาเจาะจงไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เพราะประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน

น้ันมีสิ่งดึงดูดทําใหคนไทยมีความตองการที่จะเดินทางไปตางประเทศมากกวาการเดินทางทองเที่ยว

ในประเทศไทย  

ปญหาและอุปสรรคในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ การที่งานวิจัยสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวในประเทศไทย ขอมูลดานการทองเที่ยวตางประเทศน้ันมีขอมูลไมมากนัก การศึกษาคร้ัง

น้ีผู วิจัยไดคิดคนขึ้นมาใหม เปนการศึกษาที่มุงใหเห็นพฤติกรรมของคนไทยในปจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยการที่นักทองเที่ยวชาวไทยมองวาการทองเที่ยวตางประเทศในบาง

ประเทศน้ันมีคาใชจายในการเดินทางไมสูงมาก ประกอบกับการแขงขันของธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการ

ทองเที่ยวตางประเทศ ซึ่งทําใหเปนแรงผลักดันอยางดีที่ทําใหคนไทยมีพฤติกรรมการทองเที่ยว

ตางประเทศมากขึ้นในทุก ๆ ป 

 

2.5 สรุปผลทั้งหมดจากการทบทวนวรรณกรรม 

ผลจากการรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการทบทวนวรรณกรรม 

สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญดังน้ี 

2.5.1 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวจัดเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางหน่ึง

ของชีวิตมนุษย ความตองการของมนุษยเพื่อแสวงหาสิ่งตาง ๆ มาตอบสนองความตองการของตนเอง 

โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว เชน การศึกษาที่สูงขึ้นกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิด

ความตองการอยากรูอยากเห็น คาครองชีพสูงขึ้นทําใหนักทองเที่ยวมีอํานาจในการใชจายทางการ

ทองเที่ยว รวมไปถึงความเจริญกาวหนาดานคมนาคม และเทคโนโลยีสมัยใหมในรูปแบบตาง ๆ ทําให

การเดินทางทองเที่ยวในปจจุบันมีความสะดวกสบายและเขาถึงไดงาย การทองเที่ยวจึงเปนทางเลือก

หน่ึงที่เปนที่นิยมในการเดินทางทองเที่ยว ในการผอนคลายความเครียดจากการทํางานและการใช

ชีวิตประจําวัน เพื่อกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหมอยูเสมอ และไดเรียนรูวัฒนธรรม 
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ประวัติศาสตรของแตละสถานที่อีกดวย ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว   

ชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ยังไมมีผูศึกษาการทองเที่ยวขาออกตางประเทศมากนัก 

2.5.2 พฤติกรรมการทองเที่ยว เปนพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ประกอบไปดวยขั้นตอน

ตาง ๆ โดยเร่ิมจากความตองการที่จะเดินทางทองเที่ยว ไดรับสิ่งกระตุน เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับ

สวนประสมการตลาด (4P’s) รวมไปถึงสิ่งกระตุนอ่ืน ๆ เชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

กฎหมายและการเมือง เปนตน จนกระทั่งนักทองเที่ยวไดรับการตอบสนองความตองการในการ

เดินทางทองเที่ยวจึงทําใหเกิดการเดินทางขึ้น ประกอบกับมีปจจัยตาง ๆ ที่เขามาชวยตัดสินใจในการ

เลือกสถานที่ทองเที่ยว เชน ปจจัยดานประชากร สิ่งอํานวยความสะดวก สังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง เปนตน ทางดานมูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวแตละบุคคล อาจจะมีมูลเหตุจูงใจที่เหมือนหรือแตกตางกัน

ออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีการเลือกเพื่อตอบสนองความตองการในการเดินทางทองเที่ยวของตน 

มูลเหตุจูงใจและวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวของแตละบุคคลน่ันเอง 

2.5.3 การทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย เปนประเทศที่มี

ความหลากหลายของวัฒนธรรมเกาแกและสมัยใหม โดยการเดินทางไปทั้งสองประเทศของคนไทย 

ไดรับอิทธิพลมากจากอาหารพื้นเมืองมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ภูมิอากาศ สถานที่ทองเที่ยว 

สถานที่ชอปปง ภาพยนตร ละคร ดารา นักรองยอดนิยม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการเขาประเทศโดย

ไมตองใชวีซา คาเงินและคาครองชีพไมสูง ใชเวลาในการเดินทางเพียง 5 ชั่วโมง มีสถานที่ทองเที่ยวที่

นาสนใจและสวยงามมากมาย แหลงช็อปปงใหคนไทยเลือกซื้อตามตลาดยอดนิยม รวมไปถึงสินคา 

แบรนดดังตาง ๆ ในราคาประหยัดและสินคาสวยถูกใจนักทองเที่ยว จึงทําใหกลายเปนประเทศ

ปลายทางยอดนิยมสําหรับคนไทยที่มีการวางแผนการเดินทางไปตางประเทศ ทางดานราคาโปรแกรม

การทองเที่ยวมีราคาที่ไมแพงจนเกินไป สามารถซื้อโปรแกรมการทองเที่ยวไปเปนครอบครัว ฮันนีมูน 

หรือกลุมเพื่อนได จึงเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหคนไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยว รวมไปถึงดาน

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวตางประเทศของคนไทย นําเสนอโปรโมชั่นดานราคาทั้งในสวน

โปรแกรมการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเน่ืองในราคาพิเศษ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวดวยการปรับ

เสนทางทองเที่ยวใหมีความหลากหลายมากขึ้น ปรับจํานวนวันลงเพื่อลดคาใชจายจากเดิมที่เนนแต

เสนทางทองเที่ยวในเมืองเปนหลัก และการจัดการสงเสริมการขาย สงผลใหสายการบินตนทุนตํ่า

มองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ 

2.5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดมีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวไวดังน้ี 1) การศึกษา

เกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
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ตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางทองเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ศึกษาพฤติกรรมและ

แรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวในยุโรป และการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย 2) การศึกษาเกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่

ทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะสําคัญของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย พฤติกรรมและการตัดสินใจ

เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตําหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทาของนักทองเที่ยวชาวไทย เปนตน   

3) การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวตางประเทศที่ เดินทางมา      

ประเทศไทย ไดแก ความพึงพอใจดานปจจัยการตลาดที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวอเมริกันตัดสินใจที่

กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกคร้ัง และศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว    

ชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย เปนตน 4) การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใชบริการธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนําเที่ยว

ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยตอยอดจากการศึกษาดานการทองเที่ยว แตกตางจากงานวิจัย

อ่ืนเปนการศึกษาที่เนนการเดินทางทองเที่ยวขาออกไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน โดยใหความสําคัญ

กับการทองเที่ยวไปตางประเทศ สามารถตอบวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ต้ังไว 



 

บทที ่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุน การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ คือ การวิจัยที่เนนการศึกษารวบรวมขอมูลที่

เกิดขึ้นในปจจุบัน การเก็บขอมูลที่ตองการศึกษาจากกลุมตัวอยางและตองการสรางขอสรุปใหกวางไป

ถึงประชากรทั้งหมด เพื่อนําผลที่ไดไปใชอธิบายการหาขอเท็จจริงหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู

แลว โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางและกลุมเปาหมาย วิธีการดําเนินการ

วิจัยแบงออกเปนขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากร 

ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุน ซึ่งสามารถตอบคําถามดวยตนเอง โดยผลรวมสถิตินักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ออกนอกประเทศ ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2556 ทั้งการเดินทางแบบเหมาจาย (Package Tour) 

และแบบอิสระ (Non Package Tour) มีจํานวนทั้งสิ้น 391,090 คน (ศูนยวิจัยการตลาดทองเที่ยว, 2557) 

ดังตารางที่ 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ทั้งการ

ทองเที่ยวแบบเหมาจาย (Package Tour) และแบบอิสระ (Non Package Tour) ในชวง

เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ประเทศจุดหมาย

ปลายทาง 

จํานวนนักทองเท่ียวขาออก จํานวนนักทองเท่ียวขาออก 
รวม 

การทองเที่ยวแบบเหมาจาย การทองเที่ยวแบบอิสระ 

เกาหลี 64,268 107,820 172,088 

ญ่ีปุน 88,927 130,075 219,002 

รวม 153,195 237,895 391,090 

ท่ีมา : ศูนยวิจัยการตลาดทองเที่ยว (2557) 

 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุน ทั้งการทองเที่ยวแบบเหมาจายและแบบอิสระ 

ขนาดกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ กรณีที่ประชากรมี จํานวนแนนอน (Finite 

Population) ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan (1970) ใชการสุมตัวอยาง

แบบใชความนาจะเปน (Probability Sampling) เก็บขอมูลผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทาอากาศ

ยานดอนเมือง โดยคัดเลือกจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 
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ภาพท่ี 3.1 การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช ตาราง Krejcie and Morgan (1970) 

TABLE FOR DETERMINING SAMPLE SIZE FROM A GIVEN POPULATION 

ท่ีมา : Krejcie and Morgan (1970) 

 

งานวิจัยน้ีจะกําหนดจํานวนตัวอยางตามที่นําเสนอในตารางของ Krejcie and Morgan 

(1970) (ภาพที่ 3.1) ที่ระดับระดับความเชื่อมั่น 95% หรือมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 5% (0.5) 

จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา 391,090 คน จะไดขนาดของกลุมตัวอยางคือ 384 คน และผูวิจัย

สํารองไวอีก 16 คน รวมกลุมตัวอยาง 400 คน เน่ืองจากผูที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ผูเดิน

ทางผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีจํานวนมากกวาทาอากาศยานดอนเมือง จากกลุมตัวอยาง 400 คน 

โดยแบงเก็บขอมูลผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 250 คน และผานทาอากาศยานดอนเมือง 

จํานวน 150 คน 
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ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ไดทําการเก็บขอมูลต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือน

กุมภาพันธ 2558 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีคําถามชนิด

เลือกตอบ ทั้งคําถามแบบปลายปดและปลายเปด ซึ่งผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่

ไดจากการศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาประยุกตเปนลักษณะ

ขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน ในแตละตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

ตอเดือน และภูมิลําเนา ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended) แบบคําตอบ

หลายตัวเลือก (Multiple Choice) 

ตอนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนแบบคําตอบเพื่อวัดระดับความสําคัญ โดยเปน

คําถามปลายปด (Close-Ended) แบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) หรือเติมขอมูลลงใน

คําตอบ 

ตอนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งลักษณะคําถามชนิดมาตรจัดอันดับ มีหลักเกณฑการใหคะแนนตามขอคําถาม

ตามวิธีของ Likert และใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) กําหนดมาตรวัด

เปน 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความสําคัญนอย 

ระดับ 2 หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด 

ระดับ 1 หมายถึง ไมมีความสําคัญ 

การอภิปรายผลการวิจัย เกณฑเฉลี่ยระดับความสําคัญ โดยใชสูตรการคํานวณความกวาง

ของอันตรภาคชั้น หรือชวงกวางของชั้น ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2548, น. 193) 
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คะแนนสูงสุด–คะแนนตํ่าสุด   =    5-1   =  0.8 

จํานวนระดับ     3 

จากการคํานวณจะไดคาเฉลี่ยแตระดับหางกัน 0.8 ซึ่งสามารถแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยแตละระดับไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยที่วัดไดของระดับความสําคัญ 

คะแนนเฉลี่ยท่ีวัดได ระดับความสําคัญ 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 นอย 

1.81 – 2.60 

1.00 – 1.80 

นอยที่สุด 

ไมมคีวามสําคัญ 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามใหกับ

กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ขอมูลที่ใชในการวิจัยมี 2 

ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ทําการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี 

3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถามจาก

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

และทาอากาศยานดอนเมือง 

3.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารวิชาการ 

บทความ หนังสือ วารสาร และขอมูลขาวสารทั่วไปจากอินเทอรเน็ต รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

1) ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ รวมไปถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2) นําขอมูลที่ไดมารวบรวมในการสรางแบบสอบถาม 

3) นํารางแบบสอบถามปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบและ

ขอคําแนะนํามาแกไข ปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม

สามารถเขาใจไดงาย 
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4) นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาและผู เชี่ยวชาญแลวมา

ดําเนินการทดลองใช (Try Out) จํานวน 30 คน 

5) นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งตอง

มีคามากกวา 0.5 เพื่อประเมินวาแบบสอบถามชุดน้ีอยูในเกณฑดี มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผลการทดสอบ

พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.86 ผลสรุปวา แบบสอบถามมีความเชื่อถือสูงและสามารถ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดจริง 

6) แบบสอบถามที่สมบูรณ ประกอบดวยคําถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน พักอยูพื้นที่ใด ซึ่งผูตอบตองตอบคําถาม

ทุกขอ 

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  

- ประเทศที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกเดินทางในคร้ังน้ี 

- วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

- ระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางทองเที่ยว 

- ระยะเวลาการเดินทาง 

- งบประมาณคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว 

- ผูออกคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว 

- แหลงการหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

- ฤดูกาลที่นิยมเดินทางไปทองเที่ยว 

- ชวงเวลาที่เดินทางทองเที่ยว 

- ผูรวมเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

- ผูมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนรวมในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว 

- รูปแบบของการเดินทางไปทองเที่ยว 

- สถานที่พักที่เลือกใชบริการในการเดินทางทองเที่ยว 

- พาหนะที่ใชเดินทางภายในประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

- ประเภทเที่ยวบินที่ใชในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

- สายการบินที่ใชในการเดินทางไปทองเที่ยว 
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- ประเภทสายการบินที่ใชในการเดินทาง 

- เหตุผลที่เลือกสายการบิน 

- อุปสรรคที่สําคัญที่สุดในการเดินทาง 

- ผูตอบแบบสอบถามตองการจะเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนในอนาคต 

- ถาไมเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี ผูตอบแบบสอบถามจะนําเงินไปใชในกิจกรรมใด

ทดแทน 

- ผูตอบแบบสอบถามคิดวาการเดินทางคร้ังน้ีคุมคากับเงินที่จายไปหรือไม 

ตอนที่ 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย  

- ปจจัยดานสถานที่ทองเที่ยว/แหลงทองเที่ยว 

- ปจจัยดานราคา 

- ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

- นโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยวของประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 

 

3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งมี

ลําดับในการวิเคราะห ดังน้ี 

3.5.1 คาสถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบทดสอบ โดยการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา           

