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วเกาหลีใตจ้ะกลบัมาอีกแน่นอน
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ABSTRACT

The purposes of this thesis are 1) to study the travel behavior of South Korean tourists
in Thailand 2) to study the relationship between personal data and tourism behavior of South
Korean tourists 3) to survey the recognition and interest of South Korean tourist towards the
alternative destinations in Thailand 4) To study the relationship between personal data, the
recognition and interest of South Korean tourists toward the alternative destinations in Thailand .

The sample for this research was obtained by using a Convenience Sampling
technique consisting of 400 South Korean tourists. The devices used to collect the data are
questionnaires. The statistics are descriptive statistics and inferential statistics. The descriptive
statistics, are the frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics that
were used to test the hypothesis are the Chi-square, t-test and analysis of variance ( One-way
ANOVA)

The results are as follows. Most South Korean tourists who travelled in Thailand are
male aged between 45-54 and married. The education is below undergraduated. The major
occupation is the skill labor and the average income is more than 3,500,000 won or 100,000 baht.

Most of the South Korean tourists are first time visitors, travelling with family,
friends or lovers. Most of the tourist spent not more than 2 days and spent not over 3 months for
planning the trip, using internet to reach the information of the destinations. Most of them are
very satisfied and will come back again.  Most of the destinations that the South Korean tourists
to visit or have one visited the famous and well- known destinations such as Bangkok, Phuket,
Chiang Mai, Samui or the beaches in the south of Thailand.
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According to the factor analysis, the South Korean tourists give the first priority to
the natural destinations such as the beach, Island, mountains and water fall. The second is the
historical and important destinations. The cultural destination, and doing activities were not as
important. It was also found that personal characteristics affect the tourism behaviors of the South
Korean tourists.

The South Korean tourists show how perceptions of the 12 alternative destinations in
Thailand. However, they reported that they were interested in visiting these places.DPU



1
บทนํา

1.1

มนุษย์
องประเทศ

ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัประเทศเกาหลีมากว่า 60 ปี ประเทศไทยกบัประเทศ
.ศ. 1950 แต่

40 ปีต่อมา ในการพฒันาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้
อย่างรวดเร็ว  สาธารณรัฐเกาหลีใต้

12 10
สําคญัอาทิ อุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ อุตสาหกรรม ต่อเรื
ประเทศไทยไปอย่างมากในด้านอุตส า หก รรม แล ะ เทค โนโล ยี แล ะ ด้วย เหตุ

(http://www.thaiarmedforce.com : 24 มิถุนายน 2553)
ส่งผลให้ประชาชนชาวเก ส่งผลให้ เกาหลีใตไ้ดมี้ความ

ๆในภูมิภาคเอเชียโดยประเทศ

ต่อดว้ยเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองของไทย
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จึงมีนโยบายรณรงคใ์ห้คนเกาห
จึง ใต้

80% อยู่ในผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME) (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์: 18 มิถุนายน 2552)

เกาหลีใต้
จากสถิติในปี 2010ชาวเกาหลีใตเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจาํนวน 805,445 คน(

1.1) คิดเป็นสัดส่วนอตัราร้อยละ 5.05

ตามลาํดบั
พีของเกาหลีใตเ้ติบโตเป็นบวกถึงร้อยละ 2.9 ทาํให้แนวโนม้เศรษฐกิจของเกาหลีก็คงจะกลบัเขา้สู่
ภาวะปกติประชาชนชาวเกาหลีใตก้็จะมีเงินและออกเดินท

เกาหลีใต ้หรือ Korea-Thailand Exchange Year 2010 ยงัจดัโครงการ “COME TO THAILAND

LET’S TAKE A BREAK” 2PM ขวญั
-

ประเทศไทย
6 เดือนแรกของปี 2553 มี

31.8% 380,363
ยทํางานกลุ่มครอบครัว และกลุ่มนักกอล์ฟ (http://www.dek-

d.com:2553) ส่วนกลยุทธ์และกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ของ ททท.
ทราบถึงความโดดเด่นของเมืองไทยในฐานะแ

ร
และสินคา้คุณภาพในราคายอ่มเยาว์

โอก
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รม

ถึงแม้
นานับประการ แต่ประเทศไทยก็ได้

และยงัตอ้ง
มีการจดัการ เหมาะสม าร

การวางแผน ไดอ้ยา่งชดัเจน

พฤติกรรม และความคิดเห็นต่างๆของ

การ ภายในประเทศไทยอีก
ร และเลือก

จาํนวน

หรือไม่เคยได้ไ

เดิมของประเทศไทย การ
หมุน
รวมถึง ใหม่ไดผู้ว้ิจยั

วทางในการ

ชาวเกาหลีใตทุ้กกลุ่มเป้าหมายต่อไป
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.
2.

3. การรับรู้

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม ( 2)

1 อายุต่างกนัมี

สมมติฐาน 2 ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมีการรับรู้
และมีความ สนใจต่ แตกต่างกนั

1.4
1. เกาหลีใต้
2. ใตใ้นดา้นการรับรู้ และความสนใจ

ใต้
3.

เกาหลีใต้

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.

การวิจยั เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่

เกาหลี และ เลือกเก็บข้อมูล วเกาหลีใต้อาทิเช่น
กรุงเทพมหานครยา่นถนนขา้วสารบริเวณตึก Korea Town พทัยา โรงแรม และสนามบินสุวรรณภูมิ
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2. ขอบเขตดา้นประชากร
ในช่วงระยะเวลา

400 คน
3.

ข้

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

การรับรู้ หมายถึงกระบวนการรับรู้แ

5
รสชาติ

ความสนใจ หมายถึงความรู้สึกอย

กรุงเทพมหานคร พทัยา เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็น
ประเภท และน่าสนใจ

ส่วนแบ่งทางการตลาด
านความตอ้งการในผลิตภณัฑ์มีการตอบสนองต่อ

ยวหรือ
ศึกษาถึงแหล่ ในประเทศไทย
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โอกาสสัมผสั และ Unseen
ลกัษณะตามแบบ ในแคมเปญ “Amazing Thailand” และสินคา้
หลกั 7 หมวด (7 Wonders of Amazing Thailand) ได้ เด่นๆ

มาสอบถามในแบบสอบถามของงานวิจยั

ในประเทศไทยให้ไดรั้บการ
เผยแพร่DPU
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1.1 2009 และ 2010

Nationality
2010 2009 %∆

Number %Share Number %Share 2010/2009

East  Asia 8,167,164
5

1.25 7,076,190
5

0.01
1

5.42

ASEAN 4,534,235
2

8.45 3,968,579
2

8.05
1

4.25

Brunei 7,073
0

.04 8,353
0

.06
-

15.32

Cambodia 146,274
0

.92 96,586
0

.68
5

1.44

Indonesia 286,072
1

.80 227,205
1

.61
2

5.91

Laos 715,345
4

.49 655,034
4

.63
9

.21

Malaysia 2,058,956
1

2.92 1,757,813
1

2.42
1

7.13

Myanmar 90,179
0

.57 79,279
0

.56
1

3.75

Philippines 246,430
1

.55 217,705
1

.54
1

3.19

Singapore 603,538
3

.79 563,575
3

.98
7

.09

Vietnam 380,368
2

.39 363,029
2

.57
4

.78

China 1,122,219
7

.04 777,508
5

.49
4

4.34

Hong Kong 316,476
1

.99 318,762
2

.25
-

0.72

Japan 993,674
6

.24 1,004,453
7

.10
-

1.07

Korea *** 805,445
5

.05 618,227
4

.37
3

0.28

Taiwan 369,220
2

.32 362,783
2

.56
1

.77

Others 25,895
0

.16 25,878
0

.18
0

.07

: Ministry of Tourism and Sports Thailand International Tourist Arrivals to Thailand By
Nationality, January – December 2010
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“ ” ผูว้ิจยัได้

งความชดัเจนในการวจิยั
2.1 การทบทวนงานวรรณกรรม

ของประเทศเกาหลีใต้
2.2
2.3
2.4
2.5 แน
2.6
2.7
2.8 2551-2552
2.9

2.1 ประเทศเกาหลใีต้

อา้งอิงจากงานวิจยัของ อศัวิน แสงพิกุล (2551)

Iverson,T. (2001)

คเกจทวัร์จะค่อนขา้งให้ความสําคญักบัเวลา

DPU
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Pearce’s Travel Career
Ladder

Kim, E.Y.J. (1997)

ทางธรรมชาติ ชีวติสัตวป่์า และกิจกรรมกลางแจง้ รวมไปถึงวฒันธรรม และความเป็นมิตรของผูค้น

โดยใช้ 5 ประเทศในเอเชีย (อินโดนีเซีย ไทย ไตห้วนั เกาหลีใต้ )
March, R. (1997) ได้ 5

กลุ่ม)
แบรนด์เนม อย่างไรก็ตาม

ระดบัของความตอ้งการผจญภยั ประสบการณ์การการเดินทางต่างประเทศ ความคา ดหวงัของ

การตลาด
Kim, S.M. and Prideaux (1998)

งดา้นภาษา

เพียงพอ
Chen, J. and Hsu, C. (2000)

นทาง วิถีชีวิตของ

าวให้ขอ้คิดเห็นวา่ควรจดั

DPU
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Chen, J. (2001) วเกาหลีใตไ้ดรั้บรู้ภาพของเอเชียแปซิฟิก และ
ใจ ผลการ

สาํรวจพบวา่เอเชีย แปซิฟิก
Lee , S.H. and Cox, C. (2007)

แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ ชาว
, , ผูแ้สวงหาวฒันธรรม

Lee , S. and Sparks, B. (2007) แตกต่างกนัระหวา่งชาว

ชาวเกาหลี

สวยงามตามธรรมชาติ กิจกรรมกลางแจง้ รวมไปถึงศิลปะ วฒันธรรมและความเป็นมิตรของผูค้น

ชาวเกาหลีใต้

2.2 แนวคิด และทฤษฎี
2.2.1

( World Tourism Organization) ให้ความหมายของ
“ ” วา่หมายถึง 3 ประการ

1
หลกัแหล่งเป็นการถาวร

2
เอง

DPU
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ประก 3
รายได้ บนัเทิง

วรรณา วงษว์านิช (2546: 17)

หรือ ค่าใชจ่้าย เป็นตน้
Robert Christie Mill, and Alistair M Morrison (อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ นวเจริญกุล,

2541: 35) “ ”
การนนัทนาการ

และจิตใจจากกิจกรรมต่างๆเป็นการตอบสนอง
ตนเอง

(2547: 1-2) 3 ประการ
และเดินทาง

กอบอาชีพ
2.2.2

(2547: 1-2) ได้กล่าวถึงการนิยามความหมายของ
2506 ของ

องคก์ารสหประชาชาติ ไดเ้สนอแนะให้ประเทศสมาชิกใชค้าํวา่ “ผูม้าเยือน” (Visitors) แทนคาํวา่
“ ” (Tourists) 2 ประเภท
คือ

1. (Tourists)
24 พกัแรม ณ (Local

Accommodation) ทศันะศึกษาประกอบศาสนกิจ ร่วมการ
แข่งขนักีฬา ติดต่อธุรกิจ ร่วมประชุมสัมมนา แยกเป็น International Tourist

ามาในประ ไม่นอ้ยกวา่ 24
ไม่เกิน 60 วนั และ Domestic Tourist อาจเป็นชาว

DPU
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โดยมีวตัถุประสงคใ์น
เกิน 60 วนั

2. (Excursionist)
24 ณ

เช่นผู ้
คือ International Excursionist และ Domestic Excursionist

2.2.3
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540 : อา้งถึงใน เยาวภา

จนัทร์สอน, 2550: 15) 4 ประเภท
1.

(Natural
Tourism)

2.
สถาน
วฒันธรรม (Cultural Tourism)

3.

และกีฬา (Sport and Entertainment Tourism)
4.

(Business and Convention Tourism)
2.2.4 ยวในประเทศไทย

1.

งธรรมชาติใตท้ะเล

ติเขาใหญ่

DPU
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2.

ประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑสถาน ศาสนสถาน กาํแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน หรือ
แห

ดาํเนินการโดยรัฐ หรือเอกชนก็ได้

เมือง หรือชุมชน

วดัพระแกว้ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ซากปรักหักพงั ณ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เจดียต่์างๆ
ฯลฯ

3. อจดั
Theme Park

เป็นตน้ ในประเทศไทยมีอยูเ่ช่นกนั ไดแ้ก่ สวนสยาม ดรีมเวลิด ์สวนสัตวต่์างๆ
4.

เอกลกัษ

อมและการ

5.
การเกษตรเป็นหลกั เช่น สวนเงาะ ไร่องุ่น สวน ดอกไม ้สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสั

DPU
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ลอ้ม เช่น ฟาร์มโชคชัย ไร่องุ่นต่างๆ ทุ่ง
ทานตะวนั เป็นตน้

2.2.5

จึง

7 กลุ่ม
โ

1. Explorer

2. Elite

3. Off-beat

ดี
4. Unusual

5. Incipient
อยากไดรั้บการตอ้นรับ

6 Mass tourist

DPU
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7. Charter

และมีมาตรฐาน

ออกเป็น 4 กลุ่มคือ
1. (Organized Mass Tourist) คือ

2. (Individual Mass Tourist)
คือชอบเดินทางคนเดียวไม่ตอ้งมีผู ้

3. (Explorer)

ใจกวา้งสาํหรับประสบการณ์ใหม่ๆ
4. (Drifter) คือ ชอบเดินทางโดยลาํพงั

3
ประเภท คือ

1. (Allocentric)

2. นเอง (Mid-
centric)
กนัแลว้ เป็นตน้

3. (Psychocentric)
งอาํนวยความสะดวกครบครัน เป็น

ตน้
(2548: 142-145)

9

DPU
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1 (Tourism Promotion) เป็นการทาํให้
ยวเป็น

ปลอดภยั
2 (Need)

ครองชีพถูก การบริการไดม้าตรฐาน มีความสะดวกสบาย ควา
3 (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยาก

2 ประการคือ Push Factor
Pull Factor เป็นส

4 ประเภท คือ
1. (Physical motivation)

กิจกรรมกีฬา
2. (Culture motivation)

ทางประวติัศาสตร์ เทศกาล
3. (Personal motivation)

4. (Prestige and Status motivation) เป็นแรงกระตุน้

การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา เป็นตน้
4 (Decision Making)

8 ประการ

DPU
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1.
2. ไหร่
3. (บก เรือ อากาศ)
4.
5.
6.
7.
8.

5 (Planning for Expenditure) ควรมี

6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation)

การเดินทาง (Passport)
7 (Travel)

8 มีการประเมินผลการ

2 ลกัษณะ คือ
1. มีความพึงพอใจเป็นประสบการณ์ทางบวก(Positive)

2. ไม่มีความพึงพอใจกบัประสบการณ์ทางลบ(Negative)

DPU



18

9

อาจทาํให้ไม่อยากกลบัมา
(จิรา บวัทอง, 2550)

1.
ยให้มีวนัหยุดประจาํปี

1) 1
งไปต่างประเทศ

2)
เชา้เยน็กลบั หรือช่วงสุดสัปดาห์หรือเดินทางพกัผอ่นในช่วงเทศกาล หรือวนัหยดุยาว

2.
าติ โรคภยัไขเ้จ็บ

1)
ปลอดภยั และเคยไดรั้บความพึงพอใจมาก่อนแลว้ (Repeat Visit) มากกวา่จะเป็นการเดินทางไป

2)

3)

เดียวกนั
4)

DPU
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5)

ทางการเกษตรและการศึกษาธรรมชาติ
6) ยจากสงครามหรือภยัธรรมชาติจะได้รับ

7) (Space tourism)

ออกไปนอกโลก
3. ความตอ้งการบริการพิเศษ

1)
ของตน (personalization)

2)

ในการเขา้คิวรับบริการ
3) (Medical tourism) จะมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว

4.ความคาดหวงั
1)

2)
(Human touch)

3) ทางให้
นแต่ละ

เดินทาง

พฤติกรรม
(จิรา บวัทอง, 2550)

DPU
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ปัจจยัทางสังคม
1. 1.5 พนัล้านคนใน

ค.ศ.2005 เป็น 8พนัลา้นคนใน ค.ศ. 2025
2. ยุโรป

เหนือ

3.

