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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยและ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในเรือ่ง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย จําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตรโดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมาซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทย ในงานไทยเท่ียวไทย (ททท.)ท่ีไบเทคบางนา ชวงเดือนกรกฎาคม ปพ.ศ.2558 และท่ี
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิในชวงเดือนกันยายน ปพ.ศ.2558 จํานวน 385 คน สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนาIndependent t-test และOne-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
เลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.99 เม่ือพิจารณา
แยกออกเปนรายดานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุด ไดแก 
ดานราคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
การเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา  

พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกันในดานผลิตภัณฑและดานราคาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ฆ 
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พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกันในดานชองทางการจัดจําหนายอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

พนักงานบริษัทเอกชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกันในดานผลิตภัณฑและ
ดานราคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

พนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกันในดานราคาอยางมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

This research has the following objectives: 1) to study the opinions of private 
company employees in Bangkok on the factors of marketing mix for purchasing Thai package 
tours, and 2) to compare the opinions of private company employees in Bangkok on the factors of 
marketing mix for purchasing Thai package tours by demographic factors and the data were 
collected by questionnaire from 385 private company employees who bought the package tours in 
the “Thais Travel Thailand” (TAT) at BITEC, Bang Na during July 2015 and at Sirikit 
Convention Center during September 2015. The statistics used for data analysis were descriptive 
statistics, independent t-test and One-way ANOVA. 

The research found that: 1) The opinions of marketing mix factors affecting Thai 
package tours buying of private company employees in Bangkok, the overall average is 3.99. 
When considering in each aspect, it was found that the marketing mix factors affecting the most 
to the buying is pricing with an average of 4.30. Next is the product with an average of 4.01. The 
distribution channel has an average of 3.84 and sales promotion has an average of 3.81 
respectively. 

2) The comparison opinions of marketing mix factors affecting Thai package tours 
buying of private company employees in Bangkok classified according to demographic factors 
found that: 

The private company employees with different gender have the opinions of marketing 
mix factors in buying Thai package tours differently on the product and pricing with the 
statistically significance at .05 
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The private company employees with different ages have the opinions of marketing 
mix factors in buying Thai package tours differently on the distribution channel with the 
statistically significance at .05 

The private company employees with different educational levels have the opinions 
of marketing mix factors in buying Thai package tours differently on the product and pricing with 
the statistically significance at .05 

The private company employees with monthly salaries have the opinions of 
marketing mix factors in buying Thai package tours differently on the pricing with the statistically 
significance at .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

DPU



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือดซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลอืจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธผูใหคําปรึกษา คาํแนะนาํ 
คําตักเตือน และขอคิดเห็นอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย ท้ังยังตรวจแกไขสารนิพนธ ฉบับนีจ้น
สําเร็จลุลวงสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอ กราบขอพระคุณ ประธานสอบสารนิพนธ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานเปนอยางย่ิง และเลขานุการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการการทองเท่ียว ท่ี
กรุณาใหคําแนะนํา และใหความชวยเหลือแกไขขอบกพรองของงานวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้ง
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                    เปนรายคู…………...……………...….…………...……………...….……….. 35 
        4.11.2  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
  ดานผลิตภณัฑชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตยกับความ  
                    คิดเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีม ี  
                    อายแุตกตางกันเปนรายคู…………...……………...….…………...…………. 36 
        4.11.3  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑ มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนกัทองเท่ียวกับความคิดเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมีอายุแตกตาง  
                    กันเปนรายคู…………...……………...….…………...……………...….…… 37 
        4.11.4  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑ มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภทกับความคิดเห็นในการเลือก  
                    ซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนที่มี อายุ แตกตางกนัเปน  
                    รายคู...……………...….…………...……………...… …...….……...….…… 38 
        4.12  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดดานราคา  
                 กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังาน  
                 บริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกัน…...….……...….……...….…….......……..... 39 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
  
ตารางที่ หนา 
        4.13  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
                 ดานชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเที่ยว  
                 ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกัน….……...….……...….…... 40 
        4.13.1  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธี กับความคิดเห็น  
                    ในการเลอืกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของบริษัทเอกชนที่มี อายุ แตกตางกัน  
  เปนรายคู….……...….……...….…….……...….……...….…….….……...… 41 
        4.13.2  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิตกับความคิดเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมีอายุ  
                    แตกตางกันเปนรายคู….……...….……...….…….……...….……...….…....... 42 
        4.13.3  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                   ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลนกับความคิดเห็นใน  

           การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนกังานบรษิัทเอกชนท่ีมอีายุ   

                    แตกตางกันเปนรายคู….……...….……...….…….……...….……...….……... 43 
        4.14  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
                 ดานการสงเสริมการขาย กับความคดิเห็นในการเลือกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทย  
                 ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกนั….……...….……...….…….…. 44 
        4.15  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดดานผลติภณัฑ  
                 กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังาน  
                 บริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกัน….……...….……...…...….…… 45 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
  
ตารางที่ หนา 
        4.15.1  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธี กับความคิดเห็น  
                    ในการเลอืกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของบริษัทเอกชนที่มี อายุ แตกตางกัน  
                     เปนรายคู.….….….….….…….….….….….…….….….….….…….….….… 47 
        4.16  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานราคา  
                 กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังาน  
                 บริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกัน….….….….….…….….….…… 48 
        4.17  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
                 ดานชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเที่ยว  
                 ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกัน…...….……… 49 
        4.17.1  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานชองทางการจัดจําหนายสถานทีข่ายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ  
                    เชน ศูนยประชุมแหงชาติสิริกต์ิิ และไบเทคบางนากับความคดิเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมี  
                    สถานภาพสมรสแตกตางกนัเปนรายคู…...….……...…...….…...….……...…. 50 
        4.17.2  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานชองทางการจัดจําหนายมีการขายผานระบบออนไลนกับความคิดเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมีสถานภาพ  
                    สมรสแตกตางกนัเปนรายคู…...….……...…...….…...….……...…...….……. 51 
        4.18  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
                 ดานการสงเสริมการขาย กับความคดิเห็นในการเลือกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทย  
                 ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกัน…...….……...…… 52 

  

DPU
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สารบัญตาราง (ตอ) 
  
ตารางที่ หนา 
        4.19  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานผลติภณัฑ  
                 กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังาน  
                 บริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษาแตกตางกัน…...….……...…...….…....…...…. 53 
        4.19.1  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑสถานท่ีพกัท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียวกับความคิดเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมี  
                    ระดับการศกึษาแตกตางกนัเปนรายคู...…...………………………………….. 55 
        4.19.2  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑสถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียวกับความคิดเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมีระดับ  
                    การศึกษาแตกตางกันเปนรายคู...…...….……………………………………... 56 
        4.19.3  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตย  
                    กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของ  
                    พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศกึษาแตกตางกันเปนรายคู...…...….…… 57 
        4.19.4  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑจํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน  
                    กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังาน  
                    บริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษาแตกตางกันเปนรายคู………………………. 58 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
  
ตารางที่ หนา 
        4.19.5  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑมีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียวกับความคิดเห็น  
                    ในการเลอืกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบรษิัทเอกชนท่ีมี  
                    ระดับการศกึษาแตกตางกนัเปนรายคู………………………………………… 59 
        4.19.6  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑความนาสนใจของรายการจัดนาํเที่ยวกับความคดิเห็นในการ  
                    เลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมีระดับการศึกษา  
                    แตกตางกันเปนรายคู…………………………………………………………. 60 
        4.19.7  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑความปลอดภยัของสถานที่ทองเที่ยวกับความคดิเห็นในการ  
                    เลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา  
                    แตกตางกันเปนรายคู…………………………………………………………. 61 
        4.19.8  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานผลติภัณฑมีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภทกับความคิดเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมี  
                    ระดับการศกึษาแตกตางกนัเปนรายคู………………………………………… 62 
        4.20  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
                 ดานราคา กับความคดิเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของ  
                 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศกึษา แตกตางกัน………………………... 63 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
  
ตารางที่ หนา 
        4.20.1  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานราคาราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียวกับความคิดเห็น  
                    ในการเลอืกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบรษิัทเอกชนท่ีมี  
                    ระดับการศกึษาแตกตางกนัเปนรายคู………………………………………… 64 
        4.20.2  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานราคาราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียวกับความคดิเห็นใน  
                    การเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบริษัทเอกชนท่ีมี   
                    ระดับการศกึษาแตกตางกนัเปนรายคู………………………………………… 65 
        4.20.3  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานราคามีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเงือ่นไข  
                    ตางๆกับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของ  
                    พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศกึษาแตกตางกันเปนรายคู……………... 66 
        4.21  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
                 ดานชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเที่ยว  
                 ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษาแตกตางกัน………………... 67 
        4.21.1  คาเฉลีย่เปรียบเทียบระดับความสําคญัของสวนประสมทางการตลาด  
                    ดานชองทางการจัดจําหนายมีการขายผานระบบออนไลนกับความคิดเห็น  
                    ในการเลอืกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบรษิัทเอกชนท่ีมี  
                    ระดับการศกึษาแตกตางกนัเปนรายคู………………………………………… 68 
        4.22  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
                 ดานการสงเสริมการขาย กับความคดิเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทย  
                 ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศกึษาแตกตางกัน…………………….. 69 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
  
ตารางที่ หนา 
        4.23  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและไดกลายมาเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ ท่ัวโลกตางยอมรับวาอุตสาหกรรมนี้เติบโตจนเปน
สินคาหลักในบางประเทศไปแลว (กรมการทองเท่ียว, 2555 อางถึงใน อัญญพัชร โชติวชิระพงศ, 
2556) จํานวนนักทองเท่ียวก็มีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกป สามารถสรางรายไดเขามาในประเทศ ซึ่งถือไดวา
เปนจํานวนหลายรอยลานหรือพันลานตอปเลยทีเดียว ซึ่งมาจากการใชจายของนักทองเท่ียวไมวาจะ
เปน คาอาหาร คาท่ีพัก คาเดินทาง คาบริการตางๆ คาสินคา ท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติหรือ
นักทองเท่ียวของประเทศนั้นๆ เองก็ตามไดใชเงินซื้อนั่นเอง และยังเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการ
จางงานมากท่ีสุดจึงสามารถสรางอาชีพใหประชาชนไดอยางมาก ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั้น
ก็มีธุรกิจตางๆ มากมายท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว เชน บริษัททัวร โรงแรมตางๆ บริษัทขนสงไมวาจะ
เปนทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และรานขายของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว ธุรกิจท้ังหลายเหลานี้
รวมกันก็คืออุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั่นเอง  

จากการท่ีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั้นเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญของประเทศ 
ทําใหภาครัฐมีการจัดทําสถิตินักทองเท่ียวและสรุปสถานการณการทองเท่ียวไว พบวาสถานการณ
ทองเท่ียวของเดือนพฤษภาคม 2557 มีจํานวนนักทองเท่ียวลดลงจากเดือนท่ีผานมา โดยมีจํานวน
นักทองเท่ียว 1,736,744 คน ลดลง 207,224 คน จํานวนนักทองเท่ียวมีการลดลงตอเนื่องต้ังแตเดือน
กุมภาพันธ 2557 (กรมการทองเท่ียว, 2557) ปจจัยท่ีทําใหเปนเชนนี้เพราะสถานการณทางการเมือง
ท่ีมีการชุมนุมประทวง แมวาภายหลังมีการควบคุมการประทวงของกองทัพไทยในวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 ทําใหกลุมผูชุมนุมเลิกการชุมนุมแลวก็ตาม นักทองเที่ยวก็ยังขาดความเชื่อมั่นท่ีมี
ตอประเทศไทยจากรายงานการสรุปลาสุดประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 มีนักทองเท่ียวจํานวน 
2,438,301 คน มีการขยายตัวรอยละ 2.53 จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมาคือเดือนพฤศจิกายน 
2556 ซึ่งมีนักทองเท่ียวจํานวน 2,378,112 คน แสดงวานักทองเที่ยวมีความเชื่อม่ันในการมา
ทองเท่ียวประเทศไทยมากขึ้นแลว สวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวจีนและในเดือนธันวาคม 2557 
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การทองเที่ยวจะมีสถานการณดีขึ้นเนื่องจากสถานการณทางการเมืองของประเทศดีขึ้น (กรมการ
ทองเท่ียว, 2557) 

นอกจากนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาเท่ียวในประเทศไทยจากขอมูลท่ีกลาวมา ในสวน
ของนักทองเท่ียวชาวไทยเองนั้นในป 2557 ชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 มีการทําสํารวจและ
สรุปผลพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย ใชวิธีการสุมตัวอยางจากท่ัว
ประเทศจํานวน 63,060 ราย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) พบวาในรอบปท่ีผานมานักทองเท่ียว
ชาวไทยผูท่ีไมไดเดินทางทองเท่ียว ไดใหเหตุผลท่ีไมไดเดินทางเกี่ยวกับปญหาความวุนวายทาง
การเมืองรอยละ 7.5 แตเหตุผลที่มีคนตอบมากที่สุดกลับเปนไมมีเวลาวางรอยละ 55.4 สรุปแลว
นักทองเท่ียวชาวไทยนั้นเห็นวาปญหาทางการเมืองยังไมมีผลกระทบตอการทองเท่ียวมากนกันัน่เอง  

จากขอมูลสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทยท่ีกลาวมา แมวาการทองเท่ียวจะมี
สถานการณที่ดี แตถามีการทําการตลาดเพ่ิมมากขึ้นก็จะทําใหสถานการณการทองเท่ียวนั้นดมีากขึน้
ได จึงเล็งเห็นวาควรมีการทําการตลาดหรือโฆษณาประเทศไทย เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการ
ทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น โดยวิธีการนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทําแพ็คเกจ
ทองเท่ียวออกมาใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว เพ่ือทําใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวมาก
ขึ้นแพ็คเกจทองเที่ยวก็เหมือนกับโปรแกรมการเดินทาง ซึ่งโดยสวนใหญแลวการเดินทางทองเท่ียว
ก็มักจะมีการซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวกอนท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังสถานท่ีนั้นๆ แพ็คเกจทองเท่ียว
นั้นมีอยูหลายแบบแลวแตวาแพ็คเกจนั้นระบุวามีอะไรอยูในแพ็คเกจบาง เชน แพ็คเกจทัวรเชยีงใหม 
3 วัน 2 คืน พรอมที่พัก+รถรับสงสนามบิน แพ็คเกจแบบนี้จะมีการระบุ สถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ี
รับประทานอาหาร ท่ีพักผอน และรถรับสงจากสนามบิน เอาไวสําหรับนักทองเท่ียว นอกจากนี้ยังมี 
แพ็คเกจแบบท่ีพักอยางเดียวหรือเปนการซื้อบริการเพียงท่ีพักเทานั้น 

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะมีการทําวิจัยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก
ซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะพนักงานบริษัท
มีกําลังทรัพยหรือเงินเดือนท่ีไดมาจากการทํางานใหกับบริษัท เอามาซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวได จึงควร
ศึกษาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานใดที่สงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยมาก
ท่ีสุด เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการออกแบบแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของบรษิทันาํ
เที่ยวหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตางๆ เชน บริษัททัวร ธุรกิจท่ีพักแบบตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมตรงกับความตองการของพนักงานบริษัทเอกชนชาวไทยมากท่ีสุด ซึ่งจะทําใหเปนการเพ่ิม
รายไดจากยอดขายแพ็คเกจทองเท่ียวไทยและยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศไทย
ดวย   
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1.2  วัตถุประสงค  
      1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ืองปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย  
      2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย จําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตร  
 
1.3  สมมติฐาน     
      1.  พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
      2.  พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
      3.  พนักงานบริษัทเอกชนที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
      4.  พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
      5.  พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
 
1.4  ขอบเขตงานวจิัย   
     1.  ขอบเขตดานตัวอยางคอื ทําการเก็บขอมูลตัวอยางจากพนกังานบริษัทเอกชน ในงาน ไทย
เที่ยวไทย (ททท.) ท่ีไบเทคบางนา ชวงเดือนกรกฎาคม ปพ.ศ.2558 และท่ีศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกติิ์ ในชวงเดือนกันยายน ปพ.ศ.2558 
       2.  ขอบแขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ = ปจจัยดานประชากรศาสตร คือ ลักษณะของพนักงานบริษัทเอกชน ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน                                                                                                                                                                 
ตัวแปรตาม = ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของแพ็คเกจทองเท่ียวไทย หรือ Marketng mix (4Ps) 
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย 
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1.5  นิยามคําศัพทเฉพาะ   
แพ็คเกจทองเท่ียวไทย หมายถึง โปรแกรมนําเท่ียวตางๆ ท่ีบริษัทดานการทองเท่ียวได

จัดทําขึ้นมาเพ่ือสะดวกตอการทองเท่ียวภายในประเทศไทยโดยมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ ไว
ในแพ็คเกจ  

พนักงานบริษัทเอกชน คือ คนที่ทํางานภายใตนามบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งตองเปน
บริษัทของภาคเอกชนเทานั้นไมเกี่ยวกับภาครัฐ 