(α  Coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach) กําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (α=0.5) ระดับความถูกตอง 

(Validity) และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% โดยคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α - Coefficient) จะมีคา 0 < α < 1 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2551, น. 26) ซึ่งไดทดสอบความ

เชื่อมั่นแบบสอบถามจาก 30 ตัวอยาง โดยใชเกณฑการแปลผลความเชื่อมั่น มีดังน้ี 

0.00 - 0.20 ความเชื่อมั่นตํ่ามาก/ไมมีเลย 

0.21 - 0.40 ความเชื่อมั่นตํ่า 

0.41 - 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง 

0.71 - 1.00 ความเชื่อมั่นสูง 
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3.5.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

3.5.2.1 คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายความถี่

และรอยละ ของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตร และสวนที่ 2 

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

3.5.2.2 คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม สวน

ที่ 3 เปนแบบสอบถามปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย 

3.5.2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) เพื่อใชอธิบายความ

เบี่ยงเบนของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

3.5.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบไคสแควร (Chi–Square Test) คือ การทดสอบสมมติฐานของขอมูลที่อยูใน

ระดับนามบัญญัติ (Nominal) หรือเรียงลําดับ (Ordinal) การทดสอบในลักษณะน้ีเปนการทดสอบวา 

ขอมูลที่ไดเปนไปตามคาดหวังไว หรือทดสอบตัวแปรวามีความสัมพันธกันหรือไม เปนวิธีการ

ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่อยูในรูปของความถี่ ซึ่งไมสามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขที่แนนอน 

เปนขอมูลที่เกิดจากการเก็บรวบรวมจากตัวแปรที่เกี่ยวของ การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 

เพื่อทดสอบความเปนอิสระหรือความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร กําหนดใหระดับนัยสําคัญเทากับ 

0.05  

ไคสแควรนํามาใชทดสอบความสัมพันธระหวางแบบสอบถามสวนที่ 2 พฤติกรรมการ

เดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก คาใชจายในการเดินทาง

ทองเที่ยว ผูออกคาใชจาย ฤดูกาลที่เดินทาง ชวงวันที่เดินทางทองเที่ยว อํานาจการตัดสินใจเลือก

สถานที่ทองเที่ยว รูปแบบ อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว การนําเงินไปใชในกิจกรรมอ่ืนทดแทน

หากไมเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี และความคุมคาในการเดินทางทองเที่ยว รวมถึงการทดสอบขอมูล

สวนที่  3 จากแบบสอบถามปจจัยที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก ดานสถานที่ทองเที่ยว ราคา การสงเสริมการขาย และนโยบายการสงเสริม

การตลาดทองเที่ยว 

เมื่อศึกษาในบทที่ 2 และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวไดมีการปรับกรอบแนวคิดดานพฤติกรรม

การทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน (ภาพที่ 1.3) ในการวิจัยใหมตามที่คนพบ โดยพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนเพียง 9 ปจจัย ดังน้ี 1) งบประมาณการใชจายในการเดินทาง
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ทองเที่ยว 2) ผูออกคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว 3) ชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยว 4) การ

ตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว 5) รูปแบบของการเดินทางทองเที่ยว 6) อุปสรรคในการ

เดินทางทองเที่ยว 7) การเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนในอนาคต 8) การนําเงินไปใชใน

กิจกรรมอ่ืนทดแทนหากไมเดินทางทองเที่ยว 9) ความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยว เปนตน ดัง

แสดงในภาพที่ 3.2 รายละเอียดนําไปกลาวในบทที่ 4 ตอไป 

 
ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดการวิจัยที่คนพบใหม 

 



 

บทที ่ 4 

ผลการวิเคราะห 

 

4.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน มีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาขอมูลประชากรศาสตรมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 2) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและคํายอของการวิจัย

ดังตอไปน้ี 

n แทน จํานวนนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

SD แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

df แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

χ2 แทน คาสถิติของการทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) 

* แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบที่ใชโปรแกรมคํานวณในการ

สรุปผลสมมติฐาน 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 

4.2.1 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

4.2.2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2.3 พฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

4.2.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยว    

ชาวไทย 

4.2.5 การทดสอบสมมติฐาน 
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4.2.1 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ผลทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) กําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (α=0.5) ความถูกตอง (Validity) 

และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.5 โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) จะมีคา 0 < α < 1 

(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2551, น. 26) ซึ่งไดทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถามจาก 30 ตัวอยาง โดยใช

เกณฑการแปลผลความเชื่อมั่น มีดังน้ี 

0.00 - 0.20 ความเชื่อมั่นตํ่ามาก/ไมมีเลย 

0.21 - 0.40 ความเชื่อมั่นตํ่า 

0.41 - 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง 

0.71 - 1.00 ความเชื่อมั่นสูง 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.86 25 

จากการทดสอบความเชื่อมั่น คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) เทากับ 0.86 สามารถสรุปไดวา แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงและสามารถนําไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดจริง 

4.2.2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน อัตราตอบรับแบบสํารวจ 

(Response Rate) โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 450 ชุด ไดรับตอบกลับมาจํานวน 400 ชุด คิดเปน 

100% ดังตารางที่ 4.2 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

เพศ นักทองเที่ยวสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.00 และ  

เพศชาย จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00 ตามลําดับ 

อายุ นักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 207 คน คิดเปน    

รอยละ 51.75 ลําดับถัดมามีอายุระหวางระหวาง 31-40 ป จํานวน 92 คนคิดเปนรอยละ 23.00 อายุ

ระหวาง 41-50 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 และมากกวา 51 ปขึ้น จํานวน 44 คน คิดเปน

รอยละ 11.00 ตามลําดับ 
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สถานภาพสมรส นักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 

66.50 ลําดับถัดมามีสถานภาพสมรสมีบุตร จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.75 และสมรสไมมีบุตร 

จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา นักทองเที่ยวสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน 

คิดเปนรอยละ 68.25 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ตามลําดับ 

อาชีพ นักทองเที่ยวสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 234 คน คิดเปน 

รอยละ 58.50 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 39 คน คิด

เปนรอยละ 9.75 ขาราชการ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน      

30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน นักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001-

25,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 ลําดับถัดมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 

บาท จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00  

ที่พักอาศัย นักทองเที่ยวสวนใหญพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 

335 คน คิดเปนรอยละ 83.75 และตางจังหวัด จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25  
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ตารางท่ี 4.2 คาความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

(n=400) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 140 35.00 

หญิง 260 65.00 

อาย ุ นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 207 51.75 

31-40 ป 92 23.00 

41-50 ป 57 14.25 

51 ปขึ้นไป 44 11.00 

สถานภาพสมรส โสด 266 66.50 

สมรสมีบุตร 91 22.75 

สมรสไมมีบุตร 43 10.75 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 52 13.00 

ปริญญาตรี 273 68.25 

สูงกวาปริญญาตรี 75 18.75 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 39 9.75 

ขาราชการ 38 9.50 

ธุรกิจสวนตัว 59 14.75 

พนักงานบริษัท 234 58.50 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 30 7.50 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท 112 28.00 

15,001-25,000 บาท 124 31.00 

25,001-35,000 บาท 52 13.00 

35,001-45,000 บาท 45 11.25 

45,001 บาทขึ้นไป 67 16.75 

ที่พักปจจุบัน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 335 83.75 

ตางจังหวัด 65 16.25 

รวม 400 100.00 
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4.2.3 พฤติกรรมการทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

สวนที่สามเปนการแสดงพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยว

ชาวไทย มีผูที่เดินทางไปประเทศญ่ีปุน จํานวน 203 คน (รอยละ 50.75) และประเทศเกาหลี จํานวน 

197 คน (รอยละ 49.25) ขอมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ รายละเอียดแสดงใน

ตารางที่ 4.3 ดังน้ี 

ระยะเวลาในการวางแผน 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางระยะสั้นคือ นอยกวา 5 วัน 

(รอยละ 30.25) และวางแผนในระยะยาว คือ มากกวา 16 วัน (รอยละ 30.25) ลําดับถัดมามีระยะเวลา

ในการวางแผนระหวาง 6-10 วัน (รอยละ 28.00 ) และระยะเวลาในการวางแผนระหวาง 11-15 วัน 

(รอยละ 11.50) ตามลําดับ 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อพักผอน จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 31.56 

ลําดับถัดมาคือ นักทองเที่ยวที่ชอบการเดินทางทองเที่ยว จํานวน 275 คน (รอยละ 24.80) ตองการ

เดินทางเพื่อชอปปง จํานวน 230 คน (รอยละ 20.74) เรียนรูวัฒนธรรมและศาสนา จํานวน 67 คน  

(รอยละ 6.04) ความบันเทิง เชน การชมการแสดง จํานวน 59 คน (รอยละ 5.32) ติดตอธุรกิจ/ทํางาน 

จํานวน 34 คน (รอยละ 3.07) ที่เหลือจะเปนการเดินทางเพื่อฮันนีมูน เขารวมประชุม สัมมนา เพื่อ

การศึกษา เยี่ยมคนรูจัก เขารับบริการสุขภาพและความงาม และเขารวมงานกีฬา 

เวลาการเดินทาง 

เวลาในการเดินทางประกอบดวย ระยะเวลาการเดินทาง ชวงฤดูกาล และชวงวันที่เดินทาง 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีระยะเวลาในการเดินทางทองเที่ยวระหวาง 1-5 วัน จํานวน 254 คน 

(รอยละ 63.50) ระหวาง 6-10 วัน จํานวน 104 คน (รอยละ 26.00) และมากกวา 10 วันเพียง 42 คน 

(รอยละ 10.50) 

ชวงฤดูกาลที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางสวนใหญอยูในชวงฤดูหนาว ประมาณเดือน

ธันวาคม-กุมภาพันธ จํานวน 200 คน (รอยละ 50.00) ฤดูใบไมผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) จํานวน 78 คน 

คิดเปนรอยละ 19.50 ฤดูใดก็ได จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และฤดูใบไมรวง (มิถุนายน-

พฤศจิกายน) จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50  

นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางทองเที่ยวทั้งวันทํางานและวันหยุด จํานวน 248 คน (รอยละ 

62.00) ลําดับถัดมาเดินทางในวันหยุด จํานวน 120 คน (รอยละ 30.00) และวันทํางาน จํานวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ  
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คาใชจายในการเดินทาง 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีคาใชจายในการเดินทางระหวาง 20,000-30,000 บาท จํานวน 125 

คน คิดเปนรอยละ 31.25 ลําดับถัดมาระหวาง 40,001-50,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 

มากกวา 50,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ระหวาง 30,001-40,000 บาท จํานวน 65 คน 

คิดเปนรอยละ 16.25 ตํ่ากวา 20,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00  

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนผูออกคาใชจายเอง จํานวน 247 คน (รอยละ 61.75) รองลงมา

สมาชิกในครอบครัวเปนผูออกให จํานวน 69 คน (รอยละ 17.25) องคกรเปนผูออกคาใชจาย จํานวน 

66 คน (รอยละ 16.50) และคูรักเปนผูออกคาใชจาย จํานวน 18 คน (รอยละ 4.50) ตามลําดับ 

แหลงขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

นักทองเที่ยวสามารถคนหาขอมูลดานการทองเที่ยวจากหลายแหลง ขอมูลเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวสวนใหญจะคนหาจากอินเทอรเน็ต จํานวน 254 คน (รอยละ 31.36) ลําดับถัดมาคือ การ

สอบถามพูดคุยกับเพื่อน จํานวน 231 คน (รอยละ 20.46) ไดขอมูลจากบริษัทนําเที่ยว จํานวน 215 คน 

(รอยละ 19.04) ขอมูลจากการเขารวมงานมหกรรมการทองเที่ยว จํานวน 146 คน (รอยละ 12.93) 

ครอบครัว/ญาติ จํานวน 81 คน (รอยละ 7.17) นิตยสาร จํานวน 51 คน (รอยละ 4.52) ที่เหลือจะเปน

แหลงขอมูลจากแผนพับ หนังสือพิมพ และวิทยุ  

รูปแบบของการเดินทางและอํานาจการตัดสินใจ 

นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางรวมกับเพื่อน จํานวน 179 คน (รอยละ 36.09) ลําดับถัดมาคือ 

คูรัก/สามี/ภรรยา จํานวน 119 คน (รอยละ 24.00) ญาติที่ไมใชสามี/ภรรยา/บุตร จํานวน 49 คน      

(รอยละ 9.88) เดินทางรวมกับหนวยงาน จํานวน 44 คน (รอยละ 8.87) เดินทางคนเดียว จํานวน 40 คน 

(รอยละ 8.06) การเดินทางพรอมบุตร จํานวน 38 คน (รอยละ 7.66) และเดินทางกับครอบครัว จํานวน 

27 คน (รอยละ 5.44) ตามลําดับ 

อํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีอํานาจใน

การตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวดวยตัวเอง จํานวน 308 คน (รอยละ 77.00) และไมมีอํานาจในการ

ตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว จํานวน 92 คน (รอยละ 23.00) ตามลําดับ 

รูปแบบของการเดินทางทองเที่ยวสวนใหญใชบริการบริษัทนําเที่ยว จํานวน 283 คน    

(รอยละ 70.75) และการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระ จํานวน 117 คน (รอยละ 29.25) ตามลําดับ 

สายการบินท่ีใชในการเดินทาง 

นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางทองเที่ยวโดยเที่ยวบินทั่วไป จํานวน 379 คน (รอยละ 82.25) 

และเที่ยวบินเชาเหมาลํา จํานวน 71 คน (รอยละ 17.75) ตามลําดับ  
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นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางโดยสายการบินของไทย จํานวน 227 คน (รอยละ 56.75) 

และสายการบินตางประเทศ จํานวน 173 คน (รอยละ 43.25) ตามลําดับ สวนใหญเดินทางดวยสายการ

บินทั่วไป จํานวน 246 คน (รอยละ 61.50) และสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost) จํานวน 154 คน คิด

เปนรอยละ 38.50 ตามลําดับ 

เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจใชบริการสายการบิน ไดแก ราคาสมเหตุสมผล จํานวน 287 คน 

(รอยละ 53.05) มีบริการที่ดีเยี่ยม จํานวน 116 คน (รอยละ 21.44) สะดวกในการตอเที่ยวบิน จํานวน 

82 คน (รอยละ 15.16) ชื่อเสียงของสายการบิน จํานวน 53 คน (รอยละ 9.80) และอ่ืน ๆ เชน ความ