4. การยืดอายุการเกษียณอายุในประเทศแถบยุโรปตะวนัตกจากอายุ 60 ปี เป็น 65 ปี
หรือ 67ปี

นวนลดลง
5. .ศ.2050

250 180
กา/

แคริบเบียน และแอฟ

6.

7. ความต้องการด้านวตัถุของคนในแถบยุโรปและอเมริกาจะลดลง

แสดงฐานะของตนแทนวตัถุ
8.

9. การใหค้วา

10.การดูแลสุขภาพจะเป็

11.
มีการทรมานสัตว ์มีการใชแ้รงงานผูห้ญิงหรือเด็กเล็กโดยไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
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ปัจจยัทางเทคโนโลยี
1.

ยวไดด้ว้ยตวัเอง
2. ระบบการคมนาคมจะมีความสะดวก ปลอดภยั รวดเร็วและมีราคาถูก
3.

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
าและบริการทางการ

ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง

ละการปล่อยสาร

2.3
2.3.1 ความสนใจ (Attention)

ความสนใจหมายถึง การรวมความคิด ความรู้สึก อารมณ์ (mental activity)
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1. ความสนใจแบ่งแยกได้
อยา่งพร้อมกนั า

2. การเลือกสนใจ เรา

ๆ
กนั อยา่งไรก็ตามการแบ่งความสนใจตอ้งการให้เราแสดงความสนใจในทุก ๆ ในทาง

ถา้เรา
ง

3. การคน้หา
เป้าหมายเฉพาะ 2 แบบ คือ Preattentive processing

Focused Attention
ซอ้น ตอ้งอาศยัเวลาในการจาํแนกแยกแยะ

มีนกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของความสนใจไวต่้างๆ
วชัรี ทรัพยมี์ (2520: 58) ไดอ้ธิบายวา่ ความสนใจ คือ

ดแรงจูงใจใน
การเรียนหรือการทาํงาน

วนิช บรรจง และคณะ (2515: 32) ใหค้วามหมายวา่ ความสนใจ หมายถึงความรู้สึกหรือ
ๆ

ตอ้งทาํใหเ้กิดเป็นอนัดบัแรกของกระบวนการเรียนรู้
วไิลพร ดาํสะอาด (2542: 25) ใหค้วามหมายวา่ ความสนใจ หมายถึงความรู้สึกชอบและ

ๆ
จะเขา้ร่วมหรือติดตามกิจกรรมต่าง

ๆ
สรุปไดว้า่ ความสนใจ หมายถึง

ปลงของ
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2.3.2 ลกัษณะของความสนใจ
วนิช บรรจง และคณะ (2515: 32-33) อา้งถึงคุณลกัษณะของความสนใจ
1 .ค คือ คนเราจะตอ้งมี

ๆ ไป
2. ของแต่ละบุคคล

3 .
สนใจ

4. ง
เป็นตน้

5. ถา้มีความสนใจ
ๆอยา่งแทจ้ริง

2.3.3 การวดัความสนใจ
ก

สนใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนัออกไป เช่น
สติปัญญาอายุ เพศ ประสบการณ์เดิม การพฒันาการทางร่างกายและจิตใจ สภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจรวมถึงการศึกษา การประกอบอาชีพ ฯ

วธีิวดัความสนใจสามารถวดัไดโ้ดยวิ
1. การใช้แบบวดัความสนใจ (Interest Inventories) โดยให้แสดงความรู้สึกชอบ

หรือไม่ชอบ ต่อความตอ้งการต่างๆ ของแบบวดัความสนใจ
2. การใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Endend Ouestionnaires) โดยให้อิสระ

ในการตอบคาํถามต่าง ๆ ของแบบวดัความสนใจ
3. การสัมภาษณ์ (Interviews) จะทาํให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู ้

ถูกสัมภาษณ์ได้ การวดัความสนใจสามารถทาํไดห้ลายวธีิการ
ะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูต้อบ

จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความสนใจ
จดจ่อต่อบุคคล ๆ หรือเป็นความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น

ๆ
ของเราให้มีความน่าสนใจ
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2.4
เสรี วงษม์ณฑา (2542: 30) ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)

( Needs ) ของผูบ้ริโภคให้เกิด
ความพอใจ

2.4.1
2 ปัจจยั คือ (ศุภร เสรีรัตน์, 2545 : 9-11)

1. (Internal Variables) จะมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค 4
ประการ

1.1 ความตอ้งการ(Need)
จิตใจ ถา้พดูใ

1.2 แรงจูงใจ(Motives) ล
กระทาํ แรงจูงใจทาํให้เราไดรู้้ถึงความตอ้งการของเราเองและ

1.3 บุคลิกภาพ(personality) หมายถึง ลกัษณะพิเศษของมนุษย ์หรือลกัษณะอุปนิสัย
ล

1.4 การรู้(awareness) 5

การรู้ของผูบ้ริโภคแบ่งแยกยอ่ยเป็น 3 ประการคือ
1) การรับรู้ (Perception) หมายถึง การตีคว งของ

2) การเรียนรู้ (Learning)
ผูบ้ริโภค การตอบสนองหรือพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากการได้ปฏิบติั ประสบการณ์หรือการ
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3) ทศันคติ (Attitudes)

2. (External variables) จะมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค
ทางออ้มต่อการตดั

5
2.1 อิทธิพลของครอบครัว (Family influences)

ครัวเรือน
2.2 อิทธิพลของสังคม (social influences) เป็นผลลพัธ์จากการติดต่อกนของบุคคล

2.3 อิทธิพลของธุรกิจ (business influences) หมายถึงการติดต่อโดยตรงของบุคคล

โฆษณาก็ตา
2.4 อิทธิพลทางวฒันธรรม (Cultural Influences)

2.5 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ หรืออิทธิพลของรายได้ (economic or income
influences)

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ( )
ให้

พอใจสูงสุด
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2544)

2 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. ปัจจยัภายใน (Internal Variables) ไดแ้ก่

- ความจาํเป็น ความตอ้งการ และการจูงใจ (Needs, Wants and Motivation)
- การรับรู้ (Perception)
- การเรียนรู้ (Learning)
- บุคลิกภาพ (Personality)
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- รูปแบบการดาํเนินชีวติ (Life style)
- (Self concept)
- ทศันคติ (Attitudes)

2. ปัจจยัภายนอก (External Variables) ไดแ้ก่
- วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย (Culture and Subcultures)
- (Social Classes)
- กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups)
- ผูน้าํความคิดเห็น (Opinion Leaders)
- ครอบครัว (Family)

2.4.2 (ชวลันุช อุทยาน, 2545)

(Tourist’s Overt
Behaviour) เป็นพ

(Tourist’s Covert Behaviour)

เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่
7 ประการคือ

1.

ดงัเดิม
2.

3.
ตอบสนองความต้
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4. การแปลความหมาย หมายถึงวิ

รับประทานอาหารกลางวนั
5.

กระทาํกิจกรรมเ
กิจกรรมการเดินทาง กิ งความตอ้งการของตนเอง

6.

คาดหมายไวไ้ด้
7. ปฏิกิ ไปไม่บรรลุ

จึงตอ้งกลบัม

วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008
เดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั และอาจ

1.

2.
3.

4. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์
ของคู่แข่งขนั

จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่
ปัจจยัหลายๆอยา่งไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางชีวภาพคือควา ตอ้งการการ
พกัผอ่น หรือความตอ้งการ
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2.5 แนวคิด และทฤษฎกีารรับรู้ (Perception Theory)

การรู้สึก (Conscious) คื
ไกล (การรู้สึกสัมผสั-Sensation) แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้วา่เป็นเสียงอะไร เราจึงยงัไม่เกิดการ
รับรู้ แต่ครู่ต่อมามีคนบอกวา่เป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต ์เราจึงเกิดการรู้ความหมายของการรู้สึก

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)

กบั

ทางจิตคือความรู้เดิม ความตอ้งการและเจตคติเป็นตน้ การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสาม
ดา้น คือการรับสัมผสั การแปลความหมาย และอารมณ์

การรับรู้จะ

(2530)
5 แลว้ส่งกระแสสัมผสั ไปยงัระบบประสาท

(Perception) อแปลความหมายแลว้ ก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด แลว้มี
ปฏิกิริยาตอบสนอง (response)

เร้าไดแ้ลว้
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1. ตวัแปรความตอ้งการและแรงจูงใจ (Need and Motivation Factor)

2. ตวัแปรประสบการณ์เดิม (Early Experience) เป็นอีกตวัแปรห

รับรู้ (จาํเนียร ช่วงโชติ, 2525)
จาํแนกได้ 2 ประเภทคือ
1. คุณสมบติัภายในจิตใจของผูรั้บรู้ ได้แก่ ความสนใจ ความต้องการ ทศันคติ และ

ความใส่ใจ เป็นตน้
2.

มาก คือ
2.1 (Change of Stimulus) บ

2.2 (Size of Stimulus) วตัถุขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าวตัถุธรรมดา
ยอ่มดึงดูดความสนใจไดม้ากกวา่ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

2.3 (Movement of Stimulus)

2.4 (Repetition of Stimulus)
ารโฆษณาทางวทิย ุโทรทศัน์

สุชา  จนัทร์เอม (2544: 30 -31) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้ (Perception)

ปรากฏ จะรับรู้โดยใช้อวยัวะสัมผสั
(Sense Organ)

แตกต่างกนัเกิดจากอิทธิพลหรือตวักรอง (Filter) บางอยา่ง
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1. แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ (motives)
ามตอ้งการของตนเอง ตวัอยา่งเช่น ถา้  ก.ไม่ชอบ  ข.จึงมกัจะ

ขดัแยง้กบั ข. . . นดว้ยกบั ก.ก็ยงัจะตีความวา่ ข.
.พูดจริง เป็นตน้

2. ประสบการณ์เดิม (past experience)

3. กรอบอา้งอิง (frame  of  reference)

4. สภาพแวดลอ้ม

5. สภาวะจิตใจและอารมณ์ ไดแ้ก่ ความโกรธ ความกลวั ฯลฯ ตวัอยา่งเช่น เรามกัจะ

5 ะส่วนบุคคลของคนแต่ละคน

เป็นตน้
กล่าวโดยสรุป การรับรู้ของบุคคลเป็นผลมาจากสภาพร่างกายหรือความสามารถทาง

กายภาพของบุคคล (Individual biology, or physical ability) การเรียนรู้ทางสังคมและวฒันธรรม
(cultural training) และลกัษณะทางจิตวทิยาของบุคคล (personal psychology)

1. ตวัแปรความตอ้งการและแรงจูงใจ (Need and Motivation Factor)

ตอบสนอง
2. ตวัแปรประสบการณ์เดิม (Early Experience)

รับรู้จาํแนกได้ 2 ประเภทคือ
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2.1 คุณสมบติัภายในจิตใจของผูรั้บรู้ ได้แก่ ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติและ
ความใส่ใจ เป็นตน้

2.2
สาํคญัมาก คือ

2.2.1 (Change of Stimulus)

2.2.2 (Size of Stimulus) วตัถุขนาดใหญ่หรือเล็กกวา่วตัถุธรรมดา
ยอ่มดึงดูดความสนใจไดม้ากวา่ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

2.2.3 (Movement of Stimulus)

2.2.4 (Repetition of Stimulus)

น อาจแตกต่างกนั

องค์ประกอบ 2
พณีต่างๆ

มเป็นผลต่อการรับรู้เช่นเดียวกนั

2.6 2551-2552
กลยทุธ์และแนวทางการดาํเนินงานปี 2552 2552

ททท.
ภายใตก้ลยทุธ์รณรงคส่์งเสริม “ 2551-2552” ตามนโยบายของรัฐบาล ผนวกร่วมกบั

ในตลาดต่างประเทศและในประเทศแนวทางการ
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นาํเสนอแคมเปญ “Amazing Thailand” และสินคา้หลกั 7 หมวด (7 Wonders of Amazing Thailand)
ไดแ้ก่

1. Thainess : The World’s Friendliness Culture นาํเสนอความเป็นตวัตนของคนไทย

แนวคิดของสังคมไทย อาทิ วถีิชีวติของชุมชน การทาํอาหารไทย มวยไทย ประเพณีไทย ฯลฯ
2. Treasurers : Land of Heritage and History

ไทย

ศาสนา รวมไปถึงพิพิธภณัฑต่์างๆ ฯลฯ
3. Beaches : Sun Surf and Serenity

หิน-ชะอาํ ฯลฯ
4. Nature : The Beauty of Natural Wonders

Green Tourism

ดูนก การล่องแก่ง
5. Health& Wellness : The Beauty of Wellness and Wellbeing นาํเสนอสินคา้และ

บริก
ทนัสมยั ฯลฯ

6. Trends : Your Senses with Unique Trends
ตามกระแสนิยม หรือ In Trend Chic, Hip,
Modern ติ

7. Festivities : The Land of Year Round Festivities
และระดบันานาชาติ

อาทิ Pattaya Music Festival, The royal Trophy Europe Asia Championship ฯลฯ
Festivities จะนาํเสนอแนวคิดหลกั (Theme)

เดือนมกราคม : สวสัดีปีใหม่ – Thailand Extravaganza
เดือนกุมภาพนัธ์ : ดอกไมก้บัความรัก – Flower Paradise
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เดือนมีนาคม: หรรษา กีฬา ดนตรี – Summer Music &Splendours
เดือนเมษายน: – Songkran Splendours
เดือนพฤษภาคม:อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน – Thai Fruit
เดือนมิถุนายน: เ – Lively Green Journey
เดือนกรกฎาคม: สืบศาสน์ สานศิลป์ – Timeless Thai Elegance
เดือนสิงหาคม: ครอบครัวสุขสันต์ – Family Festival
เดือนกนัยายน: สุดยอดเรือสยาม – International Boat Races
เดือนตุลาคม: – The Magnigicent Mekhong River
เดือนพฤศจิกายน: – Loi Krathong Festival
เดือนธนัวาคม: สยามสนุก – Siam Sanook

ไดแ้ก่
ภาคเหนือ: ชูภาพลกัษณ์ “แหล่งวฒันธรรมลา้นนาผสานความมีระดบั (Classy Lanna)

นาํเสนอความโดดเด่นของเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนา ผสมผสานกบัความมีสไตล์และมีระดบั
ของสินคา้และบริการ

กรุงเทพฯ: ชูภาพลกัษณ์ “วิถีชีวิตเมืองกรุง” (The Touch of Bangkok) นาํเสนอ

ภาคกลาง: ชูภาพลกัษณ์ “ ” (Nostalgia Tourism) นาํเสนอ
ความสงบสุขตามรูปแบบการใชชี้วติของชาวไทยภาคกลางในอดีต

ภาคตะวนัออก: ชูภาพลกัษณ์ “ ยวสนุก ทุกระดบั” (Affordable active Beach)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: ชูภาพลกัษณ์ “ แหล่งเรียนรู้ อู่อารยะธรรม” (The Cradle of
Learning and Civilization) นไปไดถึ้งยุคดึก
ดาํบรรพ์

ภาคใต:้ ชูภาพลกัษณ์ “ป่าสวย ทะเลใส” (Blue and Green: Clean and Clear) นาํเสนอ
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(Tourism Awards) การสนบัสนุนการให้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Leaf Hotel)

“โลกร้อน”

“7 Green”
1. Green Hearts

2. Green Logistics ยนวิถีการเดินทางหรือรูปแบบการให้บริการดา้นการ

(รถไฟ
รถประจาํทาง)

3. Green Attractions สนบัสนุนกา

4. Green Communities
แวดลอ้มและ

5. Green Activities

6. Green Services สนบัสนุนการเสนอขายรูป

เหมาะสม
7. Green Plus นสู่สังคม ดว้ยความรับผิดชอบต่อ

ภาพลกัษณ์ “คุณค่า” ของแบรนด์ “ประเทศไทย”
2552
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2.6.1
ในต่างประเทศ จะยงัคงใช้แคมเปญ “Amazing Thailand” และส่งเสริมด้วยแคมเปญ “Visit
Thailand Year 2009” ส่วนตลาดในประเทศจะรณรงค์การเดินทางภายใตแ้นวคิด “

