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บทคดัยอ่ 

 การวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเ ท่ียว
ต่างประเทศของประชาชนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษา



พฤติกรรมนักท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัทางตลาดท่องเท่ียว 4) เพื่อศึกษาการเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ โดย
มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ SPSS  หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรม
ท่องเท่ียวต่างประเทศของประชาชนชาวไทย 1) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400
คน โดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจา้งเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 35,500 บาท                    
2) ดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อ
การพกัผ่อน / สนุกนาน นิยมเดินทางกับ เพื่อน / คนรู้จกั ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเท่ียว 2-4 วนั ใชง้บประมาณในการเดินทางท่องเท่ียวต่อท่าน อยู่ท่ี 15,001 – 30,000 
บาท มีความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียว อยูท่ี่ 2-3 คร้ัง / ปี ส่วนใหญ่นิยมตดัสินใจเลือกซ้ือ
โปรแกรมท่องเท่ียว ประเทศโซนเอเชีย โดยเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวทางออนไลน์ มี
การร่วมกนัตดัสินใจกบัผูร่้มเดินทางในการเลือกโปรแกรมท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ใชข้อ้มูล
จากอินเตอร์เน็ต และให้ความสนใจในดา้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  3) ดา้นปัจจยั
การตลาดบริการ 7 P’s โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกดา้น
อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงจากระดับมากสุด คือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย, ด้าน
กระบวนการ, ดา้นราคา, ดา้นบุคคล, ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้ยลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
ส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดบั  4) ดา้นปัจจยักระบวนการตดัสินใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการ
ประเมินทางเลือก, ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชง้าน / บริการ, ดา้นการแสวงหาขอ้มูล, ดา้น
การตระหนกัรู้ถึงปัญหา ตามล าดบั และ อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการตดัสินใจ 

ค าส าคญั : โปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ, ตลาดบริการ 7P’s, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 
 



ABSTRACT 
 Research subject Factors affecting the decision to buy foreign tourism programs 
of Thai people In Bangkok Its objectives are 1) To study the personal information of the 
buyers of foreign tourism programs 2) To study tourists behavior in buying foreign 
tourism programs 3) To study tourism market factors 4) To study the purchase of foreign 
tourism programs Country. The sample consisted of 400 respondents. The tools used for 
data collection were questionnaire for data analysis using SPSS computer program to 
find frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research found that education subject Factors affecting the decision to buy 
international tourism programs by Thai people 1) All 400 respondents, mostly female, 
aged 20-29 years, have a bachelor's degree professionally employed employees / 
employees with an average monthly income of more than 35,500 baht 2) In terms of 
tourists behavior, most of them have the objectives of traveling for leisure / fun for  a 
long time, popular with friends / acquaintances, spend 2-4 days traveling time and spend 
15,001 - 30,000 baht per trip with a frequency of 2-3 times. / Year, most decide to buy 
a travel program Asian countries by choosing to buy travel programs online There is a 
decision together with the people traveling in choosing a travel program. Most use data 
from the internet and is interested in a variety of tourist destinations. 3) The 7 P’s service 
market factor is at the highest level. When considering each item, it was found that all 
aspects were at the highest level, arranged from the highest level, which were channel, 
process, price, human, product, physical thread. And marketing promotion respectively. 
4) Regarding the decision-making process factors Overall is at the highest level. 
Considering each item, it was found that the highest level was the evaluation of 
alternatives, post-use behavior / services, information seeking, awareness of problems 
respectively and in the high level, namely the decide. 
Keywords : international tourism program, 7P’s service market, purchasing decision 

