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ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 

ชื่อนักศึกษา ปราณี  ทองเทพ 
รหัสประจ าตัว                  57B53170109 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 2) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ
จากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่
เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวอายุตั้งแต่ 18 ปีในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติไค-สแควร์ ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (60.80 %) เป็นโสด (56.00 %) อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี (31.00 %) การศึกษาระดับปริญญาตรี (67.80 %) อาชีพพนักงานเอกชน (31.50 %) 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,0001–40,000 บาท (53.50 %) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เลือกการโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด หนังสือพิมพ์ ที่
เลือกอ่านคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ นิตยสารส่วนใหญ่เลือกอ่านนิตยสารเที่ยวรอบโลก  
สื ่อจากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อบริการน าเที ่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวคือบุคคลในครอบครัวและตนเอง  

จากผลการวิจัยพบว่า 
1) เมื่อพิจารณาค่า เฉลี่ยรวมทุกด้านของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

อยู่ ในระดับมาก (�̅�=3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับดังนี้ (1) ด้านการประชาสัมพันธ์มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นส าคัญมากที่สุด (�̅�=4.39) (2) ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการ
ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นส าคัญมากท่ีสุด (�̅�=4.25) (3) ด้านแพจเกจทัวร์มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นส าคัญมาก (�̅�=4.18) (4) การบริการลูกค้ามีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นส าคัญมาก 
(�̅�=4.09 ) (5) ด้านการขายโดยบุคคลมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นส าคัญมาก (�̅�=3.88) (6) ด้านการ
ส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นส าคัญมาก (�̅�=3.73) (7) ด้านการตลาดทางตรงมีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นส าคัญน้อย (�̅�=2.30) และ (8) ด้านการโฆษณามีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ส าคัญน้อย (�̅�=2.29) 

2)  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส่วนมาก ได้แก่ เคยซื้อบริการมาก่อนหน้านี้คนละ 2-3 ครั้ง (54.50 %) ระยะเวลาท่องเที่ยวครั้งละ 



ข 

6-10 วัน (59.80 %) จ านวนเงินเพ่ือใช้ซื้อบริการคนละ 15,000-30,000 บาทต่อครั้ง (41.00 %) 
ประเทศที่เลือกซื้อคือประเทศญี่ปุ่น (30.80 %) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อโดยเลือกตัดสินใจเอง 
(39.50 %) สาเหตุที่ซื้อบริการน าเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวเพราะขจัดปัญหาเรื่องภาษาต่างประเทศ
ในการท่องเที่ยว (34.20 %)  

3) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า ด้านการ
ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ในด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อคนต่อ
ครั้งที่ซื้อ ประเทศที่สนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สาเหตุที่ซื้อ ช่วงที่ซื้อบริการ ช่องทางการซื้อ 
และความส าคัญในการซื้อในครั้งต่อไป ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานมี
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 แต่ในทางตรงกันข้ามด้านสื่อโฆษณา ด้านแพจเกจทัวร์ และด้านการ
จัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยวไม่สอดคล้องกับสมมติฐานมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P>0.05 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการตลาด
ทางตรง และด้านบริการลูกค้า มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ มีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
 
 
ค ำส ำคัญ : สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของ 
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ABSTRACT 
This research aims 1) to study integrated marketing communication, 2) to study the 

buying behavior of tourists using outbound tour services from travel agencies, and 3) to study 
the relationship between the integrated marketing communication and the buying behavior of 
tourists using outbound tour services from travel agencies.  The sample group for this research 
consisted of 400 individuals selected from the population of Pathum Thani Province.  They were 
all 18 years of age or more and had previously bought outbound tour services from travel 
agencies.  A questionnaire with a reliability of 0.84 was used to collect the data.  The statistics 
used in this research were percentage, mean, standard deviation and chi-square test to 
determine the relationship between the integrated marketing communication and the buying 
behavior of the tourists using outbound tour services from travel agencies.  Most of the 
respondents were female (60.80 %), single (56.00 %), aged 31-40 (31.00 %), held a bachelor 
degree (67.80 %), were employed (31.50 %), and had a monthly revenue of 30,001-40,000 baht 
(53.50 %).  Most of the population indicated that the integrated marketing communication with 
the most influence on buying outbound tour services from travel agencies were advertising 
media, reading the newspaper “Thai Rat and Daily News”, and reading the magazine “Travel 
Around The World”.  The influence on tourists to make a buying decision came from discussions 
with their families and by themselves. 

The results of the study were are as follows: 
1)  The overall results of the study of integrated marketing communication revealed 

that the mean was high (�̅�=3.63). In descending order, the aspects were: (1) The mean for public 
relations was at the highest level (�̅�=4.39).  (2) The mean for event/tour exhibition was also at 
the highest level (�̅�=4.25).  (3) The mean for package tour was at a high level (�̅�=4.18).  (4) The 
mean for customer service was at a high level (�̅�=4.09).  (5) The mean for personal selling 
was at a high level (�̅�=3.88).  (6) The mean for sales promotion was also at a high level 



ง 

(�̅�=3.73).  (7) The mean for direct marketing was at a low level (�̅�=2.30), and (8) the mean 
for advertising media was also at a low level (�̅�=2.29).  

2) Most of the tourists who bought outbound tours from travel agencies had previously 
used the services 2-3 times already (54.50 %), travel times were 6–10 days (59.80 %) with 
expenditures of 15,000-30,000 baht per visit (41.00 %), the country most visited was Japan (30.80 %), 
the travelers made the decision to purchase the tours by themselves (39.50 %) and the main reason 
for  buying services from a travel agency was to avoid foreign language problems (34.20 %).   

3) The study of the relationship between the integrated marketing communication 
and the buying behavior of tourists using international tour services from travel agencies 
revealed, as per the hypothesis, that sales promotion was related to: the number of purchases 
done, the duration of the tour, the cost per person per trip, the country visited, companions 
supporting the decision to purchase, the reason for the purchase, the travel period, the channel, 
used to make the purchase and the importance of the next purchase.  The results of the analysis 
of the hypothesis were consistent at the statistically significant level P<0.05.  On the other hand, 
advertising media, package tour and event/tour exhibition were inconsistent with the hypothesis 
at the statistically significant level P<0.05.  Concerning other aspects not yet mentioned such as 
public relations, personal selling, direct marketing and customer service, some were consistent 
with the hypothesis whereas others were not at the statistical significance level of 0.05. 

Keywords: Integrated Marketing Communications, Tourist Buying Behavior, Travelling of Tourist 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.รัตนา สีดี ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านเสียสละอันมีค่ายิ่งใน
การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาและแนะน าที่ต่างล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่ง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขจุดบกพร่องจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังรวมถึงความเอาใจใส่และติดตามการ
ท างานของผู้วิจัยอย่างใกล้ชิด ทุกสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้มอบให้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมาก ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย, อาจารย์ 
ดร.ภัทรพล ชุ่มมี และอาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามและ
ให้ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยและ
สามารถท างานวิจัยชิ้นนี้ได้อย่างสมบูรณ์และส าเร็จได้ในที่สุด 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผู้วิจัยที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน
ทุนการศึกษา ความรักและก าลังใจอันมีค่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อมูลที่ได้จากทุกท่านล้วนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์แบบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละ
เวลาในการให้ข้อมูลในครั้งนี้  
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นด้วยความซาบซึ้งและระลึกถึง
พระคุณตลอดไป ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย 
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 ด้ำนประเทศท่ีสนใจเลือกซ้ือมำกท่ีสุดโดยใช้สถิติไค-สแควร์ ....................................... 143 
4.139  แสดงกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรโฆษณำผ่ำนสื่อด้ำนสื่อหนังสือพิมพ์กับ 

 พฤติกรรมกำรซื้อบริกำรน ำเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยว 
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 ด้ำนผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อบริกำรโดยใช้สถิติไค-สแควร์................................... 160 
4.167  แสดงกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรโฆษณำผ่ำนสื่อด้ำนสื่อหนังสือพิมพ์กับ 
 พฤติกรรมกำรซื้อบริกำรน ำเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยว 
 ด้ำนผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อบริกำรโดยใช้สถิติไค-สแควร์................................... 160 
4.168  แสดงกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรโฆษณำผ่ำนสื่อด้ำนสื่อแผ่นพับกับ 
 พฤติกรรมกำรซื้อบริกำรน ำเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยว 
 ด้ำนผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อบริกำรโดยใช้สถิติไค-สแควร์.................................. 161 
4.169  แสดงกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรโฆษณำผ่ำนสื่อด้ำนสื่อป้ำยโฆษณำ 
 กับพฤติกรรมกำรซื้อบริกำรน ำเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยว 
 ด้ำนผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อบริกำรโดยใช้สถิติไค-สแควร์................................... 161 
  



ฝ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี                    หน้า 
4.170  แสดงกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรโฆษณำผ่ำนสื่อด้ำนสื่ออินเทอร์เน็ตกับ 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกโดยมีการขยายตัวของ GDP ด้านการท่องเที่ยว
โลกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 มีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจสูงถึง 7.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯคิดเป็นร้อยละ 3.5 
ของ GDP โลกและก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 284 ล้านคนทั่วโลก สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกจ านวน
นักท่องเที่ยวโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นผลพวงจากการฟ้ืนตัวของ เศรษฐกิจยุโรปและความ
ผันผวนของค่าเงินในสกุลต่าง ๆ ข้อมูลจากรายงานของ UNWTO World Tourism Barometer ระบุ
ว่า ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนสิงหาคม 2558 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 810 ล้านคนมากกว่าช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมา 33 ล้านคน ซึ่งมาจากการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจยุโรปตั้งแต่ช่วงต้นปีและ
ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในยุโรปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ประกอบ
กับจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของสหภาพยุโรปที่มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง 
โดยเฉพาะ ประเทศสมาชิก EU ประเทศจาก 44 ประเทศ และในทวีปยุโรปมีการขยายตัวของจ านวน
นักท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 6 หรือมากกว่า ซึ่งเป็นการขยายตัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของทั้งทวีป 
ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่
เท่ากันคือร้อยละ 4 ประเทศในกลุ่มโอเชียเนียอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงขยายตัวน าหน้า
ในอัตราร้อยละ 7 และตามมาด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอัตราร้อยละ 6 (ส านักงานปลัดการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