”

(Below the Line)

1. ส่งเส

12 (โครงการอาจมีการ
)

โครงการ Visit Thailand Year 2009 (ตุลาคม 2551) จดั Mega Familiarization Trip

ขายสินคา้ใหม่ ภายใต้ 7 Wonders of Amazing Thailand
กนัโครงการ Amazing Thailand: Friends Forever (พฤศจิกายน 2551)
กบัลูกคา้ ดว้ยการนาํเสนอบตัร “Amazing Thailand Fan Club”

ระเทศไทย
โครงการ Lady Paradise (ดาํเนินการตลอด 12 เดือน) สร้างภาพลกัษณ์ให้ประเทศไทย

เป็น “ ”

ทาํอาหารไทย ฯลฯ
โครงการ Thailand Health & Wellness (ดาํเนินการตลอด 12 เดือน) เสนอขายสินคา้

โครงการ 72 Hours in Thailand (ดาํเนินการตลอด 12 เดือน)
3วนั 2 คืน สาํหรับตลาดระยะใกล้
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โครงการ E-Marketing (ดาํเนินการตลอด 12 เดือน) IT

โครงการ Amazing Thailand Romancing the Kingdom (กุมภาพนัธ์ 2552) คดัเลือกคู่

ประชาสัมพนัธ์สินคา้แพ็คเกจแต่งงาน และสร้างการรับรู้ถึงความพร้อมของประเทศไทยสําหรับ
กลุ่มตลาดดงักล่าว

โครงการ Amazing Songkran Festival (เมษายน 2552) ใชง้านเทศกาลสงกรานตเ์ป็น
World Event

โครงการ Amazing Thailand Adrenaline Rush (พฤษภาคม 2552) เสนอขายสินคา้ดา้น
กีฬาและการผจญภยั เช่น กอล์ฟ มาราธอน ปีนหน้าผา ฯลฯ โดยจดังาน/กิจกรรมดงักล่าวหลายๆ

โครงการ Thailand Travel Mart 2009 (มิถุนายน 2552)

โครงการ Amazing Thailand Learn to Love (มิถุนายน-สิงหาคม 2552) ส่งเสริมกลุ่ม
ตลาดนกัเรียน นกัศึกษาใหเ้ดินทางมาเรียนรู้วฒันธรรมไทย และภาษาองักฤษในประเทศไทยในช่วง
ปิดเทอมโดยจดัเป็น Student Camp หรือ จดัคอร์ส ดา้นภาษาร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ

โครงการ Amazing Thailand Through the Lens (สิงหาคม 2552) เชิญชวนให้

โครงการ Amazing Loy Krathong Festival (พฤศจิกายน 2552) นาํเสนอเทศกาล

อาทิ โครงการ “ ” ส่งเสริมให้คนไทย 12 กลุ่มเป้าหมาย อาทิ

ปี 2551 ภายใตก้ารประกาศเป็น “ 2551-2553” โดยจะจดังานส่งเสริมการขาย
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amazing I-san Fair I-san

2.6.2 การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ แนวทางการดาํเนินงาน นอกเหนือจากการ

4 กลยทุธ์ คือ
1. กลยุทธ์สร้างความเขม้แข็งให้กบัแบรนด์ “ประเทศไทย” ดาํเนินการโดยนาํเสนอ

“สาร” “ ” และสร้างความรู้สึ

ปี ภายใตแ้คมเปญ “Amazing Thailand” “คุณค่า” ของแบรนด์
(Worldwide) เช่น ทาง

โทรทศัน์ ผ่านช่อง National Geographic (In market) เช่น ป้ายโฆษณาใน

ไทยเผยแพร่ในต่างประเทศ
2.

พลังงานโลก โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มผูมี้รายได้สู

Luxury Mart, Golf
Mart ฯลฯ

3. (Leisure)
ตลาดลูกคา้เก่า (Re-visitors) ควบคู่ไปกบัการขยายฐานตลาดใหม่ (First Visitors)

มุ่งสร้างความภกัดีและบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เก่า รวมถึงการกระตุน้ตลาด โดยชูจุดแข็งดา้น
ความคุม้ค่าเงิน ผา่นการนาํเสนอบตัร “Amazing Thailand Card” Value Card ใชเ้ป็นส่วนลด

ผา่นทาง Web Blog หรือส่งข่าว Update สินคา้ผา่นทาง E-mail Blast ไปสู่สมาชิก เป็นตน้
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สําหรับตลาดระยะใกล้ เช่น เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ และอาเซียน จะพลิกวิกฤติ
พลังงานโลกเป็นโอกาสในการดึงตลาด ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง

(Holiday Breaks destination) 3วนั
2 คืน ในโครงการ 72 Hours in Thailand นเสมือน gimmick สร้างแรงจูงใจให้เกิดการ

Green Season
Green Season Special Package ร่วมกบัสายการบินและพนัธมิตร รวมถึงการจดั Road Show เขา้สู่

14
(First visitors)

4. กลยุทธ์เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยเน้นประโยชน์

ของไทยผา่นทาง Internet TV
หน้าเว็ อมต่อ

(E-Marketing) เป็นตน้

Thailand Travel Planner
สําห

ประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็
โดยตรง รวมถึงโครงการ Thailand Academy (E-Learning)
ประเทศไทยอยา่งเป็นระบบ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในต่างประเทศผา่นทางเว็ปไซต์

3
พสูง โดยเนน้การตลาดระยะใกล ้ไดแ้ก่ สํานกั

2.6.3 การส่งเสริมตลาดในประเทศ
แนวทางการดาํเนินงาน สําหรับตลาดในประเทศนอกเหนือจากการดาํเนินงานในกล

ต่อกลยุทธ์ของปี 2551
5 กลยทุธ์คือ
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1.

“ ”

Northern
Eco & adventure Mart

(พลงังานหาร 10) รถบสั (พลงังานหาร 30)
และรถไฟ (พลังงานหาร 100) รวมถึงการใช้จักรยานและสามล้อถีบในการเดินทางในแหล่ง

13 แห่ง พร้อม

แหล่
และชาวต่างชาติ

2.

( )
เมืองใต้ ( ) และมีการนาํนวตักรรมทางการตลาดมาใช้ในการส่งเสริมการ

Mobile Phone โครงการขบัรถสุขใจไปภาคกลาง
กบั GPS Road Show

3. ลกัษณ์

4.
การอ
2551 ภายใตแ้คมเปญ “ เก็บเมืองไทยให้สวยงาม ”

วดล้อม
(
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) ระยะยาว

กระตุน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เกิดการตระหนักและเห็นความสําคญัในการร่วมมือ
ดาํเนินกา 4 กิจกรรม คือ

1. “7 Greens”
2. การจัดทําฐานข้อมูลสินค้าการท่ โดยคํานึงถึง

3. การ โดย

4. ยวยุคใหม่ร่วมตา้นภยัโลกร้อน
กลยทุธ์ส่งเสริมกา ยว

ต่างๆ ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นตน้

2.6.4
แผนการตล 2552

หลกั 3 กรอบ ไดแ้ก่
1. กรอบนโยบายรัฐบาล

“มูลค่า” และ “คุณภาพ” ดว้ย “สะดวก สะ
อาปลอดภยั” (Cluster)

2. กรอบนโยบายคณะกรรมการ ททท. :
(Cluster)

3. แผนวิสาหกิจ ททท. (ปี 2551-2554) :ดาํเนินการตลาดภายใตแ้นวคิดเชิงกลยุทธ์โดย
สร้างความแตกต่างในจุดขาย ประยุกต์ใช้นวตักรรมด้านการตลาดใหม่ๆ และพัฒนาระบบ
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กรอบนโยบายของคณะกรรมการ ททท. พ.ศ.2550-2554
1.

รายไดใ้หก้บัประเทศ
2.

เขม้แขง็ของตราสินคา้ (Brand)
3.

งคมโดยรวม อนัจะนาํไปสู่

วฒันธรรมไทย
4.

จงัหวดัและขา้มภูมิภาค
5.

6. มุ่งพฒันาองคก์รระบบบริหารจดัการและเสริมสร้างบุคลากรให้มีทกัษะและขีดความ
(Driving Force)

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และมีศกัยภาพทางการแข่งขนัระดบันานาชาติภายใตห้ลกัธรรมา

7. (e-Tourism)
ประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ประเทศไทย และเสริมสร้างศกัยภาพในการส่งเสริม

8.
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จากการศึกษาแผนยุทธ 2551-2552 สรุปได้

ยทุธ์ต่างๆประสบผลสาํเร็จได้

2.7
อศัวิน แสงพิกุล (2551)

นุกสนาน และการพกัผ่อน
ตลอดจน การคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ และการชอบเขา้สังคมพบปะผูค้น ปัจจยัดึงดูดไดแ้ก่ความ

ศูนยว์ิจยักรุงเทพมหานคร (2547) พฤติกรรม และระดบัความพึง
พอใจขอ

ปรากฏวา่ร้อยละ53.1.บอกวา่
43.8 3.1

คาดหวงั
3 อบัดบัแรก คือ (ร้อยละ 15.5) ประทบัใจคนไทย (ร้อยละ 13.0)
และชอบ แหล่งช็ (ร้อยละ 9.6) โดย 3 สุด คือ การจราจร
(ร้อยละ 16.1) ความสกปรก (ร้อยละ 6.2) และมลภาวะ (ร้อยละ 3.9) 87.3 ก็บอก

90.4
เพียงร้อยละ 1.0 จะไม่มากรุงเทพอีก และเพียงร้อยละ 1.6

Sub Lee Park and Shin (1997) The Impact of Consumer
Involvement on the Consumers' Perception of Service Quality-Focusing on the Korean Hotel
Industry ผลการศึกษาพบวา่ การวดัการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้โรงแรม สามารถวดัไดผ้ล

ลูกคา้ ในดา้นระดบัและประเภทของลูกคา้จะสามารถรับรู้ต่อคุณภาพบริการของโรงแรมไดแ้ตกต่าง
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กนั และจากการศึกษายงัพบอีกว่า การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ

จะมีความแตกต่างกนัในดา้นการรับรู้ความพึง
พอใจและเจตนาในการใช้บริการโรงแรม ประการสุดทา้ยจากการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างพบว่า
ลกัษณะเฉพาะประจาํชาติมีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงแรม กล่าวคือ ลูกคา้ชาวเกาหลี

มีการประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมในเกาหลี สูงมากกวา่การประเมิน
ของลูกคา้ชาวตะวนัตก

(2546) ปิดรับข่าวสาร กบัความคาดหวงัและ
ผลการวิจยั

พบวา่

ติดตามขอ้มูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ภาษาองักฤษ ด้านแรงจูงใจ สําคญัก่อนเดินทางเข้ามา

ประเพณีไทย น

การวิจยัได้ขอ้เสนอแนะว่า

การวางแผนเสริมการตลาดให้ตรงกบั
ดว้ย

(2553)
: วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม  แล

นอ้ยกวา่ 3
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เทิดชาย ช่วยบาํรุง (2552) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ทางการ

หลากหลาย และนกัท่

หลากหลาย เช่น กลุ่มคร /วยัทอง กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่ม
พอ่คา้/นกัธุรกิจ และกลุ่มตลาดกอลฟ์

21 – 40

1.องค์ประกอบทางด้านการบริการ

ประเทศไทย
2.องคป์ระกอบ

โดดเด่นและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวองค์ประกอบด้าน

เดินทางไม่นาน ทาํ

วิภาพร มหาชัย (2544)
จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการเลือกใชบ้ริการสปา ไดว้่าส่วนใ
หญิงอายรุะหวา่ง 20-39 ปี มีสถานภาพสมรสเป็นโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทาํงาน

200,001-300,000 เยน (1,666.67-2,500 US$)ใน

ในก 6-10

บริการสปาโดยผา่นทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ และติดต่อสถานบริการผา่นอินเตอร์เน็ตและดว้ย
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2

จรัสนนัท์ สิทธิเจริญ (2550) นือ

“ ”
ความสวยงาม/ นธรรมชาติ

ค่าใชจ่้ายผูมี้รายไดสู้งใหค้วามสาํคญัปัจจยัดา้นความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทางมากกวา่ผู ้มี

ในแ
กนก เยน็ขุนทด (2547)

/ผล/ผลไม้/

/ สุด
ประกาศิต  ทองเจือเพชร (2543) “

” ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะ

ใหญ่มี 31-40ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
30,000-50,000 เหรียญสหรัฐ และพฤติกรรมการ

คน้หา 13.58 106
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ท่
นคร ลกัษณกาญจน์ (2546) ศึกษา “

” 25-34 ปี มีภูมิลาํเนา
แถบเอเชีย จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดม้ากกวา่ 5,000 US$

กับสามี/ภรรยา แร

จงัหวดัภูเก็ต 4-7
ประ

เปรมวดี ณ นครพนม (2545) ศึกษา “ ชาว
: กรณีศึกษาบริเวณ

”
นกัเรียน/

7 27,020.20

ได้รับความสนใจในประเทศไทย คือ พระบรมมหาราชวงัแ
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ธีระวิทย์ พรายแยม้ (2545) “
หม่”

15-24
ส่วนใหญ่ทาํงานในบริษทัเอกชน และมีรายไดน้้อยกว่า 1,000 US$

/

4-7

ยว

น โบราณสถาน

ดงวฒันธรรม และงาน
ประเพณีทางเหนือ มีระดบัความพอใจอยูใ่นระดบัสูง
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ระเบียบวธีิวจิยั

“ ” ผูว้ิจยัได้

Unseen ในประเทศไทย 12
แบบสอบถาม

ารวิจยัเชิงปริมาณ(Qualitative Research)โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็น

400 ชุด
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะนําผลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้าน
สังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science)
รูปแบบของตารางขอ้มูล พร้อมการสรุปและอธิบายผลจากตาราง

DPU



49

3.1 กรอบแนวคิดการวจัิย

ความ

การวางแผนล่วงหนา้
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ความ

3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดบัการศึกษา
รายได้
อาชีพ

ตวัแปรตามตวัแปรต้น

การรับรู้และความสนใจแหล่ง

เกาหลีใต้
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1

15

3.2.2 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
1) ขนาดกลุ่มตวัอย่ กลุ่มตวัอย่าง

เกาหลีใต้ ประเทศไทยในปี 2554
จาํนวน ทางมาเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ.2553

805,445 คน
การแทนค่าในสูตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane's (Yamane,1967) โดยกาํหนดค่า

0.05

สูตร n = N
1+ Ne²

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
N = ขนาดของประชากร ( 805,445 คน )
e = (0.05)

n = 805,445
1+ 805,445(0.05)²

= 399.99

400 คน
2) การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) สําหรับเลือก

กลุ่มตวัอย่าง โดย

ประเทศไทยและใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จนได้จาํนวนกลุ่ม
ตวั 400 ชุด

DPU



51

3.3 เกบ็รวบรวมข้อมูล

3.3.1 แบบสอบถาม(Questionnaire)
ปลายเปิด และแบบประ

1) แบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
นลักษณะขอ้คาํถามแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)

อน ลกัษณะการเดินทางมา

2) แบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) แบบสอบถาม
สามารถเขียนตอบได้เช่น หรือได้

3) แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale)
แบบสอบถามเป็นผูป้ระเมินค่า 2 ส่วนไดแ้ก่

ส่วน (1) แบบสอบถาม 2 8 เป็นคาํถามสํารวจระดบัความสําคญัของแหล่ง

(2) แบบสอบถาม เป็นคาํถา
แหล่งท่อง 3

1 ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้

checklist ปิด (Close – end Questions) จาํนวน
6 ขอ้

1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale)
2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale)
3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale)
4 ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale
5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale)
6 (Ordinal Scale)
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2
1-6 ง