process 



บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

 จากข้อมูลของกราฟจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกท่องเท่ียวไปย ัง
ต่างประเทศนั้นจะเห็นไดว้่ากราฟมีการพุ่งสูงข้ึนเร่ือย ๆ รับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2560 
โดยจากจ านวนในปี 2551 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศเป็นจ านวน 3.91 ลา้นจน ปี 2552 จ  านวนเพิ่มข้ึนมาเป็น 4.40 ลา้นคน จนถึงปี 
2560 ซ่ึงเป็นข้อมูลสถิติอพัเดทล่าสุด มีจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัต่างประเทศมากถึง 8.83 ลา้นคน และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
 รวมไปถึงการเปิดธุรกิจบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศท่ีมีจ  านวนมาก ในเขตกรุงเทพ
มหานาครเพื่อคอยใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวชาวไทย มากถึง 2,079 บริษทัท่ีแสดงใหเ้ห็น
ว่านักท่องเท่ียวชาวไทยบางส่วนย ังคงมีพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเ ท่ียว
ต่างประเทศโดยผา่นทางธุรกิจบริษทัน าเท่ียว 
 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ี ทางผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ ของประชาชนชาวไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาข้อมูล และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการเลือกซ้ือโปรแกรม
ท่องเท่ียวต่างประเทศของประชาชนชาวไทยใน เขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียว  
                ต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางตลาดท่องเท่ียว 
 4. เพื่อศึกษาการเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 

 



ประโยชน์ของกำรวิจยั 

 1. ไดศึ้กษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 
 2. ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 
 3. ไดศึ้กษาปัจจยัทางตลาดท่องเท่ียว 
 4. ไดศึ้กษาการเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 
 5. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าวิจยัไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทาง    
     การตลาด ปรับปรุงการบริหารจดัการธุรกิจ เพื่อการแข่งขนัทางการตลาดใน  
     อนาคต 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชก้ารท าวิจยั คือ แบบสอบถาม  
และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยสถิติท่ีใช้ 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ด้ำนข้อมูลส่วนบุคคล และกลุ่มตัวอย่ำง 
  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประชาชนชาวไทยท่ี ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป มี
การประกอบอาชีพ ศึกษาเล่าเรียน และอาศยั อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไม่
ทราบถึงจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงตอ้งก าหนดค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 95% และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยู่ท่ี 5%  จึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มประชากรตวัอย่าง 
จ  านวน 400 คน และใชว้ิธีสุ่มแบบตวัอยา่งแบบเจาะจง  

 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรท ำวจิยั 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉ ล่ียต่อเดือน   มี เ ง่ือนไขคือต้องอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว และปัจจยัทางการตลาด ประกอบดว้ย ตลาด
บริการ 7P’s  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ  



 ด้ำนของเวลำ 
  ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าวิจยัไดก้ าหนดระยะเวลาการท าวิจยัโดยเร่ิมท า
วิจยั ตั้งแต่ วนัอาทิตย ์ท่ี 29 กนัยายน 2562 จนถึง วนัอาทิตย ์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 รวม
เป็นระยะเวลา 2 เดือนหรือเท่ากบั 8 สัปดาห์ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 2. แนวคิด และทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 
 3. แนวคิด และทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4. แนวคิด และทฤษฎีดา้นตลาดบริการ (7P’s) 
5. แนวคิด และทฤษฎีดา้นกระบวนการตดัสินใจ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 สุดหทยั กอ้งมณีรัตน์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทวัร์
ประเทศเกาหลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุเฉล่ียมากท่ีสุด 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท ซ่ึงปัจจยัอนัดบัตน้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือทวัร์ประเทศเกาหลีของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกซ้ือราคาแพคเกจ
ทวัร์ราคา 20,001-30,000 บาท คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายโดยการผ่อนช าระกับ
บตัรเครดิต 
 สุภาพร พรมมะเริง และคณะ(2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเท่ียวแบบแพคเกจทัวร์ของนักท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชบ้ริการการท่องเท่ียวแบบแพค็เกจ
ทวัร์ เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่25 ปีข้ึนไประดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี/สูงกว่า
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได1้5,000-29,999 บาท ส่วนใหญ่
เดินทางท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี จ  านวนการใชบ้ริการ2 คร้ัง ระยะเวลาใชบ้ริการ2 
คร้ังต่อปี และส่ือท่ีใชบ้ริการจากอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกับ
แนวโนม้พฤติกรรมและแรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและอารมณ์  อยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่มี