สกายสแกนเนอร์ (Skyscanner) ผู้น าด้านเสิร์ชเอ็นจิ้นหรือบริการค้นหาตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรมที่พักและรถเช่าออนไลน์ เผยผลสรุปการเดินทางท่องเที่ยวประจ าปี 2558 จากข้อมูลการ
ค้นหามากกว่าล้านครั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2558 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้  
นักท่องเที่ยวชาวไทยยังชอบที่จะใช้บริการสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (51.6 %) มากกว่าสาย
การบินราคาประหยัด (48.4 %) จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศที่มีการค้นหามากที่สุดคือ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ส่วนข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) กล่าวว่า 
ตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศในปี 2559 น่าจะยังขยายตัวด้วยบรรยากาศของตลาดเติบโตเป็นบวก
ตั้งแต่ต้นปี  ประกอบกับซีซั่นการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลและ
วันหยุดยาว อีกท้ังการท าการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการ
บิน ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถาบันการเงิน/บัตรเครดิต เป็นต้น โดย “ญี่ปุ่น” ยังคงเป็น
ปลายทางท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยในปีนี้ ประกอบกับผู้ประกอบการมีการท าการตลาดกระตุ้นคน
ไทยเที่ยวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องท าให้ในปี 2559 คาดว่าจะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นจ านวน 8.5 - 9.0 
แสนคน ส่วนปลายทางอันดับรองลงมา คือประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนทุกปี เนื่องจากเป็นปลายทางระยะใกล้ มีความสะดวกสบายเรื่องการเดินทางและวีซ่า  

http://www.skyscanner.co.th/
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ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องควรรุกน าเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการเพ่ิมเติม ซึ่ง
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวไทย (กลุ่มคนไทยรุ่นใหม่และสถาบันการศึกษาที่ให้
ความส าคัญกับการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน)และชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไทยและต้องการ
เดินทางเชื่อมต่อไปท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่าจะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ านวน 4.0  - 4.5 
ล้านคน ขณะที่ แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรปเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คนไทยนิยม เช่น สหราช
อาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นต้น โดยในปีนี้มองว่าตลาดคนไทยเที่ยวยุโรปในปีนี้น่าจะขยายตัว 
ด้วยแรงหนุนเรื่องการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน (เช่น โปรโมชั่นด้านราคา ธุรกิจโลว์คอสต์แอร์ไลน์
ของยุโรปขยายเส้นทางการบินมายังประเทศไทย เป็นต้น) ท าให้ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินมีให้เลือก
หลายระดับราคา จึงช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งกลุ่มเดินทางไปท่องเที่ยวครั้งแรกและกลุ่มท่องเที่ยวซ้ า   จาก
ปัจจัยแวดล้อมข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2559 จะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศประมาณ 7.4 ล้านคน หรือเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.0 

ด้วยภาวะแข่งขันทางการตลาดที่ทวีความรุนแรงภายใต้ระบบการค้าเสรีที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งท าให้เราเข้าใจและควรตระหนักถึงบทบาทของ
กระบวนการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ที่มีความส าคัญเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ สอดคล้องกันทั้งระบบ กิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการประกอบด้วยกิจกรรมที่ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและต่างสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการโฆษณายิ่งท าให้เราต้องเห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งต้องมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน พฤติกรรมผู้บริโภคจะมีบทบาทในการก าหนดส่วนประสมของเครื่องมือต่าง ๆ 
ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการใช้บริการ เมื่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการได้
กลายเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ท าให้ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี
ความเข้าใจองค์ประกอบทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด จุดเด่นและจุดด้อยของสื่อ
การตลาดแต่ละสื่อพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการให้ความส าคัญกับระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลลูกค้าในการสร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือท าให้การก าหนดทิศทางในการด าเนินกลยุทธ์ต่าง 
ๆ ท าได้อย่างสมดุลและท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  

เนื่องจากปทุมธานีเป็นจังหวัดที่น่าสนใจถือเป็นประตูทางออกสู่ภาคเหนือ ภาคอีสานของ
ประเทศไทยและยังติดกับหลายจังหวัด การขยายของชุมชนเมืองที่ออกมารอบนอกและโครงการบ้าน
จัดสรรขนาดใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคตจากสถานีบางซื่อถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โดยมีเส้นทางการเดินทางที่อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าหลายเส้นทาง ได้แก่ ทางด่วน
ดอนเมือง-โทลล์เวย์ ทางด่วนขั้นที่ 1 และ 2 และถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกและตะวันตกและ
ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของของผู้บริหารที่อยู่ตามโรงงาน พนักงาน และนักศึกษาหลายแสนคน บุคคลเหล่านี้จะกลายเป็น
ก าลังซื้อส าคัญของท าเลฝั่งเหนือ  ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจมุ่งที่จะศึกษาถึงเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
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บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการแข่งขันในทุกรูปแบบที่จะ
ตอบโจทย์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภคและท าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังคงรักษาหรือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดที่ครอบครองอยู่ได้ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 
1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 
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1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร

กับพฤติกรรมกำรซื้อบริกำรน ำเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทท่องเที่ยว” กรอบแนวคิดการวิจัย
ประยุกต์แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Tom Duncan, 2005) แนวคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น. 36) 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง แพคเกจทัวร์ การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการ
ท่องเที่ยว การบริการลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยว 

กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร 
1. การโฆษณา 
2. การส่งเสริมการขาย 
3. การประชาสัมพันธ์ 
4. การขายโดยบุคคล 
5. การตลาดทางตรง 
6. แพคเกจทัวร์ 
7. การจัดกิจกรรมพิเศษใน

โครงการท่องเที่ยว 
8. การบริการลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมส ำหรับนักท่องเที่ยวในกำร
ซื้อบริกำรน ำเที่ยวต่ำงประเทศกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

1. เคยซื้อบริการน าเที่ยวก่อนหน้านี้กี่
ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี้) 

2. ระยะเวลาในการเดินทาง 
3.  การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อ

บริการน าเที่ยว 
4. ประเทศที่สนใจลือกซ้ือบริการน า

เที่ยว 
5. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
6. สาเหตุการซื้อหรือใช้บริการ 
7. ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
8. ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยว

ต่างประเทศ 
9. ความต้องการจากบริษัทน าเที่ยว

ในการเดินทางครั้งต่อไป 
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1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการ
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว มีขอบเขตขอบเนื้อหาประกอบไปด้วยตัวแปร
ดังต่อไปนี้  
   1.5.1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

  ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  
  1)  การโฆษณา 

   2)  การส่งเสริมการขาย 
  3)  การประชาสัมพันธ์ 
  4)  การขายโดยบุคคล 
  5)  การตลาดทางตรง 
  6)  แพคเกจทัวร์ 
  7)  การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยว 
  8)  การบริการลูกค้า 
  1.5.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  พฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท

ท่องเที่ยว ได้แก่  
1) เคยซื้อบริการน าเที่ยวก่อนหน้านี้ (ไม่รวมครั้งนี้) 
2) ระยะเวลาในการเดินทาง 
3) การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการน าเที่ยว 
4) ประเทศท่ีสนใจลือกซื้อบริการน าเที่ยว 
5) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
6) สาเหตุการซื้อหรือใช้บริการ 
7) ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
8) ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ 
9) ความต้องการจากบริษัทน าเที่ยวในการเดินทางครั้งต่อไป 

 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยดังนี้ 
  1.5.2.1  ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีที่เคย
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี โดยคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวจาก 7 อ าเภอ ตามสัดส่วนที่ค านวณและสามารถนับจ านวนตัวเลขได้อย่างชัดเจน (ที่ท า
การปกครองจังหวัดปทุมธานี สิงหาคม 2558) ได้รวบรวมสถิติของจ านวนประชากรตามทะเบียน
ราษฏร์จังหวัดปทุมธานีมีทั้งสิ้น 1,085,642 คน 
   1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 



 

 

6 

   เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ าประชากรที่แน่นอน เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความครอบคลุมตัวอย่างมากที่สุด ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ 
W.G. Cochran, 1953 ก าหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ 5 % ช่วงของความเชื่อมั่นที่ 95 % ดังนั้นขนาด
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการส ารวจครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีจ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวมาแล้วและการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเพ่ือให้แบบสอบถามเกิดความสมบูรณ์
ตามล าดับ 

1.5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยในจังหวัดปทุมธานี 
1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560  

 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1.6.1 นักท่องเที่ยวหมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เคยซื้อหรือใช้บริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี เนื่องจากเป็นบุคคล
ที่มีวุฒิภาวะในการตอบแบบสอบถาม 

1.6.2 พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง  การกระท าหรือการ
แสดงออกของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า รวมถึง
การกระท าของบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ
จากบริษัทน าเที่ยว โดยพิจารณาถึงประเทศที่เดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร 
รายการน าเที่ยว บริษัทท่องเที่ยว 

1.6.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการน าการสื่อสารการตลาด
หลายๆ รูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมกรรม
ทางด้านการตลาดดังนี้ 

1) การโฆษณา หมายถึง กิจกรรมการติดต่อสื่อสารใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ 
และ (หรือ) การส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือความคิด มีผู้อุปถัมภ์รายการซึ่งต้อง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เป็นการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อ (Media) ซึ่งถือว่าการขายโดยไม่ใช้
พนักงานขาย (Non-personal Selling) ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพ่ือน าข่าวสารไปสู่
กลุ่มลูกค้า เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง โบชัวร์ แผ่นพับโปสเตอร์ หรือการใช้บุคคลมีชื่อเสียง เป็นต้น 

2) การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการตลาดซึ่งจัดหาสิ่งจูงใจที่มีค่าพิเศษที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในต่างประเทศส าหรับผู้บริโภค (Consumer) ผู้จัดจ าหน่าย (Distributors) และ
หน่วยงานขาย (Sale Force) เพ่ือกระตุ้นให้ขายสินค้าได้ หรือเป็นการใช้เทคนิคการดึงดูดใจในระยะ
สั้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการหรือซ้ือบริการท่องเที่ยวต่างประเทศประกอบด้วย 

(1)  การลดราคา หมายถึง การส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้าจากราคาปกติให้กับ
ผู้บริโภคเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าท่ีพัก 



 

 

7 

(2)  การให้คูปองส่วนลด หมายถึง การแจกเอกสารให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปแลก
ซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่น ส่วนลดส าหรับการซื้อแพคเกจในช่วงระยะเวลาก าหนด หรือส่วนลด
ค่าอาหารเมื่อเข้าพักในโรงแรม ณ ประเทศที่ก าหนดไว้ 
 (3)  การสะสมยอดซื้อ หรือ คะแนน หมายถึง การให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสะสมยอดซื้อ
โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อสะสมยอดซื้อหรือคะแนนได้ครบตามเป้าหมายจะมีของแถมหรือได้รับประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การใช้ยอดซื้อเป็นคะแนนเพื่อแลกซื้อแพคเกจในราคาพิเศษในครั้งถัดไป 
 (4)  การแลกซ้ือ หมายถึง การให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ในการแลกซื้อบริการที่พัก 
อาหาร ในราคาพิเศษ เมื่อผู้บริโภคใช้บริการครบจ านวนที่ก าหนด 

3) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การบอกต่อ เกี่ยวกับ
ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศไปยังกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม แพคเกจท่องเที่ยว หรือบริการช่วงเวลาพิเศษ รวมถึงสถานที่บริการจัดการแสดงต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมประโยชน์ให้นักท่องเที่ยว 