ชาวเกาหลีใต้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
checklist (Close – end Questions)

คาํถาม 7 เป็นคาํถามปลายเปิด
8

วดัแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดย

ระดับความสําคัญ ค่าประเมิน
5

สาํคญัมาก 4
สาํคญัปานกลาง 3
สาํคญันอ้ย 2

1

3 ต่อแหล่ง
กบั

มีลกัษณะคาํถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
คาํตอบให้เลือกตามลาํดับความสําคญั5ระดับ

ระดับการรับรู้ ค่าประเมิน
5

รับรู้มาก 4
รับรู้ปานกลาง 3
รับรู้นอ้ย 2

1
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และคาํถามวดัระดับความสนใจแห
ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ความสาํคญั 5

ระดับความสนใจ ค่าประเมิน
5

สนใจมาก 4
สนใจปานกลาง 3
สนใจนอ้ย 2

1

(Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด,
2542: 82)

= -

= (5 -1 )
5

=          0.8

4.21-5.00 หมายถึง
3.41-4.20 หมายถึง สาํคญัมาก
2.61-3.40 หมายถึง สาํคญัปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง สาํคญันอ้ย
1.00-1.80 หมายถึง ด
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4.21-5.00 หมายถึง
3.41-4.20 หมายถึง รับรู้มาก
2.61-3.40 หมายถึง รับรู้ปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง รับรู้นอ้ย
1.00-1.80 หมายถึง

หนดได้

4.21-5.00 หมายถึง
3.41-4.20 หมายถึง สนใจมาก
2.61-3.40 หมายถึง สนใจปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง สนใจนอ้ย
1.00-1.80 หมายถึง

3.3.2

1) ศึกษาจาก ประกอบกับคาํแนะนําจาก
ปรึกษาและ และแบบสัมภาษณ์

2)

3)

(Content Validity)
4)

5)
ขอ้มูล (Pre -test) 30 ชุด
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กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2544: 29) ไดก้ล่าวไวว้า่ขนาดตวัอยา่งในการทาํ Pre-test ควรทาํ
อยา่งนอ้ย 30 ชุด )

ตรง (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach

6)

400 คน

3.4 วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการศึกษา

จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ
3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ประกอบดว้ย
1)

อาชีพ
2) านต่างๆอนัไดแ้ก่

เดินทางมาประเทศไทย ผูร่้วมเดินทาง ทย การวางแผนการ
เดินทางล่วงหนา้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

3)
3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ

วชิาการ และแหล่งขอ้มูลต่างๆ

3.5 การจัดทาํข้อมูล
3.5.1 30 คน มาตรวจ

ความสมบูรณ์ และความถูกตอ้ง
3.5.2 20 ชุด
3.5.3
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3.5.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ ก่อนนาํไปใช้
3.5.5 (Coding) นาํแบบสอบถาม ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัส

3.5.6 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) 30
วเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกโดยวธีิหาค่าอตัราส่วนวกิฤติ t เป็นรายขอ้ ตามวธีิการของ t (t-test)

3.5.7 นาํ ในส่วนของสเกลต่างๆ โดยหา
(Alpha-Coefficient) ของ Cronbach สเกลเท่ากบั

0.96
3.5.8 ม

สําเร็จรูป SPSS  for Windows V 11.5
คาํนวณค่าทางสถิติของขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน

3.5.9 โดยผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาํเร็จรูป SPSS

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติ ในการวเิคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวเิคราะขอ้มูล

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล

(Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) (Standard of Variance) (Mean)

บรรยาย
ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลส่ว และ

ไดจ้ากการประเมินค่า (Rating Scale) วิจยัจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)

มาตรฐาน (Standard of Variance) (Mean) นาํไปสรุปผลในรูปแบบของตารางแสดง
ขอ้มูลประกอบคาํบรรยาย ไดไ้ปเปรียบเทียบกนักบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของ
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2) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้เหตุและตวัแปร
ตาม 2

1. การหาค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
F-

test หรือ One-way ANOVA 2 ตวัแปร

2. การหาค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

ทางเลือกใหม่ และใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ F-test หรือ One-way ANOVA
มากกวา่ 2

มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละตวัแปร
มาแสดงผลในรูปแบบ

4 ส่วน กล่าวคือหาก Quadrants ใด ๆ จะ
สามารถอธิบายความหมายได้ 4

Quadrants  1
ไม่ไดรั้บการสนใจอย่างเพียงพอ

Quadrants 2

มีโอกาสพฒันา
Quadrants 3

ใจมาก กล่าวคือ หากการรับรู้สูงและความ
ความ

Quadrants 4 หมายความว่า
ไม่มีความ
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เปรียบเทีย

3.6.2

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่
(Percentage)

สูตรค่าร้อยละ = จาํนวนคาํตอบ x     100

(Mean : X) (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2541 : 40)
x = ∑ x

n
x แทน
∑x แทน

n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
(S.D.) (ชูศรี วงศรั์ตนะ,

2541 : 66)
S = n ∑x 2 - (∑ x)2

n (n – 1)
S แทน

(∑x)2 แทน

∑x 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

(Class Interval) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2542: 82)
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=

= 5 - 1
5

= 0.80

ค่าประเมินในการวดัระดับ
ตอน 3 โดยมีเกณฑ์

5 ระดบั โดยแบ่งเป็นระดบัการประเมิน 5 ระดบั ดงั

คะแนนสูงสุด -

ระดบัค่า
ระดบัความสาํคญัของ

4.21 - 5.00 สาํคญั
3.41 - 4.20 สาํคญัมาก
2.61 - 3.40 สาํคญัปานกลาง
1.81 - 2.60 สาํคญันอ้ย
1.00 - 1.80 สาํคญันอ้ย

ค่าประเมิน ระดบัการรับรู้และความสนใจ
5 ระดบัการรับรู้/ระดบัความสนใจ

4 ระดบัการรับรู้/ระดบัความสนใจมาก

3 ระดบัการรับรู้/ระดบัความสนใจปานกลาง

2 ระดบัการรับรู้/ระดบัความสนนอ้ย

1 ระดบัการรับรู้/ระดบัความสนใจ
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เกณฑก์ารประเมิน

ระดบัการรับรู้ ระดบัความสนใจ
ระดบั ความหมาย ระดบั ความหมาย
4.21 - 5.00 รับรู้มาก 4.21 - 5.00 สน
3.41 - 4.20 รับรู้มาก 3.41 - 4.20 สนใจมาก
2.61 - 3.40 รับรู้ปานกลาง 2.61 - 3.40 สนใจปานกลาง
1.81 - 2.60 รับรู้นอ้ย 1.81 - 2.60 สนใจนอ้ย
1.00 - 1.80 รับรู้นอ้ยมาก 1.00 - 1.80 สนใจนอ้ยมาก
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

ล และแปลผลความหมายของผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญ

0H แทน สมมติฐานหลกั
1H แทน สมมติฐานรอง

n แทน จาํนวนตวัอยา่ง
แทน

S.D. แทน (Standard Deviation)
t แทน ค่าใชพ้ิจารณา t-Distribution
df แทน (Degree of Freedom)
SS แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)
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การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัได้นาํเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยัโดยแบ่งการ

นาํเสนอออกเป็น 6
1

2

3

4 เปรียบเทียบอายุกับการให้ระดับความสําคัญของ

5 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นการรับรู้

6 การทดสอบสมมติฐาน
1: าหลีใต้ อายตุ่างกนั

สมมติฐาน 2: มี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุระดบั
การศึกษา และรายได้ )
แตกต่างกนั

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
1

ผลการศึกษา
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยแจกแจงจาํนวน ( ) และ
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4.1 จาํนวน ( )
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน(คน) ร้อยละ
1.1 เพศ

ชาย 242 60.5
หญิง 158 39.5

1.2 อายุ
24ปี 50 12.5

25 – 34 ปี 85 21.2
35 – 44 ปี 99 24.8
45 – 54 ปี 113 28.2
55 – 64 ปี 53 13.2

1.3 สถานภาพ
โสด 115 28.8
สมรส 285 71.2

1.4 ระดบัการศึกษา
217 54.2

ปริญญาตรี 144 36.0
ปริญญาโท 39 9.8

1.5 อาชีพ
ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 97 24.2

(นกัเรียน, นกัศึกษา, แม่บา้น ฯลฯ)
ผูใ้ชท้กัษะแรงงาน 139 34.8
อาชีพเกษตรกรรม 11 2.8
เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร 117 29.2
ผูป้ระกอบอาชีพระดบัสูง 36 9.0
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4.1 (ต่อ)

1.6 รายไดต่้อเดือน
นอ้ยกวา่ 1,000,000 วอน( นอ้ยกวา่30,000 บาท) 65 16.2
1,000,001- 2,000,000 วอน (30,001 – 60,000
บาท)

97 24.2

2,000,001- 3,000,000 วอน(60,001 – 90,000
บาท)

87 21.8

3,000,001- 3,500,000 วอน(90,001 – 105,000
บาท)

31 7.8

มากกวา่ 3,500,000 วอน(105,001 ) 120 30.0
รวม 400 100.0

4.1
400

หญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5
กลุ่มอายุ 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2 สถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 71.2
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.2 กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่คือผูใ้ชท้กัษะแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 34.8
รายไดต่้อเดือน มากกวา่ 3,500,000 วอน คิดเป็นร้อยละ 30.0

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และเพศหญิง
จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีอายุระหวา่ง 45-54 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.2 2 คือช่วงอายุระหวา่ง 35-44 ปี มีจาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8

3 คือช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี มีจาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 รองลงมา
4 คือช่วงอายุระหว่าง 55-64 ปี มีจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2

24 ปีมี 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่สมรสแลว้มี
จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8

อมีจาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาคือปริญญาตรี มีจาํนวน 144 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.0 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 มีอาชีพผูใ้ช้
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139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาอนัดบั 2 คืออาชีพเจา้ของ
กิจการและผูบ้ริหาร มีจาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 3 คือผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (นกั
เรียน,นกัศึกษา,แม่บา้น ฯลฯ) มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 4 คือผูป้ระกอบอาชีพ
ระดบัสูง มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอนัดบัสุดทา้ยคืออาชีพเกษตรกรรม มีจาํนวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 3,500,000 วอน หรือรายได้
มากกวา่ 105,001บาท มีจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาอนัดบั 2 รายไดคื้อ 1,000,001
– 2,000,000 วอนหรือรายได้ 30,000 – 60,000 บาท  มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อนัดบั 3
รายไดคื้อ 2,000,001 – 3,000,000 วอนหรือรายได้ 60,001 – 90,000 บาท มีจาํนวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.8 อนัดบั 4 รายไดน้อ้ยกวา่ 1,000,000 วอนหรือรายได ้นอ้ยกวา่30,000 บาท มีจาํนวน 65
คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 และอนัดับสุดท้าย รายได้คือ 3,000,001 – 3,500,000 วอนหรือรายได้
90,001- 105,000 บาท มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8

2

ตาราง 4.2 จาํนวน ( ) ใตเ้ดินทาง
ยวประเทศไทย

จาํนวน(คน) ร้อยละ
248 62.0

2 82 20.5
เดินทางมามากกวา่ 2 70 17.5
รวม 400 100.0

จากตาราง 4.2 วช
กลุ่มตวัอยา่ง
248 คน คิดเป็น 62.0 2 มีจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5
และสุดทา้ย เป็นการเดินทางมามากกวา่ 2 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5

DPU



66

ตาราง 4.3 จาํนวน ( )
เดินทางมา

กลุ่มคนผูร่้วมเดินทาง จาํนวน(คน) ร้อยละ
มาคนเดียว 38 9.5
ครอบครัว 220 55.0

/ คู่รัก 142 35.5
รวม 400 100.0

จากตาราง 4.3

จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 น / คู่รัก มีจาํนวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 และเดินทางมาคนเดียวเป็นอนัดบัสุดทา้ย มีจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5

ตาราง 4.4 จาํนวน ( )

ระยะเวลา นประเทศ จาํนวน(คน) ร้อยละ
ไม่เกิน 5 วนั 277 69.2
6 – 10 วนั 79 19.8
11 – 15 วนั 13 3.2
มากกวา่ 15 วนั 31 7.8

รวม 400 100.0

จากตาราง 4.4 พบ 5 วนัในการท่อง ใน
ประเทศไทย มีจาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือใช้เวลา 6-10 วนั มีจาํนวน 79 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.8 รองลงมาคือใชเ้วลามากกวา่ 15 วนั มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 อนัดบั
สุดทา้ยคือใชเ้วลา 11-15 วนั มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
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ตาราง 4.5 จาํนวน ( ) ยวชาวเกาหลีใตใ้ช้
ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

ระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ จาํนวน(คน) ร้อยละ
30 วนั 198 49.5

1 – 3 เดือน 140 35.0
4 – 6 เดือน 34 8.5
มากกวา่ 6 เดือน 28 7.0

รวม 400 100.0

จากตาราง 4.5 พบวา่ 30 วนั ในการ
วางแผนการเดินทางล่วงหนา้ มีจาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ ใชเ้วลา 1-3 เดือน
มีจาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือใชเ้วลา 4-6 เดือน มีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
8.5 และสุดทา้ยคือ ใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือน มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0

ตาราง 4.6 จาํนวน ( ) และร้อยละของขอ้มูลแหล่งท่อ ใต้
ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูล

แหล่งขอ้มูล จาํนวน(คน) ร้อยละ
อินเตอร์เน็ต 261 65.2
เอกสาร / 19 4.8
การโฆษณา 25 6.2

85 21.2
รวม 400 100.0

จากตาราง 4.6
เป็นแหล่งขอ้มูลสําคญั โดยมีจาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมาคือการแนะนําของ
บุคคล เช่น ญาติ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2
จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 รองลงมาคือเอกสาร / 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.8 10 คน คิดเป็นร้อยละ2.6

DPU



68

ตาราง 4.7 จาํนวน ( )
วา่จะกลบัมาท่องเทียวประเทศไทยอีกหรือไม่

จาํนวน(คน) ร้อยละ
กลบัมาอีกแน่นอน 222 55.5
ไม่แน่ใจ 178 44.5

รวม 400 100.0

จากตาราง 4.7 พบว่านัก
ประเทศไทยอีกแน่นอน จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และไม่แน่ใจ 178 คน คิดเป็นร้อยละ
44.5
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ตาราง 4.8 ส
แนกตามอายุ

<= 24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-64 ปี Total
เชียงใหม่ 32.0% 21.2% 24.2% 17.7% 7.5% 20.5%
พทัยา 26.0% 20.0% 22.2% 18.6% 20.8% 21.0%
หวัหิน 11.8% 4.0% 6.2% 5.7% 6.0%
กรุงเทพฯ 46.0% 42.4% 27.3% 36.3% 28.3% 35.5%
บุรีรัมย์ 1.2% 1.0% 0.5%
ภูเก็ต 16.0% 14.1% 16.2% 25.7% 24.5% 19.5%
สมุย 4.7% 4.0% 7.1% 7.5% 5.0%
เกาะลา้น 3.5% 3.8% 1.5%
ทะเลทางใต้ 12.0% 2.4% 10.1% 5.3% 3.8% 6.5%
ภาคเหนือ 8.0% 7.1% 2.0% 4.4% 5.7% 5.0%

4.7% 6.1% 1.8% 3.0%
เกาะชา้ง 2.4% 2.0% 3.5% 2.0%
แม่ฮ่องสอน 30.0% 8.2% 7.5% 6.5%
ภาคอีสาน 2.0% 3.8% 1.0%
เขาใหญ่ 4.0% 4.0% 1.8% 7.5% 3.0%
กาญจนบุรี 4.0% 2.4% 2.0% 1.5%
พงังา 2.4% 0.5%

4.0% 2.7% 1.9% 1.5%
ระยอง 2.0% 0.5%
เกาะเสมด็ 2.4% 2.0% 1.0%
หาดใหญ่ 3.0% 0.8%
เชียงราย 1.0% 1.8% 0.8%
อยธุยา 4.0% 0.5%
จาํนวนคาํตอบ 93 127 136 154 68 578
จาํนวนผูต้อบ 50 85 99 113 53 400

