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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย
Factors Effected to Making Decision for Travelling with self-travel of Thai Tourists
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย เครื่องมือที่ใชในในการศึกษา
วิจัยครั้ง นี้ คือ แบบสอบถาม จากการศึกษาวิจัยพบวา ดานการสงเสริมการตลาดเปนปจ จัยที่มีผ ลตอการ
ตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทยอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (x̅=
4.00, S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาดานที่มีการสงเสริมการขาย เชน การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/
ที่พัก สถานที่ทองเที่ยวสงผลตอปจจัยการตัดสินใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (x̅=4.05,S.D.=0.90) รองลงมาคือ
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเขาถึงไดงาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x̅=3.96, S.D.=0.80)
สวนการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ ระดับการศึกษาสูงสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางสงตอปจจัยการ
ตัดสินใจในดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาขอมูล ทําใหได
แนวทางการตลาดสําหรับบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวและองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวชาวไทย ดังนี้ 1) การกําหนดตลาดเปาหมายไปที่ นักทองเที่ยวเพศชาย อายุระหวาง 20 –
30 ป เปนพนักงานบริษัท และปรับกลยุทธการตลาดเพื่อกลุมเปาหมายอื่นๆ 2) การกําหนดสวนประสมทาง
การตลาด การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/ ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว มีชองทางในการเลือกซื้อสินคาและบริการมี
ความหลากหลาย สามารถเลือกใชจายบริการที่ตรงกับความตองการของตนเอง และสามารถเลือกสถานที่
ทองเที่ยวดวยตนเอง
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ, นักทองเที่ยวชาวไทย, เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเอง
Abstract
The purpose of this study was to study the demographic factors and the factors
influencing self-determination of Thai tourists. The instrument used in this study was a
questionnaire. The results showed that marketing promotion is a factor influencing the
decision to travel self-travel of the Thai tourists in the high level has an average. (x̅ = 4.00,
S.D. = 0.85). Considering each aspect, it was found that the promotion aspect, such as
promotion of ticket / accommodation, tourist attraction, resulted in high level of decision
making. (x̅= 4.05, S.D. = 0.90), followed by advertising, public relations and tourism. The
mean scores were (x̅ = 3.96, S.D = 0.80). The hypothesis testing showed that the highest
level of education and the difference in monthly income from the marketing decision
factors were statistically significant at 0.05. The results of the study showed the marketing
approach for travel agents and organizations related to tourism business to support Thai
tourists as follows: 1) Targeting the market. Male, age between 20-30 years old. And adjust
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the marketing strategy to other target groups. 2) The marketing mix, promotional tickets /
accommodation tourist attractions have a variety of channels to buy products and services.
You can choose the service that meets your needs. You can choose your own place.
Keywords: Factors affecting decision making, Thai tourists, self travel
ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายที่สะดวกตอการศึกษา หาขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว และ
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งขอมูลการเดินทางไดงายขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
สูง โดยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปน
แหลงที่มาของรายได การจางงาน การเติบ โตของธุร กิจและบริการตางๆ ที่เ กี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ไดแก โรงแรม รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว เปนตน รวมไปถึง การกระจายความเจริญในดานตางๆ
เชน การคมนาคมขนสง เทคโนโลยี ไปสูภูมิภาคทองถิ่นนั้นๆ ในชวงที่ผานมาทิศทางภาคการทองเที่ยวโลกมี
แนวโนมเติบโตมาโดยตลอด โดยในป 2560 มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศสูงถึง
1,127 ลานคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปที่แลวถึง 7% หรือประมาณ 70 ลานคน ซึ่งภูมิภาคที่นักทองเที่ยวให
ความนิยมในการเดินทางมาทองเที่ยวไดแก ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เอเชียแปซิฟก และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560)
ในชวงปที่ผานมาทิศทางการทองเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโนม ดีขึ้น โดยในป 2560 มีจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง 35.38 ลานคน (สถิติจากกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2560) แตในทางตรงกันขามการเดินทางออกไปยังตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยมี
จํานวนที่ล ดลงดวยเหตุและปจ จัยตางๆ โดยในป 2560 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยว
ระหวางประเทศเพียง 4.42 ลานคน แบงที่ไปกับบริษัทนําเที่ยว 1.21 ลานคน และเดินทางแบบอิสระ 3.20
ลานคน โดยกลุมประเทศที่นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุดคือ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก รองลงมาไดแก ยุโ รป ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต ออสเตรเลีย และในกลุมภูมิภาคเอเชียนั้น
ประเทศที่นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุดไดแก มาเลเซีย ลาว ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง
จีน ตามลําดับ (สถิติการทองเที่ยวของนัก ทองเที่ยวชาวไทยที่เ ดินทางออกนอกประเทศ 2560, กรมการ
ทองเที่ยวและกีฬา)
ถึงแมวาสถิติการเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยจะมีแนวโนมที่ลดลง โดย
ในป 2559 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศสูง ถึง 8.20 ลานคน แบง ไปกับ
บริษัทนําเที่ยว 2.14 ลานคน เดินทางแบบอิสระ 6.05 ลานคน แตตอมาในป 2560 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ไทยเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศเพียงแค 4.42 ลานคน โดยแบงที่ไปกับบริษัทนําเที่ยว 1.21 ลานคน และ
เดินทางแบบอิสระ 3.20 ลานคน (สถิติการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศป
2559-60, กรมการทองเที่ยวและกีฬา) จากสถิติทําใหทราบถึงอัตราการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทยที่มี
จํานวนลดนอยลง ดวยเหตุและปจจัยหลายๆอยาง แตความนิยมที่ตองการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระยังคงมี
อั ต ราส ว นที่ ค งที่ การท อ งเที่ ย วของนั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม นี้ ถื อ ว า เป น สิ่ ง ที่ น า สนใจและมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ผูประกอบการนําเที่ยวหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปรับกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับนักทองเที่ยวกลุมนี้ โดย
จะทําการศึกษาและวิจัยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวไทย
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ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงสาเหตุหรือปจจัยตางๆที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวย
ตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเทีย่ ว
ชาวไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหาดําเนินการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ
ดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยใชปจจัยดานประชากรศาสตรเปนตัวแปรตน และใชทฤษฏี 7Ps เปน
ตัวแปรตามประกอบดวย 1. สินคาและบริการ 2. ราคา 3. ชอง ทางการจัดจําหนาย 4. การสงเสริมการตลาด
5. บุคลากร 6. กระบวนการใหบริการ 7. องคประกอบทางกายภาพ
2. ขอบเขตดานประชากรผูวิจัย ไดกําหนดประชาการ ไดแก นั ก ทองเที่ยวชาวไทยที่ เ ดินทางไป
ตางประเทศดวยตนเอง
3. ขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร
4. ขอบเขตดานระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลคือ เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2561
สมมติฐานของการวิจัย
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีผลตอการตัดสินใจเดินทางไป
ทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของแตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
4.อาชีพ
5.รายได
6.สถานภาพสมรส

ปจจัยสวนประสมทา
การตลาด
1.สินคาและบริการ
2.ราคา
3.ชองทางการจัดจําหนาย
4.การสงเสริมการตลาด
5.บุคลากร
6.กระบวนการใหบริการ
7. องคประกอบทางกายภาพ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยว
ตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินงานวิจัย
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยว
ชาวไทย โดยการเลือกตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการวิธีสุมอยาง
งาย (Sample Random Sampling) จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเ คราะหขอมู ลโดยใชส ถิติเชิ งพรรณนาโดยใชโปรแกรมสําเร็จ รูป ใชวิธีหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และ One-Way Anova
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ง แบบสอบถามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ สรางขึ้นจากวัตถุประสงคและกรอบแนวความคิดของงานวิจัย โดยตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน และผลการตรวจสอบคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไปสามารถนําไปใชได และนําแบบสอบถามไปทดสอบคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุมตัวอยาง 30 คน ที่ไมใชกลุมกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาแตมี
ลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อทดสอบความเขาใจในขอคําถามของกลุมตัวอยาง รวมถึงการเก็บขอมูลและการนํา
ขอมูลมาหาคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability of the best) โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
Cronbach’s Alpha ไดคาที่มากกวา 0.75 ขึ้นไป ซึ่งสามารถนําไปใชในขั้นตอนตอไปได (ละเอียด ศิลานอย,
2558, หนา 91) และการทดสอบแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่น 0.85 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน โดยขอคําถามจะมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