4)  การขายโดยบุคคล หมายถึง การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสถานที่
ท่องเที่ยว แพคเกจต่าง ๆ ของผู้ประกอบกิจการ โดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มเล็ก ๆ ของบุคคลกับลูกค้า
รายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มลูกค้าหรือเป็นการติดต่อสื่อสารโดยใช้พนักงานเพ่ือจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจ
เลือกซื้อหรือใช้บริการกับบริษัทท่องเที่ยวนั้น โดยเป็นการติดต่อแบบเผชิญหน้ากัน เพ่ือน าเสนอ
เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การใน
การขายผลิตภัณฑ์ 

5)  การตลาดทางตรง หมายถึง ระบบทางการตลาดที่มีปฏิกิริยาตอบกลับ โดยให้ผู้บริโภค
เข้าถึงข้อมูล และมีการซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือเป็นระบบทางการตลาด ซึ่ ง
องค์การมีการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เพ่ือให้เกิดการตอบสนองหรือการเจรจาซื้อขาย 

6) แพคเกจทัวร์ หมายถึง การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายทั้งหมด เป็นรูปแบบในการเดินทาง
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจร ที่รวมไปถึงยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ห้องพัก อาหาร สถานที่น า
เที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามวันเวลาที่ก าหนด 

7)  การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยว หมายถึง การสนับสนุนทางการตลาดโดย
การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดนิทรรศการในโครงการท่องเที่ยว หรือการจัดนิทรรศการต่างๆ เพ่ือ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับการจัดงานในแต่ละครั้งให้
เกิดผลประโยชน์และบรรลุผลส าเร็จร่วมกันตามเป้าหมาย เช่น จัดงานการท่องเที่ยว “ท่องไทยท่อง
โลก, ท่องเที่ยวทั่วไทย” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ อิมแพคเมืองทองธานี และศูนย์การค้าต่าง ๆ 
เป็นต้น 

8)  การบริการลูกค้า หมายถึง การให้บริการต่าง ๆ ที่มีให้กับนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานให้
การต้อนรับอย่างรวดเร็ว ระบบการช าระเงินที่รวดเร็ว การเอาใจให้ได้รับการตอบรับด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยวที่พึงมีให้กับนักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางหรือก่อนการ
เดินทางเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในบริการ สามารถวัดผลได้ด้วยจ านวนของผู้ที่เข้ามาใช้
บริการและมีการแนะน าให้กลับมาใช้ซ้ า 
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1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว

ต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่สนใจ โดยสามารถสรุปประโยชน์ได้ ดังนี้ 
1.7.1 เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ กลยุทธ์

ด้านการสื่อสารการตลาดในธุรกิจน าเที่ยวที่ให้บริการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
1.7.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผน หรือใช้ก าหนดกลยุทธ์ด้านทางด้าน

การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการส าหรับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวความคิดและ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งนี้  โดยมีประเด็นและสาระส าคัญใน
การศึกษาครั้งนี ้

2.1 แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 
2.2 แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
2.3 แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.4 แนวความคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
2.5 แนวความคิดเก่ียวกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์
2.6 เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด  

2.1.1 ความหมายและแนวคิดของการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 
 Tom Duncan (2005) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า ค าว่า Marketing Communication (MC) 
เป็นค าที่เกิดจากการรวบรวมรูปแบบการน าเสนอข่าวสารชนิดต่าง ๆ ที่ได้วางแผนจัดท าขึ้น เพ่ือ
น ามาใช้ในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การ
ขายโดยบุคคล (Personal Selling) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การจัดกิจกรรมพิเศษ และการเป็น
ผู้อุปถัมภ์ (Events and Sponsorships) และการบริการลูกค้า (Customer Service) 
 Philip Kotler (2003) ปรมาจารย์ด้านการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า 
เป็น กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่บริษัทได้ด าเนินการเพ่ือที่จะสื่อสารและส่งเสริมสินค้าและบริการ
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อันประกอบไปด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้
พนักงานขาย และการตลาดทางตรง  
 Chris Fill (2002) คือการจัดการโดยองค์การจัดท าข่าวสารในรูปแบบเชิงสนทนากับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จดังกล่าว องค์การจะต้องพัฒนาและ
น าเสนอข่าวสารส าหรับแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกันด้วย รวมทั้งต้องประเมินผล
การรับข่าวสารและพฤติกรรมของผู้รับว่ามีการตอบสนองตามต้องการหรือไม่อีกด้วย 
 Boone Louis E. and Kurtz, David L (1995) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารการตลาดเพ่ือให้
เกิดผลดีมีประสิทธิภาพนั้น นักการตลาดจ าเป็นต้องน าองค์ประกอบของสื่อมาประสมกันเพ่ือให้
สอดคล้องกับกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะและต้องพบกับปัญหาในการประสานงานเพราะมีมุมมอง 
แนวคิด วัตถุประสงค์ต่างกัน ท าให้ประสบความล้มเหลว บรรลุแผนงานตามที่มุ่งหวังไว้เพราะ
เครื่องมือที่น ามาใช้ไม่ประสานสัมพันธ์กัน ไม่สนับสนุนซึ่งกันและไม่สอดคล้องกัน 
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 Lamb, Charles W., Hair, Joseph F. and McDaniel, Carl (1992) กล่าวว่า “การสื่อสาร” คือ
กระบวนการแลกเปลี่ยนความหมาย หรือสร้างความหมายร่วมกันของบุคคลโดยอาศัยลักษณ์ต่าง ๆ ที่
เข้าใจกันทั่วไปเป็นสื่อกลาง บุคคลสร้างความหมายร่วมกันเพ่ือแสดงความรู้สึก ความคิด ข้อเท็จจริง
และทัศนคติ 
 นธกฤต วันต๊ะเมล์  (2555) ได้ ให้ค านิยามของการสื่อสารการตลาด (Marketing 
Communication) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพ่ือสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์และองค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เกิดการตอบสนองตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ รูปแบบหรือเครื่อมือทางการสื่อสาร
การตลาดพ้ืนฐานที่ส าคัญนิยมใช้กันในปัจจุบันมีมากมาย ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing) และการใช้พนักงานขาย (Personal Selling) หรือการใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดรูปแบบต่างๆ อีกมากมายได้แก่ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) การตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) และการเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) เป็นต้น การย้ าเตือนความ
ทรงจ าของผู้บริโภค การโน้มน้าวใจ ตลอดจนไปถึงการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า ซึ่ง
ย่อมจะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 
 จากนิยามความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า  “การสื่อสารการตลาด เป็นกระบวนการจัดการที่
องค์การจัดท าขึ้นเพ่ือสื่อข่าวสารถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือโน้มน้าวยจูงใจให้พวกเขาเกิดการ
รับรู้ (Perception) เกิดความเข้าใจ (Understanding) และเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่บริษัทน าเสนอตามที่มุ่งหวังไว้” (ดารา ทีปะปาล และ 
ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557) 
 ค าว่า “การสื่อสารการตลาด” (Marketing Communications) กับ “การส่งเสริม
การตลาด” (Promotion) คือเรื่องเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้เพราะท าหน้าที่เหมือนกัน โดยการ
สื่อสารการตลาด มีบทบาทส าคัญในด้านการท าหน้าที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน อันเป็นหัวใจของ
การตลาดและหน้าที่ส าคัญของการสื่อสารสรุปได้ดังนี้คือ (ดารา  ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 
2557) 
 1) สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เพ่ือท าให้ลูกค้าที่มุ่งหวัง (Potential Customers) 
เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่น าเสนอ 
 2) สามารถน ามาใช้เพ่ือชวน (Persuade) ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เกิดความ
ต้องการและตัดสินใจซื้อในที่สุด 
 3) สามารถน ามาใช้เพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ลูกค้าในความจ าเป็นบางอย่างที่
จะต้องมี หรือเตือนความทรงจ าในด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท าบางอย่างเป็นต้น 
 4) สามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นผู้ชี้ให้เห็นความแตกต่าง (Differentiator) ระหว่างผลิตภัณฑ์
ของบริษัทกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน เพ่ือจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 5) สามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท (Build Company Image) ให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีให้อยู่ในความทรงจ าลูกค้า และจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่าง
มั่นใจในที่สุด 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การสื่อสารการตลาดมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ทั้งตัว “องค์การ” เองรวมทั้งสิ่งที่องค์การน าเสนอ กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของบริษัท
ฯ ปัจจุบันจึงต่างมุ่งเน้นให้ความส าคัญด้านการสื่อสารการตลาดมากข้ึน 
 2.1.2 เครื่องมือและกระบวนการสื่อสารการตลาด 
 Tom Duncan (2005) ได้ เขียนไว้ ในหนังสือ “Principle of Advertising & IMC” ว่า
เครื่องมือสื่อสารการตลาดประกอบด้วย 8 อย่าง แต่ละอย่างมีลักษณะขอบเขตหน้าที่ มีข้อดี ข้อเสีย 
ข้อจ ากัดไม่เหมือนกัน ผู้สื่อสารต้องท าความเข้าใจเครื่องมือแต่ละอย่างเป็นอย่างดี จึงสามารถน ามา
ประสมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ (1) การโฆษณา (Advertising) (2) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) (3) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public Relations and Publicity) (4) 
การขายโดยบุคคล (Personal Selling) (5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) (6) การบรรจุ
ภัณฑ์ (Packing) (7) การจัดกิจกรรมพิเศษ และการเป็นผู้อุปถัมภ์ (Events and Sponsorships) (8) 
การบริการลูกค้า (Customer Service) 
 Belch, George E. and Belch, Michael A. (1993) กล่าวว่า การสื่อสารหมายถึงการ
ส่งผ่านข้อมูล การแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือกระบวนการในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่ง
ข่าวสาร (Sender) และผู้รับข่าวสาร (Receiver) ค านิยามนี้ระบุว่าในการสื่อสารจ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย และต้องมีการส่งผ่านข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (หรือ
จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง) ซึ่งการสื่อสารนั้นไม่สามารถท าได้ง่ายเสมอไปโดยความพยายามใน
การสื่อสารหลาย ๆ ครั้งอาจไม่สบความส าเร็จ 
  

ขอบข่ายของประสบการณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบจ าลองของกระบวนการสื่อสารที่เป็นแผนภาพ 
ที่มา :  George E. Belch and Michael A. Belch, Introduction to Advertising and Promotion,  
        2d ed. (Boston, Mass.: Richard D. Irwin, Inc., 1993), p. 190 
 

รูปแบบจ าลองการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการสื่อสารประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ 4 ส่วนคือ (1) ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) และผู้รับข่าวสาร (Receiver) (2) ข้อความ 
(Message) และช่องทางการสื่อสาร  (Channel) (3) การเข้ารหัส (Encoding) การถอดรหัส 

