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บทคัดย่อ   
    

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม

สแกนดิเนเวียมีโดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางไป

ท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป

ท่องเท่ียวยงัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป

ท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

วิธีด าเนินการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคย

เดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alphaเท่ากบั .96 เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบค่าที (t-test) จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยการ

ทดสอบค่า (F-test) จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลเม่ือพบความแตกต่างผูว้ิจยัจะท าการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และค่า chi-square test เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียว 

ฆ 
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ผลการวจิยัพบวา่ 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพเป็นโสด การศึกษาในระดบัปริญญา

ตรีเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพส่วนมากเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยู่
ระหวา่ง 30,000 บาทข้ึนไป มีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ 

2. การศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยกรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียซ่ึงเป็น
การวิจยัตามสมมติฐานก่อนท าการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย ท่ีมี เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายได้เฉล่ีย ท่ี
แตกต่างกนัมีปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างกนั และ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรม ใน
การตดัสินใจต่างกนั 

3. การศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
โดยรวม พบว่าในดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  ด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ท่ีพกั ดา้นราคา  ดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย   ดา้นกระบวนการ บุคลากรผู ้
ให้บริการทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นดา้นการส่งเสริมการการตลาดอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ส่วนการศึกษาดา้นพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย พบว่านักท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปทั้ง 4 ประเทศคือ นอร์เวย์  สวีเดน เดนมาร์ค 
ฟินแลนด ์ตามล าดบั นกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปประเทศนอร์เวย ์มากสุด เดินทางไปเพราะจากค า
ชกัชวนจากเพื่อนและญาติมากท่ีสุด มกัเลือกเวลาไปเม่ือไดห้ยุดลาพกัผอ่นประจ าปี ส่วนใหญ่เป็น
การเดินทางไปมาคร้ังแรก ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 วนั เลือกคนในครอบครัวเดินทางร่วมดว้ยเป็น
หลกั  ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

4. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย พบว่า ด้านการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว เพศชายหญิงมีความแตกต่างกนัเปรียบเทียบ ปัจจยัในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
พบวา่เพศหญิงและชายมีความแตกต่างกนัในเร่ืองยานพาหนะในการเขา้ถึงมีความทนัสมยั จ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่าสถานภาพท่ีต่างกนัมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ี
ต่างกันมีความแตกต่างกันต่อปัจจัยการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกั  อาชีพท่ีแตกต่างกัน
เปรียบเทียบกบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด กระบวนการ และบุคลากรผูใ้ห้บริการมีความ
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แตกต่างกนั รายไดท่ี้แตกต่างกนัเปรียบเทียบกบัการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ท่ีตั้ง การส่งเสริม
การตลาด และบุคลากรผูใ้หบ้ริการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ กบัการ
ใช้เหตุผลในการเลือกเดินทางไปในประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย พบว่าการใช้เวลาในการเลือก
เดินทาง  ช่วงเวลาในการเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางทั้งเพศหญิงและ
เพศชายมีความแตกต่างกนั เปรียบเทียบในเร่ืองสถานภาพกบัการใชเ้หตุผลในการเลือกเดินทาง การ
ใช้เวลาในการเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง การใชเ้วลาในการเลือก
เดินทาง บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย พบว่าสถานภาพต่างกนันกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมในการเลือก
เดินทางต่างกนั เปรียบเทียบเร่ืองการศึกษากบัการใชเ้หตุผลในการเลือกเดินทาง การใชเ้วลาในการ
เลือกเดินทาง ช่วงเวลาในการเลือกเดินทางและบุคคลท่ีร่วมเดินทางพบวา่นกัท่องเท่ียวมีการศึกษา
ต่างกนัมีพฤติกรรมในการเลือกเดินทางต่างกนั การเปรียบเทียบเร่ืองอาชีพกบัการใชเ้หตุผลในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียว การใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง 
การใช้เวลาในการเลือกเดินทางและบุคคลท่ีร่วมเดินทางพบว่านักท่องเท่ียวมีอาชีพต่างกันมี
พฤติกรรมในการเลือกเดินทางต่างกนั เปรียบเทียบรายได้กบัการใช้เหตุผลในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเลือกเดินทางและบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยพบว่า
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่างกนัมีพฤติกรรมในการเลือกเดินทางต่างกันและเปรียบเทียบในด้าน
ภูมิล าเนากบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียวพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเลือกเดินทางแตกต่างกนัความแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด
เป็นความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were 1) to study factors influencing Thai tourists’ 

decision to travel to Scandinavian countries, 2) to study the behaviors of Thai tourists travelling 

to Scandinavian countries, 3) to compare factors influencing such decision, and 4) to compare the 

behaviors of such tourists with different personal characteristics. 

The sample of this study consisted of 400 Thai tourists who ever travelled to 

Scandinavian countries. The research instrument was the questionnaire, used for collect data. The 

instrument had Cronbach's Alpha of .96. The data were analyzed by statistics including mean, 

standard deviation, and t-test.  One way ANOVA (Analysis Of Variance) was conducted with F-

test.   LSD procedure was used to compare pairs of means with statistical significance of .05. Chi-

square test was conducted to compare the tourists’ behaviors of choosing travel destinations. 

The results of this research showed that: 

1. The sample mostly consisted of females; single people; those graduated with 

bachelor’s degree; employees; those earned 30,000 baht or above per month; and those lived in 

Bangkok. 

2. This research was based on research hypothesis. Thai tourists with different 

gender, marital status, education level, occupation, and monthly income who travelled to 

Scandinavian countries would have different factors influencing their travelling decision. Thai 
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tourists with different personal characteristics would have different behaviors in travelling 

decision. 

3. The study of factors influencing decision to travel to Scandinavian countries 

showed that: Overall tourism attractions had high mean score; access to the tourist destinations 

had highest mean score; facilities in tourist destinations, tourist activities, accommodation, price, 

location of Scandinavian countries, process, and people had high mean score. However, 

promotion had moderate mean score. In terms of tourists’ behaviors, the sample chose to travel 

four Scandinavian countries including Norway, Sweden, Denmark, and Finland, respectively. The 

most popular destination was Norway. The common reason to travel was the invitation of friends 

and relatives. The most popular period of time to travel was annual vacation.  The trip to 

Scandinavian countries was their first time. They spent 8 days in a trip. They travelled with their 

family members. 

4. The study of comparing factors influencing decision to travel to Scandinavian 

countries, classified by personal characteristics showed that: male and female Thai tourists had 

different access to tourist destinations. Male and female tourists had different vehicles to access to 

tourist destinations. In terms of marital status, the sample with different marital status had 

different tourist activities. The sample with different education level had different access to tourist 

destinations and accommodation. The sample with different occupation had different attitudes 

towards promotion, process and people. The sample with different monthly income had different 

attitudes towards access to tourist destinations, accommodation, location, promotion, and people 

with statistical significance level of .05. 

5. The study of comparing tourists’ behaviors, classified by gender showed that: male 

and female tourists had different reason to travel, period of time to travel and travel experience 

(number of times). The sample with different marital status had different reason to travel, length 

of time to travel, and travel experience (number of times), period of time to travel, and 

accompanying people. The sample with different marital status had different behavior in choosing 
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tourist destinations. The sample with different education level had different reason to travel, 

length of time to travel, period of time to travel, and accompanying people. The sample with 

different education level had different behavior in choosing to travel to Scandinavian countries. 

The sample with different occupation had different reason to travel, length of time to travel, travel 

experience (number of times), period of time to travel, and accompanying people. The sample 

with different occupation had different behavior in choosing to travel to Scandinavian countries. 

The sample with different monthly income had different reason to travel, travel experience 

(number of times), and accompanying people. The sample with different monthly income had 

different travel behavior to Scandinavian countries. The sample with different domicile had 

different travel experience (number of times). The sample with different domicile had different 

travel behavior to Scandinavian countries. All these differences mentioned earlier were 

statistically significant at level of .05. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้า เ ร่ือง “ปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเ ท่ียวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี ” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากหลาย ๆ 
ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารยด์ร. อนันต์ เช่ียวชาญกิจการ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาได้ให้
ค  าแนะน าในการคัดเลือกเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาคน้ควา้ ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคและ
ขอ้คิดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีรวมทั้ง รศ.ดร.อศัวิน แสงพิกุล ผศ.ดร.
เชียง เภาชิต ท่านอาจารย ์ อ.ณัฏฐกฤษฏ์ิ เอกวรรณัง ท่ีให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง ผูท้  า
การศึกษาซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ  ท่านเจา้ของผูป้ระกอบการบริษทัทวัร์(Out Bound) บริษทัทวัร์ท่ี
เป็นตวัแทนในต่างประเทศ เพื่อนหวัหน้าทวัร์ มคัคุเทศก์ทุกท่าน ขอขอบคุณนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามทั้ง400 คน ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก 

เหนืออ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณดวงวิญญาณของ คุณพ่อและคุณแม่ซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณ
ของผูว้ิจยั ท่ีเคยให้ขอ้คิดในเร่ืองการศึกษาและปูพื้นฐานการศึกษาให้เห็นถึงความส าคญั ตลอดจน
เคยให้ความสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีท่ีสุด อีกทั้งยงัขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีคอยให้
ก าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือในการท าวจิยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งดีเสมอมา 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีเป็นผู ้
ช้ีแนะแนวทางการศึกษาในตอนต้น รวมทั้ งให้ค  าแนะน าในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และการทดสอบต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนาม
มา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งให้การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าให้การศึกษา
คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 
 

         พงศสิ์ริ  วธิิวรวีร์ 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเท่ียวในต่างประเทศ (Outbound Tourism) เป็นการท่องเท่ียวอีกประเภทหน่ึง
ในสามประเภทของสาระบบการท่องเท่ียวและในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจ าแนกไวป้ระกอบ 
ดว้ย การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) เป็นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ ภายในประเทศเป็นหลกัประการถัดมาคือ การท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tourism) หรือ (Incoming Tourism) 
การท่องเท่ียวประเภทน้ีรัฐบาลถือเป็นรายไดส้ าคญัของประเทศชาติและให้ความส าคญัสนบัสนุน
ด้วยเงินงบประมาณจ านวนมากเน่ืองจากเป็นสินคา้หลักของประเทศไทยประเภทท่ีสามคือการ
ท่องเท่ียวในต่างประเทศ (Outbound Tourism) คือการเดินทางของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวในต่างประเทศทัว่โลก (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 

การท่องเท่ียวในต่างประเทศ(Outbound Tourism)มีความส าคญัในระดบัหน่ึงหากจะ
กล่าว แล้วคล้ายกับเหรียญด้านหน่ึงท่ีมีทั้ งสองด้าน คือด้านหัวและก้อย หากเปรียบเทียบ ทวัร์
ต่างประเทศเป็นด้านหัวแล้วด้านก้อยหรืออีกด้านหน่ึงของเหรียญย่อมเป็นทวัร์ภายในประเทศ
(Inbound Tourism) เพราะยิ่งมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ (Inbound Tourism) มาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นเงาตามตวัของการประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติไดรั้บรู้แลว้เดินทาง
มาท่องเท่ียว ย่อมท าให้เกิดความหลากหลายของบรรดานักท่องเท่ียวต่างๆ มากมายเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัประเทศไทย ท าให้เกิดกระแสความตอ้งการการท่องเท่ียวไปยงัประเทศเหล่านั้นเป็นท่ี
น่าสนใจและศึกษาของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในท่ีสุดก็เกิดความคิดของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมีความ
สนใจท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศนั้นๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงในการเดินทางเขา้สู่กระบวนการ
และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไปต่างประเทศ (Outbound Tourism) ภูมิภาคยุโรป เป็นอีกท่ีหมาย
หน่ึงของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเน่ืองจากมีส่ิงต่างๆ เป็นแม่เหล็กให้เกิดเป็นกระแสการเรียนรู้ และ
ตอ้งการไปเยือนเช่นประวติัศาสตร์อนัยาวนานความเป็นแหล่งเกิดอารยะธรรมส าคญัของโลก
ธรรมชาติบา้นเมืองป่าเขาสวยงามความเจริญและทนัสมยัมีสินคา้มากมายอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวนัรวมถึงเส้ือผา้ และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ยุโรป จึงเป็นเป้าหมาย
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยเป็นส าคญัท่ีหลายคนตั้งเป้าไวว้่าหากมีโอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
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ต่างประเทศ ยุโรปจึงเป็นตวัเลือกในการเดินทางเป็นโซนแรก ยุโรปไดแ้บ่งกนัเป็นกลุ่มๆ กนัออก 
ตามภูมิประเทศเป็นหลกั ประการถดัไปเป็นเร่ืองของวฒันธรรมประเพณีต่างๆ เร่ืองราวความเป็นมา
ของประวติัศาสตร์ของแต่ละประเทศท าให้เกิดความแตกต่างและเน่ืองจากมีพื้นท่ีมากและ
กวา้งขวางจึงจ าเป็นอยูเ่องท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยจะตอ้งวางแผนก าหนดการเดินทางอยา่งรอบครอบ 
ลกัษณะการแบ่งกลุ่มของพื้นท่ีในยโุรปในมุมมองของนกัท่องเท่ียวไทยมกัก าหนดเอาไวแ้บบกวา้งๆ 
คือยุโรปกลางอนัประกอบด้วยประเทศท่ีไปมาหาสู่กนัได้เน่ืองจากมีแดนติดต่อกนัเช่นประเทศ 
สวสิ ออสเตรีย ฝร่ังเศส อิตาลี หรือยโุรตะวนัออกเช่น กลุ่มประเทศ ออสเตรีย ฮงัการีสาธารณรัฐเชค 
สาธารณรัฐสโลวคั โปแลนด์ เยอรมนัตะวนัออก หรือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย อยู่ในกลุ่มยุโรป
เหนืออนัประกอบไปด้วย นอร์เวย ์สวีเดน เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เป็นตน้  ประเทศนอร์เวย ์นอร์เวย ์
หรือมีช่ือทางการวา่ ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์(Kingdom of Norway) นบัเป็นอีกประเทศหน่ึงในกลุ่ม
นอร์ดิก และอยู่ในกลุ่มยุโรปเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มคือส่วนตะวนัตกของ
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย และมีอาณาเขตทาง
ทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้กบัประเทศเดนมาร์กและสหราชอาณาจกัรนอร์เวย ์ เป็น
แผน่ดินท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก คือท่ีแหลมเหนือหรือNorth cape (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 

ประเทศสวีเดนสวีเดน(Sweden) หรือช่ือท่ีเป็นทางการคือ ราชอาณาจกัรสวีเดน 
(Kingdom of Sweden) เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกอีกประเทศหน่ึงซ่ึงตั้ งอยู่บนคาบสมุทร
สแกนดิเนเวยี , ประเทศเดนมาร์ก (Danmark) หรือช่ือทางการคือ ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก (Kingdom 
of Danmark) เป็นประเทศในกลุ่มยุโรปเหนือและกลุ่มนอร์ดิก โดยมีมีแผ่นดินหลกัตั้งอยู่บน
คาบสมุทรจตัแลนด์ ,ประเทศฟินแลนด์(Finland) หรือ มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์( Republiken Finland) เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ยุโรปเหนือ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2548) 

การท่องเท่ียวในกลุ่มสแกนดิเนเวยีหรือยโุรปเหนือ นบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีฤดูกาล
เป็นตวัก าหนดฤดูท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยสนใจเป็นอยา่งมากคือช่วงฤดูการพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนหรือ
เทศกาลมิดไนท์ซัน ซ่ึงมีอยู่ในช่วงฤดูประมาณเดือนมิถุนา ถึงเดินสิงหาคม ของทุกปี นอกนั้นจะ
เป็นฤดูหนาวเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงอากาศหนาวเยน็ไม่สะดวกในการปรับตวัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
ประกอบกบัพื้นท่ีและสถานท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่ก็จะปิดท าการ เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศ
หนาวเย็นและมีหิมะตกมากประการถัดมาคือข้อมูลตวัเลขของศูนย์วิจยัทางด้านการตลาดการ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีสถิติตวัเลขยอ้นหลงั 5 ปี นบัจากปี 2550 ถอยไปจนถึงปี 
2546 มีอตัราเพิ่มข้ึนเช่นประเทศเดนมาร์ก ในปี พ.ศ. 2546 มีจ  านวนนักท่องเท่ียว 8,570 คน 
จนกระทัง่ปี พ.ศ.2550 เพิ่มเป็นจ านวน 15,672 คน ประเทศนอร์เวย ์ในปี พ.ศ. 2546 มีจ  านวน 947 

DPU



3 

คน ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มเป็นจ านวน 2,483 คน  ประเทศสวีเดน จาก พ.ศ. 2546 มีจ านวน 7,369 คน
เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2550 เป็นจ านวน 19,005 คน และประเทศฟินแลนด์ จากปี พ.ศ. 2546 มีจ  านวน
นักท่องเท่ียว 6,409 คน เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2550 เป็นจ านวนถึง 8,224 คน (ศูนยว์ิจยัทางด้าน
การตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) ประกอบกบั อีกเหตุผลหน่ึงคือเป็น
แหล่งท่องเท่ียวมาตั้งแต่โบราณโดยมีประวติัศาสตร์ร่วมสมยักบัสมยัสมเด็จพระปิยมหาราชของ
ไทยท่ีเสด็จเป็นนกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชมและเสด็จพระราชด าเนินไปในประเทศกลุ่มน้ี ท าให้เป็น
จุดขายในการเดินทางเพื่อตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทในการเสด็จประภาษยุโรปเหนือดังกล่าว 
(ศูนยว์จิยัทางดา้นการตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) 

มุมมองของผูป้ระกอบการไทยต่อธุรกิจการน านกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางสู่ประเทศ
ในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดย นายมงคล คูประเสริฐ กรรมการผู ้จ ัดการบริษัททัวร์ไลน์ผู ้ท่ี มี
ประสบการณ์มากกวา่20ปีกบัเส้นทางสแกนดิเนเวยีไดก้ล่าวและพดูถึงประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
วา่ “ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์การเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผา่นมาในหมู่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในดบัฐานะทางการเงินแบบมัง่มีและชอบอากาศท่ีสะอาดอาหารท่ียอดเยี่ยม 
ผูค้นท้องถ่ินท่ีมีความสุขเช่นเดียวกับภูมิทศัน์ตามฤดูกาลท่ีแตกต่างกนัและแตกต่างกันไทยท่ีมี
รายได้มากๆ ได้มีโอกาสเดินทางไปเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในยุโรปกนัหมดแลว้และ
ตอนน้ีพวกเขาตอ้งการท่ีจะเปล่ียนเส้นทางเพื่อการท่องเท่ียวและส ารวจภูมิภาคนอร์ดิกหรือยุโรป
เหนือโดยทัว่ไปแลว้มกัจะเป็นคร้ังแรกท่ีนกัท่องเท่ียวไทยจะเดินทางไปยงัประเทศเดนมาร์กนอร์เวย์
สวีเดนฟินแลนด์หลงัจากไดท้่องเท่ียวแหล่งส าคญัเช่นอิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส  เยอรมนี  
สหราชอาณาจกัรและยโุรปตะวนัออก เม่ือพวกเขาหนัและเปล่ียนความสนใจของพวกเขาไปยงัทวีป
ยโุรปเหนือ” และเขากล่าววา่ "ลูกคา้ของเราโดยเฉล่ียไดเ้ดินทางไปยงัยโุรปอยา่งนอ้ยสามคร้ังก่อนท่ี
จะพิจารณาถึงสแกนดิเนเวยี" และกล่าวต่อไปอีกวา่ “การท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
ยงัคงเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีช่ืนชอบอยา่งสูงส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย"ภูมิทศัน์ท่ีแตกต่างกนัตาม
ฤดูกาล อาหารท่ียอดเยี่ยม  พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน  ไดรั้บเสมอท่ีส าคญัเสมอส าหรับนกัเดินทางท่ีครบ
ก าหนดเพิ่มเติม แต่ในปีท่ีผ่านมาเราได้เห็นฝูงชนหนุ่มสาวท่ีมีมากเป็นมากข้ึนในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่นสโนวโ์มบิลและสุนขัลากเล่ือน. " เฉล่ียอายุของผูเ้ขา้ชมไทยเป็น 50-80 ปีตอนน้ีมนัจะหล่นลง
ไป 30-45 ปีท่ีผ่านมา Tourlines ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการท่องเท่ียวไปยงัยุโรปเหนือหรือ
สแกนดิเนเวียนอร์ดิกมีจ านวนนกัท่องเท่ียวประมาณ 400 คนในปี 2013 เขาคาดวา่การเติบโตของ
จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยผูท่ี้จะเดินทางไปสแกนดิเนเวียจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5-10 จากการ
ท่ีไดรั้บอยู่แลว้ และจากช่วงหลายปีท่ีผา่นมายกตวัอย่างบริษทัยกัษ์ใหญ่ในปีน้ีจากประเทศไทยคือ 
บริษทั แอมเวยป์ระเทศไทย จ านวนนกัท่องเท่ียว 1,950 คนเพื่อเท่ียวทวัร์ล่องเรือของกลุ่มประเทศ
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สแกนดิเนเวียนอร์ดิก / บอลติก ครอบคลุมเดนมาร์ก  สวีเดน ฟินแลนด์  เอสโตเนียและรัสเซีย  
พฤษภาคมกลุ่มทวัร์น้ีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทางไดแ้รงจูงใจจดัโดยตรงทางการตลาดจดัให้
เป็นรางว ัลส าหรับตัวเลขยอดขายท่ีโดดเด่นของตัวแทนขาย"แอมเวย์ประเทศไทยเลือกท่ี
สแกนดิเนเวีย ภูมิภาคนอร์ดิกส าหรับโปรแกรมการเดินทางแรงจูงใจน้ีเพราะน่ีคือหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ียอดเยีย่มผูท่ี้อยูด่า้นบนของรายช่ือประเทศท่ีคนไทยหลายคนอยากไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ดวงอาทิตยเ์ท่ียงคืน" นายมงคล คูประเสริฐ ธุรกิจกล่าววา่  และส าหรับส่วนวีซ่าสถานทูต "โดยปกติ
ฤดูจุดสูงสุดในการออกวีซ่าจากมีนาคม-สิงหาคมในปีน้ีเราจะยุ่งเป็นพิเศษเป็นหน่ึงในกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีจะไปเดนมาร์กประกอบดว้ยเกือบ 2,000 นกัท่องเท่ียวท่ีจะเขา้ร่วมทวัร์ล่องเรือใน
สแกนดิเนเวอีอกจากโคเปนเฮเกนพฤษภาคม 2014 ส่วนวซ่ีาไดว้า่จา้งพนกังานชัว่คราวพิเศษส าหรับ
เวลาท่ีคึกคกัท่ีสุดของฤดูจุดสูงสุดเพื่อให้แน่ใจวา่เวลาการประมวลผลไดสู้งสุด 15 วนัในการออกวี
ซ่าได ้  

กล่าวโดยสรุปของเดินทางไปท่องเท่ียวในต่างประเทศของคนไทย(Outbound Tourism) 
นบัเป็นส่ิงจ าเป็นและหลีกเล่ียงไม่ได ้ประดุจเหรียญซ่ึงมีสองดา้นดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ และเน่ืองจาก
คนมีการติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งข้ึนทั้งในระบบส่ือสารและการเดินทางการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงจ าเป็น อีกประการมนุษยมี์การเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีการแลกเปล่ียน
วฒันธรรมประเพณี มีความตอ้งการท่ีจะไปศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของเพื่อนร่วม
โลกจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนแสวงหา การเดินทางท่องเท่ียวไปในท่ีต่างๆ นอกประเทศของตวัเองจึง
จ าเป็น การเดินทางไปในแดนกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียหรือยุโรปเหนือ เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีคน
ไทยสนใจทั้งในแง่ของการท่องเท่ียวเพื่อไปทศัน์ศึกษาวฒันธรรมประเพณีแลว้ดินแดนดงักล่าวยงั
เป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ไทย ท่ีจารึกการเดินทางของพระมหากษตัริยไ์ทย คือสมเด็จพระปิย
มหาราชและเน่ืองจากตวัเลขของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
ปรับเพิ่มทุกปี มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้ขา้พเจา้สนใจท่ีจะท าการวิจยั เพื่อศึกษา
ปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรณีศึกษานกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 
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3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 

4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของกท่องเท่ียวชาว
ไทยกรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย  จ  าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 

1. นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ท่ีมี เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายได้เฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวต่างกนั  

2. นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวย ังกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียท่ีมี เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรม ในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวต่างกนั 
 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

ส าหรับการศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียมีขอบเขต
ดงัต่อไปน้ีคือ 

1.4.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
ส าหรับการศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
1.4.2  ขอบเขตดา้นประชากร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มประชากรคือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยไดมี้
โอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี  

1.4.3  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ส าหรับการศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้น้นขอบเขตด้าน
เน้ือหาเพื่อใหค้รอบคลุมในสองประเด็นหลกัดงัน้ีคือ 
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1. ปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย 

2. พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวประเทศใน
กลุ่มสแกนดิเนเวยี 

1.4.4  ขอบเขตดา้นเวลาในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอบเขตดา้นเวลาคือ เร่ิมตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน 8 เดือน 
 
1.5  นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ท่ีจ  าแนกตาม เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนาถ่ินท่ีอยูเ่ท่านั้น 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกในการท่ีจะเลือกเดินทางไปยงั
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียเท่านั้นโดยมีองคป์ระกอบคือแหล่งท่องเท่ียวหมายถึงแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจเดินทางท่ีจะไปเท่ียวชมในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

มูลเหตุในการเลือกเดินทาง หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุในการเลือกเดินทางไปท่องเท่ียว
ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

ช่วงเวลาที่เลือกเดินทาง หมายถึง ช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวหยุดงานในโอกาสต่างๆ เช่น 
วนัหยุดในเทศกาลต่างๆ วนัลาจากการท างานเพื่อใช้ในการเดินทางไปท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง  หมายถึง ใช้เวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่ม 
ประเทศสแกนดิเนเวยีก่ีวนั ต่อก าหนดการเดินทาง 

บุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย หมายถึง บุคคลใกลชิ้ด หรือกลุ่มเพื่อนเป็นหมู่คณะเครือ
ญาติ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของนกัท่องเท่ียวในแบบต่างๆ ต่อ
การเลือกเดินทางไปยงัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว มูลเหตุของการ
เลือกเดินทางช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทาง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง และบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย หมายถึง
ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นส่วนสนับสนุนในการน ามาพิจารณาเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี อนัประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ี 
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ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว (Attractions) หมายถึง ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ความมีเอกลกัษณ์ในตวัของแหล่งท่องเท่ียว ธรรมชาติในส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ความส าคญัทางแหล่งประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ควรค่าในการศึกษา 

การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว (Accessibility) หมายถึง พาหนะในการเขา้ถึงมีความทนัสมยั 
เส้นทางมีความปลอดภยัในการเขา้ถึง เส้นทางในการเขา้ถึงมีความหลากหลาย 

ส่ิงอ านวยความสะดวก่ในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) หมายถึง มีห้องน ้ าสะอาดพียง
พอกบันกัท่องเท่ียวมีร้านอาหารท่ีมีความหลากหลายประเภทของอาหารมีร้านจ าหน่ายขายของท่ี
ระลึก ท่ีจ  าหน่ายของท่ีระลึกท่ีมีคุณภาพ  

กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) หมายถึงกิจกรรมนันทนาการระหว่างเดินทาง
ท่องเท่ียวท าให้สนุกสนานนกัท่องเท่ียวไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินกิจกรรมการได้
เขา้ชมกิจกรรมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ินพื้นเมือง 

ที่พัก  (Accommodation)  หมายถึงโรงแรมท่ี มีจ านวนห้อง เพียงพอต่อการรับ
นกัท่องเท่ียว มีการด าเนินงานในระบบสามกล ราคาเหมาะสมกบัชนิดของห้องพกั มีความปลอดภยั 
และมีความสะอาด 

ด้านราคาทวัร์ (Price) หมายถึง ราคาทวัร์ตามแพจ็เก็จสมราคาเป็นไปได ้ราคาทวัร์นอก
รายการทวัร์หลกั (Optional Tour) น่าสนใจ  

ที่ตั้ งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (Place) หมายถึง ท่ีตั้ งของประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวียมีความสะดวกในการเดินทางไป และมีท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวสามารถจดัให้อยูใ่น
เส้นทางเดียวกนัได ้(En route) 

การจัดการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย มีการ
จดัการส่งเสริมการขายโดยภาครัฐ และจดัใหมี้การโฆษณาประชาสัมพนัธ์รายการท่องเท่ียว 

กระบวนการ (Process) หมายถึงขั้นตอนในการเขา้/ออกเมืองของกลุ่มประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยีมีความสะดวกการบริหารจดัการกระบวนการวซ่ีาเพื่อเดินทางเขา้มีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

บุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินมีความรู้ เป็นอยา่งดี อธัยาศยั
ไมตรีของผูค้นในท้องถ่ินมีความเป็นกันเองต่อนักท่องเท่ียวเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยีใหบ้ริการและมีความเอาใจใส่นกัท่องเท่ียว 

นักท่องเที่ยว หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศในกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวยีมีเป้าหมายการเดินทางไปท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอนัประกอบ
ไปดว้ยประเทศนอร์เวย ์สวีเดน เดนมาร์คและฟินแลนด ์ 
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ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย  หมายถึง กลุ่มประเทศท่ีมีท่ีตั้ งอยู่ในคาบสมุทร
สแกนดิเนเวีย (Scandinavian Peninsula) บริเวณยุโรปเหนือ โดยมีพื้นท่ีประมาณ 770,000 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบไดด้ว้ยพื้นท่ีหลกัๆ คือดินแดนของประเทศสวีเดนและประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงถือวา่
เป็นคาบสมุทรท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป กลุ่มน้ี ประกอบด้วย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก และ 
ฟินแลนด ์    

 
1.6  ตัวแปรในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ  (Independent  Variables) อนัประกอบดว้ย ขอ้มูลและรายละเอียดปัจจยัส่วน
บุคลจ าแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมล าเนาและถ่ินท่ีอยู ่

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) อนัประกอบด้วย ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือก
เดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบไป
ด้วย ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีพกั ราคาทวัร์ ท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย การส่งเสริม
การขาย กระบวนการ และบุคคลากรผูใ้ห้บริการส่วนพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่แหล่งท่องเท่ียว  
เหตุผลในการตดัสินใจเดินทางช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทาง  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง บุคคลท่ีร่วม
เดินทางไปดว้ย 
 
1.7  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ผูศึ้กษาได้ใช้แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ วุฒิ สุขเจริญ 
(2555) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ของ นิศา ชชักุล (2555) การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ของ อศัวนิ แสงพิกุล (2556) มาประยกุตใ์ชก้  าหนดกรอบแนวความคิด 
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ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

1.8  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษานี้ 
1. ท าให้ได้ทราบถึงปัจจัยในการเลือกเดินทาง ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้ในการเลือก

เดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
2. เพื่อท าให้ทราบพฤติกรรมและความชัดเจนของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตดัสินใจเลือก

เดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
3. เพื่อเป็นประโยชน์ในหน่วยงาน ของผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว โดยอาจน าไปก าหนด

และใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการท่องเท่ียวเพื่อนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีคิดจะวางแผนไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ภูมล าเนาและถ่ินท่ีอยู ่

ปัจจยัในการเลอืกเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยไปยงักลุ่มประเทศสแกนดเินเวยี 

- ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) 
- การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) 
- กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) 
- ท่ีพกั (Accommodation) 
- ราคาทวัร์ (Price) 
- ท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- กระบวนการ (Process) 
- บุคคลผูใ้หบ้ริการ (People) 

พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว 

- แหล่งท่องเท่ียว 

- เหตผุลในการตดัสินใจเดินทาง 

- ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทาง 

- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 

- บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
ประเทศในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ทั้งน้ีผูศึ้กษาตอ้งการคน้ควา้หาขอ้มูลโดยอาศยัแนวคิดและ
ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ตลอดจนผลงานด้านการวิจยัทีเก่ียวข้องมาทาํการศึกษาในคร้ังน้ีแนวคิด 
เอกสารต่างๆ มีดงัน้ีคือ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวและ แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเท่ียว (6As) 

2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวและทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
2.4  การท่องเท่ียวในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุจูงใจท่ีก่อใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียว 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2.6.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

2.1.1  ความหมายท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมการเดินทางสําหรับการพกัผอ่น

หย่อนใจ หรือ ปฏิบติัศาสน์กิจทางศาสนา หรือพกัผ่อนกบัครอบครัวหรือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ 
โดยมีช่วงเวลาท่ี จาํกดั การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางออกจากถ่ินพาํนกัของตวัเองซ่ึงมีลกัษณะทั้ง
ชัว่คราว และการเดินทางไปท่องเท่ียวคราวละหลายๆ วนั ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปในท่ี
ไกลๆ หรือการท่องเท่ียว ระหวา่งประเทศ สําหรับการท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีมีผลกระทบทั้งขาเขา้
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และขาออกบนความสมดุลของดุลการชาํระเงิน เน่ืองจากเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของหลายประเทศ
และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นกนั  

การท่องเท่ียวและการเดินทาง บางคร้ังใชแ้ทนความหมายกนัได ้ในบริบทน้ีการเดินทาง
มีความหมายคล้ายเช่นเดียวกบัการท่องเท่ียว และหมายถึงการเดินทางท่ีเด็ดเด่ียวมากข้ึนในการ
ตดัสินใจเดินทางดว้ยมาจากส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวมีเพิ่มมากข้ึน และไม่ว่าการท่องเท่ียวจะเป็น
กิจกรรมอย่างไร ชนิดไหน ไปใกล้ ไปไกลของการเดินทาง มีนักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวถึง
ความหมายไวด้งัน้ีคือ  

นิศา  ชชักุล (2555) กล่าวให้ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) ว่า เป็นกิจกรรม
อยา่งหน่ึงของการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง และจากจุดเร่ิมตน้จนกระทัง่ปลายทางจะตอ้ง
มีองค์ประกอบดว้ยปัจจยัอย่างน้อยสามประการคือ ตอ้งมีการเดินทาง ตอ้งมีการพกัแรมระหว่าง
เดินทางและตอ้งมีการกินอาหาร และไดก้ล่าวถึง สหพนัธ์องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศ (International Union of Official Travel Organization หรือ IUOTO) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความ
และความหมายของการท่องเท่ียวซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัสากล สามประการคือ 

1. ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติของผูน้ั้นเพื่อเดินทางไปยงัท่ีอ่ืนๆ เป็นการ
ชัว่คราว 

2. ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจมิใช่เป็นการบงัคบัและการเดินทางดงักล่าว
จะตอ้งไม่เป็นการเดินทางเพื่อไปทาํงานหรือประกอบอาชีพหารายไดส้หพนัธ์ฯ ดงักล่าวต่อมาได้
พฒันาเป็นองคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) หรือ WTO ไดมี้การเสนอคาํนิยาม
และความหมายข้ึนมาใหม่ ทั้งน้ีเพื่อให้บรรดาประเทศต่างๆ ไดน้าํไปใช้และเขา้ใจในความหมาย
เดียวกนัโดยสรุป คือ การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจเยี่ยมญาติ หรืการไปร่วมประชุมต่างๆ 
แต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัเป็นฐาน หรือไปพาํนกัพกัพิงอยูเ่ป็นการถาวร 

ธีระวิทย ์ พรายแยม้ (2545) กล่าวว่าการท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทางออกจากท่ีพกั
เป็นการชัว่คราวเพื่อพกัผอ่น หรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆ 

Mill (1990) ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียว หมายถึง การจดักิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างความประทบัใจในการบริการ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว 

Coltman (1989) กล่าวถึงการท่องเท่ียวหมายถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากความ
เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียว ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าวแล้ว ต้องกระทาํอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ในความหมาย
ดงักล่าวแลว้ การท่องเท่ียวเป็นผลรวมของกิจกรรมท่ีเกิดจากการผสมผสานในการให้บริการต่างๆ 
แก่นกัท่องเท่ียวอนัเกิดจากหน่วยงานงานของรัฐบาล เช่น ระบบการคมนาคม การส่ือสาร ระบบ
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ความปลอดภยัเป็นตน้ การบริการของภาคเอกชนเช่นการจดัการท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึก การจดันาํเท่ียว หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ และประการสุดทา้ยคือ การตอ้นรับด้วย
ไมตรีจิตจากประชาชนในทอ้งถ่ินอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2548) ได้กล่าวและให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่า การ
ท่องเท่ียว (Tourism) เป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคญัและมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ด้วยเหตุท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํรายได้จาํนวนมหาศาล เข้าสู่
ประเทศต่างๆ ขณะเดียวกนั องคก์าร WTO ไดพ้ยากรณ์คาดการไวว้า่ ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จะมี
นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีเดินทางไปมาหาสู่กนัเพิ่มมากว่า 1,600 ลา้นคน และจะมีเม็ดเงินท่ี
เกิดรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากวา่ 100 ลา้นลา้นบาท  

ในปี พ.ศ. 2506 องค์การสหประชาชาติไดจ้ดัให้มีการประชุมกนัท่ีกรุงโรมประเทศ
อิตาลี วา่ดว้ยการเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งประเทศข้ึนและท่ีประชุมไดก้าํหนดให้คาํจาํกดัสําหรับ
การท่องเท่ียววา่เป็นการเดินทางท่ีจะตอ้งมีเง่ือนไข 3 ประการคือ 

1. เป็นการเดินทาง (Travel) ท่ีไม่ได้ถูกบงัคบัจากใคร หรือเพื่อสินจ้าง การเดินทาง
จะตอ้งมีการวางแผนจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงใชย้านพาหนะไปซ่ึงจะเป็นระยะทางไกลหรือใกลก้็
ได ้

2. มีจุดหมายปลายทาง (Destination) ท่ีจะไปอยู่ในท่ีนั้ นๆ อย่างชั่วคราวแล้วต้อง
เดินทางกลบัภูมิลาํเนาเดิม โดยใชเ้วลาเพียงช่วงเวลาหน่ึงในการเดินทางและอยูท่ี่นั้นโดยมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและไดรั้บบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

3. การเดินทางต้องมีวตัถุประสงค์ในการเดินทาง  (Purpose) ไม่ใช่เดินทางเพื่อไป
ประกอบอาชีพ หรือหารายได้สมาคมระหว่างประเทศแห่งความเช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว
(International Association of Scientific Experts  in Tourism หรือ IASET กล่าวถึงคาํจาํกดัความ
ของการท่องเท่ียววา่ เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่ถาวรไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว  และไม่
เก่ียวกบักิจกรรมการหารายไดเ้ป็นตวัเงิน และจะตอ้งเขา้องคป์ระกอบดว้ยกนั 5 ประการคือ 

3.1 เป็นการเดินทางจากท่ีอยูถ่าวรไปยงัท่ีต่างๆ 
3.2 จะตอ้งเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางและตอ้งมีการพกัคา้งคืน 
3.3 ท่ีพกัคา้งแรมจะตอ้งไม่ใช่ท่ีอยูห่รือท่ีทาํงานและในระหวา่งพกัแรมนั้นจะตอ้งมี

กิจกรรมท่ีแตกต่างจากชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น 
3.4 การเดินทางดงักล่าวจะตอ้งมีการวางแผนเป็นการชัว่คราวภายในระยะเวลาอนั

สั้นและจะตอ้งเดินทางกลบัภายใน 180 วนั 
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3.5 จุดหมายในการเดินทางจะตอ้งเป็นไปเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น มิใช่เป็นการ
เดินทางเพื่อไปทาํงานหรือไปอยูอ่าศยัอยา่งถาวร 

Mathieson and Wall (1982) ไดส้ร้างนิยามท่ีดีของการท่องเท่ียววา่เป็น การเคล่ือนไหว
ชัว่คราวของผูค้นไปยงัสถานท่ีนอกสถานท่ีตามปกติของพวกเขา ในการเดินทางท่องเท่ียวจากอยู่
อาศยั และมีกิจกรรมท่ีดาํเนินการในระหวา่งทาง มีการเขา้พกัของพวกเขาในสถานท่ีเหล่านั้นพร้อม
ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา 

Macintosh and Goeldner (1986) กล่าวถึงการท่องเท่ียวคือ ผลรวมของปรากฏการณ์
และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานร่วมกนัของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผูส้นบัสนุนทางธุรกิจต่อ
รัฐบาลซ่ึงเป็นเจา้ภาพและชุมชนซ่ึงเป็นผูดึ้งดูด พร้อมกบัเป็นขั้นตอนในการมีส่วนตรึงนกัท่องเท่ียว
เหล่าน้ีและผูอ่ื้น. 