ปลอดภัยของการเดินทาง ที่น่ังกวางขวาง จํานวน 3 คน (รอยละ 0.55) ตามลําดับ 

สถานท่ีพักและพาหนะท่ีใชในการเดินทางภายในประเทศ 

นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกพักโรงแรม จํานวน 336 คน (รอยละ 84.00) และเกสตเฮาส/

โฮสเทล จํานวน 64 คน (รอยละ 16.00) ตามลําดับ 

พาหนะที่ใชเดินทางภายในประเทศมีหลายประเภท นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทาง

ทองเที่ยวโดยรถบัส จํานวน 197 คน (รอยละ 34.08) รองลงมาคือรถไฟ จํานวน 144 คน (รอยละ 

24.91) เคร่ืองบินภายในประเทศ จํานวน 125 คน (รอยละ 21.63) รถเชา จํานวน 66 คน (รอยละ 11.42) 

และรถแท็กซี่ จํานวน 46 คน (รอยละ 7.96) ตามลําดับ 

อุปสรรคในการเดินทางทองเท่ียว  

อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ไดแก การใชภาษา (รอยละ 

52.75) มีความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวนอย (รอยละ 19.50) ใชเวลาในการเดินทางนาน (รอยละ 

15.25) และคาใชจายสูง (รอยละ 12.50)  

อยางไรก็ตามถึงแมจะมีอุปสรรคแตนักทองเที่ยวสวนใหญต้ังใจจะเดินทางกลับไป

ทองเที่ยวในอนาคตแนนอน (รอยละ 74.25) และมีผูไมแนใจที่จะกลับไปทองเที่ยวซ้ําเพียง (รอยละ 

25.75) ทั้งน้ีเพราะนักทองเที่ยวสวนใหญคิดวามีความคุมคาในการเดินทาง (รอยละ 92.50) และมีเพียง 

(รอยละ 7.50) ที่คิดวาการเดินทางไมคุมคา  

การนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหากไมไปทองเท่ียวในสองประเทศ 

ถาหากไมเดินทางไปทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุน นักทองเที่ยวสามารถนําเงินไปใชใน

กิจกรรมอ่ืนทดแทน  จากการศึกษาพบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญอาจจะนําเงินไปทองเที่ยว

ภายในประเทศทดแทน จํานวน 124 คน (รอยละ 31.00) ฝากธนาคาร จํานวน 123 คน (รอยละ 30.75)     

ชอปปงภายในประเทศ จํานวน 91 คน (รอยละ 22.75) และเดินทองเที่ยวประเทศอ่ืนที่ไมใชเกาหลี

หรือญ่ีปุน จํานวน 61คน (รอยละ 15.50) 
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ตารางท่ี 4.3 คาความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรม 

(n=400) 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

ประเทศที่เดนิทาง เกาหลี 197 49.25 

ญ่ีปุน 203 50.75 

ระยะเวลาในการวาง

แผนการเดินทาง 

นอยกวา 5 วัน 121 30.25 

6 – 10 วัน 112 28.00 

11 – 15 วัน 46 11.50 

มากกวา 15 วัน 121 30.25 

วัตถุประสงคหลักในการ

เดินทาง (เลือกตอบ 3 

ลําดับ) 

พักผอน 350 31.56 

การศึกษา 19 1.71 

ติดตอธุรกิจ/ทํางาน 34 3.07 

ประชุมสัมมนา 23 2.07 

เรียนรูวัฒนธรรมและศาสนา 67 6.04 

รับบริการสุขภาพและความงาม 12 1.08 

ความบันเทิง เชน การชมการแสดง 59 5.32 

กีฬา 1 0.09 

ฮันนีมูน 26 2.35 

ชอปปง 230 20.74 

ชอบการเดินทางทองเที่ยว 275 24.80 

เย่ียมคนรูจัก 13 1.17 

ระยะเวลาการเดินทาง 1 – 5 วัน 254 63.50 

6 – 10 วัน 104 26.00 

มากกวา 10 วัน 42 10.50 

คาใชจายในการเดินทาง ต่ํากวา 20,000 บาท 28 7.00 

20,000-30,000 บาท 125 31.25 

30,001-40,000 บาท 65 16.25 

40,001-50,000 บาท 98 24.50 

มากกวา 50,000 บาท 84 21.00 

ผูออกคาใชจาย ตัวทานเอง 247 61.75 

สมาชิกในครอบครัว 69 17.25 

คูรัก 18 4.50 

องคกร 66 16.50 
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ตารางท่ี 4.3  คาความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรม (ตอ) 

(n=400) 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

แหลงหาขอมูลเก่ียวกับ

การทองเที่ยว (เลือกตอบ 

3 ลําดับ) 

อินเทอรเน็ต 354 31.36 

บริษทันําเที่ยว 215 19.04 

นิตยสาร 51 4.52 

แผนพับ 16 1.42 

งานมหกรรมทองเที่ยว 146 12.93 

เพ่ือน 231 20.46 

ครอบครัว / ญาติ 81 7.17 

โทรทศัน 30 2.66 

วิทยุ 1 0.09 

หนังสือพิมพ 4 0.35 

ชวงฤดูกาลที่เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม (ฤดูใบไมผลิ) 78 19.50 

มิถุนายน-พฤศจิกายน(ฤดูใบไมรวง) 50 12.50 

ธันวาคม-กุมพาพันธ (ฤดูหนาว) 200 50.00 

ฤดูใดก็ได 72 18.00 

ชวงเวลาทีน่ิยมเดินทาง

ทองเที่ยว 

วันทํางาน 32 8.00 

วันหยุด 120 30.00 

วันทํางานและวันหยุด 248 62.00 

บุ ค ค ล ที่ ร ว ม เ ดิ น ท า ง

ทองเที่ยว (ตอบมากกวา 1 

ขอ) 

คนเดียว 40 8.06 

เพ่ือน 179 36.09 

คูรัก/สามี/ภรรยา 119 24.00 

บุตร 38 7.66 

หนวยงาน 44 8.87 

ญาติที่ไมใชสามี/ภรรยา/บุตร 49 9.88 

ครอบครัว 27 5.44 

ผูเดินทางมีอํานาจการ

ตัดสินใจในการเลือกสถานที่

ทองเที่ยว 

ใช 308 77.00 

ไมใช 92 23.00 

รูปแบบของการเดินทาง

ทองเที่ยว 

ใชบริการบริษทันําเที่ยว 283 70.75 

เดินทางทองเที่ยวแบบอิสระ 117 29.25 
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ตารางท่ี 4.3  คาความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรม (ตอ) 

(n=400) 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

สถานที่พัก โรงแรม 336 84.00 

เกสตเฮาส/โฮสเทล 64 16.00 

พาหนะที่ใชในการเดินทาง

ทองเที่ยว (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ) 

เครื่องบินภายในประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 125 21.63 

รถเชา 66 11.42 

รถไฟ 144 24.91 

รถบัส 197 34.08 

รถแท็กซี ่ 46 7.96 

ป ร ะ เ ภ ท เ ที่ ย ว บิ น ที่ ใ ช

เดินทางทองเที่ยว 

เที่ยวบินทั่วไป 379 82.25 

เที่ยวบินเหมาลํา 71 17.75 

สายการบินที่ใชบริการ สายการบินของไทย 227 56.75 

สายการบินตางประเทศ 173 43.25 

ประเภทสายการบินที่ ใช

บริการ 

สายการบินทั่วไป 246 61.50 

สายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost) 154 38.50 

เหตุผลที่ใชบริการสายการ

บิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ราคาสมเหตุสมผล 287 53.05 

มีบริการที่ดีเยี่ยม 116 21.44 

สายการบินที่มีชื่อเสียง 53 9.80 

สะดวกในการตอเที่ยวบิน 82 15.16 

อื่นๆ (ความปลอดภัยของการเดินทาง ,ที่นั่งกวางขวาง) 3 0.55 

อุปสรรคในการเ ดินทาง

ทองเที่ยว 

อุปสรรคดานภาษา 211 52.75 

ใชเวลาเดินทางนาน 61 15.25 

คาใชจายสูง 50 12.50 

มีความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวนอย 78 19.50 

การเดินทางไปทองเที่ยวใน

อนาคต 

ไปแนนอน 297 74.25 

ไมแนใจ 103 25.75 

การนําเงินไปใชในกิจกรรม

ทดแทนหากไมเดินทางไป

ทองเที่ยวครั้งนี้ 

ฝากธนาคาร 123 30.75 

ชอปปงภายในประเทศ 91 22.75 

ทองเที่ยวภายในประเทศ 124 31.00 

เดินทางทองเที่ยวประเทศอื่นๆ(ที่ไมใชเกาหลี/ญ่ีปุน) 62 15.50 

ความคุมคาในการเดินทาง

ไปทองเที่ยว 

คุมคา 370 92.50 

ไมคุมคา 30 7.50 
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4.2.4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ประกอบดวยปจจัยหลัก คือ นโยบายการสงเสริม

การตลาดทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว ราคา และการสงเสริมการขาย การกําหนดความสําคัญหรือความ

เกี่ยวของของแตละปจจัย แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด และไมมี

ความสําคัญ จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 (คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ทุกปจจัยมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก ไดแก ดาน

นโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมาคือ ดานสถานที่ทองเที่ยว มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.77 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทยในภาพรวม 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเกาหลีและญี่ปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย X  SD ระดับ 

1. ดานนโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว 3.98 0.87 มาก 

2. ดานสถานที่ทองเที่ยว 3.96 0.74 มาก 

3. ดานราคา 3.87 0.75 มาก 

4. ดานการสงเสริมการขาย 3.77 0.92 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.92 0.69 มาก 

ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวในสองประเทศ ประกอบดวย ปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก ดานนโยบายการสงเสริมการตลาด

ทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว ราคา และดานการสงเสริมการขาย โดยมีปจจัยยอย ไดแก การยกเวนวีซา 

ประชาสัมพันธของประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน การจัดกิจกรรมและเทศกาล  ความสวยงามและ

ทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว ความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลง

ทองเที่ยว ความเปนมิตรไมตรีของคนในทองถิ่น ความแตกตางทางภาษา ความแตกตางวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว ความสะอาดของสถานที่

ทองเที่ยว สภาพภูมิอากาศของแหลงทองเที่ยว แหลงชอปปง รสชาติอาหาร ความสะดวกในการ

เดินทาง การติดตอสื่อสาร เชน สัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย และเครือขายความเร็วสูง (4G) เปนตน 

คาที่พัก คาอาหาร คาโดยสารเคร่ืองบินระหวางประเทศ คาใชจายในการเดินทาง เชน คารถ คาเขาชม
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สถานที่ เปนตน การใหสวนลด ของแถม การดูแลของบริษัททัวร และการดูแลของมัคคุเทศก 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5-4.8 

 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานนโยบายการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเกาหลีหรือญี่ปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย X  SD ระดับ 

1. การยกเวนวีซา (Visa) 4.14 0.98 มาก 

2. การประชาสัมพันธของประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน 3.91 0.89 มาก 

3. การจัดกิจกรรมและเทศกาล 3.89 0.92 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.98 0.87 มาก 

จากตารางที่ 4.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ดานนโยบายการสงเสริมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกปจจัยยอยมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

ในระดับมาก โดยปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ การยกเวนวีซา (Visa) (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14) การ

ประชาสัมพันธของประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) และการจัดกิจกรรมและเทศกาล 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานสถานที่ทองเที่ยว 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเกาหลีหรือญี่ปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย X  SD ระดับ 

1. ความสวยงามและทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว 4.22 0.92 มากที่สุด 

2. สภาพภูมิอากาศของแหลงทองเที่ยว 4.13 0.91 มาก 

3. ความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว 4.09 0.91 มาก 

4. ความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว 4.09 0.84 มาก 

5. แหลงชอปปง 4.07 0.95 มาก 

6. ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว 4.06 0.83 มาก 

7. สิง่อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 4.04 0.90 มาก 

8. ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 4.03 0.93 มาก 

9. การติดตอสื่อสาร เชน สัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย และ

เครือขายความเร็วสูง (4G) เปนตน 

3.96 0.88 มาก 

10. ความสะดวกในการเดินทาง 3.95 0.88 มาก 

11. รสชาติอาหาร 3.80 0.92 มาก 

12. ความเปนมิตรไมตรีของคนในทองถิ่น 3.77 0.96 มาก 

13. ความแตกตางวัฒนธรรม 3.66 1.00 มาก 

14. ความแตกตางทางภาษา 3.63 1.01 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.96 0.74 มาก 

จากตารางที่ 4.6 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ดานสถานที่ทองเที่ยวมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) โดยเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยยอยดานสถานที่ทองเที่ยวที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมาก

ที่สุด คือ ดานความสวยงามและทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22) ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มี

ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในระดับมาก ไดแก สภาพภูมิอากาศของแหลงทองเที่ยว 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.13) ความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว ความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.09) แหลงชอปปง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07) ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.06) สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.04) ความปลอดภัยของ

แหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.03) การติดตอสื่อสาร เชน สัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย และ

เครือขายไรสายความเร็วสูง (4G) เปนตน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) ความสะดวกในการเดินทาง (คาเฉลี่ย
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เทากับ 3.95) รสชาติอาหาร (คาเฉลี่ยเทากับ 3.80) ความเปนมิตรไมตรีของคนในทองถิ่น (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.77) ความแตกตางวัฒนธรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.66) และความแตกตางทางภาษา (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.63) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานราคา 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเกาหลีหรือญี่ปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย X  SD ระดับ 

1. คาโดยสารเคร่ืองบินระหวางประเทศ 3.92 0.80 มาก 

2. คาที่พัก 3.90 0.80 มาก 

3. คาอาหาร 3.86 0.79 มาก 

4. คาใชจายในการเดินทาง เชน คารถ คาเขาชมสถานที่ 3.82 0.83 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.87 0.75 มาก 

จากตารางที่ 4.7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ดานราคามีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ทุกปจจัยยอยมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก โดยปจจัยที่มี

ความสําคัญมากที่สุด คือ คาโดยสารเคร่ืองบินระหวางประเทศ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92) คาที่พัก (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.90) คาอาหาร (คาเฉลี่ยเทากับ 3.86) และคาใชจายในการเดินทาง เชน คารถ คาเขาชมสถานที่ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานการสงเสริมการขาย 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเกาหลีหรือญี่ปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย X  SD ระดับ 