ผู้ส่ง
ข่าวสาร 

การ
เข้ารหสั 

การ
ถอดรหัส 

ผู้รับ
ข่าวสาร 

ช่องทาง 
 
 

ข่าวสาร 

การตอบสนอง ข้อมูลย้อนกลับ 

สิ่งรบกวน 
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(Decoding) การตอบสนอง (Response) และความคิดเห็นย้อนกลับ (Feedback) (4) สิ่งรบกวน 
(Noise) และประสบการณ์ของผู้ส่งสาร และประสบการณ์ของผู้รับข่าวสาร 
 การเข้ารหัส ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งก าเนิดของการสื่อสารคือ บุคคลหรือองค์กรที่มีข้อมูลที่
ต้องการแบ่งปันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน กระบวนการสื่อสารเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ส่งข่าวสารเลือกค า 
สัญลักษณ์รูปภาพและอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงถึงข้อความที่จะส่งไปยังผู้รับข่าวสารกระบวนการนี้เรียกว่าการ
เข้ารหัส เกี่ยวกับการรวบรวมความคิดแนวคิดหรือข้อมูลเพ่ือสร้างรูปแบบสัญลักษณ์ เป้าหมายของผู้
ส่งข่าวสารคือ เพ่ือเข้ารหัสข้อความตามวิธีที่จะสามารถเข้าใจได้โดยผู้รับข่าวสารซึ่งหมายความว่าการ
ใช้ค า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ผู้รับข่าวสารมีความคุ้นชิน สัญลักษณ์บางอย่างมีความหมายที่เป็น
สากล 
 ข้อความ กระบวนการเข้ารหัสน าไปสู่การพัฒนาข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหรือ
ความหมายที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการส่งไปยังผู้รับข่าวสาร โดยที่อาจเป็นข้อความเป้นภาษาหรือข้อความ
ที่ไม่เป็นภาษา ใช้การพูดหรือเขียนหรือใช้สัญลักษณ์ก็ได้ และต้องปรับเปลี่ยนข้อความให้อยู่ในรูปที่
เหมาะสมส าหรับช่องทางการสื่อสารที่จะใช้ 
 ช่องทางการสื่อสาร คือวิธีการที่การสื่อสารเดินทางจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร 
โดยทั่วไปช่องทางจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ แบบบุคคล (Personal) หรือไม่ใช้บุคคล 
(Non-personal) ช่องทางการสื่อสารแบบบุคคลเป็นการสื่อสารโดยตรงกับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น พนักงานขายเป็นช่องทางการสื่อสารแบบบุคคลที่ส่งข้อความส าหรับการขายไปยังผู้ซื้อหรือผู้ที่มี
แนวโน้มจะเป็นลูกค้า ช่องทางแบบไม่ใช้บุคคลของการสื่อสารคือ ช่องทางต่าง ๆ ที่น าข้อความไปโดย
ไม่มีการติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารลักษณะนี้มักจะ
เรียกโดยทั่วๆไปว่า สื่อเนื่องจากข้อความถูกส่งไปยังบุคคลจ านวนมากพร้อม ๆ กัน 
 ผู้รับข่าวสาร/การถอดรหัส  ผู้รับข่าวสารคือบุคคลที่ผู้ส่งข่าวสารแบ่งปันความคิดหรือข้อมูล 
ผู้รับข่าวสารคือผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายหรือผู้ที่อ่าน ได้ยินและ/หรือเห็นข้อความของนักการตลาด
แล้วท าการถอดรหัส การถอดรหัสคือ กระบวนการของการแปลงข้อความของผู้ส่งข่าวสารกลับมาเป็น
ความคิด กระบวนการดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งจากกรอบอ้างอิงหรือประสบการณ์ของผู้รับข่าวสาร 
เพ่ือให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการถอดรหัสของผู้รับข่าวสารต้องตรงกับการเข้ารหัสของ
ผู้ส่งข่าวสาร หรือกล่าวง่าย ๆ คือผู้รับข่าวสารสามารถตีความสิ่งที่ผู้ส่งข่าวสารพยายามสื่อสารได้
ส าเร็จ 
 สิ่งรบกวน  กระบวนการสื่อสารอาจมีปัจจัยภายนอกต่าง  ๆที่อาจบิดเบือนหรือรบกวนต่อการรับสาร 
เรียกว่าสิ่งรบกวน เช่น ข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการเข้ารหัสข้อความ การบิดเบือนของสัญญาณวิทยุ
หรือโทรทัศน์ หรือการเบี่ยงเบนความสนใจที่เกิดขึ้นที่จุดรับสารเป็นต้น นอกจากนี้สิ่งรบกวนยังอาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีจุดร่วมระหว่างประสบการณ์ของผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสาร การขาดจุดร่วมนี้
อาจส่งผลให้เกิดการเข้ารหัสข้อความไม่ถูกต้อง การใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์หรือค าที่ไม่คุ้นเคยหรือมี
ความหมายที่แตกต่างกับผู้รับข่าวสาร ยิ่งขาดจุดร่วมระหว่างผู้ส่งข่าวสารและรับสารมากเท่าไหร่ 
โอกาสที่จะเกิดสิ่งรบกวนชนิดนี้ก็จะมีมากขึ้น 
 การตอบสนอง/ความคิดเห็นย้อนกลับ เป็นปฏิกริยาหลังได้เห็น ได้ยินหรือได้อ่าน
ข้อความเรียกรวมว่าการตอบสนอง โดยการตอบสนองผู้รับข่าวสารอาจเป็นได้ตั้งแต่การกระท า
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แบบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น การบันทึกข้อมูลไว้ในความทรงจ าเพ่ือกระท าบางสิ่ง เช่น การโทร
ติดต่อไปยังเบอร์โทรฟรีเพ่ือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ ความคิดเห็นย้อนกลับ
เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของผู้รับข่าวสาร ซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับอาจอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย 
และช่วยให้ผู้ส่งข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ต้องการส่งได้รับการถอดรหัสและได้รับ
อย่างไร 
 การสื่อสารการตลาดนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจต่างๆ มีการ
แข่ ง ขั นกั นสู ง ม าก  แต่ ล ะธุ ร กิ จ ต่ า งพยายามที่ จ ะ ใช้ ก ารสื่ อ ส ารการตลาด  (Marketing 
Communication) ในการสื่อสารข้อมูลที่ไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (Shimp, 2000) ได้
สรุปบทบาทของการสื่อสารการตลาดได้ 7 ประการดังนี้ 
 1)  เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในสินค้าและบริการ 
 2)  เพ่ือย้ าเตือนความทรงจ ากับผู้บริโภคเป้าหมาย 
 3)  เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายทราบ 
 4)  เพ่ือโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายตอบสนองในแนวทางที่องค์กรต้องการ 
 5)  เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหรือองค์กรให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคเป้าหมาย 
 6) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการขององค์กร 
 7) เพ่ือท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ าหรือสร้างความภักดีในสินค้าและบริการขององค์กร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2535) ได้กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่จะสื่อสารกับลูกค้าที่
คาดหวัง เพ่ือแจ้งข่าวสาร เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ ตลอดจนเพ่ือสร้างทัศนคติ
และภาพพจน์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 
ตารางท่ี 2.1 สรุปลักษณะส าคัญของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดพ้ืนฐาน 5 ประเภท 
 

ลักษณะท่ีส าคัญ 
การ

โฆษณา 
การ

ส่งเสริม
การขาย 

การ
ประชาสัมพันธ์ 

การขาย
โดยใช้

พนักงาน 

การตลาด
ทางตรง 

1. ความสามารถด้านการ
สื่อสาร 

     

- ความสามารถที่จะส่ง
ข่าวสารเป็นรายบุคคล 

ต่ า ต่ า ต่ า สูง สูง 

- ความสามารถที่จะ
เข้าถึงผู้รับสารเป็น
จ านวนมาก 

สูง ปานกลาง ปานกลาง ต่ า ปานกลาง 

- ระดับของการมี
ปฏิสัมพันธ์ 

ต่ า ต่ า ต่ า สูง สูง 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ลักษณะท่ีส าคัญ การ
โฆษณา 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การ
ประชาสัมพันธ์ 

การขาย
โดยใช้

พนักงาน 

การตลาด
ทางตรง 

- ความน่าเชื่อถือของ
ข่าวสาร 

ต่ า ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

2. ต้นทุน      
- ต้นทุนรวม สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 
- ต้นทุนเฉลี่ยต่อคน ต่ า ปานกลาง ต่ า สูง สูง 
- ความสูญเสีย สูง ปานกลาง สูง ต่ า ต่ า 
- ปริมาณการลงทุน สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 
3. การควบคุม       
- ความสามารถที่จะ

เลือกกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

ปานกลาง สูง ต่ า ปานกลาง สูง 

- ความยืดหยุ่นในการ
ปรับเนื้อหา 

ปานกลาง สูง ต่ า ปานกลาง สูง 

 
ที่มา :  Fill (1999, p.9) 
  
 คอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2009) ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Marketing 
Management” ว่ามี 8 อย่าง คือ (1) การโฆษณา (2) การส่งเสริมการขาย (3) การจัดกิจกรรมพิเศษ
และประสบการณ์ (4) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (5) การตลาดทางตรง (6) การตลาดที่
สามารถตอบโต้กันได้ (7) การตลาดอาศัยการพูดปากต่อปาก (8) การขายโดยบุคคล  
 ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2557) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การสื่อสารเป็น
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ความคิด และความรู้สึกระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็น
ผู้ส่งข่าวสารไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้รับข่าวสาร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองกัน ในทางการตลาดผู้บรหารการตลาดจ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคหรือลูกค้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อ หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มุ่งหวัง การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารการตลาด 
 นักทฤษฎีการสื่อสารได้สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายกระบวนการสื่อสารแยกเป็น 2 แบบคือ 
แบบจ าลองที่เป็นแผนภาพ และแบบจ าลองที่เป็นวาจา แบบจ าลองที่เป็นแผนภาพแสดงองค์ประกอบ
ในกระบวนการสื่อสาร ประกอบด้วย 9 อย่าง ได้แก่ ผู้ส่งข่าวสาร การเข้ารหัส ข่าวสาร ช่องทาง
ข่าวสาร/สื่อ การถอดรหัส ผู้รับข่าวสาร การตอบสนอง ข้อมูลย้อนกลับ และสิ่งรบกวน ส่วน
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แบบจ าลองที่เป็นวาจา เป็นการอธิบายยกกระบวนการสื่อสารด้วยการตั้งค าถาม 5 ค าถามได้แก่ ใคร
กล่าวอะไร ผ่านช่องทางใด ถึงใคร และเกิดผลอะไร กระบวนการสื่อสารทั้ง 2 ตัว แบบนี้มี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 
 ในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ มีหลักส าคัญประการหนึ่งคือ ผู้ส่งข่าวสารกับ
ผู้รับข่าวสารจะต้องมีขอบข่ายของประสบการณ์ตรงกันหรือซ้อนกัน ยิ่งมีขอบข่ายของประสบการณ์
ตรงกันมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการคือ 
สิ่งรบกวนที่เข้ามาแทรกแซงในช่วงใดช่วงหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร ท าให้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อ
การสื่อสารระหว่างกันอย่างมาก จึงต้องหาทางขจัดสิ่งรบกวนให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 นักการตลาดจ าเป็นจะต้องรู้วิธีด าเนินงาน 5 ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้บริโภค หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่อให้เกิดผลดีที่สุด ได้แก่ 
 1) การวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมายเพ่ือน ามาใช้ก าหนดรูปแบบ เนื้อหา
สาระของข่าวสารที่จะน าเสนอให้สอดคล้องกับผู้รับข่าวสาร 
 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพ่ือให้บรรลุตามขั้นตอนที่ต้องการ มี 3 ขั้นตอนคือ 
ขั้นการรับรู้ ขั้นพอใจ และข้ันแสดงพฤติกรรม  
 3) การออกแบบข่าวสาร เพ่ือให้ผู้รับสารตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการ ซึ่ง
จะต้องค านึงถึงเนื้อหาของข่าวสาร การก าหนดโครงสร้างของข่าวสาร รูปแบบการน าเสนอ รวมทั้งผู้
ส่งข่าวสาร เพ่ือให้มีอิทธิพลจูงใจตามที่มุ่งหวัง  
 4) การเลือกช่องทางการสื่อสาร เพ่ือน าข่าวสารไปยังผู้ฟังเป้าหมายแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ 
ช่องทางที่ใช้บุคคล โดยผ่านการใช้พนักงานขายของบริษัท ใช้ผู้เชี่ยวชาญ และการใช้กระบวนการทาง
สังคม และช่องทางท่ีไม่ใช้ตัวบุคคล ได้แก่ การใช้สื่อ การสร้างบรรยากาศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 5) การตั้งงบประมารณการสื่อสารการตลาดโดยรวม และการวัดผลงานการสื่อสาร  
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ภาพที่ 2.2  กระบวนการสื่อสาร 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Philip Kotler and Gray Armstrong, Principles of Marketing,  
         Prentice Hall, Inc, 1996 
 
 สรุปองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารมีดังนี้ (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2556, น.219) 
 1) ผู้ส่งสาร (Source) กระบวนการสื่อสารเริ่มต้นจากผู้ส่งสาร ได้แก่ บริษัทตัวแทนโฆษณา
เป็นผู้เลือกข่าวสารที่ต้องการส่งสารไปยังผู้รับสาร 
 2) ผู้รับสาร (Receivers) เป็นผู้ที่อยู่ปลายสุดของกระบวนการสื่อสาร คือกลุ่มเป้าหมายที่ผู้
ส่งสารต้องการส่งข้อมูลข่าวสารไปถึง เพ่ือชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบางประการ 
 3) ข่าวสาร (Message) คือ ประเด็นหรือเนื้อหาที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารทราบ เช่น 
คุณประโยชน์ของสินค้า เงื่อนไขการลดราคา 
 4) สื่อ (Media) ในการส่งข่าวสารนั้น ข่าวสารจะถูกส่งผ่านสื่อ เช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
หรือสื่ออ่ืนๆ ซึ่งสื่อแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับลักษณะของข่าวสารและผู้รับสารแตกต่างกันออกไป 
บางครั้งผู้ส่งสารอาจเลือกส่งข่าวเดียวกันผ่านสื่อหลายชนิดเพื่อให้ครอบคลุมผู้รับสารแตกต่างกันไป 
 5) การเข้ารหัส (Encoding) และการถอดรหัส (Decoding) ปกติข่าวสารที่อยู่ในใจผู้ส่ง
สารจะถูกถ่ายทอดในรูปของค าพูด ตัวอักษร สัญลักษณ์ น้ าเสียง หรืออ่ืน ๆ ถือว่าเป็นการเข้ารหัส
กระบวนการสื่อสาร เช่น บริษัทบางจากปิโตเลียมเลือกใช้โทนสีเขียวส าหรับปั้มน้ ามัน และมักจะมีค า
ว่า “Green” กับกับไว้ 
 6) การตอบสนอง (Response) คือ ปฏิกริยาที่ผู้รับสารมีต่อข่าวสารที่ส่งไป เช่น เมื่อชม
โฆษณาแล้วพยักหน้าหรือยิ้ม แสดงว่าเขาเข้าใจและชอบโฆษณานั้น 

ผู้ส่งสาร 
Sources 

เข้ารหสั 
Encodin

g 

ข่าวสาร 
Message 

ถอดรหัส 
Decoding 

ผู้รับสาร 
Receivers 

สิ่งรบกวน 
Noises 

ผลสะท้อนกลับ 
Feedback 

การตอบสนอง 
Response 

สื่อ / media 
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 7) ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลหรือผลที่สะท้อนกลับไปยังผู้ส่งสารจากการ
สื่อสารนั้น เช่น ผลสะท้อนในรูปยอดขายของสินค้าสูงขึ้น หรือผลวิจัยที่แสดงความรับรู้และความชื่น
ชอบโฆษณา 
 8) สิ่งรบกวน (Noise) ในระหว่างการสื่อสารทุกชนิดอาจมีสิ่งรบกวนท าให้การสื่อสารขาด
ช่วงหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เช่นขณะที่ผู้รับสารฟังโฆษณาทางวิทยุ อาจมีเสียงทะเลาะกันของ
คนข้างบ้านดังรบกวนเสียงโฆษณาจากวิทยุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  กระบวนการสื่อสารทางการตลาด 
ที่มา : Shimp, 2000, p.118 

   
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในลักษณะของ

กระบวนการของการสื่อสารใน 4 องค์ประกอบหลักคือ ผู้ส่งสาร (Source/Sender) สาร (Channel) 
และผู้รับสาร (Receiver) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.3 
  

ผู้ส่งสาร 
(เข้ารหัสสาร) 

ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร 
(ถอดรหัสสาร) 

อุปสรรค 

ปฏิกริยาตอบกลับ 
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ภาพที่ 2.4 แบบจ าลองแสดงกระบวนการสื่อสารการตลาด 
ที่มา : กระบวนการสื่อสารการตลาด (ธนกฤต วันต๊ะเมล์, 2555, น.6) 
    
 กระบวนการสื่อสารการตลาดจะเริ่มต้นจากการที่ผู้ส่งสาร  (Source) ท าการเข้ารหัส 
(Encoding) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราจะน าเอาความคิดแปลออกมาให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่ผู้รับสาร
สามารถเข้าใจได้ ซึ่งกระบวนการเข้ารหัสนี้เองจะน าไปสู่สาร (Message) ที่จะส่งออกไป ซึ่งเมื่อสารถูก
ส่งออกไปผ่านสื่อ (Media/Channel) ซึ่งหมายถึงช่องทางที่จะน าพาสารนั้นไปถึงผู้รับสารแล้ว ผู้รับ
สาร (Receiver) ก็จะท าการถอดรหัส (Decoding) ซึ่งเป็นการตีความหมายของสารในรูปความคิด
หรือการรับรู้ที่มีต่อข่าวสารนั้น หลังจากนั้นผู้รับสารจะส่งปฏิกริยาตอบกลับ (Feedback) มายังผู้ส่ง
สารได้เป็นกระบวนการในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง  
 ทั้งนี้ ในกระบวนการสื่อสารอาจเกิดอุปสรรคหรือสิ่ งรบกวน  (Noise) ขึ้นได้ในทุก
องค์ประกอบจากตัวผู้ส่งสาร ตัวสาร สื่อ และผู้รับสาร เช่น ผู้ส่งสารไม่มีทักษณะการสื่อสาร สารนั้น
เข้าใจยาก สื่อที่ใช้ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย หรือผู้รับสารไม่มีความรู้ในเรื่องที่ท าการสื่อสาร 
เป็นต้น ดังนั้นในการสื่อสารแต่ละครั้ง ผู้ที่ท าการสื่อสารจ าเป็นที่จะต้องพยายามลดอุปสรรคของการ
สื่อสารให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้การสื่อสารนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และจาก
กระบวนการสื่อสารในข้างต้น สามารถน ามาประยุกต์เป็นแบบจ าลองแสดงกระบวนการของการ
สื่อสารการตลาดได้ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.4 
 เมื่อมาพิจารณาถึงกระบวนการของการสื่อสารการตลาดโดยอิงตามองค์ประกอบของการ
สื่อสารข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าจุดเริ่มต้นของการสื่อสารการตลาดจะเกิดขึ้นที่องค์กรผู้ผลิตสินค้า
และบริการจะท าการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด อาทิ ข้อมูลของตราสินค้าที่เพ่ิงเปิดตัวใหม่ ข้อมูล
ของตราสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขาย หรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จ าหน่ายสินค้า เป็นต้น โดย
ส่งผ่านสื่อต่างๆ อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
 หากมองในระดับที่กว้างขวางขึ้น ค าว่าสื่ออาจหมายรวมถึงเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
รูปแบบต่าง ๆ ก็ได้ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การ
ใช้พนักงาน การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดออนไลน์ และการเป็นผู้สนับสนุน เป็นต้น โดยส่งผ่านไป

ผู้ผลิตสินค้าและ
บริการ 

ข่าวสารทาง
การตลาด 

สื่อต่างๆ ผู้บริโภคเป้าหมาย 

สิ่งรบกวน 

การตอบสนองของ
ผู้บริโภคเป้าหมาย 
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ยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายถือเป็นผู้รับสารของกระบวนการสื่อสารในครั้งนี้ เมื่อผู้บริโภคเป้าหมายได้รับ
ข่าวสารทางการตลาดแล้ว ก็จะส่งปฏิกริยาตอบกลับมาในรูปแบบของการตอบสนองต่าง ๆ เช่นการ
ซื้อหรือไม่ซื้อสินคา้และบริการนั้น การเกิดทัศนคติชอบหรือไม่ชอบผู้ผลิต เป็นต้น  
 ทั้งในระหว่างกระบวนการก าลังด าเนินอยู่นั้น อาจเกิดสิ่งรบกวนหรืออุปสรรองการสื่อสาร
การตลาดขึ้นได้ในทุกองค์ประกอบ เช่น ผู้ผลิตสินค้าและบริการไม่มีความรู้ในการสื่อสารการตลาด 
ข่าวสารทางการตลาดมีความไม่ชัดเจน คลุมเครือ สื่อที่ใช้ไม่เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายหรือการที่
ผู้บริโภคเป้าหมายขาดทักษะในการแปลความหมายข่าวสารทางการตลาดที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการส่งมา 
ท าให้ตีความข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น นักสื่อสาร
การตลาดจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบและประเมินสิ่งรบกวนเหล่านี้อยู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือที่จะได้
จัดการแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ได้ลดน้อยลงและหายไปในที่สุด เพ่ือให้การสื่อสารการตลาดขององค์กร
ผู้ผลิตสินค้าและบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 สรุปการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และองค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เกิดการตอบสนองตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
หรือเพ่ือเป็นการย้ าเตือนความทรงจ าของผู้บริโภค การโน้มน้าวใจ ตลอดจนไปถึงการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งย่อมจะน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได้  
 