4.8 <24
46.0 รองลงมา คือ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 32

25-34 42.4
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รองลงมา คือ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 21.2 มีอายุ 35-44 ปี ไดเ้ดินทาง
27.3 รองลงมา คือ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 24.2

45-54
ร้อยละ 36.3 รองลงมา คือ ภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 25.7 55-64 ปี

28.3 รองลงมา คือ ภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ
24.5DPU
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3 ระดับความสําคัญ ต่อ

โดยมี
4.21-5.00 หมายถึง
3.41-4.20 หมายถึง สาํคญัมาก

ย 2.61-3.40 หมายถึง สาํคญัปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง สาํคญันอ้ย
1.00-1.80 หมายถึง

ตาราง 4.9 ระดบัความสาํคญัของ

S.D. ระดบั
ความสาํคญั

ชายทะเล หมู่เกาะ 4.03 1.03 มาก
ภูเขา 3.42 1.08 มาก

3.15 1.17 ปานกลาง

3.47 1.04 มาก

ปลูกผลไม้
2.88 1.16 ปานกลาง

3.72 1.00 มาก
(บา้นโบราณ) 3.56 1.01 มาก

3.86 1.06 มาก
3.32 1.15 ปานกลาง

(ฟาร์มจระเข้ สวนงู) 3.21 1.11 ปานกลาง

หมายเหตุ: Cronbach’s Alphas  = 0.881
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จากตาราง 4.9 พบว่า
ให้ความสําคั ชายทะเล หมู่เกาะ มากเป็นอนัดับแรก

( X =4.03) รองลงมาคือ ( X = 3.86)

ตาราง 4.10 ระดบัความสาํคญัของ ต่อ

การแปรผลระดบัความสาํคญั
3.25 ปานกลาง

ทสกี เล่นบา
3.43 มาก

กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ นวดแผนไทย นวด
กดจุด ฯลฯ

3.95 มาก

2.53 นอ้ย
กิจรรมทางดา้นความงามอาทิ เช่นการทาํสปา
ขดัผวิ นวดอโรม่า

3.46 มาก

กิจกรรมรักษาโรค/ทาํศลัยกรรมเสริมความ
งาม

1.99 นอ้ย

( ออนเซ็นในประเทศไทย ) 2.57 นอ้ย

3.05 ปานกลาง

ทาํบุญ ไหวพ้ระ 2.98 ปานกลาง

3.27 ปานกลาง

ร่วมกิจกรรมในเทศกาลและประเพณีของไทย
เช่น ประเพณี สงกรานต์ ลอยกระทง

3.39 ปานกลาง
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4.10 (ต่อ)

การแปลผลระดบัความสาํคญั

รับประทานอาหารไทย 3.52 มาก

รับประทานอาหารทะเล 3.41 มาก

3.23 ปานกลาง

ตีกอลฟ์ 2.72 ปานกลาง

ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก 2.36 นอ้ย

เขา้ดิสโกเ้ธค
2.69 ปานกลาง

คาราโอเกะ อาบ อบ นวด 2.74 ปานกลาง
ดูโชวก์ารแสดงต่างๆเช่นโชวด์นตรีไทย  โชว์
สาวประเภทสอง

3.29 ปานกลาง

รวม 3.04 ปานกลาง

จากตาราง 4.10
ในภาพรวมมีความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.04) แต่ ราย

ให้ความสําคญักบักิจกรรมทางดา้นสุขภาพมาก อาทิเช่นการนวดแผนไทย เป็น
อนัดบัแรก ( X =3.95)รองลงมาคือ การรับประทานอาหารไทย และอาหารทะเลสดๆ( X =3.52)
และกิจกรรมทางดา้นความงาม ( X =3.46)ตามลาํดบั

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประเภทของตวัแปร และผลการวิเคราะห์ปัจจยัของ
ชาวเกาหลีใต้
ตวัแปรของ 29ตวัแปร คือ
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1X = ชายทะเล หมู่เกาะ
2X = ติภูเขา
3X =
4X =
5X = ชุมชนเกษตรกรรม ทาํนา ทาํไร่ ปลูกผลไม้
6X =
7X = (บา้นโบราณ)
8X =
9X =
10X = (ฟาร์มจระเข้ สวนงู)
11X = นอนอาบแสงแดด ริมชายหาด
12X =
13X = กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ
14X =
15X = กิจรรมทางดา้นความงาม
16X = กิจกรรมรักษาโรค/ทาํศลัยกรรมเสริมความงาม
17X =
18X =
19X = ทาํบุญ ไหวพ้ระ
20X =
21X = น หรือร่วมกิจกรรมในเทศกาลและ

ประเพณีของไทย
22X = รับประทานอาหารไทย
23X = รับประทานอาหารทะเล
24X =
25X = ตีกอลฟ์
26X = ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก
27X =
28X = คาราโอเกะ อาบ อบ นวด
29X = ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ
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ธีองคป์ระกอบ
หลกัและหมุนแกนปัจจยัโดยวิธีวาริแมกซ์ สําหรับการพิจารณาวา่ตวัแปรใดควรอยูใ่นปัจจยัร่วมใด

พิจารณาพบวา่ ปัจจยัร่วมของแหล่ง 6
ได้

1 กิจกรรมชมวถีิชีวติ และประวติัศาสตร์
2 กิจกรรมบนัเทิง
3 และสัมผสัวถีิชีวติธรรมชาติ
4
5
6 กิจกรรมความงามและสุขภาพ

แ 4.11
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ตาร 4.11
ประเทศไทย

ปัจจัยต่างๆ Factor
Loading

Initial
Eigenvalues

ปัจจัย 1: ชมวถิีชีวติและประวตัิศาสตร์ 12.661
(บา้นโบราณ) 0.821

ศาสตร์ หรือโบราณสถาน 0.811
0.742

(ฟาร์มจระเข้ สวนงู) 0.547
0.483
0.479

ทาํบุญ ไหวพ้ระ 0.455
ปัจจัย 2: กจิกรรมบันเทงิ 11.618

คาราโอเกะ อาบ อบ นวด 0.831
0.799

ตีกอลฟ์ 0.623
ย 0.600

ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก 0.520
ปัจจัย 3: 10.184

0.715
0.715

กิจกรรมรักษาโรค/ทาํศลัยกรรมเสริมความงาม 0.647
0.529
0.473
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จากตาราง 4.11 พบวา่ 1 ประกอบดว้ยตวัแปรของ
7

1. ( 3X )
2. ( 4X )
3. ( 6X )
4. (บา้นโบราณ)( 7X )
5. ( 8X )
6. (ฟาร์มจระเข้ สวนงู)( 10X )
7. ทาํบุญ ไหวพ้ระ ( 19X )
ตวัแปรของ ข้างตน้ สามารถอธิบายความ

ตวัแปร ได้ 12.66%
กิจกรรมชมวถีิชีวติ และประวติัศาสตร์

4.11 (ต่อ)

ปัจจัย 4: กนิอาหาร ชมวฒันธรรม
9.502

รับประทานอาหารไทย 0.784
รับประทานอาหารทะเล 0.728

0.608
0.468

ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ 0.427
0.372

ปัจจัย 5: 7.313
นอนอา 0.750

0.724
ชายทะเล หมู่เกาะ 0.562

ภูเขา 0.477
ปัจจัย 6:ความงามและสุขภาพ 6.567

กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ 0.701
กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ 0.663
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2 ประกอบดว้ยตวัแปรของ 5 ตวั

1. สถานบนัเทิง( 9X )
2. ตีกอลฟ์( 25X )
3. ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก ( 26X )
4. ( 27X )
5. คาราโอเกะ อาบ อบ นวด( 28X )
ตวัแปรของ ข้างตน้ สามารถอธิบายความ

ตวัแปร กิ ได้ 24.28%
กิจกรรมบนัเทิง

3 ประกอบดว้ยตวัแปรของ 5 ตวั

1. ( 5X )
2. า เดินป่า ( 14X )
3. กิจกรรมรักษาโรค/ทาํศลัยกรรมเสริมความงาม ( 16X )
4. ( 17X )
5. ( 18X )
ตวัแปรของ ข้างตน้ สามารถอธิบายความ

ตวัแปร ได้ 34.46%

4 ประกอบดว้ยตวัแปรของ 6
อ

1. ( 20X )
2. เดิน ( 21X )
3. รับประทานอาหารไทย ( 22X )
4. รับประทานอาหารทะเล ( 23X )
5. ( 24X )
6. ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ ( 29X )
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ตวัแปรของ และ ขา้งตน้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนร ตวัแปร ได้ 43.97%

สูตร
5 ประกอบด้วยตวัแปรของ

4
1. ชายทะเล หมู่เกาะ( 1X )
2. ภูเขา ( 2X )
3. นอนอาบแสงแดด ริมชายหาด ( 11X )
4. ( 12X )

ได้ 51.28%

6 ประกอบดว้ย 2 ตวั

1. กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ ( 13X )
2. กิจกรรมทางดา้นความงาม ( 15X )

ได้ 57.85%
กิจกรรมความงามและสุขภาพ
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การจัดลําดับความสําคัญประเภทของ
จาํแนกตามกลุ่มอายุ

4.12 การจดัลาํดบัความสาํคญัประเภทของ
ชาวเกาหลี ช่วงอายุ ไม่เกิน 24 ปี

ปัจจยัต่างๆ
Factor

Loading
Initial

Eigenvalues
ปัจจัย 1: กจิกรรมทางทะเล 18.727

0.804
ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก 0.784
ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ 0.756

0.745
ชายทะเล หมู่เกาะ 0.736

0.635
0.608

รับประทานอาหารทะเล 0.544
ปัจจัย 2: กจิกรรมบันเทงิ 12.495

0.726
0.711

คาราโอเกะ อาบ อบ นวด 0.609
0.544
0.489

ปัจจัย 3: พฒันาตนเอง และการเรียนรู้ 12.434
0.757
0.744
0.740

รับประทานอาหารไทย 0.629
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จากตาราง 4.12
24 กิจกรรม

ทางทะเล ประกอบดว้ยปัจจยัของ
1.
2. ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก
3. ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ
4. นอนอาบแสงแดด ริมชายหาด
5. ชายทะเล หมู่เกาะ
6.
7.
8. รับประทานอาหารทะเล

4.12 (ต่อ)

ปัจจัย 4: สัมผสัวถิีชีวติ 10.981
0.784
0.728

กิจกรรมรักษาโรค 0.608
0.468
0.427

ปัจจัย 5: กจิกรรมทางด้านสุขภาพ/ความงาม 9.846
กิจรรมทางดา้นความงาม 0.817
กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ 0.700
ตีกอลฟ์ 0.564

ปัจจัย6: ทางจิตใจ 9.016
ทาํบุญ ไหวพ้ระ 0.803

0.699
0.563
0.515

DPU



82

4.13 การจดัลาํดบัความสาํคญัประเภทของ
ของนั ชาวเกาหลีช่วงอายุ 25-34 ปี

ปัจจยัต่างๆ
Factor

Loading
Initial

Eigenvalues
ปัจจัย 1: กจิกรรมบันเทงิ และกจิกรรมกลางแจ้ง 12.403

คาราโอเกะ อาบ อบ นวด 0.836
0.816

ตีกอลฟ์ 0.690
ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก 0.627

0.615
ปัจจัย 2: กจิกรรมหาดทราย สุขภาพ ความงาม 11.056

0.726
0.711
0.609
0.544

หนา้ผา เดินป่า 0.489
กิจกรรมรักษาโรค/ทาํศลัยกรรมเสริมความงาม 0.476

ปัจจัย 3: 10.307
กิจรรมทางดา้นความงาม 0.778

0.703
กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ 0.684
รับประทานอาหารไทย 0.612
เ 0.534
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จากตาราง 4.13
ช่วงอายพุบวา่ช่วงอายุ 25 – 34 ปี

กิจกรรมบนัเทิง ประกอบด้วยตวัแปรของ

1. คาราโอเกะ อาบ อบ นวด
2.
3. ตีกอลฟ์
4. ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก
5. ยามราตรี

4.13 (ต่อ)

ปัจจัย 4: และบันเทงิ 10.208
0.897
0.864

ชายทะเล หมู่เกาะ 0.500
0.496

ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ 0.397
ปัจจัย 5: ชมวถิีชีวติชุมชนทางวฒันธรรม 9.959

ทาํบุญ ไหวพ้ระ 0.696
0.696
0.651
0.634

ปัจจัย6: 7.893
0.679

รับประทานอาหารทะเล 0.644
0.572
0.552
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4.14 การจดัลาํดบัความสาํคญัประเภทของ
ชาวเกาหลีช่วงอายุ ช่วงอายุ 35-44 ปี

ปัจจยัต่างๆ
Factor

Loading
Initial

Eigenvalues
ปัจจัย 1: 12.654

รับประทานอาหารไทย และอาหารทะเลสดๆ 0.838
รับประทานอาหารทะเล 0.837
ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ 0.584
กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ 0.568

0.494
0.484
0.468

ปัจจัย 2: กจิกรรมทางธรรมชาติ 12.649
0.807
0.734
0.651
0.569

กิจกรรมรักษาโรค 0.557
ปัจจัย 3: และการเรียนรู้ 12.631

ติศาสตร์ 0.900
0.885
0.831

ภูเขา 0.390
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จากตาราง 4.14 กตาม
ช่วงอายชุ่วงอายุ 35-44

ประกอบดว้ยตวัแปรของ กิจกรรม
7

1. รับประทานอาหารไทย และอาหารทะเลสดๆ
2. รับประทานอาหารทะเล
3. ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ
4. กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ
5.
6.

4.14 (ต่อ)

ปัจจัย 4: กจิกรรมบันเทงิ 11.780
0.809

ตามสถานบนัเทิงยามราตรี 0.805
คาราโอเกะ อาบ อบ นวด 0.768
ตีกอลฟ์ 0.616
กิจรรมทางดา้นความงาม 0.578

ปัจจัย 5: 8.428
0.839
0.605
0.452

ย ชายทะเล หมู่เกาะ 0.442
ปัจจัย6: 7.931

0.621
0.556

ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก 0.540
ทาํบุญ ไหวพ้ระ 0.517
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7.

4.15 การจดัลาํดบัความสาํคญัประเภทของ
ชาวเกาหลีช่วงอายุ 45-54 ปี

ปัจจยัต่างๆ
Factor

Loading
Initial

Eigenvalues
ปัจจัย 1: 15.228

กิจกรรมรักษาโรค 0.807
ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก 0.794

0.764
0.734

ตีกอลฟ์ 0.621
0.606

ปัจจัย 2: 13.137
0.766
0.764
0.741
0.654
0.469
0.445

ปัจจัย 3: 11.640
0.821

ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ 0.733
0.654

คาราโอเกะ อาบ อบ นวด 0.625
ทาํบุญ ไหวพ้ระ 0.579

0.534
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จากตาราง 4.15
ช่วงอายุ 45-54

ประกอบดว้ยตวัแปรของ กิจกรรม

1. กิจกรรมรักษาโรค
2. ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก
3.
4.
5. ตีกอลฟ์
6. ผจญภยัใน

ตาราง 4.15 (ต่อ)

ปัจจัย 4: 10.736
0.804
0.735
0.531
0.519

ปัจจัย 5: กจิก 7.653
รับประทานอาหารทะเล 0.672

0.601
รับประทานอาหารไทย 0.573
นอนอาบแสงแดด ริมชายหาด 0.561
กิจรรมทางดา้นความงาม 0.545

ปัจจัย6: กจิกรรมบันเทงิ 7.554
0.781

กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ 0.697
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4.16 การจดัลาํดบัความสาํคญัประเภทของ
ของนกัท่ ชาวเกาหลีช่วงอายุ 55-64 ปี

ปัจจยัต่างๆ
Factor

Loading
Initial

Eigenvalues
ปัจจัย 1: 16.250

0.876
0.870
0.793
0.684
0.643
0.525

รับประทานอาหารทะเล 0.517
0.509

ปัจจัย 2: 13.603
ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก 0.827
ผจ 0.794

0.735
0.712

กิจกรรมรักษาโรค 0.681
รับประทานอาหารไทย 0.346

ปัจจัย 3: 12.357
กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ 0.760

0.718
ดูโชวก์ารแสดงต่างๆ 0.696

0.630
0.529
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จากตาราง 4.16
ช่วงอายุ 55-64

ประกอบด้วยตวัแปรของ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. รับประทานอาหารทะเล
8.