1. การดูแลของบริษัททัวร 3.92 1.04 มาก 

2. การดูแลของมัคคุเทศก 3.88 1.06 มาก 

3. การใหสวนลด 3.73 1.01 มาก 

4. การใหของแถม เชน กระเปา หมอนรองคอ เปนตน 3.53 1.09 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.77 0.92 มาก 

จากตารางที่ 4.8 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ดานการสงเสริมการขายมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกปจจัยยอยมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก 

โดยปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ การดูแลของบริษัททัวร (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92) การดูแลของ

มัคคุเทศก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88) การใหสวนลด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.73) และการใหของแถม เชน 

กระเปา หมอนรองคอ เปนตน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.53) ตามลําดับ 

4.2.5 การทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย เพื่อ

นํามาทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศทั้ง

สอง จากกรอบแนวความคิดดานพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน (ภาพที่ 1.3) ไดมี

การปรับปรุงใหมเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ (บทที่ 2) จึงไดทําการเลือกตัวแปร

ที่เคยมีผูศึกษามาแลวในการทดสอบสมมติฐาน (ภาพที่ 3.2) โดยแตละดานแบงเปน 3 ระดับ คือ นอย 

มาก มากที่สุด 

สมมติฐาน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีผลกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ประกอบดวยสมมติฐานยอย มีดังน้ี 
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4.2.5.1 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานคาใชจายในการเดินทางมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานคาใชจายในการเดินทาง เมื่อพิจารณาผลการ

ทดสอบพบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 20.225 และคา Sig. เทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวาระดับ 0.05 

คาใชจายในการเดินทางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ที่ต้ังไว หมายความวา คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

ชาวไทย ดังแสดงในตารางที่ 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานคาใชจายในการเดินทางกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความ

คิดเห็นปจจัยที่

เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยว 

คาใชจายในการเดินทาง 

รวม χ2 df Sig. 
ต่ํากวา 

20,000 

บาท 

20,000-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001-

50,000 

บาท 

มากกวา 

50,000 

บาท 

นอย 3 

(0.75) 

22 

(5.50) 

10 

(2.50) 

6 

(1.50) 

1 

(0.25) 

42 

(10.50) 

20.255 8 0.009* 

มาก 18 

(4.50) 

66 

(16.50) 

41 

(10.25) 

61 

(15.25) 

58 

(14.50) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 7 

(1.75) 

37 

(9.25) 

14 

(3.50) 

31 

(7.75) 

25 

(6.25) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
28 

(7.00) 

125 

(31.25) 

65 

(16.25) 

98 

(24.50) 

84 

(21.00) 

400 

(100.00) 
 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2.5.2 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานผูออกคาใชจายมีผลตอพฤติกรรมการ

เดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานผูออกคาใชจาย เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ

พบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 15.781 และคา Sig. เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวาระดับ 0.05 ผูออก

คาใชจายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยว

ชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความ

วา ผูที่ออกคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ดังแสดงในตารางที่ 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานผูออกคาใชจายกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความ

คิดเห็นปจจัยที่

เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยว 

ผูออกคาใชจาย 

รวม χ2 df Sig. 
ตัวทานเอง 

สมาชิกใน

ครอบครัว 
คูรัก องคกร 

นอย 21 

(5.25) 

7 

(1.75) 

- 

 

14 

(3.50) 

42 

(10.50) 

15.781 6 0.015* 

มาก 146 

(36.50) 

45 

(11.25) 

15 

(3.75) 

38 

(9.50) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 80 

(20.00) 

17 

(4.25) 

3 

(0.75) 

14 

(3.50) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
247 

(61.75) 

69 

(17.25) 

18 

(4.50) 

66 

(16.50) 

400 

(100.00) 
 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2.5.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานฤดูกาลท่ีเดินทางมีผลตอพฤติกรรมการ

เดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานฤดูกาลที่เดินทาง เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ

พบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 5.278 และคา Sig. เทากับ 0.509 ซึ่งมากกวาระดับ 0.05 ฤดูกาลที่

เดินทางไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

หมายความวา ฤดูกาลในการเดินทางทองเที่ยวไมมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ดังแสดงในตารางที่ 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานฤดูกาลที่เดินทางกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความ

คิดเห็นปจจัยที่

เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยว 

ฤดูกาลท่ีเดินทาง 

รวม χ2 df Sig. 
ฤดูใบไมผล ิ

ฤดูใบไม

รวง 
ฤดูหนาว ฤดูใดก็ได 

นอย 10 

(2.50) 

6 

(1.50) 

19 

(4.75) 

7 

(1.75) 

42 

(10.50) 

5.278 6 0.509 

มาก 49 

(12.25) 

35 

(8.75) 

116 

(29.00) 

44 

(11.00) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 19 

(4.75) 

9 

(2.25) 

65 

(16.25) 

21 

(5.25) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
78 

(19.50) 

50 

(12.50) 

200 

(50.00) 

72 

(18.00) 

400 

(100.00) 
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4.2.5.4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานชวงเวลาท่ีนิยมเดินทางทองเท่ียวมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยว เมื่อพิจารณา

ผลการทดสอบพบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 35.705 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับ 

0.05 ชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว หมายความวา ชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทาง

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังแสดงในตารางที่ 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานชวงเวลาที่นิยมเดินทาง

ทองเที่ ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความคิดเห็น

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเท่ียว 

ชวงเวลาท่ีนิยมเดินทางทองเท่ียว 

รวม χ2
 df Sig. 

วันทํางาน วันหยุด 

วันทํางาน

และ

วันหยุด 

นอย 3 

(0.75) 

28 

(7.00) 

11 

(2.75) 

42 

(10.50) 

35.702 4 0.000* 

มาก 22 

(5.50) 

54 

(13.50) 

168 

(42.00) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 7 

(1.75) 

38 

(9.50) 

69 

(17.25) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
32 

(8.00) 

120 

(30.00) 

248 

(62.00) 

400 

(100.00) 

   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2.5.5 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานอํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานท่ี

ทองเท่ียวมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานอํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานที่

ทองเที่ยว เมื่อพิจารณาผลการทดสอบพบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 27.030 และคา Sig. เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวาระดับ 0.05 อํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา อํานาจในการ

ตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ดัง

แสดงในตารางที่ 4.13 

 

ตารางท่ี 4.13 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานอํานาจการตัดสินใจในการ

เลือกสถานที่ทองเที่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความคิดเห็น

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเท่ียว 

อํานาจการตัดสินใจในเลือกสถานท่ี

ทองเท่ียว รวม χ2 df Sig. 

ใช ไมใช 

นอย 19 

(4.75) 

23 

(5.75) 

42 

(10.50) 

27.030 2 0.000* 

มาก 199 

(49.75) 

45 

(11.25) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 90 

(22.50) 

24 

(6.00) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
308 

(77.00) 

92 

(23.00) 

400 

(100.00) 
 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2.5.6 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานรูปแบบของการเดินทางทองเท่ียวมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานรูปแบบของการเดินทางทองเที่ยว เมื่อพิจารณา

ผลการทดสอบพบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 0.381 และคา Sig. เทากับ 0.827 ซึ่งมากกวาระดับ 

0.05 รูปแบบของการเดินทางทองเที่ยวไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธ

สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา รูปแบบของการเดินทางทองเที่ยวไมมีผลตอการเดินทาง

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังแสดงในตารางที่ 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานรูปแบบของการเดินทาง

ทองเที่ ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความคิดเห็น

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเท่ียว 

รูปแบบของการเดินทางทองเท่ียว 

รวม χ2 df Sig. ใชบริการบริษัท

นําเท่ียว 

เดินทาง

ทองเท่ียวแบบ

อิสระ 

นอย 28 

(7.00) 

14 

(3.50) 

42 

(10.50) 

0.381 2 0.827 

มาก 174 

(43.50) 

70 

(17.50) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 81 

(20.25) 

33 

(8.25) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
283 

(70.75) 

117 

(29.25) 

400 

(100.00) 
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4.2.5.7 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานอุปสรรคในการเดินทางทองเท่ียวมีผลตอ

พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว เมื่อพิจารณา

ผลการทดสอบพบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 45.945 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับ 

0.05 อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทาง

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังแสดงในตารางที่ 4.15 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานอุปสรรคในการ

เดินทางทองเที่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความ

คิดเห็นปจจัย

ท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเท่ียว 

อุปสรรคในการเดินทางทองเท่ียว 

รวม χ2 df Sig. อุปสรรค

ดานภาษา 

ใชเวลาใน

การทาง

นาน 

คาใชจาย

ท่ีสูง 

มีความรู

เกี่ยวกับ

สถานท่ี

ทองเท่ียว

นอย 

นอย 8 

(2.00) 

14 

(3.50) 

15 

(3.75) 

5 

(1.25) 

42 

(10.50) 

45.945 6 0.000* 

มาก 143 

(35.75) 

32 

(8.00) 

18 

(4.50) 

51 

(12.75) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 60 

(15.00) 

15 

(3.75) 

17 

(4.25) 

22 

(5.50) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
211 

(52.75) 

61 

(15.25) 

50 

(12.50) 

78 

(19.50) 

400 

(100.00) 
 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2.5.8 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานการนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหาก

ไมเดินทางไปทองเท่ียวมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานการนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหากไม

เดินทางไปทองเที่ยว เมื่อพิจารณาผลการทดสอบพบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 11.172 และคา Sig. 

เทากับ 0.083 ซึ่งมากกวาระดับ 0.05 การนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหากไมเดินทางไปทองเที่ยว

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา 

การนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหากไมเดินทางทองเที่ยวไมมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ดังแสดงในตารางที ่4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานการนําเงินไปใชใน

กิจกรรมทดแทนหากไมเดินทางไปทองเที่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความ

คิดเห็นปจจัย

ท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเท่ียว 

การนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหากไมเดินทาง

ไปทองเท่ียว 

รวม χ2 df Sig. 
ฝาก

ธนาคาร 

ชอปปงใน

ประเทศ 

ทองเท่ียว

ภายในประ

เทศ 

เดินทาง

ทองเที่ยว

ประเทศอ่ืน (ที่

ไมใชประเทศ

เกาหลี/ญี่ปุน 

นอย 13 

(3.25) 

9 

(2.25) 

14 

(3.50) 

6 

(1.50) 

42 

(10.50) 

11.172 6 0.083 

มาก 57 

(14.25) 

57 

(14.25) 

83 

(20.75) 

42 

(10.50) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 25 

(6.25) 

25 

(6.25) 

27 

(6.75) 

14 

(3.50) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
91 

(22.75) 

91 

(22.75) 

124 

(31.00) 

62 

(15.50) 

400 

(100.00) 
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4.2.5.9 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวดานความคุมคาในการเดินทางไปทองเท่ียวมี

ผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยว เมื่อ

พิจารณาผลการทดสอบพบวา คา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 18.067 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา

ระดับ 0.05 ความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึง

ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา ความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยวมีผลตอการ

เดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังแสดงในตารางที่ 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานความคุมคาในการเดินทาง

ไปทองเที่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

ระดับความคิดเห็น

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเท่ียว 

ความคุมคาในการเดินทางไป

ทองเท่ียว รวม χ2 df Sig. 

คุมคา ไมคุมคา 

นอย 32 

(8.00) 

10 

(2.50) 

42 

(10.50) 

18.067 2 0.000* 

มาก 231 

(57.75) 

13 

(3.25) 

244 

(61.00) 

   

มากที่สุด 107 

(26.75) 

7 

(1.75) 

114 

(28.50) 

   

รวม 
370 

(92.50) 

30 

(7.50) 

400 

(100.00) 
 

  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.18 สรุปปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สมมติฐานยอมรับวามีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทางทองเท่ียว χ2 Sig. 
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เดินทางทองเท่ียว 

คาใชจายในการเดินทาง 20.225 0.009* มีความสัมพันธ 

ผูออกคาใชจาย 15.781 0.150* มีความสัมพันธ 

ชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยว 35.705 0.000* มีความสัมพันธ 

อํานาจการตัดสินใจในการเลือก

สถานที่ทองเที่ยว 

27.030 0.000* มีความสัมพันธ 

อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว 45.945 0.000* มีความสัมพันธ 

ค ว า ม คุ ม ค า ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป

ทองเที่ยว 

18.067 0.000* มีความสัมพันธ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

กลาวโดยสรุป จากตารางที่ 4.18 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สงผลใหเกิดพฤติกรรม

การเดินทางทองเที่ยว มีดังตอไปน้ี คาใชจายในการเดินทาง ผูออกคาใชจาย ชวงเวลาที่นิยมเดินทาง

ทองเที่ยว อํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว และ

ความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยว ซึ่งผลการวิจัยพบวา จากปจจัยดังกลาวมีผลในการตัดสินใจ

เดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยปจจัยเกี่ยวของที่พบจะ

นําไปอภิปรายผลในบทที่ 5 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับภาครัฐหรือเอกชนใหเหมาะสมกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 



 

บทที ่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุน มวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 สามารถตอบคําถาม

ดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน จํานวน 400 คน ใชการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability 

Sampling) เก็บขอมูลผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 250 คน และผานทาอากาศยานดอนเมือง 

จํานวน 150 คน รายละเอียดของการสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน มีดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได-

ตอเดือน และภูมิลําเนา ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended) แบบคําตอบ

หลายตัวเลือก (Multiple Choice) 

ตอนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก ประเทศที่เดินทาง ระยะเวลาในการวางแผนการเดินทาง วัตถุประสงคใน

การเดินทาง ระยะเวลา คาใชจาย ผูออกคาใชจาย หาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว ฤดูกาลที่นิยมเดินทาง 

ชวงเวลาที่นิยมในการเดินทาง บุคคลผูรวมเดินทาง อํานาจในการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว 

รูปแบบของการเดินทาง สถานที่พัก พาหนะที่ใชเดินทาง ประเภทเที่ยวบิน สายการบินที่ใช เหตุผลใน

การเลือกสายการบิน อุปสรรคในการเดินทาง การทองเที่ยวซ้ําในอนาคต ประเภทกิจกรรมอ่ืนที่จะนํา

เงินไปใชจายถาไมเดินทางไปทองเที่ยวในทั้งสองประเทศ และความคุมคาของเงินที่จายจากการ

เดินทางทองเที่ยว โดยเปนคําถามปลายปด (Close-Ended) แบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple 