2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

2.2.1 ความหมายและแนวคิดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2557, น.18) สรุปว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ คือ แนวความคิดของการสื่อสารการตลาด ที่ผู้บริหารการตลาดได้วางแผนพัฒนาขึ้นมาโดย
การน าเครื่องมือสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบมาประสมประสานกันอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถส่ง
ข่าวสารที่เกิดผลกระทบผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้บังกิดผล
ตามที่มุ่งหวัง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสื่อสารตลาดบูรณาการเป็นการสร้างภาพขนาดใหญ่หรือ 
Big Picture จ าเป็นต้องใช้การวางแผนการตลาด การจัดโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดและ
ประสานงานของเครื่องมือสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่าง  ๆ น ามาใช้รวมกัน เป็นกลยุทธ์การ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดแต่เพียงอย่างเดียว ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพราะการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อ
บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ลูกค้ารับรู้ข่าวสารมาจากหลายทาง เช่น สื่อโฆษณาผ่านสื่อต่าง  ๆ 
จากราคาผลิตภัณฑ์ จากการตลาดเจาะจง จากข่าวสารต่าง  ๆ จากกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
รวมทั้งจากประเภทของร้านค้าที่ผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย เป็นต้น 
 จุดมุ่งหมายหลักของการสื่อสารการตลาด IMC คือการที่นักการตลาดพิจารณาถึงความ
หลากหลายของเครื่องมือในการสื่อสาร ตลอดจนวิธีการที่สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือส่งข้อความไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดต้องประเมินว่าเครื่องมือส าหรับการสื่อสารแต่ละชนิดมีคุณค่าอย่างไร
ส าหรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถน ามาใช้งานร่วมกันเพ่ือสร้างโปรแกรม IMC ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปกติจะเริ่มจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเลือกว่าจะใช้เครื่องมือ IMC ใดจึงจะมี
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ประสิทธิภาพมากที่สุดในการเข้าถึง แจ้งให้ทราบ ชักชวน และท้ายที่สุดคือการโน้มน้าวให้เปลี่ยน
พฤติกรรม (Belch & Belch, 2011) 
 Shimp Terence (2010) ได้ให้ความหมายของ IMC ว่า หมายถึงกระบวนการสื่อสารซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การสร้างสรรค์ การบูรณาการ และการน าไปปฏิบัติตามแผน อันเกิดจาก
รูปแบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ (การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การออกข่าวเผยแพร่ การจัด
กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ) เพ่ือส่งมอบไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าที่มุ่งหวังส าหรับผลิตภัณฑ์แบ
รนด์ใด    แบรนด์หนึ่ง 
 สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of Advertising 
Agencies: 4As) ได้ให้ค านิยามของ IMC ไว้ว่า หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสาร ที่
ยอมรับคุณค่าเพ่ิม (added value) ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง (comprehensive plan) ด้วย
การประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะของการติดต่อสื่อสารแบบต่าง  ๆ เช่น การโฆษณา 
การตลาดเจาะจงเพ่ือให้สนองตอบทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และน าวิธีการ
สื่อสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้องกลมกลืน และ
มีผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ที่ประสานสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว (4As, quoted in 
Kotler and Keller, 2009) 
 2.2.2 เหตุผลที่นักการตลาดให้การยอมรับ IMC เพ่ิมข้ึน 
 เหตุผลที่ท าให้นักการตลาดสมัยใหม่ ให้การยอมรับแล้วเปลี่ยนมาใช้แนวความคิด  IMC 
เพ่ิมข้ึนสรุปได้ปัจจัยส าคัญ 5 ประการ ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2557, น.19) 
 1) นักการตลาดมองเห็นคุณค่าอันเกิดจากการประสมประสานของเครื่องมือสื่อสารหลาย ๆ 
อย่างเชิงกลยุทธ์ ท าให้เกิดผลดีมากกว่าใช้เครื่องมือแต่ละอย่างอย่างเอกเทศ 
 2) การประสานเครื่องมือสื่อสารตลาดหลายอย่างเข้าด้วยกัน สามารถหลีกเลี่ยงความ
ซ้ าซ้อน ยังได้รับประโยชน์พลังเสริมแรง ที่เกิดจากเครื่องมือสื่อสารต่าง  ๆ ท าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 
 3) การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
ตลาดมวลชน (Mass Marketing) ย่อส่วนลงเป็นตลาดเฉพาะตัว เฉพาะกิจ หรือการตลาดมุ่งเป้าหมาย 
(Targeted Marketing) รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) ท าให้เกิดเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่มาก การติดต่อสื่อสารกับตลาดหรือลูกค้าท าได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าสมัยใหม่ยุค ไอ ที เป็นศูนย์รวมของเครื่องมือสื่อสารรอบตัว เช่น 
มีโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เป็นต้น นักการตลาดจึงหันมาใช้วิธีสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ระบบการเจาะตลาดตรงจึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มีแนวคิดเปลี่ยนไปจากดั้งเดิม 
 4) ข่าวสารการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกัน สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคจาก
การที่ผู้บริโภคได้รับข่าวสารการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ในแต่ละวัน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร 
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต และสื่ออ่ืน ๆ รวมทั้งข่าวสารที่ได้รับจากเครื่องมือ
ส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ หรือ
การเจาะตลาดตรง ข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ บางครั้งท าให้ผู้บริโภคสับสนเพราะความไม่
สอดคล้องและไม่สัมพันธ์กัน  
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 5) เครื่องมือสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดในปัจจุบัน มีความหลากหลายและมีการแข่งขัน
สูง บริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจด้านการสื่อสารตลาดมากขึ้นและใช้เป็นเครื่องมือหลักเพ่ือเอาชัยชนะ
เหนือคู่แข่ง แต่ละบริษัทจะทุ่มเงินมหาศาลในแต่ละปีเพ่ือติดต่อสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภค 
บริษัทที่ประสบความส าเร็จต้องรู้จักใช้เครื่องมือสื่อสารหลาย ๆ อย่างมาประสมประสานกันอย่าง
กลมกลืน เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคหลายรูปแบบและต้องสร้างข่าวสารที่มีความชัดเจนให้กับผู้บริโภคตาม
แนวความคิดของ IMC เท่านั้น จึงจะประสบผลส าเร็จ 
 

 
 
ภาพที่ 2.5  ประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดบูรณาการ IMC 
 
 ดันแคน (Duncan, 2005) ได้สรุปสาระส าคัญของลักษณะเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการทั้ง 8 อย่างดังนี้ 

1) การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อมวลชนบางอย่างโดยมีผู้
อุปถัมภ์ที่ระบุเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้น การโฆษณาเป็นการติดต่อสื่อสารที่มีลักษณะเป็น
การเชิญชวน มีลักษณะไม่เป็นกลาง และค่อนข้างมีอคิต ลักษณะการโฆษณาจะเป็นไปในท านองที่ว่า 
“ผมจะขายผลิตภัณฑ์หรือความคิดแก่คุณ” (Russell & Lane, 1996)   
 สื่อมวลชน (Mass Media) ที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณานั้น ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร 
และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งข่าวสารเข้าถึงตัวบุคคลแต่ละคน ครอบคลุมบุคคลได้อย่าง
กว้างขวางและกว้างไกล บางครั้งผู้รับข่าวสารจะได้รับข่าวสารในเวลาเดียวกัน และด้วยเหตุที่ลักษณะ
ของการสื่อสารไม่ใช้บุคคล การสื่อสารจึงเป็นการสื่อสารทางด้านเดียว (one-way communication) 
จ าเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่า ผู้รับช่าวสารจะสามารถเข้าใจความหมารยได้ตรงกันและ
สามารถตอบสนองต่อข่าวสารได้ตามที่ต้องการได้หรือไม่ (Belch and Belch, 1998) 
 การโฆษณามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ (1) สามารถควบคุมสิ่งโฆษณาได้มาก เนื่องจาก
บริษัทเสียค่าใช้จ่ายซื้อเนื้อที่เพ่ือโฆษณา จึงสามารถท่ีจะก าหนดข้อความโฆษณาได้ จะให้พูด ให้กล่าว
อะไร จะให้กล่าวเมื่อไร และจะให้ส่งข่าวสารถึงใคร ซึ่งสามารถควบคุมก ากับให้เป็นไปตามที่ต้องการ
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ได้มาก (2) สามารถน ามาใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังได้ทั้งในระดับประเทศในมุมกว้าง หรือมุ่งเน้นกลุ่ม
ย่อยบางกลุ่มโดยเฉพาะก็อาจท าได้ แม้ว่าการโฆษณาจะต้องลงทุนด้วยเงินจ านวนมาก แต่การเข้าถึง
ของข่าวสารถึงผู้คนเป็นจ านวนมาก ต้นทุนการเข้าถึงต่อบุคคล (Cost Per Contact) จึงถูกที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมืออ่ืนๆ (Fill, 2002)  
 2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่
จัดท าขึ้น เพ่ือเสนอคุณค่าหรือจูงใจพิเศษ (Extra Value or Incentives) ส าหรับผลิตภัณฑ์ให้กับ
พนักงานขาย ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อให้สามารถกระตุ้นการขายให้เร็วขึ้น  
(Belch & Belch, 1998)  
 การส่งเสริมการขายแบ่งเป็น 2 ประเภท  
 (1) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นที่ผู้บริโภค (Consumer – oriented) เพ่ือให้ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น ซื้อมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นสิ่งจูงใจ เช่น 
การแจกบัตรคูปอง แจกของตัวอย่าง ของแถม ส่วนลด การแข่งขัน ชิงโชค รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ที่น ามาตกแต่ง ณ แหล่งขาย เป็นต้น  
 (2) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่คนกลาง (Trade – oriented) เพ่ือที่จะกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง 
หรือร้านค้าที่จ าหน่ายทั่วไปรับสินค้าไปจ าหน่าย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณพ์ของบริษัทอีกด้วย 
ส าหรับเครื่องมือที่นิยมน ามาใช้มีมากมาย เช่น การลดราคา (Price Deals) การแข่งขันการขาย 
(Sales Contests) การจัดแสดงสินค้าและจัดนิทรรศการ (Trade Shows and Exhibits) และการจัด
แสดงสินค้า ณ แหล่งขาย (Point-of-Sale: POS Display) เป็นต้น 
 3) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public Relations and Publicity) การ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การติดต่อสื่อสารและการสร้าง ความสัมพันธ์ของ
บริษัทกับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ทึ่เกี่ยวข้องกับบริษัท ชุมชนเหล่านี้ได้แก่ ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต ผู ้ถ ือหุ ้น  พนักงานของบริษัท ร ัฐบาล สาธารณชนทั ่ว ไป และสังคมซึ ่งองค์การนั ้น
ด าเนินงานอยู่ (Boone & Kurtz, 1995)  
 การเผยแพร่ข่าว (Publicity) หมายถึง ข่าวสารที่แพร่ต่อสารธารณชนเกี่ยวกับ บริษัท 
สินค้าหรือบริการที่ปรากฎในสื่อมวลชนต่าง ๆ ในรูปของข่าว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Lamb, Hair & 
McDaniel, 1992)  
 ข้อได้เปรียบของการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว คือ เสียค่าใช้จ่ายต่ าเมื่ อเทียบกับ
เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ยังได้รับความเชื่อถือ
มากกว่าเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การโฆษณา เป็นต้น  
 4) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว ซึ่งผู้ขาย
พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือและ/หรือเชิญชวนให้ผู้ซื้อที่มุ่งหวัง (Prospective Buyers) ให้ซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการของบริษัท หรือให้ปฏิบัติตามความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง (Belch & Belch, 1998)  
 ข้อดีของการขายโดยพนักงานขาย คือ เป็นการติดต่อสื่อสารที่สามารถยืดหยุ่นได้ สามารถปรับ
ข่าวสารให้ลอดคล้องกับความต้องการ หรือตามแต่สถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายได้ สามารถเลือกตลาดและ
ประเภทลูกค้าที่จะติดต่อซื้อขายกันได้ รวมทั้งรู้การตอบสนองของลูกค้าในทันที ไม่เหมือนกับการโฆษณา 
ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อแต่ละราย (Cost per Contact) สูง หากบริษัทใช้วิธีนี้กับกลุ่มเป้าหมาย