สมบติั  กาญจนกิจ (2544) ให้ความหมายของการท่องเท่ียววา่ การท่องเท่ียว (Tourism) 
หมายถึงผลรวมของปรากฏการณ์ต่างๆ และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่ง
นักท่องเท่ียวกับธุรกิจและการบริการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนคนท้องถ่ินท่ีจะต้องให้การ
ตอ้นรับอย่างอบอุ่น การท่องเท่ียวจึงเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้ง มิใช่เพียงเพื่อการเดินทางเพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจเท่านั้น ความหมายซ่ึงรวมไวทุ้กอยา่งเช่นความสนุกสนานบนัเทิง เพื่อการประชุม 
การหาความรู้ การกีฬา การติดต่อธุรกิจตลอดจนการเยีย่มญาติพี่นอ้ง 

จากคาํกล่าวขา้งตน้ของนกัวิชาการต่างๆ พอจะสรุป ความหมายของการท่องเท่ียวว่า 
เป็นกิจกรรมการเดินทางอยา่งหน่ึงท่ีจะตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติของผูน้ั้นเพื่อเดินทาง
ไปยงัท่ีอ่ืนๆ เป็นการชัว่คราว เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจมิใช่เป็นการบงัคบัและการเดินทาง
ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเดินทางเพื่อไปทาํงานหรือประกอบอาชีพหารายได ้ระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียว มีการบริโภคอาหาร และการใช้บริการท่ีพกัเพื่อตอบสนองกิจกรรมการเดินทาง รวม
ตลอดถึงการหาความสุขกบัการเดินทางดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ การจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกเพื่อ
ความสุข เป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการทาํงาน เป็นการเสาะแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ ในชีวิต ตลอดจนเป็นการเดินทางเพื่อศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ในมิติต่างๆ เช่น สังคม 
วฒันธรรมประเพณี และเป็นการผ่อนคลายภาวะการเมืองระหว่างประเทศก่อให้เกิดความสมาน
สามคัคีรู้จกัคุน้เคยกนัอนัเป็นผลทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในการคบคา้สมาคมกนัในระดบัประเทศ 

2.1.2  องคป์ระกอบสาํคญัของการท่องเท่ียว 
มีหลายองค์ประกอบ ในอนัท่ีจะรวมกันแล้วกาํหนดเป็นการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่ีจะ

รวมกนันั้น ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายและนิยามไวต่้างกนัดงัน้ี 
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จิตรานุช รักสัจจา (2550) ให้ความสําคญักบัองค์ประกอบของการท่องเท่ียวว่า เป็น
นักท่องเท่ียว เพราะ นักท่องเท่ียว เป็นตัวขับเคล่ือนกิจกรรมการเดินทางต่างๆ  หากไม่มี
นกัท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่สามารถเกิดข้ึนได้ นักท่องเท่ียวคือใคร มีนักคิด นัก
ทฤษฎีหลายท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความและความหมายไวม้ากมาย เช่นองคก์ารสหประชาชาติ (United 
Nation:UN)  ไดใ้ห้ความหมายของ นกัท่องเท่ียว ไวด้งัน้ีคือ ผูม้าเยือน (Visitor) หมายถึง บุคคลท่ี
เดินทางท่องเท่ียวไปยงัถ่ินหรือประเทศท่ีตนมิได้พกัอาศยัอยู่เป็นประจาํ ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ี
มิใช่ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได ้ผูม้าเยอืนประเภทน้ี จึงหมายรวมถึงผูเ้ดินทาง 2 ประเภท คือ 

1.  นกัท่องเท่ียว (Tourist) คือ ผูเ้ดินทางมาเยอืนชัว่คราวท่ีพกัอยูใ่นถ่ินหรือประเทศท่ีมา
เยอืนไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง 

2. นกัทศันาจร (Excursionist) คือ ผูเ้ดินทางมาเยือนเป็นการชัว่คราว และอยูใ่นถ่ินหรือ
ประเทศท่ีมาเยอืนนอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง 

อย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทย ได้กาํหนดไวว้่า นักท่องเท่ียว หมายถึง  บุคคลท่ี
เดินทางจากทอ้งถ่ินท่ีอยูโ่ดยปกติของตน ไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืน เป็นการเดินทางเพียงชัว่คราวดว้ยความ
สมคัรใจ  และดว้ยวตัถุประสงคท่ี์มิใช่เพื่อประกอบอาชีพทาํงานหรือหารายได ้

จิตรานุช  รักสัจจา (2550) ไดก้ล่าวถึงความหมายนกัท่องเท่ียวสําหรับหน่วยงานสําคญั
ภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพื่อใชใ้นงานสถิติ ไวด้งัน้ี 

1. นกัท่องเท่ียวเดินทางระหว่างประเทศ (International Visitor) คือ บุคคลท่ีมิไดมี้ท่ี
พาํนกัถาวรในราชอาณาจกัรไทยเป็นการถาวร การเดินทางเขา้มาเพื่อประกอบภารกิจใดๆ ทั้งน้ีตอ้ง
มิไดรั้บค่าจา้งในการประกอบภารกิจนั้นจากผูใ้ดในราชอาณาจกัรไทย 

1.1 นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีคา้งคืน (International Tourist) คือ นกัท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 วนั 

1.2 นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีไม่คา้งคืน (International Excursionist) คือ 
นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละคร้ังไม่ไดค้า้งคืน 

2.  นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Visitor) คือ บุคคลทุกสัญชาติท่ีมีท่ีพาํนกั
ถาวรอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย หรือคนไทยท่ีเดินทางไปยงัสถานท่ีหน่ึงในอีกจงัหวดัหน่ึง ซ่ึงมิใช่ถ่ิน
ท่ีอยูป่ระจาํ เพื่อประกอบภารกิจใดๆ ทั้งน้ีตอ้งไม่ไดรั้บค่าจา้งในการประกอบภารกิจนั้น ๆ จากผูใ้ด 
ณ สถานท่ีแห่งนั้นหรือไม่ไดไ้ปทาํงานซ่ึงแยกไดเ้ป็น 

3. นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีค้างคืน (Domestic Tourist) คือ นักท่องเท่ียว
ภายในประเทศท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปพกัคา้งคืนนอกท่ีพาํนกัอาศยัในปัจจุบนั แต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย 1 
คืน 
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4. นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่คา้งคืน (Domestic Excursionist) คือ นกัท่องเท่ียว 
ภายในประเทศไทยท่ีมิไดพ้กัคา้งคืนนอกท่ีพาํนกัอาศยัในปัจจุบนั 

สมบติั  กาญจนกิจ (2544) กล่าวถึงความหมายของนกัท่องเท่ียวไวว้่าหมายถึงผูค้นท่ี
เดินทางไปเยี่ยมเยือนต่างถ่ินท่ีมิใช่อาศยัอยูต่ามปกติ ดว้ยเหตุผลท่ีมิใช่การดาํรงชีพในถ่ินท่ีเดินทาง
ไปเยี่ยมเยือนปลายทางและผูม้าเยือน (Visitors) หมายถึงนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีคา้งคืน(Tourists) เดินทางมาเยือนและพกัแวะตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป
ทั้งน้ีจะตอ้งมีการใช้บริการสถานท่ีพกัแรม ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ (Local Accommodation) ซ่ึง
แยกตามลกัษณะของนกัท่องเท่ียวต่างๆ ดงัน้ี 

1.1  นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศแบบคา้งคืน (International Tourist) ประเภทน้ีจะ
เดินทางเขา้มาในประเทศและจาํพาํนกัพกัอยูใ่นคร้ังหน่ึงๆ จะไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงและไม่มากกวา่ 
60 วนั 

1.2  นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือ
ชาติอ่ืนๆ ต่างดา้วท่ีพกัอยู่ในประเทศไทยแลว้เดินทางไปตามจงัหวดัต่างๆ เพื่อการท่องเท่ียว โดยมี
ระยะเวลาในการพกัไม่เกิน 60 วนั 

2. นักทศันาจร (Excursionists) นักท่องเท่ียวประเภทน้ีจะไม่พกัค้างคืน เดินทางมา
ท่องเท่ียวเป็นการชัว่คราวและมีเวลาอยูใ่นประเทศนอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง ไม่ไดมี้การใชบ้ริการสถานท่ี
พกัแรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ แบ่งตามลกัษณะของนกัท่องเท่ียวไดคื้อ 

2.1  นกัทศันาจรระหวา่งประเทศ (International Excursionists) 
2.2  นกัทศันาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionists) 

จากความหลากหลายขา้งตน้ของนกัวิชาการท่ีให้ความหมายของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบสําคัญของการท่องเท่ียวไว้หลายอย่าง หลายประการ ในเชิงทฤษฎี อันเป็น
มาตรฐานสากลในความหมายท่ีควรใชไ้ปในทิศทางเดียวกนัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และวงการ
ผูป้ระกอบธุรกิจการบริการท่องเท่ียว กล่าวโดยสรุปผูว้ิจยัเห็นว่า นกัท่องเท่ียวในกลุ่มท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มท่ีเดินทางออกนอกประเทศไทย เพื่อเดินทางไปยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย ซ่ึงมีระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียวรวมการพกัแรมประมาณ 8-12 วนัซ่ึง 
มากกวา่ 24 ชัว่โมง จดัประเภทเป็นนกัท่องเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound Tourist) หรือ (Out 
going) คือนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ (กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย) และ อยา่งไรก็
ตามนกัท่องเท่ียวทั้งหลายในกลุ่มนกัเดินทาง (Travelers)ทั้ง Tourist และ Excursionists ต่างเป็นนกั
เดินทางท่ีสามารถบริหารจดัการเก็บเป็นสถิติได ้อนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการในการทาํ
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ธุรกิจบริษทันําเท่ียว ท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ เพื่อทราบความตอ้งการต่างๆ ของนักท่องเท่ียวและ
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีอาจเป็นกลุ่มตลาด
เป้าหมาย 

 
นกัเดินทาง (Travelers)  

 
สถิติเพื่อการท่องเท่ียว 

 

ผูม้าเยอืน (Visitors) 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.1  แสดงประเภทของนกัเดินทาง 
 
ทีม่า:  สมบติั  กาญจนกิจ (2544) 
 

2.1.3  องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวและสินคา้ท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงโดยภาพรวมใหญ่แลว้มีส่วนภายในสําคญัซ่ึงถือเป็น

ส่วนประกอบ เพราะนกัท่องเท่ียวมีความหลากหลาย รวมถึงประเภทต่างของการท่องเท่ียวก็มีความ
หลากหลาย องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวและสินคา้ท่องเท่ียวจึงเป็นส่วนสําคญั เพื่อการศึกษาใน
ส่วนรายละเอียดของตัวสินค้าท่องเท่ียว ผูว้ิจยัขอนําแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ มากล่าวถึง
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวและสินคา้ท่องเท่ียวเป็นดงัน้ี 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวเป็นส่ิงสําคญัและ 
เป็นองค์ประกอบแรกของการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นตวัสินคา้หลกัของการท่องเท่ียว หรือ เป็น
จุดหมายปลายทางและแรงดึงดูดของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความคิดและวางแผนจะไปสัมผสั หรือกล่าว

นกัท่องเท่ียว 
(Tourists) 

นกัทศันาจร
(Excursionists) 

ไม่ใช่พลเมือง พลเมืองแต่อยู่
นอก 

เจา้หนา้ท่ี
เคร่ืองบิน 

 

ผูโ้ดยสาร ผูม้าเยอืน เจา้หนา้ท่ี 
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อีกนยัหน่ึงก็คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวหมายถึงสรรพส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราทั้งท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ
และส่ิงท่ีเกิดเองโดนมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง มีความงดงามและเป็นส่ิงดึงดูดจิตใจทาํให้นกัท่องเท่ียวคิดมา
เยี่ยมเยือน มีทั้ ง ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสัมผสัได้ และเป็นรูปนามธรรมท่ีสัมผสัไม่ได้อย่างน้อยมี
องคป์ระกอบ 3 ประการคือ 

1. ต้องมีส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีสุดของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ท่ีจะต้องมีส่ิงดึงดูดจิตใจ ในการท่ีจะให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงแต่ละท่ียอ่มมีความแตกต่างกนัออกไปตามประเภททรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงแต่
ละกลุ่มนกัท่องเท่ียวจะมีความแตกต่างกนัในส่ิงดึงดูดใจ 

2. ตอ้งมีการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวโดยเส้นทางต่างๆ (Accessibility) ความสําคญัของ
เครือข่ายการคมนาคมเป็นส่ิงจาํเป็นในการขนส่งนาํนกัท่องเท่ียวเขา้ไปในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
จะตอ้งมีความเช่ือมโยงกนั การกาํหนดท่ีจอดรถ หรือสถานีรถไฟ ท่าเรือสนามบินจะตอ้งเป็นไป
เพื่อความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียว 

3. ตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenities) ส่ิงรองรับนักท่องเท่ียวให้ได้รับความ
สะดวกสบายซ่ึงโดยปกติรัฐจะเป็นผูจ้ดัหาหรือเตรียมการ เช่นหอ้งนํ้าสาธารณะ 

สันติชัย เอ้ือจงประสิทธ์ิ (2549) ได้กล่าวถึงสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ว่าควรจะมี
ส่วนประกอบต่างๆ กนัทั้งน้ี ผูซ้ื้อสินคา้นั้นจะตอ้งมีความพึงพอใจเป็นเป้าหมายสําคญัและสินคา้
ต่างๆ ให้หมายรวมถึงตวัสินค้า บริการ สถานท่ี และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์ให้
สินคา้นั้นมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสินคา้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนผสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองผูบ้ริโภค
และให้สินคา้และบริการมีความแตกต่างไปจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ในเชิงการท่องเท่ียวก็มี
ความหลากหลายในการท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการตดัสินใจและสร้างความพึงพอใจให้กับ
นกัท่องเท่ียว เช่นประเพณีวฒันธรรม ธรรมชาติ ผูค้นต่าง จึงแบ่งองคป์ระกอบของสินคา้ท่องเท่ียว
ไวเ้ป็นการพิจารณาร่วมกนั 4 ประการคือ 

1. ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) ไดแ้ก่ตวัสินคา้ท่องเท่ียวท่ีสนองตอบและผูซ้ื้อได้
ประโยชน์โดยตรง ไดแ้ก่แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

2. ผลิตภณัฑ์ควบ (Facilitating Product) เป็นส่วนสําคญัของผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวท่ีขาดหายไม่ไดแ้ละไดผ้สมผสานติดพ่วงมาในตวัสินคา้ เช่นการบริการท่ีด่านเขา้เมืองทั้ง
เขา้และออก เหมือนระบบโรงแรมท่ีจะตอ้งมีการใหบ้ริการเช็คอินและเช็คเอา้ท์ 

3.  ผลิตภณัฑ์เสริม (Supporting Product) เป็นการเพิ่มเติมในมูลค่าของสินคา้ท่องเท่ียว
ให้เพิ่มมากข้ึนและจากสินคา้ผลิตภณัฑ์เสริมอาจกลายเป็นสินคา้หลกัไปโดยปริยายเพราะมีการ
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พฒันาเกิดข้ึน เช่นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในเกาะฮ่องกงแต่เดิมมิไดเ้นน้เร่ืองการท่องเท่ียวชอ้ป
ป้ิงแต่เน่ืองจากมีการพฒันาเปล่ียนแปลง ทาํใหฮ่้องกงเปล่ียนจุดขายโดยเป็นศูนยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิง
สาํคญัของโลก 

4.  ผลิตภณัฑ์เพิ่มเติม (Augmented Product) อนัไดแ้ก่ความีนํ้ าใจ มีอธัยาศยัไมตรีของ
ผูค้นต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ จะเป็นการทาํให้สินคา้การท่องเท่ียวประเภทน้ี มีคุณค่ามากข้ึน
และเป็นส่วนเติมเตม็ใหส้มบูรณ์ 

ปิยะวดี  หิริกมล (2545) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 ประการของการของแหล่ง
ท่องเท่ียวซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ส่ิงดึงดูดใจซ่ึงเกิดจากสถานท่ีท่องเท่ียวและเหตุการณ์ สถานท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติ
สร้างข้ึน หรือมนุษยส์ร้างข้ึน แต่เหตุการณ์ท่ีประทบัใจมกัเกิดจากการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแต่เพียงอยา่ง
เดียว 

2. ส่ิงอาํนวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้นักท่องเท่ียว หรือคนเดิน
ทางเข้าไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวได้รวดเร็วสะดวก ปลอดภัยสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการ
ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เช่น ระบบขนส่ง ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค เช่น นํ้ า ไฟฟ้า จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ี ส่ิงก่อสร้าง
อ่ืนๆ เช่น โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก โรงพยาบาล สํานกังานไปรษณีย ์ตลอดจน
ระบบการกาํจดัของเสีย ก็เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปกบัแหล่งท่องเท่ียว 

3. การเขา้ไปถึง แหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีระบบขนส่ง ซ่ึงประกอบดว้ย เส้นทาง พาหนะ
สถานี และผูป้ระกอบการ การขนส่งมีวตัถุประสงค์ในการลาํเลียงคน และส่ิงของไปยงัจุดหมาย
ปลายทางโดยผา่นเส้นทางหรือท่อลาํเลียง 
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ภาพที ่2.2  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของแหล่งท่องเท่ียว 
 
ทีม่า:  ปิยะวดี  หิริกมล (2545) 
 

กล่าวโดยสรุปขององคป์ระกอบท่ีสาํคญัของแหล่งท่องเท่ียวขา้งตน้จะตอ้งประกอบดว้ย
ส่ิงต่างๆ เช่นส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเช่นห้องนํ้ า ป้ายบอกทาง ส่ิงอาํนวยความสะดวกใน
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เช่นถนน ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับพาหนะท่ีรองรับในการเดินทาง 
เช่นท่าเรือ สนามบิน บริเวณสถานีรถไฟและรถท่ีใช้เป็นพาหนะ สถานท่ีจอดรถ สําหรับแหล่ง
ท่องเท่ียวจะต้องเป็นแหล่งท่องเท่ียว จะต้องมีส่ิงดึงดูดใจเพื่อเป็นการจุดประกายให้เกิดความ
ตอ้งการเดินทางไปท่องเท่ียว เหล่าน้ีคือองค์ประกอบสําคญัท่ี ผูเ้ดินทางมกัให้ความสําคญัในการ
ตดัสินใจเพื่อการเดินทาง 

2.1.4  ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
นอกจากนักท่องเท่ียวแล้วซ่ึงถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวซ่ึงจะขาดไปมิได้  ส่วนประกอบลําดับถัดมาคือ ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว หรือ  
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัและส่วนประกอบท่ีสาํคญัและเป็นส่ิงดึงดูดทางใจท่ีถือวา่มี
ความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมต่างๆ พื้นท่ีต่างๆ ของ
การท่องเท่ียว สิงของอนัเก่ียวเน่ืองจากของท่ีระลึกต่างๆ ของสถานท่ีนั้นๆ ลว้นให้คุณค่าเชิงการ

แหล่งท่องเท่ียว 

ความสะดวก การเข้าถงึ สิง่ดงึดดูใจ 

สถานท่ี เหตุการณ์ อาคาร
ส่ิงก่อสร้าง 

ปัจจยัพ้ืนฐาน
การผลิต 

การขนส่ง/การขาย 

มนุษยส์ร้าง ธรรมชาติสร้าง 

กิจกรรม 
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ท่องเท่ียว หรือความสวยงามของธรรมชาติ คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม การ
แลกเปล่ียนประสบการและเรียนรู้วฒันธรรม ทั้งน้ีทรัพยากรการท่องเท่ียวอาจเห็นไดช้ดัในรูปของ
รูปธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละสัมผสัไดแ้ละส่วนท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่นภาษา การ
แสดงพื้นบา้นต่างๆ เป็นตน้ 

จิตรานุช  รักสัจจา (2550) ได้กล่าวถึงทรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ีคือ 

1.  ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน เช่นวิวทิวทศัน์ สัตว์
ป่า ภูมิอากาศ ปรากฏการธรรมชาติต่างๆ 

2.  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเช่น โบราณสถาน ประวตัศาสตร์ประเพณี
วฒันธรรมต่างๆ กีฬา สถานท่ีท่ีเป็นเทคนิคอุตสาหกรรมทั้งหลาย กิจกรรมบนัเทิง สวนสาธารณะ
สวนสนุกต่างๆ เป็นตน้ 

นิศา  ชัชกุล (2555) ให้ความหมายของทรัพยากรการท่องเท่ียวไวว้่า หมายถึงส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเช่นชีวิตวฒันธรรมของผูค้นต่างๆในชุมชน
ตลอดจนประเพณี วฒันธรรม เทศกาลงานประเพณีประจาํปีต่างๆ ทั้งหลายท่ีกล่าวมานับเป็นส่ิง
ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมีความคิดท่ีจะมาเยอืนมาสัมผสั 

ทิพวรรณ  พุ่มมณี (2546) ไดใ้ห้ความหมายของทรัพยากรการท่องเท่ียวว่า เป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์และมีคุณค่ากบัการท่องเท่ียว และเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวให้เกิดการไปเยือนมีทั้ง
ส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเช่นวฒันธรรมประเพณี ต่างๆ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) กล่าวถึงความหมายของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวว่าหมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนทั้งในลักษณะท่ีเป็น
รูปธรรมสามารถสัมผสัไดแ้ละลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงมนุษยส์ามารถ
นาํมาเป็นสินคา้และใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียว และเป็นมรดกอนัทรงคุณค่าของประเทศ และ
ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดแ้บ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวประกอบดว้ย 

1. แบ่งตามคุณค่าความสนใจของนกัท่องเท่ียวอนัไดแ้ก่ 
1.1 ประเภทธรรมชาติเกิดข้ึนไม่มนุษยไ์ม่ไดส้ร้างเช่น วิวทิวทศัน์ ป่าไมต้น้ไมพ้นัธ์ุ

ไมส้ภาพภูมิประเทศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่นดาวตก ราหูอมจนัทร์ 
1.2  ประเภทประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถานและศาสนา เช่นโบสถ์ วิหาร

พระพุทธรูป เทวะรูป ศิลาจารึก แหล่งประวติัศาสตร์ต่างๆ 
1.3 ประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมเช่นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทาง

ศิลปะ 

DPU



21 

2. แบ่งตามประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวตามช่วงชั้นโอกาสเชิงนนัทนาการ 
2.1  พื้นท่ีสันโดษ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ห่างไกล เข้าถึงได้ยาก ยงัคงสภาพ

ธรรมชาติและบรรยากาศแบบธรรมชาติสมบูรณ์เหมาะสาํหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ
เช่นการส่องนก 

2.2  พื้นท่ีก่ึงสันโดษระดับท่ี1 มีส่ิงอํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียว มีการ
กาํหนดการใชป้ระโยชน์ 

2.3  พื้นท่ีสันโดษระดบัท่ี2 การเขา้ถึงกระทาํได้สะดวก มีส่ิงอาํนวยความสะดวก
พื้นฐานท่ีจาํเป็นใหก้บันกัท่องเท่ียว 

2.4  พื้นท่ีธรรมชาติพฒันา มีการปรับปรุงพฒันาจากพื้นท่ีธรรมชาติเรียบร้อย การ
เดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก ปริมาณการใชป้ระโยชน์มีปริมาณมาก 

2.5  พื้นท่ีชนบท เป็นแหล่งชุมชนท้องถ่ินในชนบท เป็นแหล่งท่ีรวมการใช้
ประโยชน์ของมนุษยทุ์กรูปแบบ 

3.  แบ่งตามการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ โดยเป็นการผสมผสานกนัระหว่างแบบท่ี 
หน่ึงและแบบท่ีสองท่ีกล่าวขา้งตน้ 

มนสั  สุวรรณ และคณะ (2545) ให้ความหมายวา่ หมายถึง พื้นท่ี ส่ิงของ กิจกรรม และ 
หรือ มิติอ่ืนๆ ใดท่ีสามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเท่ียว เช่นความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าเชิง
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเท่ียวเป็นต้น ทั้งน้ี
ทรัพยากรการท่องเท่ียวสามารถปรากฏไดท้ั้งในลกัษณะของรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยการจบั
ตอ้ง เช่นส่ิงก่อสร้าง ของท่ีระลึก ถํ้า นํ้ าตก ตน้ไม ้และในลกัษณะของนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ช่น 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณีวฒันธรรม ภาษา ความเป็นมาของชนเผา่เป็นตน้ 

Brian Boniface & Chris Cooper (2005) กล่าวถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัโลก ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน และเป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนดว้ยวตัถุประสงค์ต่างๆ คือเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว เช่นสวนสนุก แหล่ซ้ือสินคา้ เพื่อเป็น
เหตุการณ์พิเศษ เช่นการแข่งขนัฟุตบอลโลก การประชุมนานาชาติ และเพื่อเป็นวตัถุประสงคอ์ยา่ง
อ่ืน เช่นการละเล่นพื้นบา้น 

กล่าวโดยสรุปคือสําหรับทรัพยากรการท่องเท่ียวหมายถึงส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา
ประกอบดว้ยส่ิงท่ีมองเห็นสัมผสัไดเ้ป็นรูปธรรม ภูเขา ทะเล โบราณสถาน และท่ีสัมผสัไม่ไดเ้ป็น
นามธรรมเช่นภาษา หรือวฒันธรรมประเพณีหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมากบัส่ิงท่ี
มนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึนมา 
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2.1.5  ความสาํคญัของการท่องเท่ียว 
อนัเป็นท่ีทราบกนัดีในทุกประเทศทัว่โลก ว่าการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคญั 

อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีทาํให้ประเทศชาติให้ความสําคัญเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ของ
ประเทศ บางประเทศกล่าวกนัวา่เป็นรายไดห้ลกั และเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลบางประเทศให้ความสําคญั
โดยนําไปเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการบริหารประเทศ และให้การสนับสนุนด้วยเงิน
งบประมาณจาํนวนมาก ความสําคญัดงักล่าได้มีนกัวิชาการต่างๆ ต่างเสนอมุมมองและกล่าวถึง
ความสาํคญัประกอบดงัน้ีคือ 

สมบัติ กาญจนกิจ (2544) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการท่องเท่ียวไว้ว่าเป็น
อุตสาหกรรม (Tourism Industry) ท่ีมีความสําคญัซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภทเก่ียวขอ้งกนั
โดยตรงเช่น ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ธุรกิจท่ีพกัโรงแรมต่างๆ ซ่ีงรวมถึงธุรกิจการเกษตร
การผลิตหตัถกรรมพื้นบา้นต่างๆ เป็นตน้ ความสาํคญัของการท่องเท่ียวจึงมีต่อส่ิงต่อไปน้ีคือ 

1. ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ก่อใหเ้กิดการหมุนเวยีนของกระแสเงินตรา 
ต่างๆทาํใหผ้ลิตผลส่วนรวมของประเทศมีค่าทวีคูณมากข้ึน เกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่

ภูมิภาคต่างๆ ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เกิดข้ึนเช่นโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหารส่ิงอาํนวยความ
สะดวกสําหรับนกัท่องเท่ียว เกิดการกระตุน้ทาํให้การนาํเอาของทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ และการ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่เปลืองเร่ืองวตัถุดิบ ซ่ึงผลผลิตจะขายไดต้ลอดเวลาทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ความสามารถของผูข้าย ทาํให้เกิดการสร้างงานและการกระตุน้ให้การผลิตเป็นวงจรหมุนเวียนใน
ประเทศ 

2. ความสําคญัต่อสังคม การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิดความสําคญัของมนุษย์
ชาติ เกิดสันติภาพ และความเป็นมิตรต่อกันมีความรู้สึกท่ีดีและเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างผูท่ี้ทาํ
หน้าท่ีเป็นเจา้บา้นและผูม้าเยือนในทุกกรณี การสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทาํให้
ทอ้งถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า ทาํให้ประชาชนมีรายได้และมีงานทาํตลอดจนจนเกิดการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูประเพณีและวฒันธรรม ลดช่องวา่งและขจดัปัญหาความแตกต่างระหวา่งสังคมเมืองกบัชนบท
ทาํใหค้นในชนบทเห็นคุณค่าของเวลาและใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์รู้จกัใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน
เพื่อนาํมาคิด นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑใ์นรูปของสินคา้ต่างๆ ได ้

3. ความสําคญัต่อการเมือง การเดินทางของนักท่องเท่ียวมกัเลือกเดินทางไปยงัท่ีท่ีมี
ความปลอดภยั นัน่หมายถึงสภาวะการเมืองของประเทศนั้นๆ จะตอ้งสงบเรียบร้อย มีความปลอดภยั
ต่อตวันกัท่องเท่ียวเป็นหลกั การเดินทางไปมาหาสู่กนันั้นเป็นการเปล่ียนซ่ึงวฒันธรรม การไดรู้้จกั
กนัทาํความเขา้ใจกนั มีความสนิทสนมกนั จะยงัให้เกิดความสามคัคีปองดองลดภาระการเสียดทาง
ทางการเมืองไดเ้พราะมนุษยเ์ป็นเพื่อนร่วมโลกกนั 
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ฉนัทชั วรรณถนอม (2552) ไดก้ล่าวไวใ้นTourism of Word ถึงความสําคญัของการ
ท่องเท่ียวว่า เป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีเก่ียวข้องกันหลายอย่าง ทั้ งเป็นธุรกิจทางตรงและ
ทางออ้ม การจาํหน่ายสินคา้ทุกประเภทในงานบริการนกัท่องเท่ียวเป็นการจาํหน่ายสินคา้ส่งออกท่ี
มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) ผลประโยชน์และเม็ดเงินจะตกอยู่ในประเทศนั้นๆ 
ก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ จึงมีความสําคญักับเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมประเพณีและ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

พิทยะ ศรีวฒัน (2553) หนังสือเอกสารคาํสอนวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการท่องเท่ียววา่ มีความสําคญัในดา้นต่าง
เช่น 

1. ด้าน เศรษฐกิ จ  เ ป็นแหล่ ง ท่ีม าให้ เ กิ ด เ งิ นตราต่า งประเทศ ลดปั ญหา กา ร
ดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศ สร้างอาชีพและการจา้งงาน เกิดการกระจายรายไดแ้ละช่วยการ
กระตุน้เศรษฐกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนัดา้น 

2. สังคมวฒันธรรม ยงัเป็นการช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ิน เกิดการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะประเพณีและส่ิงแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ินจะเห็นคุณค่าท่ีนาํทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ินมาเพิ่มคุณค่า 

3. ด้านการเมืองเห็นว่ามีความสําคญัเพราะจะเป็นการช่วยสร้างสันติภาพและความ
สามคัคีใหเ้กิดข้ึนในสังคมโลกขณะเดียวกนัก็เป็นการส่งเสริมความมัน่คงและภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่
นานาประเทศไดเ้ห็น 

กัลยา  สมมาตร (2541)  ได้กล่าวถึงความสําคัญของการท่องเ ท่ียวไว้ว่า  เ ป็น
อุตสาหกรรมอย่างหน่ึงซ่ึงมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ ทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มดงันั้นหากมีการพฒันาการท่องเท่ียว ก็จะส่งผลให้กระทบต่อ สังคม วฒันธรรม การเมือง
ไดด้งัน้ีคือ 

1. เป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละการกระจายโอกาสการจา้งงานของคนส่งผล
ให้เกิดมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน ทาํให้คนมีรายไดจ้ากนั้นก็จะทาํให้คนมีอาํนาจซ้ือเพิ่มมากข้ึน
พร้อมท่ีจะจบัจ่ายใชส้ร้อยในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีจาํเป็นเพื่อการดาํรงชีพ 

2. ประชาชนไดป้ระโยชน์ในการท่ีรัฐเป็นผูล้งมือในการจดัสรรส่ิงท่ีเป็นสาธารณูประ
โภคขั้นพื้นฐานใหก้บัคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

3. ช่วยให้เกิดสันติภาพแห่งมวลมนุษย์ เกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ความรู้และ
การศึกษา 
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4. ทาํให้เกิดการต่ืนตวัในการอนุรักษ์และคน้ควา้หาความรู้ในมรดกวฒันธรรมของ
ตวัเอง 

5. ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษาทาํใหค้นมีโลกทศัน์กวา้งข้ึน 
6. ลดความแออดัในสังคมเมือง ลดปัญหาการอพยพเขา้เมือง 
7. เป็นการช่วยการกระตุน้ทาํให้เกิดการคิดคน้ ประดิษฐ์สินคา้ต่างๆ มาในรูปแบบของ

ท่ีระลึก 
8. เป็นการบ่มและสร้างทศันคติต่างๆ ให้เกิดในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ก่อให้เกิดความ

ประทบัใจมีทศันคติท่ีดีต่อสถานท่ีนั้นๆ 
9. สร้างความปลอดภยัความมัน่คงใหก้บัพื้นท่ีต่างๆ เพราะนกัท่องเท่ียวจะเลือกเดินทาง

ไปยงัท่ีท่ีปลอดภยัเสมอปราศจากปัญหาเร่ืองการเมืองต่างๆ 
10. เป็นการช่วยการป้องกนัและบ่อนทาํลายจากฝ่ายตรงกนัขา้มของภาครัฐเน่ืองจาก

ทาํใหผู้ค้นกินดีอยูดี่แลว้ปัญหาเร่ืองมิจฉาชีพก็จะลดลงเน่ืองจากคนมีรายไดแ้ละมีการกินดีอยูดี่ 
จึงสรุปไดว้า่ ความสําคญัของการท่องเท่ียวจากท่ีไดก้ล่าวมาในเร่ืองของเศรษฐกิจแลว้ 

ยงัเป็นส่ิงสําคญัสามารถมองได้เป็นมิติต่างๆต่อเน่ืองคือ มิติทางสังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม
ประเพณี การเมืองและก่อประโยชน์ทางการศึกษาของมนุษย์ชนในอนัท่ีจะฝักใฝ่ในการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างถ่ินทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการพฒันาทอ้งถ่ินของตวัเองเป็นตน้ 

2.1.6  องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวมีส่ิงสาํคญัเป็นองคป์ระกอบและในองคป์ระกอบต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมากมาย ซ่ึงบางคร้ังเป็นเหตุผลซ่ึงกนัและกนัและเป็นส่วนสําคญัซ่ึงกนัและกนันกัวิชาการต่าง
เสนอมุมมองและความหมายขององคป์ระกอบของการท่องเท่ียวไวด้งัน้ีคือ 

สมบติั กาญจนกิจ (2544) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบในการท่องเท่ียววา่ เป็นกระบวนการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยสามด้านคือ ด้านทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียว (Tourism Resource) ดา้นการบริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) และดา้นการตลาด
ท่องเท่ียว (Tourism Market or Tourist) ทั้งสามดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งชนิดเป็นเหตุเป็นผลซ่ึง
กันและกัน จะเกิดข้ึนมาได้ก็ต่อเม่ือนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวนั้นๆ เพื่อการนันทนาการหรือทศัน์ศึกษา ซ่ึงโดยปกติทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเป็น
ทรัพยากรท่ีใช้ไม่มีวนัหมดไปและมีการทาํหรือปรับปรุงชดเชยอยูต่ลอดเวลา ประกอบกบัการใช้
ทรัพยากรดงักล่าวเป็นการใชแ้บบสัมผสัแต่ภายนอกไม่ไดมี้การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรแต่อยา่งใดแม้
การท่องเท่ียวจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญัแต่ก็มีความสัมพนัธ์กบัอีกหลายประการเช่น 
สภาพกายภาพและระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้ม โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและ
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วัฒนธรรมขององค์กรรวมตลอดถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ดังนั้ นองค์ประกอบควร
ประกอบดว้ย 

1. แหล่งท่องเท่ียว เป็นอุปทานการท่องเท่ียวพร้อมเสมอในการเป็นส่วนหน่ึงในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้มาสัมผสัและเยีย่มเยอืนของนกัท่องเท่ียว 

2. การบริการท่องเท่ียว เป็นส่ิงสาํคญัในการรองรับนกัท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงและ
เป็นส่วนดึงดูดให้นักท่องเท่ียวคิดเดินทางท่องเท่ียว เพราะหวงัในการได้รับในส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ความบนัเทิง เช่น ท่ีพกั อาหาร พาหนะ 

3. ตลาดการท่องเท่ียว เป็นการแสดงออกทางด้านอุปสงค์ (Tourism Demand) ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวแสดงความปรารถนาในการเดินทางจากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัท่ีอีกแห่งหน่ึงเพื่อร่วมใน
กิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจหรือเพื่อการอ่ืนๆ 

พยอม  ธรรมบุตร (2549)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเ ท่ียวว่า เ ป็น
อุตสาหกรรมสาํคญัท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆเหล่าน้ี 

1. จะตอ้งมีแหล่งท่องเท่ียว (Tourist Attraction) ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุด
เพราะเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวคิดมาเยือน แหล่งท่องเท่ียวอาจมีความหลากหลายทางชีวะ
ภาคเช่น สภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม วฒันธรรมประเพณีตลอดจนผูค้นทอ้งถ่ินท่ีมีวิธีชีวิตท่ีน่าสัมผสั
และศึกษา 

2. จะตอ้งมีบริการการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี (Accessibility) ทั้งทาง บก ทางนํ้ า ทาง
อากาศ ซ่ึงเป็นการสะดวก และเอ้ืออาํนวย แก่นกัท่องเท่ียว 

3. จะตอ้งมีท่ีพกัสําหรับคา้งแรมท่ีไดรั้บมาตรฐาน (Accommodation) พร้อมส่ิงอาํนวย
ความสะดวกตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีพัก เช่นเป็นท่ีพักท่ีมีอาหาร สระนํ้ า และบริการอ่ืนๆ ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บความสะดวกสบายและยติุธรรมกบัราคาท่ีตอ้งจ่าย 

4. จะตอ้งมีกิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวเก็บเก่ียวเป็นประสบการณ์ (Tourist Activities and 
Recreational Activities) เพราะการเดินทางท่องเท่ียวมิใช่เพียงเพื่อเดินทางไปชมเพียงโบราณสถาน 
หรือชมเพียงแหล่งท่องเท่ียวแต่เพียงอย่างเดียว ระหว่างการเดินทางจะต้องมีกิจกรรมให้
นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสทดลอง หรือได้ลงมือร่วมกิจกรรมด้วย อันเป็นประสบการณ์ตรงท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บและจดจาํ ทาํให้เกิดความประทบัใจ เช่น กิจกรรมตกปลาหมึก หรือกิจกรรม
ไดด้าํนํ้าสัมผสัใตท้ะเล 

5. ส่วนอ่ืนๆ จะเป็นเบ็ดเตล็ดให้กับนักท่องเท่ียวเกิดความสะดวก เช่น ร้านอาหาร
สาํนกังานไปรษณีย ์
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บุญเลิศ  จิตตั้ งวฒันา (2548) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเท่ียวไว้ว่ามี
ส่วนประกอบอยู ่4 ส่วนคือ 

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resources)ซ่ึงเป็นจุดหมายหลกัและเป็นตวัสินคา้
ตัวหลักของการท่องเท่ียว จึงเป็นส่ิงจูงใจในการประกอบการตัดสินใจเลือกเดินทาง และ
ขณะเดียวกนัก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวมีความคิดท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนและ
สัมผสัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

2. การตลาดการท่องเท่ียว (Marketing) การท่ีคนจะคิดเดินทางไปท่องเท่ียวยงัท่ีต่างๆ 
ยอ่มตอ้งไดรั้บการบริโภคข่าวสาร ไม่วา่แหล่งท่องเท่ียวท่ีนั้นจะดีและสวยงามขนาดไหน จึงจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กนับอกให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ การตลาดการ
ท่องเท่ียวจึงเป็นส่วนหน่ึงในการปลุกเร้าใหค้นเคล่ือนไหวเพื่อการท่องเท่ียว 

3. นกัท่องเท่ียว (Tourist) เป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ีทาํให้เกิดการท่องเท่ียวข้ึนเพราะ
นกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงมีความประสงค์และตอ้งการสัมผสัความแปลกใหม่ แสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในต่างถ่ิน 

4. โลจิสติกส์สําหรับการท่องเท่ียว (Logistics  Tourism) นัน่หมายถึงความสําคญัของ
การเดินทางท่ีจะตอ้งพึ่งพาหนะในการเดินทางทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศเป็นส่ิงสาํคญั 