Choice) หรือเติมขอมูลลงในคําตอบ 

ตอนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก ปจจัยดานสถานที่ทองเที่ยว ดานราคา ดานสงเสริมการขาย และดาน
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นโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว ลักษณะคําถามชนิดมาตรจัดอันดับ มีหลักเกณฑการให

คะแนนตามขอคําถามตามวิธีของ Likert และใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 

Scale) 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังน้ี 

1) การหาความเที่ยงตรง โดยนํารางแบบสอบถามปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนํามาแกไข ปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย

และเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถเขาใจไดงาย 

2) การหาความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของ        

ครอนบาค (Cronbach) กําหนดนัยสําคัญที่ 0.05 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก การวิเคราะหสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) หรือการหาคาสถิติพื้นฐาน เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบความสัมพันธ

ระหวางแบบสอบถามสวนที่ 2 พฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยว  

ชาวไทยกับสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทยดวยสถิติไคสแควร (Chi-Square Test)  

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

การทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวา  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) กําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (α = 0.5) ความถูกตอง 

(Validity) และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% ไดผลสรุปวา คา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) เทากับ 0.86 แสดงวา แบบสอบถามชุดน้ีมีความเชื่อมั่นสูง 

สวนท่ี 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน จํานวน 400 คน นักทองเที่ยวสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 260 คน    

(รอยละ 65.00) มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 207 คน (รอยละ 51.75) สถานภาพโสด 

จํานวน 266 คน (รอยละ 66.50) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน (รอยละ 68.25) สวน

ใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 234 คน (รอยละ 58.50) รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 
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15,001-25,000 บาท จํานวน 124 คน (รอยละ 31.00) ที่พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จํานวน 335 คน (รอยละ 83.75) 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยว   

ชาวไทย แบงเปนผูเดินทางไปประเทศญ่ีปุน จํานวน 203 คน (รอยละ 50.75) และประเทศเกาหลี 

จํานวน 197 คน (รอยละ 49.25) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสามารถสรุปไดดังน้ี  

นักทองเที่ยวชาวไทยมีการวางแผนแบงเปน 2 ระยะ คือ การวางแผนระยะสั้น (นอยกวา     

5 วัน) คิดเปนรอยละ 30.25 และการวางแผนระยะยาว (มากกวา 16 วัน) คิดเปนรอยละ 30.25 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทางคือ เพื่อพักผอน (รอยละ 31.56) ระยะเวลาในการเดินทางทองเที่ยว

ระหวาง 1-5 วัน (รอยละ 63.50) คาใชจายในการเดินทางระหวาง 20,000-30,000 บาท (รอยละ 31.25) 

นักทองเที่ยวเปนผูออกคาใชจายเอง (รอยละ 61.75)  

ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวสวนใหญคนหาจากอินเทอรเน็ต (รอยละ 31.36) เลือกเดินทาง

ทองเที่ยวทั้งวันทํางานและวันหยุด (รอยละ 62.00) เปนการเดินทางทองเที่ยวรวมกับเพื่อน (รอยละ 

36.09) นักทองเที่ยวมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวดวยตัวเอง (รอยละ 77.00)  

นักทองเที่ยวเดินทางโดยเที่ยวบินทั่วไป (รอยละ 82.25) ยังนิยมเดินทางโดยสายการบินของ

ไทย (รอยละ 56.75) นิยมสายการบินทั่วไป (รอยละ 61.50) มากกวาสายการบินตนทุนตํ่า เหตุผลใน

การเลือกใชบริการสายการบินทั่วไปเพราะราคาสมเหตุสมผล (รอยละ 53.05) นักทองเที่ยวสวนใหญ

ใชบริการของบริษัทนําเที่ยว (รอยละ 70.75) มากกวาการเดินทางดวยตนเอง สวนใหญเลือกที่พัก

โรงแรม (รอยละ 84.00) พาหนะที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศโดยรถบัส (รอยละ 

34.08)  

อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวคือ การใชภาษา (รอยละ 52.75) ถึงแมจะมีอุปสรรคใน

เร่ืองการใชภาษาแตนักทองเที่ยวสวนใหญต้ังใจจะเดินทางกลับไปทองเที่ยวในอนาคตแนนอน     

(รอยละ 74.25) ทั้งน้ีเพราะนักทองเที่ยวสวนใหญคิดวามีความคุมคาในการเดินทาง (รอยละ 92.50) แต

ถาไมเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ีจะนําเงินไปใชในกิจกรรมอ่ืนโดยการทองเที่ยวภายในประเทศ

ทดแทน (รอยละ 31.00) 

สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียว   

ชาวไทย 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ประกอบดวย 

ดานนโยบายการสงเสริมการตลาด ดานสถานที่ทองเที่ยว ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย     
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ในภาพรวมทุกปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 

(คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกปจจัยมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานนโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เปน

ลําดับ 1 รองลงมาดานสถานที่ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เปนลําดับ 2 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.87 เปนลําดับ 3 และดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 เปนลําดับ 4 ตามลําดับ เมื่อ

พิจารณาองคประกอบเปนรายดาน สามารถสรุปไดดังน้ี 

1) ดานนโยบายการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ดานนโยบายการสงเสริม

การตลาดมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) ปจจัยยอยที่สําคัญ ไดแก 

การยกเวนวีซา (Visa) (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14) รองลงมาคือการประชาสัมพันธของประเทศเกาหลี/ญ่ีปุน 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) และการจัดกิจกรรมและเทศกาล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) ตามลําดับ 

2) ดานสถานท่ีทองเท่ียว 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ดานสถานที่ทองเที่ยวมีผลตอ

พฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) ปจจัยยอยที่สําคัญ ไดแก ความสวยงาม

และทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22) รองลงมาคือ สภาพภูมิอากาศของแหลง

ทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.13) ความมีชื่อเสียง ความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.09) แหลงชอปปง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07) ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) 

สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.04) ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.03) การติดตอสื่อสาร เชน สัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย และเครือขายไรสายความเร็ว

สูง(4G) เปนตน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) ความสะดวกในการเดินทาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) และปจจัยที่

เปนดานลบ คือ ความแตกตางทางภาษา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) 

3) ดานราคา 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ดานราคามีผลตอพฤติกรรม

การทองเที่ยวในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) ปจจัยยอยที่สําคัญ ไดแก คาโดยสารเคร่ืองบิน

ระหวางประเทศ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92) รองลงมาคือคาที่พัก มีคาที่พัก (คาเฉลี่ยกับ 3.90) และคาใชจาย

ในการเดินทาง เชน คารถ คาเขาชมสถานที่ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.82) ตามลําดับ 

4) ดานการสงเสริมการขาย 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน ดานการสงเสริมการขายมีผล

ตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ปจจัยยอยที่สําคัญ ไดแก การดูแลของ
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บริษัททัวร (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92) รองลงมาคือ การดูแลของมัคคุเทศก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88) และการ

ใหของแถม เชน กระเปา หมอนรองคอ เปนตน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.53) ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป การศึกษาปจจัยที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย พบวา ปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ ดานนโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว 

(คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.98) โดยมีปจจัยยอยที่สําคัญที่สุด คือ การยกเวนวีซา (Visa) (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.14) รองลงมาคือ ดานสถานที่ทองเที่ยวคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.96 ปจจัยยอยที่สําคัญที่สุด คือ ความ

สวยงามและทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 4.22) สําหรับปจจัยยอยอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญ

และสงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ไดแก ภูมิอากาศ ชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยว ความสะอาด

ของสถานที่ทองเที่ยว และแหลงชอปปง 

สวนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐานระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการ

เดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน สามารถสรุปไดดังน้ี 

1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานคาใชจายในการเดินทาง มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.009) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา คาใชจาย

ในการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย 

2) ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานผูออกคาใชจาย มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.015) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา ผูที่ออก

คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย 

3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานฤดูกาลที่เดินทาง ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.509)  

4) ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยว มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.000) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

หมายความวา ชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย 

5) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานอํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานที่

ทองเที่ยว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ
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นักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.000) จึงยอมรับสมมติฐาน

การวิจัยที่ต้ังไว หมายความวา อํานาจในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวมีผลตอการเดินทาง

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย 

6) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานรูปแบบของการเดินทางทองเที่ยว ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.827)  

7) ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานอุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.000) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

หมายความวา อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว       

ชาวไทย 

8) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในดานการนําเงินไปใชในกิจกรรมอ่ืนทดแทนหาก

ไมเดินทางไปทองเที่ยว ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือ

ญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 (คา Sig. = 0.083) 

9) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยว มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. = 0.000) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

หมายความวา ความคุมคาในการเดินทางไปทองเที่ยวมีผลตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

ชาวไทย  

กลาวโดยสรุปปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สมมติฐานยอมรับวามีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย ประกอบดวย 

ปจจัยดานคาใชจายในการเดินทาง ผูออกคาใชจายในการเดินทาง ชวงเวลาที่นิยมเดินทางทองเที่ยว 

อํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว อุปสรรคในการเดินทางทองเที่ยว และความคุมคา

ในการเดินทางไปทองเที่ยว 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุน ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยใหเหมาะสมกับปจจัยที่
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เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว เพื่อเสนอแนวนโยบายใหกับภาครัฐ เอกชน 

หรือผูที่สนใจ มีดังตอไปน้ี 

5.2.1 นักทองเที่ยวสวนใหญมีระยะเวลาวางแผนในการทองเที่ยวระยะสั้น คือ นอยกวา 

5 วันและระยะยาว คือ มากกวา 16 วัน วัตถุประสงคหลักเปนการทองเที่ยวเพื่อพักผอน ใชระยะเวลา

ในการเดินทางระหวาง 1-5 วัน คาใชจายในการเดินทางระหวาง 20,000-30,000 บาท นักทองเที่ยวเปน

ผูออกคาใชจายดวยตัวเอง โดยการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวจากอินเทอรเน็ต กลุมที่สอบถาม

สนใจที่จะทองเที่ยวชวงฤดูหนาว นอกเหนือจากการทองเที่ยวในชวงเวลาอ่ืน นักทองเที่ยวสวนใหญ

เลือกเดินทางทองเที่ยวทั้งวันทํางานและวันหยุด เปนการเดินทางรวมกับเพื่อน นักทองเที่ยวมีอํานาจ

ในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว นิยมใชบริการของบริษัทนําเที่ยวมากกวาเดินทาง

ทองเที่ยวดวยตัวเอง นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกพักโรงแรม พาหนะที่ใชเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศโดยรถบัส ถึงแมวาการไปทองเที่ยวจะมีอุปสรรคในเร่ืองของภาษา แตก็มีความคุมคา

ในการเดินทาง และนักทองเที่ยวตองการกลับไปทองเที่ยวซ้ํา แตถาไมเดินทางไปทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนก็จะนําเงินไปใชในกิจกรรมอ่ืนโดยการทองเที่ยวภายในประเทศทดแทน  

ผลการศึกษามีความสอดคลองกับเลิศพร ภาระสกุล (2555, น. 159) กลาววา พฤติกรรม

ของผูบริโภคมีลักษณะเปนกระบวนการประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ แตสําหรับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ เชนเดียวกัน โดยเร่ิมขั้นตอนจากการที่ผูบริโภคมีความตองการ

เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง จนกระทั่งผูบริโภคไดรับการกระตุนจนทําใหเกิดการทองเที่ยว และผลงานวิจัย

ของกวิน วงศลีดี และศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ศึกษาปจจัยดานการตลาดและปจจัยดานความ

ปลอดภัยมีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนเชนกัน แตนิยมการคนหาขอมูล

จากอินเทอรเน็ตมากกวาคําแนะนําจากเพื่อนหรือญาติมิตร ตองการประสบการณในการทองเที่ยว 

และตองการแสวงหาสิ่งแปลกใหม  

5.2.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ปจจัยที่สําคัญมากที่สุดคือ นโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว รองลงมาไดแก ปจจัยดาน

สถานที่ทองเที่ยว ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ทั้งน้ีคาคะแนนของทุกปจจัยอยูในระดับมาก 

ซึ่งปจจัยยอยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเปนเหตุจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ผลการศึกษามีความสอดคลองกับฉลองศรี พิมลสมพงศ (2531, น. 88-90) กลาววา ปจจัย

จูงใจที่ทําใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวน้ัน นักทองเที่ยวแตละบุคคลยอมมีเหตุผลในการเดินทาง

ทองเที่ยวแตกตางกัน และเปนเหตุจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวประกอบดวย คาใชจาย 

เวลา ความต้ังใจที่จะเดินทาง รวมไปถึงปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปจจัยภายใน มีดังตอไปน้ี         
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1) ทรัพยากรการทองเที่ยวหรือสถานที่ทองเที่ยว 2) ความปลอดภัย 3) โครงสรางพื้นฐาน 4) สิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ 5) สินคาของที่ระลึก 6) โฆษณาและประชาสัมพันธ  7) ภาพลักษณ ใน

ขณะเดียวกันปจจัยภายนอก ประกอบดวย 1) สภาวะเศรษฐกิจ 2) การเมือง 3) ความนิยมในการ

ทองเที่ยว 4) การขยายเสนทางคมนาคม 5) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง เปนตน 

5.2.3 จากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญนิยม

เดินทางไปกับบริษัทนําเที่ยวมากกวาการทองเที่ยวโดยอิสระ เพราะนักทองเที่ยวสามารถเลือก

โปรแกรมการทองเที่ยวของบริษัททัวรตาง ๆ ที่ชวยใหนักทองเที่ยวตัดสินใจในเดินทางงายขึ้น โดย

นักทองเที่ยวจะไดรับการบริการที่สะดวกสบายต้ังแตการดูแลของบริษัททัวร และมัคคุเทศก การ

เดินทางในลักษณะน้ีสามารถควบคุมไดทั้งในดานราคาและเวลาที่มีอยางจํากัด  

ผลการศึกษาสอดคลองกับผลงานวิจัยของอติกานต ไพโรจนพิริยะกุล (2553) ศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางทองเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ใช

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยความตองการของนักทองเที่ยว พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ดานโปรแกรมการ

ทองเที่ยวเมืองหลวงพระบางมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามที่เดินทางไปทองเที่ยวเมือง

หลวงพระบางมากที่สุด 

 

5.3 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อวางนโยบายดึงดูดการทองเที่ยว 

5.3.1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุที่เดินทางนอยกวาหรือเทากับ 30 ป 

สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-

25,000 บาท จากขอมูลดังกลาวเห็นไดวาประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนน้ันมีสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขาไป

ทองเที่ยว เพราะขอมูลดังกลาวถาทางรัฐบาลรวมมือกับภาคเอกชนในการเขาถึงกลุมนักทองเที่ยว การ

สรางความนิยมใหการทองเที่ยวภายในประเทศ ปรับกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ ใหตรงกับความ

ตองการของนักทองเที่ยวใหมากที่สุด ในปจจุบันอายุไมเกิน 30 ป อาชีพและรายไดตอเดือนไม

จําเปนตองสูงก็สามารถเกิดการทองเที่ยวขึ้นได  จึงใชโอกาสน้ีในการพัฒนาการทองเที่ยว

ภายในประเทศใหเหมาะสมตอไป 

5.3.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือ

ญ่ีปุน นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางเพื่อพักผอน มีระยะเวลาวางแผนในการทองเที่ยวระยะสั้น คือ 
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นอยกวา 5 วันและวางแผนในระยะยาว คือ มากกวา 16 วัน การทองเที่ยวในคร้ังน้ีสวนใหญใช

ระยะเวลาระหวาง 1-5 วัน คาใชจายในการเดินทางอยูในชวงระหวาง 20,000-30,000 บาท โดยการหา

ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวจากอินเทอรเน็ต นักทองเที่ยวสวนใหญใชบริการของบริษัทนําเที่ยว ปรับ

ขอมูลทางอินเทอรเน็ตใหทันสมัย พัฒนามาตรฐานในดานการใหบริการ เนนดานความปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกสบายใหกับนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางโดยสายการบินของไทย 

นิยมสายการบินทั่วไปมากกวาสายการบินตนทุนตํ่า เหตุผลในการเลือกใชบริการสายการบินทั่วไป

เพราะราคาสมเหตุสมผล ถึงแมวาการไปทองเที่ยวจะมีอุปสรรคในเร่ืองของภาษา แตก็มีความคุมคาใน

การเดินทาง และนักทองเที่ยวมีความตองการกลับไปทองเที่ยวในอนาคตอีกแนนอน แตถาไมเดินทาง

ไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนในคร้ังน้ีก็จะนําเงินไปใชในกิจกรรมอ่ืนโดยการทองเที่ยว

ภายในประเทศทดแทน  

จากผลการศึกษา พบวา การสรางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหแข็งแรงน้ัน การพัฒนา

บุคลากรและเทคโนโลยีดานการทองเที่ยวตองมีศักยภาพเพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยว และกอใหเกิด

การกระจายรายไดสูพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ดังน้ันภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรมีนโยบายในการ

สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยวภายในประเทศใหชัดเจน เชน มาตรฐานดานความปลอดภัย ฟนฟู

แหลงทองเที่ยวใหมีความสวยงามอยูเสมอ สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีในดานการทองเที่ยว 

และการสงเสริมสนับสนุนตลาดการทองเที่ยวภายในประเทศใหเปนที่นิยมของคนไทย ซึ่งจุดเดน

เหลาน้ีสามารถพัฒนาเปนกิจกรรมการทองเที่ยวหลัก เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตางชาติเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

5.3.3 ดานนโยบายการสงเสริมการตลาด พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเดินทางไป

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เพราะการยกเวนวีซา (Visa) เน่ืองจากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความ

สะดวกในการเดินทางเขาไปทองเที่ยวทั้งสองประเทศ คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวจะถูกลง รวม

ไปถึงไดรับอิทธิพลจากดารา นักรอง และภาพยนตรยอดนิยม จึงทําใหกระแสความนิยมในการ

เดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งเปนแรงผลักดันที่สําคัญใหนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวมาก

ยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบวา ถาไมเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนในคร้ังน้ีก็จะ

นําเงินมาทองเที่ยวภายในประเทศทดแทน ดังน้ัน จึงเปนโอกาสที่ดีของภาครัฐบาล เอกชน รวมไปถึง

ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวตาง ๆ โดยการประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในประเทศ การจัด

กิจกรรมสงเสริมการขาย สรางความสามารถในการแขงขันดานการตลาดทองเที่ยว การพัฒนา

บุคลากรของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อรองรับทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ และ

สงเสริมภาพลักษณประเทศไทยใหเปนศูนยกลางในการทองเที่ยว 
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5.3.4 ดานสถานที่ทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญไป

ทองเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน เพราะความสวยงามและทัศนียภาพของสถานที่ทองเที่ยว รองลงมา 

คือ ความมีชื่อเสียง ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ดังน้ันถาประเทศไทยมีการรักษา อนุรักษ และ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความเปนเอกลักษณของประเทศ เพราะประเทศไทยน้ันมีความไดเปรียบ

ในดานทรัพยากรการทองเที่ยว โบราณสถานที่สวยงาม มีความเปนเอกลักษณเปนจุดแข็งสําคัญที่ทํา

ใหแหลงทองเที่ยวในประเทศเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ก็จะเปนจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวไทย

และชาวตางชาติมาทองเที่ยวมากขึ้น เพราะถาเกิดความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว ในภายหลังก็

จะทําใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวนอยลง 

5.3.5 ดานราคา ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญไปทองเที่ยวคํานึงถึง

คาใชจายในการเดินทาง ในปจจุบันการเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนน้ัน มีราคาในการเดินทาง

คอนขางตํ่า เพราะคาโดยสารเคร่ืองบินระหวางประเทศมีราคาที่ถูกลง เน่ืองจากธุรกิจสายการบินตาง

แขงขันในการจัดรายการสงเสริมการขาย หรือในบางคร้ังนักทองเที่ยวใชจายในการทองเที่ยว

ตางประเทศมีราคาตํ่ากวากับการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ  ดังน้ันภาครัฐบาล หรือ

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจึงควรใหความสนใจ โดยการจัดกิจกรรมและสงเสริมการตลาดเดินทาง

ทองเที่ยวภายในประเทศใหมีความโดดเดนในเร่ืองคาใชจาย เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวชาวไทย

ตัดสินใจเลือกทองเที่ยวภายในประเทศ และสรางรายไดสูภาครัฐและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการ

ทองเที่ยวมากขึ้น 

5.3.6 ดานการสงเสริมการขาย พบวา การใหสวนลดหรือของแถมนักทองเที่ยวน้ันก็เปนสิ่ง

สําคัญ ในการที่จะทําใหมีแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อบริการการทองเที่ยว เชน กระเปา 

หมอนรองคอ และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี เปนตน ดังน้ันธุรกิจทองเที่ยวควรมีการจัดทํา

แพ็คเกจทองเที่ยวราคาพิเศษ พัฒนาการใหบริการ การอํานวยความสะดวกของบริษัทนําเที่ยว โดยใช

กลยุทธลด แลก แจก แถม รวมไปถึงการชิงโชคตาง ๆ เปนการสรางจุดขายใหมดานการทองเที่ยว เพื่อ

เปนการดึงดูดนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
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5.4 งานวิจัยที่เก่ียวเนื่องในอนาคต 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว 

โดยศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวคนไทยเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน สําหรับการศึกษาในอนาคต

มีประเด็นการศึกษาที่ควรเพิ่มเติมจากการศึกษาคร้ังน้ีใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก  

5.4.1 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยทองเที่ยวในประเทศอาเซียน 

(ASEAN) เพราะการทองเที่ยวในประเทศอาเซียนน้ันมีสถานที่ทองเที่ยว วัฒนธรรมที่นาสนใจ 

5.4.2 การศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศอ่ืน ๆ เชน อเมริกา ยุโรป 

ฮองกง เปนตน เพราะมีจํานวนนักทองเที่ยวคนไทยไมนอยที่นิยมเดินทางไปตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

5.4.3 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยในการเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง และพัฒนาการทองเที่ยวไทยใหดีมากยิ่งขึ้น 
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การทองเท่ียวประเทศเกาหลี 

ขอมูลท่ัวไป 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ต้ังอยูทางใตของคาบสมุทรเกาหลี ทิศเหนือติดกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก (หรือ

ทะเลญ่ีปุน) ทิศตะวันตกติดกับทะเลเหลือง และทิศใตติดกับชองแคบเกาหลี (Korea Strait) พื้นที่ 

99,500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา ซึ่งมีถึงรอยละ 70 ดังน้ันแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ

ของเกาหลีจึงมีเปนจํานวนมาก มีประชากรประมาณ 50 ลานคน (2555) โดย 1 ใน 4 ของประชากรทั้ง

ประเทศจะเขามาอาศัยและทํางานในเมืองหลวง ก็คือ กรุงโซล (Seoul) ประเทศเกาหลีเวลาจะเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

สภาพภูมิอากาศประเทศเกาหลี แบงออกเปน 4 ฤดูกาล ดังน้ี 

- ฤดูใบไมผลิ ชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 6-16ºC เปนชวงที่อากาศกําลัง

เย็นสบาย ในชวงน้ีมีดอกไมคอนขางมากและสวยงาม โดยดอกไมจะเร่ิมผลิใบตามสถานที่ตางๆ จะ

เต็มไปดวยสีสันของดอกไมนานาชนิด สถานที่นิยมเดินทางทองเที่ยวในชวงน้ี คือ เทศกาลชมดอก

ซากุระเกาหลี ซึ่งหลายคนอยากไปสัมผัสดอกไมสีชมพู และเทศกาลอ่ืนในชวงน้ี เชน เทศกาลทะเล

แหวกที่ชินโด เทศกาลโคมไฟดอกบัว เปนตน 

- ฤดูรอน ชวงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 22-38ºC ชวงน้ีตนไมตนหญาจะ

เปนสีเขียว อาจจะมีฝนตกบาง แตอากาศจะรอนเหมือนประเทศไทย ถาไปทองเที่ยวชวงน้ีโดยเฉลี่ย

สวนมากราคาที่พัก สายการบิน โปรแกรมการทองเที่ยวจะลดราคาลงในชวงน้ี 

- ฤดูใบไมรวง-ใบไมเปลี่ยนสี ชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 5-25 ºC 

เปนชวงที่อากาศสดชื่นเย็นสบาย ถือไดวาสวยงามที่สุดของเกาหลีและเหมาะกับการทองเที่ยวมาก

ที่สุด นักทองเที่ยวที่มาในชวงน้ีจะไดเห็นปรากฏการณใบไมเปลี่ยนสี สถานที่ที่ชมใบไมเปลี่ยนสีที่

สวยที่สุด คือ อุทยานแหงชาติซอรัคซานและเกาะนามิ 

- ฤดูหนาว ชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 ถึง 20°C ชวงน้ีจะเปนชวงฤดู

ที่หนาวถึงหนาวจัด มีหิมะตก การเดินทางไปทองเที่ยวในชวงน้ีจะตองเตรียมเสื้อผาที่ชวยใหรางกาย

อบอุน และสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมในฤดูน้ี คือ สกีรีสอรต มีลานไอซสเกต แหลงเลนหิมะที่

นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมไปเลนสกี รวมไปถึงเทศกาลจับปลานํ้าแข็ง 

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของประเทศเกาหลี 

1) กรุงโซล มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ประกอบดวย พระราชวังหลักทั้ง 5 แหง เชน 

พระราชวังเคียงบกที่ใหญที่สุด พระราชวังชางด็อกคุงสวยงามที่สุด ศาลเจียวชงเมียวเปนสถานที่ขึ้น
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ทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก พิพิธภัณฑพื้นบานและหมูบานของเกาหลีในอดีต มี

สถานที่ช็อปปงชื่อดังอีกหลายแหง เชน ตลาดทงแดมุน ตลาดนัมแดมุน ตลาดเมียงดง ตลาดอินซาดง 

ตลาดอิเทวอน เปนตน รวมไปถึงสวนสนุกที่มีชื่อเสียงที่ทําใหนักทองเที่ยวตองเดินทางไปสัมผัส เชน 

สวนสนุกเอเวอรแลนด และลอตเตเวิลด เปนตน 

2) เมืองสําคัญรอบกรุงโซลที่สําคัญประกอบดวย 

2.1) เมืองซูวอน มีปอมปราการฮวาซอง 

2.2) เมืองชุนชอน มีเกาะนามิ ตามรอยละครดัง Winter Love Song เพลงรักในสายลม

หนาว และเปนแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวจากทั่วโลกไปทองเที่ยวเสมอ 

2.3) เมืองอินชอน นอกจากชายทะเลแลวยังเปนที่ต้ังของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกอีก

แหงน่ันคือ สนามบินอินชอน 

3) เมืองซกโซ อันเปนเมืองหนาดานที่ขึ้นไปยังยอดเขาซอรักซาน ซึ่งมีอุทยานแหงชาติ

เขาซอรักซานเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวยที่สุดในแตละฤดู 

4) เกาะเชจู ขึ้นชื่อในความงามของธรรมชาติ เชน ภูเขา ทะเล นํ้าตก ถ้ํา รวมทั้งมี

พิพิธภัณฑพื้นบานใหไดศึกษาวิถีชีวิตของคนเกาหลีในอดีตอีกดวย 
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การทองเท่ียวประเทศญ่ีปุน 

ขอมูลทั่วไป 

ประเทศญ่ีปุน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 127 

ลานคน โดยมีเมืองหลวง คือ โตเกียว มีประชากรทั้งหมด 12 ลานคน โดยลักษณะภูมิประเทศเปนหมู

เกาะ มีจํานวนมากกวา 3,000 เกาะ เกาะที่สําคัญๆ ไดแก ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ และคิวชู พื้นที่

ประมาณรอยละ 70 เปนภูเขา 

ประเทศญ่ีปุนต้ังอยูในวงแหวนแหงไฟ เปนบริเวณรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก 3 แผน 

การที่ญ่ีปุนต้ังอยูในบริเวณวงแหวนแหงไฟ ยังทําใหมีบอนํ้าพุทั่วประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งสวน

ใหญจะถูกพัฒนาใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว เชน ภูเขาฟูจิ เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศญ่ีปุนก็

เปนภูเขาไฟ ประเทศญ่ีปุนเวลาจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

สภาพภูมิอากาศประเทศญ่ีปุน แบงออกเปน 4 ฤดูกาล ดังน้ี 

- ฤดูใบไมผลิ เร่ิมในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13-25ºC เปนฤดูที่

นาทองเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่ดอกซากุระบานเต็มตน ดอกซากุระสี

ชมพทูี่สวยงามจะบานเพียง 1-2 สัปดาหเทาน้ัน และดอกไมฤดูใบไมผลิอ่ืนๆ เชน ดอกฟูจิ  

- ฤดูรอน ซึ่งเร่ิมจากเดือนมิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30-35ºC อากาศจะ