 23 

กลุ่มใหญ่ จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากนั้นการใช้พนักงานหลาย  ๆ รายเข้าพบลูกค้า การ
เสนอข่าวสารให้กับลูกค้าอาจจะไม่เหมือนกัน ขาดความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นหนึ่งเดียว 
 5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ระบบการตลาด ซึ่งองค์การใช้
เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง เพ่ือให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และ/หรือ เกิดรายการซื้อขายขึ้น (Belch & Belch, 1998)  
 รูปแบบของการสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication) ที่เป็นหลักและ
นิยมใช้กันมากมี 4 รูปแบบ ดังนี้คือ (Kotler & Armstrong, 1997)  
 (1) การตลาดโดยใช้ จดหมายตรงและ เคตตาล็ อก  (Direct – Mail and Catalog 
Marketing) หมายถึง การด าเนินงานการตลาดโดยวีธีการส่งจดหมาย ใบโฆษณา ตัวอย่างสินค้า โบร์
ชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อก และจ าพวกประเภทเสมือน “พนักงานขายติดปีก” (Salespeople 
on Wings) ส่งตรงไปยังลูกค้าเป้าหมาย (Prospects) ตามรายการลูกค้าที่เลือกสรรทางไปรษณีย์หรือ
อาจวางในร้านค้าหรือศูนย์การค้าใหญ่ ๆ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถหยิบไปได้หรือตอบสนองอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้ตามต้องการ 
 (2) การตลาดโดยใช้โทรศัพท์ (Telemarketing) หมายถึง การด าเนินงานการตลาดโดยใช้
โทรศัพท์เป็นเครื่องมือเพ่ือขายสินค้าและบริการโดยตรงกับลูกค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ โดยบริษัทฯอาจจะ
ท าเป็นแผ่นพับ โบรชัวร์ ฯลฯ บอกลักษณะของสินค้าและบริการที่เสนอขาย พร้อมก าหนดราคาและ
หมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือให้ลูกค้าท่ีต้องการซื้อได้ทางโทรศัพท์ 
 (3) การตลาดโดยใช้โทรทัศน์ (Television Marketing) หมายถึง การด าเนินงานการตลาด
โดยใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการขายสินค้า (1) ใช้การโฆษณาเพ่ือให้ผู้บริโภคตอบสนองโดยตรง 
(Direct – Response Advertising)  โดยนักการตลาดออกสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ (Television 
Spot) ครั้งละ 60 – 120 วินาที เพ่ือบรรยายลักษณะผลิตภัณฑ์ (2) ใช้โทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่ง จัด
โปรแกรมทางโทรทัศน์เพ่ือขายสินค้า และบริการอยางเดียวตลอด 24 ชม พิธีกรผู้จัดการรายจะเสนอ
ส่วนลดพิเศษ ผู้ซื้อทางบ้านจะสั่งซื้อเข้ามา รายการสั่งซื้อจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ การส่งมอบ
จะถูกจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง เรียกว่า “การจ่ายตลาดที่บ้านผ่านทางช่องทางโทรทัศน์” (Home 
Shopping Channels) 
 (4) การขายโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ (Online Computer Shopping) 
หมายถึง การเสนอขายสินค้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงผู้บริโภคกับผู้ขายสามารถ
โต้ตอบกันได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขายจะท าแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือน าเสนอผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้บริโภคจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตามบ้าน (Home Computer) ต่อสายเข้าสู่ระบบ
ทางสายเคเบิ้ลทีวีหรือโทรศัพท์ 
 ข้อดีของตลาดทางตรงคือ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้โดยสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ
วิถึชีวิตของสังคมสมัยใหม่ในแง่ของธุรกิจ การตลาดเจาะตรงจะช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภค
เป้าหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ข่าวสารที่ส่งไปสามารถปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้และ
สามารถวัดประสิทธิผลของการสื่อสารได้ง่าย 
 ข้อเสีย การตลาดเจาะจงเป็นตัวสร้างปัญหาตามมามากมาย คือ เมื่อธุรกิจหันมาใช้รูปแบบ
การติดต่อสื่อสารแบบนี้มากขึ้น เพ่ือแข่งขันกันเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคความมากมาย
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หลากหลายของสื่อโฆษณา ทั้งในรูปจดหมายหรือโทรศัพท์ อาจสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภค และ
อาจสร้างความร าคาญให้ผู้บริโภค เพราะในตู้รับจดหมายจะเต็มไปด้วยจดหมายขยะที่เกี่ยวกับการ
ขายสินค้า ท าให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการในสายตาของลูกค้ากับการใช้
วิธีการขายแบบนี้ 
 6) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการ
ผลิตภาชนะหรือหีบห่อส าหรับผลิตภัณฑ์ ภาชนะหรือหีบห่อส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เรียกว่า “บรรจุภัณฑ์” 
(Packaging) (Kotler & Keller, 2009 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557, น.15) 
 บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกตามลักษณะวัสดุที่น ามาใช้เป็น 3 ระดับคือ 
 (1) บรรจุภัณฑ์ชั้นแรก (Primary Package) ได้แก่ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ชั้นในสุด เช่น
ขวดน้ าหอม 
 (2) บรรจุภัณฑ์ชั้นสอง (Secondary Package) ได้แก่ วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มเพ่ือป้องกันบรรจุ
ภัณฑ์ขั้นแรก เป็นส่วนที่ผู้ใช้ฉีกทิ้งไปเมี่อแกะกล่องออกใช้ เช่น กล่องบรรจุขวด 
 (3) บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง (Shipping Package) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
บรรจุผลิตภัณฑ์เพ่ือการเก็บรักษา การแยกประเภท การขนส่ง เช่น กล่อง กระดาษลูกฟูกที่บรรจุ
ผลิตภัณฑ์เป็นโหล เป็นกล่อง 
 การบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งด้านการส่งเสริมการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ดี นอกจากเพ่ิมคุณค่าด้านความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมทางด้านการโฆษณา
ให้กับผู้ผลิต และยังสร้างจุดเด่น (Differential Advantage) ให้กับตราสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
นักการตลาดเรียกบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวว่า “พนักงานขายเงียบ” หรือ “Silent Salesperson” ถือว่า
เป็นข้อดี ส่วนข้อเสียคือสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายและน าไปจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่า 
 7) การจัดกิจกรรมพิเศษและการเป็นผู้อุปถัมภ์ (Events and Sponsorships) การจัด
กิจกรรมพิเศษ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงตราสินค้า หรือ   แบรนด์ กับกิจกรรมที่ได้จัดท า
ขึ้น ซึ่งโดยปกติมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านกีฬา วัฒนธรรม และการกุศล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมการขายหรือเผยแพร่ข่าวสาร และเพ่ือมุ่งหวังให้ลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้รับรู้รับทราบ 
เรียกว่า “การตลาดเชิงกิจกรรม” (Event Marketing) 
 การเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรม ช่วยเสริมคุณค่าตราสินค้าให้มีระดับสูงขึ้น เพ่ือสร้างความโดด
เด่น โดยผ่านการมีความสัมพันธ์กับผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น นักกีฬา นักดนตรี และแพทย์ เป็นต้น เช่น 
Nike เป็นสปอนเซอร์ให้ไทเกอร์ วูดส์ (Tiger Woods) ไม่ใช่เพราะว่าเขาจะท าหน้าที่เป็นเสมือนป้าย
โฆษณาเคลื่อนที่ (Walking Billboard) ให้กับ Nike เท่านั้น แต่ Nike ต้องการสร้างความสัมพันธ์เชี่อม
โยงระหว่างรองเท้ายี่ห้อ Nike กับความเป็นเลิศในฐานะแชมป์เปี้ยนนักกอล์ฟของไทเกอร์ วูดส์ อีกด้วย 
 การจัดกิจกรรมพิเศษและการเป็นผู้อุปถัมภ์ มีส่วนช่วยให้แบรนด์และบริษัทรู้จักแพร่หลาย 
ในบรรดาผู้เข้ามาร่วมเกี่ยวข้องท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท ยังสามารถน ามาใช้
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ ๆ เพราะการจัดกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าเป้าหมายของตราสินค้า มีจ านวนเปอร์เซ็นต์น้อย ไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนในการจัดกิจกรรมและ
การเป็นผู้อุปภัมภ์รายการ 
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 8) การบริการลูกค้า (Customer Service) คือทัศนคติและพฤติกรรมของบริษัท ที่แสดง
ต่อลูกค้าในระหว่างที่มีการซื้อขายกัน ถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดอย่างหนึ่ง เพราะเม่ือบริษัท
ได้ท าการซื้อขายติดต่อกับลูกค้า บริษัทได้ส่งข่าวสารที่มีอิทธิพลจูงใจในทางดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราใด
ตราหนึ่ง ให้เกิดข้ึนกับลูกค้าด้วย ขณะเดียวกันลูกค้าจะได้รับความรู้สึกที่ดี เกิดความซาบซึ้ง หากได้รับ
บริการที่ดี ซึ่งมีผลท าให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีต่อกันอย่างเหนียวแน่น ในทางตรงข้ามหาก
ได้รับบริการที่ไม่ดีความสัมพันธ์กับลูกค้าในตราสินค้านั้นก็จะพลอยเสียไปด้วย 
 ปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกแบรนด์สินค้ามากมาย บริษัทใด หรือแบรนด์ใด ให้บริการต่อ
ลูกค้าท่ีดี ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ลูกค้าเลือกซ้ือ ดังนั้น การบริการลูกค้าที่ดีจึงเป็นการสร้างแบรนด์
ที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เครื่องมือสื่อสารการตลาดทั้ง 8 อย่าง ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นเครื่องมือที่
นักการตลาดน ามาใช้เพื่อการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ จะเห็นได้ว่าการน า
เครื่องมือทั้งหมดมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม นักการ
ตลาดจ าเป็นต้องพิจารณาถึงเครื่องมือสื่อสารแต่ละอย่างให้รอบคอบเพื่อที่จะน ามาใช้ร่วมกัน 
รวมทั้งวิธีการประสานกับเครื ่องมืออย่างอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และ
วัตถุประสงค์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กล่ าวโดยสรุปได้ ว่ า การสื่อสารการตลาดบูรณาการ ช่วยใหข่าวสารที่ส่งออกไปมี
ความต่อเนื ่องสอดคล้องกันและมีผลต่อยอดขายสูง ท าให ฝ่ ายบริหารคิดครบทุกมุมที ่จะ
สื่อสารกับผู บริโภคเกี่ยวกับจุดยืนของบริษัทกับการให้น้ าหนักในแตละสื่อและเงื่อนไขเวลา 
นอกจากนี้ยังท าให เกิดความรับผิดชอบชัดเจนในการสร างภาพจน์สินค้าอย างที่ไม เคยมีมา
ก่อน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทที่จะสื่อสารเข าถึงกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม 
ด้วยข่าวสารที่ถูกต้องในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ละอย่างมี
ขอบเขต หน้าที่ และข้อจ ากัดไม่เหมือนกัน ในที่นี้ทางผู้วิจัยได้กล่าวถึงการสื่อสาร การตลาด
บูรณาการโดยใช้แนวคิดของ  ทอม ดันแคน, 2005 ประกอบด้วยเครื ่องมือวัด 8 ชนิดซึ ่ง
ประกอบไปด้วย (1) การโฆษณา (2) การส่งเสริมการขาย (3) การประชาสัมพันธ์ (4) การขาย
โดยบุคคล (5) การตลาดทางตรง (6) แพคเกจทัวร์ (7) การจัดกิจกรรมพิเศษ (8) การบริการ
ลูกค้า ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นถึงการที่จะท าให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพ่ือเข้ามาซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวนั้นต้องอาศัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การมาประยุกต์ใช้ 
 