ตาราง 4.16 (ต่อ)

ปัจจัย 4: 12.352
กิจรรมทางดา้นความงาม 0.767

0.713
0.696

ปัจจัย 5: กจิกรรมบันเทงิ 11.622
คาราโอเกะ อาบ อบ นวด 0.748

0.739
ทาํบุญ ไหวพ้ระ 0.706
ตีกอลฟ์ 0.690

ปัจจัย6: 8.571
นอนอาบแสงแดด ริมชายหาด 0.795

0.765
0.565
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4
ลกัษณะประชากรศาสตร์

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการให้ระดบั
จําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ไดผ้ล

ตาราง 4.17 ค่าสถิติ F- test
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์

แหล่งความแปรปรวนตาม
อายุ

SS df. MS F Sig.

ระหวา่งกลุ่ม 2.275 4 0.569 1.556 0.185
ภายในกลุ่ม 144.355 395 0.365

รวม 146.630 399
แหล่งความแปรปรวนตาม

สถานภาพ N S.D.
t Sig.

โสด 115 3.211 0.575 0.437 0.662
สมรส 285 3.182 0.619

แหล่งความแปรปรวนตาม
ระดับการศึกษา SS df. MS

F Sig.

ระหวา่งกลุ่ม 6.371 2 3.185 9.016 0.000
ภายในกลุ่ม 140.259 397 0.353

รวม 146.630 399
แหล่งความแปรปรวนตาม

อาชีพ
SS df. MS F Sig.

ระหวา่งกลุ่ม 6.053 4 1.513 4.252 0.002
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4.17 (ต่อ)

ภายในกลุ่ม 140.577 395 0.356
รวม 146.630 399

แหล่งความแปรปรวนตาม
รายได้ SS df. MS

F Sig.

ระหวา่งกลุ่ม 1.513 4 0.378 1.030 0.392
ภายในกลุ่ม 145.117 395 0.367

รวม 146.630 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.17
ผลการเปรียบเทียบอ

กิจกรรม ได้ค่า Sig.= 0.185
ไม่แตกต่าง

กิจกรรม ไดค้่า Sig. = 0.662
ไม่แตกต่างกนั

ะกิจกรรม ไดค้่า Sig. = 0.000
แตกต่างกนั

กิจกรรม ไดค้่า Sig. = 0.002
แตกต่างกนั

ไดค้่า Sig. = 0.392 แ
ไม่แตกต่างกนั
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5 การวิ เคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็น การรับรู้ และความสนใจของ
12 แห่ง

ผลการศึกษา
ต่อ 12 แห่ง

ตาราง 4.18
หม่ 12 แห่ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง S.D. ระดบัการรับรู้/ความ
สนใจ

ระดบัการรับรู้ 1.93 .99 รับรู้นอ้ย
ระดบัความสนใจ 3.73 .96 สนใจมาก

วดัร่องขุ่น S.D.
ระดบัการรับรู้/ความ

สนใจ
ระดบัการรับรู้ 1.98 1.06 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.79 1.00 สนใจมาก

หมู่บ้านช้าง S.D. ระดบัการรับรู้/ความ
สนใจ

ระดบัการรับรู้ 2.40 1.17 รับรู้นอ้ย
ระดบัความสนใจ 3.67 1.11 สนใจมาก

อุทยานประวตัิศาสตร์ สุโขทัย S.D.
ระดบัการรับรู้/ความ

สนใจ
ระดบัการรับรู้ 1.85 .99 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.64 .98 สนใจมาก

ทางรถไฟสายมรณะ S.D.
ระดบัการรับรู้/ความ

สนใจ
ระดบัการรับรู้ 2.16 1.26 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.57 .96 สนใจมาก
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อาํเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน S.D.
ระดบัการรับรู้/

ความสนใจ
ระดบัการรับรู้ 1.89 1.03 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.66 1.03 สนใจมาก

เกาะช้าง จังหวดัตราด S.D.
ระดบัการรับรู้/

ความสนใจ
ระดบัการรับรู้ 2.01 1.11 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 4.20 .83 สนใจมาก
S.D. ระดบัการรับรู้/

ความสนใจ
ระดบัการรับรู้ 2.35 1.24 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.62 1.05 สนใจมาก

เส้นทาง 3 วงั จังหวดัเพชรบุรี S.D.
ระดบัการรับรู้/

ความสนใจ
ระดบัการรับรู้ 1.89 1.04 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.65 1.04 สนใจมาก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ S.D.
ระดบัการรับรู้/

ความสนใจ
ระดบัการรับรู้ 1.89 1.04 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.76 1.02 สนใจมาก

4.18 (ต่อ)DPU
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บคะแนน
3.00

ว 4.00 ดงั 4.1 แสดงการ
เปรียบเทียบ

4.18 (ต่อ)

สามพนัโบก จังหวดัอุบลราชธานี S.D.
ระดบัการรับรู้/

ความสนใจ
ระดบัการรับรู้ 1.74 1.00 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.91 1.04 สนใจมาก

อุทยานแห่งชาติเขาสก S.D.
ระดบัการรับรู้/

ความสนใจ
ระดบัการรับรู้ 1.68 .93 รับรู้นอ้ย

ระดบัความสนใจ 3.98 1.00 สนใจมาก

DPU
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4.1 กราฟเปรียบเทียบการรับรู้และความสน
ในประเทศไทย

จากภาพ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งระดบัของการรับรู้ และระดบั
Unseen12 แหล่ง ผล

การศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้ อ

12 แห่ง หากมีโอกาสและพบว่า

การ และความสนใจในแหล่ง
งเลือกใหม่โดยการจดัทาํเป็นกราฟรูปแบบแมทริค (Matrix ) ดดัแปลงจากการนาํกรอบ

แนวคิด Martilla and James(1977) (Importance-
Performance Analysis: IPA) เรียกยอ่ ๆ วา่ IPA มาประยุกต์ เป็นรูปกราฟ แสดงความคิดเห็นของ

Unseen

DPU
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ในการประเมินผลการรับรู้ ด้านการรู้จกั
น

สามารถทาํใหมุ้่งความสนใจไปยั และ พฒันาไปไดต่้อ ห
ไม่มีความจาํเป็นเลยก็เป็นได้ การแปลผล ใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางกลยุทธ์

รแปลผล
(RatingScale)

ไดแ้ก่ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้เป็นตวัแปรในการศึกษา
ช่องQuadrantsใดๆจะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลกัษณะ

Quadrants 1 หมายความวา่ ะไม่ไดรั้บ
การสนใจอยา่งเพียงพอ แต่ความสนใจสูง
โอกาสพฒันาให้

Quadrants 2

มีโอกาสพฒันา
Quadrants 3

สถ
ความสวยงาม

ต่อไป
Quadrants 4 หมายความวา่ รู้จกั

แต่ให้ความสนใจน้อย ความ

ในการศึกษาผูว้ิจ ัยได้ และความสนใจในแหล่ง
หม่ 12 ราฟเห็นใน

รรับรู้และความสนใจตามลักษณะ
มี

DPU
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ตาราง 4.19
12 แห่ง

รับรู้ สนใจ

การแปล
ความหมาย

ระดบัการรับรู้

การแปล
ความหมาย

ระดบัความสนใจ
1.ปราสาทหินพนมรุ้ง
2.วดัร่องขุ่น
3.หมู่บา้นชา้ง
4.อุทยานประวติัศาสตร์ สุโขทยั
5.ทางรถไฟสายมรณะ
6.อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
7.เกาะชา้ง จงัหวดัตราด
8.ต
9.เสน้ทาง 3 วงั จงัหวดัเพชรบุรี
10.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
11.สามพนัโบก จงัหวดัอุบลราชธานี
12.อุทยานแห่งชาติเขาสก

1.93
1.98
2.40
1.85
2.16
1.89
2.01
2.35
1.89
1.89
1.74
1.68

3.73
3.79
3.67
3.64
3.57
3.66
4.20
3.62
3.65
3.76
3.91
3.98

นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย
นอ้ย

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับการ รั บ รู้และความสนใจใ น
ภาพรวม 1.98 3.77 นอ้ย มาก

ยระหว่างการรับรู้ และความ
12 แห่ง มาลงจะปรากฏดงักราฟ
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4.2
12 แหล่ง

: ดดัแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977)

4.2 12
1
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6 การ
สมมติฐาน 1: อายุของนักท่อ มีระดบัความสําคญัต่อ

0H : อายุของนักท่องเ ลีใต้ต่างกัน มีระดับความสําคัญ

1H : อายุประชากร างกัน มีระดับความสําคัญต่อ

ราะห์ใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) .05

4.20 เปรียบเทียบ

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 2.275 4 0.569 1.556 0.185
ภายในกลุ่ม 144.355 395 0.365
รวม 146.630 399

จากตาราง 4.20 ยวกบัความสําคญัของ
ไดค้่า Sig. = 0.185 มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึง

ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H 1

ไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นตามสมมติฐาน
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2:
( ) มีการรับรู้และความสนใจ

2 สามารถจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ได้เป็น

2.1

0H : อายุ ต่างกัน มีการรับรู้ต่อแห
ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั

1H : อายุ ต่างกัน
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) .05

4.21

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 3.547 4 0.887 1.537 0.191
ภายในกลุ่ม 227.886 395 0.577
รวม 231.434 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุข
Sig. = 0.191 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1

ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั
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ข้อ 2.2 สถานภาพสมรสต่างกัน มีการรับรู้
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

0H : สถานภาพสมรส ต่างกนั มีการรับรู้ต่อแหล่ง
ต่างกนั

1H : สถานภาพสมรส ต่างกนั มีการรับรู้ต่อแหล่ง
แตกต่างกนั

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) 95% เสธสมมติฐานหลกั
(H0) ค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ .05

ตาราง 4.22
ทางเลือกใหม่

แหล่งความแปรปรวน n S.D. t Sig.
โสด 115 2.060 0.816 1.335 0.183
สมรส 285 1.948 0.738

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.22
Sig. = 0.183 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึง

ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H 1

DPU



102

2.3
ใหม่แตกต่างกนั สามารถเขียน

0H : ระดับการศึกษา ต่างกนั มีการรับรู้ต่อแหล่ง
ต่างกนั

1H : ระดับการศึกษา ต่างกัน มีการรับรู้ต่อแหล่ง
แตกต่างกนั

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) บนยัสาํคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ .05

ตาราง 4.23
ทางเลือกใหม่

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 3.169 4 1.585 2.756 0.065
ภายในกลุ่ม 228.264 395 0.575
รวม 231.434 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.23
Sig. = 0.065 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึง

ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1
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2.4
แตกต่างกนั

0H : อาชีพ ต่างกนั
ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั

1H : อาชีพ ต่างกนั
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

ชใ้นการวเิคราะห์ใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) .05

ตาราง 4.24

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 4.705 4 1.176 2.049 0.087
ภายในกลุ่ม 226.729 395 0.574
รวม 231.434 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

จากตา 4.24
Sig. = 0.087 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงยอมรับ H0

ปฏิเสธ H 1 ยว
ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั
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2.5
แตกต่างกนั

0H : รายได้ ต่างกัน มีการรับรู้ต่อแหล่ง
ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั

1H : รายได้ ต่างกัน
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) .05

ตาราง 4.25 เปรียบเทียบ

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 3.262 4 0.815 1.412 0.229
ภายในกลุ่ม 228.172 395 0.578
รวม 231.434 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.25
แหล่ Sig. = 0.229 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงยอมรับ H0

ปฏิเสธ H 1

ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั
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2.6

0H : อายุ ต่างกนั
ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั

1H : อายุ ของนักท่องเ ต่างกัน
ทางเลือกใหม่ แตกต่างกนั

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) .05

ตาราง 4.26

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 2.053 4 0.513 1.214 0.304
ภายในกลุ่ม 167.007 395 0.423
รวม 169.060 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.26
Sig. = 0.304 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงยอมรับ

H0 ปฏิเสธ H 1
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2.7
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

0H : สถานภาพสมรส ต่างกนั มีความสนใจต่อแหล่ง
ต่างกนั

1H : สถานภาพสมรส ต่างกนั มีความสนใจต่อแหล่ง
แตกต่างกนั

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) 95% เสธสมมติฐานหลกั
(H0) 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง

ตาราง 4.27
ทางเลือกใหม่

แหล่งความแปรปรวน n S.D. t Sig.
โสด 115 3.717 0.676 0.994 0.321
สมรส 285 3.789 0.641

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.27 แ
Sig. = 0.321 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึง

ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H 1

อกใหม่ไม่แตกต่างกนั
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2.8
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

0H : ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความสนใจต่อแหล่ง
ต่างกนั

1H : ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความสนใจต่อแหล่ง
แตกต่างกนั

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) .05

ตาราง 4.28
ทางเลือกใหม่

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 3.874 2 1.937 4.655 0.010
ภายในกลุ่ม 165.186 397 0.416
รวม 169.060 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.28 บระดบั
Sig. = 0.010 านอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05

จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1
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2.9 นั
แตกต่างกนั

0H : อาชีพ ต่างกนั
ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั

1H : อาชีพ ต่างกนั
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( 0H ) .05

ตาราง 4.29

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 5.565 4 1.414 3.418 0.009
ภายในกลุ่ม 163.404 395 0.414
รวม 169.060 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.29
Sig. = 0.009 านอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงปฏิเสธ

H0 ยอมรับ H 1
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2.10
แตกต่างกนั สา

0H : รายได้ ต่างกนั
ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั

1H : รายได้ ต่างกนั มีความสนใจต่อแหล่งท่องเ
ทางเลือกใหม่แตกต่างกนั

ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 95 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( 0H ) คญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ .05

ตาราง 4.30 เปรียบเทียบ

แหล่งความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ระหวา่งกลุ่ม 1.440 4 0.360 0.849 0.495
ภายในกลุ่ม 167.620 395 0.424
รวม 169.060 399

หมายเหตุ: มีนยัความสาํ .05

4.30
Sig. = 0.495 ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงยอมรับ H0

ปฏิเสธ H1
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ตาราง 4.31 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐา

1
มีระดบัความสาํคญัต่อ

างกนั
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

สมมติฐา
2 ประชากรศาสตร์ มีการรับรู้และความสนใจต่อ -------

2.1
ต่างกนั

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.2
แตกต่างกนั

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.3
แตกต่างกนั

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.4
แตกต่างกนั

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.5
แตกต่างกนั

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.6 างกนั มีความสนใจต่อแหล่ง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.7
แตกต่างกนั

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

2.8
แหล่ง แตกต่างกนั

เป็นไปตามสมมติฐาน

2.9
แตกต่างกนั

เป็นไปตามสมมติฐาน

2.10
แตกต่างกนั

เป็นไปตามสมมติฐาน
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สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล

ตอน 1
กาหลีใตส่้วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5

กลุ่มอายุ 45-54 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 สถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 285 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.2 นวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 กลุ่มอาชีพ
ส่วนใหญ่คือผูใ้ช้ทกัษะแรงงาน จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รายได้ต่อเดือน มากกว่า
3,500,000 วอน จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0

ตอน 2
พบวา่

1. ศไทย
จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมา

248 คน คิดเป็น 62.0 รองลงมาคือเป็นการเดินทางมา
2 มีจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และสุดท้าย เป็นการเดินทางมามากกว่า 2

จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5
2.