การซื้อหรือเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย หมายถึง การที่พนักงานบริษัทเอกชนไดตก
ลงท่ีจะซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย โดยดูแนวโนมวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานใดมี
ความสัมพันธกับการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยอยางไร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจทองเท่ียวตองใช
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด และพัฒนาใหตอบสนองตรงกับความตองการกับ
กลุมเปาหมาย แบงออกเปน 4 ดานดังนี้ 1.ดานผลิตภัณฑ 2.ดานราคา 3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4.ดานการสงเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑ หมายถึง รายละเอียดของแพ็คเกจทองเท่ียวไทย เชน ชวงเวลาท่ีระบุใน
แพ็คเกจทองเท่ียวไทย สถานท่ีท่ีจะไปหรือสถานที่พัก ชื่อเสียงของบริษัทท่ีทําแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทย กิจกรรมท่ีรวมอยูในแพ็คเกจทองเท่ียวไทย ความปลอดภัยของสถานท่ี เปนตน 

ราคา หมายถึง จํานวนเงินท่ีพนักงานบริษัทเอกชนตองจายเพ่ือซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทย ซึ่งราคาตองมีความเหมาะสมกับตัวแพ็คเกจทองเท่ียวไทย และเหมาะสมกับชวงฤดูกาลของ
การทองเที่ยว รวมถึงระบุเง่ือนไขตางๆ อยางชัดเจน 

ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางตางๆ ในการขายแพ็คเกจทองเท่ียวไทย                 
เชน สถานท่ีท่ีใชในการออกบูธเพ่ือขายแพ็คเกจทองเท่ียวไทย หรือ การขายผานระบบออนไลน 
และชองทางในการชําระเงินดวยวิธีตางๆ เชน ตัดผานบัตรเครดิตแบบออนไลน และสถานท่ีในการ
จําหนายตองมีความนาเชื่อถือ เปนตน 

การสงเสริมการขาย หมายถึง ของแถมท่ีไดจากการซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย เชน ซื้อ 1 
แถม 1 และการลดราคาในแบบตางๆ เชน ซื้อครั้งตอไปมีสวนลดใหผูซื้อ และการจัดกิจกรรมลุน
รางวัลในแบบตางๆ เม่ือซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย เปนตน 
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1.6  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย  
       1.  เพือ่ทราบปจจัยท่ีสงผลตอการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนกังานบรษิัทเอกชน                                      
       2.  เพือ่ใหผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวสามารถนําขอมลูการวิจัยมาพัฒนาแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาพนกังานบริษัทเอกชน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
มาใชในการศึกษาวิเคราะห ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจและการเลือกซื้อ 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับขอมูลดานผลิตภัณฑแพ็คเกจทองเท่ียว 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

สมบัติ กาญจนกิจ (2544, น.18) ไดกลาววา อุตสาหกรรมทองเท่ียว (Tourism Industry) 
หมายถึงการจัดกิจกรรมตางๆ ในสั่งคมท่ีใหผลผลิตและการบริการเพ่ืออํานวยความสุขแก
นักทองเท่ียวท้ังดานจิตใจและรางกาย และตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 

ดังนั้น คําวา “การทองเท่ียว” เปนคําท่ีมีความหมายกวางขวาง มิไดเฉพาะเพียงการ
เดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงเริงรมยดังท่ีสวนมากเขาใจ การ
เดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาหาความรู เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดตอธุรกิจ ตลอดจนการ
เยี่ยมญาติพ่ีนอง ก็นับวาเปนการทองเที่ยวท้ังสิ้น ฉะนั้นปรากฏการณืเกี่ยวกับการทองเท่ียวใน
ปจจุบันจึงเปนภาพใหญท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามลําดับ จนกระท่ังมีผูกลาววาธุรกิจการทองเท่ียว
ในทุกวันนี้เปนธุรกิจท่ีใหญท่ีสุดในโลกหากเทียบธุรกิจอื่นๆ ท่ีเปนรายการเดี่ยวดวยกัน 

ความหมายของคําวา การทองเที่ยว ในหลักการแลวอาจจะกําหนดไดโดยเงื่อนไขสาม
ประการดังตอไปนี้ 

1. เดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเปนการชั่วคราว (Temporary) 
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2. เดินทางดวยความสมัครใจ (Voluntary) 
3. เดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีไมใชเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได 
บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2548, น.25) ไดกลาววา คําวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

ประกอบดวยคํา 2 คํารวมกัน คือคําวา “อุตสาหกรรม” กับคําวา “การทองเท่ียว” จึงควรทราบ
ความหมายของคําท้ัง 2 คําดังตอไปนี้คือ 

คําวา อุตสาหกรรม (Industry) หมายถึงการประกอบกิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิต
ตางๆ ซึ่งไดแก เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และการัดการรวมกันเพ่ือผลิต
สินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งที่มีคุณคาตอมนุษย ฉะนั้นอุตสาหกรรมไมจําเปนตองเปน
โรงงานท่ีประกอบดวยเคร่ืองจักรในการผลิตสินคาออกจําหนายเทานั้น แตยังมีอุตสาหกรรมท่ีเปน
แหลงผลิตบริการท่ีกอใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจแกผูใชบริการ โดยไมจําเปนตอง
มีโรงงานและเครื่องจักรผลิตเลย 

สวนคําวา การทองเท่ียว (Tourism) หมายถึงการเดินทางท่ีมีเงื่อนไขไว 3 ประการคือ 
1. เปนการเดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอื่นโดยไมไดถูกบังคับหรือเพ่ือรับจาง 
2. มีจุดหมายปลายใหการเดินทางไปอยูเปนการชั่วคราว แลวตองเดินทางกลับที่อยูเดิม

หรือภูมิลําเนาเดิม 
3. มีความมุงหมายในการเดินทางเพ่ือความมุงหมายใดก็ไดท่ีไมใชเพ่ือประกอบอาชีพ

หรือหารายได 
เม่ือนําคําท้ังสองมารวมกันเปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) หมายถึง

การประกอบกิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิตตางๆ มาผลิตบริการอยางใดอยางหนึ่งดานการ
ทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ 

สําหรับคําจํากัดความอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 ใหความหมายวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวหมายความวา 
อุตสาหกรรมท่ีจัดใหมีหรือใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร
โดยมีคาตอบแทนและหมายรวมถึง 

1. ธุรกิจนําเท่ียว 
2. ธุรกิจโรงแรมนักทองเท่ียว  
3. ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานท่ีตากอากาศสําหรับนักทองเท่ียว 
4. ธุรกิจการขายของท่ีระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเท่ียว 
5. ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเท่ียว 
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6. การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพร หรือการ
ดําเนินงานอื่นใด โดยมีความมุงหมาย เพ่ือชักจูงหรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเท่ียว 

ทิพวรรณ พุมมณี (2557, น.65) ไดกลาววาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ตามความหมาย
พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีจัดใหมีหรือใหบริการ
เกี่ยวกับการทองเท่ียวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร โดยมีคาตอบแทนอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว จึงประกอบดวยธุรกิจหลายประเภทท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรงและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ
ทางออม เ พ่ือใหบริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียว โดยผลิตภัณฑการ
ทองเท่ียว (Travel Product) จะเปนทั้งตัวสินคาท่ีมีรูปลักษณและการบริการท่ีสัมผัสไดดวย
ความรูสึกพึงพอใจหรือประทับใจ ความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเท่ียวมี
บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
ในดานการสรางรายไดเปนเงินตราตางประเทศ การสรางงานการกระจายรายได และนําความเจริญ
ไปสูทองถิ่น พอสรุปได ดังนี้ 

ความสําคัญดานเศรษฐกิจ 
 1. กอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ จากการท่ีนักทองเท่ียวตางประเทศนํา
เงินตราเขามาใชจายเพ่ือการทองเท่ียวในประเทศ รายไดที่เปนเงินตราตางประเทศจากอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ถือเปนรายไดจากการสงออกสินคา (Export) แตแตกตางกับการสงออกสินคาท่ัวไป 
เพราะเปนการสงออกท่ีไมมีตัวตน 
 2. ชวยชดเชย หรือลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศ ซึ่ประเทศท่ีกําลังพัฒนามักจะ
ประสบปญหาการขาดดุลการคา เม่ือมีรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนเงินตราตางประเทศ จะ
ชวยชดเชยหรือลดปญหาดังกลาว 
 3. เพ่ิมการจางงานและสรางอาชีพ อุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจหลาย
ประเภทซึ่งสามารถจางงานและสรางอาชีพ ท้ังในธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรง เชน ธุรกิจขนสง ท่ีพัก
แรม อาหาร นําเท่ียว ของท่ีระลึก และธุรกิจทางออมหรือธุรกิจสนับสนุน เชน การกอสราง การเงิน 
การประกันภัย เปนตน 

ความสําคัญดานสังคมและวัฒนธรรม 
1. กอใหเกิดความร่ืนรมย เพลิดเพลิน สนุกสนาน เปนการพักผอนหยอนใจหรือผอน

คลายจากภารกิจท้ังปวง 
2. ชวยเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น จากการไดพบเห็นไดรับความรูและประสบการณ หาก

เปนการเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา หรือเยี่ยมชมศิลปวิทยาการแขนตางๆ จะสามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกร สังคมและประเทศชาติ 
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3. ชวยยกมาตรฐานการครองชีพใหดีขึ้น การจางงานและการกระจายรายไดของ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว ทําใหประชาชนในทองถิ่นทองเท่ียวมีรายไดและความเปนอยูดีขึ้น 

กลาวโดยสรุปอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั้นถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
และมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมโดยประกอบดวยธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวท้ังทางตรงและทางออม สวนความหมายของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
นั้นมีอยูหลายความหมายดวยกัน ซึ่งสวนใหญแลวหลักสําคัญ คือ เปนการเดินทางเพ่ือจุดประสงค
ใดซักอยางหนึ่งขึ้นอยูกับตัวบุคคลแตละคน แตไมใชเพ่ือการหารายได 
 
2.2   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2543,น.17) ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix 4Ps) คือเครื่องมือการตลาดท่ีธุรกิจตองใชเ พ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด 
ประกอบดวย  

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ี เสนอแกตลาด เพ่ือให เปนท่ีรูจักสามารถ
ตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได ไมวาจะเปนสินคาหรือการบริการก็ตามจาก
ความหมายจะเห็นวาสิ่งที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑคือ ความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ของผูซื้อ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีบุคคลจายเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการหรือผูบริโภค
จายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนท่ีไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคซึ่งอาจจะมีหลายขั้นตอนและมีสวนรวมหลายบริษัท 

4. การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนสวนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งเพ่ือใชใน
การจูงใจผูบริโภคใหมาสนใจในผลิตภัณฑโดยมีความคาดหวังวาจะทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
เกิดขึ้น 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547, น.14) กลาววาบริษัทตองมีการกําหนดสวนประสมทาง
การตลาด โดยมีการใหควมสําคัญกับ 4Ps โดยมีรายละเอียดของสวนประสมทางการตลาด ดังนี้ 

P ท่ี 1 ผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งไดแกสินคาและการบริการท่ีธุรกิจพัฒนาและผลิตขึ้น
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือสินคาและบริการ
นั้นมีท้ังท่ีจับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับตองได เชน การัดผม การนวดแผน
โบราณ บางคร้ังเปนตัวบุคคล เชน ดารา นักรอง นักการเมือง ฯลฯ หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง 
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P ท่ี 2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระใหกับผูขายเพ่ือใหไดรับสินคา
และบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับท่ีลูกคาสามารถซื้อได การกําหนดราคานั้นมี
จุดมุงหมายเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับท่ีธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถ
ซื้อได 

P ท่ี 3 การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกใน
การซื้อสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไป
สงมอบใหกับลูกคาในเวลาที่ลูกคาตองการ ซึ่งมีรูปแบบท่ีแตกตางกันตามลักษณะของสินคา 
พฤติกรรมของลูกคา สถานที่ต้ังของธุรกิจ และท่ีตั้งลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับการออกแบบและ
พัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับตัวสินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

P ท่ี 4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางการสื่อสารไป
ยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอื่นๆ ของสินคาและบริการ โดยมุง
หมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานการสงเสริมการตลาด 
ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการใชพนักงานขาย 

เสรี วงษมณฑา (2542, น.11) ไดใหความหมายเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด 
(Marketing mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ขายใน
ราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีการจําหนายกระจาย
สินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อเพ่ือใหสะดวกแกลูกคา ประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑ หมายถึง การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 
2. ราคา หมายถึง การมีราคาท่ีผูบริโภคยอมรับไดและยินดีจายเพราะมองวาคุมคา 
3. การจัดจําหนาย หมายถึง การกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ 
4. การสงเสริมการตลาด หมายถึง เปนการใชความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบใน

สินคา ประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม 
กลาวโดยสรุปสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการเลือกซื้อแพ็คเกจ

ทองเท่ียวไทยของผูบริโภค การทําการตลาดท่ีดีจะทําใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของตัวเองใหเดน
กวาคูแขงเม่ือมีผลิตภัณฑที่ดีแลวก็ตองมีการตั้งราคาใหเหมาะสม ราคาเปนสิ่งท่ีมีผลทําใหเกิดการ
ซื้อ ถาผูบริโภคเห็นวาราคานั้นคุมคาตอการจายเงิน ตอไปคือชองทางการจัดจําหนายในการทําวิจัย
ในครั้งนี้ ตัวผลิตภัณฑก็คือแพ็คเกจทองเท่ียวภายในประเทศไทย ในปจจุบันการขายแพ็คเกจ
ทองเที่ยวนิยมท่ีจะไปซื้อกันตามงาน ไทยเท่ียวไทย (ททท.) ที่จะมีบริษัทดานการทองเท่ียว เชน 
บริษัททัวร โรงแรมที่พัก มาออกบูธเพ่ือขายผลิตภัณฑของตน เปนชองทางการจัดจําหนายที่เรียก
ผูบริโภคใหมาซื้อสินคาไดสะดวก โดยสวนมากจะจัดขึ้นท่ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ สุดทายการ
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สงเสริมการขายผลิตภัณฑแพ็คเกจทองเท่ียวไทยสวนมากในการขายจะมีสิ่งท่ีเปนการสงเสริมการ
ขาย เพื่อเปนการจูงใจใหผูบริโภคมาซื้อผลิตภัณฑของตัวเอง เชน แพ็คเกจที่พัก ซื้อ 1 คืนแถม 1 คืน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงนําสวนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps มาเปนตัวแปรตนในการทําวิจัย 
 
2.3 แนวคิดพฤติกรรมการตัดสินใจและการเลือกซื้อ 

โรวี อลัน เจ. (2554, น.20) ไดกลาววาการตัดสินใจก็เปนเชนเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะ
มีประสิทธิผล และมีคุณภาพดียิ่งขึ้นก็ตอเม่ือมีการนํากระบวนการเขามาใชจัดการ ซึ่งถาหากไมมี
กระบวนการเปนแนวทางแลว การตัดสินใจก็อาจขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะตางๆ เทานั้น 
กระบวนการในการตัดสินใจมี 5 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้ 

1. การสรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนความสําเร็จ คือ การสรางสภาพแวดลอมท่ีจะทํา
ใหเกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอมท่ีดีตอการตัดสินใจจะชวยไมใหเกิดปญหา 

2. การกําหนดกรอบของประเด็นปญหาอยางเหมาะสม คือ การตัดสินใจจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้น ตองขึ้นอยูกับการมีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับประเด็นท่ีกําลังพิจารณา 

3. การสรางทางเลือก คือ หลังจากมีการกําหนดกรอบของประเด็นที่จะตัดสินใจแลวนัน้ 
ผูทําการตัดสินใจจะตองกําหนดทางเลือกตางๆ ขึ้นมาเพราะถาหากไมมีทางเลือกแลว ก็ไมถอืวาเปน
การตัดสินใจอยางแทจริง 

4. การประเมินทางเลือก คือ เม่ือมีทางเลือกท่ีเหมาะสมแลว ก็ถึงเวลาท่ีจะประเมินความ
เปนไปไดของทางเลือกดังกลาว พรอมกับท้ังประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่จะตามมาของแต
ละทางเลือก 

5. การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือ เม่ือดําเนินตามขั้นตอนท่ีกลาวมาและบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคในการตัดสินใจแลว เม่ือถึงจุดนี้เราก็จะมีความชัดเจนในการตัดสินใจนั่นเอง 

อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545, น.27) ไดกลาวถึงลักษณะของ
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค สามารถแบงไดเปนลําดับขั้นออกมาได
ท้ังหมด 7 ขั้นดวยกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักถึงความตองการ เปนขั้นตอนเร่ิมตนของกระบวนการ
ตัดสินใจเกิดจากการท่ีบุคคลรูสึกถึงสิ่งท่ีปรารถนาจะมี อันมาจากปจจัยจูงใจในหลายๆ ดาน นักการ
ตลาดสามารถใชปจจัยดานตางๆ เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการได 

ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาขาวสาร เปนขั้นตอนของการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ท่ีผูบริโภคสนใจโดยพิจารณาดูวาตนมีความรูเกี่ยวกับสินคานั้นมากพอหรือไมที่จะทําการซื้อ
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ผลิตภัณฑ ในการหาขอมูลสามารถไดรับอิทธิพลจากปจจัยอื่นๆ มากมาย เชน ความแตกตาง
ระหวางตัวบุคคล อิทธิพลของครอบครัว เปนตน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคาทางเลือกกอนซื้อ ตัวอยางการเลือกใชบริการสถานออก
กําลังกาย ผูบริโภคตองพิจารณาเปรียบเทียบเรื่องตางๆ เชน ลักษณะความหลากหลายของเครื่องมือ
ในแตละสถานบริการ คาใชจาย ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑก็เหมือนกันผูซื้อจะตองเปรยีบเทียบแตละ
ยี่หอ หรือใชเกณฑตางๆ มาประเมินทางเลือก ขึ้นอยูกับความแตกตางของตัวบุคคล 

ขั้นตอนท่ี 4 การซื้อ มักจะเกิดขึ้นในรานคาหรือชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของตัวผลิตภัณฑนั้นๆ ผลิตภัณฑบางประเภทอาจตองใชพนักงานขายที่มีความรู
ความชํานาญสูง 

ขั้นตอนท่ี 5 และ 6 การอุปโภคและประเมินทางเลือกหลังซื้อ ความพอใจในการบริโภค
สินคานําไปสูการประเมินผลการใชสินคา ถาการบริโภคสินคาใหผลตามที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อก็จะมี
ความพอใจในการซื้อสินคาหรือบริการนั้นๆ แตถาไมพอใจหรือเห็นวาตราสินคายี่หออื่นสามารถ
ใหความพอใจไดดีกวา การซื้อซ้ําก็อาจไมเกิดขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 7 การจัดการกับสิ่งเหลือใช ผูบริโภคอาจพบทางเลือกท่ีจะทิ้งผลิตภัณฑหรือ
ทําใหกลับสภาพเดิมหรือทําการตลาดซ้ําอีก (ขายไปสูตลาดของใชแลว) 

วิลาวัณย วโรภาษ (2551, น.37) ไดกลาววาผูบริโภคทุกคนตองเผชิญกับภาวะท่ีตอง
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ การตัดสินใจจะไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยแวดลอมภายใน
และภายนอก ภายใตสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง ความหมายของการตัดสินใจของผูบริโภค แบง
ออกเปน 

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากบรรดาทางเลือกตางๆ 
การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจสําหรับความตองการหรือปญหาท่ีไดกําหนดไว

ลวงหนา 
ดังนั้นการวางแผนการตัดสินใจของผูบริโภค หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีจะทําสิ่งใด

สิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยูสําหรับความตองการหรือปญหาที่กําหนดไวกอนลวงหนาจาก
ความหมายท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไมจําเปนตองมีวิธีท่ีซับซอนมาก 
เพียงแครูวาความตองการนั้นคืออะไร แลวเลือกวิธีท่ีจะจัดการกับความตองการนั้น 

เปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภค เม่ือไรก็ตามท่ีบุคคลมีการกระทําในฐานะผูซื้อ จะมี
เพียงเปาหมายเดียวในจิตใจคือ การไดรับความพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อสินคาและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความปรารถนาตางๆ ของเขาท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นปญหาของผูบริโภคท้ังหมดจึงเปนเร่ืองท่ี
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เกี่ยวกับการใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ นักการตลาดจึงจําเปนตองจัดกลยุทธการตลาด ท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

กลาวโดยสรุปในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการสักอยางหนึ่ง ลวนขึน้อยูกบัตวั
บุคคลแตละคนวาพวกเขามีความคาดหวังอะไรจากตัวสินคาหรือบริการ โดยอาจจะมีปจจัยตางๆ 
เขามาสงผลตอการตัดสินใจ ในการทําวิจัยครั้งนี้สินคาหรือบริการก็คือแพ็คเกจทองเท่ียวไทย ก็จะมี
ปจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ เชน ราคาท่ีพนักงานบริษัทเอกชนคิดวาคุมคากับแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยที่จะซื้อ หรือโปรโมชั่นสงเสริมการขาย ท่ีแตละแพ็คเกจทองเท่ียวไทยจะจัดทําขึ้นมาเพ่ือให
ดึงดูดพนักงานบริษัทเอกชน นอกจากปจจัยทางดานผลิตภัณฑแลว ก็ยังขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล
ของพนักงานบริษัทเอกชนดวย เชน เพศ รายไดตอเดือน ของแตละคนที่ไมเหมือนกันจะสงผลทํา
ใหการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของแตละคนนั้นแตกตางกันดวยนั่นเอง 
 
2.4  แนวคิดพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

เลิศพร ภาระสกุล (2553, น.184) ไดกลาววาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวไมไดคงท่ี
ตลอดเวลา พฤติกรรมของนักทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามวงจรชีวิตของนักทองเท่ียวท่ี
เปลี่ยนไปและพฤติกรรมของแตละคนยังขึ้นอยูกับปจจัยตัวกําหนดอื่นๆ เชน สภาพทางการเงิน 
สุขภาพรางกาย ภาระหนาท่ีการงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทําใหนักทองเท่ียวท่ีเคยเปน
นักทองเท่ียวแบบมหาชน เปลี่ยนไปเปนนักทองเท่ียวดวยตัวเองได 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555, น.2) ใหความหมายของพฤติกรรมนักทองเท่ียววา การ
กระทําทุกอยางของนักทองเท่ียวไมวาการกระทํานั้นนักทองเท่ียวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม และ
บุคคลอื่นจะสังเกตุเห็นหรือไมก็ตาม เพ่ือตอบสนองตอความตองการ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรม
ของนักทองเท่ียวจะทําใหทราบวา เขาตองการซื้อบริการทองเท่ียวอะไรทําไมถึงซื้อบริการนั้น ซื้อ
บริการเม่ือไร ซื้อบริการท่ีไหน ซื้อบริการบอยแคไหน และหลังจากซื้อบริการนั้นเขาจะพอใจกบัมัน
แคไหน องคประกอบของพฤติกรรมนักทองเที่ยวท่ีสําคัญจะมีอยู 7 องคประกอบดวยกัน คือ 

1. เปาหมาย หมายถึง ทุกพฤติกรรมของนักทองเท่ียวจะตองมีเปาหมายในการกระทํา 
เชน นักทองเท่ียวท่ีเปนพวกอนุรักษ ตองการเดินทางทองเท่ียวเพ่ือทําใหสภาพแวดลอมในแหลง
ทองเท่ียวยังคงสภาพความสมบูรณไว 

2. ความพรอม หมายถึง ความสามารถในการทํากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ 
เชน นักทองเท่ียท่ีชอบผจญภัย ตองมีความพรอมท้ังรางกายและจิตใจในการทํากิจกรรมท่ีตัวเอง
ชอบได 
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3. สถานการณ หมายถึง เหตุการณหรือโอกาสท่ีเอื้ออํานวยตอการเลือกทํากิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความตองการ เชน การทองเท่ียวตามหมูเกาะตางๆ ควรทํากิจกรรมยามท่ีคลื่นลมสงบ ไม
ควรทํากิจกรรมตอนท่ีมีพายุ  

4. การแปลความหมาย หมายถึง วิธีคิดแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการที่พอใจ
มากท่ีสุด เชน เวลาเท่ียงเปนเวลาท่ีนักทองเท่ียวจะหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน 

5. การตอบสนอง หมายถึง การตัดสินใจทํากิจกรรมตามท่ีตนไดเลือกไว เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในการตอบสนองความตองการของตน เชน จะเดินทางทองเท่ียวไดชวงวันหยุดพักผอน
นักทองเท่ียวก็ตองวางแผนการเดินทางลวงหนา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

6. ผลลัพธท่ีตามมา หมายถึง ผลจากการกระทําตางๆ อาจไดผลตามท่ีคาดหมายหรือไม
ไดผลตามที่คาดหวังไว เชน นักทองเที่ยวกําหนดการเดินทางพักผอนในวันหยุด ปรากฏวาเวลานั้น
เกิดการชุมนุมท่ีสนามบินทําใหสนามบินตองปดทําการ ทําใหไมสามารถเดินทางทองเท่ียวผลลัพธ
ท่ีออกมาก็ไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว 

7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือสิ่งท่ีทําลงไปไมบรรลุ
เปาหมายตามท่ีตองการ จึงตองคิดหาวิธีใหมๆ มาตอบสนองความตองการ หรืออาจเลิกลมความ
ตองการเพราะไมสามารถทําใหสําเร็จได เชน เกิดจลาจลในแหลงทองเท่ียวทําใหเกิดความกังวล
เรื่องความปลอดภัย และตองเลิกลมความต้ังใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนสถานท่ีที่จะไป  

วรรณา ศิลปอาชา และคณะ (2545, น.65) ไดกลาววานักทองเท่ียวท่ีแทจริงก็คือลูกคา
หรือผูบริโภคคนหนึ่งซึ่งมีความตองการท่ีจะไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการตางๆ ระหวาง
เดินทางทองเท่ียว พฤติกรรมนักทองเท่ียวเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการบริหารการตลาด เพราะการ
เริ่มตนการตลาดท่ีดีจะตองเขาใจถึงความตองการและพฤติกรรมนักทองเท่ียว ในการศึกษา
พฤติกรรมนักทองเท่ียวนั้นไมใชแควาใหความสําคัญแตเพียงนักทองเที่ยวทําอะไร อยางไร มี
กระบวนการตัดสินใจอยางไร แตควรใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวดวย เชนกัน การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักทองเท่ียวแบบพ้ืนฐานท่ีสุด คือ การแบง
นักทองเท่ียวออกเปน 2 กลุมตามลักษณะของพฤติกรรมการเดินทาง คือ เปนการแบงวาบุคคลนั้น
เปน 1.นักทองเท่ียว หรือ 2.นักเดินทาง นักทองเท่ียว คือ บุคคลซึ่งซื้อรายการนําเท่ียวเหมาจายจาก
บริษัทนําเท่ียว ในขณะท่ีนักเดินทาง คือ บุคคลซึ่งจัดการการเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง เชน ซื้อ
ต๋ัวเครืองบินเอง จองท่ีพักเอง กําหนดสถานท่ีทองเท่ียวดวยตนเอง เปนตน  

กลาวโดยสรุปนักทองเท่ียวก็คือผูบริโภคที่มีพฤติกรรมความตองการเหมือนผูบริโภค
ท่ัวไป เพียงแตนักทองเท่ียวนั้น ตองการสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เชน ท่ีพักแรม 
กิจกรรมท่ีนาสนใจทางการทองเท่ียว เมื่อพวกเขามีความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการ ก็มีแนวโนม
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วาจะกลับมาใชบริการซ้ํา ซึ่งก็มักจะมีปจจัยตางๆ ท่ีสามารถมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทองเท่ียว
ของนักทองเท่ียว เชน สภาพทางการเงินของตัวนักทองเท่ียว อายุก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทองเที่ยวได การจะคิดสินคาหรือบริการใหดีไดนั้นจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวตามสถานท่ีท่ีจะทําการตลาด จะเปนการดีท่ีสุดหรืออาจจะระบุกลุมเปาหมายที่ตองการ
เพ่ือเปนการเนนกลุมลูกคาเฉพาะก็ไดเชนกัน 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับขอมูลดานผลิตภัณฑแพ็คเกจทองเท่ียว 

ปรีชา แดงโรจน (2544) ไดกลาวถึงประวัติของอุตสาหกรรมทางการทองเที่ยวจาก
ประวัติศาสตรของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวพบวาในอดีตการทองเท่ียวแบบเหมาจายหรือใน
ปจจุบันเรียกวาแพ็คเกจทองเท่ียวเร่ิมมีมาตั้งแตป ค.ศ.1829 ที่สวิตเซอรแลนด ตอมาก็ไดมีการพัฒนา
วิธีการเดินทางใหสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อถึงป ค.ศ.1841 โทมัสคุก ไดมีการจัดทัวร 600 คนเปน
กลุมคณะแรก โดยทางรถไฟใหกับสมาคมมัชวิรัติในอังกฤษ ตอมาในป ค.ศ.1845 โทมัสคุกจัดทํา
ทัวรเปนธุรกิจการคา จนในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยอุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการและการอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเท่ียว แบงไดเปน 7 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจท่ีพักแรม (Accommodation) 
 2. ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (Travel Agent & Guide) 
 3. ธุรกิจจําหนายสินคาและของที่ระลึก (Shopping & Souvenir) 
 4. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage) 
 5. ธุรกิจการคมนาคมและขนสง (Communication & Transportation) 
 6. ธุรกิจบันเทิงและพักผอน (Entertainment & Recreation) 
 7. ธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมนักทองเที่ยว (Other service related to tourist 
activities) 

กลาวโดยสรุปแพ็คเกจทองเท่ียวนั้นมีมานานแลว ซึ่งผูคนตางเรียกแตกตางกันไป เชน 
การทองเท่ียวแบบเหมาจาย โปรแกรมการทองเท่ียว เปนตน และจากอดีตจนถึงปจจุบันก็มีการ
พัฒนาตอมาเรื่อยๆ ซึ่งควบคูไปกับธุรกิจตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวไมวาจะเปน ธุรกิจที่พักแรม 
ธุรกิจการขนสง ลวนมีสวนทําใหผลิตภัณฑแพ็คเกจทองเท่ียวมีความสะดวกสบายแกนักทองเท่ียว
เพ่ิมมากขึ้น ในการทําวิจัยครั้งนี้เพ่ือมีสวนชวยในการพัฒนาแพ็คเกจทองเท่ียวในประเทศไทย ใหมี
ความเหมาะสมแกพนักงานบริษัทเอกชน เพื่อใหตรงกับความตองการกับพวกเขามากท่ีสุดนั่นเอง 
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
มาริสา จันทะวาลย (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางการตลาดท่ีมีตอการใช

บริการเกสทเฮาสของนักทองเท่ียวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผลวิจัยพบวา ปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเกสทเฮาส ของนักทองเที่ยวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวานักทองเท่ียวที่มี อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพตางกันใหความสําคัญกับ ปจจัยทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สวนนักทองเท่ียวที่มีเพศ และรายไดตอเดือนตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดไม
แตกตางกัน 

ปวีณา หมี่จันทึก (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ
ปจจัยทางการตลาดของแหลงทองเท่ียว ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา” 
ผลวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงมากกวาชาย สวนใหญมีอายุ 25-30 ป สมรสแลวมี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ และมีระดับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท ทัศนคติโดยรวมอยูในระดับดีมากท่ีสุด ดานท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย สวนดานที่อยูระดับมาก คือ 
ผลิตภัณฑ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักทองเที่ยวท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีทัศนคติตอปจจัยทางการตลาดของแหลงทองเท่ียวในเขตอําเภอเมือง 
และอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
พิจารณารายดาน พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกันมีทัศนคติดาน
ผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีทัศนคติดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และผูท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีทัศนคติดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักทองเที่ยวท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีทัศนคติ
ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผูท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนผูที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีทัศนคติดานชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน 
และนักทองเท่ียวท่ีมี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง
กันมีทัศนคติดานการสงเสริมการขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกัน มีทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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ธนาธิป ปานอุทัย (2554) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลอืกใช
บริการโรงแรมโกลเดน บีช พัทยา” ผลการวิจัยพบวา 1.ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรมโกลเดน บีช พัทยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเปน
รายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก 2.ผลการ
เปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมโกลเดน บีช พัทยา 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาท่ีเปนท่ีอยู
ปจจุบัน ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ ระยะเวลาทีเขามาใชบริการ วัตถุประสงคหลักใน
การเดินทางคร้ังนี้ การใชบริการที่ผานมา มีปจจัยในการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สวนผูใชบริการท่ีมีอายุตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจไมแตกตางกัน 3.จาก
ผลการวิจัยพบวาควรพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการในแตละดานใหมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 1.ดานผลิตภัณฑ ควรพัฒนาปรับปรุงหองพัก และควรเพ่ิมความปลอดภัยของหองพัก 2.
ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรเพ่ิมสื่อออนไลน 3.ดานพนักงาน ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานให
มากกวานี้ควรปรับปรุงเรื่องภาษาและการสื่อสาร ควรพัฒนาเคร่ืองแบบใหเปนสากล 4.ดาน
กระบวนการใหบริการควรเพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ 5.ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เสียง
รอบขางโรงแรมดังเกินไป 