พฤติกรรมการใชบ้ริการการท่องเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ โดยมีองคป์ระกอบโดยรวมและ
รายด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์บริการ ความคุ้มค่า การจัดจ าหน่าย การส่งเสริ
การตลาดบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก ส่วนใน
ดา้นกระบวนการขายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
กรอบแนวคดิกำรวจิัย  

 ในการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเ ท่ียว
ต่างประเทศของประชาชนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดงัน้ี            
  ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ีย / เดือน 

- พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

 

 

ปัจจยัทางการตลาด 

- การตลาดบริการ (7P’s) 

กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 5 ขอ้ 

- การตระหนกัรู้ถึงปัญหา  
- การแสวงหาขอ้มูล   
- การประเมินทางเลือก    
- การตดัสินใจ 
- พฤติกรรมหลงัการใชง้าน  
 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 



วธีิด ำเนินงำนวิจยั 

1. ก ำหนดรูปแบบงำนวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มประชากรตวัอย่าง ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ และเม่ือท าการส ารวจ เก็บขอ้มูลครบ

แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีเก็บมาไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ต่อไป 

2. สืบค้นแหล่งข้อมูล และกำรรวบรวมข้อมูล 

 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมี

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 

  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามในการศึกษาจากผูบ้ริโภคท่ีท างาน 

เรียน อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยมีประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ จ านวน 400 คน โดยมีการท าการทดสอบ คือน า

แบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ไปสุ่มแจกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  

  2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งท่ีมีผูศึ้กษาและเก็บ
รวบรวมเอกสารทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความ หนังสือวารสาร ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการจะศึกษา แนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสนบัสนุนงานวิจยัฉบบัน้ี 
3. ก ำหนดประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.1 ด้ำนประชำกร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีท างาน หรือเรียน และอาศยั อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

       กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี เป็น ประชาชนท่ี เคยมี

ประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศ จากบริษทัน า



เท่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตร

ค านวนหาจ านวนประชากรตวัอยา่งของ สูตรของคอแครน (Cochran) 

4. สร้ำงเคร่ืองมือในกำรท ำวจิยั และกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนส่วนบุคคล มี
จ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพศ  (2) อายุ  (3) ระดบัการศึกษา  (4) อาชีพ 
และ (5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยขอ้ค าถามทั้ง 5 ขอ้ จะมีลกัษณะแบบสอบถามตรวจ
รายการ (Check-List) 
  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศของประชาชนชาวไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 10 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง
ท่องเท่ียว   (2) ผู ้ร่วมเดินทางท่องเท่ียว  (3) ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว                           
(4) งบประมาณในการเดินทางท่องเท่ียวต่อท่าน  (5) ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียว                         
(6) ประเทศส่วนใหญ่ท่ีท่านตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียว  (7) วิธีการเลือกซ้ือ
โปรแกรมท่องเท่ียว  (8) ผูท่ี้มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ  (9) แหล่งขอ้มูลท่ีมีส่วนช่วยใน
การตดัสินใจ และ (10) ส่ิงดึงดูด / จูงใจ ในการเดินทางไปยงัประเทศนั้น ๆ โดยข้อ
ค าถามทั้ง 10 ขอ้ จะมีลกัษณะแบบสอบถามตรวจรายการ (Check-List) 
  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นตลาดบริการ 7P’s ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศของประชาชนชาวไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
  ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจ ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวต่างประเทศของประชาชนชาวไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 

 



5. กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือในกำรท ำวจิยั 

 ซ่ึงแบบสอบถามฉบบัน้ี ทางผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาเอง โดยมีขั้นตอน คือ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้าง
กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการท าวิจยั ก าหนดนิยามศพัท์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามของวิจยัเร่ืองน้ี 
 2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับวิจัยเร่ือง และท าการตรวจสอบเน้ือหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
คน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงของเน้ือหา ตรวจสอบความชดัเจนของ
ค าถาม  
6. กำรทดสอบวดัค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม 