220 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.0 / คู่รัก มีจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และ
เกินทางมาคนเดียวเป็นอนัดบัสุดทา้ย มีจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5
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3.
ใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วนัในการท่องท่องในประเทศไทย มีจาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2
รองลงมาคือใชเ้วลา 6-10 วนั มีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 รองลงมาคือใชเ้วลามากกวา่ 15
วนั มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 อนัดบัสุดทา้ยคือใชเ้วลา 11-15 วนั มีจาํนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.2

4. า
30 วนั ในการวางแผนการเดินทาง

ล่วงหนา้ มีจาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ ใชเ้วลา 1-3 เดือน มีจาํนวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือใชเ้วลา 4-6 เดือน มีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และสุดทา้ยคือ
ใชเ้วลามากกวา่ 6 เดือน มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0

5.

261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมาคือการแนะนาํของบุคคล เช่น ญาติ 85 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.2 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2
รองลงมาคือเอกสาร / 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และสุดทา้ยรายการ

10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6
6. ความคิดเห็น

หรือไม่
222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และไม่แน่ใจ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5

ตอน 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความสําคญัของ

1.

3.72 เ
ทราย ชายทะเล 4.03 รองลงมาคือ

3.42
2. ทางวฒันธรรม

ระดบัปานกลาง ( 3.17)
( 3.47)
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( 3.15)
เกษตรกรรม ทาํนา ทาํไร่ ปลูกผลไม้ ( 2.88)

3.

( 3.71)
1

และวดัวาอารามต่างๆ ( 3.86) อนัดบั 2
( 3.72) และอนัดบั 3 (บา้นโบราณ) ( 3.56)

4.
( 3.26) โดย

( 3.32) มากกว่า
(ฟาร์มจระเข ้สวนงู) ( 3.26)

4

นไป
พบว่า

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.04)
ความสําคญักบักิจกรรมทางดา้นสุขภาพมาก อาทิเช่นการนวดแผนไทย เป็นอนัดบัแรก ( X =3.95)
รองลงมาคือ การรับประทานอาหารไทย และอาหารทะเลสดๆ( X = 3.52)และกิจกรรมทางดา้น
ความงาม ( X =3.46) ตามลาํดบั

ม

หลกัและหมุนแกนปัจจยัโดยวิธีวาริแมกซ์ สําหรับการพิจารณาวา่ตวัแปรใดควรอยูใ่นปัจจยัร่วมใด

6
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1 กิจกรรมชมวถีิชีวติ และประวติัศาสตร์
2 กิจกรรมบนัเทิง
3
4 กิจกรรมทานอาหาร และ ชมวฒันธรรม

ปั 5
6 กิจกรรมความงามและสุขภาพ

พบว่า
ลกัษณะอายุต่างกนั

แ
24 ปีใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมทางทะเล

ช่วงอายุ 25-34 ปี
ช่วงอายุ 35-44 ปี
ช่วงอายุ 45-54 ปี ใหค้วามสาํคญักบั
ช่วงอายุ 55-64ปี ให้ความสําคั ประวติัศาสตร์มาก

5 การวิเคราะห์ผลระดบัการรับรู้
าหลีใต้

1.
มีระดบัการรับรู้ปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ในเกณฑ์รับรู้น้อย

( 1.93) ( 3.73)
2. ระดบัการรับรู้ และคว

มีระดับก ารรับ รู้ว ัด ร่องขุ่นอยู่ ในเกณฑ์ รับ รู้น้อย
( 1.98) ( 3.79)

3. ดสุรินทร์
มีระดับการรับรู้หมู่บ้านช้างอยู่ในเกณฑ์ รับ รู้น้อย

( 2.40) ( 3.67)
4.

เกาหลีใตมี้ระดบัการรับรู้อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัอยู่ในเกณฑ์
รับรู้นอ้ย ( 1.85) ( 3.64)
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5. ระดบัการรับรู้ ทางรถไฟสายมรณะ จงัหวดักาญจนบุรี
ดกาญจนบุรีอยู่

ในเกณฑ ์รับรู้นอ้ย ( 2.16) ( 3.57)
6. ระดบัการรับรู้ อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

รับรู้นอ้ย ( 1.89) ( 3.66)
7. ระดบัการรับรู้ เกาะชา้ง จงัหวดัตราด

( 2.01) ( ย 4.20)
8.

เกณฑ ์รับรู้นอ้ย ( 2.35) ( 3.62)
9. ระดบัการรับรู้ เส้นทาง 3 วงั จงัหวดัเพชรบุรี

3 วงั จงัหวดัเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์
รับรู้นอ้ย ( 1.89) ( 3.65)

10. ระดบัการรับรู้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ต ้มีระดบัการรับรู้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ รับรู้

นอ้ย ( 1.89) ( 3.76)
11. ระดบัการรับรู้ สามพนัโบก จงัหวดัอุบลราชธานี

อยู่ใน
เกณฑ ์รับรู้นอ้ย ( 1.74) ( 3.91)

12. ระดบัการรับรู้ อุทยานแห่งชาติเขาสก

( 1.68) วมีความสนใจอยูใ่นระดบัมาก ( 3.98)
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6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1: ลกัษณะอายุ

ไม่ ไม่สอดคลอ้ง

สมมติฐาน 2: (อายุระดบั
) มี

แตกต่างกนั
2

1.
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุของ มีระดับการรับรู้ต่อแหล่ง

2. สถานภาพสมรสต่างกัน
มีระดบัการรับรู้

ทางเลือกใหม่ไม่แตกต่างกนั
3. นกัท่อง

มีระดบัการ

4.
มีระดับการรับรู้ต่อแหล่ง

5. อกใหม่แตกต่าง
มีระดบัการรับรู้ต่อแหล่ง

6. สถานภาพสมรสต่างกนั
ใหม่แตกต่างกนัผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่สถานภาพของนั มีระดบัการ
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7.

การรับรู้ต่อแ
8.

9.

5.2 การอภิปรายผล
หลีใตใ้นประเทศไทย มี

1

เพศชาย ช่วงอายุ 45-54
คือผูใ้ชท้กัษะแรงงาน รายไดต่้อเดือน มากกวา่ 3,500,000 วอนหรือเท่ากบั 1 แสนบาท

/คู่รัก โดยส่วนใหญ่ใช้เวลา
เทศไทยไม่เกิน 5 วนั ใชร้ะยะเวลาการวางแผนล่วงหนา้ ไม่เกิน 3 เดือน

สอดคลอ้งกบั ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2542 : 15-17 )

จากความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ประเพณี วฒันธรรม ภาษา  อาหาร

มกั
/ 2-4 คน และการ

นทด( 2547 )
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ธีระวทิย ์พรายแยม้(2545) (2546)
ญาติและครอบครัว รองลงมา

และ การท่อ โดยดู
การผลของคาํตอบว่าจะกลับมา

ไม่กลบัมาอีกแน่นอนเลย และ

พทัยาเชียงใหม่ทะเลทางภาคใต้สมุยฯลฯ คล้องกับศูนย์วิจัย
กรุงเทพมหานคร(2547)
กรุงเท 87.3
ลกัษณกาญจน์ (2546)

สอดคลอ้งกบั ธีระวทิย ์พรายแยม้(2545)
จะสังเกตจากผลการวิจัยได้ว่า

จะไปแหล่งท่อง
ไม่พบขอ้มูลประช สานก็เป็นได้

2

ผลการศึกษาระดั

5
ทางประวติัศาสตร์ และส

2
3

ประเภทของสถ
การศึกษาของเปรมวดี ณ นครพนม(2545)
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ยผล
พบวา่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัอศัวนิ แสงพิกุล (2551)

และการ
พกัผอ่น ตลอดจนการคน้ควา้หาประสบการณ์ใหม่ๆ และการชอบเขา้สังคมพบปะผูค้น ปัจจยัดึงดูด

3 ความคิดเห็นระหว่าง การรับรู้ และ
12

อภิปรายไดว้า่
ต่

(2552)

จุดแขง็ (Strengths)
1. ประเทศไทย

2. ประเทศไทยมีขอ้ได้เปรียบในด้านความสมบูรณ์สวยง
ธรรมชาติ
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3.

เมืองไทย
จุดอ่อน (Weakness)
1.

2.
มีการตดัราคาและคุณภาพของสินคา้และบริการ

3.คนไทยมี

4. การ การมอมยาปลดทรัพยสิ์น
จากนั

โอกาส (Opportunities)
1.

2. นแปลงพฤติกรร
ทาํให้มีความตอ้งการ

3. ให้การสนับสนุนส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรม

อุปสรรค (Threat)
1. การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ และปัญหาภยัธรรมชาติ
2. ภาวะเศรษฐกิจ

3. 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

4. ภาพพจน์ การละเลยในการ
ดูแล ควบคุมโรคการขาดมนุษยธรรมในการปกป้องเด็กและสตรีในการค้าประเวณี ทําให้
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5.3 ข้อเสนอแนะ
เกาหลีใต ้พบว่า

การตลาดต่างประเทศมีการประชาสัมพนัธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่ง
น

ยอมรับในระดบันานาชาติ
จากผลการศึกษาด้านการให้ระดบัความสําคญั

จะส่งเสริม และ

การผลกัดนั และประชาสัมพนัธ์แหล่ง

าวเกาหลีใตใ้ห้มาก

อร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่

Road Show จดั
ราย
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คญัยงัช่วยสร้าง

ดา้น 12
ฐ และ

มเป้าหมายไดมี้ขอ้มูลใน

5.3.1 ขอ้จาํกดัทางการศึกษา
การศึกษาวจิยัมีขอ้จาํกดัทางการศึกษาคือ

1.

2.

5.3.2

1.
วต่างๆตลอดเวลา

2. ศึกษา ในประเทศไทยต่อไปอาทิ
เช่น

แนะนาํให้ศึกษา อง
1) การศึกษา ของ

2) ความตอ้งการและความพึงพอใจ เกาหลีใตใ้นการเดิน
ไทย

3) การพัฒนาแผนการตลาด และ
วเกาหลีใต้
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
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No.

แบบสอบถาม( )

" " ขอ้มูลและความคิดเห็นของท่าน ผูว้ิจยัจะ

ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมื

ผูว้จิยั
3

1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
2
3
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แบบสอบถาม

3
1ขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่ 2
3

1
ลงในช่อง

1. เพศ
1) ชาย  2) หญิง

2. อายุ
 1) 24 ปี 2) 25- 34 ปี
 3) 35- 44 ปี 4) 45 - 54 ปี
5) 55 - 64 ปี 6) 65

3. สถานภาพ
 1)โสด  2) สมรส 3) แยกกนัอยู่

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด
1) 2) ปริญญาตรี  3) ปริญญาโทและสูงกวา่
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5. อาชีพ
1) ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ ( นกัเรียน, นกัศึกษา, แม่บา้น ฯลฯ )
2) ผูใ้ชท้กัษะแรงงาน ( พนกังานบริษทั, พนกังานโรงงาน, พนกังานก่อสร้าง
3) อาชีพเกษตรกรรม ( เกษตรกร, , ประมง ฯลฯ )
4) เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร ( ธุรกิจส่วนตวั, ผูบ้ริหาร, นกัธุรกิจ ฯลฯ )
5) ผูป้ระกอบการอาชีพ ระดบัสูง ( ทนัตแพทย์ , นกัวชิาการ, )

6. รายไดต่้อเดือน
 1) นอ้ยกวา่ 1,000,000 วอน หรือนอ้ยกวา่ 30,000 บาท
2) 1,000,001 – 2,000,000 วอน หรือ 30,001 - 60,000 บาท
3) 2,000,001 – 3,000,000 วอน หรือ 60,001 - 90,000 บาท
4) 3,000,001 – 3,500,000 วอน หรือ 90,001 – 105,000 บาท
5) มากกวา่ 3,500,000 105,001

2
ลงในช่อง

1.
1)  2) 2  3) มากกวา่ 2

2. ท่านเดินทางมากบัใคร
1) มาคนเดียว  2) ครอบครัว/ภรรยา/สามีและลูก
 3) / คู่รัก 4) ...............

3. ท่าน
 1)ไม่เกิน 5วนั  2) 6-10 วนั
 3) 11-15วนั 4) มากกวา่ 15วนั
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4.
 1) 30 วนั  2) 1-3 เดือน
3)4-6 เดือน  4) มากกวา่ 6 เดือน

5.
( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
1)อินเตอร์เน็ต
2) /
3)
4)
5)
6) ....................................

6.
1) จะกลบัมาแน่นอน 2) ไม่แน่ใจ
3) จะไม่มาอีกเพราะ…………………………………………

7.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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8.

ความสําคัญ
มาก

(5)
มาก
(4)

มาก

(3)
น้อย
(2)

มาก

(1)
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2 (บา้นโบราณ )
3.3 ง  และวดัวาอารามต่างๆ
4.
4.1
4.2 ( ฟาร์มจระเข้ สวนงู )
5.
5.1
5.2

5.3 กิจกรรมทางดา้นสุขภาพ:นวดแผนไทย ,นวดกดจุดฯลฯ
5.4
5.5 กิจรรมทางด้านความงามอาทิ เช่นการทํา สปา  ขัดผิว
นวดอโรม่า
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ความสําคัญ
มาก

(5)
มาก
(4)

มาก

(3)
น้อย
(2)

มาก

(1)
5. (ต่อ)
5.6 กิจกรรมรักษาโรค/ทาํศลัยกรรมเสริมความงาม
5.7 ( ออนเซ็นในประเทศไทย )
5.8
5.9 ทาํบุญ ไหวพ้ระ
5.10
5.11
ในเทศกาลและประเพณีของไทย เช่น ประเพณี สงกรานต ์ลอย
กระทง
5.12 รับประทานอาหารไทย และอาหารทะเลสดๆ
5.13 รับประทานอาหารทะเล
5.14
5.15 ตีกอลฟ์
5.16 ออกเรือ ตกปลา ตกหมึก
5.17
เธค
5.18 คาราโอเกะ อาบ อบ นวด
5.19 ดูโชวก์ารแสดงต่างๆเช่นโชวด์นตรีไทย  โชวส์าวประเภท
สอง
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3
(x)

คําถาม หากมีโอกาส ท่าน

ในประเทศไทย

สนใจ
(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5) (4) (3) (2) (1) 1. ปราสาทหินพนมรุ้งบุรีรัมย์
โบราณสถาน ปราสาทหิน )

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)
2. วดัร่องขุ่น จ. เชียงราย (สร้าง

)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 3. หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์ (วถีิชีวติ
ชุมชน ความผกูพนัธ์ระหวา่งคน

กบัชา้ง )

(5) (4) (3) (2) (1)

DPU



139

ในประเทศไทย
(Unseen)

สนใจ

(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5) (4) (3) (2) (1) 4. อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั
(โบราณสถาน มรดกโลก )

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 5. ทางรถไฟ สายมรณะจังหวดั
กาญจนบุรี (

ประวติัศาสตร์ )

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)

6. อาํเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน
(วถีิชีวติชุมชนความสงบ และ

บรรยากาศโรแมนติก) (5) (4) (3) (2) (1)
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ในประเทศไทย
สนใจ

(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5) (4) (3) (2) (1)
7. เกาะช้าง
จังหวดัตราด

(หาดทราย /ชายทะเล/หมู่เกาะ)
(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)

8.
จ.สมุทรสงคราม

(
)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 9.เส้นทาง 3 วงั จังหวดัเพชรบุรี
(โบราณสถาน พระราชวงัเก่าแก่

งดงาม)

(5) (4) (3) (2) (1)
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ในประเทศไทย
สนใจ

(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5)
มาก

(4)
มาก

(3)
ปาน
กลาง

(2)
น้อย

(1)
น้อย

(5) (4) (3) (2) (1)

10. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(

)
(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 11. สามพนัโบก จ.อุบลราชธานี
(แกรนแคนยอน  เมืองไทย)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 12. อุทยานแห่งชาติเขาสก
( กุย้หลินเมืองไทย )

(5) (4) (3) (2) (1)
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설문지
Korean Tourist Behaviors in Thailand

본설문지는관광학석사 논문으로서, 태국여행에관한한국관광객의행동연구입니다.
사실을답변해주시면대단히감사하겠습니다.

귀하의의견은연구논문외에어떤용도로도사용되지않을것이고,
귀하께어떠한피해도있지않을것이며, 다른의견들과비교하여분석할예정입니다.
설문에응해주셔서감사합니다.