กล่าวโดยสรุปขององค์ประกอบการท่องเท่ียวนอกจากจะมีนักท่องเท่ียวเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคญัแลว้ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัท่องเท่ียวก็จดัเป็นส่ิงสําคญัเช่นกนั เช่นในเร่ือง
ของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทางทั้งทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ ระบบการบริหาร
จัดการต่างๆ ในการทาํการตลาดเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวในมิติของงานประชาสัมพันธ์  
การบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวฯลฯ ต่างเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของการท่องเท่ียว
ทั้งส้ิน 

2.1.7  ประเภทของการท่องเท่ียว 
เพื่อทราบความมุ่งหมายของการเดินทางไปยงัจุดประสงคห์รือเป้าหมายในการเดินทาง

ต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวในความหลากหลายของกลุ่มเดินทางและเพื่อให้เขา้ใจในความหลากหลาย
ของนกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มและละประเภท นกัวิชาการไดน้าํเสนอแนวคิดในการแบ่งประเภท
ของการท่องเท่ียวไวด้งัน้ีคือ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งประเภทของการท่องเท่ียวไว ้5 ประเภท
คือ 

1. แบ่งตาสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง คือการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ และ
การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของตวัเอง 
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2.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่นการเดินทางเพื่อไปพักผ่อนหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างถ่ิน หรือการท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ ไปประชุม หรือการท่องเท่ียวไปยงัท่ี
หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเป็นกรณีพิเศษ เช่นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ วฒันธรรม 
แหล่งกีฬาและการบนัเทีง การประชุมสัมมนา 

3.  แบ่งตามลักษณะการเดินทาง เช่นการเดินทางท่องเท่ียวแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
โดยรวมทุกอยา่งตามรายการท่องเท่ียวระบุไวใ้นเง่ือนไขในการให้บริการ เช่นรวมอาหาร ท่ีพกั ตัว๋
เขา้ชมสถานท่ีและมคัคุเทศกน์าํเท่ียว หรือการท่องเท่ียวแบบอิสระเท่ียวเอง 

4.  แบ่งตามการตลาด เช่นกลุ่มลูกคา้หรูหราไฮโซ มุ่งและตอ้งการการไดรั้บส่ิงท่ีหรูหรา 
หรือการท่องเท่ียวแบบมวลชนในราคาถูก 

5.  แบ่งตามการจดัการ เช่นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ประเพณีนิยมเป็นหลกัไม่สนใจเร่ือง
การจดัการผลกระทบดา้นลบต่อทรัพยากรกรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

กรกิต  ชุ่มกรานต ์(2555) กล่าวถึงการแบ่งประเภทของการท่องเท่ียวไว ้ 3 วธีิคือ 
1. กา รแบ่ งแบ บส าก ล โดย ใช้ป ระ เท ศ เป็ นตัวกํา หนด ได้แ ก่  กา รท่อง เ ท่ี ย ว

ภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึงผูท่ี้อยู่อาศยัในประเทศนั้นๆ ท่องเท่ียวเดินทางใน
ประเทศของตนเอง การท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึงผูเ้ดินทางท่ีมีถ่ิน
พาํนักท่ีอ่ืนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศนั้นๆ และการท่องเท่ียวนอกประเทศ (Outbound 
Tourism) หมายถึงนกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ิพาํนกัอยู่ในประเทศหน่ึงเดินทางไปท่องเท่ียวยงัอีกประเทศ
หน่ึงหรือต่างประเทศ 

2. แบ่งตามลกัษณะการจดัการเดินทาง เช่นการจดัการเดินทางเป็นหมู่คณะทั้งกรุ๊ปเหมา 
(Group Inclusive) เป็นกรุ๊ปท่ีมีความคุน้เคยและมีความสัมพนัธ์กนัมาก่อน และ กรุ๊ปจดัท่ีมีความ
ประสงคเ์ดินทางไปในท่ีเดียวกนัแต่ไม่เคยมีความสัมพนัธ์กนัมาก่อน 

3. แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น ประสงค์ความเพลินเพลินและผกัผ่อน 
หรือมีความประสงคจ์ะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจหลงัเสร็จส้ินภารกิจอาจเดินทางพกัผอ่นเพื่อการ
คลายเครียด และการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยวตัถุประสงคพ์ิเศษเช่นชอบการท่องเท่ียวแบบเชิงนิเวศ 
สุขภาพ กีฬา ศิลปวฒันธรรม หรือเพื่อการศึกษา 

วารัชต์ มธัยมบุรุษ (2555) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการท่องเท่ียวไวใ้นTourism of World 
โดยยกการกาํหนดรูปแบบขององคก์ารการท่องเท่ียวโลก 3 รูแบบหลกัคือ 

1. รูปแบบในการท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ (natural based tourism) เช่นการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ทางการเกษตร ทางดาราศาสตร์ทางธรณีวทิยาหรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล 
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2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม  (cultural based tourism) เช่นการ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณีหรือการศึกษาวธีิชีวติผูค้นในทอ้งถ่ิน 

3. รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ  (special interest tourism) เช่นการ
ท่องเท่ียวในเร่ืองกีฬา หรือสุขภาพ ศาสนาเพื่อการจาริกแสวงบุญ หรือการผจญภยัต่างๆ เพื่อ
ประสบการณ์ใหม่และการทา้ทาย 

ชิดจันทร์ หังสสูต (2532) ได้กล่าวถึงการจดัประเภทต่างๆ ของการท่องเท่ียวตาม
หนงัสือ “หลกัวชิาการท่องเท่ียว” โดย ม.ล.ตุย้ ชุมสาย มีรายละเอียดดงัน้ีคือ 

1. การท่องเท่ียวเพื่อความสนุก นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาหยุดงานเพื่อเปล่ียนบรรยากาศ เพื่อ
สนองความอยากรู้อยากเห็น เพื่อพบเห็นส่ิงและอุบติัการณ์ใหม่ๆ เพื่อชมทิวทศัน์อนัสวยงาม เพื่อ
พบเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อสงบอารมณ์กบัความสงบของชนบท เพื่อสนุกสนาน
กบัความอึกทึกครึกโครม และตึกรามใหญ่โตของเมืองใหญ่ และเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียว 

2. การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น นกัท่องเท่ียวใชว้นัหยุดเพื่อพกัผอ่นโดยไม่ทาํงานเพื่อขจดั
ความเม่ือยลา้ทั้งกายและทางจิตใจท่ีเกิดข้ึนในเวลาทาํงานให้หมดส้ินไป และเรียกพลงักลบัคืนมา
สาํหรับเร่ิมตน้ทาํงานในวนัใหม่ 

3. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม นักท่องเท่ียวท่ีปรารถนาจะเรียนรู้ศิลปะวิทยาการ
เก่ียวกับวฒันธรรมของชาติต่างๆ ในสถาบัน หรือสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงหรือในประเทศท่ีมี
วฒันธรรมท่ีน่าสนใจของเขา เพื่อชมโบราณสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์เพื่อ
ติดตามความเจริญทางวตัถุเทคโนโลยปัีจจุบนัและงานฉลอง 

4. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา เพื่อชมการกีฬาคร้ังสําคญัๆ ใหญ่ๆ ของโลก และการ
เดินทางไปเพื่อกีฬาชนิดนั้นโดยเฉพาะในทอ้งถ่ินนั้น 

5. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ คือวา่งจากการทาํธุรกิจก็หาเวลาไปเท่ียวดว้ย 
6. การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมสัมมนา 
7. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา 
วรรณา  วงษ์วานิช (2545) ได้เสนอการจัดประเภทการท่องเท่ียวโดยจาํแนกตาม

จุดมุ่งหมายดงัต่อไปน้ีคือ 
1. เพื่อความบนัเทิงสนุกสนาน เป็นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการเปล่ียนบรรยากาศ 

ประกอบกบัความตอ้งการอยากรู้อยากเห็น เพื่อชมประเพณีวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้น
ในต่างถ่ินซ่ึงบางคร้ังการท่องเท่ียวแบบน้ีจะข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายอย่างเช่น รสนิยม ฐานะทาง
การเงินของนกัท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดความสนใจของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

DPU



29 

2. เพื่อพกัผ่อนและสุขภาพ เป็นการใช้เวลาเพื่อการรักษาสุขภาพรวมถึงการฟ้ืนฟู
สุขภาพหลงัการเจบ็ป่วย 

3. เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ในวฒันธรรมประเพณีของต่างทอ้งถ่ิน 
4. เพื่อการกีฬาและใหค้วามสาํคญักบัการกีฬาในโอกาสต่างๆ ของการแข่งขนั 
5. เพื่อสานต่อธุรกิจและการประชุมสัมมนา 
6. เพื่อการศึกษาดูงานเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานต่างๆ 
สู่ขวญั  ชาวดินฟ้า (2549) กล่าวถึงประเภทของการท่องเท่ียวดงัน้ีคือเพื่อความบนัเทิง

วฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงพาณิชย ์เชิงวชิาการ และการกีฬา 
กล่าวโดยสรุปตามท่ีนักวิชาการต่างๆ ได้นําเสนอและแบ่งประเภทต่างๆ ของการ

ท่องเท่ียวแลว้ ไม่วา่จะเป็นการแบ่งโดยใชส่ิ้งต่างๆ เช่น การตลาด ภูมิศาสตร์การจดัการ การเดินทาง 
วตัถุประสงค์ของการเดินทาง  หรืออ่ืนๆใด แต่โดยประการหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้
ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองเพื่อความบนัเทิงและการพกัผอ่น ตลอดจนเพื่อการศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง
การเรียนรู้แลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัในพื้นท่ีต่างถ่ินของนกัท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัก็เป็น
การส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพื่อการศึกษาดูงานเป็นการแลกเปล่ียนกนัในเชิงวิชาการการอาชีพ 
บางประเทศเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาในศาสตร์แห่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั สามารถเป็นตน้แบบ
ของการเรียนรู้ไดเ้ช่นประเทศผูน้าํความเจริญทางดา้นเทศโนโลยี่อย่างประเทศญ่ีปุ่น การเดินทาง
เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่นจึงมีค่าประกอบกบัเป็นประเทศท่ีมีศิลปวฒันธรรมเก่าแก่ การ
เดินทางไปในประเทศน้ีจึงได้รับความสําคญัครบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ในสาขาต่างๆ 
ความบนัเทิง ประเพณีวฒันธรรม เทคโนโลย ีฯลฯ ดงัไดเ้สนอไวเ้บ้ืองตน้ 

2.1.8  วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียว 
เป้าหมายท่ีปลายทางของผูเ้ดินทางยอ่มมีความแตกต่างกนั ส่ิงนกัเดินทางท่องเท่ียวต่าง

มีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั หลงัจากผา่นกระบวนการตดัสินใจโดยผา่นการรับรู้ข่าวสารอนัเป็นเหตุ
ทาํใหเ้กิดแรงดึงดูดใจท่ีจะคิดเดินทางไปเยีย่มเยอืนในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ในมุมมองของนกัวิชาการ
ต่างๆ มีมุมมองและใหค้วามสาํคญัของการเดินทางในวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัเป็นดงัน้ี 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่การเดินทางจะตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจและเป็นการ
ชัว่คราวไม่ใช่เพื่อเป็นการหารายไดห้รือเพื่อเป็นการประกอบอาชีพ มีความมุ่งหมายอยูคื่อ เพื่อเป็น
การพกัผ่อนในวนัหยุดเพื่อตอบสนองร่างกายและจิตใจท่ีเหน่ือยลา้กบัการทาํงานมาในช่วงเวลา
ทาํงาน เพื่อการเรียนรู้ในวฒันธรรมศาสนาของประเทศต่างๆ  การเดินทางเพื่อเป็นการศึกษาหา
ความรู้ การเดินทางเพื่อการร่วมแข่งขนักีฬาและความบนัเทิง การเดินทางเพื่อเป็นการตอบสนองใน
ส่ิงท่ีสนใจเป็นกรณีพิเศษเช่นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเป็นงาน
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อดิเรก การเดินทางท่ีมีวตัถุประสงชดัเจนเช่นการไปเยี่ยวญาติ หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจอาจเป็น
เดินทางหลงัจบธุรกิจ หรือก่อนเร่ิมธุรกิจ และการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไปประชุมสัมมนา 

ตุย้ ชุมสาย และญิบพนั พรหมโยธี (2527) ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวไว้ว่า เป็นการเดินทางเพื่อความสนุกสนาน ความบันเทิง เพื่อการพักผ่อน สัมผสั
วฒันธรรม ชมกีฬาและชมการแข่งขนักีฬา ใช้เวลาว่าง พกัผอ่นหลงัประกอบธุรกิจเพื่อการประชุม 
สัมมนา และรวมถึงการเยีย่มญาติ 

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ ์(2542) ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว (Tourism Suppliers) นิยม
แบ่งวตัถุประสงคใ์นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 

1. การพักผ่อนเ ม่ือมี เวลาว่าง (Leisure)  อันได้แก่การทํา กิจกรรมนันทนาการ 
(recreation) วนัหยดุ (holiday) เพื่อสุขภาพ (heath) การศึกษา (study) ศาสนา (religion) และการกีฬา 
(Sport) 

2. การติดต่อธุรกิจ (Business) ได้แก่การประชุม (meeting) การปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย (mission) รสนิยมและความตอ้งการส่วนตวัของนักท่องเท่ียว เช่นการเดินทางการพกั
แรม การรับประทานอาหาร การเท่ียวดูชม การซ้ือของท่ีระลึก และอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กบัการมีอาํนาจใน
การซ้ือของนักท่องเท่ียวมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินตามราคาของสินค้าในขณะนั้นผู ้
ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมท่ีพกัอาศยัแบบต่างๆ ภตัตาคาร 
ร้านค้า ธุรกิจการขนส่งทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ หรือผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว (Tourism 
Supply) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเพื่อสร้างความพึงพอใจ ดึงดูดใจให้เกิดความ
ตอ้งการหรืออุปสงคท์างการท่องเท่ียว (Tourism Demand) เพิ่มมากข้ึน 

ชิดจนัทร์  หังสสูต (2532) ได้กล่าวถึงความมุ่งหวงัหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ีคือ 

1. ความมุ่งหมายทางกายภาพ ไดแ้ก่ การมุ่งเดินทางเพื่อการพกัผ่อนทางร่างกาย การ
แสดงกีฬา การสนุกสนานท่ีชายหาด การพกัผอ่นใจในไนตค์ลบั และการรักษาสุขภาพโดยตรงอาจ
เป็นคาํสั่งของแพทยห์รือคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อการรักษาตวั เช่นการอาบนํ้ าแร่เพื่อการรักษา
โรคเป็นตน้ 

2. ความมุ่งหวงัทางศิลปวฒันธรรม ได้แก่ ผูเ้ดินทางท่ีต้องการหาความรู้เก่ียวกับ
ประเทศนั้นๆ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัดนตรี ศิลปะ นิทานพื้นบา้น การเตน้รํา การเขียนภาพ ศาสนาและ
กิจกรรมวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 

3. ความมุ่งหวงัมิตรภาพไดแ้ก่ ผูเ้ดินทางท่ีประสงค์เยี่ยมเยียนเพื่อน หรือญาติเพื่อหนี
ความจาํเจ หนีไปจากครอบครัว และเพื่อนบา้นหรือเพื่อคบเพื่อนใหม่ๆ 
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4. ความมุ่งหวงัทางฐานะและเช่ือเสียงเกียรติศกัด์ิ ตอ้งการพฒันาบุคลิกส่วนตวัเช่นการ
ไปประชุม ไปธุรกิจ ไปศึกษาต่อ ไปเพื่อศึกษาให้ได้ปริญญาบตัร และสนใจในด้านอาชีพหรือ
วชิาชีพอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ 

กล่าวโดยสรุปของวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมีอยู่ย่อมมีความ
แตกต่างกนัไปตามส่ิงดึงดูดใจของตนเอง กบัส่ิงท่ีตนเองตอ้งการและวางแผน หลงัไดรั้บข่าวสาร
ขอ้มูลต่างๆ จากการบริหารจดัการด้านการตลาด การประชาสัมพนัธ์แลว้ แต่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย
โดยรวมท่ีคลา้ยคลึงกนัคือการเดินทางเพื่อการพกัผอ่น เพื่อไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตและ
เพื่อเป็นการเรียนรู้ศึกษาวฒันธรรมต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากในทอ้งถ่ินของตนเองมีอยู ่และขอ้สําคญั
ตอ้งเดินทางไปโดยมิไดมี้การบงัคบัประการใด 

แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว (6As) 
ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงเร่ืององคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวไว ้พอจะสรุป

ไดด้งัน้ีคือ (Cooper & Boniface, 1994; Collier & Harraway, 1997 และบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2542)  
กล่าววา่ แหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีสําคญัท่ีจะสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะตอ้ง
ประกอบดว้ย 6 As คือ 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attractions) เช่นมีความสวยงาม มีธรรมชาติ วฒันธรรมประเพณี เป็น
สถานท่ีท่ีดึงดูดในฐานทั้งธรรมชาติสร้างและมนุษยส์ร้างข้ึน 

2. การเข้าถึง (Accessibility) การเดินทางเข้าถึงต้องเป็นไปได้สะดวกสําหรับ
นกัท่องเท่ียว โดยอาจมีเครือข่ายระบบขนส่งท่ีสะดวกปลอดภยั 

3. ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenities) มีบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาํนวยความ
สะดวกแก่นกัท่องเท่ียวเช่น ท่ีหอ้งนํ้า ร้านขายของท่ีระลึก นํ้า ไฟ ร้านอาหารหลากหลาย 

4. บริการเสริมท่ีคนในทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัหาข้ึนมาเอง (Ancillary Service) เช่นการจดัการ
บริการท่ีพักแบบโฮมสเตย์โดยพักรวมกับเจ้าของบ้านเกิดการเรียนรู้ว ัฒนธรรมการพูดคุย
แลกเปล่ียน 

5. บริการท่ีพกั (Accommodation) มีบริการท่ีพกัท่ีได้มาตรฐานความปลอดภยัและ
ความสะอาด 

6. กิจกรรมทางการท่องเท่ียว (Activity) มีกิจกรรมระหว่างเดินทางให้ผูเ้ดินทางได้
ปฎิบติัและไดร่้วมลงมือโดยเป็นส่วนหน่ึงของรายการท่องเท่ียวต่างๆ 
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2.2  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่วและทฤษฎวีเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
2.2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงกระตุน้ในการตดัสิใจ  

พฤติกรรมบางส่ิงบางอยา่งของมนุษยเ์ป็นส่ิงซบัซอ้นในการแสดงออกมาแต่ละคร้ังยอ่ม
เป็นผลมาจากความคิดรวบยอดจากการได้รับส่ิงเร้าต่างๆ อนัเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมออกมาในการเลือกท่ีจะทาํและไม่ทาํบางส่ิงบางอยา่ง การตดัสินใจต่างๆของมนุษยไ์ม่ได้
เป็นเอกเทศในความคิด หากแต่ประกอบด้วยส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวพนักนัเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ 
ทศันคติ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความเช่ือในเร่ืองต่างๆ หรือความเส่ียงต่างๆ ตลอดจนผลประโยชน์
ท่ีตวัเองจะพึงไดรั้บ ซ่ึงแต่ละคนไดรั้บแรงกระตุน้หลายๆ อยา่งในการตดัสินใจ ดว้ยเหตุดงักล่าวได้
มีนกัวชิาการและนกัทฤษฎีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัแรงกระตุน้และการตดัสินใจไวด้งัน้ี 

บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2548) ไดก้ล่าวถึงมนุษยโ์ดยธรรมชาติมีสัญชาติญาณความอยากรู้
อยากเห็นในส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอและมกัต้องการการเดินทางเพื่อแสวงหาส่ิงแปลกใหม่ 
นบัเป็นการเรียนรู้เพื่อจะหาประสบการณ์โดยธรรมชาติ ความตอ้งการดงักล่าวจึงเป็นส่วนหน่ึงเพื่อ
ตอบสนองชีวิตประจาํวนัอนัเน่ืองมาจากความเครียด การเดินทางท่องเท่ียวจึงเกิดจากแรงกระตุน้ท่ี
สาํคญั 4 ดา้นคือ 

1. ดา้นกายภาพ (Physical Motivation) เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากการตอ้งการพกัผ่อน
ของร่างกายและจิตใจเพื่อปรับสภาพความเหน่ือยอ่อนของมนุษย ์ทาํจิตใจใหส้ดช่ืน 

2. ดา้นวฒันธรรม (Culture Motivation) เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความตอ้งการการ
เรียนรู้ในเร่ืองวฒันธรรมประเพณีต่างถ่ิน เพราะเป็นเร่ืองไกลตวั ไม่เคยไดเ้รียนรู้มาก่อน เพราะอยา่ง
ต่างถ่ินต่างท่ีกนั ตลอดจนการดาํเนินชีวติของคนในต่างถ่ินตวัเอง 

3. ดา้นส่วนตวั (Personal Motivation) เกิดจากความตอ้งการส่วนตวัในการเดินทางเช่น
การเดินทางเพื่อประสงคจ์ะไปเยีย่มญาติ หรือการเดินทางเพื่อไปแสวงบุญ การจาริก 

4. ดา้นสถานภาพและช่ือเสียง (Prestige and Status Motivation) เป็นแรงกระตุน้ท่ี
ตอ้งการการพฒันาตนัเองให้มีการยกระดบัให้สูงข้ึน เพื่อตอ้งการการยอมรับเช่นการทาํตวัให้มี
ช่ือเสียงในเร่ืองต่างๆ 

กลัยา  สมมาตร (2541) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจวา่ เกิดมาจากส่ิงเร้าอนัเป็น
ปัญหาท่ีต้องตดัสินใจ เม่ือได้รับข้อมูลแล้วต้องนํามาวิเคราะห์และประเมินทั้งข้อดีข้อเสียแล้ว
กาํหนดทางเลือกข้ึนหลายๆ วิธี การคาดคะเนผลท่ีไดจ้ากการเลือกในแต่ละวิธี แลว้จึงเลือกวิธีท่ีคิด
วา่เหมาะสมท่ีสุดเป็นพฤติกรรมการตดัสินใจ 

สิรินาถ  นุชยัเหล็ก (2541) กล่าวถึงการตดัสินใจวา่ หมายถึงการเลือกทาํกิจกรรมใน 2 
ทางเลือกข้ึนไปเน่ืองจากมีส่ิงเปรียบเทียบ 
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จากทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ของนักวิชาการสรุปได้ว่าการตดัสินใจอยู่บนพื้นฐานของ
ความอยากรู้อยากเห็น อยากพิสูจน์ ของมนุษย์เป็นทุนเดิม เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันใน
ลกัษณะทางกายภาพเป็นเร่ืองปกติ  มีสูง มีตํ่า มีขาว มีดาํ หน้าตา  แต่ละคนถึงแม้จะเป็นพี่น้อง
ครอบครัวเดียวกนัก็ยอ่มมีความแตกต่าง การมองเห็นคนอ่ืนและส่ิงอ่ืนในความแตกต่างยอ่มเป็นบ่อ
เกิดให้เกิดความใคร่รู้ ทา้ทายในการคน้ควา้หาความรู้ เช่นการตอ้งการพิสูจน์ว่าโลกกลมหรือแบน
เป็นตน้ การตดัสินใจในบางส่ิงบางอย่าง เป็นเป็นไปเพื่อความตอ้งการทีจะเรียนรู้  คน้ควา้ ส่ิงท่ี
สงสัย  ส่ิงท่ีอยากรู้  จึงตอ้งเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจ โดยทัว่ไปก็จะไดรั้บส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้ท่ี
ทาํใหเ้กิดความอยากรู้นัน่เอง จึงเป็นเหตุใหไ้ปสู่การเกิดการตดัสินใจ 

2.2.2  ทฤษฎีพฤติกรรมเก่ียวกบัผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสาํคญั เพราะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการตดัสินใจ

เลือกบริโภคตวัสินคา้ต่างๆ มีขั้นตอนการตดัสินใจ ของนกัท่องเท่ียว ในการท่ีจะเลือกซ้ือบริการ
ต่างๆ อย่างน้อยเป็นการศึกษาเพื่อการวางแผนทางการตลาดในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งน้ีย่อมจะตอ้ง
คาํนึงถึงลูกคา้เป็นหลกัสําคญั ดงันั้น ทฤษฎีพฤติกรรมเก่ียวกบัผูบ้ริโภคและกระบวนการในการ
ตดัสินใจจึงไดมี้นกัวชิาการต่างๆใหค้วามหมายไวด้งัน้ีคือ 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นปฏิกิริยา
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ ง
กระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็น
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการ
บริการ ซ่ึงกาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษา
พฤติกรรม การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ นกัการ
ตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ 

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ  และมีผลทาํให้ธุรกิจ
ประสบความสาํเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

2. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ท่ีว่า การทาํ
ให้ลูกคา้พึงพอใจ ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ (2542 ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็น
การศึกษาเพื่อทราบถึงความตอ้งการ ความจาํเป็นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อวางแผนกล
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ยทุธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการการบริโภคนั้นๆ และเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ความพอใจสูงสุด 

วุฒิ  สุขเจริญ (2555) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นศาสตร์ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ด้านการตลาดอย่างใกล้ชิดและมีการพฒันาควบคู่กนัไปกบัแนวคิดทางด้าน
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดทางด้านการตลาดดัง่เดิม (Classical Marketing) มกัอาศยั
การศึกษาผลรวมของพฤติกรรมตลาดซ่ึงมาจากการศึกษาพื้นฐานของศาสตร์ทางดา้นสังคมเช่น วิชา
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งหมดไดรั้บอิทธิพลมาจากการศึกษาเร่ืองทฤษฎีอุป
สงค ์(Demand theory) จากภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มาเกิดมีความตอ้งการของสินคา้
เพิ่มมากข้ึน การแข่งขนัสูงในเร่ืองของการผลิตและออกตวัสินคา้ข้ึนมาใหม่ ทาํให้การสํารวจตลาด
จึงมีความสําคัญ แนวคิดทางด้านการตลาดจึงเกิดเป็นแนวความคิดในเชิงบริหาร (Managerial 
marketing) เป็นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นแบบผลรวมคือศึกษาผูบ้ริโภคแต่ละคนและ
ต่อมาแนวความคิดจึงเปล่ียนไปเป็นแบบการตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral marketing) ซ่ึงอาศยั
ศาสตร์ทางจิตวทิยามาเป็นแนวในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงไดมี้การคน้พบวา่ พฤติกรรมการ
ซ้ือไม่ไดเ้กิดจากแรงผลกัดนัทางดา้นตรรกวทิยาหากแต่เป็นแรงผลกัดนัทางดา้นจิตวทิยามากกวา่ 

Kardes, Cronley, and Cline (2011) ให้ความหมายเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่  เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือ การใช ้การทิ้งสินคา้และบริการ ตลอดจนรวมไปถึงอารมณ์ในการ
ตอบสนองในการใชสิ้นคา้ท่ีเกิดข้ึนก่อนการใชสิ้นคา้ อารมณ์ขณะใชสิ้นคา้หรือบริการและอารมณ์
ภายหลงักิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงสามารถแสดงออกมาเป็นแผนภูมิดา้นล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  ขอบเขตของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   
 
ทีม่า:  Kardes, Cronley and Cline (2011) 
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Loudon and Bitta (1993) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง
กระบวนการในการตดัสิใจทางกายภาพของบุคคลในการ ใช้ ได้มา หรือทิ้งสินค้าและบริการ 
มุ่งเนน้ในเชิงกระบวนการ คือเร่ิมตั้งแต่การตดัสินใจไปจนกระทัง่การใชสิ้นคา้และทิ้งสินคา้เม่ือใช้
เสร็จแลว้ 

Moven and Minor (1998) ให้ความหมายของคาํวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงเป็น
การศึกษาหน่วยของการซ้ือและเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกันกับการ ได้มา การ
บริโภค และการท้ิงสินคา้และบริการเป็นการ ประสบการณ์ และแนวคิด ทั้งน้ีให้ความสําคญัของ
กิจกรรมดงักล่าว 

Noel (2009) กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึงกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไดม้า การบริโภค และการทิ้งสินคา้ บริการ กิจกรรม การไดม้ามิใช่ไดม้าจากเพียง
การซ้ือเท่านั้นแต่หากไดม้าจากการแลกเปล่ียน (Barter) การเช่าซ้ือ (Leasing) หรือการขอหยิบยืม 
(Borrowing) 

กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นผลในการแสดงออกของมนุษย์ในการท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกบริโภค สินค้า บริการ อนัถือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึง หลังจากผ่านกระบวนการ
ตดัสินใจจากแรงกระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ดา้นการตลาด
อย่างใกลชิ้ดและมีการพฒันาควบคู่กนัไปกบัแนวคิดทางดา้นการตลาด ซ่ึงมีความสําคญัในฐานะ
เป็นองค์ประกอบในการวางแผนการบริหารจดัการด้านการตลาด เพื่อให้ได้ทราบเป้าหมายทาง
การตลาดของผูบ้ริโภค 

ทฤษฎีวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พฤติกรรมการซ้ือ การใช้ ของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสําคญัและเพื่อเป็นการคน้หาลกัษณะ

ความตอ้งการ การศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือและการใช้ดงักล่าวทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงจาํเป็น ทั้งน้ีเพื่อเป็นอุปกรณ์ในทางการตลาดเพื่อจะนาํไปบริการจดัการให้เกิด
การตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมและนําไปเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ( Marketing 
Strategies) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยกาํหนดคาํถามเพื่อคน้หา
ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวคื้อ 6Ws  และ 1H เพื่อใชใ้นการหาคาํตอบ 7 ประการคือหรือ 7 Os 
ไดแ้ก่  Occupants Objects Objective Organizations Occassions Outlets และ Operations โดย
กาํหนดเป็ตารางในการนาํเสนอดงัน้ี 

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

ตารางที ่2.1  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

ค าถาม (6Ws และ1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ 7  Os กลยุทธ์ทางการตลาดที่ 
1. ใครอยูใ่นตลาด

เป้าหมาย 
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบดว้ยทางดา้น 
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
จิตวเิคราะห์พฤติกรรม
ศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลา (4Ps) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้น 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความพึ่งพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการจาก
ผลิตภณัฑก์็คือ ตอ้งการ
คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑ ์และคาม
แตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑห์ลกั  
รูปลกัษณะผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่
บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบ 
บริการ คุณภาพลกัษณะ 
นวตักรรม  การผลิตควบ 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และ
ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม
แตกต่างทางการแข่งขนั 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนอง
ความ ตอ้งการของเขาดา้น 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ1.กลยทุธ์
ดา้นผลิตภณัฑ ์2.กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ย 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ค าถาม (6Ws และ1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ 7  Os กลยุทธ์ทางการตลาดที่ 
 ร่างกายและจิตวทิยา ซ่ึงตอ้ง

ศึกษาถึง ปัจจยัท่ีตอ้งมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือคือ ปัจจยั
ภายใน ปัจจยัทางวฒันธรรม 
สังคม และปัจจยัเฉพาะบุคคล 

การโฆษณา การขายโดย
พนกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข้่าว 3. กลยทุธ์ดา้น
ราคา 4. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย                

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 

 บทบาทของกลุ่มต่างๆ มี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ยผูเ้ร่ิม  ผูมี้อิทธิพล 
ผูต้ดัสินใจซ้ือผูซ้ื้อ  ผูใ้ช ้

 กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์การ
โฆษณาและ/หรือการส่งเสริม
การตลาดโดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด โอกาสในการซ้ือเช่น ช่วงเดือน
ใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของ
ปีช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลา
ใดของวนั โอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลวนัสาํคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ท้ีใชม้ากคือ การส่งเสริม
การตลาด เช่นทาํการส่งเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้ง
กบัโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน         ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภค
ไปซ้ือเช่นหา้งสรรพสินคา้ ร้าน
ชาํซุปเปอร์มาเก็ต  

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย
บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาด
เป้าหมาย โดยพิจารณาวา่จะผา่น
คนกลางอยา่งไร กาํหนด
วตัถุประสงคใ์นการขายให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจซ้ือ    

7. ขั้นตอนการตดัสินใจ
ซ้ือ 

การรับรู้ปัญหา                                       การตดัสินใจการคน้หาขอ้มูล 
การประเมินผลซ้ือ และความรู้
หลงัการซ้ือ  

 
ทีม่า:  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541) 
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นอกจากนั้น ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2546) ยงัไดศึ้กษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยอธิบายในรูปแบบโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 
วา่เกิดจากการกระตุน้ของส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้ไปสู่ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนอง
หรือการตดัสินใจเกิดข้ึนดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  รูปแบบโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 
 
ทีม่า:  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2541) 
 

 
 
 
 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s Characteristic) 
(Buyer’s decision 
1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
2. ปัจจยัดา้นสงัคม (Social)  
3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal)  
4. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological) 
 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Process) 
1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
3. การประเมินผลทางเลือก (Evalation of  

alternatives) 
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 

 

ปัจจยัภายนอก 
(External factor) 

ปัจจยัภายนอก 
(External factor) 

ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
(Personal) 

ปัจจยัภายใน 
Internalfactor) 

1. ปัจจยัทางวฒันธรรม  
(Cultural) 
- วฒัธรรมยอ่ย 
- ชั้นทางสงัคม (Social 
class) 

2. ปัจจยัทางสงัคม 
-  กลุ่มอา้งอิง 
-  ครอบครัว 
-  บทบาทและสถานภาพ 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล 
-  อาย ุ 
-  วงจรชีวติครอบครัว 
-  อาชีพ  
-  ค่านิยมและรูแบบการ
ดาํรงชีพ 
-  โอกาสทางเศรษฐกิจ 

4. ปัจจยัดา้นจิต 
- วทิยา 
- การจูงใจ 
- การรับรู้ 
- การเรียนรู้ 
- ความเช่ือถือ 
- ทศันคติ 
- บุคคลิกภาพ 
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อธิบายโมเดลไดด้งัน้ีคือ จากจุดเร่ิมตน้ของโมเดลจะเป็นส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ซ่ึงจะทาํ
ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้จะทาํให้เกิดการตอบสนอง (response) อาจเรียกโมเดลน้ีอีกอยา่งหน่ึง
วา่ S-R  Theory ก็ได ้ส่ิงกระตุน้อาจเกิดจากภายในร่างกายของเราเอง (Inside Stimulus) หรือจาก
ภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดมุ่งในใจในส่ิงกระตุน้ภายนอกเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการในตวัสินคา้ อนัเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือ ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ยกนั 2 ส่วนคือ 

1. ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) คือเร่ือง 4 P อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2. ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกองคก์าร ซ่ึงไม่สามารถจะ
ควบคุมได ้อนัไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ีส่ิงกระตุน้ทางกฎหมาย 
ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม นอกนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีก เช่นความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อหรือกล่องดาํ 
(Buyer’s Black Box) ท่ีเปรียบเทียบไว ้ว่าเป็นการยากท่ีผูข้ายหรือผูผ้ลิตจะทราบได้เพราะเป็น
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ หรือการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐาน
บนตวัเลือกต่างๆ เช่นผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ ผูข้าย เวลาในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ 

ยุทธนา  ธรรมเจริญ (2544) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง
กิจกรรมและกระบวนการการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะประเมินผล และให้ไดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้และ
บริการ 

ปิยะว ี หิริกมล (2545) กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่หมายถึง การกระทาํของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา และการใช้ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี หมายรวมถึงกระบวนการการ
ตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และมีส่วนใหญ่ในการกาํหนดให้มีการกระทาํ ส่ิงกระตุน้ภายนอกเกิดจาการ
กระทาํของนักการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้และมกัจัดให้มีข้ึนเสมอนั่นคือส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) อนัประกอบดว้ยการกระตุน้ดา้นต่างๆ คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด นอกนั้นเป็นการกระตุน้อ่ืนๆ ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อนั
เกิดจากปัจจยัภายนอกองคก์าร ซ่ึงควบคุมไม่ได ้ เช่นเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีกฎหมาย วฒันธรรมและ
การแข่งขนัท่ีรุนแรงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคแยง่กนัซ้ือจึงไดน้าํเสนอเป็นรูปแผนภูมิประกอบดงัน้ี 

กล่าวโดยสรุปในความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นก็คือการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ 
ของมนุษยใ์นการตดัสินใจเลือกใช ้เลือกซ้ือภายใตก้ารกระตุน้ต่างๆ ซ่ึงมีองคป์ระกอบมากมายเป็น
ปัจจยัในการตดัสินใจ และด้วยเหตุท่ีเป็นกิจกรรมและกระบวนการตดัสินใจ ในอนัท่ีจะนํามา
ประมวลผลเพื่อผลในการบริหารจดัการทั้งฝ่ายผูบ้ริโภคและฝ่ายผูผ้ลิตเพื่อให้มนุษยไ์ด้รับการ
ตอบสนองในตวัผลิตภณัฑต่์างๆ 
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ภาพที ่2.5  รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
ทีม่า:  ปิยะว ี หิริกมล (2545) 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) ไดก้ล่าวและอธิบายถึงแนวคิดทางกลยุทธ์ทาง
การตลาดสาํหรับการดาํเนินธุรกิจการขายบริการไวว้า่ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกในผลิตภณัฑ์ 

1.  ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หรือตวัสินคา้ นอกจากตวัของสินคา้เองแลว้อาจ
เป็น บริการ สถานท่ี ความคิด องคก์ร หรือบุคคลก็ได ้ทั้งน้ีตวัสินคา้เองจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีถูกนาํเสนอ
เขา้สู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และได้
ประโยชน์หลกั (Core Benefit) รวมถึงเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ( Expected Product) และ
จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อผลในการแข่งขนัในอนาคตซ่ึงสินคา้นั้นๆ จะมีตวัตนหรือไม่ก็
ตาม 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก  การตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
สิงกระตุน้ทางการตลาด ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ   

ผลิตภณัฑ ์    
เศรษฐกิจ          
ราคา     
เทคโนโลย ี          
ช่องทางกาจจดัจาํหน่าย   
การเมือง   
การส่งเสริมการตลาด  
วฒันธรรมการแข่งขนั 

ความรู้สึก 
นึกคิดของ 
ผูซ้ื้อ 

 การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกผูจ้ดัจาํหน่าย 
การเลือกเวลาในการ ซ้ือ 
การเลือกปริมาณในการซ้ือ 

    
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ปัจจยัทางวฒันธรรม 
ปัจจยัทางสงัคม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัทางจิตวทิยา 

 การรับรู้ปัญหา 
การประเมินผลทางเลือก 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
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2.  ปัจจยัทางดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้เป็นเร่ืองของตน้ทุนของสินคา้ 
หากลูกคา้ตอ้งการสินคา้จะตอ้งจ่ายค่าสินคา้และบริการนั้นๆ ราคาต่างๆ กาํหนดจากสินคา้กบัการ
ตั้งเป้าหมายทางการคา้วา่ตอ้งการกาํไรก่ีมากน้อยในตวัสินคา้นั้นๆ หรือตอ้งการส่วนขยายในการ
ครอบครองตลาดเท่าใด ตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทางการตลาดเท่าใด ซ่ึงการกาํหนดราคาคร้ังใดยอ่ม
ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากตลาดเป้าหมายรวมถึงการต่อสู้กบัคู่แข่งได ้

3.  ปัจจยัดา้นการจาํหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการสู่สถานท่ีท่ีจะนาํพาตวัสินคา้
ให้ปรากฏในตลาดการคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้บริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตวัเองตอ้งการ การ
พิจารณาประกอบในเร่ืองคือเร่ืองทาํเลในแหล่งการคา้ เพื่อให้ลูกคา้ได้เขา้ถึง ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อให้ตวัสินคา้เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาดได ้เพื่อสร้างความพอใจความประทบัใจให้
ลูกคา้ 

4.  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การจดักิจกรรมเพื่อเป็นการสนบัสนุน
ให้กระบวนการส่ือสารทางการตลาดให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ไดเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าในตวัสินคา้ท่ี
ผูข้ายนาํเสนอซ่ึงอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ เช่นพนกังานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขายโดยการใช้
ส่ือในการโฆษณาต่างๆ การทาํการประชาสัมพนัธ์ในตวัสินคา้นั้นๆเพื่อเน้นวตัถุประสงค์ในตวั
สินคา้เช่นเพื่อบริการสังคม เป็นตน้ 

5.  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการจดัการกบั
ตวัสินคา้ใหเ้ดินทางหรือเคล่ือนไหวไปสู้ผูบ้ริโภคใหร้วดเร็ว พอใจ ประทบัใจใหม้ากท่ีสุด 

6.  ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจากทั้งสอง
ฝ่าย คือฝ่ายผูบ้ริโภคหรือลูกคา้และฝ่ายขายผลิตภณัฑซ่ึ์งรวมถึงผูใ้ห้บริการหลงัการขาย ซ่ึงจะตอ้งมี
การพฒันาและให้ความรู้อยูเ่สมอเช่นการนาํเขา้รับการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นส่ิงจูงใจและ
สร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างกบัคู่แข่งขนั 