 สามารถทดสอบได้โดยน าแบบสอบถามไปแจกทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) และคน้หา

ตรวจสอบขอ้บกพร่องของขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัตวัแปรดงักล่าว และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคณิตศาสตร์ SPSS  มาใชใ้นการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยการ

ทดสอบดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ซ่ึง ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะสามารถสรุปไดว้่าแบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือได ้

7.สถติิทีใ่ช้วเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS โดยสถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  

 2. ค่าเฉล่ีย (𝑥̅ )  

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียว
ต่างประเทศของประชาชนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



สรุป อภปิรำยผล ข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเ ท่ียว

ต่างประเทศของประชาชนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 ชุด โดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ

เพศชาย จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี จ  านวน 173 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ 30-39 ปี จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 , 40-49 ปี

จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 , 50 ปีข้ึนไป 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั และ

ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุต  ่ากว่า 20 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ  านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาคือปริญญาโท หรือสูงกว่า จ  านวน 80 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.0 , ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างเอกชน จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 

รองลงมาคือ ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 , 

นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 , รับจา้งทัว่ไป จ านวน 25 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.3 , ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ

41.7 รองลงมา คือ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 , 25,001 – 

35,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 , ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 50 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั 

 ปัจจยัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเ ท่ียว

ต่างประเทศของประชาชนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 ชุด ส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อการพกัผ่อน / 

สนุกนาน จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 รองลงมา คือ เพื่อการเรียนรู้ 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง



ท่องเท่ียว เพื่อธุรกิจ / ประชุมสัมมนา และเพื่อเยีย่มเยยีนคนรู้จกั ส่วนใหญ่ นิยมเดินทาง
กบั เพื่อน / คนรู้จกั จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา คือ ครอบครัว / คนรัก 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 , เดินทางคนเดียว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ นิยมใชร้ะยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว 2-4 วนั จ  านวน 208 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ 5-7 วีน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 , 8-10 วนั 
จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามใชร้ะยะเวลา
ในการเดินทางท่องเท่ียว มากกว่า 10 วนั ส่วนใหญ่นิยมใชง้บประมาณในการเดินทาง
ท่องเท่ียวต่อท่าน อยูท่ี่ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 
รองลงมา คือ ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 117 คิดเป็นร้อยละ 29.3 , 30,001 – 45,00 บาท
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 , มากกว่า 45,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่นิยมความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียว อยู่ท่ี 2-3 คร้ัง / ปี จ  านวน 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ 1 คร้ัง / ปี จ  านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 , 
4-5 คร้ัง / ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 , มากกว่า 5 คร้ัง / ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่นิยมตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียว ประเทศโซน
เอเชีย จ  านวน 380 คน คิดเป้นร้อยละ 95.0 รองลงมา คือ ประเทศโซนยุโรป จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 , ประเทศโซนแอฟริกา จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
และ ไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม เลือกเดินทางประเทศโซนอเมริกาเหนือ  และประเทศ
โซนอเมริกาใต ้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวทางออนไลน์ จ  านวน 370 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.5 รองลงมา คือ ทางโทรศพัท ์จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 , ทางหนา้
ร้านโดนตรง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ร่วมกนัตดัสินใจในการเลือก
โปรแกรมท่องเท่ียว จ  านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 รองลงมา คือ ตดัสินใจดว้ย
ตวัเอง จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ใชข้อ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมา คือ บุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครัว / เพื่อน 
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 , ส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.2 , ส่ิงพิมพ ์/ คู่มือท่องเท่ียว จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในดา้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
รองลงมา คือ สภาพภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 , ส่ิง



อ านวยความสะดวก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 , ความคุม้ค่า จ  านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.3 , ศิลปวฒันธรรม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 , ความปลอดภยั 
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และ ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจกบัค่านิยม
ของนกัท่องเท่ียว 
 ปัจจยัด้ำนตลำดบริกำร 7 P’s 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย, ด้านกระบวนการ, ด้านราคา, ด้านบุคคล, ด้าน