เร่ิมอุนขึ้นเร่ือยๆ เปนชวงของการทองเที่ยวตามสถานที่แถบชายทะเล ทั้งคนญ่ีปุนและนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ  

- ฤดูใบไมรวง เร่ิมจากเดือนกันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27ºC 

เปนชวงที่มีอากาศดี ตนไมจะเร่ิมผลัดสีจากเขียวเปนแดง สม เหลือง ฤดูน้ีถือไดวาเปนฤดูที่มีสีสัน 

เหมาะแกการพักผอน 

- ฤดูหนาว ชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 5-7ºC เปนชวง

ฤดูกาลที่ปกคลุมไปดวยหิมะ จะมีการเลนสกี ชมงานเทศกาลหิมะบนเกาะฮอกไกโด และเทศกาลที่มี

ชื่อเสียงที่สุด คือ เทศกาลหิมะซัปโปโร เกาะฮอนช ู

สถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของประเทศญ่ีปุน 

1) พระราชวังอิมพีเรียล แตเดิมมีชื่อวา พระราชวังเอะโดะ อีกหน่ึงสถานทองเที่ยวที่สําคัญ

แหงหน่ึงในประวัติศาสตร ต้ังอยูที่เมืองโตเกียว เพราะเปนสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ

แหงราชวงศเมจิแหงประเทศญ่ีปุน ในปจจุบันเปนศูนยกลางทางการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศ 
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2) โตเกียวทาวเวอร เปนหอคอยสื่อสารขนาดใหญที่สวยงามมาก ต้ังอยูในเขตมินะโตะ 

กรุงโตเกียว เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถาไปประเทศญ่ีปุนแลวไมไดมาเยือนถือวามาไมถึง

ประเทศญ่ีปุน 

3) หมูบานประวัติศาสตรชิราคาวาโกะ (Shirakawako) หมูบานทามกลางหุบเขา ต้ังอยูใน

จังหวัดกิฟุ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกแหงที่ 6 ในประเทศญ่ีปุน เพราะเปนหมูบานที่มี

เอกลักษณโดดเดน 

4) ภูเขาฟูจิ เปนภูเขาที่สูงที่สุดในญ่ีปุนและอาจกลาวไดวาเปนภูเขาที่สวยที่สุดในโลก มี

ความสูงถึง 3,776 เมตร 

5) ช็อปปงยานยอดนิยมที่ยานชินจุกุ (Shinjuku) แหลงทองเที่ยวทันสมัยฝงตะวันตกของ

โตเกียว นับเปนแหลงช็อปปงและสถานบันเทิงยามค่ําคืนยอดนิยมที่มีชื่อเสียง ยานชิบุยะ (Shibuya) 

เปนศูนยกลางแฟชั่นและวัฒนธรรมสมัยใหมของวัยรุน ติดตอกันเปนแหลงช็อปปงยอดนิยมและ

สวรรคของคนรุนใหม คือ ยานฮาราจูกุ และยานโอไดบะ ที่สรางขึ้นจากการถมทะเลในอาวโตเกียว 

เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของนักทองเที่ยวรุนใหม เพราะที่น่ีมีทั้งแหลงบันเทิงขนาดใหญ ชิงชา

สวรรคใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ที่เปนสัญลักษณของเรนโบวทาวน ที่เหลาคูรักวัยรุนนิยมขึ้นชิงชา

ชมวิวทิวทัศนยามค่ําคืนที่สวยงาม 

6) โอซากา (Osaka) เปนเมืองที่ใหญที่สุดอันดับสามของญ่ีปุน และเปนศูนยรวมทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสําหรับญ่ีปุนตะวันตก 

7) ปราสาทฮิเมะจิ (Himeji Castle) ต้ังอยูเมืองฮิเมะจิ เปนปราสาทที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึง

ของญ่ีปุน ที่ยังคงรักษาไวเปนสมบัติของชาติ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

8) วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) วัดพุทธที่สําคัญและเกาแกที่สุดของเมืองนารา ไดชื่อวาเปน

สิ่งกอสรางดวยไมที่ใหญที่สุดในโลก 

9) ฮอกไกโด (Hokkaido) เปนเกาะใหญที่สุดของญ่ีปุน ถือเปนสวรรคของธรรมชาติ 

สามารถทองเที่ยวไดตลอดป มีธรรมชาติที่ยังไมถูกทําลาย ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แมนํ้า ทะเลสาบ บอนํ้าพุ

รอน และชายฝงทะเล มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีหิมะที่ขาวละเอียดและสกีรีสอรท ที่ดึงดูด

นักเลนสกีจากทั่วโลก 

10) ชมทุงดอกลาเวนเดอร ณ ฟุระโนะ ต้ังอยูใจกลางเมืองฮอกไกโด มีชื่อเสียงในดานการ

ทองเที่ยวทั้งในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ในชวงฤดูรอนจะมีสวนดอกไมที่สวยงาม ชวงฤดูหนาวจะ

ปกคลุมไปดวยหิมะจํานวนมาก ทําใหเปนลานสกีที่มีชื่อเสียง 

 



 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหดวยขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร



129 

Reliability (คาความเช่ือม่ันปจจัยที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว) 

N of Case = 30  N of Item = 25  Cronbach's Alpha = 0.86 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Frequency Table (ตารางความถี่) 

เพศ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ชาย 140 35.00 35.0 35.0 

หญิง 260 65.00 65.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
 

อายุ 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 207 51.75 51.8 51.8 

31 - 40 ป 92 23.00 23.0 74.8 

41 - 50 ป 57 14.25 14.3 89.0 

มากกวา 51 ป 44 11.00 11.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

0.86 25 
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สถานภาพสมรส 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

โสด 266 66.50 66.5 66.5 

สมรสมีบุตร 91 22.75 22.8 89.3 

สมรสไมมีบุตร 43 10.75 10.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ระดับการศึกษา 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ต่ํากวาปริญญาตรี 52 13.00 13.0 13.0 

ปริญญาตรี 273 68.25 68.3 81.3 

สูงกวาปริญญาตรี 75 18.75 18.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

อาชีพ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

นักเรียน / นักศึกษา 39 9.75 9.8 9.8 

ขาราชการ 38 9.50 9.5 19.3 

ธุรกิจสวนตัว 59 14.75 14.8 34.0 

พนักงานบริษัท 234 58.50 58.5 92.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 30 7.50 7.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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รายไดตอเดือน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเกิน 15,000 บาท 112 28.00 28.0 28.0 

15,001 - 25,000 บาท 124 31.00 31.0 59.0 

25,001 - 35,000 บาท 52 13.00 13.0 72.0 

35,001 - 45,000 บาท 45 11.25 11.3 83.3 

มากกวา 45,001 บาท 67 16.75 16.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

พักอยูท่ีใด 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 335 83.75 83.8 83.8 

ตางจังหวัด 65 16.25 16.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ประเทศท่ีเดินทางไป 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

เกาหลี 197 49.25 49.3 49.3 

ญี่ปุน 203 50.75 50.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ระยะเวลาวางแผนการเดินทาง 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

นอยกวา 5 วัน 121 30.25 30.3 30.3 

6 - 10 วัน 112 28.00 28.0 58.3 

11 - 15 วัน 46 11.50 11.5 69.8 

มากกวา 16 วัน 121 30.25 30.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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เพื่อพักผอน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก"พักผอน" 50 12.50 12.5 12.5 

เลือก"พักผอน" 350 87.50 87.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อการศึกษา 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "การศึกษา" 381 95.25 95.3 95.3 

เลือก "การศึกษา" 19 4.75 4.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อติดตอธุรกิจ/ทํางาน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "ติดตอธุรกิจ/ทํางาน 366 91.50 91.5 91.5 

เลือก "ติดตอธุรกิจ/ทํางาน" 34 8.50 8.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อประชุมสัมมนา 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "ประชุมสัมมนา 377 94.25 94.3 94.3 

เลือก "ประชุมสัมมนา" 23 5.75 5.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมและศาสนา 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "เรียนรูศาสนาและวัฒนธรรม" 333 83.25 83.3 83.3 

เลือก "เรียนรูศาสนาและวัฒนธรรม" 67 16.75 16.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อรับบริการสุขภาพและความงาม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "รับบริการสุขภาพและความงาม" 388 97.00 97.0 97.0 

เลือก "รับบริการสุขภาพและความงาม" 12 3.00 3.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อความบันเทิง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "ความบันเทิง" 341 85.25 85.3 85.3 

เลือก "ความบันเทิง" 59 14.75 14.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อกีฬา 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "กีฬา" 399 99.75 99.8 99.8 

เลือก "กีฬา" 1 .25 .3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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เพื่อฮันนีมูน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "ฮันนีมูน" 374 93.50 93.5 93.5 

เลือก "ฮันนีมูน" 26 6.50 6.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อชอปปง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "ชอปปง" 170 42.50 42.5 42.5 

เลือก "ชอปปง" 230 57.50 57.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เพื่อเย่ียมคนรูจัก 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "เยี่ยมคนรูจัก" 387 96.75 96.8 96.8 

เลือก "เยี่ยมคนรูจัก" 13 3.25 3.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ระยะเวลาการเดินทาง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 - 5 วัน 254 63.50 63.5 63.5 

6 - 10 วัน 104 26.00 26.0 89.5 

มากกวา 10 วัน 42 10.50 10.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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คาใชจายในการเดินทาง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ต่ํากวา 20,000 บาท 28 7.00 7.0 7.0 

20,000 - 30,000 บาท 125 31.25 31.3 38.3 

30,001 - 40,000 บาท 65 16.25 16.3 54.5 

40,001 - 50,000 บาท 98 24.50 24.5 79.0 

มากกวา 50,000 บาท 84 21.00 21.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ใครเปนคนออกคาใชจาย 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ตัวทานเอง 247 61.75 61.8 61.8 

สมาชิกในครอบครัว 69 17.25 17.3 79.0 

คูรัก 18 4.50 4.5 83.5 

องคกร 66 16.50 16.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

อินเทอรเน็ต 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "อินเทอรเน็ต" 46 11.50 11.5 11.5 

เลือก "อินเทอรเน็ต" 354 88.50 88.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

บริษัทนําเท่ียว 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "บริษัทนําเท่ียว" 185 46.25 46.3 46.3 

เลือก "บริษัทนําเท่ียว" 215 53.75 53.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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นิตยสาร 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "นิตยสาร" 349 87.25 87.3 87.3 

เลือก "นิตยสาร" 51 12.75 12.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

แผนพับ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "แผนพับ" 384 96.00 96.0 96.0 

เลือก "แผนพับ" 16 4.00 4.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ชอบเดินทางทองเท่ียว 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "ชอบเดินทางทองเท่ียว" 125 31.25 31.3 31.3 

เลือก "ชอบเดินทางทองเท่ียว" 275 68.75 68.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

งานมหกรรมทองเท่ียว 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "งานมหกรรมทองเท่ียว" 254 63.50 63.5 63.5 

เลือก "งานมหกรรมทองเท่ียว" 146 36.50 36.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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เพื่อน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "เพื่อน" 169 42.25 42.3 42.3 

เลือก "เพื่อน" 231 57.75 57.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ครอบครัว/ญาติ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก"ครอบครัว/ญาต"ิ 319 79.75 79.8 79.8 

เลือก "ครอบครัว/ญาต"ิ 81 20.25 20.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

โทรทัศน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "โทรทัศน" 370 92.50 92.5 92.5 

เลือก "โทรทัศน" 30 7.50 7.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

วิทยุ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "วิทย"ุ 399 99.75 99.8 99.8 

เลือก "วิทย"ุ 1 .25 .3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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หนังสือพิมพ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก "หนังสือพิมพ" 396 99.00 99.0 99.0 

เลือก "หนังสือพิมพ" 4 1.00 1.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ไปชวงฤดูใด 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

มีนาคม-พฤษภาคม (ฤดูใบไมผลิ) 78 19.50 19.5 19.5 

มิถุนายน-พฤศจิกายน (ฤดูใบไมรวง) 50 12.50 12.5 32.0 

ธันวาคม-กุมภาพันธ (ฤดูหนาว) 200 50.00 50.0 82.0 

ฤดูใดก็ได 72 18.00 18.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เดินทางชวงวันใด 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

วันทํางาน 32 8.00 8.0 8.0 

วันหยุด 120 30.00 30.0 38.0 

วันทํางานและวันหยดุ 248 62.00 62.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

คนเดียว 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมไป "คนเดียว" 360 90.00 90.0 90.0 

ไปคนเดียว 40 10.00 10.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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เพื่อน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมไปกับเพื่อน 221 55.25 55.3 55.3 

ไปกับเพื่อน 179 44.75 44.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

คูรัก/สาม/ีภรรยา 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมไปกับ "คูรัก/สาม/ีภรรยา" 281 70.25 70.3 70.3 

ไปกับ "คูรัก/สาม/ีภรรยา" 119 29.75 29.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

บุตร 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมไปกับบุตร 362 90.50 90.5 90.5 

ไปกับบุตร 38 9.50 9.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

หนวยงาน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมไปกับหนวยงาน 356 89.00 89.0 89.0 

ไปกับหนวยงาน 44 11.00 11.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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ญาติท่ีไมใชสามี/ภรรยา/บุตร 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมไปกับ "ญาติท่ีไมใชสาม/ีภรรยา/บุตร" 351 87.75 87.8 87.8 

ไปกับ "ญาติท่ีไมใชสาม/ีภรรยา/บุตร" 49 12.25 12.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ครอบครัว 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมไปกับ"ครอบครัว" 373 93.25 93.3 93.3 

ไปกับ"ครอบครัว" 27 6.75 6.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

อื่น ๆ ระบุ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไมเลือกอ่ืนๆ ระบุ 400 100.0 100.0 100.0 

 

อํานาจการตัดสินใจ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ใช 308 77.00 77.0 77.0 

ไมใช 92 23.00 23.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

รูปแบบการเดินทาง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ใชบริการบริษัทนําเท่ียว 283 70.75 70.8 70.8 

เดินทางทองเท่ียวเอง 117 29.25 29.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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สถานท่ีพัก 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

โรงแรม 336 84.00 84.0 84.0 

เกสตเฮาส/โฮสเทล 64 16.00 16.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

เคร่ืองบินภายในประเทศเกาหลี/ญ่ีปุน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 275 68.75 68.8 68.8 