7.  ปัจจยัด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึงการสร้างให้ลูกคา้ไดเ้ห็นคุณภาพของสินคา้และบริการโดยผา่นการใชส่ิ้งท่ี
มองเห็นไดเ้ป็นตวักาํหนด เช่นการสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีขององคก์ารนั้นๆ การออกแบบ
สถานท่ีให้ดูร่ืนรมย ์การจดัแบ่งหรือทาํโซนของสินคา้ต่างๆ ทั้งน้ีเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือ
คุณค่าในตวัสินคา้ก่อนท่ีจะมีการส่งมอบหรือเป็นการใชอี้กวธีิเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนั 
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2.4  การท่องเทีย่วในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 
ขอ้มูลรายประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนั้น หรืออีกช่ือ

หน่ึงคือกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ อนัประกอบด้วยประเทศสําคญัๆ ท่ีผูศึ้กษาให้ความสําคญัและ
นาํมาศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประเทศนอร์เวย ์สวีเดน เดนมาร์คและฟินแลนด์ ถึงแมว้า่จะอยูใ่นกลุ่ม
เดียวกนั แต่ในรายละเอียดของประเทศก็มีบางประการท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งเร่ืองประวติัศาสตร์
ความเป็นมาและลกัษณะท่ีตั้ง รวมถึงสังคมวฒันธรรมประเพณีของคนในแต่ละประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1  ประเทศนอร์เวย ์สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงออสโล (2006). ไดใ้ห้ขอ้มูลประเทศ
นอร์เวยไ์วด้งัน้ี 

2.4.1.1  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
นอร์เวย์ตั้ งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียซ่ึงอยู่ทางเหนือของทวีปยุโรป มีพื้นท่ี 

385,155 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 60 ของประเทศไทย) นอร์เวยมี์อาณาเขตทิศเหนือติดต่อ 
กบัทะเลบาร์เร็นท์ ทิศใตติ้ดกบัทะเลเหนือ ทิศตะวนัออกติดกบัสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย และ
ทิศตะวนัตกติดกบัทะเลนอร์เวย ์พื้นท่ีส่วนใหญ่ของนอร์เวยเ์ป็นฟยอร์ด ธารนํ้ าแข็ง ทะเลสาบ หุบ
เขา ภูเขาและหนา้ผาสูงชนัท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ  

2.4.1.2  ภูมิอากาศ 
เน่ืองจากนอร์เวยต์ั้งอยูใ่กลเ้ขตขั้วโลกเหนือ จึงมีอากาศหนาวเยน็นานถึง 6 เดือน ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ซ่ึงจะมีอุณหภูมิประมาณ 0 ถึง ติดลบ 40 องศาเซลเซียส โดยอากาศใน
กรุงออสโลจะหนาวท่ีสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม (อาจติดลบถึง 20 องศาเซลเซียส) และมี
หิมะตกตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ในช่วงฤดูหนาว ระยะเวลากลางวนัจะสั้น
กว่าเวลากลางคืน โดยในเดือนธนัวาคม-มกราคม จะมีแสงแดดเพียงวนัละ 0-6 ชัว่โมงเท่านั้น ฤดู
ร้อนในนอร์เวยมี์ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 20-25 
องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนจะมีระยะเวลากลางวนัยาวนานกวา่ระยะเวลากลางคืน  

2.4.1.3  ประชากร 
สถิติเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2548 นอร์เวย์มีประชากร 4,606,363 คน แยกเป็นชาย 

2,284,070 คน หญิง 2,322,293 คน กรุงออสโลเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
มีประชากร529,846 คน รองลงมาไดแ้ก่เมือง Bergen 239,209 คน เมือง Trondhiem 156,161 คน 
เมือง Stavanger 113,991 คน และเมือง Baerum 104,690 คน อตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรร้อยละ 
0.55 ต่อปี 
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2.4.1.4  ภาษาและศาสนา 
นอร์เวยใ์ช้ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาประจาํชาติ (Bokmal และ Nynorsk)คนนอร์เวย์

มากกวา่ร้อยละ 90 สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษไดดี้คนนอร์เวยร้์อยละ 86 นบัถือศาสนา
คริสต ์( Church of Norway – Evangelical Lutheran)  

2.4.1.5  วนัชาติ  วนัท่ี 17 พฤษภาคม เป็นวนัชาตินอร์เวย ์
2.4.2  ประเทศสวเีดน กระทรวงการต่างประเทศ (2557) ไดใ้หข้อ้มูลทัว่ไปไวด้งัน้ี 

2.4.2.1 ท่ีตั้ง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรปทิศเหนือ
ติดกับนอร์เวย์และฟินแลนด์ ทิศตะวนัออกติดกับอ่าวบอสเนีย ทิศใต้ติดกับทะเลบอลติก ทิศ
ตะวนัตกติดกบันอร์เวย ์ ซ่ึงมีพื้นท่ี 449,964 ตารางกิโลเมตรประกอบดว้ยประชากร  9.11 ลา้นคน 
แยกเป็นกลุ่มชนชาติ ชาวซอมิ (แลปป์) เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มนอ้ยประมาณ 15,000 คน การใชภ้าษา 
และภาษาราชการ คือ ภาษาสวีดิช นอกจากน้ี ใช้ภาษาซอมิและภาษาฟินนิชเป็นส่วนน้อย ส่วน
ศาสนาคือ คริสตนิ์กายลูเทอแรน ร้อยละ 87 ศาสนาอ่ืน ร้อยละ 13 โดยมีเมืองหลวง กรุงสตอกโฮล์ม 
(Stockholm) เงินทอ้งถ่ินท่ียงัคงใชอ้ยูคื่อสกุลเงิน โครนสวีเดน (Swedish Kronai)  รัฐบาลกาํหนด
วนัชาติไวคื้อ  6 มิถุนายน 

2.4.2.2 ระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
พระประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญและองค์สมเด็จพระประมุขคือขสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ท่ี 16 
กุสตาฟ (Carl XVI Gustaf )  โดยมี นายกรัฐมนตรี นายเฟรียดริก เรนเฟลท ์(Fredrik Reinfeldt) เป็น
หวัหนา้รัฐบาล 

2.4.2.3 สถาบนัการเมือง 
สวเีดนมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นพระประมุข 

เป็นประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป โดยเร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี 2352 ส่วน
รัฐสภาใชร้ะบบสภาเดียว คือ สภาริกสดอก (Riksdag) มีจาํนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 349 คน ซ่ึงมา
จากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน มีวาระดาํรงตาํแหน่งคร้ังละ 4 ปีพรรคการเมืองท่ีเขา้ร่วมรัฐสภาตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงเกินร้อยละ 4 จากการลงคะแนนเสียงทัว่ประเทศ ประธานรัฐสภาเป็นผูค้ดัเลือก
นายกรัฐมนตรี สาํหรับฝ่ายตุลาการแยกเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั 

2.4.2.4 การเมืองการปกครองแบบรัฐสภา สวี เดนมีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นพระประมุข เป็นประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป โดยเร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี 2352 ส่วนรัฐสภาใชร้ะบบสภาเดียว คือ สภาริกสดอก 
(Riksdag) มีจาํนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 349 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน มีวาระดาํรง
ตาํแหน่งคร้ังละ 4 ปี พรรคการเมืองท่ีจะมีสมาชิกในรัฐสภาได ้จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงในการ
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เลือกตั้งทัว่ประเทศไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4รัฐสภาสวีเดนประกอบดว้ย ประธานสภา 1 คน และรอง
ประธานสภา 3 คน กรรมาธิการ 15 คณะ สมยัประชุมรัฐสภาจะมีอยูป่ระมาณปีละ 8 เดือน โดยจะมี
การปิดสมยัประชุมตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน-กนัยายน คณะกรรมาธิการจะมีการประชุมทุกวนั
องัคารและวนัพฤหสับดี ส่วนการประชุมรัฐสภาจะมีทุกสัปดาห์ตั้งแต่วนัองัคาร-วนัพฤหสับดี 

2.4.3 ประเทศเดนมาร์ค กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศเดน
มาร์คไวด้งัน้ี 

2.4.3.1 ประเทศเดนมาร์ค มีเมืองหลวงคือกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ท่ีตั้งของ
ประเทศตั้งอยูบ่น คาบสมุทรจตัแลนด์ (Jutland) ทางตอนเหนือของทวีปยุโรประหวา่งทะเลเหนือ
กบัทะเลบอลติก มีพื้นท่ี 43,077 ตารางกิโลเมตร โดยประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่จาํนวน 406 เกาะ 
ซ่ึงร้อยละ 90 ไม่มีผูอ้ยู่อาศยั รวมทั้งดินแดนปกครองตนเอง คือ เกาะกรีนแลนด์ (Greenland) และ
หมู่เกาะแฟโร (Faroe) โดยมีประชากร 5.58 ล้านคน ประกอบด้วย ชาวเดนิช ร้อยละ 98.0 ชาว
สแกนดิเนเวียอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.4 ชาวตุรกี ร้อยละ 0.3 ชาวองักฤษ ร้อยละ 0.2 มี ภาษา ภาษาเดนิช 
(Danish)เป็นภาษาราชการ และมี ศาสนา ซ่ึงประชากรร้อยละ 97 นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย 
Evangelical Lutheran มีสกุลเงิน เดนิชโครน (Danish Krone - DK) กระทรวงการต่างประเทศ 
(2557) 

2.4.3.2 การเมืองและการปกครองมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญประมุข สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอท่ี 2 
แห่งเดนมาร์ก (เสด็จข้ึนครองราชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2515 ทรงอภิเษกสมรสกบัเจา้ชายเฮน
ริกแห่งเดนมาร์ก) รัฐสภาเดนมาร์ก (Folketing) เป็นระบบสภาเดียว สมาชิกรัฐสภามีจาํนวน 179 คน 
มาจากการเลือกตั้ง (จากเดนมาร์ก 175 คน จากหมู่เกาะฟาโร (Faroe) 2 คน และจากเกาะกรีนแลนด ์
(Greenland) 2 คน ซ่ึงหมู่เกาะทั้งสองเป็นดินแดนโพน้ทะเลภายใตร้าชอาณาจกัรเดนมาร์กซ่ึงไดรั้บ 
สิทธิในการปกครองตนเอง)พรรคการเมืองท่ีสําคญั ไดแ้ก่ พรรค Liberal พรรค Conservative พรรค 
Danish People’ s Party และพรรค Social Democratic โดยการเลือกตั้งทัว่ไปของเดนมาร์กคร้ัง
ล่าสุด มีข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2554 นางเฮลเลอร์ ทอร์นน่ิง ชมิดท์ (Helle Thorning-
Schmidt) จากพรรค Social Democratic Party ชนะการเลือกตั้งดว้ยคะแนน 89 จาก 179 ท่ีนัง่ในสภา
นายกรัฐมนตรี นางเฮลเลอร์ ทอร์นน่ิง ชมิดท ์(Helle Thorning-Schmidt) รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การต่างประเทศ นายมาร์ติน ลินเดอร์การด (Martin Lidegaard)   

2.4.3.3 นโยบายภายในของรัฐบาลปัจจุบนั เน้นการรักษานโยบายว่าด้วยความเสมอ
ภาคอยา่งเขม้แข็ง สร้างเดนมาร์กเป็นสังคมแห่งโอกาสสําหรับประชาชนทุกคน มีการปฏิรูปดา้น
การศึกษา – มุ่งปฏิรูปการศึกษาในระดบัประถมศึกษา โดยการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอน  
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การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาและการฝึก อาชีพต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนมีความพร้อมในการกา้วสู่ตลาดแรงงาน และการลดอตัราการลาออก ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราท่ี
สูงมาก และมีการปฏิรูประบบการจดัเก็บภาษี  การปรับระเบียบและกฎเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ 
การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีโดยการลดอัตราภาษีรายได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับ
การศึกษาต่อหรือเขา้สู่ตลาดแรงงาน ส่วนในด้าน การสร้างความเติบโตของเดนมาร์ก (Growth 
Plan)  มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคเอกชนและการสร้างงาน โดยการลดภาษี
รายไดนิ้ติบุคคลและค่าธรรมเนียม การลดความยุง่ยากและอุปสรรคดา้นการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินธุรกิจในเดนมาร์ก สําหรับใน ด้านพลังงาน  การทาํให้
เดนมาร์กเป็นสังคมแห่งส่ิงแวดลอ้ม  การกาํหนดมาตรการรักษาสภาวะอากาศและมาตรการการใช้
พลงังานอย่างพอเพียง ส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทนในอตัรา
ร้อยละ 75 ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะพลงังานลมในอตัราร้อยละ 50  ส่วนในดา้นเศรษฐกิจ  
สนับสนุนการเติบโตและการจา้งงานภายใตก้รอบนโยบายการคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ การรักษา
ระดบัการลงทุนของภาครัฐให้อยู่ในสูง และการลดหน้ีสาธารณะ และท่ีสําคญัใน ดา้นสังคมและ
สาธารณสุข  เป็นแม่แบบของระบบสวสัดิการสังคม (Welfare State Model) เนน้การพฒันาบริการ
สาธารณสุข การส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และการขยายอายเุฉล่ียของประชาชน 

2.4.3.4 เศรษฐกิจการคา้และสังคม ลกัษณะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเดนมาร์กมีนโยบาย
สนบัสนุนและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ / การคา้ เสรี เน่ืองจากเดนมาร์กตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้วตัถุดิบ
เพื่ออุตสาหกรรมจาก ต่างประเทศ และจากทาํเลท่ีตั้ งของเดนมาร์กท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเป็น
ศูนยก์ลางส่งผา่น สินคา้เขา้สู่กลุ่มประเทศนอร์ดิก และสามารถเป็นประตูไปสู่กลุ่มประเทศบอลติก
ได ้กอปรกบัการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ โดยมีสนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค
ยุโรปเหนือ และมีสะพาน Oresund Bridge เช่ือมระหว่างเกาะ Zealand ของเดนมาร์กกบัเมือง 
Malmo ทางตอนใตข้องสวีเดน ซ่ึงไดเ้ปิดใช้เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 จึงทาํให้เดนมาร์กมี
บทบาทในสถานะท่ีเป็น trading house ในภูมิภาคยุโรปเหนือภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคญั คือ 
อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเคร่ืองจกัรและเคมีภณัฑ์เพื่อการเกษตร ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์  การ
ผลิตยา กงัหนัลม และการต่อเรือ 

2.4.4 ประเทศฟินแลนด ์สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ (2006). ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลทัว่ไป
ไวด้ังน้ี ประเทศฟินแลนด์มีท่ีตั้ งตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดนอร์เวย์ ทิศ
ตะวนัตกติดสวเีดน ทิศตะวนัออกติดรัสเซีย ทิศใตติ้ดกบัเอสโตเนีย โดยมีทะเลบอลติกกั้นอยู ่โดยมี
พื้นท่ี 338,145 ตารางกิโลเมตรประกอบดว้ยประชากร 5,183,545 คน ซ่ึงเป็นคนเช้ือชาติ Finnish 
(94%) Swedish และ Lapps โดยมีภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษา Finnish และ ภาษา 
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Swedish ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต์ (97% นิกาย Lutheran และ 3% นิกาย Greek 
Orthodox) ประเทศฟินแลนดมี์เมืองหลวงคือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เป็นศูนยก์ลางการคา้และธุรกิจ 
โดยมีการร่วมใชเ้นในสกุลเงิน ยโูรมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 ฟินแลนดไ์ดเ้ปล่ียนจากการใชเ้งินสกุล
มาร์กฟินแลนด์ หรือ Markka (Finnmark-FIM) มาเป็นเงินยโูร (Euro) ประเทศฟินแลดน์มี วนัชาติ 
คือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 

2.4.4.1 ระบบการเมือง มีการปกครองสําหรับประเทศฟินแลนด์ มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Constitutional Republic) โดยมีประมุข ประธานาธิบดี 
Mrs.Tarja Halonen (เขา้รับตาํแหน่งสมยัท่ีสอง 1 มีนาคม 2549 (สมยัแรกปี 2543) นายกรัฐมนตรี 
Mr. Matti Vanhanen (24 มิถุนายน 2546 (ค.ศ.2003) รัฐมนตรีต่างประเทศMr. Erkki Tuomioja (25 
กุมภาพนัธ์ 2543 ค.ศ.2000) สถาบนัทางการเมือง ประธานาธิบดีมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี อยูใ่น
ตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 สมยั (12 ปี) โดยการเลือกตั้งจากประชาชน ประธานาธิบดีจะมีอาํนาจในการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและสภาแห่งชาติ (Council of State) ซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาของ
ฟินแลนด ์(Eduskunta) ซ่ึงเป็นระบบสภาเดียว มีจาํนวนสมาชิก 200 คน โดยจะมีเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี 

2.4.4.2 การเขา้ร่วมในกลุ่มสหภาพยุโรปของประเทศฟินแลดน์ ฟินแลนด์ไดเ้ขา้เป็น
สมาชิกของสหภาพยโุรป (EU) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.1995 และรับหนา้ท่ีเป็นประธานสหภาพ
ยุโรป (EU Presidency) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ค.ศ.1999 (คร้ังท่ี 1) และระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม ค.ศ. 2006 (คร้ังท่ี 2) และใชเ้งินสกุลยโูร (euro) 

กล่าวโดยสรุปถึงประเทศดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ถึงแมจ้ะรวมอยูใ่นกลุ่มสแกนดิเนเวียหรือ
กลุ่มยโุรปเหนือส่วนใหญ่เท่านั้นจะมีความคลา้ยกนั แต่ในส่วนของรายละเอียดของแต่ละประเทศก็
มีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามในอนาคตอนัใกลก้ารไดร้วมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่น กบักลุ่มยโูร
โซนอาจจะสมบูรณ์แบบและรวมประเทศในกลุ่มท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก เขา้มาเป็นสมาชิกอยา่งเช่น
ประเทศฟินแลนด ์
 
2.5  แนวคิดเกีย่วกบัมูลเหตุจูงใจทีก่่อให้เกดิการเดินทางท่องเทีย่ว 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวนั้ น เป็นพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายชัดเจน ทั้ งน้ีสืบ
เน่ืองจาก นกัท่องเท่ียวแต่ละคนตอ้งการในการตอบสนองต่างกนั พฤติกรรมดงักล่าวมีแรงจูงใจเป็น
ตวัทาํให้เกิดการขบัเคล่ือนและการแสดงออก และเป็นตวัเร่งเร้าทาํให้เกิดการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว อนัเป็นผลท่ีทาํให้แต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในการเลือกบริโภคสินคา้ท่องเท่ียว  
ความพึงพอใจต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ ก็เป็นผลมาจากแรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ผลกัดนั 
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เลิศพร  ภาระสกุล (2553) ได้กล่าวถึงความสําคญัของแรงจูงในการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว หากเราเขา้ใจเร่ืองแรงจูงใจแล้วจะทาํให้ทราบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวว่าทาํไม
คนเราจึงตอ้งมีการเดินทาง ซ่ึงในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวยอ่มมีความหลากหลาย เช่นเพื่อการ
แสวงหาความสุขทางดา้นจิตวญิญาณ (Spirituality) หรือบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อสถานภาพทาง
สังคม (social status) การไดไ้ปเท่ียวในท่ีต่างๆ เพื่อเป็นการภาคภูมิใจวา่ไดไ้ปท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมและมีช่ือเสียง 

ยศพล ณ นคร (2543) ไดก้ล่าวถึงมูลเหตุจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวและพกัผ่อนว่า
เป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน แต่มูลเหตุจูงใจให้ท่องเท่ียวน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละคน แต่
ละช่วงเวลา แต่ละวฒันธรรม ซ่ึงมูลเหตุจูงใจต่างๆ เหล่าน้ีมีด้วยกัน 17 ประการ โดยแบ่งตาม
วตัถุประสงคท่ี์สาํคญั มี 4 ประเภทคือ 

1. เพื่อการศึกษาวฒันธรรม ศึกษาว่าคนในประเทศอ่ืนๆ ดาํรงชีพ ทาํงาน และเล่น
อยา่งไร เพื่อดูส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีน่าสนใจ เพื่อดูใหเ้ขา้ใจจริง เห็นจริงต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบนั 

2. เพื่อการพกัผอ่น หลีกเล่ียงส่ิงจาํเจ หามุมสงบ หาความสุขท่ีแปลกใหม่ 
3. เพื่อการเยีย่มเยยีนถ่ินกาํเนิด 
4. อ่ืนๆ เช่นหนีอากาศร้อน เพื่อสุขภาพ การผจญภยั ทาํตามคนอ่ืน เพื่อสังคม เป็นตน้ 
ชาติชาย  เทพแปง (2538) กล่าววา่ หมายถึงส่ิงกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวออกเดินทางเพื่อ

สนองความต้องการของตนเอง ตามปกตินักท่องเท่ียวจะเดินทางหรือไม่ข้ึนอยู่กับแรงจูงใจ 
(Motivation) ท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 4 ประการคือ 

1. ส่ิงจูงใจทางภายภาพ (Physical Motivation) ได้แก่ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการพกัผ่อน
ร่างกาย กีฬา การสนทนาการตามชายหาด การพกัผอ่นดว้ยความบนัเทิง 

2. ส่ิงจูงใจทางวฒันธรรม (Cultural  Motivation) ไดแ้ก่ความปรารถนาท่ีอยากรู้จกัผูอ่ื้น
เช่นเร่ืองราวเก่ียวกบัดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์และศาสนา 

3. ส่ิงจูงใจระหวา่งบุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแ้ก่ความตอ้งการท่ีจะพบคน
ใหม่ 

4. ส่ิงจูงใจดา้นสถานภาพช่ือเสียง (Status and Prestige Motivation) ไดแ้ก่การพฒันา
ตนเองและแสดงความสาํคญัของตนเอง 

กล่าวโดยสรุปการเดินทางท่องเท่ียวต่างๆ เป็นผลมาจากแรงจูงใจเป็นตวักาํหนด เป็น
ความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการหลากหลาย จากการไดรั้บการเร้า ดว้ยความตอ้งการต่างๆ 
เช่นตอ้งการพกัผอ่น ตอ้งการหลีกหนีความจาํเจ ตอ้งการพบส่ิงใหม่ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นส่วหน่ึงของ
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แรงจูงใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้นักท่องเท่ียวแสดงพฤติกรรมและตดัสินใจในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียว 

2.5.1  ความหมายและความสาํคญัของแรงจูใจ 
แรงจูงใจเป็นส่ิงสําคญัในการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ว่าถึงเหตุต่างๆ ในการ

ตัดสินใจเลือกตัวสินค้าทางการท่องเท่ียว ได้มีนักวิชาการต่างๆ ให้ความหมายและกล่าวถึง
ความสาํคญัดงัน้ีคือ 

สุภทัทา  ปิณฑะแพท (2542) กล่าวให้ความหมายของเหตุจูงใจวา่ หมายถึงแรงผลกัดนั
ท่ีทาํให้บุคคลมุ่งท่ีจะแสดงพฤติกรรมเกิดการเคล่ือนไหวของร่างกาย ให้ทาํกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น 

อารี  พนัธ์มณี (2546) ให้ความหมายแรงจูงใจว่า หมายถึง การนาํปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็น
แรงจูงใจมาผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเง่ือนไขท่ี
ตอ้งการ ปัจจยัต่างๆ ท่ีนาํมาอาจจะเป็นเคร่ืองล่อรางวลั การลงโทษ การทาํให้เกิดการต่ืนตวัรวมทั้ง
ทาํใหเ้กิดความคาดหวงัเป็นตน้ 

เลิศพร  ภาระสกุล (2553) ไดก้ล่าวถึงความหมายและความสําคญัของแรงจูงใจว่าเป็น
การศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจ (Motivation) หรือ การศึกษาความต้องการท่ีจาํเป็น (Needs) เป็น
การศึกษาท่ีจดัอยูใ่นประเภทจิตวทิยาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เป็นการคน้หาในเร่ืองทศันคติ การ
ตดัสินใจตลอดจนการประทะสังสรรค์ (interact) ของนักท่องเท่ียว คาํว่าแรงจูงใจ (Motivation) 
แปลวา่ เป็นเหตุผลท่ีมีนํ้ าหนกัท่ีทาํให้บุคคลทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือในทางตาํราทางการท่องเท่ียวได้
ใชเ้ป็นแนวคิดและกล่าววา่เป็นอิทธิพลหลกัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค แรงจูงใจเป็นเป็นส่วนหน่ึงของ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีนกัจิตวิทยาหลายคนไดน้าํมาใช้อธิบายความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคล 
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ตารางที ่2.2  ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจของมนุษย ์(Human Motives) และความตอ้งการจาํเป็น 
(Needs) ในทฤษฎีของจิตวทิยาและการวจิยั 

 
นกัทฤษฎี/นกัวจิยั ทฤษฎี แรงจูงใจหรือความตอ้งการจาํเป็น 

Theorist/researcher (Theoretical Approach) ท่ีกล่าวถึงในทฤษฎี 
Sigmund  Freud Psychoanalytic theory ความตอ้งการทางเพศ, ความกา้วร้าว

ความตอ้งการจาํเป็นโดยไม่รู้สึกตวั 

Carl  Jung Psychoanalytic approach  ความตอ้งการกระตุน้ (arousal)  
การสร้างสรรค ์(create) และการสม
เจตนาของตวัเอง (Self actualization)               

Alfred  Adler Modified Psychoanalytic ความตอ้งการท่ีจะมีทกัษะความ
ชาํนาญ (Competence) ตอ้งการมีชยั
ชนะต่อวชิา (Overcome 
incompetence) 

Harry Stack Sullivan Modified Psychoanalytic ความตอ้งการการยอมรับ 
(acceptance) และความรัก 

Karen Horny Modified Psychoanalytic ความตอ้งการท่ีจะควบคุมความวติก
กงัวล (anxiety) ตอ้งการความรักและ
ความมัน่คง (security) 

 
ทีม่า:  เลิศพร  ภาระสกุล (2556)  
 

ทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 
1. ทฤษฎีลาํดบัขั้นแห่งความตอ้งการจาํเป็นของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of 

needs) ในด้านจิตวิทยาทฤษฎีของมาสโลว์ มกัจะถูกนาํมาอ้างอิงถึงเสมอในการศึกษาเร่ืองราว
เก่ียวกบัแรงจูงใจ และถูกนาํมาเป็นหลกัในการอธิบายดว้ยเหตุท่ีอาจเป็นการง่ายในการอธิบายและ
สร้างความเขา้ใจให้ผูศึ้กษาไดช้ดัเจน ทฤษฎีน้ีไดพู้ดถึงความตอ้งการของมนุษยแ์ละแสดงออกใน
พฤติกรรมต่างๆ กล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีท่ีส้ินสุด มีความตอ้งการอยู่ตลอดเวลา เม่ือ
ความตอ้งการอย่างหน่ึงไดต้อบสนองเรียบร้อยแลว้ก็จะมีความตอ้งการอย่างอ่ืนเพิ่มเขา้มาแทนท่ี 
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มาสโลวไ์ดเ้สนอแนวคิดเป็นขั้น 5  ขั้นเก่ียวกบัความตอ้งการอนัเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ลาํดบัขั้นต่างๆ ถูกนาํเสนอแนวคิดเป็นรูปสามเหล่ียมปิระมิดดงัน้ี 
                                                  
 

ความตอ้งการ 
ความสาํเร็จแห่งตน้ 
Self-actualization 

 

ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง 
Self-esteem needs 

 

ความตอ้งการทางดา้นสังคม 
Social needs 

 

ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต 
Safety needs 

 

ความตอ้งการทางดา้นสรีรวิทยา 
Physiological needs 

 
ภาพที ่2.6  ทฤษฏีของมาสโลว ์
 
ทีม่า:  เลิศพร  ภาระสกุล (2556)  
 

2.  แรงจูงใจ 
ตุย้ ชุมสาย และญิบพนัธ์ พรหมโยธี (2527) ไดใ้หค้วามหมายและความสาํคญัของ 

แรงจูงใจไวด้งัน้ีคือ   
2.1 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การผสมผสานของแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความ

ตอ้งการทางด้านร่างกาย จิตใจและวฒันธรรมความเป็นอยู่ของบุคคล อย่างต่อเน่ืองจนสามารถ
กระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมการบริโภค อยา่งมีเป้าหมาย และถา้เป็นแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว ยอ่ม
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการการท่องเท่ียว การแสวงหา
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ประสบการณ์ ณ จุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียว จะเขา้ใจเหมือนๆ กนัวา่ นกัท่องเท่ียวมาดว้ย
วตัถุประสงคต่์างกนั และหากศึกษาในภาพรวมของแรงจูงใจแลว้จะหมายถึงการศึกษาอุปสงคก์าร
ท่องเท่ียว (Tourism Demand) ส่วนหน่ึงซ่ึงมีความจาํเป็นในงาน การลาดการท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่ 

2.2 แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามวตัถุประสงค์
องการเดินทางท่องเท่ียวไดแ้ก่  

2.2.1 แรงจูงใจเพื่อการพกัผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการแสวงหารูปแบบ 
และกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นของแต่บุคคลเช่น การเล่นกีฬา 
การเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วฒันธรรม และแหล่งบนัเทิง การรักษาสุขภาพ การ
เยีย่มญาติพี่นอ้งและภูมิลาํเนาเป็นตน้ 

2.2.2 แรงจูงใจเพื่อการติดต่อและการขยายงานทางธุรกิจ แรงจูงใจด้านน้ีมี
ความสําคัญมากข้ึนในยุคของการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ทาํให้ภาคธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และผูป้ระกอบการยงั
จาํเป็นต้องเดินทางเพื่อการติดต่อขยายงานให้กวา้งขวางข้ึน แรงจูงใจด้านน้ีย่อมผสมผสานกับ
แรงจูงใจในขอ้แรกไปดว้ยในทุกคร้ังท่ีมี การเดินทาง เพราะการท่องเท่ียวเป็นความตอ้งการในจิตใจ
ของมนุษย์ทุกคน ประกอบกับการมีแรงผลัดดันด้านร่างกายและจิตใจของบุคคลและกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ยิง่ทาํให้แรงจูงใจเร่ืองน้ีถูกผลกัดนัให้มี
การลงมือปฏิบติัอยา่งมีเป้าหมาย ในเวลาอนัรวดเร็วยิง่ข้ึน Globe’90 ไวไ้ด ้

ศรัณย ์ ดาํริสุข (2547) ไดส้รุปความหมายของแรงจูงใจไว ้3 ประการคือ 
1. ให้พลงัพฤติกรรม ซ่ึงไดม้าจากภายใน เช่นความหิวโหย ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการ

ทางสรีรวิทยา ทาํให้เกิดเป็นแรงขบัเคล่ือน ร่างกายก็จะแสดงพฤติกรรมเพื่อเสาะแสวงหาอาหาร 
หรือนํามาบาํบดัความหิวโหยนั้น อีกประการหน่ึงคือ พลังท่ีให้พฤติกรรมอาจได้มาจากแหล่ง
ภายนอก เช่นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากสังคม ทาํใหเ้กิดพลงัแก่บุคคลท่ีจะมีพฤติกรรม
มุ่งไปสู่ความสาํเร็จ 

2. แรงจูงใจจะเป็นตวักาํหนดทิศทางของพฤติกรรม เช่นเม่ือรู้สึกหิวก็ตอ้งมุ่งไปสู่การ
แสวงหาอาหาร การจะใหส้ังคมยอมรับ ก็ตอ้งเขา้สู่กระบวนการศึกษาเล่าเรียน 

3. แรงจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย เช่นพฤติกรรมธรรมดา การกระพริบตา การยก
มือ แรงจูงใจจึงเหมือน พลงั หรือแรงผลกัดนัท่ีอยูภ่ายในตวับุคคลท่ีทาํให้บุคคลเกิดมีความตอ้งการ
ในการกระทาํ หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา 

วฒิุ  สุขเจริญ (2555) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไวว้า่ หมายถึงแรงผลดัดนัภายในท่ี
นาํไปสู่การกระทาํ มนุษยมี์ความตอ้งการอยูต่ลอดเวลา หากเกิดความตอ้งการ มนุษยจ์ะเกิดภาวะตึง
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เครียด (Tension)  ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการไม่ได้ตอบสนองจากจิตสํานึก (Conscious) และจิตใต้
สํานึก (Subconscious) และเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้มนุษยพ์ยายามหาทางลดความตรึงเครียดดว้ยการ
แสดงพฤติกรรม เพื่อใหไ้ดรั้บการตอบสนอง 

สรุปแลว้แรงจูงใจเป็นส่วนสําคญัในการแสดงออก การทาํความเขา้ใจความหมายของ
แรงจูงใจเท่ากบัเป็นการทาํความเขา้ใจในท่ีมาของการแสดงพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งมีความตอ้งการ
อยูต่ลอดเวลา และพร้อมท่ีจะเลือกและไม่เลือก พร้อมท่ีจะตดัสินใจและไม่ตดัสินใจ เป็นตวักาํหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการแสดงพฤติกรรม 

2.5.2  มูลเหตุจูงใจท่ีทาํใหค้นเดินทางท่องเท่ียว 
การเดินทางท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัในปัจจยัหลายประการ เช่น

วตัถุประสงค์ ความตอ้งการ ความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ โอกาส ความกดดนัของสภาวะจิตใจ 
และอ่ืนๆ ซ่ึงมูลเหตุหรือปัจจยัท่ีทาํใหค้นคิดเดินทางท่องเท่ียวนั้นนกัวชิาการต่างมีความเห็นดงัน้ีคือ 

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ (2542) กล่าวว่า ปัจจยัหรือมูลเหตุจูงใจท่ีทาํให้คนเดินทาง
ท่องเท่ียวประกอบดว้ย 

1. เงิน หรือค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะตอ้งคิดทนัที เพราะการ
เดินทางท่องเท่ียวไม่จะใกลห้รือไกล จาํเป็นตอ้งมีเงินหรืองบประมาณเพื่อใช้จ่ายในดา้นต่างๆ เช่น 
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าบริการสําหรับส่ิงอาํนวยความสะดวก และการใช้จ่ายซ้ือของเป็น
ตน้ 

2. เวลา เป็นส่ิงท่ีมีความหมายสําหรับผูเ้ดินทางท่องเท่ียว เพราะแต่ละบุคคลยอ่มอยูใ่น
สถานภาพทางการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั บางคนอาจใชเ้วลาในวนัหยุด สุดสัปดาห์เพื่อการ
ท่องเท่ียว แต่บางคนอาจจะตอ้งรอถึงปิดภาคเรียน หรือบางคนอาจใชเ้วลาหลงัช่วงชีวิตทาํงานเพื่อ
การท่องเท่ียวเป็นตน้ 

3. ความตั้งใจท่ีจะไปปัจจยัน้ีเกิดจากเหตุผล และความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัอยา่งแทจ้ริง 
การมีเงินและเวลาคงไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวไดถ้า้ไม่ตั้งใจท่ีจะไป นกัท่องเท่ียวแต่
ละคนมีความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ังไม่เหมือนกนั ทั้งความตั้งใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวอาจถูกกระตุน้ส่ิงต่างๆ เช่น ความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ 
เสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาลส่ิงอาํนวยความสะดวก ความปลอดภยั และภาพพจน์ทางการ
ท่องเท่ียวเป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหค้วามตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป
ไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ  (2543) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการท่องเท่ียววา่ อนัเน่ืองมาจากใน
สภาพของเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สังคม
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กลายเป็นวตัถุนิยมมากข้ึน การด้ินรนแข่งขนักนัเพื่อความอยู่รอดของมนุษยใ์นสังคมมีอตัราสูงข้ึน 
การทาํงานของประชากรต้องทาํงานอย่างหนัก ทั้ งทาํเพื่อปากท้องของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวบางคนแสวงหาความรํ่ ารวยดว้ยการทาํธุรกิจต่างๆ แมจ้ะเป็นกลุ่มหลงัท่ีสนใจในเร่ืองการ
ท่องเท่ียว แต่โดยความเป็นจริงแล้ว คนทุกหมู่เหล่ามีความตอ้งการเหมือนกนัในการท่องเท่ียว 
ปรารถนาในการท่ีจะไดมี้โอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนในถ่ินต่างถ่ินเพื่อการแสวงหาประสบการณ์
การเรียนรู้กล่าวโดยสรุปมูลเหตุจูงใจหรือสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการท่องเท่ียวมีดงัน้ีคือ 

1. ความเครียดในการทาํงาน ท่ีจะตอ้งแข่งกบัเวลา แข่งกบัเป้าหมายในการทาํงาน การ
แยง่ชิงโอกาสต่างๆ ในทางธุรกิจ การทาํงานท่ีเคร่งเครียด 

2. รายไดข้องประชากรดีข้ึน ทาํให้คนมีอาํนาจซ้ือไดม้ากยิ่งข้ึน เป็นประกายความคิด
ทาํใหอ้ยากไปเท่ียวประกอบกบัเวลาท่ีพอมี 

3. ความสะดวกสบายทางดา้นคมนาคมคล่องตวัมากข้ึน ตวัเลือกในการใชเ้ป็นพาหนะ
ในการเดินทางมีเพิ่มมากข้ึน สะดวกรวดเร็วมากยิง่ขน้ไม่เหน่ือยอ่อนลา้ในการเดินทาง 

4. การมีเวลาเหลือพอท่ีจะใชเ้วลาเพื่อการท่องเท่ียว 
5. จาํนวนของประชากรเพิ่มข้ึนเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้สังคมอึดอดั โดยเฉพาะสังคมใน

เมือง เกิดมลภาวะต่างๆ สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเมืองมีจาํกดั 
กล่าวโดยสรุปของมูลเหตุจูงใจท่ีทาํให้คนเดินทางท่องเท่ียวนอกจากจะเป็นการ

ตดัสินใจท่ีไดรั้บข่าวสารและขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ความประทบัใจเป็น
ทุนเดิมและความความตั้งใจท่ีจะเดินทางไปพกัผอ่นแลว้ ความพร้อมอ่ืนๆ เช่นเศรษฐกิจดีมีรายได ้มี
กาํลงัซ้ือสภาพบา้นเมืองมีความสงบสุข ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในการเดินทางไม่ใช้
เวลามากในการเดินทาง มีความสะดวกรวดเร็ว เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลเหตุจูงใจท่ีทาํให้คนคิด
ท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว 

2.5.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว 
ในการเดินทางท่องเท่ียวนั้น มกัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเสมออนัเป็นส่วน

หน่ึงของแรงจูงใจในการคิดตดัสินใจเดินทาง  กระบวนการในการพิจารณาเพื่อการตดัสินใ จว่าจะ
ไปหรือไม่ไปนั้ นเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการเลือกเดินทาง ซ่ึงมี
นกัวชิาการมากมายท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวด้งัน้ีคือ 

จิราพร  กองทอง (2540) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวเดินทางไป
ท่องเท่ียวไดแ้ก่ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ ทัศ นียภาพ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว 
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2. ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียวก็เป็นปัจจัยท่ีทําให้
นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการคิดท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว 

3. ปัจจัยด้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรม โดยแหล่งวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงก็จะ
สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกได ้

4. ความสะดวกทางการคมนาคมและการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดส้ะดวก 
5. การจดับริการ ความสะดวกของท่ีพกัแรม กิจกรรมต่างๆ ในการเดินทางท่องเท่ียว 
บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2548) ได้สรุปถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตดัสินใจ

เดินทางท่องเท่ียวประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ คือ 
1. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้โดยผา่นส่ือต่างๆ และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2. ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในแต่ละคนหลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้นๆ 
3. ส่ิงจูงใจในการกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวอยากเดินทางท่องเท่ียวซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ 2 

ปัจจยัคือ 1. Push Factor เป็นปัจจยัในการผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวเกิดความตอ้งการท่ีจะเดินทางไป
ท่องเท่ียว2.Pull Factor เป็นปัจจยัท่ีดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมยงัแหล่งท่องเท่ียวและเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวต่างๆ 

1. การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 
2. การวางแผนค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 
3. การวางแผนเตรียมตวัในการท่องเท่ียว 
4. การเดินทางท่องเท่ียวและการประเมินผลในระหวา่งการท่องเท่ียว 
5. ประสบการณ์หลงัการท่องเท่ียวและการประเมินผลในดา้นความพึงพอใจ 
6. ทศันคติหลงัจากไดรั้บประสบการณ์ในการท่องเท่ียวนั้นๆ 
สุกญัญา  เจริญศรี (2552) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว โดยมีสาเหตุดงัต่อไปน้ีคือ 
1. ความเครียดจากการทาํงาน นักท่องเท่ียวจึงเกิดความตอ้งการท่ีจะพกัผ่อน เพื่อให้

สามารถกลบัมาทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดใ้นอนาคต 
2. รายไดข้องประชาชนดีข้ึน จึงทาํใหป้ระชากรมีศกัยภาพในการเดินทางท่องเท่ียวเพิ่ม

มากข้ึน เพื่อเป็นการพกัผอ่นและหาความรู้เพิ่มเติมใหก้บัตวัเอง 
3. ความสะดวกสบายทางดา้นการคม ซ่ึงเป็นแหล่งจูงใจท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียวอยากท่ีจะ

เดินทางไปใชบ้ริการ 
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4. การมีเวลาว่างจึงทาํให้ประชาชนมีเวลาว่างท่ีจะสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวใน
สถานท่ีต่างๆ ไดม้ากข้ึน 

5. จาํนวนประชากรเพิ่มมากข้ึน จึงทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเกิดความแออดั ดงันั้นจึงส่งผล
ให้ประชากรมีความตอ้งการท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวผกัผอ่นในสถานท่ีต่างๆ ไม่วา่จากเมืองไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวชนบทหรือจากต่างจงัหวดัเขา้มาท่องเท่ียวในเขตเมือง 

ยศพล  ณ นคร (2543) กล่าววา่ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวของแต่ละคนมีความแตกต่าง
กนั และข้ึนอยูก่บัปัจจยัในตวับุคคล ไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาสังคมเป็นตวัผลกัดนัให้คนแสดง
พฤติกรรมการเดินทางและบริโภคสินค้าท่องเท่ียว อีกปัจจัยหน่ึง คือปัจจัยทางด้านภายนอก 
หมายถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกบัชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์และเป็น
สาเหตุหลกัในการตดัสินใจเดินทาง 

กล่าวโดยสรุปสําหรับส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวจะตอ้งมีคือแรงจูงใจอนัเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากแรง
ดึงดูดให้เกิดความคิดท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายในตวัเอง หรือปัจจยัภายนอก
เช่นส่ิงแวดลอ้มรอบตวัซ่ึงไดพ้ิจารณาแลว้มีความปลอดภยั สถานท่ีแห่งนั้นสวยงาม ควรค่าแก่การ
ไปเยีย่มชม ส่ิงเหล่านั้นก็จะเป็นแรงจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมในการตดัสินใจเดินทาง 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 

เบญจพร  แสนพลมาตย์ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
ประเทศโซนเอเซีย ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศในโซนเอเซียของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดงักล่าวโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากในทุกๆ ดา้น 
เช่นดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับการ
ตดัสินใจเลือกนอ้ยท่ีสุดคือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาศิลปวฒันธรรม ประเพณีและวถีิชีวติ 

จันทร์เพ็ญ  ละเอียดลักษณกุล ( 2550)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อจํานวน
นกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นวา่ ค่าใชจ่้าย
ในการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดจาํนวนนกัท่องเท่ียว เม่ือพิจารณานกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางไปต่างประเทศในปีพ.ศ. 2548 พบวา่มีจาํนวน 3,046,549 8o มีอตัราเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2547 
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ร้อยละ 12.46 โดยนกัท่องเท่ียวในปีดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุเฉล่ีย 33.9 
ปี อาชีพพนกังานบริษทัมากสุด รายไดต่้อเดือน 30,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อการ
ท่องเท่ียวและพกัผ่อน มีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวเพราะแหล่งท่องเท่ียวมีช่ือเสียง และ
ตอ้งการหาประสบการณ์ จาํนวนเวลาท่ีอยู่ในประเทศต่างประมาณ 1.3 วนั ใชเ้วลาในการเดินทาง 
7.7 วนัเดินทาง มีการใชจ่้ายในการท่องเท่ียววนัละ 4,197.09 บาท 

พิสมยั  จตุัรัตน์ (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาํเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไม่วา่จะเป็นดา้น เพศ สถานภาพการสมรถ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได ้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาํเท่ียว สําหรับมูลเหตุจูงใจในการ
เลือกใช้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาํเท่ียวภายในประเทศ 
คือมีความเช่ือถือในตวับุคคล หรือในตวัเจ้าของธุรกิจ ผูบ้ริหาร เพราะเช่ือว่าหากผูบ้ริหารดีมี
ช่ือเสียงยอ่มจะใหบ้ริการท่ีดี 

สุมณี  พีรกิจ (2549)  ศึกษาเ ร่ืองปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญในเร่ืองตัวสินค้า บริการ อย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย การให้ความสําคญัในการท่ีจะไดรั้บข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ทซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึนและยงัพบอีกวา่การท่องเท่ียวยงัต่างประเทศเพื่อการ
พกัผ่อนจะเป็นจุดเด่นหรือเป็นลกัษณะเด่นท่ีมีระดบัการจูงใจมากท่ีสุด และนกัท่องเท่ียวมีระดบั
ทศันคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวต่างประเทศโดยรวม การทาํการประชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอของ
ธุรกิจนาํเท่ียวจะช่วยใหก้ารจูงใจมีประสิทธิภาพ แมว้า่การส่ือสารเร่ืองภาษาของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
โดยเจา้ของธุรกิจการท่องเท่ียวจะแกปั้ญหาก็คือช่วยทาํเอกสารเร่ืองภาษาถ่ินประกอบเพื่อแจกให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ภาษาทอ้งถ่ิน เพื่อการใชส่ื้อสารชัว่คราวขณะเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นถ่ินนั้นๆ 
จากการศึกษาพบวา่ เพศหญิงนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศมากกวา่เพศชาย คนท่ีมีอายุมาก
จะมีความถ่ีในการเดินทางไปต่างประเทศมากกวา่คนมีอายนุอ้ย 

ธรรมนูญ  ธุระเสร็จ (2547) ศึกษาอิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกบริษทัท่องเท่ียว
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาไดพ้บวา่ มีปัจจยัสําคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการ
เลือกใช้บริษทัท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น ปัจจยัท่ีเป็นลักษณะส่วนบุคคลคือ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้และประสบการณ์ และแบ่งออกเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย นอกจากนั้นยงัพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมใน
การเลือกใชบ้ริการบริษทัท่องเท่ียว ไดข้อ้มูลจากช่องทางส่ือสารท่ีสําคญัคือ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ท 
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ผูมี้ประสบการการเดินทางท่องเท่ียว และจากส่ิงพิมพนิ์ตยสารต่างๆ การตดัสินใจต่างๆ เป็นการ
ตดัสินใจดว้ยตวัเองและความไม่รู้จกัแหล่งท่องเท่ียว ประกอบกบัการมีเวลาจาํกดัในชีวิตประจาํวนั
ทาํให้เป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการของบริษทัท่องเท่ียว และยงัพบวา่ ปัจจยัลกัษณะ
บุคคลในเร่ือง เพศ และสถานภาพทางครอบครัว ไม่มี ความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริษทัท่องเท่ียว 

นิลพันธ์  ศรีคล้าย (2550) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัชลบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 21-30 ปี โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายได้อยู่ในช่วง 20,001-40,000 บาท ผลการศึกษาพบว่ามีพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ปีละ1คร้ังใน ปีพ.ศ. 2549 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเดินทางไปมากท่ีสุด ใชเ้วลาใน
การท่องเท่ียว 2-4 วนั นิยมเดินทางไปในช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละเทศกาลต่างๆ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เดินทางไม่ใชบ้ริษทันาํเท่ียว ส่วนประเทศลาํดบัถดัไปคือประเทศญ่ีปุ่น ผลการศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าปัจจยัส่วน
บุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตวัอย่าง มี
ความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศ 

วรรษมน  จนัทดิษฐ์ (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยศึกษากรณีตลาดนํ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสาคร ผลจาการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ส่วนใหญ่เดินทางมาตลาดนํ้ าอมัวา 3 คร้ังข้ึนไป มีวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน
หย่อนใจ วิธีการเดินทางใช้รถส่วนตวั ส่วนใหญ่ผูเ้ดินทางจะมีความสัมพนัธ์กันแบบครอบครัว 
ค่าใช้จ่ายต่อคนไม่เกิน 1,000 บาทนักท่องเท่ียวทัว่ไปมีความพึงพอใจในสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นประชาชนทอ้งถ่ิน ร้านคา้ ร้านคา้ขายของต่างๆ ความพึงพอใจในการบริการของ
ภาครัฐในการดูแลความสะดวกขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัปานกลา จากการศึกษาพบวา่ เพศท่ีแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจต่างกนั นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียว  ผลจากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวนิยม
เดินทางเขา้ท่องเท่ียวโดยใชร้ถส่วนตวัเป็นอนัดบัแรก 

อิตถีรัตน์  จนัทร์แสงทอง (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยักบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษาเกาะเสม็ดจงัหวดัระยอง ผลจากการศึกษายงัพบว่า แรงจูงใจทาง
กายภาพในภาพรวมเป็นท่ีน่าสนใจเช่นการมีสถานท่ีพกัแรมคา้งคืนหลากหลายให้เลือกสรรตาม
ความตอ้งการ ส่ิงอาํนวยความสะดวกครบบนเกาะเสม็ด การบริการสาธารณูปโภคมีอยา่งเพียงพอ 
ความประทบัใจในสถานท่ีท่องเท่ียวและพร้อมท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวอีกในคร้ังหนา้ ดา้นอ่ืนๆ เช่น
สถานท่ีการมีหาดทรายสวยงาม กิจกรรมการท่องเท่ียวและบรรยากาศ ความสงบเป็นส่วนประกอบ
สําคญัในปัจจยัภายนอก ในเร่ืองพฤติกรรมยงัพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ การใช้พาหนะในการ
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เดินทางมาท่องเท่ียว แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ดจงัหวดัระยองต่างกัน
นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัการรับสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวในทุกดา้น อนั
ไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาดว้ยกนั จาํนวนท่ีมาท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว จาํนวนคร้ัง
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในรอบ 1 ปี 

วนัคาํ  ประเสริฐศกัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวนครหลวงเวียงจนัทน์ ผลจากการศึกษายงัพบว่า พฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัให้ความสําคญั ด้านการผลิตภณัฑ์เป็นราคา ด้านสถานท่ี ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการเป็นสําคญั  ผลจากการศึกษาพบวา่ 
กลยุทธ์การตลาดบริการของนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีให้ความสําคญัมากท่ีสุด และลาํดบัถดัรองลงมา 
คือด้านบุคคลและกระบวนการ ความประทบัใจในการบริการของพนกังาน ความใส่ใจ มีทกัษะ
ความชาํนาญ การติดต่อระหวา่งพนกังานส่ือสารกนัสมบูรณ์แบบ แหล่งท่ีพกัสะอาด สะดวกสบาย
และผลจากการศึกษายงัพบอีกวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมในการเลือกใชส่ื้อในการท่องเท่ียว มีการ
อาํนวยการขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ของภาครัฐ ผา่นทางระบบอิตเตอร์
เน็ตมากท่ีสุด และปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได ้ไม่มีผลต่อ
กลยทุธ์การตลาดบริการต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

พรทิพย ์ ไชยชิต (2552) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใช้บริการบริษทั
ศรีสวสัด์ิ ทราเวล แอนด์ทวัร์ ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการบริษทัฯ 
ดงักล่าวพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกนัเร่ืองเพศ อายุ รายได ้การศึกษา มีพฤติกรรมต่างกนั
ในความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อ
การเลือกเดินทางท่องเท่ียว 
 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั เพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายได้
เฉล่ีย:
เดือน 

ภูมิลาํเนา/
ถ่ินท่ีอยู ่

เบญจพร 
แสนพลมาตย ์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว
ต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยกรณีศึกษา
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ี  เดินทางไป
ท่องเท่ียวประเทศ
โซนเอเซีย 

√ √ √ √ √ √ 

จนัเพญ็ 
ละเอียด

ลกัษณกลุ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
จาํนวนนกัท่องเท่ียว
ไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 

√ - - √  √  - 

พิศมยั 
จตัุรัตน ์

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาํ
เท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

√ -  -  √  √  - 

สุมณี 
พีรกิจ 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว
ต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย 

√ √ √ √ √ √ 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั เพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายได้
เฉล่ีย:
เดือน 

ภูมิลาํเนา/
ถ่ินท่ีอยู ่

ธรรมนูญ 
ธุระเสร็จ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเลือกบริษทั
ท่องเท่ียวของ
ผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

√ √ √ - √ - 

นิลพนัธ ์
ศรีคลา้ย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว

ต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในจงัหวดั

ชลบุรี 

√ √ √ √ √ - 

อิตถีรัตน ์
จนัทร์แสงทอง 

 

ปัจจยักบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยกรณีศึกษาเกาะ
เสมด็จงัหวดัระยอง 

√ - √ √ √ - 

วรรษมน 
จนัทดิษฐ ์

พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยศึกษากรณี
ตลาดนํ้ าอมัพวา

จงัหวดัสมุทรสาคร 

√ √ √ √ √ - 

วนัคาํ 
ประเสริฐศกัด์ิ 

กลยทุธการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในการ
ท่องเท่ียวนครหลวง

เวยีงจนัทร์ 

√ √ - √ √ 

 
 
- 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั เพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายได้
เฉล่ีย:
เดือน 

ภูมิลาํเนา/
ถ่ินท่ีอยู ่

พรทิพย ์
ไชยชิต 

 

ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีใช้
บริการบริษทัศรี

สวสัด์ิทราเวลแอนด์
ทวัร์ 

√ - √ √ √ - 

เบญจพร 
แสนพลมาตย ์

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว
ต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยกรณีศึกษา

นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ี เดินทางไป
ท่องเท่ียวประเทศ

โซนเอเซีย 

√ √ √ √ √ √ 

จนัเพญ็ 
ละเอียด

ลกัษณกลุ 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
จาํนวนนกัท่องเท่ียว

ไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียว

ต่างประเทศ 

√ - - √ √ √ 

พิศมยั 
จตัุรัตน ์

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจนาํ

เท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

√ √ √ √ √ √ 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

 

ทีม่า:  สรุปจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
 
 
 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั เพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย:
เดือน 

ภูมิลาํเนา/
ถ่ินท่ีอยู ่

สุมณี   
พีรกิจ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว
ต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย 

√ √ √ √ √ - 

วรรษมน   
จนัทดิษฐ ์

พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยศึกษากรณี
ตลาดนํ้ าอมัพวา

จงัหวดัสมุทรสาคร 

√ - √ √ √ √ 

วนัคาํ  
ประเสริฐศกัด์ิ 

กลยทุธการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยในการ
ท่องเท่ียวนครหลวง

เวยีงจนัทร์ 

√ √ √ √ √ √ 

พรทิพย ์  
ไชยชิต 

ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีใช้
บริการบริษทัศรี

สวสัด์ิทราเวลแอนด์
ทวัร์ 

√ √ √ √ - - 
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2.6.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบั 3-6As   มาใชป้ระกอบ 
ภาพิมล  มณฑาพงษ ์(2553) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว

ต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูป้รก
อบธุรกิจท่องเท่ียวต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียวในภาพรวม คะแนนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดา้นการบริหารการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก นอกนั้นปานกลาง 2 อนัดบัแรกคือ การโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ นอกจากนั้นพบวา่ ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียว
ของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้น
การให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ท่ีระดับ 0.01 ด้านการประชาสัมพนัธ์การโฆษณา ผูป้รกอบธุรกิจท่ีมี
สถานภาพสมสรและรายได้เฉล่ีย ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน โดยมี
นยัสาํคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั 0.01และ 0.05 ตามลาํดบั 

จิรานุช โสภา ,จิราพร สุวรรณเกษม ,รัญจวน ประวติัเมือง,พิมพร์วี ทหารแกลว้, 
ณัฐปรียาโพธ์ิพนัธ์ุ,ชุติมา จกัรจรัส และกาญจนรัตน์ รัตนสนธิ (2554)  ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย กรณีศึกษา : อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-
ศรีสัชนาลยั-กาแพงเพชรและอุทยาน ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื ผลจากการศึกษาพบวา่ศกัยภาพการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกของ
ประเทศไทยกรณีศึกษา : อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาแพงเพชรและอุทยาน 
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืนนั้น ถือเป็นแหล่ง
โบราณสถานท่ีมีความดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นแห่งท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมระดบัโลก จากภาพรวมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก จากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีให้ความสนใจและย ังคงมีบทบาทมากกว่า ชุมชนในท้อง ถ่ินนั้ นๆ ทั้ ง น้ี อุทยาน
ประวติัศาสตร์ดงักล่าวแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านพื้นท่ีตั้ ง ทาํให้พบปัญหาในด้านการ
จดัการพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัของการทบัซอ้นโดยเอกชนรุกพื้นท่ีอุทยาน 

ชนิตา วฒันมาลา (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวทุ่งดอกบวัตอง ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวทุ่งดอกบวัตองใชป้ระชากรกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรท่ีอยูใ่น
ตาํบลแม่อูคอ จาํนวน 133 ราย ใชเ้คร่ืองมือสัมภาษณ์ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นเพศชายเกินคร่ึงอายุเฉล่ีย 30.39 ปี เป็นชาวไทยภูเขาเผา่มง้ การศึกษามธัยมตน้ จาํนวนสมาชิก
ในครัวเรือ 8.27 คน มีรายไดร้วมต่อปีเฉล่ีย 25,199.25 บาท มีรายไดจ้ากภาคเกษตร 18,022.56 บาท
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ต่อปี รายได้จากการให้บริการการท่องเท่ียว 1,575 บาทต่อปี มีหน้ีสินมากว่า 25,000 บาทต่อปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่เคยให้ความร่วมมือในการพฒันาหมู่บา้นและเคยไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบั
ตํ่า และจากการศึกษายงัพบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวทุ่งดอกบวั
ตองโดยศึกษาใน 5 ด้านคือ การร่วมกันวางแผนดําเนินงาน การร่วมกันจัดทาํแผน การร่วม
ปฎิบติังาน การร่วมกนัติดตามและประเมินผลและร่วมกนัรับผลประโยชน์ พบว่าเกษตรกรมีส่วน
ร่วมในระดบัปานกลาง การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของเกษตรกรดงักล่าวยงัพบวา่ 
มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่อายุ รายไดจ้ากการให้บริการด้านการท่องเท่ียว 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการท่องเท่ียว ทศันคติของเกษตรกรต่อการท่องเท่ียว ปัญหาการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการ ปัจจยัส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกรับระดบัการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

พนารัตน์  ล้ิม (2546) ศึกษาเร่ือง  การตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศ:พฤติกรรมและ
กระบวนการตดัสินใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลจากการศึกษาการตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศ:พฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจในการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากกลุ่มตวัอยา่ง 1,208 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอายอุยูร่ะหวา่ง 18-20 ปีอาศยัในภาคกลางมีรายไดต่้อครอบครัวตํ่ากวา่ 10,000  บาทต่อ
เดือนจากการศึกษาพบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือมวลชนมีส่วน
สําคญัเพราะเยาวชนรับข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 90.6 การรับรู้ข่าวสารจาก
ส่ือบุคคล เพื่อนเป็นอนัดบัแรก ส่วนใหญ่เยาวชนรู้จกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และส่วนใหญ่ไดข้อ้มูล
อยา่งเพียงพอและเขา้ใจความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคญักบั
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษคิ์ดเป็นร้อยละ 66.2 และยงัพบวา่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
เยาวชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ เยาวชนชอบไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัเพื่อนส่วนใหญ่ และพบว่า 
แรงจูงใจสําหรับเยาวชนในการเลือกไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือแหล่งธรรมชาติเพ ลิดเพลินกับ
ธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 61.6 

ภูษณิศา  เตชเถกิง  (2555) ศึกษาเร่ืองการพฒันาผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินและการตลาด
ท่องเท่ียวโดยชุมชนอ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่ ผลจากการศึกษาการพฒันาผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินและ
การตลาดท่องเท่ียวโดยชุมชนอ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่ ผูศึ้กษาให้ความสําคญัดา้นทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชนและศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว ใชแ้บบสํารวจและการสัมภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งจาํนวน 5 ราย และดา้นการจดัการตลาดท่องเท่ียวของชุมชน ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวจาํนวน 400 ราย พบวา่ ในตาํบลออนใตแ้ละตาํบลทาเหนือ มี
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แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และมีศิลปวฒันธรรม
ประเพณีของท้องถ่ินท่ีดี ในด้านการเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวในชุมชนโดยใช้การประเมิน
คุณลกัษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ พบว่า ตวัแทนผูป้ระกอบการในตาํบลดงักล่าวทั้งสองมี
คุณลกัษณะท่ีโด่ดเด่นในการรักษาคาํพูดและการรวบรวมขอ้มูลมีคุณลกัษณะท่ีควรพฒันา มีความ
กล้าและมัน่ใจในตวัเอง กล้าเส่ียงและผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจไปท่องเท่ียวในตาํบล ออนใตอ้ยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที่ 2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการนาํแนวคิดเร่ือง 3- 6As มาปรับใชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั 
Attrac
tion 

Accessi
bility 

Amen
ities 

Ancillary 
Service 

Acco
mmod
ation 

Activity 

ภาพิมล 
มณฑาพงษ ์ 

ความคิดเห็นของผู ้
ประกอบธุรกิจการ

ท่องเท่ียวต่อนโยบาย
ภาครัฐดา้นการตลาด

ท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง  

√ √ √ - - - 

จิรานุช โสภา
และคณะ  

ศกัยภาพการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวเมือง

มรดกโลกของประเทศ
ไทย กรณีศึกษา : 

อุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั-ศรีสชันาลยั-กา
แพงเพชรและอุทยาน 

ประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยาเพื่อ

การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  

√ √ √ - √ √ 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั 
Attrac
tion 

Accessi
bility 

Amen
ities 

Ancillary 
Service 

Acco
mmod
ation 

Activity 

ภูษณิศา   
เตชเถกิง 

การพฒันา
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน
และการตลาดท่องเท่ียว
โดยชุมชนอ.สนักาํแพง 

จ.เชียงใหม่ 

√ √ √ - - 

 
 
- 
 

 

ชนิตา  
วฒันมาลา 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
มีส่วนร่วมของ

เกษตรกรในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวทุ่ง

ดอกบวัตอง 

√ √ √ - - - 

พนารัตน ์
 ล้ิม 

การตลาดท่องเท่ียวเชิว
นิเวศ:พฤติกรรมและ
กระบวนการตดัสินใจ
ในการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

√ √ √ - - √ 

ภูษณิศา   
เตชเถกิง 

การพฒันา
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน
และการตลาดท่องเท่ียว
โดยชุมชน อ.สนักาํแพง 

จ.เชียงใหม่ 

√ √ √ - - - 

 

ทีม่า:  สรุปจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
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2.6.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบั 7Ps มาใชป้ระกอบ 
เกศินี ประทุมมณี  (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเขา้ชมการแข่งขนักีฬามวยไทยในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเขา้ชมการแข่งขนั
กีฬามวยไทยในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 300 ราย โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นชาวยุโรปมาท่องเท่ียวในเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก ระยะเวลาในการมาเท่ียว 3 คืน มาชมการ
ชกมวยในสนามเป็นคร้ังแรก ได้รับข้อมูลจากเอกสารแผ่นปลิว แผ่นพบั นอกจากนั้นยงัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัต่างๆ ของส่วนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เข้าชม เช่นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือเร่ืองราคาตั๋ว 
เคร่ืองด่ืมและบริการ ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยัส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางภายภาพการจดัท่ีนัง่ให้มีมุมมองเห็นท่ีดีในการนัง่ชม ความสะอาดของห้องนํ้ าและ
ส่ิงอาํนวยความสะดวก การจดัท่ีนัง่พอเพียง และปัจจยัดา้นกระบวนการเขา้ชมไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มี
ความรวดเร็วในกระบวนการจดัหาท่ีนัง่ของผูเ้ขา้ชมและความรวดเร็วในการจาํหน่ายตัว๋ 

เอกพงษ ์บางทราย (2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจเก่ียวกบัส่วนประสมตลาดบริการ
ธุระกิจสปา วทิยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผลจากการศึกษาในเร่ือง
ความพึงพอใจเก่ียวกบัส่วนประสมตลาดบริการธุระกิจสปา วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ ในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้ชบ้ริการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จาํนวน 396 
คนใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัพบวา่  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีอายุอยู่
ระหว่าง 31-41 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท และมี
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจสปาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปหามากในดา้น
ต่างๆ คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์และการนาํเสนอ ดา้นผลิตภณัฑ์
และการบริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นสถานท่ีท่ีใหบ้ริการตามลาํดบั 

วมิลรัตน์ บรรเทา (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียวประเภทดาํนํ้า แบบสคูบา้ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษา
จงัหวดัภูเก็ต ผลจากการศึกษาวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการท่องเท่ียวประเภทดาํนํ้ า แบบ สคูบา้ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ตพบวา่ มีความสาํคญัในดา้นต่างๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มีความสําคญัในระดบัมากโดย
ใหค้วามเช่ือมัน่และความปลอดภยัมากท่ีสุด ดา้นราคา (Price) ให้ความสําคญัระดบัมากในดา้นการ
จ่ายค่าบริการดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place)ให้ความสําคญัระดบัมากท่ีสุดเน่ืองจากใช้ระบบ
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อินเตอร์เน็ทในการติดต่อ การส่งเสริมการขาย (Promotion) ให้ความสําคญักบัส่ิงพิมพเ์อกสารแผน่
พับมากท่ีสุด ด้านบุคลากร (People) ความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานขาย และด้าน
กระบวนการ (Process) มีความเช่ือมัน่ด้านความปลอดภยั และการให้ความสําคญัมากเก่ียวกับ
ช่ือเสียงหรือส่ิงแวดลอ้มทางภายภาพ (Physical evidence) นอกจากนั้นผลจากการศึกษาน้ี สามารถ
นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ของแต่ละดา้นเช่นดา้นผลิตภณัฑ์โดยการสร้างจุดแข็งใน
เร่ืองความปลอดภยัในอุปกรณ์ต่างๆ หรือ กลยุทธ์ดา้นราคา กลยุทธ์ดา้นกานส่งเสริมการขายในการ
ผลิตส่ิงพิมพเ์พื่อการบอกกล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความประทบัใจกบัลูกคา้ 

กมัปนาท บุญพ่อมี (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกท่ีพกัประเภทรีสอร์ทกรณีศึกษา : เกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี   ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีพกัประเภทรีสอร์ทกรณีศึกษา : เกาะลนัตา จงัหวดั
กระบ่ี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 400 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พบว่า พฤติกรรมในการเลือกใช้
บริการท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียวดังกล่าวส่วนใหญ่ต้องการเดินทางในช่วงเดือนตุลาคม-เดือน
ธนัวาคม ระยะเวลาในการเขา้พกั 4-6 วนั เพราะราคาและบริการเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ การเลือกมา
ท่องเท่ียวกบัครอบครัว ได้รับขอ้มูลข่าวสารแนะนาํจากบริการท่ีพกัท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีพกัคือในเร่ือง ห้องพกั อาหารและ
เคร่ืองด่ืม ความสะอาดของห้องพกั ถดัมาเป็นเร่ืองราคาท่ีเหมาะสม ดา้นกายภาพเน้นความสะอาด
ของพื้นท่ีโดยรอบท่ีพกั ดา้นช่องทางการจาํหน่ายเนน้ความสะดวกในการเดินทาง ดา้นการส่งเสริม
การขายเน้นการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ดา้นกระบวนการ เนน้การบริการเร่ืองสัมภาระใน
การเขา้ท่ีพกัไดอ้ยา่งรวดเร็วครบถว้น 

ชนิตา วฒันมาลา (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวทุ่งดอกบวัตอง ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวทุ่งบวับวัตองโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 133 ราย พบวา่การ
มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยยึดหลกั 5 ดา้นประกอบคือการวางแผน  
ร่วมกนัจดัทาํแผน ร่วมทาํตามแผน ร่วมติดตามประเมินผลตามแผน และร่วมกนัรับผลประโยชน์ 
ปัจจยัส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกกบัระดบัการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว 

ภูษณิศา  เตชเถกิง (2555) ศึกษาเร่ืองการพฒันาผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินและการตลาด
ท่องเท่ียวโดยชุมชนอ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่ ผลจากการศึกษาการพฒันาผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินและ
การตลาดท่องเท่ียวโดยชุมชนอ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่โดยการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว 400 คน 
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พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวในระดับมากได้แก่การสร้างและ
นาํเสนอลักษณะทางด้านกายภาพ ด้านบุคคลผูใ้ห้บริการ ด้านผลิดต่อภณัฑ์หรือการให้บริการ  
ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหก้ารบริการและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 
ตารางที ่2.5  ตารางงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการนาํแนวคิดเร่ือง 7 Ps มาปรับใชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั Product Price Place Promotion Process People 
Physical 
Evidence 

เกศินี 
ประทุมมณี 

ปัจจยัส่วนประสม
ตลาดบริการท่ีมี

ผลต่อ
นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติใน
การเขา้ชมการ

แข่งขนักีฬามวย
ไทยในอาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

√ √ √ √ √ √ √ 

เอกพงศ ์
บางทราย 

 

ความพึงพอใจ
เก่ียวกบัส่วน
ประสมตลาด
บริการธุระกิจ

สปา 
วทิยาลยัเทคนิค
กาฬสินธ์ุ ในเขต

อาํเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

√ √ √ √ √ √ √ 

วมิลรัตน์ 
บรรเทา  

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้
บริการท่องเท่ียว 

√ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

 

ทีม่า:  สรุปจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

ช่ือผูว้จิยั ช่ืองานผูว้จิยั Product Price Place Promotion Process People 
Physical 
Evidence 

 

ประเภทดาํนํ้ า
แบบสคูบา้ของ
นกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ : 
กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต 

       

กมัปนาท  
บุญพอ่มี 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการ
เลือกท่ีพกั
ประเภทรีสอร์
ทกรณีศึกษา : 
เกาะลนัตา 
จงัหวดักระบ่ี 

√ √ √ √ √ √ √ 

ชนิตา วฒัน
มาลา 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรใน
การจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวทุ่ง
ดอกบวัตอง 

√ √ √ √ - - - 

ภูษณิศา  
เตชเถกิง 

การพฒันา
ผูป้ระกอบการ
ทอ้งถ่ินและ
การตลาด
ท่องเท่ียวโดย
ชุมชนอ.สนั
กาํแพง จ.
เชียงใหม่ 

√ √ √ √ √ √ √ 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียในคร้ังน้ีผู ้
ศึกษาใชก้ารศึกษาแบบเชิงส ารวจ (Survey research) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียมี
ประเทศ นอร์เวย ์สวเีดน เดนมาร์คและฟินแลนด ์และเพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ัง
น้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดระเบียบวธีิวจิยัในการศึกษาแยกเป็นประเด็นไวด้งัน้ีคือ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เทคนิคในการสุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วธีิการด าเนินการศึกษาวจิยั 
5. การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
6. สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั 

6.1  ใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
6.2  ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
6.3  ใชส้ถิติ t-test (Independent Samples T test) และ F-test 
6.4   ใช ้ค่า chi-square test 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาจาก
นักท่องเท่ียวทัว่ไปทุกสถานท่ีในประเทศไทย ท่ีมีโอกาสได้เดินทางไปเท่ียวยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย ซ่ึงจากขอ้มูลตวัเลขของศูนยว์ิจยัการตลาดท่องเท่ียว ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียวยอ้นหลัง 3 ปี  สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวียยอ้นหลงัจากปี 2557 จนปี 2555 มีอตัราการเพิ่มข้ึนทุกปี และในปีล่าสุด คือ  2557 มี
จ  านวนนกัท่องเท่ียว โดยรวมท่ีเดินทางไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวเป็นจ านวน 95,037 คน (ส านกั
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พฒันาการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว, 2550)  จากขอ้มูลดงักล่าวน้ีผูศึ้กษาจึงใชก้ารอนุมานคาดการ
ตวัเลขดงักล่าวมาใชเ้ป็นจ านวนประชากร 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีผูศึ้กษาวิจยัน้ีไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไดมี้
โอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย จ านวน 400 คนส าหรับการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งน้ี ผูศึ้กษาจะท าการสุ่มจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีประสบการการเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียว
ดงักล่าวไว ้จ  านวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยมีช่วงเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล 3 เดือน เร่ิมจากกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
3.2  เทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง  

ผูศึ้กษาวิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling)  
ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ์ (2538) ได้กล่าวถึงความหมายส าหรับการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก
สะบาย (Convenience หรือ Accidental Sampling)  ไวว้่าเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ในการ
เลือก โดยอาศยัความสะดวกของผูศึ้กษาวิจยัเป็นหลกั กลุ่มตวัอย่างน้ีอาจจะเป็นใครก็ไดท่ี้ให้ความ
ร่วมมือกบัผูศึ้กษาวจิยัในการใหข้อ้มูล   
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้อาศัยการค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยัต่างๆ เพื่อจะสร้างและออกแบบสอบถามข้ึนใช้ในการเก็บข้อมูล
เก่ียวกบันกัท่องเท่ียว ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ีคือ 

1.  ส่วนท่ีหน่ึงเก่ียวกบัข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยจ าแนกตาม  
เพศสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและภูมิล าเนา 

2. ส่วนท่ีสองเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
3. ส่วนท่ีสามเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียว โดยแยกเป็น

ด้านต่างๆคือด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(Accessibility) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) ด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว (Activity) ดา้นท่ีพกั(Accommodation) ดา้นราคา (Price) ดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกน
ฯ (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการ (People) โดยใชล้กัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและปลายปิด 
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เกณฑใ์นระดบัต่างๆ ทั้งหมดมี 5 ระดบั ส าหรับการใหค้ะแนนเป็นดงัน้ีคือ 
ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด คะแนน = 1 คะแนน 
ระดบัการตดัสินใจนอ้ย  คะแนน = 2 คะแนน 
ระดบัการตดัสินใจปานกลาง คะแนน = 3 คะแนน 
ระดบัการตดัสินใจมาก  คะแนน = 4 คะแนน 
ระดบัการตดัสินใจมากสุด คะแนน = 5 คะแนน 

การแจกแจงความถ่ีสามาถน าคะแนนระดบัการตดัสินใจต่างๆ มาแจกแจงความถ่ีได้
ตามระดบัชั้น ตลอดจนการจดัอนัดบัของการตดัสินใจของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เดินทางไปท่องเท่ียว (ศศิธร  สามารถ, 2545) 
การแจกแจงความถ่ีโดยท่ีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจเป็นค่าเฉล่ียแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ีคือ 

1.00-1.80 มีผลต่อระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
1.81-2.60 มีผลต่อระดบัการตดัสินใจนอ้ย 
2.61-3.40 มีผลต่อระดบัการตดัสินใจปานกลาง 
3.41-4.20 มีผลต่อระดบัการตดัสินใจมาก 
4.21-5.00 มีผลต่อระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

 
3.4  วธีิการด าเนินการศึกษาวิจัย 

3.4.1  ใชว้ิธีการศึกษารวบรวมขอ้มูล จากเอกสาร การคน้ควา้จากหนงัสือเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ เช่น ต าราเรียน เอกสารค าสอน วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดการศึกษา ปัญหาและวตัถุประสงค์ของการวิจยั ทั้งน้ีเพื่อจะน าไปสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อให้คลอบคลุมเน้ือหาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และประเด็นส าคัญตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั 

3.4.2 การออกแบบและสร้างแบบสอบถามให้ถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อให้คลอบคลุมเน้ือหา
ตามทฤษฎีและแนวคิดของนกัวชิาการต่างๆ ท่ีไดอ้า้งอิงไว ้

3.4.3 ไดน้ าเสนอแบบสอบถามให้ท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาไดท้  าการตรวจสอบความเหมาะสม
ดงักล่าว 

3.4.4 น าแบบสอบถามท่ีได้มา เรียบร้อยแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั 
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3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาจะเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวทั่วไปทุกสถานท่ี  

ทุกแหล่งท่ีมาของขอ้มูล เช่นสนามบิน บริษทัทวัร์ท่ีท าทวัร์น านกัท่องเท่ียวไทยไปท่องเท่ียวยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย และนักท่องเท่ียวทั่วไป ท่ีมีโอกาสได้เดินทางไปเท่ียวยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี ดงันั้นจึงมีแหล่งขอ้มูลประกอบการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีคือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีจากทุกแหล่งดงักล่าวขา้งตน้ 

2. ขอ้มูลทุตติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ
จากเอกสารต่างๆ และทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องตางๆท่ีได้น ามาประกอบในการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 
3.6  สถิติทีไ่ด้น ามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

แยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 
1.  ใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี  2 (เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี) 

2. ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 (เพื่อศึกษาปัจจยัในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย) การใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นการวดั
แนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวดัการกระจาย
ของขอ้มูล 

3. ใชส้ถิติ t-test และ F-test เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี3 (เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจัยเลือกในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล) 

3.1 t-test (Independent Samples T test)ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ของ
ประชากร 2 กลุ่ม เช่นเพศ 

3.2  F-test โดยการสร้างตาราง ANOVA (Analysis of Variance) ใชท้ดสอบความ
แตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป หากพบวา่มีความแตกต่างกนั
จะท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการของ LSD 
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3.3  ค่า chi-square test เพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ข้อท่ี 4 คือ เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลหมายเหตุ: จากการทดสอบเคร่ืองเมือเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่จากแบบสอบถาม 30 
ชุด ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability Statistics) ไดค้่า Cronbach’s Alpha .964 ซ่ึงมากกวา่ .8 เป็นอนัวา่
เคร่ืองมือน้ีใชไ้ดใ้นการศึกษา DPU



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูศึ้กษาขอน าเสนอรายละเอียดในการวิเคราะห์พร้อม
การแบ่ง เร่ืองราวเป็นส่วนๆ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ีเพื่อความเขา้ใจ 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีไดน้ ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ล าดบัขั้นตอนท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3 การน าเสนอผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็นส่วนๆ เรียงล าดบัดงัต่อไปน้ี

คือ 
4.3.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3.2  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศใน

ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
4.3.3 การวเิคราะห์ซ่ึงเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

4.4  การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว
ไทยไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามคุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียว 

4.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามคุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียว 
 
4.1  สัญลกัษณ์ทีไ่ด้น ามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

จาการศึกษาดงักล่าวเพื่อท่ีจะให้เป็นท่ีเขา้ใจในการแปลและส่ือความหมายของขอ้มูล 
และเพื่อใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้ าหนดความหมายของสัญลกัษณ์ไว้
ดงัน้ี 
  X = ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. = ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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4.2  ล าดับข้ันตอนทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.2.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าร้อยละ 
4.2.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
4.2.3  การวิเคราะห์ปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยใชค่้าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

4.3  การวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นส่วนๆ  
จากการศึกษาวิจัยในเร่ืองปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คนผลจากการศึกษาเป็นดงัน้ี 

4.3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละขอ้มูลของปัจจยัส่วนบุคคล  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 187 46.8 
หญิง 213 53.2 

สถานภาพ - - 
โสด 210 52.5 
สมรส 170 42.5 
หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 20 5.0 

ระดับการศึกษา  - - 
ไม่ไดศึ้กษา 5 1.2 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 8 2.0 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 2.2 
อนุปริญญา/ปวส. 32 8.0 
ปริญญาตรี 217 67.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี 75 18.8 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.20 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 46.80  มีสถานภาพโสด  
คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรสและหมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ คิดเป็นร้อยละ 42.5 
และร้อยละ 5.0 ตามล าดบัจ าแนกตามระดบัการศึกษา ไม่ได้ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.2 ต ่ากว่า
มธัยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 2.0 มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 2.2  อนุปริญญา/ปวส. 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี
18.8 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละขอ้มูล ของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ   
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

54 13.5 

พนกังานบริษทั 214 53.5 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 55 13.8 
นกัเรียน / นิสิตนกัศึกษา 36 9.0 
อ่ืนๆ 40 10.0 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน - - 
10,000 บาทหรือต ่ากวา่ 29 7.2 
10,001 – 20,000 บาท 85 21.2 
20,001 – 30,000 บาท 76 19.0 
30,000 ข้ึนไป 210 52.5 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภูมิล าเนา   
กรุงเทพมหานคร 250 62.5 