ผลิตภณัฑ,์ ดา้ยลกัษณะทางกายภาพ และดา้นส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดบั 

  ด้ำนผลติภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 

ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับความเห็นมากท่ีสุด คือ โปรแกรมท่องเท่ียวมีความ

น่าสนใจมีความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว และมีความเหมาะสม ในการเดินทาง, 

โปรแกรมท่องเท่ียวอธิบายขอ้มูลต่าง ๆ ชดัเจน เช่น ขอ้มูลสถานท่ี ขอ้มูลท่ี ตามล าดบั  

  ด้ำนรำคำ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ ราคามีความเหมาะสมและคุม้ค่ากับ

โปรแกรมท่องเท่ียว, แสดงราคาท่ีชดัเจน (รวม/ไม่รวมส่ิงใด) ตามล าดบั   

  ด้ำนช่องทำงจัดจ ำหน่ำย โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ มีวิธีการช าระเงินท่ี

หลากหลายช่องทางและมีความสะดวก เช่น การโอน การผ่อนช าระ 0% , มีช่องทาง

ติดต่อท่ีสะดวกเขา้ถึงง่าย เช่น ท่ีตั้งของบริษทั มีความหลากหลายของช่องทางติดต่อ เช่น 

ทางโทรศพัท ์เวป็ไซต ์ตามล าดบั 

  ด้ำนส่งเสริมทำงกำรตลำด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ มีการลดราคา แจกของ

แถม ของท่ีระลึก และความคิดเห็นอยู่นระดบัมาก คือ มีการโฆษณา / ให้ขอ้มูล ผ่านส่ือ

ต่าง ๆ  



  ด้ำนบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ พนักงานมีการให้ขอ้มูลท่ีตรงความ

ตอ้งการและมีความถูกตอ้ง, พนกังานมีทกัษะการบริการท่ีดี สุภาพรวดเร็ว และเสมอภาค

ตามล าดบั 

  ด้ำยลกัษณะทำงกำยภำพ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ บริษทัมีช่ือเสียง และ

ความน่าเช่ือถือ, บริษทัไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัการบริการน าเท่ียว ตามล าดบั 

  ด้ำนกระบวนกำร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ การด าเนินงาน มีความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ, มีขั้นตอนด าเนินงานท่ีเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้ 
ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้ำนกระบวนกำรตัดสินใจเลือกซ้ือ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการประเมินทางเลือก, ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชง้าน / บริการ, ดา้นการ
แสวงหาขอ้มูล, ดา้นการตระหนกัรู้ถึงปัญหา ตามล าดบั และ อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้น
การตดัสินใจ  
  กำรตระหนักรู้ถึงปัญหำ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับความเห็นมากท่ีสุด คือ คนรู้จัก ได้เล่าถึง
ประสบการณ์ท่องเท่ียวให้ฟัง, เห็นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ท่องเท่ียวจากส่ือต่าง ๆ 
ตามล าดบั 
  กำรแสวงหำข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ ศึกษาขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ 
เช่น เวป็ไซต ์คู่มือ, สอบถามจากคนรู้จกั ผูมี้ประสบการณ์ ตามล าดบั 
   
  



  กำรประเมินทำงเลือก โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ ความคุม้ค่าของโปรแกรม
ท่องเท่ียวและราคา, ความน่าเช่ือถือ ของบริษทัน าเท่ียว หรือผูมี้ประสบการณ์ท่องเท่ียว 
ตามล าดบั   
  กำรตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจดว้ยความคิดตวัเอง / ผูร่้วม
เดินทาง และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมาก คือ ตดัสินใจดว้ยค าแนะน าจาก
พนกังานขาย  
  พฤติกรรมหลงักำรใช้งำน / บริกำร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ ใชบ้ริการซ ้ า หาก
เกิดความพึงพอใจ, แนะน าใหบุ้คคลอ่ืน ๆ มาใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวน้ี หากเกิดความพึง
พอใจ ตามล าดบั 

 
 
 

 