บดินทร แกวขันตี (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทัวรภายในประเทศ กรณีศึกษานักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครจากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 405 คน ผลการศึกษา
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 62.0 โดยชวงอายุมากท่ีสุดคือชวงอายุ 
25-34 ปรอยละ 53.3 สวนมากเปนโสดรอยละ 72.6 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 
74.1 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 58.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือนโดยประมาณ 
10,000-25,000 บาทรอยละ 50.4 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอระดับการ
ตัดสินใจมากท่ีสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา เพศมีความสัมพันธกับแหลง
ทองเท่ียวท่ีทําใหตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทัวรและลักษณะท่ีนิยมใชบริการ อายุมีความสัมพันธกบั
ผูรวมเดินทางทองเท่ียว วัตถุประสงคหลักในการซื้อแพ็คเกจทัวร ลักษณะท่ีพักท่ีนิยมใชบริการ ชวง
ฤดูกาลที่ชอบเดินทางทองเท่ียว และภูมิภาคท่ีชอบเดินทางทองเที่ยว สถานภาพมีความสัมพันธกับผู
รวมเดินทางทองเท่ียว วัตถุประสงคหลักในการซื้อแพ็คเกจทัวร แหลงทองเท่ียวท่ีทําใหตัดสินใจ
เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร และลักษณะท่ีพักท่ีนิยมใชบริการ การศึกษามีความสัมพันธกับผูรวมเดินทาง
ทองเท่ียว วัตถุประสงคหลักในการซื้อแพ็คเกจทัวร อํานาจตัดสินใจในการเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร
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ขอมูลเกี่ยวกับแพ็คเกจทัวรทองเท่ียว แหลงทองเที่ยวท่ีทําใหตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร ภูมิภาค
ท่ีชอบเดินทางทองเท่ียว ชวงฤดูกาลท่ีชอบเดินทางทองเท่ียวและลักษณะที่พักท่ีนิยมใชบริการ 
อาชีพมีความสัมพันธกับประเภทการเดินทางทองเท่ียว ผูรวมเดินทางทองเท่ียว ขอมูลเกี่ยวกับ
แพ็คเกจทัวรทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวท่ีทําใหตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร ลักษณะท่ีพักท่ีนิยมใช
บริการ ชวงฤดูกาลที่ชอบเดินทางทองเท่ียวและภูมิภาคท่ีชอบเดินทางทองเที่ยวและรายไดมี
ความสัมพันธกับประเภทการเดินทางทองเที่ยว วัตถุประสงคหลักในการซื้อแพ็คเกจทัวร ผูรวม
เดินทางทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวท่ีทําใหตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร ลักษณะท่ีพักท่ีนิยมใช
บริการ ชวงฤดูกาลท่ีชอบเดินทางทองเที่ยวและภูมิภาคที่ชอบเดินทางทองเท่ียวมีความสัมพันธกัน 

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ไดพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรซึ่งไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน สงผลตอการทองเท่ียวเปนอยางมาก ในการทํา
วิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น ผูวิจัยจะนําปจจัยดานประชากรศาสตรที่ไดกลาวขางตน เอามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับงานวิจัย เพ่ือนํามาเปนตัวแปรปจจัยดานประชากรศาสตรของกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรอสิระ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดับการศึกษา 

 รายไดตอเดอืน 

 สถานภาพสมรส 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการ
เลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทย 

 ผลิตภณัฑ 

 ราคา 

 ชองทางการจัดจําหนาย 

 การสงเสริมการขาย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวิธีการศึกษาวิจัยดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      3.1.1  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนท่ีอยูในเขตกรุงเทพ 
มหานคร โดยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 
      3.1.2  กลุมตัวอยาง คือ ใชการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก คือ สุมจากพนักงานบริษัท 
เอกชนท่ีมาซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทย ในงานไทยเที่ยวไทย (ททท.) ท่ีไบเทคบางนา ชวงเดือน
กรกฎาคม ปพ.ศ.2558 และที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ในชวงเดือนกันยายน ปพ.ศ.2558 และจะ 
ใชสูตรในการคํานวณขนาดตัวอยาง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) โดยใหมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 
5% หรือ 0.05 ดวยความเชื่อม่ัน 95% 
 
สูตร  n  =  Z² pq   
   e² 

โดย  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
        Z  =  คาสถิติทีร่ะดับความเชือ่ม่ัน 95% (เปดตาราง Z จะไดคา = 1.96) 
        p  =  สัดสวนของประชากรทีส่นใจ 
        q  =  1-p 
        e  =  คาความคลาดเคลือ่นท่ียอมใหเกดิขึ้นได กาํหนดใหเทากับ 5% 
ในกรณีไมทราบคา p แตเนือ่งจาก pq จะมีคาสูงสดุเม่ือ p = 0.5 ซึ่งทําให q = 0.5 
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แทนคาในสูตร   
n  =  (1.96)² 05(1-0.5) 
               (0.05)² 

     =  384.16 หรือเทากับ 385 
 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สรางขึ้นเพ่ือ
นําไปใชสําหรับสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย แบงเปน 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ผูวิจัยจะกําหนดตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย เพ่ือดูวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานไหนท่ี สงผลตอความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ ซึ่งจะกําหนดระดับการสงผล
จากมากไปหานอย (Rating Scale) ท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด     =      ให 5 คะแนน 
 มาก  =      ให 4 คะแนน 
 ปานกลาง =      ให 3 คะแนน 
 นอย =      ให 2 คะแนน 
 นอยที่สุด =      ให 1 คะแนน 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกีย่วกบั
แพ็คเกจทองเท่ียวไทย 

หลังจากสรางเครื่องมือในการวิจัยหรือแบบสอบถามเสร็จแลว จะทําการสงฉบับรางไป
ใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน 
ดวยวิธีการหาคา IOC (Items-Object Congruence Index : IOC) ซึ่งขอคําถามแตละขอควรมีคา IOC 
ไมตํ่ากวา 0.5 (สุวิมล ติรกานันท, 2551, น.165)  
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สูตร  IOC  =  ∑R   
      n 
โดย  IOC  =  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
        R      =  ผลรวมของคะแนนท่ีผูเชี่ยวชาญให 

         n      =  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
แลวดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเพ่ือนํา

แบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
1. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุม

ตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว จํานวน 385 ชุด และรอรับคืนทันที 
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีแจกไปคืนมาและตรวจสอบใหมีความสมบูรณถูกตองของ

แบบสอบถามแตละชุด จนครบท้ัง 385 ชุด เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยในครั้งนีผู้วิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจะแบง
ออกเปน 2 สวน 
       3.4.1  ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
จะใชสถติิเชิงพรรณนา คอื ความถี ่(Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซึ่งจะใชอธิบาย เพศ 
อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศกึษา และสถานภาพสมรส 

ขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชสถิตเิชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธบิายขอมูลของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดกับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทย 

โดยแปลความหมายจากคาเฉลี่ยมาตราสวนประมาณคา (สมัฤทธิ์ กางเพ็ง, 2554) ของ
คะแนนท่ีไดตอระดับความสัมพันธกับการเลอืกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยในดานตางๆ ของปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดังนี ้

คะแนน 4.51 – 5.00     แปลวา      มีความสัมพันธกับการเลอืกซือ้มากท่ีสุด 
 คะแนน 3.51 – 4.50    แปลวา      มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อมาก 
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คะแนน 2.51 – 3.50     แปลวา     มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50     แปลวา     มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อนอย 
คะแนน 1.00 – 1.50     แปลวา     มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อนอยท่ีสุด 

       3.4.2  เปนการวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบ t-test ในการทดสอบ
สมมติฐานแตละขอ เพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
กับขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน 

และใชสถิติทดสอบ One-Way ANOVA เพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางขอมูลดาน
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส กับขอมูลปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การขาย ในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว

ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมมา
ไดจากแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมาทําการวิเคราะห ดวย
วิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 3 สวนดังตอไปนี ้

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของพนักงานบริษัทเอกชน 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเรื่อง

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย  
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

  
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของพนักงานบริษัทเอกชน 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของพนกังานบรษิัทเอกชนจําแนกตาม เพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
 1. ชาย 157 40.78 
 2. หญิง 228 59.22 

รวม 385 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย
เพศชายจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 40.78 และเพศหญิงจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 59.22 
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ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานบริษัทเอกชนจําแนกตาม อายุ 
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
 1. ต่ํากวาหรือเทียบเทา 30 ป 152 39.48 
 2. 31 - 40 ป 114 29.61 
 3. 41 - 50 ป 79 20.52 
 4. 51 - 60 ป 36 9.35 
 5. 61 ปขึ้นไป 4 1.04 

รวม 385 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญมีอายุตํ่า
กวาหรือเทียบเทา 30 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.48 รองลงมาคืออายุระหวาง 31-40 ป 
จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 29.61 อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.52 อายุ
ระหวาง 51-60 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.35 และอายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอย
ละ 1.04 

 
 ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานบริษัทเอกชนจําแนกตาม สถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
 1. โสด 213 55.32 
 2. สมรส 147 38.16 
 3. หยาราง 25 6.49 

รวม 385 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญมีสถาน 
ภาพโสด จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 55.32 รองลงมาคือสมรส จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
38.16 และมีสถานภาพหยาราง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.49 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานบริษัทเอกชนจําแนกตาม ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
 1. มัธยมศึกษา 35 9.09 
 2. ปวช./ปวส. 75 19.48 
 3. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 241 62.60 
 4. ปริญญาโทหรือสูงกวา 34 8.83 

รวม 385 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 62.60 รองลงมาคือ ปวช./
ปวส. จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 19.48 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.09 
และระดับปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.83 

 
ตารางที่ 4.5  แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานบริษัทเอกชนจําแนกตาม รายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 
 1. นอยกวา 15,000 บาท 123 31.95 
 2. 15,001 – 30,000 บาท 191 49.61 
 3. 30,001 – 50,000 บาท 58 15.06 
 4. มากกวา 50,001 บาท 13 3.38 

รวม 385 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญมีรายได
ตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 49.61 รองลงมาคือนอยกวา 15,000 
บาท จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 31.95 รายได 30,001 – 50,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอย
ละ 15.06 และรายไดมากกวา 50,001 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.38 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานบริษทัเอกชนในเร่ืองปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงรายละเอียดการวิเคราะห ความคิดเห็นของพนกังานบริษัทเอกชนในเร่ืองปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลอืกซือ้แพ็คเกจทองเท่ียวไทย ของกลุมตัวอยาง 

 
ดานผลิตภัณฑ (Product) คาเฉลี่ย S.D. ระดับความสําคัญ 

 1. สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว 4.26 0.72 มาก 
 2. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว 4.25 0.77 มาก 
 3. ชื่อเสียงของบริษัทท่ีทําแพ็คเกจทองเท่ียว 3.97 0.85 มาก 
 4. ความมีชื่อเสียงของสถานท่ีทองเที่ยวท่ีไปเยือน 3.97 0.82 มาก 
 5. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันธรรมดา จันทร-ศุกร 3.37 1.05 ปานกลาง 
 6. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุด หรือเสาร อาทิตย 4.06 0.86 มาก 
 7. จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน 3.87 0.87 มาก 
 8. มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเที่ยว 3.89 0.86 มาก 
 9. ความนาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว 4.03 0.83 มาก 
10. ความปลอดภัยของสถานที่ทองเท่ียว 4.31 0.84 มาก 
11. มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท 4.14 0.83 มาก 

รวม 4.01 0.85 มาก 
ดานราคา (Price) คาเฉลี่ย S.D. ระดับความสําคัญ 

12. ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว 4.31 0.82 มาก 
13. ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว 4.24 0.78 มาก 
14. มีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจน  
      พรอมระบเุงือ่นไขตางๆ 4.36 0.77 มาก 

รวม 4.30 0.79 มาก 
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คาเฉลี่ย S.D. ระดับความสําคัญ 

15. สถานที่ขายแพ็คเกจสะดวกตอการซือ้ เชน              
 ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกต์ิิ และไบเทคบางนา 3.88 0.83 มาก 

16. ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธ ี 4.01 0.83 มาก 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ)   
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คาเฉลี่ย S.D. ระดับความสําคัญ 
17. บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต 3.81 0.99 มาก 
18. มีการขายผานระบบออนไลน 3.63 1.01 มาก 
19. สถานที่ขายแพ็คเกจมีความนาเชื่อถือ เชน 
      ออกบูธตามหางสรรพสินคาชั้นนํา เปนตน 3.86 0.86 มาก 

รวม 3.84 0.90 มาก 
ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) คาเฉลี่ย S.D. ระดับความสําคัญ 

20. มีการลุนจับรางวัลเม่ือซื้อแพ็คเกจทองเที่ยว 3.69 0.97 มาก 
21. มีสวนลดเงินสดเม่ือซื้อแพ็คเกจมากวา 1 รายการ 3.99 0.97 มาก 
22. มีของแถมใหเม่ือซื้อแพ็คเกจในงาน เชน กระเปา  
      รม เสื้อ เปนตน 3.76 1.02 มาก 

23. มีการสงเสริมการขาย เชน แถมบัตรรับประทาน 
      อาหาร คอรสนวด/สปา 3.80 1.04 มาก 

รวม 3.81 1.00 มาก 
รวมปจจัยทุกดาน 3.99 0.89 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6  การวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเร่ืองปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัฑ ดานราคา ดานชองทางกาจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวาโดยรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซือ้
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน มีคาเฉลี่ย 3.99 เมื่อวิเคราะหแยกออกเปนรายดาน
พบวา ปจจัยสวนประสมทางกาตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุด ไดแก ดานราคา โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาแยกออกเปนรายขอจะไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ พบวาสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.31 และสิ่งท่ี
ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยนอยท่ีสุด ก็คือชวงเวลาจัดนํา
เที่ยวในวันธรรมดา จันทร-ศุกร โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.37 
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ดานราคา พบวาสิ่งที่ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยมากท่ีสุด ก็คือมีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไขตางๆ โดยมี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.36 รองลงมาก็คือราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.31 และ
นอยท่ีสุด ก็คือราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.24 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือสถานท่ีขายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ เชน ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิต์ิ และ ไบเทคบางนา โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.88 และสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชน
ตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยนอยที่สุด ก็คือมีการขายผานระบบออนไลน โดยมีคาเฉลี่ย
อยูท่ี 3.63 

ดานการสงเสริมการขาย พบวาสิ่งที่ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือมีสวนลดเงินสดเม่ือซื้อแพ็คเกจมากกวา 1 รายการ โดยมี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.99 และสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยนอย
ท่ีสุด ก็คือมีการลุนจับรางวัลเมื่อซื้อแพ็คเกจทองเที่ยว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 
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สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี เพศ แตกตาง
กัน 
 

ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย S.D. t sig 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

 1. สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเทีย่ว 4.17 4.32 0.74 0.70 -2.076  0.039* 
 2. สถานท่ีทองเท่ียวที่ระบุในแพ็จเกจทอง 
      เท่ียว 4.12 4.34 0.83 0.71 -2.800  0.005* 

 3. ชือ่เสียงของบริษัทท่ีทําแพ็คเกจทองเท่ียว 3.83 4.07 0.84 0.85 -2.695  0.007* 
 4. ความมีชือ่เสียงของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไป 
     เยือน 3.91 4.02 0.80 0.83 -1.257  0.210 

 5. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันธรรมดา จันทร- 
      ศกุร 3.30 3.41 1.05 1.05 -1.037  0.300 

 6. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรอื เสาร- 
     อาทิตย 4.01 4.11 0.90 0.83 -1.110  0.268 

 7. จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน  
     3-5 วัน 3.66 4.02 0.92 0.80 -3.928  0.000* 

 8. มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเที่ยว 3.80 3.94 0.84 0.86 -1.586  0.114 
 9. ความนาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว 3.87 4.14 0.81 0.83 -3.152  0.002* 
10. ความปลอดภัยของสถานที่ทองเท่ียว 4.15 4.42 0.85 0.82 -3.181  0.002* 
11. มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท 4.04 4.21 0.83 0.82 -2.018  0.044* 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4.7  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีม ีเพศ 
แตกตางกัน ใชสถิติ t-test พบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จํานวน 7 ขอ ไดแก สถานท่ีพักที่ระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว สถานท่ีทองเที่ยวท่ีระบุในแพ็จเกจทอง
เที่ยว ชื่อเสียงของบริษัทที่ทําแพ็คเกจทองเที่ยว จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน 
ความนาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว และมีแพ็คเกจใหเลือก
หลายประเภท 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับ
ความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี เพศ แตกตางกัน 
 

ดานราคา คาเฉลี่ย S.D. t sig ชาย หญิง ชาย หญิง 
12. ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว 4.13 4.43 0.90 0.74 -3.408 0.001* 
13. ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการ 
      ทองเที่ยว 

4.15 4.31 0.87 0.71 -1.973 0.049* 

14. มีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเที่ยวอยาง 
     ชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไขตางๆ 

4.24 4.45 0.83 0.72 -2.582 0.010* 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

จากตารางท่ี 4.8  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี เพศ 
แตกตางกัน ใชสถิติ t-test พบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4.9  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง
การจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
เพศ แตกตางกัน 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
คาเฉลี่ย S.D. 

t sig ชาย หญิง ชาย หญิง 
15. สถานที่ขายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ  
      เชน ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิและ 
      ไบเทคบางนา 