본설문지는세부분으로나뉘어져있습니다.
Part 1,설문자의기본정보
Part 2,태국여행에관한설문
Part 3,태국관광지(Unseen)에관한설문

Part1.설문자의기본정보
(해당되는사항에체크를해주시길바랍니다.)

1.성별 1)남자  2)여자

2.연령
1) 24세미만 ~ 24세 2)25세~34세
3) 35세~ 44세 4)45세~ 54세
5)55세~ 64세 6) 65세이상

3.결혼여부  1)미혼  2)결혼 3)별거중

4.학력 1)학사이하 2)학사  3)석사/박사

DPU



143

5.직업
1)학생/주부

2)직장인/노동자

3)농수산업종사자
4)자영업/경영자

5)의사/학자/변호사/기타

6.월급
 1) 100만원이하 2) 200만원
3) 300만원 4) 350만원
5) 350만원이상

Part 2.태국여행에관한설문
(해당되는사항에체크를해주시길바랍니다.)

1.태국에몇번이나와보셨습니까?

1)처음  2) 2번  3) 2번이상

2.누구와함께오셨습니까?

1)혼자  2)가족/아내/남편과자녀

 3)친구/연애 4)기타

3.귀하께서여행기간을어느정도로계획하고계십니까?

 1) 5일이하  2) 6~10일
 3) 11~15일 4) 15일이상

4.귀하께서여행계획을세우는데소요된시간은얼마나됩니까?

 1) 30일미만  2) 1~3개월
3)4~6개월  4) 6개월이상
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5.귀하는태국관광지에대한정보를어떤경로를통해알게되었습니까?
(답변은 1개이상하셔도됩니다.)

1)인터넷
2)팜플렛
3)방송 (TV/라디오)

4)친구/친지

5)기행영화
6)기타....................................

6.이번방문끝난후,태국을재방문하실의사가있습니까?

1)꼭다시온다 2)모르겠다
3)안온다…………………………………………

7.이번여행에는어디로가보고싶습니까?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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8.귀하께서 태국 여행을 결정할 때, 아래의 관광지나 활동이중요성을 가지고 있는지
선택해주시길바랍니다.(해당되는사항에체크를해주시길바랍니다.)

관광지와활동

중요성

(5)
매우

많다

(4)
많다

(3)
보통

(2)
적다

(1)
매우

적다

1.자연관광
1.1바다/해변/섬
1.2국립공원/산/폭포

2.문화적관광지
2.1고산족들의생활체험
2.2수상마을방문 (예:암파와수상시장)
2.3농가방문
3.역사적관광지와태국의명소
3.1국립역사공원/유적지
3.2박물관/고택/태국민속촌
3.3왕궁/불교사원

4.기타
4.1나이트라이프
4.2동물원 (호랑이공원/악어농장)

5.여행목적/활동
5.1일광욕/수영
5.2해양스포츠
5.3태국마사지
5.4등산/암벽등반
5.5스파/바디스크럽/아로마마사지
5.6치료/성형수술
5.7온천
5.8유람선여행 (차오프라야강가의야경)
5.9부처님에대한공경이나불교적가치
5.10쇼핑
5.11태국전통문화체험/태국축제
(송끄란축제/러이끄라통축제)
5.12태국음식맛보기
5.13해산물맛보기
5.14코끼리트레킹 (코끼리타기)

DPU



146

5.15골프
5.16낚시
5.17나이트클럽
5.18가라오케/성인문화
5.19공연보기 (예:태국전통음악/알카자쇼)DPU
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Part 3.태국관광지 (Unseen)에대하여정보
질문 :귀하는아래의관광지에대해어느정도알고계십니까?또,그관광지에가고싶은
마음이얼마나되십니까? (해당되는사항에X체크를해주시길바랍니다.)

(5)
잘

알

고

있

다

(4)
알

고

있

다

(3)
조

금

알

고

있

다

(2)
잘

모

르

겠

다

(1)
전

혀

모

르

겠

다

관광지
(Unseen)

*UnseenThailand는태국의아직유명하지
않지만 아름답고 가 볼 만한 관광지에

대해홍보하고있는캠페인입니다.

(5)
꼭

가

고

싶

다

(4)
가

고

싶

다

(3)
그

냥

그

렇

다

(2)
별

로

가

고

싶

지

않

다

(1)
전

혀

가

고

싶

지

않

다

(5) (4) (3) (2) (1) 1  .프라삿힌파놈룽
(유명한유적지)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)

2.치앙라이의
왓롱쿤

(국가,불교
그리고왕의

개념으로들어지

며,북부의가장훌륭한사원/태국
유명한화가의작품)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 3.수린의코끼리마을
(20밧으로코끼리타고
구경/코끼리공연)

(5) (4) (3) (2) (1)
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(5)
잘

알

고

있

다

(4)
알

고

있

다

(3)
조

금

알

고

있

다

(2)
잘

모

르

겠

다

(1)
전

혀

모

르

겠

다

관광지
(Unseen)

*UnseenThailand는태국의아직 유명하지
않지만 아름답고 가 볼 만한 관광지에

대해홍보하고있는캠페인입니다.

(5)
꼭

가

고

싶

다

(4)
가

고

싶

다

(3)
그

냥

그

렇

다

(2)
별

로

가

고

싶

지

않

다

(1)
전

혀

가

고

싶

지

않

다

(5) (4) (3) (2) (1) 4.수코타이국립역사공원
(유적지/세계문화유산)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 5.간자나부리의사이모라나레일
(버마철도/죽음의철도)
(제2차세계대전때
군인과전쟁물자를수송하기위해건

설된철도)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 6.매홍선의빠이
(조용하고로맨틱한마을)

(5) (4) (3) (2) (1)
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(5)
잘

알

고

있

다

(4)
알

고

있

다

(3)
조

금

알

고

있

다

(2)
잘

모

르

겠

다

(1)
전

혀

모

르

겠

다

관광지
(Unseen)

*UnseenThailand는태국의아직유명하지
않지만 아름답고 가 볼 만한 관광지에

대해홍보하고있는캠페인입니다.

(5)
꼭

가

고

싶

다

(4)
가

고

싶

다

(3)
그

냥

그

렇

다

(2)
별

로

가

고

싶

지

않

다

(1)
전

혀

가

고

싶

지

않

다

(5) (4) (3) (2) (1)
7.트랏의창섬/동부의안다만
(동부에최고의아름다운섬) (5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 8.사뭇송크람의암파와수상시장
(배타고수상시장을구경)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1) 9.펫차부리의 3대궁전
(유적지/아름답고훌륭한궁전)

(5) (4) (3) (2) (1)
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(5)
잘

알

고

있

다

(4)
알

고

있

다

(3)
조

금

알

고

있

다

(2)
잘

모

르

겠

다

(1)
전

혀

모

르

겠

다

관광지
(Unseen)

*UnseenThailand는태국의아직유명하지
않지만 아름답고 가 볼 만한 관광지에

대해홍보하고있는캠페인입니다.

(5)
꼭

가

고

싶

다

(4)
가

고

싶

다

(3)
그

냥

(2)
별

로

(1)
전

혀

(5) (4) (3) (2) (1)

10.카오야이국립공원

(산/폭포즐길수있다)
(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)

11.우본랏차타니의삼판복

(태국의그랜드캐니언) (5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)

12.카오쏙국립공원

(태국구이린,아름다운경치)

(5) (4) (3) (2) (1)

DPU



ภาคผนวก ข

DPU



152

เกาหลใีต้ในประเทศไทย

1. ปราสาทหินพนมรุ้ง

1 ปราสาทหินพนมรุ้ง

2 (บา้นดอนหนองแหน) ตาํบลตาเป๊ก อาํเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ห่างจากตวัเมืองบุรีรัมยล์งมาทางทิศใตป้ระมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยโบราณสถาน

200 (ประมาณ 350
) คาํ

ใหญ่
ประวตัิ : ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลทัธิไศวนิกาย มีการบูรณะ

15 17 และใน
18 7 แห่งอาณาจกัรขอมได้หันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิ

1,320
15-18

3 กษตัริยแ์ห่งเมืองพระนคร
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(พ.ศ. 1487-1511)
5 (พ.ศ. 1511-1544)

17 นเรนทราทิตย ์เจา้นายแห่งราชวงศม์หิทร
( 2 ผูส้ร้างนครวดั) ไดส้ร้าง

ณ ปราสาทพนมรุ้ง

2. วดัร่องขุ่น จังหวดัเชียงราย

2 วดัร่องขุ่น

.ศ. 2540 3 ไร่ ได้
9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์

กลัยาโณ รักษาการเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั
ประวตัิ: อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างวดัมาจาก 3

ชาติ: ดว้ยความรักบา้นเมือง รักงานศิล
ของแผน่ดิน
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ศาสนา:
อุทิศตนใหแ้ก่พระพุทธศาสนา

พระมหากษตัริย:์
ชยัรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอจัฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์

ถวายเป็นงานศิลปะประจาํรัชกาลพระองคท์่าน

3. หมู่บ้านช้าง จังหวดัสุรินทร์

3 หมู่บา้นชา้ง

หมู่บา้นช้างมี

ปัจจุบนัสภาวะการเมืองระหว่างประเทศทาํให้ชาวบา้นไม่สามรถไปคลอ้งช้างเช่นแต่ก่อนได ้แต่
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3

ละ

ชา้ง

4. อุทยานประวตัิศาสตร์ สุโขทยั

4 อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั

ปกครองของอาณาจกัรสุโขทยั ประเทศไทยในช่วงพุทธ
18-19  )เขตเทศบาลตาํบลเมืองเก่า ( อาํเภอเมืองสุโขทยัจงัหวดั

สุโขทยัห่างจากตวัเมืองสุโขทยัปัจจุบนั )เขตเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี (ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ
12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวถีิถ่อง )ผงัเมืองสุโขทยัมีลกัษณะเป็นรูป

2 กิโลเมตร กวา้งประมาณ 1.6 กิโลเมตรมีประตูเมืองอยู่ตรง
กลางกาํแพงเมืองแต่ละดา้น ภายในยงัเหลือร่องรอยพระราชวงัและวดัอีก 26
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กรมศิลปากรด้วยความช่วยเหลือจาก
องคก์ารยเูนสโก

ราชกิจจา
นุเบกษา 92 112 2 สิงหาคมพ  .ศ  . 2504ต่อมาในปีพ  .ศ  . 2519

พ  .ศ  . 2531
12 ธันวาคมพ  .ศ  . 2534[ตอ้งการอา้งอิง] องค์การยูเนสโก แหล่ง
มรดกโลก กาํแพงเพชรและศรีสัชนาลัย า "เมือง
ประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic
Towns)

5. ทางรถไฟสายมรณะ จังหวกัาญจนบุรี

5 ทางรถไฟสายมรณะ

ซายดั ประเทศพม่าทางรถไฟสายมรณะมีความยาว
จากหนองปลาดุกถึงสถานีทนับูซายดัรวม 415 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟอยู่ในเขตประเทศไทย
ประมาณ 303.95 กิโลเมตร และอยูใ่นเขตพม่า 111.05 กิโลเมตร มีสถานีจาํนวน 37 สถานี ทางรถไฟ
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2 โดยใชแ้รงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพนัธมิตรและกรรมกรชาว

77 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไท
วนัและจดัรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ -

400 เมตร
2

จากรัฐบาลไทย จาํนวน 4 ล้านบาท การก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1
ตุลาคม พ.ศ. 2485 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2486
สงคราม

2
ฮอลนัดาและนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า
อินเดีย อีกจาํนวนมากมาก่อสร้างทา

25 ตุลาคม พ.ศ. 2486 25 ธันวาคม ปี
เดียวกนั
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6.อาํเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน

6 อาํเภอปาย

ปาย
ความงามของธรรมชาติอาํเภอปาย

ลออสโตร-เอเชียติก สาขาวา้-เรียง ดงั

นอ้ย บางแห่งมีการขดุคูเป็นร่องลึกบนภูเขาสูงชนั มีเจดียบ์นยอดเขา
มีหลกัฐานวา่เจา้เมืองคนแรกคือ ขนุส่างปาย ในสมยัพระเจา้มโหตรประเทศ พระราชาธิ

บดีเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ ส่งเจา้แกว้เมืองออกสํารวจชายแดน ไดพ้บวา่ภูมิประเทศน่าสนใจ จึง

เรียกเมืองใหม่ว่า "เวียงใต"้ ส่วนเมืองเก่าเรียกวา่ "เวียงเหนือ"

นศูนยก์ลาง ต่อมาเมืองปายไดร้้างไปพร้อมกบั
เมืองเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318-2338
โดยมีผูค้นหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ ได้แก่ คนไทยวน (คนเมือง) ชาวไทใหญ่
ชาวปกา
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เกอญอ ( ) และชาวไทยภูเขาเผ่

7. เกาะช้าง จังหวดัตราด

7 เกาะชา้ง

31 มีนาคม
พ.ศ. 2537 30 เมษายน ปีเดียวกนั[1] และต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกาลง

24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 8 กนัยายน
ปีเดียวกนั

3 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต
วยภูมิ

DPU



160

8.

8

มีเสน่
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9.เส้นทาง 3 วงั จังหวดัเพชรบุรี

9 เส้นทาง 3 วงัจังหวดัเพรชบุรี

2,000

ฮอลนัดาเรียกวา่ “พิพรีย”์ “พิพพีล์” และ “ฟิฟรี” “เมือง
พริบพรี”
จงัหวดั

จงัหวดัเพชรบุรีไดเ้

“พระ
นครคีรี”

ต่อมาใ
“พระรามราชนิเวศน์” “วงับา้นปืน” และ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนั”

“เมืองสามวงั”

10.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

10 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เขาใหญ่ 4 จงัหวดั 11 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอมวกเหล็ก อาํเภอแก่งคอย

อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี และอาํเภอปากพลี อาํเภอบา้นนา อาํเภอเมืองนครนายก
จงัหวดันครนาย

18 กนัยายน พ.ศ. 2505 และไดรั้บสมญานามวา่เป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน"
2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย ป่าเบญจ

พรรณ ป่าดงดิบแลง้ ป่
400-1,000 3,000 ชนิด,นก
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มี 250 67 มทุ่ง

ด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัเสด็จผา่นในคราวเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพ-

ไร่ และในปี 2465

2475 ทางราชการไดส่้งปลดัจ่างมาปราบโจรผูร้้ายจนหมด แต่สุดทา้ย
ปลั

อาศยัอยู

D่PU
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11.สามพนัโบก จังหวดัอุบลราชธานี

11 สามพนัโบก

จงัหวดัอุบลราชธานี เกิด
3,000

วา่ แกรนแคน
ฏ คม -

เล่าขานกนัต่างๆนาๆ บา้ง ก็วา่ แต่ก่อนมีเจา้เมืองเป็นผูเ้รืองอาํนาจ ประทบัใจความงามของสามพนั
โบก จึงได ้ส่งเ

DPU



165

12.อุทยานแห่งชาติเขาสก

12 อุทยานแห่งชาติเขาสก

อาํเภอพนมและอาํเภอบา้นตาขุน

ประภา ( ) ประกอบไปด้วยพรรณไมแ้ละสัตวป่์านานาชนิด อุทยาน
738.74

22 ธนัวาคม 2523
ภูเขาดินและภูเขาหินปูนสูงสลบัซับซ้อน โดยเฉพาะ

960 เมตร
200

มีสีแดง บางแห่งเป็นดินลูกรังแต่มีส่วนนอ้ย

DPU
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มหาสมุทรอินเดี
ธนัวาคมของทุกปี และจะตกชุกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม
ชมอุทยานแห่งชาติเขาสกจะอยูใ่นระหวา่งเดือนธนัวาคม - เมษายน ของทุกปีDPU
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ประวตัิผู้เขียน

-นามสกุล นางสาวพชัรินทร์  มหาสันติปิยะ
ประวตัิการศึกษา พ.ศ.2538 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา
พ.ศ. 2540 สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรการ

บนัฝึกอบรม
บางแสน
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