ภาคเหนือ 34 8.5 
ภาคกลาง 42 10.5 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 35 8.8 
ภาคตะวนัออก 13 3.2 
ภาคตะวนัตก 7 1.8 
ภาคใต ้ 19 4.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คนอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทั คิดเป็นร้อยละ53.5 รองลงมาคือนกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 13.8 และขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจคิดเป็นร้อยละ 13.5 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนนิสิตนกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
9.0 ตามล าดบัมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ7.2  รายได1้0,001-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ21.2  รายได2้0,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ19.0 และ รายได ้30,000 บาทข้ึนไป
คิดเป็นร้อยละ 52.5  มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ภาคกลาคิดเป็นร้อยละ 10.5 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 8.8 ภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ภาคตะวนัออกและ
ตะวนัตก 3.2 และ 1.8 ตามล าดบั  
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4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวยี  

 
ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการใหค้วามส าคญัในปัจจยั 
ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี 
 

ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว (Attractions) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 4.38 .617 มาก 
ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 4.17 .650 มาก  
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 4.31 .653 มาก  
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 3.67 .785 มาก  
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ควรค่าต่อ
การศึกษาเรียนรู้ 

3.64 .786 
มาก  

รวม 4.03 .698  มาก 
 

จากตาราง 4.3 พบว่าการให้ความส าคญัในด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการ
เลือกเดินทางอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.03 ทั้งน้ีการให้ความส าคญัในดา้นปัจจยั
ดึงดูดทางการท่องเท่ียวในเร่ืองความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.38 
ส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 4.17 ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 4.17 
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 3.67 และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ควรค่าต่อ
การศึกษาเรียนรู้ 3.64 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี 
 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
พาหนะในการเขา้ถึงมีความทนัสมยั 4.07 .666 มาก 
เส้นทางในการเขา้ถึงมีความปลอดภยั 4.25 .695 มากท่ีสุด 
เส้นทางในการเขา้ถึงมีความหลากหลาย 4.97 .723 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 .694 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าการให้ความส าคญัในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการ
เลือกเดินทางอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.43 ทั้งน้ีการให้ความส าคญัในเส้นทาง
ในการเขา้ถึงซ่ึงมีความหลากหลายเป็นล าดบัมากสุดคือ 4.97 เส้นทางในการเขา้ถึงมีความปลอดภยั 
และทนัสมยั คือ  4.25 และ 4.07 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวยี 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว (Amenities) ค่าเฉลีย่  S.D. ความหมาย 
หอ้งน ้ามีพอเพียงกบันกัท่องเท่ียว 3.91  .785  มาก 
หอ้งน ้ามีความสะอาด 4.09  .702  มาก  
ร้านอาหารมีความหลากหลายประเภทอาหาร 3.70  .859  มาก  
ร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีคุณภาพ 3.62  .783  มาก  

รวม 3.83  .782   มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าการให้ความส าคญัในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมใน
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ดา้นต่างๆ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 3.83ทั้งน้ีการให้
ความส าคญัในเร่ืองห้องน ้ าสะอาดอยูใ่นระดบัมากคือ 4.09 ห้องน ้ ามีเพียงพอกบันกัท่องเท่ียว 3.91 
ร้านอาหารมีความหลากหลายประเภทของอาหาร 3.70 และร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีคุณภาพ 3.62 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
 

กจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activity) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
มีกิจกรรมเกมนนัทนาการระหวา่งเดินทางท่องเท่ียว 3.44 .868 มาก 
นกัท่องเท่ียวไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 3.59 .853 มาก 
ไดช้มกิจกรรมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ินพื้นเมือง 3.65 .906 มาก 

รวม 3.56 .875 มาก 
 

จากตารางท่ี  4.6 พบว่าการให้ความส าคัญในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือก
เดินทางอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 3.56 กล่าวคือการได้ชมกิจกรรมประเพณี
วฒันธรรมของทอ้ถ่ินพื้นเมืองมีค่าเฉล่ีย 3.65 นักท่องเท่ียวได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับ
ทอ้งถ่ิน 3.59 และการมีกิจกรรมเกมนนัทนาการระหวา่งเดินทางท่องเท่ียว 3.44 
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นท่ีพกั 
(Accommodation) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
 

ทีพ่กั (Accommodation) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
ท่ีพกั/โรงแรมมีจ านวนเพียงพอต่อการรับนกัท่องเท่ียว 4.07 .655 มาก 
ท่ีพกั/โรงแรมมีการด าเนินงานในระบบสากล 4.09 .650 มาก 
ท่ีพกั/โรงแรมมีราคาสมกบัชนิดหอ้งพกั 4.03 .713 มาก 
 ท่ีพกั/โรงแรมมีความปลอดภยั 4.27 .666 มากท่ีสุด 
 ท่ีพกั/โรงแรมมีความสะอาด 4.22 .664 มากท่ีสุด 

รวม 4.13 .669 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่าการให้ความส าคญัในด้านท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
เดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมี
ระดบัการให้ความส าคญัในดา้นท่ีพกัเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
โดยรวมท่ี 4.13 ทั้งน้ีการใหค้วามส าคญัในเร่ืองท่ีพกั/โรงแรมมีความปลอดภยัโดยเฉล่ีย 4.27 มีความ
สะอาด 4.22 มีการด าเนินงานในระบบสากล 4.09  ท่ีพกั/โรงแรม มีจ านวนเพียงพอกบันกัท่องเท่ียว 
4.07 และหอ้งพกัสมราคากบัชนิดหอ้งพกั 4.03 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นราคา 
(Price) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
 

ด้านราคา (Price) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
ราคาทวัร์รวมตามแพค็เก็จสมราคาเป็นไปได ้ 3.96 .743 มาก 
ราคาทวัร์นอกรายการทวัร์หลกั (Optional Tour) น่าสนใจ 3.58 .857 มาก 

รวม 3.77 .08 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่การให้ความส าคญัในดา้นราคาทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
เดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆนกัท่องเท่ียวชาวไทยมี
ระดบัการให้ความส าคญัในดา้นราคาทวัร์เป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางอยู่ในระดบัมาก โดยมี
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ค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 3.77 ทั้งน้ีราคาทวัร์รวมตามแพค็เก็จสมราคามีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย 3.96 และ
ราคาทวัร์นอกรายการทวัร์หลกัมีความน่าสนใจเฉล่ีย 3.58 

 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นท่ีตั้ง
ของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี (Place) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี 
 

ด้านทีต่ั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี (Place) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
ท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีมีความสะดวกในการ
เดินทางไป 

3.94 .709 มาก 

ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี
สามารถจดัใหอ้ยูใ่นเส้นทางเดียวกนัได ้(En Route) 

3.97 .730 มาก 

รวม 3.95 .719 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่าการให้ความส าคญัในดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดับการให้ความส าคญัในด้านท่ีตั้งของประเทศเป็นปัจจยัในการเลือก
เดินทางอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 3.95 ทั้งน้ีท่ีตั้งของประเทศและท่ีตั้งของแหล่ง
ท่องเท่ียว มีระดบัความส าคญัใกลเ้คียงกนัคือ 3.94 และ 3.97 ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการให้ความส าคญัในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ค่าเฉลีย่  S.D. ความหมาย 
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีมีการ 
จดัการส่งเสริมการขายโดยภาครัฐ 

3.42  .872  
มาก 

กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีมีการจดัการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์รายการท่องเท่ียว 

3.38  .840  
  ปานกลาง  

รวม 3.40 .856 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี  4.10 พบว่าการให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการตลาดของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัในการเลือก
เดินทางอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 3.40 กล่าวคือการส่งเสริมการขายโดยภาครัฐ 
3.42 และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์รายการท่องเท่ียว 3.38 

 
ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการให้ความส าคญัในดา้น
กระบวนการ (Process) ท่ีมีผลต่อเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
 

ด้านกระบวนการ (Process) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
ขั้นตอนต่างๆ ในการเขา้/ออกเมืองในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยีมีความสะดวก 

3.84 .702 มาก 

การบริหารจดัการกระบวนการวซ่ีาเพื่อเดินทางเขา้ประเทศใน
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีมีขั้นตอนไม่ซบัซอ้น 

3.75 .753 มาก 

รวม 3.79 .727 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าการให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 3.79 ทั้งน้ีขั้นตอนต่างๆในการเขา้ออกเมืองและกระบวนการวีซ่าไม่
ซบัซอ้น 3.84 และ 3.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัระดบัการให้ความส าคญัในดา้น
บุคคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
 

ดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินมีความรู้เป็นอยา่งดี 4.08 .693 มาก 
อธัยาศยัไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ินในกลุ่มสแกนดิเนเวยีมี
ความเป็นกนัเองต่อนกัท่องเท่ียว 

4.00 .784 
มาก 

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีใหบ้ริการและ
มีความเอาใจใส่นกัท่องเท่ียว 

3.84 .815 
มาก 

รวม 3.97 .764 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่การให้ความส าคญัในดา้นบุคคลากรผูใ้ห้บริการของท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือก
เดินทางอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 3.97 ทั้งน้ีมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ความมีอธัยาศยัไมตรี 
และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐเอาใจใส่ดูแลนกัท่องเท่ียว4.8, 4.00 และ 3.84 ตามล าดบั 

 
4.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกเดินทางไป

ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 
 

ตารางที ่4.13  จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีท่ีเลือกเดินทางไป
ท่องเท่ียว 
 

ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 
ทีเ่ลอืกเดินทาง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอร์เวย ์ 155 38.8 
สวเีดน 110 27.5 
เดนมาร์ค 58 14.5 
ฟินแลนด์ 75 18.8 
รวม 400 100.0 

DPU



87 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปประเทศนอร์เวย ์สวีเดน 
ฟินแลนดแ์ละเดนมาร์ค คิดเป็นร้อยละ38.8 ร้อยละ 27.5 ร้อยละ 18.8 และร้อยละ 14.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.14  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว  

 
เหตุผลที่ท าให้เลอืกเดินทางท่องเทีย่วยงัประเทศกลุ่ม

สแกนดิเนเวีย 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ค าชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ 130 32.5 
เคยไปเท่ียวมาแลว้ประทบัใจ 74 18.5 
เป็นผลพลอยได ้
จากกิจกรรมอ่ืน 

97 24.2 

บริการน าเท่ียวน่าสนุก 49 12.2 
พาบุคคลไปเท่ียว 50 12.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศสแกนดิเนเวีย เหตุผล ท่ีเลือกเดินทางไปท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เลือก
เพราะค าชกัชวนของเพื่อนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ32.50 รองลงมาคือ เป็นผลพลอยไดจ้ากิจกรรม
อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 24.20 เคยไปเท่ียวมาแลว้ประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ18.50 พาบุคคลไปท่องเท่ียว 
คิดเป็นร้อยละ12.50 และบริการน าเท่ียวสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ12.20 

  
 
 
 
 
 
 
 

DPU



88 

ตารางที ่4.15  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามการใชเ้วลาเลือกเดินทางไป 
 

การใช้เวลาเลอืกเดินทางไปท่องเทีย่วยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

วนัธรรมดา 108 27.3 
วนัลาพกัผอ่นประจ าปี 178 44.5 
วนัหยดุเทศกาล 113 28.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปของเท่ียวประเทศสแกนดิเนเวีย โดยการใช้เวลาเลือกเดินทางในวันธรรมดา วนัลา
พกัผอ่นประจ าปี และวนัหยดุเทศกาลคิดเป็นร้อยละ 27.3 ,44.5 และ 28.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.16  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียว  
 

จ านวนคร้ังที่เคยเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
คร้ังแรก 239 59.8 
2 คร้ัง 73 18.2 
3 คร้ัง 17 4.2 
มากกวา่ 3 คร้ัง 71 17.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปของเท่ียวประเทศสแกนดิเนเวยี โดยการจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียว 
คิดเป็นร้อยละ 59.8 ของการไปคร้ังแรก 18.2 สองคร้ัง 4.2 สามคร้ังและ 17.8 มากกวา่ สามคร้ัง 
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ตารางที ่4.17  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามการใชจ้  านวนระยะเวลาในการเดินทางไป
ท่องเท่ียว  
 

จ านวนระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
6 วนั 78 19.5 
8 วนั 131 32.8 
10 วนั 127 31.8 
มากกวา่10 วนั 64 16.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เลือกเดินทางไปของเท่ียวประเทศสแกนดิเนเวยี โดยการจ าแนก ตามการใชจ้  านวนระยะเวลาในการ
เดินทางไปท่องเท่ียว 8 วนั คิดเป็นร้อยละ 32.8 ใชเ้วลาเดินทาง 10 วนัคิดเป็นร้อยละ 31.8 ใชเ้วลา 6 
วนัคิดเป็นร้อยละ 19.5 และมากกวา่ 10 วนัคิดเป็นร้อยละ16.0   

 
ตารางที ่4.18  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ าแนกโดยบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียวดว้ยคิดเป็น 
ร้อยละ 
 

 บุคคลทีร่่วมเดินทางไปท่องเทีย่วด้วย จ านวน (คน) ร้อยละ 
เดินทางคนเดียว 20 5.0 
เดินทางกบัคนในครอบครัว/ญาติ 141 35.2 
เพื่อน 113 28.2 
คณะพิเศษเน่ืองในโอกาสขอบคุณบริษทั 123 30.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เลือกเดินทางไปของเท่ียวประเทศสแกนดิเนเวีย โดยการจ าแนกโดยบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปคิดเป็น
ร้อยละ  35.2 ของการเดินทางโดยมีคนในครอบครัว/ญาติร่วมเดินทางไปดว้ย ร้อยละ  30.8 เดินทาง
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ร่วมกบัคณะพิเศษเน่ืองในโอกาสขอบคุณบริษทั เดินทางกบัเพื่อนคิดเป็นร้อยละ28.2 และเดินทาง
ตามล าพงัคนเดียวคิดเป็นร้อยละ5.00  
 
4.4 การเปรียบเทียบปัจจัย ที่มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
โดยยดึตามคุณลกัษณะของนักท่องเทีย่ว  
 
ตารางที ่4.19  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) ท่ีมีผลต่อระดบัการ
ใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วน
บุคคลจ าแนกตาม เพศ                 

Independent Samples T test 
ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการ

ท่องเทีย่ว 
เพศ 

จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

ความสวยงามของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

4.41 
4.35  

.636 

.600 
1.040  .072  

ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

4.23 
4.12  

.652 

.645  
1.733  .078  

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงามของ
แหล่งท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

 4.37 
4.26 

.637 

.663   1.625  .846  

ความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

3.67 
3.68  

.788 

.785  
-.097  .757  

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ควรค่าต่อ
การศึกษาเรียนรู้ 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

3.60 
3.67 

.799 

.775 
-.792 .623 

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213  

4.0567 
4.0141 

.49730 

.51797 
.836 .571 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.19 พบวา่การเปรียบเทียบในดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวโดยจ าแนก
ตามเพศ  โดยรวมไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

   
ตารางที ่4.20  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ท่ีมีผลต่อระดบัการ
ใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วน
บุคคลจ าแนกตาม เพศ    

Independent Samples T test 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

พาหนะในการเขา้ถึงมีความ
ทนัสมยั 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

4.17 
3.99  

.690 

.633 
2.784  .000*  

เส้นทางในการเขา้ถึงมีความ
ปลอดภยั 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

4.38 
4.14  

.631 

.730  
3.544  .942  

เส้นทางในการเขา้ถึงมีความ
หลากหลาย 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

 4.03 
3.92 

.714 

.728   1.538  .554  

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213   

4.1925 
4.0125 

.54632 

.58083 3.179 .506 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่าการเปรียบเทียบ ในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวโดยจ าแนก
ตามเพศ  มีค่าความแปรปรวนและความแตกต่างกนั ในเร่ืองพาหนะในการเขา้ถึงมีความทนัสมยั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.21  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นส่ิงส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) ท่ีมี
ผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคล
จ าแนกตาม เพศ    

Independent Samples T test 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน

แหล่งท่องเทีย่ว 
เพศ 

จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

หอ้งน ้ามีพอเพียงกบั
นกัท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

3.92 
3.90  

.829 

.745 
.293  .992  

หอ้งน ้ามีความสะอาด ชาย 
หญิง 

187 
213  

4.15 
4.04  

.703 

.699  
1.597  .526  

ร้านอาหารมีความหลากหลาย
ประเภทอาหาร 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

3.69 
3.70 

.892 

.831  
 -.167  .278  

ร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีคุณภาพ ชาย 
หญิง 

187 
213  

3.67 
3.57  

.746 

.813  
1.220  .102  

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213 

3.8870 
3.8028 

.62802 

.61417 
.870 .906 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่าการเปรียบเทียบ ในด้านส่ิง อ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยจ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.22  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ท่ีมีผลต่อระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วน
บุคคลจ าแนกตาม เพศ   

Independent Samples T test 

ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

 มีกิจกรรมเกมนนัทนาการ
ระหวา่งเดินทางท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

3.44 
3.44  

.904 

.837 
.022 .437  

นกัท่องเท่ียวไดร่้วมกิจกรรม
การเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

3.60 
3.59  

.845 

.862  
.204  .485  

ไดช้มกิจกรรมประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินพื้นเมือง 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

 3.61 
3.68 

.917 

.897  -.673 .913  

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213 

3.5526 
3.5665 

.78139 

.71623 -.186 .482 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่การเปรียบเทียบ ในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยจ าแนกตาม
เพศ  โดยรวมไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
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ตารางที ่4.23  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นท่ีพกั (Accommodations) ท่ีมีผลต่อระดบัการใหค้วามส าคญั
ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนก
ตาม เพศ                 

Independent Samples T test 

ด้านทีพ่กั เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

ท่ีพกั/โรงแรมมีจ านวนเพียงพอ
ต่อการรับนกัท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

4.11 
4.03  

.625 

.679 
1.283  .683  

ท่ีพกั/โรงแรมมี การด าเนินงาน
ในระบบสากล 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

4.18 
4.01  

.613 

.673  
2.666  .245  

ท่ีพกั/โรงแรมมี ราคาสมกบั
ชนิดหอ้งพกั 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

4.03 
4.02 

.695 

.730  
.120 .364  

ท่ีพกั/โรงแรมมี ความปลอดภยั ชาย 
หญิง 

187 
213  

4.28 
4.26  

.639 

.690  
.377  .588  

ท่ีพกั/โรงแรมมี ความสะอาด ชาย 
หญิง 

187 
213 

4.27 
4.19 

.667 

.661 
1.197 .316 

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213 

4.1754 
4.1014 

.53444 

.56589 
1.339 .632 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่การเปรียบเทียบ ในดา้น ท่ีพกัโดยจ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.24  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นราคา (Price) ท่ีมีผลต่อระดบัการใหค้วามส าคญัในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ  

Independent Samples T test 

ด้านราคา เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

  ราคาทวัร์รวมตามแพค็เก็จสม
ราคาเป็นไปได ้

ชาย 
หญิง 

187 
213 

3.93 
3.99  

.734 

.752 
-.807 .700  

 ราคาทวัร์นอกรายการทวัร์หลกั 
(Optional Tour)น่าสนใจ 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

3.55 
3.61  

.856 

.860  
-.692 .563  

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213 

3.7406 
3.8005 

.68655 

.70967 
-.854 .231 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่าการเปรียบเทียบ ในดา้นราคาโดยจ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่
แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.25  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (Place) ท่ีมีผลต่อการ
ระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียโดยยึดตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ                 

Independent Samples T test 
ด้านทีต่ั้งของประเทศกลุ่ม

สแกนดิเนเวีย 
เพศ 

จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

ท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนฯมี
ความสะดวกในการเดินทางไป 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

3.99 
3.90  

.715 

.704 
 
1.313 

.384  

ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศกลุ่มสแกนฯสามารถ
จดัใหอ้ยูใ่นเส้นทางเดียวกนัได ้

ชาย 
 

หญิง 

187 
 

213  

3.99 
 

3.94  

.707 
 

.750  
 .697 .301  

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213 

3.9947 
3.9225 

.65169 

.66755 
1.090  

 
.302 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่การเปรียบเทียบ ในดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีโดย

จ าแนกตาม เพศโดยรวมไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.26  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลต่อระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วน
บุคคลจ าแนกตาม เพศ                 

Independent Samples T test 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

กลุ่มประเทศสแกนฯมีการ
จดัการส่งเสริมการขายโดย
ภาครัฐ 

ชาย 
 

หญิง 

187 
 

213 

3.42 
 

3.42  

.884 
 

.863 
  -.008 .991  

กลุ่มประเทศสแกนฯมีการ จดั
โฆษณาประชาสัมพนัธ์รายการ
ท่องเท่ียว 

ชาย 
 

หญิง 

187 
 

213  

3.39 
 

3.36  

.857 
 

.827  
 .342 .812  

รวม ชาย 
หญงิ 

187 
213  

3.4037 
3.3897 

.82556 

.79698 
.173 .920 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ การเปรียบเทียบ ในดา้นการตลาดโดยจ าแนกตามเพศ โดยรวม

ไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.27  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ท่ีมีผลต่อระดบัการใหค้วามส าคญัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม 
เพศ                 

Independent Samples T test 

ด้านกระบวนการ เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

ขั้นตอนต่างๆในการเขา้/ออก
เมืองในประเทศกลุ่มสแกนฯมี
ความสะดวก 

ชาย 
 

หญิง 

187 
 

213 

3.91 
 

3.77  

.706 
 

.693 
2.063 .199 

การบริหารจดัการกระบวนการ
วซ่ีาเพื่อเดินทางเขา้ประเทศ
กลุ่มสแกนฯ มีขั้นตอนไม่
ซบัซอ้น 

ชาย 
 
 

หญิง 

187 
 
 

213 

3.77 
 
 

3.72 

.780 
 
 

.729 

.623 .991 

รวม ชาย 
หญิง 

187 
213  

3.8422 
3.7465 

.67040 

.65268 
1.446 .785 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่การ เปรียบเทียบ ในดา้นกระบวนการโดยจ าแนกตามเพศ พบวา่
ท่ีปัจจยัดา้นกระบวนการของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย โดยรวมไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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ตารางที ่4.28  เปรียบเทียบปัจจยัดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) ท่ีมีผลต่อระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดยยดึตามปัจจยัส่วน
บุคคลจ าแนกตาม เพศ        

Independent Samples T test 

ด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ เพศ 
จ านวน
คน 

ค่าเฉลีย่
(Mean)  

S.D. t Sig. 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินมีความรู้เป็น
อยา่งดี 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

4.10 
4.07  

.673 

.711 
.439 .609  

อธัยาศยัไมตรีของผูค้นใน
ทอ้งถ่ินในกลุ่มสแกนฯมีความ
เป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

4.06 
3.95  

.763 

.800  
1.348  .568  

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในประเทศ
กลุ่มสแกนฯใหบ้ริการและมี
ความเอาใจใส่นกัท่องเท่ียว 

ชาย 
หญิง 

187 
213  

 3.83 
3.84 

.782 

.843  -.075 .433  

รวม 
ชาย 
หญงิ 

187 
213  

3.9982 
3.9531 

.63781 

.65708 .695 .558 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่การเปรียบเทียบ ในดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการโดยจ าแนกตามเพศ  
โดยรวมไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.29  เปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพ 
        

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
ไปท่องเทีย่ว 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
(Attractions) 

 โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

4.0267 
4.0318 
4.1300 

 

.51136 

.50341 

.53222 
 

 
.379 

 
.685  

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(Accessibility)  

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 

4.0635  
4.1333 
4.1333 

 

.60407 

.52598 

.59628 
 

 
.744  

 
.476  

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว (Amenities) 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 

3.8536 
3.7794 
3.9750 

 

.62946 

.60802 

.62249 
 

 
1.262  

 
.284  

 กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activity) 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 

3.6444 
3.4137 
3.9167 

 

 .65014 
.83209 
.69983 

 

7.101   *001  

ท่ีพกั (Accommodation) 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

4.1248 
4.1447 
4.1800 

 

.56115 

.54870 

.50221 
 

.128 .880 

ราคา (Price) 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

3.7857 
3.7588 
3.7500 

.69811 

.67985 

.88109 
.080 .923 
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ตารางที ่4.29  (ต่อ) 
        

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
ไปท่องเทีย่ว 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ท่ีตั้งของประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี(Place) 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

3.8833 
4.0324 
4.0750 

.67382 

.65077 
.51999. 

2.757 .065 

การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

3.4500 
3.3118 
3.5500 

.82056 

.77489 

.94451 
1.756 .174 

กระบวนการ (Process) 
โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

3.7429 
3.8559 
3.7500 

.65115 

.67377 

.65895 
1.413 .245 

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ(People) 
โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

3.9571 
3.9647 
4.2333 

.65196 

.65074 

.54182 
1.698 .184 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี4.29 พบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการให้ความส าคญัในการ
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากความ
แตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางเปรียบเทียว โดยการใช ้LSD ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.30  เปรียบเทียบรายคู่ ระหวา่งกิจกรรมการท่องเท่ียวกบัสถานภาพ 
  

สถานภาพ  
ค่าเฉล่ีย  

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ โสด สมรส 
3.92  3.64  3.41  

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 3.92  .272 .503* 
โสด 3.64     .231* 
 สมรส 3.41     

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวกับ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ มีปัจจยัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสและพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ี
มีสถานภาพโสด มีปัจจยัในการเลือก เดินทางท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพ
สมรส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.31  เปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา        
        

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืก
เดินทางท่องเทีย่ว 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 
(Attractions) 

  ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.1600 
3.6250 
4.0889 
3.9812 
4.0266 
4.1120 

.71274 

.27124 

.62539 

.49867 

.49519 

.53851  

 
  

 1.564 
 

.169  

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(Accessibility)  

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี   

4.1333  
3.6250 
3.8148 
3.9271 
4.1058 
4.2178 

.80277 

.27817 

.66898 

.55348 

.55285 

.60402 

 
2.848  

 
.015*  

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว (Amenities) 

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี   

4.0000 
3.5625 
3.6944 
3.7734 
3.8210 
3.9100  

.66144 

.32043 

.59658 

.56568 

.60651 

.71263  

 
.769  

 
.572  

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activity) 

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี  

4.0000 
3.5833 
3.8148 
3.6562 
3.5756 
3.4000 

 .94281 
.29547 
.64788 
.50435 
.72344 
.91369 

1.385   .229  
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ตารางที ่4.31  (ต่อ) 
        

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืก
เดินทางท่องเทีย่ว 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ท่ีพกั (Accommodation) 

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี  

4.2000 
3.5500 
4.1111 
3.9875 
4.1387 
4.2507 

.73485 

.27775 

.36209 

.61158 

.54834 

.52720 

3.006 .011* 

 
ราคา (Price) 

 
 

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.9000 
3.5000 
3.6667 
3.7656 
3.7657 
3.8333 

.82158 

.37796 

.70711 

.68373 

.69621 

.74132 

.434 .825 

ท่ีตั้งของประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี(Place) 

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี  

4.0000 
3.4375 
3.9444 
3.9844 
3.9336 
4.0800 

.93541 

.41726 

.58333 

.49975 

.67578 

.65780 

1.607 .157 

การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

 ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.8000 
3.6250 
3.8889 
3.8125 
3.7583 
3.9267 

.75829 

.35355 

.60093 

.71842 

.82932 

.80444 

1.787 .114 
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ตารางที ่4.31  (ต่อ) 
        

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืก
เดินทางท่องเทีย่ว 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

กระบวนการ (Process) 

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี  

3.7000 
3.5000 
3.8889 
3.8125 
3.7583 
 3.9267 

.83666 

.26726 

.60093 

.66901 

.66783 

.65602 
 

1.139 .339 

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ(People) 

ไม่ไดศึ้กษา 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี  

4.0667 
3.6667 
3.9259 
4.0938 
3.9373 
4.0889 

.59628 

.30861 

.64070 

.68906 

.65716 

.61594 

1.260 .281 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการให้ความส าคญั
ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากความแตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางเปรียบเทียว โดยการ
ใช ้LSD ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.32  เปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวกบัระดบัการศึกษา 
LSD  

ระดบัการศึกษา ค่าเฉล่ีย  

สูง
กวา่ 
ป.ตรี  

ไม่ได้
ศึกษา  

ป.ตรี อนุปริญญา/
ปวส. 

มธัยม/
เทียบเท่า 

ต ่ากวา่
มธัยม 

 
4.21 4.13 4.10 3.92 3.81 3.62 

สูงกวา่ ป.ตรี  4.21  .084 .112 .290* .403* .593* 

 ไม่ไดศึ้กษา 4.13   .027 .206 .318 .508* 

ปริญญาตรี 4.10    .178 .291 .481* 
อนุปริญญา/

ปวส. 
3.92  

   .112 .302 

มธัยมศึกษา/
เทียบเท่า 

3.81  
    .189 

ต ่ากวา่มธัยม 3.62       
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวกับ
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD ผูต้อบแบบสอบถามระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีระดบัการ
ใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาและ
ระดบัอนุปริญญา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ 0.593, 
0.403 และ 0.290 ตามล าดบั และผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษา มีระดบัความพึงพอใจสูงกวา่ระดบัต ่ากว่า
มธัยมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคือ 0.508และ 0.3188 ตามล าดบั และระดบัปริญญาตรีมีระดบัการให้ความส าคญัในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียว สูงกวา่ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .481 
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ตารางที่ 4.33  เปรียบเทียบรายคู่ ระหวา่งดา้นท่ีพกักบัระดบัการศึกษา 

  
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างดา้นท่ีพกักบัระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัโดยใช ้LSD  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีระดบัการให้ความส าคญัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ระดบัไม่ไดศึ้กษา ปริญญาตรี มธัยมศึกษา/เทียบเท่า อนุปริญญา/
ปวส. และต ่ากวา่มธัยม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ.700, 
.263, .140, .112 และ .050 ตามล าดบั และผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษา มีระดบัการให้ความส าคญัในการ
เลือกเดินทางท่องเ ท่ียวสูงกว่าระดับปริญญาตรีโดยความแตกต่างของค่า เฉ ล่ียคือ .650, 
.212,.089,.061 ระดบัปริญญาตรีโดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ี .589, .151, .028 มธัยมศึกษา/
เทียบเท่า มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .561*, .124 และ อนุปริญญา/ปวส.ในค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียท่ี .437* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั   
 
 
 
 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉล่ีย  
สูงกวา่  
ป.ตรี 

ไม่ได้
ศึกษา 

ป.ตรี มธัยมศึกษา/
เทียบเท่า 

อนุปริญ
ญา/ปวส. 

ต ่ากวา่
มธัยม 

4.25 4.20 4.14 4.11 3.99 3.55 

สูงกวา่ ป.ตรี 4.25  .050 .112 .140 .263 .700 

ไม่ไดศึ้กษา 4.20   .061 .089 .212 .650 
ปริญญาตรี 4.14    .028 .151 .589 
มธัยมศึกษา/
เทียบเท่า 

4.11  
   .124 .561* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

3.99  
    .437* 

ต ่ากวา่มธัยม 3.55       
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ตารางที ่4.34  เปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพ  
       

ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทางท่องเที่ยว 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว (Attractions) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

3.9667 
3.9953 
4.1000 
4.1667 
4.1200  

.42159 

.54967 

.42125 

.54195 

.43865 

 
 
1.694  
   
 

.150   

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(Accessibility)  

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

4.1420 
4.0296 
4.1548  
4.1759 
4.2417 

 .43245 
.58020 
.50036 
.73241 
.59431 

 
1.798  

 
  .128 

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 
(Amenities) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

3.6991 
3.8143 
3.8304 
4.0556 
3.8688   

.70104 

.58964 

.60134 

.77254 

.50316   

 
1.879  

 
.113   

 กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activity) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

 3.2716 
 3.5966 
3.5655 
3.8148 
3.5167 

.90439 

.71336 

.66033 

.70573 

.75088   

3.301    .011   
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ตารางที ่4.34  (ต่อ)  
       

ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทางท่องเที่ยว 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ท่ีพกั (Accommodation) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

4.1444 
4.0785 
4.2214 
4.2500 
4.2100 

  

 .55412 
.54558 
.56912 
.55831 
.53961 

1.490  .204  

 
ราคา (Price) 

 
 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

3.7315 
3.7360 
3.7946  
4.0000 
3.7875 

.81097 

.68633 
 .57822 
.87831 
.55340 

1.167  .325  

ท่ีตั้งของประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี(Place) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

 3.9259 
3.9136 
4.1250 
3.8889 
4.0500 

.61742 

.64695 

.68920 

.71824 

.67748  

1.469  .211  

การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

3.2593 
3.3107 
3.4464 
3.8194 
3.5875  

.65690 

.81818 

.75485 

.93467 

.77532  

4.185  .002*  
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ตารางที ่4.34  (ต่อ)  
       

ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทางท่องเที่ยว 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

กระบวนการ (Process) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

3.7593 
3.6963 
3.8929 
4.1250 
3.9000  

.67111 

.65095 

.63757 

.63668 

.66216 
 
 

 4.148 .003*  

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ
(People) 

ขา้ราชการ/พ.
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

อาชีพอ่ืนๆ 

3.9259 
3.8255 
4.1310 
4.4259 
4.2083  

.61657 

.64817 

.62822 

.49513 

.54792  

100.27  .000*  

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการให้ความส าคญัการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จากความแตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางเปรียบเทียบ โดยการใช ้LSD ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.35  เปรียบเทียบรายคู่ ระหวา่งการส่งเสริมการตลาดกบัอาชีพ 
  

อาชีพ ค่าเฉล่ีย 

นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา 
อ่ืนๆ 

นกัธุรกิจ/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ
พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 

3.82    3.59   3.47   3.26 3.30 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

3.82  
 .231  .347*  

.560* .515* 

อ่ืนๆ 3.59   .115 .328* .283* 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

3.47 
   

.213 .168 

ขา้ราชการ/ พ. 
รัฐวสิาหกิจ 

3.26  
    

 -.045 

พนกังานบริษทั 3.30      
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างดา้นการส่งเสริมการตลาด กบั 
อาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD  ผูต้อบแบบสอบถามระดบันกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  มีระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดบัอ่ืนๆ นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั  ขา้ราชการ/ 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ และพนกังานบริษทั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียคือ .515*, .560*, .347*, .231   ตามล าดบั และอาชีพอ่ืนๆ  มีระดบัการให้ความส าคญัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่านกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวัโดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .283*, 
.328*, .115  อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจโดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ี .168, .213 และ
พนกังานบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.36  เปรียบเทียบรายคู่ ระหวา่งกระบวนการกบัอาชีพ 
  

อาชีพ ค่าเฉลีย่  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศึกษา   

นักธุรกจิ/
ธุรกจิ
ส่วนตัว  

อืน่ๆ  
ข้าราชการ/ 
พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ  

พนักงาน
บริษัท  

4.12    3.90   3.90   3.76 3.70 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

4.12  
 .225  .225  

.366* .430* 

นกัธุรกิจ/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

3.90 
  .000 

.140 .205* 

อ่ืนๆ 3.90    .140 .204 
ขา้ราชการ/ พ. 
รัฐวสิาหกิจ 

3.76  
    

 .063 

พนกังานบริษทั 3.70      
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างดา้นกระบวนการ กบั อาชีพท่ี
แตกต่างกันโดยใช้ LSD ผูต้อบแบบสอบถามระดับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  มีระดับการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดบัอ่ืนๆ นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั อาชีพอ่ืนๆ 
ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ  .430*, .366*, .225, .225 ตามล าดบั และนกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั มี
ระดบัการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่า อาชีพอ่ืนๆ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ 
.205*, .140,.000  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และพนกังานบริษทัมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ี 
.204,.140,.063 และพนกังานบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.37  เปรียบเทียบรายคู่ ระหวา่งบุคคลากรผูใ้หบ้ริการกบัอาชีพ 
  

อาชีพ 
ค่าเฉล่ี
ย 

นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา 
อ่ืนๆ 

นกัธุรกิจ/
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/  
พ. รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 

4.43    4.20   4.14   3.93 3.82 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

4.43  
 .217   .287* 

.500* .601* 

 อ่ืนๆ 4.21   .069 .282* .383* 
นกัธุรกิจ/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

4.14 
   

.213 .315* 

 ขา้ราชการ/ พ. 
รัฐวสิาหกิจ 

3.93  
    

 .101 

 พนกังาน
บริษทั 

3.82 
   

  

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นบุคคลากรผูใ้ห้บริการ กบั 
อาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD ผูต้อบแบบสอบถามระดบันกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  มีระดบัการให้
ความส าคัญในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดับอาชีพอ่ืนๆ นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว   
ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ  .601*, .500*, .287*, .217  ตามล าดบั และอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัการให้
ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่า อาชีพ นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวัโดยมีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
คือ .383*, .282*, .069 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัมีความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียท่ี .315*, .213, .101 และพนกังานบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั   
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ตารางที ่4.38  เปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน        

     
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ

เลอืกเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว 

(Attractions) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป 

4.1448 
3.9388 
3.9342 
4.0933 

.63896 

.46190 

.56887 

.47326 

3.446 .017 

การเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

(Accessibility)  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป       

4.0460 
3.9176 
4.1053 
4.1730  

.78033 

.55374 

.53669 

.54389  

 
4.212  

 
   .006* 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่ง

ท่องเท่ียว 
(Amenities) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป       

3.9828 
3.6971 
3.7895 
3.8738    

.66792 

.56180 

.62856 

.62745   

 
2.366  

 
.070    

 กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว (Activity) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป    

3.7471 
3.6118 
3.6535 
3.4794 

.74884 

.54639 

.75707 

.80459    

1.972     .118    

ท่ีพกั 
(Accommodation) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป    

4.1379 
3.9435 
4.1026 
4.2257 

.60734 

.53862 

.55473 

.53096 

5.572 .001* 
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ตารางที ่4.38  (ต่อ)        
     

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ค่าเฉลีย่     S.D. F Sig. 