3.87 3.88 0.87 0.80 -0.178 0.859 

16. ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธ ี 3.90 4.08 0.88 0.79 -2.070  0.039* 
17. บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต 3.72 3.87 0.99 0.99 -1.492 0.137 
18. มีการขายผานระบบออนไลน 3.56 3.68 1.01 1.01 -1.179 0.239 
19. สถานที่ขายแพ็คเกจมีความนาเชื่อถือ  
      เชน ออกบูธตามหางสรรพสินคาชั้นนํา  
      เปนตน 

3.76 3.93 0.89 0.83 -1.922 0.055 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.9  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี เพศ แตกตางกัน ใชสถิติ t-test พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จํานวน 1 ขอ ไดแก ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธี 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ี
มี เพศ แตกตางกัน 
 

ดานการสงเสริมการขาย 
คาเฉลี่ย S.D. 

t sig ชาย หญิง ชาย หญิง 
20. มีการลุนจับรางวัลเม่ือซื้อแพ็คเกจ 
      ทองเที่ยว 

3.69 3.68 0.89 1.03 0.147 0.884 

21. มีสวนลดเงนิสดเม่ือซือ้แพ็คเกจมากกวา   
      1 รายการ 

3.89 4.06 0.96 0.97 -1.696 0.091 

23. มีของแถมใหเม่ือซือ้แพ็คเกจในงาน เชน  
      กระเปา รม เสือ้ เปนตน 

3.66 3.82 0.98 1.03 -1.541 0.124 

24. มีการสงเสริมการขาย เชน แถมบัตร 
      รับประทานอาหาร คอรสนวด/สปา 3.69 3.87 1.02 1.05 -1.659 0.098 

 
จากตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน

การสงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี เพศ แตกตางกัน ใชสถิติ t-test พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สรุปสมมติฐานท่ี 1 พบวาพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นใน

เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน พบวา
โดยรวมดานผลิตภัณฑและดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน
ชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการขายโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 

DPU



33 
 

สมมติฐานท่ี 2 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตาง
กัน 
 

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

 1. สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจ 
     ทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 4 5.29 1.32 
2.587  0.037* ภายในกลุม 380 194.25 0.51 

รวม 384 199.54  
 2. สถานท่ีทองเท่ียวที่ระบุใน       
      แพ็คเกจทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 4 3.63 0.91 
1.547 0.188 ภายในกลุม 380 222.93 0.59 

รวม 384 226.56  
 3. ชือ่เสียงของบริษัทท่ีทํา 
     แพ็คเกจทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 4 1.18 0.29 
0.405 0.805 ภายในกลุม 380 276.56 0.73 

รวม 384 277.74  
 4. ความมีชือ่เสียงของสถานท่ี 
     ทองเท่ียวท่ีไปเยือน 

ระหวางกลุม 4 1.57 0.39 
0.582 0.676 ภายในกลุม 380 256.17 0.67 

รวม 384 257.74  
 5. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวัน 
     ธรรมดา จันทร-ศุกร 

ระหวางกลุม 4 9.47 2.37 
2.174 0.071 ภายในกลุม 380 413.89 1.09 

รวม 384 423.36  
 6. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวใน  
     วันหยุด หรือเสาร-อาทิตย 

ระหวางกลุม 4 12.00 3.00 
4.202  0.002* ภายในกลุม 380 271.37 0.71 

รวม 384 283.38  
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ตารางที่ 4.11  (ตอ) 
 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 4.11  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีม ีอายุ 
แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สําหรับรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู
จํานวน 4 ขอ ไดแก สถานที่พักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ 
เสาร-อาทิตย มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียว และมีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท จึงได
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี ้

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

7. จํานวนวันท่ีเดินทางมีความ 
      เหมาะสม เชน 3-5 วัน 

ระหวางกลุม 4 6.77 1.69 
2.282 0.060 ภายในกลุม 380 281.99 0.74 

รวม 384 288.76  
 8. มีกิจกรรมหลากหลายจัดให 
     นักทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 4 13.89 3.47 
4.940  0.001* ภายในกลุม 380 267.08 0.70 

รวม 384 280.97  
 9. ความนาสนใจของรายการจัด 
     นําเท่ียว 

ระหวางกลุม 4 2.04 0.51 
0.742 0.564 ภายในกลุม 380 261.58 0.69 

รวม 384 263.63  
10. ความปลอดภัยของสถานท่ี 
      ทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 4 4.06 1.01 
1.438 0.221 ภายในกลุม 380 268.16 0.71 

รวม 384 272.22  
11. มีแพ็คเกจใหเลอืกหลาย 
      ประเภท 

ระหวางกลุม 4 11.44 2.86 
4.331  0.002* ภายในกลุม 380 250.98 0.66 

รวม 384 262.43  
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ตารางที่ 4.11-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ คาเฉล่ีย 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 61 ปขึ้นไป 

4.28 4.16 4.41 4.22 3.50 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 4.28 - 0.13 0.12 0.06   0.78* 

31-40 ป 4.16  -   0.25* 0.06 0.66 
41-50 ป 4.41   - 0.18   0.91* 
51-60 ป 4.22    - 0.72 

61 ปขึ้นไป 3.50     - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.11-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ สถานที่พักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี อายุ แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทียบเทา 
30 ป ใหความสําคัญกับสถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเที่ยว มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป 
แลวยังมีกลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญกับสถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว มากกวา 
กลุมท่ีมีอายุ 31-40 ป และกลุมท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.11-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตย กับความคิดเห็นในการเลือกซือ้แพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ คาเฉลี่ย 
ต่ํากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 61 ปขึ้นไป 

4.12 4.14 4.00 3.92 2.50 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 4.12 - 0.02 0.12 0.20   1.62* 

31-40 ป 4.14  - 0.14 0.22   1.64* 
41-50 ป 4.00   - 0.08   1.50* 
51-60 ป 3.92    -   1.42* 

61 ปขึ้นไป 2.50     - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.11-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมที่มีอายุต่ํากวาหรือ
เทียบเทา 30 ป กลุมที่มีอายุ 31-40 ป กลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป และกลุมท่ีมีอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญ
กับชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ   เสาร-อาทิตย มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.11-3  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ คาเฉลี่ย 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 61 ปขึ้นไป 

4.01 3.94 3.82 3.33 4.00 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 4.01 - 0.07 0.18 0.67* 0.00 

31-40 ป 3.94  - 0.12   0.61* 0.06 
41-50 ป 3.82   -   0.49* 0.18 
51-60 ป 3.33    - 0.67 

61 ปขึ้นไป 4.00     - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.11-3  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี อายุ แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทียบเทา 
30 ป กลุมที่มีอายุ 31-40 ป และกลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญกับมีกิจกรรมหลากหลายจัดให
นักทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 51-60 ป  
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ตารางที่ 4.11-4  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย
ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ คาเฉล่ีย 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 61 ปขึ้นไป 

4.20 4.13 4.11 4.14 2.50 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 4.20 - 0.07 0.09 0.07 1.70* 

31-40 ป 4.13  - 0.02 0.01   1.63* 
41-50 ป 4.11   - 0.02   1.61* 
51-60 ป 4.14    -   1,64* 

61 ปขึ้นไป 2.50     - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.11-4  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทียบเทา 30 ป กลุม
ท่ีมีอายุ 31-40 ป กลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป และกลุมที่มีอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับมีแพ็คเกจให
เลือกหลายประเภท มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.12  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับ
ความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกัน 
 

ดานราคา แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

12. ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจ 
      ทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 4 3.43 0.86 
1.280 0.277 ภายในกลุม 380 254.79 0.67 

รวม 384 258.22  
13. ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของ 
      การทองเทีย่ว 

ระหวางกลุม 4 3.73 0.93 
1.545 0.188 ภายในกลุม 380 229.32 0.60 

รวม 384 233.05  
14. มีการกําหนดราคาแพ็คเกจ 
      ทองเที่ยวอยางชัดเจนพรอม 
      ระบุเงือ่นไขตางๆ 

ระหวางกลุม 4 5.58 1.40 
2.374 0.052 ภายในกลุม 380 223.51 0.59 

รวม 384 229.09  
 

จากตารางท่ี 4.12  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ 
แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางที่ 4.13  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง
การจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
อายุ แตกตางกัน 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

15. สถานที่ขายแพ็คเกจสะดวกตอ 
      การซือ้ เชน ศนูยประชุมแหง 
      ชาติสิริกิต์ิ และไบเทคบางนา 

ระหวางกลุม 4 1.57 0.39 
0.568 0.686 ภายในกลุม 380 262.45 0.69 

รวม 384 264.02  
16. ชองทางการชําระเงินมีหลาย 
      วิธี 

ระหวางกลุม 4 14.69 3.67 
5.599  0.000* ภายในกลุม 380 249.30 0.66 

รวม 384 263.99  
17. บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต ระหวางกลุม 4 12.66 3.17 

3.300  0.011* ภายในกลุม 380 364.50 0.96 
รวม 384 377.16  

18. มีการขายผานระบบออนไลน ระหวางกลุม 4 18.97 4.74 
4.812  0.001* ภายในกลุม 380 374.40 0.99 

รวม 384 393.36  
19. สถานที่ขายแพ็คเกจมีความ 
      นาเชื่อถือ เชน ออกบูธตาม 
      หางสรรพสินคาชั้นนํา เปนตน 

ระหวางกลุม 4 4.89 1.22 
1.684 0.153 ภายในกลุม 380 276.08 0.73 

รวม 384 280.98  
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05\ 
 

จากตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 3 ขอ ไดแก ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธี บริษัท
รับชําระดวยบัตรเครดิต และมีการขายผานระบบออนไลน จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู
สําหรับขอท่ีมีความแตกตางกัน ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.13-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธี กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ คาเฉล่ีย 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 61 ปขึ้นไป 

4.05 3.91 4.10 4.11 2.25 
ตํ่ากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 4.05 - 0.13 0.06 0.07   1.80* 

31-40 ป 3.91  - 0.19 0.20   1.66* 
41-50 ป 4.10   - 0.01   1.85* 
51-60 ป 4.11    -   1.86* 

61 ปขึ้นไป 2.25     - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.13-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธี กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมที่มีอายุต่ํากวาหรือ
เทียบเทา 30 ป กลุมที่มีอายุ 31-40 ป กลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป และกลุมท่ีมีอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญ
กับชองทางการชําระเงินมีหลายวิธี มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป  
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ตารางที่ 4.13-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ คาเฉลี่ย 
ต่ํากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 61 ปขึ้นไป 

3.66 3.86 4.05 3.86 2.75 
ต่ํากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 3.66 - 0.20   0.39* 0.20 0.91 

31-40 ป 3.86  - 0.19 0.00   1.11* 
41-50 ป 4.05   - 0.19   1.30* 
51-60 ป 3.86    -   1.11* 

61 ปขึ้นไป 2.75     - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.13-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี อายุ แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป ให
ความสําคัญกับบริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต มากกวา กลุมที่มีอายุตํ่ากวาหรือเทียบเทา 30 ป แลว
ยังมีกลุมท่ีมีอายุ 31-40 ป กลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป และกลุมท่ีมีอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับบริษัท
รับชําระดวยบัตรเครดิต มากกวา กลุมท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.13-3  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันเปนรายคู 
 

อายุ คาเฉล่ีย 
ต่ํากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 61 ปขึ้นไป 

3.78 3.59 3.58 3.47 1.75 
ต่ํากวาหรือ

เทียบเทา 30 ป 3.78 - 0.20 0.20 0.31   2.03* 

31-40 ป 3.59  - 0.00 0.12   1.84* 
41-50 ป 3.58   - 0.11   1.83* 
51-60 ป 3.47    -   1.72* 

61 ปขึ้นไป 1.75     - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.13-3  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี อายุ แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทียบเทา 
30 ป กลุมท่ีมีอายุ 31-40 ป กลุมท่ีมีอายุ 41-50 ป และกลุมที่มีอายุ 51-60 ป ใหความสําคัญกับ
ชองทางมีการขายผานระบบออนไลน มากกวา กลุมที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป  
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ตารางท่ี 4.14  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ี
มี อายุ แตกตางกัน 
 

ดานการสงเสริมการขาย แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

20. มีการลุนจับรางวัลเม่ือซื้อ 
      แพ็คเกจทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 4 6.15 1.54 
1.627 0.167 ภายในกลุม 380 358.82 0.94 

รวม 384 364.97  
21. มีสวนลดเงนิสดเม่ือซือ้แพ็คเกจ 
      มากกวา 1 รายการ 

ระหวางกลุม 4 1.58 0.39 
0.420 0.795 ภายในกลุม 380 357.40 0.94 

รวม 384 358.98  
22. มีของแถมใหเม่ือซือ้แพ็คเกจใน 
       งาน เชน กระเปา รม เสือ้  
       เปนตน 

ระหวางกลุม 4 1.25 0.31 
0.300 0.878 ภายในกลุม 380 395.29 1.04 

รวม 384 396.54  
23. มีการสงเสริมการขาย เชน แถม 
      บัตรรับประทานอาหาร คอรส 
      นวด/สปา 

ระหวางกลุม 4 3.73 0.93 
0.861 0.487 ภายในกลุม 380 411.87 1.08 

รวม 384 415.60  
 

จากตารางท่ี 4.14  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
การสงเสริมการขาย กับความคิดเ ห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี อายุ แตกตางกันใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
สรุปสมมติฐานท่ี 2 พบวาพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นใน

เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน พบวา
โดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 สวนดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
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สมมติฐานท่ี 3 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจยั
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพ
สมรส แตกตางกัน 
 

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

1. สถานท่ีพักทีร่ะบุในแพ็คเกจ 
    ทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 2 0.41 0.21 
0.395 0.674 ภายในกลุม 382 199.13 0.52 

รวม 384 199.54  
2. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุใน 
     แพ็คเกจทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 2 0.22 0.11 
0.184 0.832 ภายในกลุม 382 226.34 0.59 

รวม 384 226.56  
3. ชือ่เสียงของบริษัทท่ีทํา 
     แพ็คเกจทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 2 0.59 0.29 
0.406 0.666 ภายในกลุม 382 277.15 0.73 

รวม 384 277.74  
4. ความมีชือ่เสียงของสถานท่ี 
    ทองเท่ียวท่ีไปเยอืน 

ระหวางกลุม 2 1.01 0.50 
0.751 0.473 ภายในกลุม 382 256.73 0.67 

รวม 384 257.74  
5. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวัน 
    ธรรมดา จันทร-ศุกร 

ระหวางกลุม 2 8.25 4.13 
3.798  0.023* ภายในกลุม 382 415.11 1.09 

รวม 384 423.36  
6. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุด 
    หรือเสาร-อาทิตย 

ระหวางกลุม 2 4.35 2.17 
2.975 0.052 ภายในกลุม 382 279.03 0.73 

รวม 384 283.38  
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ตารางที่ 4.15  (ตอ)   
 

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

7. จํานวนวันท่ีเดินทางมีความ 
     เหมาะสม เชน 3-5 วัน 

ระหวางกลุม 2 2.04 1.02 
1.356 0.259 ภายในกลุม 382 286.73 0.75 

รวม 384 288.76  
 8. มีกิจกรรมหลากหลายจัดให 
    นักทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 2 2.22 1.11 
1.525 0.219 ภายในกลุม 382 278.75 0.73 

รวม 384 280.97  
 9. ความนาสนใจของรายการจัด 
     นําเท่ียว 

ระหวางกลุม 2 3.49 1.74 
2.560 0.079 ภายในกลุม 382 260.14 0.68 

รวม 384 263.63  
10. ความปลอดภัยของสถานท่ี 
      ทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 2 0.35 0.17 
0.244 0.784 ภายในกลุม 382 271.87 0.71 

รวม 384 272.22  
11. มีแพ็คเกจใหเลอืกหลาย 
      ประเภท 

ระหวางกลุม 2 3.85 1.92 
2.842 0.060 ภายในกลุม 382 258.58 0.68 

รวม 384 262.43  
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
สถานภาพสมรส แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 1 ขอ ไดแก ชวงเวลาจัดนําเที่ยวในวันธรรมดา จันทร-ศุกร จึงได
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.15-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันธรรมดา จันทร-ศุกร กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกันเปนรายคู 
 

สถานภาพสมรส คาเฉล่ีย โสด สมรส หยาราง 
3.27 3.43 3.84 

โสด 3.27 - 0.16   0.57* 
สมรส 3.43  - 0.41 

หยาราง 3.84   - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.15-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันธรรมดา จันทร-ศุกร กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี สถานภาพสมรส แตกตางกันพบวาโดยรวม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก กลุมท่ีมีสถานภาพ
หยาราง ใหความสําคัญกับชวงเวลาจัดนําเที่ยวในวันธรรมดา ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันธรรมดา 
จันทร-ศุกร มากกวา กลุมท่ีมีสถานภาพโสด 
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ตารางที่ 4.16  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับ
ความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส 
แตกตางกัน 
 

ดานราคา แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

12. ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจ 
      ทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 2 0.70 0.35 
0.520 0.595 ภายในกลุม 382 257.52 0.67 