โดยเลือกขอที่ตรงกับขอมูลตัวเองมากที่สุด
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศดวย
ตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก 1.สินคาและบริการ 2.ราคา 3.ชองทางการจัดจําหนาย 4.การสงเสริม
การตลาด 5.บุคลากร 6.กระบวนการใหบริการ 7. องคประกอบทางกายภาพ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
การกําหนดขนาดตัวอยาง
นัก ทองเที่ยว คือ ผูนัก ทองเที่ยวชาวไทยที่ เ ดินทางไปตางประเทศดวยตนเอง ซึ่งไมท ราบจํานวน
ประชากร จึงคํานวณกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร ดังนี้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยหาคาเฉลี่ย
ประชากร (Population Mean, p) และผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากร ดังนั้น จึงไดใชสูตรในการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อการหาคาเฉลี่ย ของประชากร (Population Mean, p) ของคัลซานี (Khazanie)
โดยมีการกําหนดคาความเชื่อมั่นที่ (1- α) 100% โดยมีคาประมาณจากกลุม ตัวอยางโดยเฉลี่ยจากกลุม
ตัวอยาง (n) จะไมมีความตางจาก คาเฉลี่ยดานประชากร (µ) มากเกินกวาปริมาณ E ที่กําหนดไว (ละเอียด
ศิลานอย, 2558, P. 10)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล จากการเก็บแบบสอบถาม ในชวงวันจันทรถึงวันศุกร และวันหยุดเสาร
อาทิตย จํานวน 385 คน โดยทําการเก็บรวมรวมขอมูลตั้งแตเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2561
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การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (x ̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไป
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA or F-test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวย Scheffé Method เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทางดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.8 มี
อายุ 20-30 ป จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ มีระดับการศึกษาสูงสุด อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 133 คน คิด
เปนรอยละ 33.3 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.2 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,000 – 20,000 บาท จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39 และมีสถานภาพการสมรส โสด จํานวน 165 คน
คิดเปนรอยละ 41.3
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไป
ทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (x̅ ) และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยรวมทุกดาน
ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวย
ตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย
S.D
แปลผล
x̅
สินคาและบริการ
3.99
0.71
มาก
ราคา
3.85
0.77
มาก
ชองทางการจัดจําหนาย
3.97
0.82
มาก
การสงเสริมการตลาด
4.00
0.85
มาก
บุคลากร
3.95
0.79
มาก
กระบวนการใหบริการ
3.98
0.91
มาก
องคประกอบทางกายภาพ
3.91
0.88
มาก
รวม
3.95
0.81
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของ
นักทองเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x̅=3.95, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาการสงเสริมการตลาดมีผ ลตอการตัดสินใจมากที่สุดอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ย (x̅=4.00, S.D.=0.85)
รองลงมาคือ สินคาและบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x̅=3.99, S.D.=0.71) กระบวนการใหบริการอยูใน
ระดับ มากมีคาเฉลี่ย (x̅=3.98, S.D.=0.91) ชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ย (x̅=3.97,
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S.D.=0.82) บุคลากร อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (x̅=3.95, S.D.=0.79) องคประกอบทางกายภาพอยูในระดับ
มากมีคาเฉลี่ย (x̅=3.91, S.D.=0.88) และราคาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (x̅=3.85, S.D.=0.77) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย ( x̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวย
S.D
แปลผล
x̅
ตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย
ดานการสงเสริมการตลาด
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเขาถึงไดงาย
3.96
0.80
มาก
มีการสงเสริมการขาย เชน การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/ ทีพ่ กั
4.05
0.90
มาก
สถานที่ทองเที่ยว
รวม
4.00
0.85
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาปจ จัยที่สง ผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของ
นักทองเที่ยวชาวไทย คือการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x̅=4.00, S.D.=0.85) โดยดานที่มีผล
ตอการตัดสินใจมากที่สุด คือมีการสงเสริมการขาย เชน การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/ ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (x̅=4.05, S.D.=0.90) รองลงมาคือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
เขาถึงไดงาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x̅=3.96, S.D.=0.80) ตามลําดับ
ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของ
นักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามเพศ
ปจจัยที่สงผลตอการ
เพศ n
t
Sig
̅ S.D.