 
ราคา (Price) 

 
 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป     

3.7759 
3.6176 
3.7829 
3.8310 

.85132 

.62985 

.70869 

.69430  

1.900   .129   

ท่ีตั้งของประเทศ
กลุ่มสแกนดิเนเวยี

(Place) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป        

3.8103 
3.7000 
3.9276 
4.0905   

.74897 

.58858 

.69620 

.62935   

8.088   .000*   

การส่งเสริม
การตลาด 
(Promotion) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป          

3.8793 
3.4412 
3.3355 
3.3333   

.94165 

.60951 

.88464 

.81454   

4.194   .006*   

กระบวนการ 
(Process) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป      

3.9828 
3.6353 
3.6908 
3.8643   

.67457 

.60939 

.62699 

.67909  

3.901  .009*   

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ
(People) 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001-20,000 
20,001-30,000 

30,000 บาทข้ึนไป          

4.1839 
3.8314 
3.9518 
4.0111  

.61455 

.55307 

.62705 

.68584   

2.682  .047   

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.38 พบว่ารายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการให้ความส าคญัในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากความแตกต่างท่ีพบสามารถน าเสนอตารางเปรียบเทียบ โดยการใช ้LSD 
ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.39  เปรียบเทียบรายคู่ ระหวา่งการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวกบัรายได ้
 

รายได ้ ค่าเฉล่ีย  
30,000 บาท

ข้ึนไป   
  20,001-
30,000 

ต ่ากวา่ 10,000 
บาท     

10,001-
20,000   

4.17    4.11    4.04   3.92 
30,000 บาทข้ึนไป  4.17   .068  .127  .255 

20,001-30,000  4.11   .059 .187* 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท   4.04    .128 

 10,001-20,000 3.92       
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา่การเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว กบั 
รายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้LSD   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,000 บาทข้ึนไปมีระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ ระดบัรายได ้20,001-30,000  ต  ่ากวา่ 10,000 บาท  
และ 10,001-20,000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .255, 
.127,.068 ตามล าดบั และรายได ้20,001-30,000  มีระดบัการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกวา่
รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท  และรายได ้10,001-20,000 โดยมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .187*, 
.059 และ .128  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.40  เปรียบเทียบรายคู่ ระหวา่งดา้นท่ีพกักบัรายได ้
 

รายได ้ ค่าเฉล่ีย  
30,000 บาท

ข้ึนไป   
ต ่ากวา่ 

10,000 บาท     
20,001-
30,000  

10,001-
20,000     

4.23    4.14    4.10   3.94 
30,000 บาทข้ึนไป  4.23   .088  .123  .282* 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท   4.14   .035 .194 

 20,001-30,000 4.10    .159 
10,001-20,000   3.94       

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.40  พบวา่การเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นท่ีพกั กบั รายไดท่ี้แตกต่าง
กนัโดยใช ้LSD ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได3้0,000 บาทข้ึนไปมีระดบัการให้ความส าคญัในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ ระดบัรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 20,001-30,000 และ 10,001-20,000 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .194,.035 ตามล าดบั และ
รายได ้ต ่ากวา่ 10,000มีระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่รายได ้ต ่ากวา่ 
10,000 บาทและรายได ้10,001-20,000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั   

 

ตารางที่ 4.41  เปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีกบัรายได ้
 

รายได้ ค่าเฉล่ีย  

30,000 
บาทข้ึน
ไป   

20,001-30,000      
ต ่ากวา่ 10,000 

บาท     

10,001-
20,000     

4.09    3.93    3.81   3.70 
30,000 บาทข้ึนไป  4.09    .162 .280*  .390* 

20,001-30,000    3.93   .117 .227* 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท   3.81    -.117 

10,001-20,000   3.70      
 

หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.41 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างด้านท่ีตั้ งของประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย  กบั รายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้LSD ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได3้0,000 บาทข้ึน
ไปมีระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดบัรายได ้ 20,001-30,000   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท  และ 10,001-20,000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียคือ .390*, .280*, .162 ตามล าดบั และรายได ้20,001-30,000 มีระดบัการให้ความส าคญั
ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท  และรายได ้10,001-20,000  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั   

 
ตารางที ่4.42  เปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้น การส่งเสริมการตลาดกบัรายได ้
 

รายได ้ ค่าเฉล่ีย  
ต ่ากวา่ 

10,000 บาท  
10,001-
20,000  

20,001-
30,000  

30,000 
บาทข้ึนไป  

3.88    3.44    3.34   3.33 
 ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 3.88   .438*  .543*  .546* 

 10,001-20,000 3.44   .105 .107 
 20,001-30,000 3.34    .002 
20,001-30,000   3.33       

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างด้านการส่งเสริมการตลาดกับ
รายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้LSD ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท มีระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ ระดบัรายได ้10,001-20,000 รายได ้20,001-30,000 
และ20,001-30,000  โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .107, .105, .002  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.43  เปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นกระบวนการ กบัรายได ้
 

อาชีพ ค่าเฉล่ีย  
ต ่ากวา่ 10,000 

บาท  
30,000 บาท

ข้ึนไป   
20,001-
30,000  

10,001-
20,000     

3.98   3.86    3.69   3.63 
 ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 3.98  .118  .291*  .347* 
30,000 บาทข้ึนไป   3.86   .173* .229* 

 20,001-30,000 3.69    .055 
10,001-20,000   3.63       

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่าการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นกระบวนการ กบัรายไดท่ี้

แตกต่างกันโดยใช้ LSD ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท มีระดับการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ ระดบัรายได3้0,000 บาทข้ึนไปโดยความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียคือ .347*, .291*, .118 และ .229*, .173*, .055 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.44  เปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามภูมิล าเนา 
  

ปัจจัยในทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทางท่องเที่ยว 

ภูมิล าเนา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียว (Attractions) 

  กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้

4.0312 
3.9882 
4.0524 
4.1086 
3.9231 
3.9714 
4.0737  

.50744 

.52787 

.56751 

.38300 

.60298 

.61567 

.49536   

 
.319 
  
 

.927     

การเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

(Accessibility)  

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้       

4.0427 
4.0882 
4.1111 
4.2857 
4.2564 
4.1429 
4.3158  

.57071 

.55843 

.62758 

.54319 

.47442 

.60422 

.50275   

 
1.676  

 

    
.125 

ส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียว 

(Amenities) 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้      

 3.7740 
3.8456 
3.8274 
4.1071 
3.8077 
4.0714 
3.9211    

.61902 

.65717 

.55074 

.51907 

.76481 

.74602 

.65645    

 
1.774  

 
.103     
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ตารางที ่4.44  (ต่อ) 
  

ปัจจัยในทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทางท่องเที่ยว 

ภูมิล าเนา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

 กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activity) 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้    

3.5560 
3.29619 
3.6190 
3.7619 
3.5385 
3.8095 
3.5088  

.73888 

.82374 
.635655 
.75655 
.81125 
.71640 
.83421    

1.345      .236     

ท่ีพกั (Accommodation) 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้    

4.1128 
4.1412 
4.1952 
4.1771 
3.9692 
3.9714 
4.4000 

.53915 

.61797 

.54008 

.55045 

.58791 

.72506 

.51640  

1.217  .296  

 
ราคา (Price) 

 
 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้

3.7300 
3.7794 
3.8571 
3.8571 
3.6538 
3.7143 
4.0789 

 .69283 
.67634 
.74315 
.61323 
.87523 
.80917 
.69248  

1.023    .410    
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ตารางที ่4.44  (ต่อ) 
  

ปัจจัยในทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทางท่องเที่ยว 

ภูมิล าเนา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

ท่ีตั้งของประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี (Place) 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้        

3.9560 
3.8382 
3.9762 
4.1000 
3.6538 
3.8571 
4.1053    

.65558 

.59950 

.70670 

.56621 

.89872 

.62678 

.69879    

1.108    .357    

การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้      
 
     

3.3920 
3.2206 
3.4643 
3.5714 
3.1154 
3.1429 
3.5789 

.81916 

.62995 

.89982 

.72905 
1.13933 
.55635 
.67213    

1.129    .344    

กระบวนการ (Process) 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้      

3.7740 
3.7500 
3.8571 
3.8143 
3.8077 
3.5714 
3.9737    

.68396 
.356742 
.61768 
.56990 
.75107 
.73193 
.73548   

.494   .813    
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ตารางที ่4.44  (ต่อ) 
  

ปัจจัยในทีม่ีผลต่อการ
เลอืกเดินทางท่องเที่ยว 

ภูมิล าเนา ค่าเฉลีย่ S.D. F Sig. 

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
(People) 

กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก 

ภาคใต ้          

3.9507 
3.9608 
4.0476 
3.9333 
3.8205 
4.0476 
4.2982   

.66248 

.49672 

.64841 
.621464 
.74056 
.55872 
.72771    

1.102   .361    

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบว่าการเปรียบเทียบ ในดา้นปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทาง

ท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีโดยจ าแนกตามภูมิล าเนาไม่แตกต่างไปตามภูมิล าเนา อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.5  การเปรียบเทยีบพฤติกรรมในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่วไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดย
ยดึตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 
ตารางที ่4.45  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ กบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีท่ีเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว  

   
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามเพศ  โดยรวมไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศ 
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีทีเ่ลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. ประเทศ
นอรเวย์ 

ประเทศสวเีดน ประเทศ
เดนมาร์ค 

ประเทศ
ฟินแลนด์ 

ชาย 38.0 24.6 17.1 20.3 
3.799 .434 

หญิง   39.4 30.0 12.7 17.4 
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ตารางที ่4.46  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ กบัเหตุผลในการเลือกเดินทาง   

 

เพศ 

 เหตุผลในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
ค าชักชวน
จากเพือ่น
หรือญาติ 

เคยไปเที่ยว
มาแล้ว

ประทบัใจ 

เป็นผลพลอย
ได้จาก

กจิกรรมอืน่ 

บริการน า
เทีย่วน่า
สนุก 

พาบุคคล
ไปเทีย่ว 

ชาย 20.3 20.9 30.5 11.2 17.1 
28.979 .000* 

หญิง   43.2 16.4 18.8 13.1 8.5 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามเพศกบัเหตุผลในการเลือกเดินทาง โดยรวมมีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

    
ตารางที ่4.47  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ กบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง   

   

เพศ 

การใช้เวลาในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 2 Sig. 

วนัธรรมดา วนัลาพกัผ่อน
ประจ าปี 

วนัหยุดเทศกาล   

ชาย 33.7 34.2 32.1 
15.737 .000* 

หญิง   21.1 53.5 25.4 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามเพศกบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง โดยรวมมีความแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.48  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ กบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  

    

เพศ 

จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางไป
ท่องเทีย่วในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2 Sig. 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 

คร้ัง 
ชาย 47.6 19.3 4.3 28.9 

33.374 .000* 
หญิง   70.4 17.4 4.2 8.0 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามเพศกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว 
โดยรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.49  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ กบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

เพศ 

ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย 

2 Sig. 
6 วนั 8 วนั 10 วนั มากกว่า10 

วนั 
ชาย 20.3 28.3 32.1 19.3 

4.537 .209 
หญิง   18.8 36.6 31.5 13.1 
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จากตารางท่ี 4.49 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามเพศกบัระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.50  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ กบับุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 
 

เพศ 

บุคคลทีร่่วมเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย 

2 Sig. เดินทางคน
เดียว 

กบัคนใน
ครอบครัว 

เพือ่น คณะพเิศษเน่ือง
ในการขอบคุณ

บริษัท 
ชาย 20.3 28.3 32.1 19.3 

4.537 .209 
หญิง 18.8 36.6 31.5 13.1 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามเพศกับบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.51 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีโดย
ยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม สถานภาพกบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีท่ีเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว 

   

สถานภาพ 
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีทีเ่ลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. ประเทศนอร
เวย์ 

ประเทศ
สวเีดน 

ประเทศ
เดนมาร์ค 

ประเทศ
ฟินแลนด์ 

โสด 37.1 32.4 11.4 18.6 
  

สมรส   41.8 21.2 18.8 18.2 
หมา้ย/ 
หยา่/ 
แยกกนัอยู ่

 
30.0 

 
30.0 

 
15.0 

 
25.0 

 
10.103 

 
.258 

 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามสถานภาพโดยรวมไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.52  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ กบัเหตุผลในการเลือกเดินทาง   

  

สถานภาพ 

 เหตุผลในการเลอืกเดนิทางท่องเที่ยว 

2 Sig. 
ค าชักชวน
จากเพือ่น
หรือญาต ิ

เคยไป
เที่ยว
มาแล้ว

ประทับใจ 

เป็นผล
พลอยได้
จาก

กจิกรรมอืน่ 

บริการ
น าเที่ยว
น่าสนุก 

 พาบุคคล
ไปเที่ยว 

โสด 34.8 20.0 15.7 17.1 12.4 
    

สมรส  30.6 17.1 35.3 6.5 10.6 
หมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู่ 

 
25.0 

 
15.0 

 
20.0 

 
10.0 

 
30.0 

30.677 .000* 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบว่าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามสถานภาพกบัเหตุผลในการเลือกเดินทาง โดยรวมมีความแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.53  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม สถานภาพกบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง   

   

สถานภาพ 
การใช้เวลาในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 2 Sig. 

วนัธรรมดา วนัลาพกัผ่อนประจ าปี วนัหยุดเทศกาล   
โสด 21.4 48.1 30.5 

16.070 .003* 
สมรส   34.7 42.4 22.9 

หมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู ่

20.0 25.0 55.0 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.53 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามเพศกบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง โดยรวมมีความแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.54  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
 

สถานภาพ 
จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางไปท่องเทีย่ว

ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 2 Sig. 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 คร้ัง 

โสด 65.7 14.8 4.8 14.8 
    

สมรส 55.9 21.8 2.4 20.0 
หมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู ่

30.0 25.0 15.0 30.0 17.928 .006* 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.54 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามสถานภาพกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่4.55  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึ ตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ กบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  

    

สถานภาพ 
ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศกลุ่ม

สแกนดิเนเวีย 2 Sig. 
6 วนั 8 วนั 10 วนั มากกว่า10 วนั 

โสด 18.6  29.5 31.9  20.0  

15.458 .017* 
สมรส 22.4 38.2  28.8   10.6 

หมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู ่

5.0 20.0 55.0 20.0 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.55 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามสถานภาพกบัระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมมี
ความแตกต่างกนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.56  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพกบับุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
กลุ่มสแกนดิเนเวยี 
 

สถานภาพ 

บุคคลทีร่่วมเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย 

2 Sig. เดินทางคน
เดียว 

กบัคนใน
ครอบครัว 

เพือ่น คณะพเิศษเน่ือง
ในการขอบคุณ

บริษัท 
โสด  8.1 35.2   32.4 24.3  

    
สมรส 1.2 37.6   22.4 38.8  

หมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู ่

 
5.0 

 
35.2 

 
28.2 

 
31.5 

 
22.803 

 
.001* 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามเพศกบับุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมมีความแตกต่าง
กนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.57  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีท่ีเลือก
เดินทางท่องเท่ียว 

   

 ระดับ
การศึกษา 

ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีทีเ่ลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. ประเทศ
นอรเวย์ 

ประเทศ
สวเีดน 

ประเทศเดน
มาร์ค 

ประเทศ
ฟินแลนด์ 

ไม่ไดศึ้กษา 40.0  20.0  .0  40.0  

18.415 .560 

ต ่ากวา่มธัยม 50.0  37.5   .0 12.5  
มธัยมศึกษา

หรือ
เทียบเท่า 

44.4  11.1 
  

22.2 
  

22.2 
  

อนุปริญญา/
ปวส. 

31.2 40.6 15.6 12.5 

ปริญญาตรี 36.9 28.8 14.0 20.3 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
46.7 18.7 18.7 14.7 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.57 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามระดบัการศึกษากับประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยรวมไม่
แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.58  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว 
 

ระดบั
การศึกษา 

เหตุผลในการเลอืกเดนิทางท่องเที่ยว  

2 Sig. 
ค า

ชักชวน
จากเพือ่น
หรือญาต ิ

เคยไปเที่ยว
มาแล้ว

ประทับใจ 

เป็นผลพลอย
ได้จาก

กจิกรรมอืน่ 

บริการน า
เที่ยวน่า
สนุก 

พา
บุคคล
ไปเที่ยว 

ไม่ไดศึ้กษา 20.0   20.0   40.0    .0  20.0 

43.312 .002*  

ต ่ากวา่มธัยม 37.5   50.0   .0  12.5  .0 
มธัยมศึกษา
หรือเทียบเท่า 

44.4   44.4  
  

.0  
  

12.5  
  

.0 

อนุปริญญา/
ปวส. 

43.8   12.5  25.0  6.2 12.5 

ปริญญาตรี 34.7  17.7  19.6   14.8 13.3 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
 

18.7  
 

17.3 
 

45.3  
 

 6.7 
 

12.0 
   

หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.58 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวโดยรวมมี
ความแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.59  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม ระดบัการศึกษากบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว   
 

ระดบัการศึกษา 
การใช้เวลาในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 2 Sig. 

วนัธรรมดา วนัลาพกัผ่อน
ประจ าปี 

วนัหยุด
เทศกาล 

22.154 .014* 

ไม่ไดศึ้กษา  40.0 60.0  .0  
ต ่ากวา่มธัยม 62.5 25.0  12.5  
มธัยมศึก 

ษาหรือเทียบเท่า 
11.1 

  
66.7 

  
22.2 

  
อนุปริญญา/ปวส. 25.0 34.4 40.6 

ปริญญาตรี 22.9 45.8 31.4 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
40.0 42.7 17.3 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.59 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัการใช้เวลาในการเลือกเดินทาง โดยรวมมี
ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.60  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
 

ระดับการศึกษา 

จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางไป
ท่องเทีย่วในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2 Sig. 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 

คร้ัง 
ไม่ไดศึ้กษา   20.0 60.0  .0   20.0   

 23.768  .069 

ต ่ากวา่มธัยม  50.0  37.5  .0  12.5   
มธัยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า 

88.9 
  

11.1 
  

.0 
  

.0 
  

อนุปริญญา/
ปวส. 

65.6 6.2 6.2 21.9 

ปริญญาตรี 61.3 15.5 4.1 19.2 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
52.0 29.3 5.3 13.3 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.60 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามสถานภาพกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยรวมไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั  
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ตารางที ่4.61  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
 

ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศ
กลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2 Sig. 
6 วนั 8 วนั 10 วนั มากกว่า10 

วนั 
ไม่ไดศึ้กษา  40.0  .0   40.0   20.0   

25.070 .049* 

ต ่ากวา่มธัยม 12.5  50.0  12.5   25.0   
มธัยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า 

22.2  44.4  22.2  11.1  

อนุปริญญา/ปวส. 18.8 37.5 28.1 15.6 
ปริญญาตรี 18.1 27.7 37.6 16.6 

สูงกวา่ปริญญาตรี 24.0 48.0 14.7 13.3 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.61 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวม
มีความแตกต่างกนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.62  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ กบับุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 
 

 ระดบัการศึกษา 

บุคคลทีร่่วมเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย 

2 Sig. 
เดินทาง
คนเดียว 

กบัคนใน
ครอบครัว 

เพือ่น คณะพเิศษเน่ืองใน
การขอบคุณบริษัท 

ไม่ไดศึ้กษา 40.0   20.0   .0  40.0   
    

ต ่ากวา่มธัยม 37.5  25.0   12.5  25.0   
มธัยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า 

 
 33.3 

 
22.2  

 
33.3  

 
11.1 

 
  

 
  

อนุปริญญา/ปวส. 6.2 28.1 34.4 31.2   
ปริญญาตรี 3.7 37.3 29.9 29.6   

สูงกวา่ปริญญา
ตรี 

.0 34.7 22.7 42.7 58.725 .000* 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.62 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามระดบัการศึกษากบับุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมมี
ความแตกต่างกนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.63  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพกบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีท่ีเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว 

  

อาชีพ 

ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีทีเ่ลอืกเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
ประเทศ
นอรเวย์ 

ประเทศ
สวเีดน 

ประเทศ
เดนมาร์ค 

ประเทศ
ฟินแลนด์ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

 46.3  22.2   22.2   9.3   
  

พนกังานบริษทั 40.5  28.4   12.1   19.1   
นกัธุรกิจ/ธุรกิจ

ส่วนตวั 
29.1 29.1 20.0 21.8   

นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

 27.8  27.8 13.9  27.8    

อ่ืนๆ  42.5  27.5  12.5  17.5  23.050 .112 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.63 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามอาชีพกบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีโดยรวมไม่แตกต่าง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.64  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพกบัเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว 

   

 อาชีพ 

เหตุผลในการเลอืกเดนิทางท่องเที่ยว  

2 Sig. 
ค าชักชวน
จากเพือ่น
หรือญาต ิ

เคยไปเที่ยว
มาแล้ว

ประทับใจ 

เป็นผลพลอย
ได้จาก

กจิกรรมอืน่ 

บริการน า
เที่ยวน่า
สนุก 

พาบุคคล
ไปเที่ยว 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

18.5   9.3    66.7    5.6    .0 

1.040 .000* 

พนกังาน
บริษทั 

40.5    14.9   20.0   14.0   10.7 

นกัธุรกิจ/
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

25.5    36.4  9.1  9.1  20.0 

นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา  

33.3   19.4  11.1 25.0   11.1 

อ่ืนๆ  17.5   25.0   22.5   5.0   30.0 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.64 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามอาชีพกบัเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวโดยรวมมีความ
แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.65  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพกบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว   

 

อาชีพ 
การใช้เวลาในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 2 Sig. 

วนัธรรมดา วนัลาพกัผ่อน
ประจ าปี 

วนัหยุด
เทศกาล 

28.560 .000* 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

40.7 48.1   11.1   

พนกังานบริษทั 20.9  52.1   27.0   
นกัธุรกิจ/ธุรกิจ

ส่วนตวั 
25.5   36.4 38.2  

นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

36.1  25.0  40.0  

อ่ืนๆ  35.0  25.0   40.0 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.65 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัการใช้เวลาในการเลือกเดินทาง โดยรวมมี
ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.66  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม  ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
 

อาชีพ 

จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางไป
ท่องเทีย่วในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2 Sig. 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 

คร้ัง 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 
  68.5 20.4  1.9   9.3   

83.600 .000* 

พนกังานบริษทั  71.6  14.0  4.2  10.2   
นกัธุรกิจ/ธุรกิจ

ส่วนตวั 
23.6 

  
32.7 
  

5.5 
  

38.2 
  

นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

66.7 16.7 8.3 8.3 

อ่ืนๆ  27.5 20.0 2.5 50.0 
 

หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.66 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามสถานภาพกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 

DPU



143 

ตารางที ่4.67  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพกบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี  
 

อาชีพ 
ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศ

กลุ่มสแกนดิเนเวยี 2 Sig. 
6 วนั 8 วนั 10 วนั มากกว่า10 วนั 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

 38.9  48.1 11.1   1.9   

56.082 .000* 
พนกังานบริษทั 17.2  31.2  35.3   16.3   

นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั 7.3  30.9 43.6  18.2 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  33.3 27.8 8.3 30.6 

อ่ืนๆ  10.0 27.5 45.0 17.5 
 

หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.67 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามอาชีพกบัระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมมีความ
แตกต่างกนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.68  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพกบับุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 
 

อาชีพ 

บุคคลที่ร่วมเดนิทางไปท่องเที่ยวในประเทศกลุ่ม
สแกนดเินเวยี 

2 Sig. เดนิทางคน
เดยีว 

กบัคนใน
ครอบครัว 

เพือ่น คณะพเิศษเน่ือง
ในการขอบคุณ

บริษทั 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.7 22.2 22.2 51.9 

42.221 .000* 

พนกังานบริษทั 5.1 35.8 32.6 26.5 
 

นกัธุรกิจ/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

 
7.3 

 
47.3 

 
18.2 

 
27.3 

นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

8.3 41.7 41.7 8.3 

อ่ืนๆ  .0 27.5 15.0 57.5 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.68 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามอาชีพกับบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมมีความ
แตกต่างกนั  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.69  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
โดยยึดตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนกบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียท่ี
เลือกเดินทางท่องเท่ียว 

   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีทีเ่ลอืกเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
ประเทศนอร

เวย์ 
ประเทศ
สวเีดน 

ประเทศ
เดนมาร์ค 

ประเทศ
ฟินแลนด์ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท   34.5  31.0   10.3   20.7   
  

10,001-20,000 41.2  23.5   14.1   21.2   
20,001-30,000  39.5 34.2 9.2 17.1   

30,000 บาทข้ึนไป    38.1  26.2 17.6  18.1  18.727 .095 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.69 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยรวมไม่
แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.70  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัเหตุผลในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว 
 

รายได้เฉลีย่
ต่อเดอืน 

เหตุผลในการเลอืกเดนิทางท่องเที่ยว  

2 Sig. 

ค าชักชวน
จากเพือ่น
หรือญาต ิ

เคยไปเที่ยว
มาแล้ว

ประทับใจ 

เป็นผล
พลอยได้
จาก

กจิกรรม
อืน่ 

บริการน า
เที่ยวน่า
สนุก 

พา
บุคคลไป
เที่ยว 

ต ่ากวา่ 
10,000 บาท  

34.5 27.6 6.9 17.2 13.8 

30.612 .002* 

10,001-
20,000 

34.1 11.8 24.7 23.5 5.9 

20,001-
30,000  

40.8 13.2 22.4 6.6 17.1 

30,000 บาท
ข้ึนไป   

28.6 21.9 27.1 9.0 13.3 

   
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.70 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนกบัเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว
โดยรวมมีความแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.71  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว  

 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

การใช้เวลาในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 2 
  
 

Sig. 
  
 

วนั
ธรรมดา 

วนัลาพกัผ่อน
ประจ าปี 

วนัหยุด
เทศกาล 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท  34.5 31.0   34.5   

8.390 .211 
10,001-20,000 18.8  56.5   24.7   
20,001-30,000  30.3   39.5 30.3 

30,000 บาทข้ึนไป   28.1  43.3  28.6  
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.71 พบว่าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัการใช้เวลาในการเลือกเดินทาง โดยรวม
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
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ตารางที ่4.72  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ใน
การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางไป
ท่องเทีย่วในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2 Sig. 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 

คร้ัง 
ต ่ากวา่ 10,000 

บาท  
 72.4 17.2  6.9   3.4   

33.100 .000* 
10,001-20,000  81.2  11.8  2.4  4.7   
20,001-30,000 59.2 19.7 2.6 18.4 
30,000 บาทข้ึน

ไป   
49.5 20.5 5.2 24.8 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.72 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียว โดยรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.73  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว
ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย  
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศ

กลุ่มสแกนดิเนเวยี 2 Sig. 
6 วนั 8 วนั 10 วนั มากกว่า10 วนั 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท   27.6  37.9 13.8   20.7   

14.419 .108 
10,001-20,000 21.2  31.8  29.4   17.6   
20,001-30,000 15.8 26.3 47.4 10.5 

30,000 บาทข้ึนไป   19.0 34.8 29.5 16.7 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.73 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียกบัระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกนัโดยนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.74  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบับุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

บุคคลทีร่่วมเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย 

2 Sig. 
เดินทาง
คนเดียว 

กบัคนใน
ครอบครัว 

เพือ่น คณะพเิศษ
เน่ืองในการ
ขอบคุณ
บริษัท 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท  20.7 34.5 31.0  13.8   

26.014 .002* 
10,001-20,000 7.1  35.3   34.1  23.5   
20,001-30,000 1.3 35.5 27.6 35.5 

30,000 บาทข้ึนไป   3.3 35.2 25.7 35.7 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.74 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบับุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวม
มีความแตกต่างกนัโดยนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.75  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
โดยยึดตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมิล าเนากบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียท่ีเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว 
 

ภูมิล าเนา 

ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีทีเ่ลอืกเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
ประเทศ
นอรเวย์ 

ประเทศ
สวเีดน 

ประเทศ
เดนมาร์ค 

ประเทศ
ฟินแลนด์ 

กรุงเทพมหานคร   40.8    26.0   14.0   19.2   

 23.466  .492 

ภาคเหนือ  35.3  35.3   17.6   11.8   
ภาคกลาง   42.9  26.2 7.1 21.4 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ    
34.3   37.1 14.3  14.3  

ภาคตะวนัออก 23.1 38.5 23.1 15.4 
ภาคตะวนัตก 42.9 .0 28.6 28.6 

ภาคใต ้ 26.3 21.1 26.3 26.3 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.75 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยรวมไม่
แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.76  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมิล าเนากบัเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว 

  

 ภูมิล าเนา 

เหตุผลในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว  

2 Sig. 
ค าชักชวนจาก
เพือ่นหรือ
ญาติ 

เคยไปเที่ยว
มาแล้ว

ประทบัใจ 

เป็นผล
พลอยได้
จาก

กจิกรรมอืน่ 

บริการ
น าเทีย่ว
น่าสนุก 

พา
บุคคล
ไป
เทีย่ว 

กรุงเทพม
หานคร   

32.0   17.6    24.8    12.4    13.2 

 22.730  .536 

ภาคเหนือ  26.5    23.5   20.6  17.6   11.8 
ภาคกลาง   47.6 19.0 11.9 7.1 14.3 
ภาค

ตะวนัออก
เฉียงเหนือ    

  
17.1 

  
22.9 

 
34.3 

 
20.0   

 
5.7 

ภาค
ตะวนัออก 

38.5 15.4 23.1 7.7 15.4 

ภาค
ตะวนัตก 

42.9 .0 42.9 14.3 0 

ภาคใต ้ 36.8 21.1 26.3 .0 15.8 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.76 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามภูมิล าเนากบัเหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวโดยรวมไม่มี
ความแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.77  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมิล าเนากบัการใชเ้วลาในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว   

   

 ภูมิล าเนา 

การใช้เวลาในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่ว 

2 Sig. 
วนัธรรมดา วนัลา

พกัผ่อน
ประจ าปี 

วนัหยุด
เทศกาล 

กรุงเทพมหานคร   27.6 42.0   30.4   

  12.958  .372 

ภาคเหนือ  26.5  61.8   11.8   
ภาคกลาง   21.4   47.6 31.0 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ    
25.7  42.9  31.4  

ภาคตะวนัออก 53.8 30.8 15.4 
ภาคตะวนัตก 14.3 57.1 28.6 

ภาคใต ้ 21.1 47.4 31.6 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.77 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามภูมิล าเนากบัการใช้เวลาในการเลือกเดินทาง โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
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ตารางที ่4.78  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมิล าเนากบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
 

ภูมิล าเนา 

จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางไป
ท่องเทีย่วในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

2 Sig. 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 

คร้ัง 
กรุงเทพมหานคร    57.2 16.8  3.2   22.8   

40.161 .002* 

ภาคเหนือ   52.9  38.2  5.9  2.9   
ภาคกลาง   54.8 19.0 4.8 21.4 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ    
65.7 22.9 11.4 .0 

ภาคตะวนัออก 92.3 .0 .0 7.7 
ภาคตะวนัตก 100 .0 .0 .0 

ภาคใต ้ 68.4 10.5 5.3 15.8 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.78 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามภูมิล าเนากบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



155 

ตารางที ่4.79  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมิล าเนากบัระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
กลุ่มสแกนดิเนเวยี  
 

ภูมิล าเนา 

ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเทีย่วใน
ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย 

2 Sig. 
6 วนั 8 วนั 10 วนั มากกว่า 10 

วนั 
กรุงเทพมหานคร    15.6  31.6 3648   16.4   

28.414  .056 

ภาคเหนือ  29.4  38.2  20.6   11.8   
ภาคกลาง   28.6 28.6 35.7 7.1 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 34.3 25.7 20.0 20.0 
ภาคตะวนัออก 15.4 30.8 23.1 30.8 
ภาคตะวนัตก .0 57.1 28.6 14.3 

ภาคใต ้ 15.8 52.6 10.5 21.1 
 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.79 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามภูมิล าเนากบัระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกนัโดยนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที ่4.80  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
โดยยดึตาม ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมิล าเนากบับุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 
 

ภูมิล าเนา 

บุคคลทีร่่วมเดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย 

2 Sig. เดินทาง
คนเดียว 

กบัคนใน
ครอบครัว 

เพือ่น คณะพเิศษเน่ือง
ในการขอบคุณ

บริษัท 
กรุงเทพมหา

นคร   
4.4 38.0 27.2  30.4   

 22.058 .229 

ภาคเหนือ  8.8  11.8   32.4  47.1   
ภาคกลาง   4.8 45.2 33.3 16.7 
ภาค

ตะวนัออกเฉีย
งเหนือ    

8.6 34.3 22.9 34.3 

ภาค
ตะวนัออก 

.0 30.8 15.4 53.8 

ภาคตะวนัตก .0 28.6 28.6 42.9 
ภาคใต ้ 5.3 26.3 42.1 26.3 

 
หมายเหตุ.  * หมายถึง นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.80 พบวา่การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียจ าแนกตามภูมิล าเนากบับุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียว โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกนัโดยนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 
จากสมมติฐานการวจิยั (Research Hypotheses) 
1. นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ท่ีมี เพศ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างกนั 

2.  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ท่ีมี เพศ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรม ในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวต่างกนัจากวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research Objectives) คือ 1.เพื่อศึกษาปัจจยั
ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 3.เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยยึดตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 4. เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลพอสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.81  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล  

  
พฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่ว 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
การเลอืกเดินทาง 

สรุปผลการวจัิยทีม่ีค่าความ
แปรปรวนและความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 

จ าแนกตามเพศส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง 

 

จ าแนกตาม
ประเทศในกลุ่ม
ส่วนใหญ่เลือก
ไปประเทศ
นอร์เวย ์

การให้
ความส าคญัใน
การเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวมาก

ท่ีสุด  

กิจกรรมการท่องเท่ียว กบั
สถานภาพพบวา่หมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยูมี่ปัจจยัในการ

ตดัสินใจแตกต่างจากสถานภาพ
สมรส   
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ตารางที ่4.81  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  พฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
การเลอืกเดินทาง 

สรุปผลการวจัิยทีม่ีค่าความ
แปรปรวนและความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 

จ าแนกตาม
สถานภาพ 

ส่วนใหญ่เป็นโสด 
 

จ าแนกตาม
เหตุผลในการ
เลือกเดินทาง
ส่วนใหญ่เพราะ
เพื่อนชวนหรือ

ญาติ 

ส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียว 
,ส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยูใ่น
ระดบัมาก 

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวให้
ความส าคญัในเร่ืองพาหนะมี
ความทนัสมยัผูมี้การศึกษา

ปริญญาตรีมีการตดัสินใจท่ีสูง
กวา่ระดบัอ่ืน      

 จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่
ระดบัปริญญาตรี 

จ าแนกตามการ
ใชเ้วลาส่วนใหญ่

เลือกวนัลา
พกัผอ่นประจ าปี

เดินทาง 

กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว,ท่ีพกั,
ราคา,สถานท่ี  อยู่
ในระดบัมาก  

 

ดา้นท่ีพกั ผูมี้การศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรีมีระดบัการให้
ความส าคญัสูงกวา่ระดบัอ่ืน 

จ าแนกตามอาชีพ
ส่วนใหญ่พนกังาน

บริษทั 

จ าแนกตาม
จ านวนคร้ังท่ีเคย
ไปส่วนใหญ่ไป

คร้ังแรก 

กระบวนการอยู่
ในระดบั 
มาก  

ดา้นอาชีพกบัการส่งเสริม
การตลาดพบวา่อาชีพนกัเรียน/
นิสิตนกัศึกษามีระดบัการให้
ความส าคญัในการตดัสินใจสูง

กวา่อาชีพอ่ืนๆ 
จ าแนกตามรายได ้
ส่วนใหญ่มีรายได ้

30,000 ข้ึนไป 

จ าแนกตามการ
ใชเ้วลาในการ
เดินทางส่วน
ใหญ่ใชเ้วลา 8 
วนัในการ
เดินทาง 

บุคคลผูใ้หบ้ริการ
อยูใ่นระดบัมาก  

 

ดา้นกระบวนการกบัอาชีพพบวา่
อาชีพนกัศึกษามีระดบัการให้
ความส าคญัในการตดัสินใจสูง

กวา่อาชีพอ่ืนๆ 
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ตารางที ่4.81  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  พฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
การเลอืกเดินทาง 

สรุปผลการวจัิยทีม่ีค่าความ
แปรปรวนและความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 

จ าแนกตามภูมิล าเนา 
ส่วนใหญ่ กทม. 

จ าแนกโดย
บุคคลท่ีร่วม

เดินทางไปดว้ย
ส่วนใหญ่เป็นคน
ในครอบครัว/

ญาติ 

ดา้นส่งเสริม
การตลาดมี

ความส าคญัใน
ระดบั 

ปานกลาง 

ดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้ริการกบั
อาชีพพบวา่อาชีพนกัศึกษามี

ระดบัการใหค้วามส าคญัในการ
ตดัสินใจสูงกวา่อาชีพอ่ืนๆ 

 
ตารางที ่4.82  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบพฤติกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ขอ้4 (เฉพาะท่ีแตกต่างSig) 

 
ปัจจัย
ส่วน
บุคคล 

เหตุผลในการ
เลอืกเดินทาง 

การใช้เวลาใน
การเลอืก
เดินทาง 

จ านวนคร้ัง
ของ

ประสบการณ์
ในการเดินทาง 

ระยะเวลาใน
การเดินทาง
ท่องเทีย่ว 

บุคคลทีร่่วม
เดินทางไป

ด้วย 

เพศ    - - 
สถานภาพ      
ระดบั

การศึกษา 
  -   

อาชีพ      
รายได้
เฉล่ียต่อ
เดือน 

 -   -  

ภูมิล าเนา - -  - - 
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จากตารางท่ีขา้งตน้พบว่า การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยรวมเฉพาะจากตารางท่ีน้ี มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนผลสรุปนอกเหนือจากตารางท่ีน้ีไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทุกรายดา้นเช่นกนั 
 DPU
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกลุ่มสแกนดิเนเวียของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย (3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยั
ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย จ  าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (4) เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มประชากรตวัอยา่ง
คือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
จ านวน 400 คน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด  
3 ส่วน คือ   

ส่วนท่ี 1 ค  าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยยึดตามปัจจยัส่วนบุคคลมี
ลกัษณะค าถามแบบส ารวจรายการ 6 ขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว การเลือกเดินทางไปไประเทศใน
กลุ่มสแกนดิเนเวีย เหตุผลในการเลือกเดินทาง การใช้เวลาในการเดินทาง ประสบการณ์ในการ
เดินทาง การใช้ระยะเวลาในการเดินทางแต่ละคร้ัง และการเลือกเดินทางกบับุคคลต่างๆ โดยขอ้
ค าถามมีจ านวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) ด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(Accessibility) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) ด้าน กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว (Activity) ดา้นท่ีพกั (Accommodation) ร้านราคา (Price) ดา้นท่ีตั้งของประเทศในกลุ่ม
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สแกนดิเนเวยี (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
Spss สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน โดยใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) แสดงจ านวนและร้อยละ ด้านการ
วิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และดา้นทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ t-test ในเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจ จ าแนกตามเพศ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One - Way ANOVA ใช้
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดยจ าแนกเป็นตวัแปรอิสระท่ีมากกว่า 2 กลุ่มตามอายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเม่ือพบความแตกต่างจะ
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD โดยก าหนดการทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   
 
5.1  สรุปผลการวจัิย  

จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  สรุปผลการวิจยัประกอบกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั
ท่ีตั้งไว ้คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ
ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย (3) เพื่อเปรียบเท่ียบปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดงัน้ี 

5.1.1 เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม 
จากข้อมูลส่วนบุคคล เ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยยึดตามคุณลักษณะของ
นกัท่องเท่ียวจ าแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิล าเนาและ
ถ่ินท่ีอยู่ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 พบว่า นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.2 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.8 มี สถานภาพโสดคิดเป็น
ร้อยละ 52.5 สมรสคิดเป็นร้อยละ 42.5 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 5.0 มีระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี 18.8  อนุปริญญา/ปวส.คิด
เป็นร้อยละ 8.0 มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 2.2  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 2.0 
และไม่ได้ศึกษาคิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 13.8 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 13.5 อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.0 นอกจากนั้น
เป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต / นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 9.0  รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 30,000 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อย
ละ 52.5 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 21.2  ถดัไป20,001 – 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 19.0 และมีรายไดต้  ่ากวา่10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้
นอ้ยท่ีสุดตามล าดบั ในส่วนของภูมิล าเนาถ่ินท่ีอยู ่นกัท่องเท่ียวอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน
มากสุดคิดเป็นร้อยละ 62.5 อยูใ่นภาคกลางคิดเป็นร้อยละ10.5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อย
ละ 8.8 ภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ภาคใตคิ้ดเป็นร้อยละ 4.8 ภาคตะวนัออกคิดเป็นร้อยละ 3.2 และ
ภาคตะวนัตกคิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

5.1.2 เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีโดยจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัดา้นต่างๆ 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการ
ใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการ
ใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี
ระดบั 4.43 และพิจารณารายละเอียดเร่ืองพาหนะในการเขา้ถึงมีความทนัสมยันกัท่องเท่ียวมีระดบั
การใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวในระดบัมากคิดเป็นค่าเฉล่ียท่ี 4.07 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทย
มีระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 
ระดบั 3.83 

ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดับการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี ระดบั 3.56 

ดา้นท่ีพกั (Accommodation) พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ีระดบั 4.27 ใน
เร่ืองท่ีพกั/โรงแรมมีความปลอดภยั และ 4.22 ในเร่ืองท่ีพกั/โรงแรมมีความสะอาด นอกนั้นเป็นท่ี
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พกั/โรงแรมมีการด าเนินงานในระบบสากล มีจ านวนเพียงพอต่อการรับนกัท่องเท่ียว และมีราคาสม
กบัชนิดหอ้งพกัอยูใ่นระดบัมาก การใหค้วามส าคญัในดา้นท่ีพกัโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ียท่ี 4.13 

ดา้นราคา (Price) พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.77   

ดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (Place) นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.95 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากและปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียมากระดบั
3.42ในเร่ืองกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมีการจดัส่งเสริมการขายโดยภาครัฐ และ 3.38 ในเร่ือง กลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียมีการจดัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์รายการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง 
การให้ความส าคญัในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ียท่ี 3.40 อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

ดา้นกระบวนการ (Process) พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.79 

ด้านบุคลากรผู ้ให้บริการ (People) พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดับการให้
ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 