รวม 384 258.22  
13. ราคาเหมาะสมกับชวงฤดู 
      ของการทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 2 2.17 1.08 
1.792 0.168 ภายในกลุม 382 230.88 0.60 

รวม 384 233.05  
14. มีการกําหนดราคาแพ็คเกจ 
      ทองเที่ยวอยางชัดเจน 
      พรอมระบเุงือ่นไขตางๆ 

ระหวางกลุม 2 0.73 0.37 
0.611 0.543 ภายในกลุม 382 228.36 0.60 

รวม 384 229.09  
 

จากตารางท่ี 4.16  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
สถานภาพสมรส แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4.17  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง
การจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
สถานภาพสมรส แตกตางกัน 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

15. สถานที่ขายแพ็คเกจสะดวกตอ 
      การซือ้ เชน ศนูยประชุมแหง 
      ชาติสิริกิต์ิ และไบเทคบางนา 

ระหวางกลุม 2 4.55 2.28 
3.352  0.036* ภายในกลุม 382 259.46 0.68 

รวม 384 264.02  
16. ชองทางการชําระเงินมีหลาย 
      วิธี 

ระหวางกลุม 2 0.56 0.28 
0.409 0.665 ภายในกลุม 382 263.43 0.69 

รวม 384 263.99  
17. บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต ระหวางกลุม 2 0.73 0.37 

0.372 0.689 ภายในกลุม 382 376.42 0.99 
รวม 384 377.16  

18. มีการขายผานระบบออนไลน ระหวางกลุม 2 7.55 3.77 
3.737  0.025* ภายในกลุม 382 385.81 1.01 

รวม 384 393.36  
19. สถานที่ขายแพ็คเกจมีความ 
      นาเชื่อถือ เชน ออกบูธตาม 
      หางสรรพสินคาชั้นนํา เปนตน 

ระหวางกลุม 2 2.88 1.44 
1.977 0.140 ภายในกลุม 382 278.10 0.73 

รวม 384 280.98  
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.17  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 2 ขอ ไดแก สถานท่ีขายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ เชน 
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ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และไบเทคบางนา กับมีการขายผานระบบออนไลน จึงไดทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.17-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย สถานท่ีขายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ เชน ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
และไบเทคบางนา กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบรษิทัเอกชน
ท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกันเปนรายคู 
 

สถานภาพสมรส คาเฉลี่ย โสด สมรส หยาราง 
3.78 4.01 3.92 

โสด 3.78 -   0.23* 0.14 
สมรส 4.01  - 0.09 

หยาราง 3.92   - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.17-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย สถานท่ีขายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ เชน ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
และไบเทคบางนา กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบรษิทัเอกชน
ท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก กลุมที่มีสถานภาพสมรส ใหความสําคัญกับสถานท่ีขายแพ็คเกจ
สะดวกตอการซื้อ เชน ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ และไบเทคบางนา มากกวา กลุมท่ีมีสถานภาพ
โสด 
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ตารางที่ 4.17-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกันเปนรายคู 
 

สถานภาพสมรส คาเฉล่ีย โสด สมรส หยาราง 
3.75 3.46 3.72 

โสด 3.75 -   0.29* 0.03 
สมรส 3.46  - 0.26 

หยาราง 3.72   - 
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.17-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก กลุมท่ีมีสถานภาพโสด ให
ความสําคัญกับมีการขายผานระบบออนไลน มากกวา กลุมที่มีสถานภาพสมรส 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ี
มี สถานภาพสมรส แตกตางกัน 
 

ดานการสงเสริมการขาย แหลงความ 
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

20.  มีการลุนจับรางวัลเม่ือซื้อ 
        แพ็คเกจทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 2 2.01 1.01 
1.058 0.348 ภายในกลุม 382 362.96 0.95 

รวม 384 364.97  
21.  มีสวนลดเงนิสดเมือ่ซือ้แพ็คเกจ 
       มากกวา 1 รายการ 

ระหวางกลุม 2 2.32 1.16 
1.244 0.289 ภายในกลุม 382 356.65 0.93 

รวม 384 358.98  
22.  มีของแถมใหเมือ่ซือ้แพ็คเกจใน 
       งาน เชน กระเปา รม เสือ้  
       เปนตน 

ระหวางกลุม 2 3.13 1.57 
1.521 0.220 ภายในกลุม 382 393.40 1.03 

รวม 384 396.54  
23.  มีการสงเสริมการขาย เชน แถม 
       บัตรรับประทานอาหาร  
       คอรสนวด/สปา 

ระหวางกลุม 2 6.03 3.01 
2.810 0.061 ภายในกลุม 382 409.57 1.07 

รวม 384 415.60  
 

จากตารางท่ี 4.18  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
การสงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี สถานภาพสมรส แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สรุปสมมติฐานท่ี 3 พบวาพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมี

ความคิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตาง
กัน พบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการ
ขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สมมติฐานท่ี 4 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.19  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับ
การศึกษา แตกตางกัน 
 

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ 
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

 1. สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจ 
     ทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 13.46 4.49 
9.187 0.000* ภายในกลุม 381 186.08 0.49 

รวม 384 199.54  
 2. สถานท่ีทองเท่ียวที่ระบุใน 
      แพ็คเกจทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 11.31 3.77 
6.670  0.000* ภายในกลุม 381 215.26 0.56 

รวม 384 226.56  
 3. ชือ่เสียงของบริษัทท่ีทําแพ็คเกจ 
     ทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 4.82 1.61 
2.245 0.083 ภายในกลุม 381 272.92 0.72 

รวม 384 277.74  
 4. ความมีชือ่เสียงของสถานท่ี 
     ทองเท่ียวท่ีไปเยือน 

ระหวางกลุม 3 2.51 0.84 
1.249 0.292 ภายในกลุม 381 255.23 0.67 

รวม 384 257.74  
 5. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวใน 
     วันธรรมดา จันทร-ศกุร 

ระหวางกลุม 3 6.97 2.32 
2.127 0.096 ภายในกลุม 381 416.39 1.09 

รวม 384 423.36  
 6. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุด 
     หรือเสาร-อาทิตย 

ระหวางกลุม 3 10.26 3.42 
4.771  0.003* ภายในกลุม 381 273.12 0.72 

รวม 384 283.38  
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ตารางที่ 4.19 (ตอ) 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.19  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
ระดับการศึกษา แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 8 ขอ ไดแก สถานที่พักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว สถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตย จํานวนวันท่ี
เดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียว ความนาสนใจของ
รายการจัดนําเท่ียว ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเที่ยว และมีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท จึงได
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี ้

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

 7. จํานวนวันท่ีเดินทางมีความ 
      เหมาะสม เชน 3-5 วัน 

ระหวางกลุม 3 11.67 3.89 
5.347 0.001* ภายในกลุม 381 277.10 0.73 

รวม 384 288.76  
 8. มีกิจกรรมหลากหลายจัดให 
     นักทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 6.43 2.14 
2.976 0.032* ภายในกลุม 381 274.54 0.72 

รวม 384 280.97  
 9. ความนาสนใจของรายการจัด 
     นําเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 17.65 5.88 
9.112 0.000* ภายในกลุม 381 245.98 0.65 

รวม 384 263.63  
10.  ความปลอดภัยของสถานท่ี 
       ทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 12.69 4.23 
6.208 0.000* ภายในกลุม 381 259.53 0.68 

รวม 384 272.22  
11.  มีแพ็คเกจใหเลอืกหลาย 
       ประเภท 

ระหวางกลุม 3 13.63 4.54 
6.955 0.000* ภายในกลุม 381 248.80 0.65 

รวม 384 262.43  
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ตารางที่ 4.19-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.94 3.97 4.37 4.44 
มัธยมศึกษา 3.94 - 0.03   0.42*   0.50* 
ปวช./ปวส. 3.97  -   0.39*   0.47* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.37   - 0.08 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.44    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.19-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับสถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเที่ยว มากกวา กลุมท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับสถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางที่ 4.19-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

4.00 4.01 4.32 4.59 
มัธยมศึกษา 4.00 - 0.01   0.32*   0.59* 
ปวช./ปวส. 4.01  -   0.30*   0.57* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.32   -   0.27* 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.59    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.19-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ สถานท่ีทองเที่ยวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว มากกวา 
กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. สวนกลุมที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับสถานท่ีทองเที่ยวท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว 
มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. และกลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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ตารางที่ 4.19-3  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตย กับความคิดเห็นในการเลือกซือ้แพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.71 4.00 4.08 4.47 
มัธยมศึกษา 3.71 - 0.29   0.36*   0.76* 
ปวช./ปวส. 4.00  - 0.08   0.47* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.08   -   0.39* 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.47    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.19-3  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ ชวงเวลาจัดนําเที่ยวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ เสาร-
อาทิตย มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ
สูงกวา ใหความสําคัญกับชวงเวลาจัดนําเที่ยวในวันหยุดหรือ เสาร-อาทิตย มากกวา กลุมที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 
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ตารางที่ 4.19-4  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.91 3.52 3.96 3.97 
มัธยมศึกษา 3.91 -   0.39* 0.05 0.06 
ปวช./ปวส. 3.52  -  0.44*   0.45* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 3.96   -  0.01 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 3.97    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.19-4  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา ใหความสําคัญกับจํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน มากกวา 
กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญกับจํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปวช./ปวส. และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับจํานวนวันท่ี
เดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางที่ 4.19-5  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.71 3.73 3.91 4.21 
มัธยมศึกษา 3.71 - 0.02 0.20   0.49* 
ปวช./ปวส. 3.73  - 0.18   0.47* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 3.91   - 0.29 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.21    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.19-5  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับมีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางที่ 4.19-6  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ความนาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.74 3.71 4.12 4.41 
มัธยมศึกษา 3.74 - 0.04   0.38*   0.67* 
ปวช./ปวส. 3.71  -   0.41*   0.71* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.12   -   0.29* 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.41    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.19-6  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ ความนาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับความนาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับความนาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. และกลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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ตารางที่ 4.19-7  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

4.17 4.01 4.37 4.68 
มัธยมศึกษา 4.17 - 0.16 0.20   0.51* 
ปวช./ปวส. 4.01  -   0.36*   0.66* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.37   -   0.31* 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.68    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.19-7  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสถานที่ทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
ระดับการศึกษาปวช./ปวส. สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาปวช./ปวส. และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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ตารางที่ 4.19-8  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย
ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.77 3.91 4.22 4.44 
มัธยมศึกษา 3.77 - 0.14   0.45*   0.67* 
ปวช./ปวส. 3.91  -   0.32*   0.53* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.22   - 0.22 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.44    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.19-8  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับมีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท มากกวา กลุมที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา
โทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับมีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท มากกวา กลุมที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา และกลุมที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางที่ 4.20  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับ
ความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา 
แตกตางกัน 
 

ดานราคา แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

12. ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจ 
      ทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 11.50 3.83 
5.918 0.001* ภายในกลุม 381 246.72 0.65 

รวม 384 258.22  
13. ราคาเหมาะสมกับชวงฤดู 
      ของการทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 14.90 4.97 
8.674 0.000* ภายในกลุม 381 218.15 0.57 

รวม 384 233.05  
14. มีการกําหนดราคาแพ็คเกจ 
      ทองเที่ยวอยางชัดเจนพรอม 
      ระบุเงือ่นไขตางๆ 

ระหวางกลุม 3 5.99 2.00 
3.412 0.018* ภายในกลุม 381 223.10 0.59 

รวม 384 229.09  
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.20  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับ
การศึกษา แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 3 ขอ ไดแก ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว ราคา
เหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว และมีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอม
ระบุเง่ือนไขตางๆ จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.20-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย
ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.97 4.08 4.40 4.53 
มัธยมศึกษา 3.97 - 0.11   0.43*   0.56* 
ปวช./ปวส. 4.08  -   0.32*   0.45* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.40   - 0.13 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.53    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.20-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา
โทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว มากกวา กลุมที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางที่ 4.20-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.74 4.08 4.33 4.50 
มัธยมศึกษา 3.74 -   0.34*   0.59*   0.76* 
ปวช./ปวส. 4.08  -   0.25*   0.42* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.33   - 0.17 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.50    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.20-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปวช./ปวส. ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเที่ยว มากกวา กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา สวนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับราคา
เหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเที่ยว มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมี
ระดับการศึกษาปวช./ปวส. และกลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับ
ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเที่ยว มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ี
มีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางที่ 4.20-3  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา มีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเง่ือนไขตางๆ กับความคิดเห็นใน
การเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปน
รายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

4.29 4.15 4.41 4.59 
มัธยมศึกษา 4.29 - 0.14 0.13 0.30 
ปวช./ปวส. 4.15  -   0.26*   0.44* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 4.41   - 0.18 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 4.59    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.20-3  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา มีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไขตางๆ กับความคิดเห็น
ในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกัน
พบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสําคัญกับมีการกําหนดราคาแพ็คเกจ
ทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไขตางๆ มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. และ
กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับมีการกําหนดราคาแพ็คเกจ
ทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเง่ือนไขตางๆ มากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางที่ 4.21  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง
การจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
ระดับการศึกษา แตกตางกัน 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

15. สถานที่ขายแพ็คเกจสะดวก 
      ตอการซือ้ เชน ศนูยประชุม 
      แหงชาตสิิรกิิต์ิและ  
      ไบเทคบางนา 

ระหวางกลุม 3 0.21 0.07 

0.100 0.960 ภายในกลุม 381 263.81 0.69 

รวม 384 264.02  

16. ชองทางการชําระเงินมีหลาย 
      วิธี 

ระหวางกลุม 3 0.44 0.15 
0.212 0.888 ภายในกลุม 381 263.55 0.69 

รวม 384 263.99  
17. บริษัทรับชําระดวยบัตร 
       เครดิต 

ระหวางกลุม 3 4.49 1.59 
1.529 0.206 ภายในกลุม 381 372.67 0.98 

รวม 384 377.16  
18. มีการขายผานระบบ 
      ออนไลน 

ระหวางกลุม 3 8.57 2.86 
2.827  0.038* ภายในกลุม 381 384.80 1.01 

รวม 384 393.36  
19. สถานที่ขายแพ็คเกจมีความ 
      นาเชื่อถือ เชน ออกบูธตาม       
      หางสรรพสินคาชั้นนํา 
      เปนตน 

ระหวางกลุม 3 2.63 0.88 

1.200 0.310 ภายในกลุม 381 278.35 0.73 

รวม 384 280.98  

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม มีความ

DPU



68 
 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 1 ขอ ไดแก มีการขายผานระบบ
ออนไลน จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.21-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกันเปนรายคู 
 

ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท
หรือสูงกวา 

3.40 3.44 3.68 3.94 
มัธยมศึกษา 3.40 - 0.04 0.28   0.54* 
ปวช./ปวส. 3.44  - 0.24   0.50* 

ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 3.68   - 0.26 
ปริญญาโทหรอืสูงกวา 3.94    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.21-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวา ใหความสําคัญกับมีการขายผานระบบออนไลน มากกวา กลุมที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวส. 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ี
มี ระดับการศึกษา แตกตางกัน 
 

ดานการสงเสริมการขาย แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

20. มีการลุนจับรางวัลเม่ือซื้อ 
       แพ็คเกจทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 0.81 0.27 
0.282 0.838 ภายในกลุม 381 364.16 0.96 

รวม 384 364.97  
21. มีสวนลดเงนิสดเม่ือซือ้ 
       แพ็คเกจมากกวา 1 รายการ 

ระหวางกลุม 3 0.36 0.12 
0.127 0.944 ภายในกลุม 381 358.62 0.94 

รวม 384 358.98  
22. มีของแถมใหเม่ือซือ้แพ็คเกจ 
      ในงาน เชน กระเปา รม เสือ้  
       เปนตน 

ระหวางกลุม 3 1.13 0.38 
0.363 0.779 ภายในกลุม 381 395.40 1.04 

รวม 384 396.54  
23. มีการสงเสริมการขาย เชน  
      แถมบัตรรับประทานอาหาร  
      คอรสนวด/สปา 

ระหวางกลุม 3 3.22 1.07 
0.990 0.397 ภายในกลุม 381 412.38 1.08 

รวม 384 415.60  
 

จากตารางท่ี 4.22  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
การสงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปสมมติฐานท่ี 4 พบวาพนักงานบริษัทเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
พบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ และดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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สมมติฐานท่ี 5 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.23  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 
กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนทีมี่ รายไดตอเดอืน 
แตกตางกัน 
 

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

 1. สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจ   
      ทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 9.40 3.13 
6.277  0.000* ภายในกลุม 381 190.14 0.50 

รวม 384 199.54  
 2. สถานท่ีทองเท่ียวที่ระบุใน 
     แพ็คเกจทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 7.70 2.57 
4.467  0.004* ภายในกลุม 381 218.86 0.57 

รวม 384 226.56  
 3. ชือ่เสียงของบริษัทท่ีทํา 
     แพ็คเกจทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 3.94 1.31 
1.826 0.142 ภายในกลุม 381 273.80 0.72 