ตัดสินใจทองเที่ยว
การสงเสริมการตลาด
ชาย 223 4.10 0.69 2.254
0.025*
หญิง 177 3.85 0.72
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบวา เพศที่แตกตางกันมีผ ลตอปจ จัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของ
นักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยที่
ลักษณะประชากรศาสตร
n
S.D
F
Sig
x̅
สงผลตอ
การ
ตัดสินใจ
ระดับการศึกษาสูงสุด
สินคาและ ต่ํากวามัธยมศึกษา
23
4.11
0.71
3.46
0.009*
บริการ
มัธยมศึกษา/ ปวช.
76
3.77
0.61
อนุปริญญา/ ปวส.
133 3.96
0.66
ปริญญาตรี
131 4.14
0.70
สูงกวาปริญญาตรี
37
3.93
0.99
การ
ต่ํากวามัธยมศึกษา
23
3.96
0.82
สงเสริม มัธยมศึกษา/ ปวช.
76
3.86
0.74
การตลาด อนุปริญญา/ ปวส.
133 3.91
0.81
2.53
0.040*
ปริญญาตรี
131 4.15
0.75
สูงกวาปริญญาตรี
37
3.80
1.12
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
การ
ต่ํากวา 10,000 บาท
49
4.30
0.81
สงเสริม 10,000-20,000 บาท
156 4.10
0.70
5.80
0.001*
การตลาด 20,001-30,000 บาท
152 3.87
0.75
30,000 บาทขึ้นไป
43
3.79
0.97
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย สินคาและบริการและดานการสงเสริมการตลาด
สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันจะสงผลตอการตัดสินใจในดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวยตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย
สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายไดดังนี้
จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 223 คน คิด
เปนรอยละ 55.8 มีอายุ 20-30 ป จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ มีระดับการศึกษาสูงสุด อนุปริญญา/ปวส.
จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.2 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39 และมีสถานภาพการสมรส
โสด จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.3 โดยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศดวย
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ตนเองของนักทองเที่ยวชาวไทย คือดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย (x̅=4.00, S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาดานที่มีก ารสง เสริม การขาย เชน การจัด
โปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/ ที่พัก สถานที่ทองเที่ยวสงผลตอปจจัยการตัดสินใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (x̅=4.05,
S.D.=0.90) รองลงมาคือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเขาถึงไดงาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
(x̅=3.96, S.D.=0.80) สวนการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ ระดับการศึกษาสูงสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางสงตอปจจัยการตัดสินใจในดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นริศา มัจฉริยกุล (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของการ
ทองเที่ยวไตห วันที่สง ผลตอการตัดสินใจของนัก ทองเที่ยว ไดแก ผลิตภัณฑการทองเที่ยว (Product) ที่
หลากหลาย ราคา (Price) ที่เหมาะสม การสง เสริม การตลาด (Promotions) ของการทองเที่ ยวไตหวัน
ประสบการณที่ดีที่ไดรับจากปจจัยดานบุคคล (People) ของการทองเที่ยวไตหวัน ปจจัยดานกระบวนการ
(Process) ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปทองเที่ยวไตหวันที่งายและสะดวก และปจจัยดานกายภาพและการ
นําเสนอ (Physical Evidence) ของไตหวันในภาพรวม
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาขอมูลดานการตลาดจากเอกสารและการสอบถาม ทําใหไดแนวทางการตลาดสําหรับ
บริษัทตัวแทนการทองเที่ยวและองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวไทย
ดังนี้
1. การกําหนดตลาดเปาหมายไปที่ นักทองเที่ยวเพศชาย อายุระหวาง 20 – 30 ป เปนพนักงานบริษัท
และปรับกลยุทธการตลาดเพื่อกลุมเปาหมายอื่นๆ
2. การกําหนดสวนประสมทางการตลาด การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/ ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว มี
ชองทางในการเลือกซื้อสินคาและบริการมีความหลากหลาย สามารถเลือกใชจายบริการที่ตรงกับความตองการ
ของตนเอง และสามารถเลือกสถานที่ทองเที่ยวดวยตนเอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในเรื่องปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยว
ในประเทศไทยดวยตนเองเพื่อเปนการเปรียบเทียบและพัฒนาการทองเที่ยว ในประเทศไทยใหตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยวทั้งชายไทยและชาวตางชาติ
เอกสารอางอิง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.(2560). สถิติดานการทองเที่ยว ป 2560 (Tourism Statistics 2017)
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.(2560). สถิติการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอก
ประเทศ 2560 สืบคนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 จาก
https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=414&filename=index
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