5.1.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศใน
กลุ่มสแกนดิเนเวีย ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไปประเทศ
ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ทั้ ง 4 ประเทศคือ 1.นอร์เวย์ 2.สวีเดน 3.เดนมาร์ค 4.ฟินแลนด ์
นกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปประเทศนอร์เวย ์มากสุดคิดเป็นร้อยละ 38.8 ประเทศสวีเดน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 ฟินแลนด์คิดเป็นร้อยละ 18.8 และเดนมาร์คคิดเป็นร้อยละ 14.5การเลือกเดินทางกบั
บุคคลต่างๆ คือจากค าชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 32.5 เป็นผลพลอยไดจ้าก
กิจกรรมอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 24.2 เคยไปเท่ียวมาแลว้ประทบัใจคิดเป็นร้อยละ 18.5 พาบุคคลไปเท่ียว
คิดเป็นร้อยละ 12.5 บริการน าเท่ียวสนุกคิดเป็นร้อยละ 12.2 การใช้เวลาเลือกเดินทางไปท่องเท่ียว
พบว่านกัท่องเท่ียวใชว้นัลาพกัผ่อนประจ าปีเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 44.5 วนัหยุดเทศกาลคิด
เป็นร้อยละ 28.2 และวนัธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 27.3 จ  านวนคร้ังท่ีนกัท่องเท่ียวเคยเดินทางไป ส่วน
ใหญ่เดินทางเป็นคร้ังแรกคิดเป็นร้อยละ 59.8 สองคร้ังคิดเป็นร้อยละ 18.2 สามคร้ังคิดเป็นร้อยละ 
4.2 มากกว่าสามคร้ังคิดเป็นร้อยละ 17.8 จ  านวนระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้
เวลา 8 วนัคิดเป็นร้อยละ 32.8 ใชเ้วลา10 วนัคิดเป็นร้อยละ 31.8 ใชเ้วลา 6 วนัคิดเป็นร้อยละ 19.5 ใช้
เวลามากกว่า 10 วนัคิดเป็นร้อยละ 16.0 บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเท่ียวดว้ยนกัท่องเท่ียวเดินทาง
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กับคนในครอบครัว/ญาติมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 35.2 เดินทางเป็นคณะพิเศษเน่ืองในโอกาส
ขอบคุณบริษทัคิดเป็นร้อยละ 30.8 เดินทางไปกบัเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 28.2 และเดินทางคนเดียวคิด
เป็นร้อยละ 5.0 

5.1.4 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
จ าแนกตามปัจจยัส่วน 

บุคคล กบัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ 
5.1.4.1 ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) พบว่าส่ิงดึงดูดใจ

ทางการท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
5.1.4.2 ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) เปรียบเทียบในดา้นการ

เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวโดยจ าแนกตามเพศ พบวา่ มีค่าความแปรปรวนและความแตกต่างกนัไปตาม
เพศในเร่ืองพาหนะในการเขา้ถึงมีความทนัสมยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.4.3 ดา้นส่ิงส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) 
เปรียบเทียบใน 

ด้านส่ิง อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวโดยจ าแนกตามเพศ พบว่าส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.4.4 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) เปรียบเทียบในดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวโดยจ าแนกตามเพศ พบว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.4.5 ดา้นท่ีพกั (Accommodation) เปรียบเทียบในดา้นท่ีพกัโดยจ าแนกตาม
เพศ พบวา่ท่ีปัจจยัดา้นท่ีพกัโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.4.6 ดา้นราคา (Price) เปรียบเทียบ ในดา้นราคาโดยจ าแนกตามเพศ พบว่า
ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.4.7 ดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี (Place) เปรียบเทียบในดา้นท่ีตั้ง
ของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยจ าแนกตามเพศ พบว่าท่ีปัจจัยด้านท่ีตั้ งของประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี โดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.4.8 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เปรียบเทียบในดา้นการตลาด
โดยจ าแนกตามเพศ พบวา่ท่ีปัจจยัดา้นการตลาดของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย โดยรวมไม่แตกต่าง
ไปตามเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5.1.4.9 ดา้นกระบวนการ (Process) เปรียบเทียบในดา้นกระบวนการโดยจ าแนก
ตามเพศ พบวา่ท่ีปัจจยัดา้นกระบวนการของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย โดยรวมไม่แตกต่างไปตาม
เพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.4.10 ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) เปรียบเทียบในด้านบุคลากรผู ้
ให้บริการโดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจยัดา้นผูใ้ห้บริการโดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.5 เปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวมีผลต่อการเลือกเดินทางดงัน้ี  

5.1.5.1 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวไทย กบัปัจจยักิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากความแตกต่างท่ีพบสามารถ 
เปรียบเทียบโดยการใช้ LSD แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวกับ
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ มี
ปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสและพบว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพสมรส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.5.2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ระดับการให้ความส าคัญในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(Accessibility) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากความแตกต่างท่ีพบสามารถ
น าเสนอตารางเปรียบเทียว โดยการใช้ LSDเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวกบั
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบวา่ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของ
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีระดบัการใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอนุปริญญา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียคือ 0.593, 0.403 และ 0.290 ตามล าดบั และผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษา มีระดบัความพึง
พอใจสูงกวา่ระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ 0.508และ 0.3188ตามล าดบั และระดบัปริญญาตรีมีระดบัการให้
ความส าคญัในการตดัสินใจ สูงกวา่ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .481 
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5.1.5.3 จ าแนกตามอาชีพพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการให้
ความส าคัญการเลือกเดินทางท่องเท่ียวตัดสินใจในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างด้านการส่งเสริม
การตลาด กบั อาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ของ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตาม อาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระดบันกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  มีระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดบัอ่ืนๆ นักธุรกิจ/
ธุรกิจส่วนตวั  ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ  .515*, .560*,.347*,.231 ตามล าดบั และอาชีพอ่ืนๆ  มี
ระดับการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่านักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวัโดยความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคือ .283*, .328*,.115  อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจโดยความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ท่ี .168,.213 และพนกังานบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั 

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวใน
ดา้น กระบวนการ (Process)ทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เปรียบเทียบรายคู่
ระหวา่งดา้นกระบวนการ กบั อาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ของ ด้านกระบวนการโดย จ าแนกตาม อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระดับ
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา  มีระดบัการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่า ระดบัอ่ืนๆ นกัธุรกิจ/
ธุรกิจส่วนตวั อาชีพอ่ืนๆ ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .430*, .366*,.225,.225 ตามล าดบั และนกั
ธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั มีระดับการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่า อาชีพอ่ืนๆโดยมีความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .205*, .140,.000  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัมี
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ี .204,.140,.063 และพนกังานบริษทัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ตามล าดบั 

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว ใน
ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เปรียบเทียบ
รายคู่ระหว่างดา้นบุคคลากรผูใ้ห้บริการ กบั อาชีพท่ีแตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบว่า เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของ ดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้ริการ โดย จ าแนกตาม อาชีพ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามระดบันักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  มีระดบัการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่า 
ระดบัอาชีพอ่ืนๆ นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั   ขา้ราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ  .601*,.500*,.287*,.217   
ตามล าดบั และอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกวา่ อาชีพ นกัธุรกิจ/ธุรกิจ
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ส่วนตวัโดยมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .383*, .282*,.069  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ
พนกังานบริษทัมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ี .315*,.213,.101 และพนกังานบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั 

5.1.5.4 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่ารายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการ
ให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างด้านการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวกบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบวา่เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ของด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว โดย จ าแนกตาม รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได้30,000 บาทข้ึนไปมีระดบัการให้ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่าระดบัรายได้20,001-
30,000 ต  ่ากว่า10,000 บาท และ 10,001-20,000อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .255,.127,.068 ตามล าดับ และรายได้ 20,001-30,000  มีระดับการให้
ความส าคญัในการตดัสินใจสูงกว่ารายได้ ต ่ากว่า 10,000 บาท  และรายได้ 10,001-20,000 โดยมี
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .187*, .059   และ .128  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตามล าดบั 

รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว ใน
ดา้นท่ีพกั (Accommodation) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เปรียบเทียบรายคู่
ระหว่างด้านท่ีพกั กบั รายได้ท่ีแตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบว่า เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ของดา้นท่ีพกั โดย จ าแนกตาม รายได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,000 
บาทข้ึนไปมีระดับการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดบัรายได้ต ่ากว่า 
10,000 บาท 20,001-30,000 และ 10,001-20,000 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .194,.035 ตามล าดบั และรายได ้ต ่ากวา่ 10,000มีระดบัการให้ความส าคญั
ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาทและรายได ้10,001-20,000  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั 

รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวใน
ดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี (Place) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
เปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย  กบั รายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้
LSD พบว่า เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของด้านท่ีตั้ งของประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวียโดย จ าแนกตาม รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,000 บาทข้ึนไปมี
ระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกวา่ ระดบัรายได ้ 20,001-30,000  ต  ่ากวา่ 
10,000 บาท  และ 10,001-20,000 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยความแตกต่างของ
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ค่าเฉล่ียคือ .390*,.280*,.162 ตามล าดบั และรายได ้20,001-30,000 มีระดบัการให้ความส าคญัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่ารายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท  และรายได ้10,001-20,000  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั 

รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวในดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05เปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดกบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัโดยใช ้LSD พบวา่ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ของดา้นการส่งเสริมการตลาด โดย จ าแนกตาม รายได ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
ต ่ากว่า 10,000 บาท มีระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดบัรายได ้
10,001-20,000 รายได้ 20,001-30,000 และ20,001-30,000  โดยความแตกต่างของค่า เฉล่ียคือ 
.107,.105,.002  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั 

รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวในดา้นกระบวนการ (Process) 
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งดา้นกระบวนการ กบั
รายได้ท่ีแตกต่างกนัโดยใช้ LSD พบว่า เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของด้าน
กระบวนการโดย จ าแนกตาม รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท มี
ระดบัการให้ความส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวสูงกว่า ระดบัรายได3้0,000 บาทข้ึนไปโดย
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคือ .347*,.291*,.118 และ.229*,.173*,.055 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ตามล าดบั 

จ าแนกตามภูมิล าเนาในด้านปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียวไป
ท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยจ าแนกตามภูมิล าเนา พบวา่ไม่แตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.1.6 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเ ท่ียวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทาง ในการ
สรุปผลน้ีไดน้ าเฉพาะการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะท่ีแตกต่าง (Sig) มาสรุปเป็นดงัน้ี 

5.1.6.1 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ กบั เหตุผลในการเลือกเดินทาง การใชเ้วลา
ในการเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.6.2 สถานภาพกับ เหตุผลในการเลือกเดินทาง การใช้เวลาในการเลือก
เดินทาง จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว และบุคคล
ท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.1.6.3 ระดบัการศึกษากบัเหตุผลในการเลือกเดินทาง การใช้เวลาในการเลือก
เดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวและบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.6.4 อาชีพกบั เหตุผลในการเลือกเดินทาง การใช้เวลาในการเลือกเดินทาง 
จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว และบุคคลท่ีร่วม
เดินทางไปดว้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.6.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนกบั เหตุผลในการเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของ
ประสบการณ์ในการเดินทางและบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.6.6 ภูมิล าเนากบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กล่าวโดยสรุปคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลขา้ตน้โดยรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผลสรุปนอกจากการสรุปในคร้ังน้ีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ทุกรายดา้นตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ 4.ของงานวจิยั 
 
5.2  อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลจากการศึกษาตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไว ้คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกลุ่มสแกนดิเนเวียของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย (3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (4) เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 

5.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพเป็นโสด การศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ มี
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อาชีพส่วนมากเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 30,000 บาท
ข้ึนไป มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ และ การศึกษาวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานก่อน
ท าการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ท่ีมี เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิลพนัธ์ ศรีคลา้ย (2550) ซ่ึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
การท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัชลบุรีและเบญจพร  แสนพลมาตย ์
(2554) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
กรณีศึกษา นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในโซนเอเชีย 

5.2.2 ปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีใหค้วามส าคญักบัระดบัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวดา้นต่างๆ ดงัน้ีดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) ดา้นการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) 
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ดา้นราคา (Price) ดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
(Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ดา้นกระบวนการ (Process)  บุคลากรผูใ้ห้บริการ 
(People) อยู่ในระดบัมากยกเวน้ด้านดา้นท่ีพกั (Accommodation) พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยมี
ระดบัการใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบั ปานกลาง มากและ
มากท่ีสุด กล่าวโดยสรุปวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 
ท่ีมี เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างกนัทั้งน้ีจากการวิจยัดงักล่าวน้ีมีผลการศึกษาวิจยัท่ีสนับสนุนจาก
เบญจพร  แสนพลมาตย ์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในโซนเอเซีย 
ซ่ึงไดก้ล่าวไวโ้ดยรวมในผลการศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวตามท่ีไดล้ าดบัมา
เบ้ืองตน้ทุกประการ 

5.2.3 ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี พฤติกรรมต่างๆ พบวา่นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรม ในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวจ าแนก
ตามขอ้เหตุผลต่างๆ 6 ขอ้คือ (1) จ าแนกตามรายประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียซ่ึงประกอบไปดว้ย
ประเทศนอร์เวย ์สวีเดน เดนมาร์คและฟินแลนด์ (2) จ  าแนกตามเหตุผลในการตดัสินใจเดินทางไป
ท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ตดัสินใจเพราะค าชกัชวนของเพื่อนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ 
เป็นผลพลอยไดจ้ากิจกรรมอ่ืน (3) จ  าแนกตามการใช้เวลาในการเดินทางการใชเ้วลาเลือกเดินทาง
ใน วนัลาพกัผ่อนประจ าปีมากสุด (4) จ  าแนกตามจ านวนคร้ังในการเดินทาง ระยะเวลาเดินส่วน
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ใหญ่เป็นการเดินทางในคร้ังแรก ในแต่ละทริปพบวา่ (5) จ  าแนกตามการใชเ้วลา 8 วนัเดินทางในแต่
ละคร้ัง และ (6) จ  าแนกตามบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปกบัครอบครัวหรือ
ญาติ พฤติกรรมพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยีในการตดัสินใจเลือกเดินทางไป  ทั้ง 4 ประเทศคือ 1.นอร์เวย ์2.สวีเดน 3.เดนมาร์ค 4.
ฟินแลนด ์นกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางไปประเทศนอร์เวย ์มากสุดคิดเป็นร้อยละ 38.8 ประเทศสวีเดน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 ฟินแลนด์คิดเป็นร้อยละ 18.8 และเดนมาร์คคิดเป็นร้อยละ 14.5 เดินทางไป
เพราะจากค าชักชวนจากเพื่อนและญาติมากท่ีสุด มกัเลือกเวลาไปเม่ือได้หยุดลาพกัผ่อนประจ าปี 
ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปมาคร้ังแรก ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 วนั เลือกคนในครอบครัวเดินทาง
ร่วมดว้ยเป็นหลกั    

5.2.4 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ระดบัการใหค้วามส าคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทาง ไปท่องเท่ียวยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียในด้านต่างๆ ทั้ง10 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิง
ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ท่ีพกั (Accommodation) ราคา 
(Price) ท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการ
(Process) บุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) โดยรวมในทั้ง 10 ดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบั
การใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดพิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) การให้ความส าคญัในดา้นส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 
โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการตดัสินใจเดินทางอยู่ในระดบัมากซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาวิจยัของ
เบญจพร  แสนพลมาตย ์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในโซนเอเซีย 
พิจารณาเป็นรายด้านผลการศึกษาวิจัยพบว่าด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวหรือด้านส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเท่ียวมีความส าคญัมากท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวถดัไป
เป็นเร่ืองของเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว และนิลพนัธ์  ศรีคลา้ย (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัชลบุรีพบวา่ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว
หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
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ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility)การให้ความส าคญัในการเขา้ถึงแหล่ง  
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมใน
ดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
เป็นปัจจยัในการเดิเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากท่ีสุดสอดคล้องกบัเบญจพร  แสนพล
มาตย.์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
กรณีศึกษา นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในโซนเอเซีย ผลการศึกษาวิจยั
พบว่าการคมนาคมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเก่ียวกบัความส าคญัของความสะดวกและ
รวดเร็วมากท่ีสุด 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) การให้ความส าคญัในดา้น
ส่ิง อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวยี โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญั
ในส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดบั
มากซ่ึงสอดคล้องกบั นิลพนัธ์ ศรีคล้าย (2550) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัชลบุรีจากการศึกษาผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัต่างๆของส่ิง
อ านวยความสะดวกซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทาง สุมณี พีรกิจ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยผลการศึกษาได้
กล่าวถึงปัจจัยแหล่งท่องเท่ียวมีระดับส าคัญมากและกล่าวถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆซ่ึงเป็นพื้นฐานภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมาก 

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) การให้ความส าคญัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว
ชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในด้านต่าง ๆ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบั วรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรม
และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยศึกษากรณีตลาดน ้ าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสงครามโดย
พบวา่พฤติกรรมส่วนใหญ่มาเพื่อมีกิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจกบัครอบครัวมีความพึงพอใจในระดบั
มาก 

ดา้นท่ีพกั (Accommodation) การให้ความส าคญัในดา้นท่ีพ ักของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นท่ีพกัเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก
และมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบั เบญจพร  แสนพลมาตย ์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
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ท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยกรณีศึกษา นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวประเทศในโซนเอเซีย ผลการศึกษาวิจยัพบว่านักท่องเท่ียวให้ความสนใจในด้านท่ีพกั 
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเก่ียวกบัท่ีพกั/
โรงแรมมีราคาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือ ท่ีพกั/โรงแรมมีความปลอดภยัท่ี
พกั/โรงแรมมีความสะอาด 

ดา้นราคา (Price) การให้ความส าคญัของราคาทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในด้านต่าง ๆ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมี
ระดบัการให้ความส าคญัในดา้นราคาทวัร์เป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก
สอดคลอ้งกบัธรรมนูญ ธุระเสร็จ (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกบริษทัท่องเท่ียวของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยกล่าวเป็นขอ้เสนอแนะซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะพิจารณาเป็นหลกัในการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว 

ดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (Place) การให้ความส าคญัในดา้นท่ีตั้งของ
ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้น
ท่ีตั้งของประเทศเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาก สถานท่ีหรือท่ีตั้งเป็นส่ิง
ส าคญัสอดคล้องกับวนัค า ประเสริฐศกัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ืองกลยุทธการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวนครหลวงเวียงจนัทน์ ซ่ึงไดก้ล่าวผลการทดสอบ
สมมติฐานพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัดา้นต่างๆ และดา้นสถานท่ี 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้ความส าคญัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
เดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในด้านต่างๆ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว
อยูใ่นระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบัวรรษมน จนัทดิษฐ์ (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยศึกษากรณีตลาดน ้ าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสงครามโดยพบว่าการ
ใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและส่งเสริมการตลาดของภาครัฐ 

ดา้นกระบวนการ (Process ) การให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในด้านต่าง ๆ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัวนัค า ประเสริฐศกัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ืองกลยุทธการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียวนครหลวงเวียงจนัทน์ไดก้ล่าวถึง
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กระบวนการการจดัเตรียมหนงัสือการอนุญาตเขา้ประเทศ (Visa) การจดั เตรียมหนงัสือเดินทาง 
(Passport) 

ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงั
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในด้านต่างๆ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดับการให้
ความส าคญัในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัพรทิพย ์ไชยชิต (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการ
บริษทัศรีสวสัด์ิทราเวลแอนด์ทวัร์กล่าวถึงความพึงพอใจในบุคคลากรเป็นขอ้สรุปผลการศึกษา
ความถึงพอใจในบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

5.2.5 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย  กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่พฤติกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางมีทั้งแตกต่างและไม่แตกต่าง 
ยกกรณีแตกต่างดงัน้ีคือปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ กบั เหตุผลในการเลือกเดินทาง การใชเ้วลาใน
การเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สถานภาพกบั เหตุผลในการเลือกเดินทาง การใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง 
จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว และบุคคลท่ีร่วม
เดินทางไปดว้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัการศึกษากบั เหตุผล
ในการเลือกเดินทาง การใชเ้วลาในการเลือกเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวและบุคคลท่ี
ร่วมเดินทางไปดว้ยมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาชีพกบั เหตุผลใน
การเลือกเดินทาง การใช้เวลาในการเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทาง 
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว และบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั เหตุผลในการเลือกเดินทาง จ านวนคร้ังของ
ประสบการณ์ในการเดินทางและบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และภูมิล าเนากบัจ านวนคร้ังของประสบการณ์ในการเดินทางมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมในการเปรียบเทียบขา้งตน้ในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลขา้ตน้โดยรวมมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และท่ีไม่ไดน้ ามากล่าวไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทุกรายด้านสอดคล้องกับ นิลพนัธ์  ศรีคล้าย (2550) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวดัชลบุรีและศราวุฒิ  
สุทธิพิทกัษ์ (2546) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
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ภายในประเทศของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงไดก้ล่าวถึงความแตกต่างใน
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไวเ้ช่นกนั 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
จากผลการการศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทย  กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย  
สามารถน ามาใช้ปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบัพฤติกรรมและให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยผูศึ้กษาขอแยกขอ้เสนอแนะเป็น
สองกลุ่มดว้ยกนัประกอบในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1.  กลุ่มข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจยัและการเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลกบัดา้นต่างๆ 

ขอ้เสนอแนะในด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions)  ควรมีการรักษาให้
ความส าคญัในดา้นน้ีให้มีความย ัง่ยืน และบริหารจดัการให้คงทนถาวร มีกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ให้
ชดัเจนในการเขา้ไปในแหล่งท่องเท่ียว 

ขอ้เสนอแนะดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ควรมีความหลากหลายของ
เส้นทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและความปลอดภยัหากจะเกิดแหล่งท่องเท่ียวข้ึนมาใหม่ 

ขอ้เสนอแนะดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) ควรมีการเพิ่ม
ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวตามอตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว บริการให้
สอดคลอ้งกบัฤดูกาลในการท่องเท่ียวทั้งน้ีเพื่อเป็นการสอดคลอ้งกบัการจดัการงบประมาณ 

ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ควรมีการจดักิจกรรมนนัทนาการ
ควบคู่ไปกบัการเดินทางหรือระหวา่งเดินทางท่ีตอ้งนัง่รถเป็นระยะเวลานานหรือเส้นทางไกล 

ขอ้เสนอแนะดา้นท่ีพกั (Accommodation) ควรมีการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมท่ีพกัท่ีมีการ
บริหารจดัการเขา้รูปแบบในระบบสากล การรักษาความปลอดภยั ความสะอาด 

ขอ้เสนอแนะดา้นราคา (Price) ควรมีการจดัการควบคุมราคาใหเ้ป็นไปอยา่งสมเหตุผลมี
การอา้งอิงราคาตลาด หรือราคากลางต่อบริการในแต่ละรายการทวัร์ 

ขอ้เสนอแนะดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (Place) ควรจดัเส้นทางเดินทาง
ท่องเท่ียวให้อยูใ่นเส้นทางไปยอ้นไปยอ้นมาจะวนซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย บนลงล่าง หรือล่าง
ข้ึนบนเน่ืองจากประเทศดงักล่าวอยูติ่ดกนัเป็นกลุ่ม 
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ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion ) ควรมีการส่งเสริมการตลาดตลอด
ทั้งปี อยา่งต่อเน่ืองและการเผยแพร่กระจายข่าวสารกิจกรรมการท่องเท่ียวใหดู้น่าสนใจต่อผูซ้ื้อ 

ขอ้เสนอแนะดา้นกระบวนการ (Process) ควรให้มีการผอ่นปรนกฎระเบียบในการออก
ตราวีซ่า หรือการยกเว้นในการออกวีซ่าและก าหนดระยะเวลาในการพ านักอาศัยในฐานะ
นกัท่องเท่ียวไดใ้นจ านวนวนักบัระยะเวลาในแต่ละคร้ังของการท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั เพื่อจะไดท้ราบลกัษณะนิสัยของแต่ละชาติซ่ึงมีวฒันธรรมประเพณีต่างกนั 

2. กลุ่มขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพฤติกรรมและการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือก
เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลกบัดา้นต่างๆ 

ขอ้เสนอแนะดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่อประเทศในกลุ่มท่ีเลือกเดินทางไปควร
จดัใหอ้ยูใ่นเส้นทางเดียวกนั อนัท่ีจริงแลว้การเดินทางไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีใน 4 ประเทศ
ดงักล่าวคือ นอร์เวย ์สวีเดน เดนมาร์ค และฟินแลนด์ แมว้า่ประเทศนอร์เวยจ์ะเป็นประเทศท่ีมีคน
เลือกไปมากท่ีสุดจากแบบสอบถามก็ตาม โดยการเดินทางเพื่อไปท่องเท่ียวแลว้ มกันิยมเดินทางไป
เป็นวงรอบโดยครบทั้งส่ีประเทศ ข้ึนอยูก่บัวา่จะเร่ิมเดินทางท่ีไหนเป็นท่ีแรก โดยส่วนใหญ่ก็จะเร่ิม
จากฟินแลนด์ไปตามล าดบัทั้งน้ีเพราะเป็นประเทศท่ีมีชายแดนติดกนั สามารถจดัให้อยู่ในเส้นทาง
ท่องเท่ียวไปในทิศทางเดียวกนัได ้(En Route) 

ขอ้เสนอแนะดา้นการใชเ้หตุผลท่ีท าให้เกิดการเลือกเดินทางท่องเท่ียวจะเป็นค าชกัชวน
จากญาติและเพื่อนในการท่ีจะตดัสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียว ดงันั้นการไดรั้บข่าวสารจึงเป็นส่ิง
ส าคญั เห็นควรมีการส่งเสริมในเร่ืองข่าวสารการท่องเท่ียวจากส่ือต่างๆ อยา่งเต็มรูปแบบคือมีภาพ
ข่าวความเคล่ือนไหวต่างๆ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายจากสายการบินซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั
ในการเดินทาง 

ขอ้เสนอแนะดา้นการใช้เวลาในวนัลาพกัผ่อนประจ าปี ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นเน่ืองจากเป็น
การเดินทางท่ีไกลจากทวีปเอเชียจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาก วนัลา
พกัผอ่นประจ าปีควรใหเ้หมาะแก่ฤดูการของการเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย
การเดินทางคร้ังแรกมกัเป็นส่ิงประทบัใจเน่ืองจากไดพ้บเห็นส่ิงต่างๆ มากมายเป็นคร้ังแรกแต่จะได้
รายลเอียดและประสบการณ์มากข้ึนเม่ือเดินทางมากกวา่หน่ึงคร้ัง 

ขอ้เสนอแนะในการเดินทางท่ีจะตอ้งไปกบับุคคลท่ีตอ้งการเดินทางไปดว้ยเช่นคนใน
ครอบครัวและญาติเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนคิด แต่ตอ้งวางแผนเน่ืองจากแต่ละคนท่ีจะเดินทาง
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ไปดว้ยต่างมีภารกิจว่างไม่ตรงกนัจึงควรจ าเป็นตอ้งวางแผนในการเดินทางให้สอดคลอ้งกนักบัผู ้
เดินทาง 

ขอ้เสนอแนะด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) โดยรวมในด้านต่างๆ 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัใน
การเลือก เดินทางอยู่ในระดบัมากควรมีการรักษาให้ย ัง่ยืน และบริหารจดัการให้คงสภาพส่ิงดึงดูด
ใจให้คงทนถาวร มีกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ให้ชัดเจนในการเขา้ไปในแหล่งท่องเท่ียว การบริหาร
จดัการพื้นท่ีใหค้งอยูอ่ยา่งมีเอกลกัษณ์ 

ขอ้เสนอแนะดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) จากการให้ความส าคญัใน
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้น
การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทั้งน้ีจาก
ความหลากหลายของเส้นทางในการเขา้ถึงและความปลอดภยัเสนอแนะวา่ควรให้มีการเพิ่มความ
หลากหลายและอตัราการรักษาความปลอดภยัหากแหล่งท่องเท่ียวจะเกิดมีหรือเพิ่มข้ึนมาใหม่ 

ขอ้เสนอแนะดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenities) จากการให้
ความส าคญัในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในด้านต่าง ๆ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมี
ระดบัการใหค้วามส าคญัในส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาก เสนอแนะให้มีการเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกตามอตัราการเพิ่มข้ึนของ
นกัท่องเท่ียว หรือการบริหารจดัการให้สอดคล้องกบัฤดูในการท่องเท่ียวท่ีอาจมีนักท่องเท่ียวมา
ท่องเท่ียวแตกต่างกัน การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับอาจต้องปรับตามฤดูกาลของ
นกัท่องเท่ียวเพื่อเป็นการสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการงบประมาณ 

ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) การให้ความส าคญัในดา้นกิจกรรม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 
โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก นบัเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทาง
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการการเดินทางบางเส้นทางใชเ้วลามาก เสนอแนะวา่ระหว่างการเดินทางควรมี
การจดักิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้ควบคู่ไปกบักิจกรรมระหว่างทางเป็นการสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบ่ือหน่ายและเป็นส่ิงประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะด้านท่ีพัก (Accommodation) การให้ความส าคัญในด้านท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ 
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พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นท่ีพกัเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความปลอดภยัและความสะอาดของท่ีพกั
เสนอแนะว่าควรส่งเสริมธุรกิจโรงแรมท่ีพักท่ีมีการบริหารจัดการในระบบสากลซ่ึงมีการ
ก าหนดการรักษาความปลอดภยัการดูแลรักษาความสะอาดของท่ีพกัอยา่งเป็นระบบ 

ขอ้เสนอแนะดา้นราคา (Price) ความส าคญัในดา้นราคาทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
เดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยมีระดบัการใหค้วามส าคญัในดา้นราคาทวัร์เป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยูใ่นระดบั
มาก เพราะเป็นส่ิงแรกท่ีจะติดตามขอรายละเอียดอ่ืนๆ ตามมาในการเดินทาง แต่ก็ควรเป็นไปอยา่งมี
เหตุผล เสนอแนะวา่ การพิจารณาเร่ืองราคาควรประกอบในรายละเอียดของการเดินทางเป็นส าคญั 
และควรสมเหตุสมผลในการซ้ือรายการทวัร์ต่างๆ ศึกษารายละเอียดของการเดินทางว่า ราคาทวัร์
นั้น รวมและไม่รวมอะไรบา้ง 

ขอเสนอแนะดา้นท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย (Place) ความส าคญัในดา้นท่ีตั้ง
ของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้น
ท่ีตั้งของประเทศเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัสามารถเดินทางในกลุ่มไดภ้ายในวนัเดียวกนัเสนอแนะว่าหากไม่ติดดว้ย
เง่ือนไขของการเดินทางไปประเทศใดประเทศหน่ึงในกลุ่มสแกนดิเนเวียหากได้ไปแล้ว ควร
เดินทางท่องเท่ียวใหค้รบในกลุ่มจะประทบัใจเน่ืองจากมีส่ิงแตกต่างกนัหลายดา้นหลายประการของ
แหล่งท่องเท่ียว แต่นกัท่องเท่ียวบางคนอาจไปเพียงประเทศเดียวเน่ืองจากติดเง่ือนไขในการเดินทาง 
เช่นการไปศึกษาดูงาน 

ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้ความส าคญัในด้านการ
ส่งเสริมการตลาดของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 
โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นการส่งเสริม
การตลาดเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว อยู่ในระดบัปานกลาง เสนอแนะว่าควรมีการ
ส่งเสริมการตลาดทั้งปี อย่างต่อเน่ืองแมว้่าฤดูการท่องเท่ียวอาจมีช่วงพีคและช่วงโลว ์เพื่อให้การ
รับรู้ข่าวสารและการวางแผนเตรียมตวัในการเดินทาง ควรมีการจดัการกระจายส านักงานการ
ท่องเท่ียวไปทัว่โลกในทุกทวปี โดยภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุน 

ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ (Process) ความส าคัญในด้านกระบวนการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงักลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยรวมในดา้นต่างๆ 
พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการเป็นปัจจยัในการเลือก
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เดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก ในการเดินทางเข้าและออกประเทศในกลุ่มยงัคงต้องผ่าน
กระบวนการออกตราวีซ่าเพื่อเขา้เมืองเสนอแนะให้มีการผ่อนปรนกฎระเบียบในการออกตราวีซ่า 
หรือมีการประสานกนัในระดบัประเทศโดยผา่นกระทรวงการต่างประเทศใหมี้การท าบนัทึกร่วมกนั
ในขอ้ตกลงเร่ืองการเขา้เมืองอาจไม่ตอ้งท าวีซ่าโดยก าหนดให้อยู่ไดไ้ม่เกิน 60 วนั ในคร้ังหน่ึงใน
การเขา้เมืองก็จะเกิดความสะดวกกบันกัท่องเท่ียว 

ขอเสนอแนะด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ความส าคญัในด้านบุคคลากรผู ้
ให้บริการของท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปย ังกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวยี โดยรวมในดา้นต่าง ๆ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการให้ความส าคญัในดา้น
กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีบุคลากรก็คือคน
ท่ีจะท างานในส่วนของการท่องเท่ียวทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นคนในภาคการท่องเท่ียว คนในภาค
โรงแรมท่ีพกั คนและประชาชนเจ้าของประเทศทุกคนเป็นส่ิงส าคัญเสนอแนะว่า ควรมีการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกันทั้งน้ีเพื่อจะได้ทราบพื้นเพนิสัยอนัเป็นของแต่ละชาติของ
นกัท่องเท่ียวซ่ึงมีธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมต่างกนั ทั้งเพื่อสร้างความประทบัใจและอบอุ่นแก่ผู ้
ไปเยอืน  

5.3.2  ขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
การศึกษาการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยกรณีศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย มี
ขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1.  ควรศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีคิดจะ
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียในด้านอ่ืนๆเป็นการเฉพาะเช่น วฒันธรรม
ประเพณี ผูค้นพื้นเมือง แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

2.  ควรศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อเดินทางไปท่องเท่ียว
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

3.  ควรศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว ประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวยี 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กรณศึีกษานักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่วในประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

ค ำช้ีแจง  แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี โดยยดึตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในการเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ท าให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ พฤติกรรม ความชดัเจนในการเลือกเดินทาง ทั้งน้ีเพื่อน าผลท่ีไดไ้ป
ใช้ในการวางแผน พฒันาและปรับปรุงหน่วยงาน แนวทางการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของผู ้
ปรกอบธุรกิจน านกัท่องเท่ียวชาวไทยไปยงัประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1.  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2.  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
ส่วนท่ี 3. ปัจจยัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ 
(   ) 1.ชาย    (   ) 2.หญิง 

2. สถานภาพ 
(   ) 1.โสด    (   ) 2.สมรส 
(   ) 3.หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่  
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3. ระดบัการศึกษา 
(   ) 1.ไม่ไดศึ้กษา    (   ) 2.ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
(   ) 3.มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (   ) 4.อนุปริญญา/ปวส. 
(   ) 5.ปริญญาตรี    (   ) 6.สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
(   ) 1.ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ (   ) 2.พนกังานบริษทั 
(   ) 3.นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั  (   ) 4.นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 
(   ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(   ) 1.ต ่ากวา่ 10,000 บาท   (   ) 2.รายได1้0,001-20,000 บาท  
(   ) 3.รายได ้20,001-30,000 บาท  (   ) 4.รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 

6. ภูมิล าเนา 
(   ) 1.กรุงเทพมหานคร   (   ) 2.ภาคเหนือ 
(   ) 3.ภาคกลาง    (   ) 4.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(   ) 5.ภาคตะวนัออก   (   ) 6.ภาคตะวนัตก 
(   ) 7.ภาคใต ้

 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด 

1. ท่านเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศใด ของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี  
(   ) 1.นอร์เวย ์    (   ) 2.สวเีดน 
(   ) 3.เดนมาร์ค    (   ) 4.ฟินแลนด ์

     2.     เหตุผลใดท่ีท าใหท้่านตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
 (   ) 1. ค าชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ (   ) 2. เคยไปเท่ียวมาแลว้ประทบัใจ 
 (   ) 3. เป็นผลพลอยไดจ้ากกิจกรรมอ่ืน (   ) 4. บริการน าเท่ียวน่าสนุก 
 (   ) 5. พาบุคคลไปเท่ียว  
      3. ท่านใชเ้วลาใดในการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

(   ) 1.วนัธรรมดา    (   ) 2.วนัลาพกัผอ่นประจ าปี  
(   ) 3.วนัหยดุเทศกาล  
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 4. ท่านเคยเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีจ านวนก่ีคร้ัง 
 (   ) 1.    คร้ังแรก      (   ) 2. 2 คร้ัง 
 (   ) 3.    3 คร้ัง    (   ) 4. มากกวา่ 3 คร้ัง 

         5. ท่านใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยีก่ีวนั 
(   ) 1. 6 วนั    (   ) 2. 8 วนั 
(   ) 3. 10 วนั    (    ) 4. มากวา่ 10  วนั 

         6. ท่านเดินทางไปกบับุคคลใดในการท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 
(   ) 1. เดินทางคนเดียว  (   ) 2. เดินทางกบัคนในครอบครัว/ญาติ 
(   ) 3. เพื่อน   (   ) 4. คณะพิเศษเน่ืองในโอกาสขอบคุณของบริษทั 
 

ส่วนที ่3 ปัจจัยปัจจัยในการเลอืกเดินทางท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทย   
ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัการให้ความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

ปัจจัยอะไรทมีีผลต่อการเลอืกไปท่องเทีย่ว ระดับการให้ความส าคัญในการเลอืก
เดินทาง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 
1.  ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 

     

2.  ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว      
3.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว      
4.  ความส าคญัทางประวติัศาสตร์      
5.  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ควรค่า      

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
1. พาหนะในการเขา้ถึงมีความทนัสมยั 

     

2. เส้นทางในการเขา้ถึงมีความปลอดภยั      
3. เส้นทางในการเขา้ถึงมีความหลากหลาย      

ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว
(Amenities) 

     

1. หอ้งน ้ามีพอเพียงกบันกัท่องเท่ียว       
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ปัจจัยอะไรทมีีผลต่อการเลอืกไปท่องเทีย่ว ระดับการให้ความส าคัญในการเลอืก
เดินทาง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2. หอ้งน ้ามีความสะอาด                            
3.  ร้านอาหารมีความหลากหลายประเภทอาหาร      
4. ร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีคุณภาพ      

      
กจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activity 

1. มีกิจกรรมเกมนนัทนาการระหวา่งเดินทาง
ท่องเท่ียว 

     

2. นกัท่องเท่ียวไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบั
ทอ้งถ่ิน 

     

3. ไดช้มกิจกรรมประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
พื้นเมือง 

     

ทีพ่กั (Accommodation)      
1.  ท่ีพกั/โรงแรมมีจ านวนเพียงพอต่อการรับ

นกัท่องเท่ียว 
     

2. ท่ีพกั/โรงแรมมีการด าเนินงานในระบบสากล      
3. ท่ีพกั/โรงแรมมีราคาสมกบัชนิดหอ้งพกั      
4. ท่ีพกั/โรงแรมมีความปลอดภยั      
5. ท่ีพกั/โรงแรมมีความสะอาด      

ราคา (Price)      
1. ราคาทวัร์รวมตามแพจ็เก็จสมราคาเป็นไปได ้      
2. ราคาทวัร์นอกรายการทวัร์หลกั (Optional Tour) 
น่าสนใจ 

     

ทีต่ั้งของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี (Place)      
1.  ท่ีตั้งของประเทศกลุ่มสแกนฯมีความสะดวกใน

การเดินทางไป 
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ปัจจัยอะไรทมีีผลต่อการเลอืกไปท่องเทีย่ว ระดับการให้ความส าคัญในการเลอืก
เดินทาง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2.  ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศกลุ่มสแกนฯ   
สามารถจดัใหอ้ยูใ่นเส้นทางเดียวกนัได ้
(Enroute) 

     

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)      
1.  กลุ่มประเทศสแกนฯ มีการจดัการส่งเสริมการ

ขายโดยภาครัฐ 
     

2.  กลุ่มประเทศสแกนฯ มีการจดัโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์รายการท่องเท่ียว 

     

กระบวนการ (Process)      
1.  ขั้นตอนต่างๆ ในการเขา้/ออก เมืองในประเทศ           

กลุ่มสแกนฯ มีความสะดวก 
     

2.  การบริหารจดัการกระบวนการวซ่ีาเพื่อเดิน
ทางเขา้ประเทศในกลุ่มสแกนฯ มีขั้นตอนไม่
ซบัซอ้น 

     

บุคลากรผู้ให้บริการ (People)      
1.  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินมีความรู้เป็นอยา่งดี      
2.  อธัยาศยัไมตรีของผูค้นในทอ้งถ่ินในกลุ่มสแกน

ฯ มีความเป็นกนัเองต่อนกัท่องเท่ียว 
     

3. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในประเทศกลุ่มสแกนฯ
ใหบ้ริการและมีความ เอาใจใส่นกัท่องเท่ียว 

     

 
ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม  

นาย พงศสิ์ริ  วธิิวรวีร์  
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ประวตัิผู้เขียน 
  
ช่ือ – นามสกุล นายพงศสิ์ริ   วธิิวรวร์ี 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2529  ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
  คณะรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ  
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั 

มคัคุเทศกอิ์สระทั้งในและต่างประเทศ 
วทิยากรอบรมมคัคุเทศก์และการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
วทิยากรอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ DPU
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