รวม 384 277.74  
 4. ความมีชือ่เสียงของสถานท่ี 
     ทองเท่ียวท่ีไปเยือน 
 

ระหวางกลุม 3 4.06 1.35 
2.031 0.109 ภายในกลุม 381 253.66 0.67 

รวม 384 257.74  
 5. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวัน 
     ธรรมดา จันทร-ศุกร 

ระหวางกลุม 3 3.23 1.08 
0.977 0.404 ภายในกลุม 381 420.13 1.10 

รวม 384 423.36  
 6. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวใน 
     วันหยุดหรือเสาร-อาทิตย 

ระหวางกลุม 3 2.56 0.85 
1.160 0.325 ภายในกลุม 381 280.81 0.74 

รวม 384 283.38  
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ตารางที่ 4.23  (ตอ) 
 

ดานผลิตภัณฑ แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

 7. จํานวนวันท่ีเดินทางมีความฃ    
      เหมาะสม เชน 3-5 วัน 

ระหวางกลุม 3 9.16 3.05 
4.159  0.006* ภายในกลุม 381 279.61 0.73 

รวม 384 288.76  
 8. มีกิจกรรมหลากหลายจัดให 
     นักทองเท่ียว 
 

ระหวางกลุม 3 1.41 0.47 
0.639 0.590 ภายในกลุม 381 279.56 0.73 

รวม 384 280.97  
 9. ความนาสนใจของรายการจัด 
     นําเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 2.91 0.97 
1.418 0.237 ภายในกลุม 381 260.71 0.68 

รวม 384 263.63  
10. ความปลอดภัยของสถานท่ี 
      ทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 3 7.02 2.34 
3.361  0.019* ภายในกลุม 381 265.20 0.70 

รวม 384 272.22  
11. มีแพ็คเกจใหเลอืกหลาย 
      ประเภท 

ระหวางกลุม 3 7.69 2.56 
3.835  0.010* ภายในกลุม 381 254.73 0.67 

รวม 384 262.43  
 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.23  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
รายไดตอเดือน แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 อยูจํานวน 5 ขอ ไดแก สถานท่ีพักที่ระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุใน
แพ็จเกจทองเท่ียว จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน ความปลอดภัยของสถานท่ี
ทองเท่ียว และมีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD 
ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.23-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
4.08 4.27 4.55 4.46 

นอยกวา 15,000 บาท 4.08 -   0.19*   0.47* 0.38 
15,001-30,000 บาท 4.27  -   0.28* 0.19 
30,001-50,000 บาท 4.55   - 0.09 
มากกวา 50,001 บาท 4.46    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.23-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน 
15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับสถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
รายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท สวนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท ให
ความสําคัญกับสถานท่ีพักที่ระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 
15,000 บาท และกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท 
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ตารางที่ 4.23-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
4.06 4.31 4.40 4.54 

นอยกวา 15,000 บาท 4.06 -   0.26*   0.34*   0.48* 
15,001-30,000 บาท 4.31  - 0.08 0.22 
30,001-50,000 บาท 4.40   - 0.14 
มากกวา 50,001 บาท 4.54    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.23-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ สถานท่ีทองเที่ยวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลอืกซือ้แพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน 
15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับสถานท่ีทองเท่ียวที่ระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ี
มีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท สวนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท ให
ความสําคัญกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมที่มีรายไดตอเดือนนอย
กวา 15,000 บาท และกลุมท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ใหความสําคัญกับสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็จเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท 
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ตารางที่ 4.23-3  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
3.68 3.97 4.03 3.54 

นอยกวา 15,000 บาท 3.68 -   0.29*   0.35* 0.14 
15,001-30,000 บาท 3.97  - 0.07 0.43 
30,001-50,000 บาท 4.03   - 0.50 
มากกวา 50,001 บาท 3.54    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.23-3  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอ
เดือน 15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับจํานวนวันที่เดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน 
มากกวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท สวนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-50,000 
บาท ใหความสําคัญกับจํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5 วัน มากกวา กลุมท่ีมีรายได
ตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท  
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ตารางที่ 4.23-4  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
4.16 4.34 4.40 4.85 

นอยกวา 15,000 บาท 4.16 - 0.18 0.23   0.68* 
15,001-30,000 บาท 4.34  - 0.06   0.51* 
30,001-50,000 บาท 4.40   - 0.45 
มากกวา 50,001 บาท 4.85    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.23-4  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน
มากกวา 50,001 บาท ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
รายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท และกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท 
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ตารางที่ 4.23-5  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย
ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
3.93 4.23 4.24 4.31 

นอยกวา 15,000 บาท 3.93 -   0.30*   0.31* 0.37 
15,001-30,000 บาท 4.23  - 0.01 0.08 
30,001-50,000 บาท 4.24   - 0.07 
มากกวา 50,001 บาท 4.31    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.23-5  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ มีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน 15,001-
30,000 บาท ใหความสําคัญกับมีแพ็คเกจใหเลือกหลายประเภท มากกวา กลุมที่มีรายไดตอเดือน
นอยกวา 15,000 บาท สวนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท ใหความสําคัญกับมีแพ็คเกจ
ใหเลือกหลายประเภท มากกวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท  
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ตารางที่ 4.24  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานราคา กับ
ความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน 
แตกตางกัน 
 

ดานราคา แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

12. ราคาเหมาะสมกับ 
       แพ็คเกจทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 6.29 2.10 
3.169  0.024* ภายในกลุม 381 251.93 0.66 

รวม 384 258.22  
13. ราคาเหมาะสมกับชวงฤดู 
      ของการทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 7.70 2.57 
4.339  0.005* ภายในกลุม 381 225.35 0.59 

รวม 384 233.05  
14. มีการกําหนดราคา 
      แพ็คเกจทองเท่ียวอยาง 
      ชัดเจนพรอมระบุ 
      เง่ือนไขตางๆ 

ระหวางกลุม 3 3.03 1.01 

1.704 0.166 ภายในกลุม 381 226.06 0.59 

รวม 384 229.09  

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอ
เดือน แตกตางกัน ใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 2 ขอ ไดแก ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว และราคาเหมาะสม
กับชวงฤดูของการทองเท่ียว จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผล
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.24-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย
ของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
4.16 4.38 4.29 4.77 

นอยกวา 15,000 บาท 4.16 -   0.21* 0.13   0.61* 
15,001-30,000 บาท 4.38  - 0.08 0.39 
30,001-50,000 บาท 4.29   - 0.48 
มากกวา 50,001 บาท 4.77    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.24-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน 15,001-
30,000 บาท ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน
นอยกวา 15,000 บาท สวนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ใหความสําคัญกับราคา
เหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท  

 
 
 
 

 
 
 

DPU



79 
 

ตารางที่ 4.24-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเที่ยว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
4.04 4.33 4.34 4.46 

นอยกวา 15,000 บาท 4.04 -   0.29*   0.30* 0.42 
15,001-30,000 บาท 4.33  - 0.01 0.13 
30,001-50,000 บาท 4.34   - 0.12 
มากกวา 50,001 บาท 4.46    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.24-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน 
15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว มากกวา กลุมท่ีมี
รายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท สวนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท ให
ความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเที่ยว มากกวา กลุมที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 
15,000 บาท  
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ตารางที่ 4.25  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานชองทาง
การจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี 
รายไดตอเดือน แตกตางกัน 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

15. สถานที่ขายแพ็คเกจสะดวก 
      ตอการซือ้ เชน ศนูยประชุม 
      แหงชาติสิริกิต์ิ และ  
      ไบเทคบางนา 

ระหวางกลุม 3 3.60 1.20 

1.757 0.155 ภายในกลุม 381 260.41 0.68 

รวม 384 264.02  

16. ชองทางการชําระเงินมีหลาย 
      วิธี 

ระหวางกลุม 3 2.51 0.84 
1.218 0.303 ภายในกลุม 381 261.48 0.69 

รวม 384 263.99  
17. บริษัทรับชําระดวยบัตร 
       เครดิต 

ระหวางกลุม 3 20.15 6.72 
7.167  0.000* ภายในกลุม 381 357.01 0.94 

รวม 384 377.16  
18. มีการขายผานระบบออนไลน ระหวางกลุม 3 8.62 2.87 

2.845  0.038* ภายในกลุม 381 384.74 1.01 
รวม 384 393.36  

19. สถานที่ขายแพ็คเกจมีความ 
      นาเชื่อถือ เชน ออกบูธตาม 
      หางสรรพสินคาชั้นนํา  
      เปนตน 

ระหวางกลุม 3 5.27 1.76 

2.426 0.065 ภายในกลุม 381 275.71 0.72 

รวม 384 280.98  

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับรายขอพบวา มีความแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูจํานวน 2 ขอ ไดแก บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต และมีการขาย
ผานระบบออนไลนจึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.25-1  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
3.51 3.87 4.16 4.15 

นอยกวา 15,000 บาท 3.51 -   0.36*   0.64*   0.64* 
15,001-30,000 บาท 3.87  - 0.28 0.28 
30,001-50,000 บาท 4.16   - 0.00 
มากกวา 50,001 บาท 4.15    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.25-1  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน 
15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับบริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต มากกวา กลุมที่มีรายไดตอ
เดือนนอยกวา 15,000 บาท สวนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท ใหความสําคัญกับ
บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต มากกวา กลุมที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท และกลุมท่ีมี
รายไดตอเดือนมากกวา 50,001 บาท ใหความสําคัญกับบริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต มากกวา กลุม
ท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท 
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ตารางที่ 4.25-2  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันเปนรายคู 
 

รายไดตอเดือน คาเฉลี่ย 
นอยกวา 

15,000 บาท 
15,001-

30,000 บาท 
30,001-

50,000 บาท 
มากกวา 

50,001 บาท 
3.48 3.75 3.69 3.15 

นอยกวา 15,000 บาท 3.48 -   0.27* 0.21 0.33 
15,001-30,000 บาท 3.75  - 0.06   0.59* 
30,001-50,000 บาท 3.69   - 0.54 
มากกวา 50,001 บาท 3.15    - 

 
หมายเหตุ.  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.25-2  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการขายผานระบบออนไลน กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกันพบวาโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือน 
15,001-30,000 บาท ใหความสําคัญกับมีการขายผานระบบออนไลน มากกวา กลุมที่มีรายไดตอ
เดือนนอยกวา 15,000 บาท และกลุมท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,001 บาท  
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ตารางท่ี 4.26  แสดงผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนท่ี
มี รายไดตอเดือน แตกตางกัน 
 

ดานการสงเสริมการขาย แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

20. มีการลุนจับรางวัลเม่ือซื้อ 
      แพ็คเกจทองเท่ียว 

ระหวางกลุม 3 3.59 1.20 
1.260 0.288 ภายในกลุม 381 361.39 0.95 

รวม 384 364.97  
21. มีสวนลดเงนิสดเม่ือซือ้แพ็คเกจ 
      มากกวา 1 รายการ 

ระหวางกลุม 3 0.80 0.27 
0.284 0.837 ภายในกลุม 381 358.17 0.94 

รวม 384 358.98  
22. มีของแถมใหเม่ือซือ้แพ็คเกจ 
      ในงาน เชน กระเปา รม เสือ้  
      เปนตน 

ระหวางกลุม 3 0.34 0.11 
0.108 0.955 ภายในกลุม 381 396.20 1.04 

รวม 384 396.54  
23. มีการสงเสริมการขาย เชน แถม 
      บัตรรับประทานอาหาร  
      คอรสนวด/สปา 

ระหวางกลุม 3 4.04 1.35 
1.246 0.293 ภายในกลุม 381 411.56 1.08 

รวม 384 415.60  
 

จากตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
การสงเสริมการขาย กับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมี รายไดตอเดือน แตกตางกันใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาโดยรวม ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สรุปสมมติฐานท่ี 5 พบวาพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความ

คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
พบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใหศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย

ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 2 ขอ 
ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในเร่ือง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครใน
เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย จําแนกตามปจจัย
ดานประชากรศาสตร 
สมมติฐานของการวิจัย มีท้ังหมด 5 ขอ ดังนี้ 

1. พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน 

2. พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน 

3. พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 

4. พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 

5. พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ืองปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  คือ พนักงานบริษัทเอกชนท่ีอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

กลุมตัวอยาง คือ ใชการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก คือ สุมจากพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีมาซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย ในงานไทยเท่ียวไทย (ททท.) ท่ีไบเทคบางนา ชวงเดือน
กรกฎาคม ปพ.ศ.2558 และที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ในชวงเดือนกันยายน ปพ.ศ.2558 และจะ
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ใชสูตรในการคํานวณขนาดตัวอยาง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) โดยใหมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 
5% หรือ 0.05 ดวยความเชื่อม่ัน 95%  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สรางขึ้นเพ่ือ
นําไปใชสําหรับสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ผูวิจัยจะกําหนดตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย เพ่ือดูว าปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานไหนท่ีสงผลตอความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด โดยให
ผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ ซึ่งจะกําหนดระดับการสงผลจากมากไปหานอย (Rating Scale) 
ท้ังหมด 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกีย่วกบั
แพ็คเกจทองเท่ียวไทย 

การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยจะแบง
ออกเปน 2 สวน 

1. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ 
สอบถามจะใชสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซึ่งจะใช
อธิบาย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส 

ขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอมูลของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดกับความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย 

2. เปนการวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบ t-test ในการทดสอบ
สมมติฐานแตละขอ เพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
กับขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน 
 และใชสถิติทดสอบ One-Way ANOVA เพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางขอมูลดาน
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส กับขอมูลปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การขาย ในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผลสรุปดังตอไปนี้ 
     5.1.1  ปจจัยดานประชากรศาสตร จากการศึกษาพบวา พนักงานบริษัทเอกชนท่ีตอบแบบ 
สอบถามสวน ใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 59.22 โดยมากมีชวงอายุต่ํากวาหรือเทียบเทา 30 ป 
คิดเปนรอยละ 39.48 มีสถานภาพเปนโสด คิดเปนรอยละ 55.32 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 62.60 และมีรายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 
49.61 
     5.1.2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 แปลวา มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อมาก เมื่อพิจารณาแยกออกเปน
รายดานพบวา ปจจัยสวนประสมทางกาตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุด ไดแก ดานราคา โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ตามลําดับ เม่ือ
พิจารณาแยกออกเปนรายขอจะไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ พบวาสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.31 และสิ่งท่ี
ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยนอยท่ีสุด ก็คือชวงเวลาจัดนํา
เที่ยวในวันธรรมดา จันทร-ศุกร โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.37 

ดานราคา พบวาสิ่งที่ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยมากท่ีสุด ก็คือมีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไขตางๆ โดยมี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.36 รองลงมาก็คือราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.31 และ
นอยท่ีสุด ก็คือราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.24 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือสถานท่ีขายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ เชน ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิต์ิ และ ไบเทคบางนา โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.88 และสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชน
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ตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยนอยที่สุด ก็คือมีการขายผานระบบออนไลน โดยมีคาเฉลี่ย
อยูท่ี 3.63 

ดานการสงเสริมการขาย พบวาสิ่งที่ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือมีสวนลดเงินสดเม่ือซื้อแพ็คเกจมากกวา 1 รายการ โดยมี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.99 และสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยนอย
ท่ีสุด ก็คือมีการลุนจับรางวัลเมื่อซื้อแพ็คเกจทองเที่ยว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 
     5.1.3  เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ตามสมมติฐาน 5 ขอ ดังนี้ 
              5.1.3.1  สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ือง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน จากการศึกษา
พบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑและดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการขายโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
              5.1.3.2  สมมติฐานท่ี 2 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ือง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน จากการศึกษา
พบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
              5.1.3.3  สมมติฐานท่ี 3 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน 
จากการศึกษาพบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
              5.1.3.4  สมมติฐานที่ 4 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน 
จากการศึกษาพบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ และดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
              5.1.3.5  สมมติฐานท่ี 5 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน 
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จากการศึกษาพบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการ
ขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นสําคัญท่ีไดพบจากผลการวิจัยในเร่ืองนี้ ผูวิจัยจะไดนําผลมาอภิปรายเพ่ือสรุป
ใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมีการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุนหรือ
ขัดแยง ดังนี้ 
      5.2.1  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณาแยกออกเปนรายดานพบวา ปจจัย
สวนประสมทางกาตลาดท่ีสงผลตอความคิดเห็นในการเลือกซื้อมากที่สุด ไดแก ดานราคา รองลงมา
คือดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ เพราะผูท่ี
สนใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑสวนมากแลวเลือกท่ีจะดู ราคากับตัวผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย เปนสวนเสริมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบดินทร แกวขันตี (2552) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อแพ็คเกจทัวรภายในประเทศ กรณีศึกษานักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 
ไดแก ดานผลิตภัณฑและดานราคา รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การขาย ซึ่งนักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิงและมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกช น และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของจิตรานาถ พิศาลศิลป (2554) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใช
บริการการทองเท่ียวแบบเหมาจายภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก พบวาสิ่งจูงใจในการเลือกใชบริการการทองเท่ียวแบบเหมาจายคือ โปรแกรมทองเท่ียวท่ี
นาสนใจ และมีความหลากหลาย ราคาท่ีเหมาะสมไมแพงจนเกินไปหรือบริการคุมคาตอการลงทุน
นั่นเอง เมื่อพิจารณาแยกออกเปนรายขอจะไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ พบวาสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว และสิ่งท่ีทําใหพนักงาน
บริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยนอยท่ีสุด ก็คือชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวัน
ธรรมดา จันทร-ศุกร เนื่องจากความปลอดภัยในการเดินทางนั้นเปนสิ่งสําคัญเพราะมีผลตอความ
ต้ังใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนสถานท่ีท่ีจะไปได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบุญเลศิ จิตต้ัง
วัฒนา (2555) ท่ีใหความหมายปฏิกิริยาตอความผิดหวัง เชน เกิดจลาจลในแหลงทองเท่ียวทําใหเกิด
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ความกังวลเรื่องความปลอดภัย และตองเลิกลมความต้ังใจในการเดินทาง เปนตน และเนื่องจาก
พนักงานบริษัทเอกชนมีเวลาทํางานในชวงวัน จันทร-ศุกร ทําใหชวงเวลาดังกลาวไมเหมาะสมตอ
การเดินทางทองเท่ียวของพนักงานบริษัทเอกชนนั่นเอง 