เลือก 125 31.25 31.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

รถเชา 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 334 83.50 83.5 83.5 

เลือก 66 16.50 16.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

รถไฟ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 256 64.00 64.0 64.0 

เลือก 144 36.00 36.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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รถบัส 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 203 50.75 50.8 50.8 

เลือก 197 49.25 49.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

รถแท็กซี่ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 354 88.50 88.5 88.5 

เลือก 46 11.50 11.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

อื่น ๆ ระบุ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 399 99.75 99.8 99.8 

เลือก 1 .25 .3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ประเภทเท่ียวบิน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

เท่ียวบินท่ัวไป 329 82.25 82.3 82.3 

เท่ียวบินเชาเหมาลํา 71 17.75 17.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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สายการบินท่ีใช 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

สายการบินของไทย 227 56.75 56.8 56.8 

สายการบินตางประเทศ 173 43.25 43.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

สายการบินแบบใด 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

สายการบินท่ัวไป 246 61.50 61.5 61.5 

สายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost) 154 38.50 38.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ราคาสมเหตุสมผล 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 113 28.25 28.3 28.3 

เลือก 287 71.75 71.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

มีบริการท่ีดีเย่ียม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 284 71.00 71.0 71.0 

เลือก 116 29.00 29.0 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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สายการบินท่ีมีชื่อเสียง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 347 86.75 86.8 86.8 

เลือก 53 13.25 13.3 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

สะดวกในการตอเท่ียวบิน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 318 79.50 79.5 79.5 

เลือก 82 20.50 20.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

อื่น ๆ ระบุ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไมเลือก 397 99.25 99.3 99.3 

เลือก 3 .75 .8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 397 99.3 99.3 99.3 

ความปลอดภัย 1 .3 .3 99.5 

ความปลอดภัยของการเดินทาง 1 .3 .3 99.8 

ท่ีน่ังกวางกวา 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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อุปสรรคในการเดินทาง 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

อุปสรรคดานภาษา 211 52.75 52.8 52.8 

ใชเวลาในการเดินทางนาน 61 15.25 15.3 68.0 

คาใชจายท่ีสูง 50 12.50 12.5 80.5 

มีความรูเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวนอย 78 19.50 19.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

ไปเกาหลี/ญ่ีปุนในอนาคตอีกหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ไปแนนอน 297 74.25 74.3 74.3 

ไมแนใจ 103 25.75 25.8 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

นําเงินไปใชกิจกรรมใดทดแทน 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ฝากธนาคาร 123 30.75 30.8 30.8 

ชอปปงในประเทศ 91 22.75 22.8 53.5 

ทองเท่ียวภายในประเทศ 124 31.00 31.0 84.5 

เดินทางทองเท่ียวประเทศอ่ืน (ท่ีไมใชประเทศเกาหลี/ญี่ปุน) 62 15.50 15.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  

 

คุมคากับเงินท่ีจายไปหรือไม 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

คุมคา 370 92.50 92.5 92.5 

ไมคุมคา 30 7.50 7.5 100.0 

Total 400 100.00 100.0  
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Descriptive 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Meanสถานท่ี 400 1.00 5.00 3.96 0.74 
Meanราคา 400 1.00 5.00 3.87 0.75 
Meanสงเสริมการขาย 400 1.00 5.00 3.76 0.92 
Meanนโยบาย 400 1.00 5.00 3.98 0.87 
Meanท้ังหมด 400 1.00 5.00 3.92 0.69 

Valid N (listwise) 400     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

ความสวยงามและทัศนียภาพ 400 1 5 4.22 0.92 
ความมีช่ือเสียงแหลงทองเท่ียว 400 1 5 4.09 0.91 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว 400 1 5 4.04 0.90 
มิตรไมตรีของคนในทองถ่ิน 400 1 5 3.76 0.96 
ความแตกตางทางภาษา 400 1 5 3.63 1.01 
ความแตกตางทางวฒันธรรม 400 1 5 3.66 1.00 
ความปลอดภัยของแหลงทองเท่ียว 400 1 5 4.02 0.93 
ความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว 400 1 5 4.06 0.83 
ความสะอาดของสถานท่ีทองเท่ียว 400 1 5 4.09 0.84 
สภาพภูมิอากาศของแหลงทองเท่ียว 400 1 5 4.13 0.91 
แหลงชอปปง 400 1 5 4.06 0.95 
รสชาติอาหาร 400 1 5 3.79 0.92 
ความสะดวกในการเดินทาง 400 1 5 3.95 0.88 
การติดตอส่ือสาร 400 1 5 3.96 0.88 
Meanสถานท่ี 400 1.00 5.00 3.96 0.74 

Valid N (listwise) 400     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

คาท่ีพัก 400 1 5 3.90 0.80 
คาอาหาร 400 1 5 3.85 0.79 
คาตั๋วเคร่ืองบินระหวางประเทศ 400 1 5 3.92 0.80 
คาใชจายในการเดินทาง 400 1 5 3.82 0.83 
Meanราคา 400 1.00 5.00 3.87 0.75 

Valid N (listwise) 400     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

การใหสวนลด 400 1 5 3.72 1.01 
การใหของแถม 400 1 5 3.53 1.09 
การดูแลของบริษัททัวร 400 1 5 3.92 1.04 
การดูแลของมัคคุเทศก 400 1 5 3.88 1.06 
Meanสงเสริมการขาย 400 1.00 5.00 3.76 0.92 

Valid N (listwise) 400     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

การยกเวนวีซา 400 1 5 4.14 0.98 
การประชาสัมพันธของเกาหลี/ญี่ปุน 400 1 5 3.91 0.89 
การจัดกิจกรรมและเทศกาล 400 1 5 3.89 0.92 
Meanนโยบาย 400 1.00 5.00 3.98 0.87 

Valid N (listwise) 400     
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวดานคาใชจายในการเดินทางกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B12 Total 

ตํ่ากวา 20,000 

บาท 

20,000 - 

30,000 บาท 

30,001 - 

40,000 บาท 

40,001 - 

50,000 บาท 

มากกวา 

50,000 บาท 

Reผลรวม 

นอย Count 3.00 22.00 10.00 6.00 1.00 42.00 

% of Total .75 5.50 2.50 1.50 0.25 10.50 

มาก Count 18.00 66.00 41.00 61.00 58.00 244.00 

% of Total 4.50 16.50 10.25 15.25 14.50 61.00 

มากท่ีสุด Count 7.00 37.00 14.00 31.00 25.00 114.00 

% of Total 1.75 9.25 3.50 7.75 6.25 28.50 

Total 
Count 28.00 125.00 65.00 98.00 84.00 400.00 

% of Total 7.00 31.25 16.25 24.50 21.00 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20.255a 8 0.009 

Likelihood Ratio 23.837 8 0.002 

Linear-by-Linear Association 5.144 1 0.023 

N of Valid Cases 400   

a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.94. 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานผูออกคาใชจายกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของ

นักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B13 Total 

ตัวทานเอง สมาชิกใน

ครอบครัว 
คูรัก องคกร 

Reผลรวม 

นอย Count 21.00 7.00 .00 14.00 42.00 

% of Total 5.25 1.75 .00 3.50 10.50 

มาก Count 146.00 45.00 15.00 38.00 244.00 

% of Total 36.50 11.25 3.75 9.50 61.00 

มากท่ีสุด Count 80.00 17.00 3.00 14.00 114.00 

% of Total 20.00 4.25 0.75 3.50 28.50 

Total 
Count 247.00 69.00 18.00 66.00 400.00 

% of Total 61.75 17.25 4.50 16.50 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.781a 6 0.015 

Likelihood Ratio 16.160 6 0.013 

Linear-by-Linear Association 8.278 1 0.004 

N of Valid Cases 400   

a. 1 cells (8.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.89. 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานฤดูกาลท่ีเดินทางกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุน

ของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B15 Total 

มีนาคม-
พฤษภาคม (ฤดู

ใบไมผลิ) 

มิถุนายน-
พฤศจิกายน 

(ฤดูใบไมรวง) 

ธันวาคม-
กุมภาพันธ (ฤดู

หนาว) 

ฤดูใดก็ได 

Reผลรวม 

นอย Count 10.00 6.00 19.00 7.00 42.00 

% of Total 2.50 1.50 4.75 1.75 10.50 

มาก Count 49.00 35.00 116.00 44.00 244.00 

% of Total 12.25 8.75 29.00 11.00 61.00 

มากท่ีสุด Count 19.00 9.00 65.00 21.00 114.00 

% of Total 4.75 2.25 16.25 5.25 28.50 

Total 
Count 78.00 50.00 200.00 72.00 400.00 

% of Total 19.50 12.50 50.00 18.00 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.278a 6 0.509 

Likelihood Ratio 5.498 6 0.482 

Linear-by-Linear Association 2.101 1 0.147 

N of Valid Cases 400   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5.25. 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานชวงเวลาท่ีนิยมเดินทางทองเท่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B16 Total 

วันทํางาน วันหยุด วันทํางานและ

วันหยุด 

Reผลรวม 

นอย Count 3.00 28.00 11.00 42.00 

% of Total 0.75 7.00 2.75 10.50 

มาก Count 22.00 54.00 168.00 244.00 

% of Total 5.50 13.50 42.00 61.00 

มากท่ีสุด Count 7.00 38.00 69.00 114.00 

% of Total 1.75 9.50 17.25 28.50 

Total 
Count 32.00 120.00 248.00 400.00 

% of Total 8.00 30.00 62.00 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35.702a 4 0.000 

Likelihood Ratio 33.693 4 0.000 

Linear-by-Linear Association 3.904 1 0.048 

N of Valid Cases 400   

a. 1 cells (11.1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.36. 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานอํานาจการตัดสินใจในการเลือกสถานท่ีทองเท่ียวกับพฤติกรรมการเดินทาง

ทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B18 Total 

ใช ไมใช 

Reผลรวม 

นอย Count 19.00 23.00 42.00 

% of Total 4.75 5.75 10.50 

มาก Count 199.00 45.00 244.00 

% of Total 49.75 11.25 61.00 

มากท่ีสุด Count 90.00 24.00 114.00 

% of Total 22.50 6.00 28.50 

Total 
Count 308.00 92.00 400.00 

% of Total 77.00 23.00 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27.030a 2 0.000 

Likelihood Ratio 22.954 2 0.000 

Linear-by-Linear Association 9.534 1 0.002 

N of Valid Cases 400   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9.66. 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานรูปแบบของการเดินทางทองเท่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B19 Total 

ใชบริการบริษัท

นําเท่ียว 
เดินทางทองเท่ียว

แบบอิสระ 

Reผลรวม 

นอย Count 28.00 14.00 42.00 

% of Total 7.00 3.50 10.50 

มาก Count 174.00 70.00 244.00 

% of Total 43.50 17.50 61.00 

มากท่ีสุด Count 81.00 33.00 114.00 

% of Total 20.25 8.25 28.50 

Total 
Count 283.00 117.00 400.00 

% of Total 70.75 29.25 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .381a 2 0.827 

Likelihood Ratio .372 2 0.830 

Linear-by-Linear Association .143 1 0.705 

N of Valid Cases 400   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 12.29. 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานอุปสรรคในการเดินทางทองเท่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวประเทศ

เกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B26 Total 

อุปสรรคดาน

ภาษา 
ใชเวลาในการ

เดินทางนาน 
คาใชจายท่ีสูง มีความรูเก่ียวกับ

สถานท่ี

ทองเท่ียวนอย 

Reผลรวม 

นอย Count 8.00 14.00 15.00 5.00 42.00 

% of Total 2.00 3.50 3.75 1.25 10.50 

มาก Count 143.00 32.00 18.00 51.00 244.00 

% of Total 35.75 8.00 4.50 12.75 61.00 

มากท่ีสุด Count 60.00 15.00 17.00 22.00 114.00 

% of Total 15.00 3.75 4.25 5.50 28.50 

Total 
Count 211.00 61.00 50.00 78.00 400.00 

% of Total 52.75 15.25 12.50 19.50 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 45.945a 6 0.000 

Likelihood Ratio 41.555 6 0.000 

Linear-by-Linear Association 1.110 1 0.292 

N of Valid Cases 400   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5.25. 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานการนําเงินไปใชในกิจกรรมทดแทนหากไมเดินทางไปทองเท่ียวกับพฤติกรรม

การเดินทางทองเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B28 Total 

ฝากธนาคาร ชอปปงใน

ประเทศ 

ทองเท่ียว

ภายในประเทศ 

เดินทางทองเท่ียว

ประเทศอ่ืน (ท่ี

ไมใชประเทศ

เกาหลี/ญี่ปุน) 

Reผลรวม 

นอย Count 13.00 9.00 14.00 6.00 42.00 

% of Total 3.25 2.25 3.50 1.50 10.50 

มาก Count 62.00 57.00 83.00 42.00 244.00 

% of Total 15.50 14.25 20.75 10.50 61.00 

มากท่ีสุด Count 48.00 25.00 27.00 14.00 114.00 

% of Total 12.00 6.25 6.75 3.50 28.50 

Total 
Count 123.00 91.00 124.00 62.00 400.00 

% of Total 30.75 22.75 31.00 15.50 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.172a 6 0.083 

Likelihood Ratio 11.013 6 0.088 

Linear-by-Linear Association 5.523 1 0.019 

N of Valid Cases 400   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6.51. 
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของดานความคุมคาในการเดินทางไปทองเท่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียว

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุนของนักทองเท่ียวชาวไทย 

Crosstab 

 B29 Total 

คุมคา ไมคุมคา 

Reผลรวม 

นอย Count 32.00 10.00 42.00 

% of Total 8.00 2.50 10.50 

มาก Count 231.00 13.00 244.00 

% of Total 57.75 3.25 61.00 

มากท่ีสุด Count 107.00 7.00 114.00 

% of Total 26.75 1.75 28.50 

Total 
Count 370.00 30.00 400.00 

% of Total 92.50 7.50 100.00 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.067a 2 0.000 

Likelihood Ratio 12.845 2 0.002 

Linear-by-Linear Association 7.093 1 0.008 

N of Valid Cases 400   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.15. 
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วัน เดือน ปเกิด  11  กรกฎาคม  2533 

ท่ีอยู  10/277 ม.3 ซ.วัดดาวเรือง ถ.รังสิต-ปทุม 

  ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2551-2555  ปริญญาตรี 

  คณะศิลปศาสตร  สาขาการทองเที่ยว 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2555-ปจจุบัน บริษัท ฐานมั่นคงการเคหะ จํากัด 

เบอรโทรศัพท  091-874-3122 

E-mail Address  aeyaey_onarako@hotmail.com 
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