ดานราคา พบวาสิ่งที่ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยมากท่ีสุด ก็คือมีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไขตางๆ และ
นอยท่ีสุด ก็คือราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว เนื่องจากการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม
เปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหพนักงานบริษัทเอกชนยอมรับได และตองระบุรายละเอียดอยางชัดเจนเพ่ือให
พนักงานบริษัทเอกชนมองวาคุมคา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสรี วงษมณฑา (2542) ท่ีกลาววา
ควรขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา และเนื่องจาก
พนักงานบริษัทเอกชนอาจไมสามารถทองเท่ียวไดตามชวงฤดูของการทองเท่ียวจึงทําใหการกาํหนด
ราคาในชวงนั้นไมเปนท่ีสนใจเทาท่ีควร 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยมากท่ีสุด ก็คือสถานท่ีขายแพ็คเกจสะดวกตอการซื้อ เชน ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิต์ิ และ ไบเทคบางนา และสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยนอยท่ีสุด ก็คือมีการขายผานระบบออนไลน เนื่องจากการท่ีพนักงานบริษัทเอกชน
สามารถเขาถึงสถานที่ขายแพ็คเกจทองเที่ยวไทยไดงายมากเทาไหร ก็สามารถซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว
ไทยไดสะดวกมากดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสรี วงษมณฑา (2542) ที่กลาววาการ
จําหนายกระจายสินคาควรใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อเพ่ือใหสะดวกแกลูกคา และเนื่องจาก
กลุมเปาหมายในการทําวิจัยนั้นมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จึงทําใหการเขาถึงการขายผาน
ระบบออนไลนนั้นอาจเขาถึงไดนอย เพราะตามบริษัทเอกชนสวนใหญไดมีการปดกั้น website ท่ีไม
เกี่ยวกับการทํางานเอาไวนั่นเอง 

ดานการสงเสริมการขาย พบวาสิ่งที่ทําใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อ
แพ็คเกจทองเท่ียวไทยมากที่สุด ก็คือมีสวนลดเงินสดเม่ือซื้อแพ็คเกจมากกวา 1 รายการ และสิ่งท่ีทํา
ใหพนักงานบริษัทเอกชนตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยนอยที่สุด ก็คือมีการลุนจับรางวัล
เมื่อซื้อแพ็คเกจทองเที่ยว อาจมาจากสาเหตุท่ีวา มีสวนลดเงินสดเม่ือซื้อแพ็คเกจมากกวา 1 รายการ 
เปนการสงเสริมการขายท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายมากกวา มีการลุนจับรางวัลเม่ือซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว 
นั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป  (2547) ท่ีกลาววาการสงเสริม
การตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางการสื่อสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดวยการประสมประสาน
การสงเสริมการตลาด 
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      5.2.2  เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความคิดเห็นในการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตร อภิปรายผลตามสมมติฐาน 5 ขอ ไดดังนี้ 
               5.2.2.1  สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ือง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน จากการศึกษา
พบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑและดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการขายโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยในดานของผลิตภัณฑนั้น เนื่องจากเพศท่ีแตกตางกันมีความสนใจใน
สถานที่ทองเท่ียวตางๆ แตกตางกัน รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทที่ทําแพ็คเกจทองเท่ียว และความ
นาสนใจของรายการจัดนําเท่ียว เปนตน สวนดานราคาเพศท่ีแตกตางใหความสําคัญกับ ราคา
เหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูกาลของการทองเท่ียว และการกําหนด
ราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไขตางๆ แตกตางกันเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่ง
ขัดแยงกับงานวิจัยของฉันทหทัย คําสาร (2555) ท่ีไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวากลุมตัวอยางเพศ
ชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกันในทุกปจจัย 
สวนดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการขาย เพศท่ีแตกตางกันใหความสําคัญไม
แตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโศภิตสุภางค กุณวงศ (2556) ท่ี
ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใชบริการสวน
สนุกในประเทศไทย พบวาเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเดินทางมาใชบริการ
สวนสนุกในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตาง
กัน 
               5.2.2.2  สมมติฐานท่ี 2 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในเร่ือง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยแตกตางกัน จากการศึกษา
พบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยในดานชองทางการจัดจําหนาย เนื่องจากอายุท่ีแตกตางกันใหความสําคัญกับ ชอง
ทางการชําระเงิน รวมถึงการชําระเงินดวยบัตรเครดิต และการขายผานระบบออนไลน แตกตางกัน
เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณา หม่ีจันทึก (2555) ท่ีไดศึกษาทัศนคติของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอปจจัยทางการตลาดของแหลงทองเที่ยว ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พบวานักทองเที่ยวท่ีมีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติดานชองทางการจัด
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จําหนายแตกตางกัน สวนดานดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย อายุท่ีแตกตาง
กันใหความสําคัญ ไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนาธิป 
ปานอุทัย (2554) ท่ีไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรม
โกลเดน บีช พัทยา พบวาผูใชบริการท่ีมีอายุตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจไมแตกตางกัน 
               5.2.2.3  สมมติฐานท่ี 3 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน 
จากการศึกษาพบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากสถานภาพสมรสท่ี
แตกตางกันใหความสําคัญ ไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของสทิุพา 
กลิ่นขจร (2558) ท่ีไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกบริษัทนําเท่ียวใน
ไทยของนักทองเที่ยวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบวานักทองเท่ียวตางชาติที่มีสถานภาพ
ตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกบริษัทนําเท่ียวในไทย 
แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 
               5.2.2.4  สมมติฐานท่ี 4 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน 
จากการศึกษาพบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ และดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยในดานของผลิตภัณฑนั้น เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
มีมีความสนใจในสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ แตกตางกัน รวมถึงชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรือ 
เสาร-อาทิตย มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียว ความนาสนใจของรายการจัดนําเที่ยว และ
ความปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยว เปนตน สวนดานราคาระดับการศึกษาที่แตกตางให
ความสําคัญกับ ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูกาลของการทองเท่ียว 
และการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยางชัดเจนพรอมระบุเง่ือนไขตางๆ แตกตางกันเปนไปตาม
สมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันทิกา หิรัญเทศ (2552) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยทาง
การตลาดกับการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ําไทรนอย อ .ไทรนอย จ.
นนทบุรี พบวานักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดกับ
การตัดสินใจทองเท่ียวตลาดน้ําไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรีแตกตางกัน โดยปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยท่ีมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการขาย ระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันใหความสําคัญไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
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พิศมัย จัตุรัตน (2556) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธุรกิจนําเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน
ของนักทองเท่ียวชาวไทยไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจนําเท่ียว 
               5.2.2.5  สมมติฐานท่ี 5 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยแตกตางกัน 
จากการศึกษาพบวาโดยรวมดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการ
ขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานราคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยในดานราคา เนื่องจากรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันใหความสําคัญกับ ราคา
เหมาะสมกับแพ็คเกจทองเท่ียว และราคาเหมาะสมกับชวงฤดูกาลของการทองเที่ยว แตกตางกัน
เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของการะเกด แกวมรกต (2554) ท่ีไดศึกษาเร่ือง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรม ของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดกระบ่ี พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวแตกตางกัน สวนดานดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขาย รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันใหความสําคัญ ไมแตกตางกัน
ไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาริสา จันทะวาลย (2556) ท่ีไดศึกษาเร่ือง
ปจจัยทางการตลาดที่มีตอการใชบริการเกสทเฮาสของนักทองเท่ียวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบวานักทองเท่ียวที่มีเพศ และรายไดตอเดือนตางกันใหความสําคัญกับปจจัยทางการ
ตลาดไมแตกตางกัน 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
      5.3.1  ขอเสนอแนะตอการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ในเรื่องความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียวถือเปนสิ่งแรกท่ีพนกังาน
บริษัทเอกชนสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกแพ็คเกจทองเท่ียวไทย จึงควรมี
การนําเสนอผลิตภัณฑโดยเนนใหเห็นวามีความปลอดภัยเชื่อถือได เชน มีความคิดเห็นหรือขอมูล
จากคนที่ไดไปมานํามาใหไดดูกอน เปนตน สวนแพ็คเกจทองเท่ียวไทยที่มีชวงเวลาจัดนําเท่ียวใน
วันธรรมดา จันทร-ศุกร ไมเปนที่นาสนใจตอพนักงานบริษัทเอกชนมากนัก เนื่องจากชวงเวลา
ดังกลาวเปนชวงเวลาทํางานของอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จึงควรปรับแพ็คเกจทองเท่ียวไทยให
มีความนาสนใจมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้น 
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2. ดานราคา การกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวไทยอยางชัดเจนพรอมระบุเงื่อนไข
ตางๆ นั้นทําใหพนักงานบริษัทเอกชนเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยไดงายขึ้น และมีโอกาสในการ
ขายสําเร็จมากกวาการท่ีไมอธิบายรายละเอียดอยางชัดเจน จึงควรมีการระบุเง่ือนไขตางๆ ตามความ
เปนจริง สวนในเรื่องการกําหนดราคาตามชวงฤดูของกาทองเท่ียวนั้นพนักงานบริษัทเอกชนไม
สามารถเลือกไดวาจะไปชวงไหนตามที่ตองการเนื่องจากเวลาในการทํางาน จึงควรมีการโฆษณาวา
ฤดูนี้นาทองเท่ียวเพราะอะไรทําไมถึงราคาแพงกวาชวงอื่น เปนการทําใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย สถานท่ีในการขายแพ็คเกจทองเท่ียวไทยนั้นสําคัญมาก 
เพราะย่ิงสถานท่ีนั้นสะดวกตอการซื้อและเขาถึง ก็มีโอกาสท่ีจะขายไดมากขึ้นตามไปดวย
นอกจากนั้นก็เปนสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนเลือกเปนอยางแรก ท่ีจะเดินทางไปซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทย และสิ่งท่ีทําใหพนักงานบริษัทเอกชนมองวาไมเปนชองทางการจัดจําหนายท่ี
นาสนใจก็คือ การขายผานระบบออนไลน เพราะตามบริษัทเอกชนสวนใหญไดมีการปดกั้น website 
ท่ีไมเกี่ยวกับการทํางานเอาไว จึงควรเนนชองทางการจัดจําหนายในทางอื่นมากกวา เชน นิตยสาร 
เปนตน 
 4. ดานการสงเสริมการขาย พบวาการสงเสริมการขายแบบมีสวนลดเปนเงินสดเปนท่ี
นาสนใจท่ีสุดของพนักงานบริษัทเอกชน จึงควรเนนการสงเสริมการขายประเภทนี้เปนอยางแรก 
และการสงเสริมการขายที่พนักงานบริษัทเอกชนใหความสนใจนอยท่ีสุดคือมีการลุนจับรางวัล อาจ
เพราะรางวัลนั้นไมเปนท่ีตองการของพนักงานบริษัทเอกชน จึงควรมีการปรับปรุงของรางวัลใหดี
มากย่ิงขึ้น 
      5.3.2  ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวไทยของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะขอเสนอแนะใหมีการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวตางประเทศของพนักงาน
บริษัทเอกชน 

2. ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีการตอการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวภายในประเทศไทยของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย โดยเปรียบเทียบระหวาง
นักทองเท่ียวไทยกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
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แบบสอบถาม 
 
ช่ืองานวิจัย  ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชน                                       
    ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของสารนิพนธ เร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจ
ทองเท่ียวไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 ตอน 
ผูวิจัยจึงขอความกรุณารวมมือชวยตอบแบบสอบถามใหครบถวนเพ่ือจะนําขอมูลไปใชประโยชน
ตอไป โดยขอมูลท่ีทานกรอกจะเปนความลับ และไมถูกเปดเผย ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความ
รวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                    
 
 
 

 
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           นครินทร พงษเพียร 
นศ.ปริญญาโท สาขาการจัดการการทองเท่ียว 

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง : กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ โดยการใสเครือ่งหมาย  หนาตัวเลอืกท่ีตรงกับตัวทานมาก              
                 ท่ีสุด  
 
1. เพศ 

1.ชาย 2.หญิง 
 
2. อายุ 

1.ตํ่ากวาหรือเทียบเทา 30 ป        2.31-40 ป        3.41-50 ป        4.51-60 ป
5.61 ปขึ้นไป    
 

3. สถานภาพสมรส 
1.โสด 2.สมรส         3.หยาราง 
 

4. ระดับการศึกษา 
1.มัธยมศกึษา         2.ปวช / ปวส.         3.ปริญญาตรีหรือเทียบเทา                 
4.ปริญญาโทหรือสูงกวา   
 

5. รายไดตอเดือน 
1.นอยกวา 15,000 บาท                2.15,001 – 30,000 บาท   
3.30,001 – 50,000 บาท            4.มากกวา 50,001 บาท 
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ตอนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย      
                 ของพนักงานบริษัทเอกชน 
 
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาวาปจจัยใดตอไปนี้สงผลตอทานในการเลือกซื้อแพ็คเกจทองเท่ียวไทย 
               มากหรือนอย โดยทําเคร่ืองหมาย    ในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
               มากท่ีสุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
เลือกซือ้แพ็คเกจทองเที่ยวไทย 

ระดับความสําคัญ 
มากที่สดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานผลติภัณฑ  
1. สถานท่ีพักท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว      
2. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในแพ็คเกจทองเท่ียว      
3. ชือ่เสียงของบริษัทท่ีทําแพ็คเกจทองเที่ยว      
4. ความมีชือ่เสียงของสถานท่ีทองเท่ียวที่ไปเยือน      
5. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันธรรมดาจันทร-ศกุร      
6. ชวงเวลาจัดนําเท่ียวในวันหยุดหรอืเสาร อาทิตย       
7. จํานวนวันท่ีเดินทางมีความเหมาะสม เชน 3-5  
    วัน 

     

8. มีกิจกรรมหลากหลายจัดใหนักทองเท่ียว      
9. ความนาสนใจของรายการจัดนําเทีย่ว      
10. ความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว      
11. มีแพ็คเกจใหเลอืกหลายประเภท      

ดานราคา  
12. ราคาเหมาะสมกับแพ็คเกจทองเที่ยว      
13. ราคาเหมาะสมกับชวงฤดูของการทองเท่ียว      
14. มีการกําหนดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวอยาง 
      ชัดเจน พรอมระบุเง่ือนไขตางๆ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
เลือกซือ้แพ็คเกจทองเที่ยวไทย 

ระดับความสําคัญ 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  
15. สถานท่ีขายแพค็เกจสะดวกตอการซือ้ เชน  
      ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกต์ิิ และไบเทคบางนา 

     

16. ชองทางการชําระเงินมีหลายวิธ ี      
17. บริษัทรับชําระดวยบัตรเครดิต      
18. มีการขายผานระบบออนไลน      
19. สถานท่ีขายแพค็เกจมีความนาเชื่อถือ เชน  
      ออกบธูตามหางสรรพสินคาชั้นนํา เปนตน 

     

ดานการสงเสริมการขาย  
20. มีการลุนจับรางวัลเมือ่ซื้อแพ็คเกจทองเท่ียว      
21. มีสวนลดเงินสดเม่ือซือ้แพ็คเกจมากกวา 1   
      รายการ 

     

22. มีของแถมใหเม่ือซือ้แพค็เกจในงาน  
      เชน กระเปา รม เสื้อ เปนตน 

     

23. มีการสงเสริมการขาย เชน แถมบัตรรับประทาน 
      อาหาร คอรสนวด/สปา 

     

 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชือ่-นามสกุล         นายนครินทร พงษเพียร 
ประวัติการศึกษา                     พ.ศ. 2555 สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี   
          คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   
         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน   ตําแหนง IT SUPPORT บริษัท ทรานสแอรคาโก จํากัด  
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