2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.3.1 ความหมายและแนวคิดของพฤติกรรมผู้บริโภค 
Kardes, Cronley, & Cline (2011) หมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดของผู ้บริโภคที่

เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ การทิ้งสินค้าและบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการ
ตอบสนองเชิงพฤติกรรม ที่ เกิดขึ้นล่วงหน้า ขณะใช้สินค้าหรือบริการและภายหลังกิจกรรม
นั้น ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นการน ากิจกรรมต่างๆ มาแตกเป็นกิจกรรม
ย่อย เช่น การค้นหาข้อมูล การเปรียบเทียบคุณค่า การเปรียบเทียบราคา ความพึงพอใจใน
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การใช้สินค้า  จากนั้นจึงท าการศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคในแต่ละกิจกรรม ท าให้เข้า
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้การวางแผนการตลาดและการก าหนดกลยุทธ์เกิดประสิทธิผล 

Hoyer & Macinnis (2010) หมายถึง พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งสะท้อนจากผลรวมการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค โดยล าดับตั้งแต่การจัดหา การบริโภค และการทิ้งสินค้าหรือบริการที่มีต่อ
กิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด ของการตัดสินใจในช่วงเวลาหนึ่ง จากความหมาย
ดังกล่าวสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบได้แก่ (1) การตัดสินใจซื้อหรือไม่ ซื้ออะไร ท าไม
ต้องซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อไร ซื้อที่ไหน ซื้อเท่าไร ซื้อบ่อยแค่ไหน และใช้เวลานานเท่าไร (2) เกี่ยวกับ
การบริโภค ได้แก่ การได้รับมา การใช้ และการทิ้ง (3) สิ่งที่น าเสนอ ได้แก่ สินค้า บริการ กิจกรรม 
ประสบการณ์ บุคคล ความคิด (4) หน่วยของการตัดสินใจ ได้แก่ ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้มีอิทธิพล ผู้
ตัดสินใจ ผู้ซื้อ ผู้ใช้ (5) ระยะเวลา ได้แก่ ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ท า
ให้เกิดความสัมพันธ์แบบสองทิศทางกับกลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด โดยพฤติกรรมผู้ บริโภคเป็น
พ้ืนฐานของการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด ในขณะเดียวกันกลยุทธ์และยุทธวิธีทางการ
ตลาดจะต้องมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

Noel H. (2009) หมายถึง การศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภคได้มา 
บริโภคและทิ้งสินค้า บริการ กิจกรรม แนวคิด เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนา ซึ่ง
การได้มาของสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่จ ากัดเพียงการซื้อเท่านั้น แต่รวมถึงการแลกเปลี่ยน เช่าซื้อ หรือ
ขอยืม เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการนั้น จะเห็นได้ว่าจะเน้นไปที่กระบวนการตัดสินใจซื้อใช้ และท้ิง
สินค้า โดยไม่ได้ระบุถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ท าให้ขาดความ
กว้างของพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ได้มีการขยายขอบเขตของการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการท าให้มี
มุมมองของรูปแบบการตัดสินใจที่กว้างข้ึน มีความชัดเจนและผลลัพธ์มากยิ่งข้ึน 
 Schiffman & Kanuk (2007) หมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา (Searching) การซื้อ 
(Purchasing) การใช้  (Using) การประเมินผล  (Evaluating) และการใช้จ่ าย  (Disposing) ใน
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 
 Blackwell, Miniard & Engel (2006, p.735) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมินผล (Evaluating) การได้รับ (Obtaining) การใช้ (Using) 
และการด าเนินการภายหลังการบริโภค (Disposing) สินค้าและบริการ 
 Solomon (2007, p.528) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคท่ี
เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
เขา 

Schiffman & Kanuk (2007, p.4) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมการ
แสดงออกในการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมิน และการก าจัดทิ้งซึ่งสินค้า บริการ และแนวคิด
ต่าง ๆ ของผู้บริโภค 

Moven & Minor (1998) หมายถึง การศึกษาหน่วยการซื้อและกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวข้องกับการได้มา การบริโภค และการทิ้งสินค้าหรือบริการ ประสบการณ์ และแนวคิด จากค า
นิยามจะพบว่าให้ความส าคัญของกิจกรรมที่ได้มาซึ่งสินค้า บริการ ประสบการณ์ และแนวคิดอาจเกิด
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จากการซื้อ-ขาย หรือการแลกเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ดีหากกระบวนการแลกเปลี่ยนมิได้เป็นในเชิงการค้า 
กระบวนการดังกล่าวจะไม่จัดอยู่ในความหมายของค าว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 

Assael (1998) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นกระบวนการในกากรซื้อ
และการใช้สินค้าเพ่ือที่จะท าการตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพอใจให้แก่ตัวผู้บริโภคเอง 
โดยผู้บริโภคจะมีการใช้กระบวนการในการตัดสินใจซึ่งก็คือการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับ
ตราสินค้าต่าง ๆ จากนั้นก็จะท าการพิจารณาตราสินค้าที่เป็นตัวเลือกแล้วจึงท าการประเมินผลก่อนที่
จะท าการตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด 

Engel et al. (1995) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือ กิจกรรมของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้รับ การบริโภค และการก าจัดทิ้งของสินค้าและบริการ ยังรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจในการกระท าดังกล่าวด้วย 

Loudon and Bitta (1993) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพของ
บุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมิน ได้มาใช้หรือทิ้งสินค้าและบริการ จากค านิยามจะเห็นได้ว่า 
พฤติกรรมนี้จะมุ่งเน้นในเชิงกระบวนการ เริ่มจากกระบวนการตัดสินใจ ไปจนถึงการทิ้งสินค้าที่ใช้เสร็จ
แล้ว ซึ่งมีความชัดเจนในเชิงกระบวนการ แต่ยังขาดในเชิงรายละเอียดของกิจกรรมย่อยในแต่ละ
กระบวนการ เช่น การได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการในกรณีไม่ใช่เชิงการค้าจะไม่เข้าค่ายพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

2.3.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
 การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติ  (Attitude) และ
พฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร  จูงใจ และเตือนความทรง
จ าลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับบริษัทและการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดมี 6 กล
ยุทธ์ ดังนี้ (1) การโฆษณา (2) การขายโดยพนักงาน (3) การส่งเสริมการขาย (4) การให้ข่าวสารและ
การประชาสัมพันธ์ (5) การตลาดทางตรง (6) การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต โดยค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้ (1) จุดมุ่งหมายและวิธีการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภคคืออะไร (What?) (2) การตัดสินใจเลือกเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับผู้บริโภค
คือเครื่องมือใด (Which?) (3) วิธีการส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภคและแต่ละสถานการณ์
คืออะไร (What?) (4) วิธีที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการสร้างให้เกิดความตั้งใจและความสนใจคืออะไร  
(What?) (5) ข่าวสารที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้บริโภคคืออะไร (What?) (6) สื่อที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับผู้บริโภคคืออะไร (What?) (7) การโฆษณาควรจะกระท าซ้ าบ่อยครั้งเท่าใด (How Often?) (8) 
ผู้บริโภคต้องการอะไร (What?) (9) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Why?) (10) ใครมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Who?) (11) ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างไร (How?) ค าตอบที่ได้จาก
ค าถามเหล่านี้นักการตลาดจะน าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, 
p.22) 
 ค าถามที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หรือค าถามที่ใช้ในการค้นหาพฤติกรรม
ผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where?, 
และ How? เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  
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 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
ส่วนประกอบของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าจะเป็นผู้มีรายได้
ระดับกลางหรือผู้มีรายได้ระดับสูง 
 2) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงสิ่งที่
ผู้บริโภคซื้อ(Objects) ซึ่งก็คือผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการจากการท่องเที่ยว 
 2.1 การได้พักผ่อนในสถานที่และประเทศท่ีต้องการพักผ่อน 
 2.2 การยอมรับและยกย่องจากผู้อื่นจากการการที่ผู้บริโภคได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 3) ท าไมผู้บริ โภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ทราบถึง
วัตถุประสงค์ (Objectives) ในการใช้บริการท่องเที่ยวมุกและเหตุผลจูงใจในการใช้บริการท่องเที่ยว มีดังนี้ 
 3.1 ซื้อบริการท่องเที่ยวเมื่อรายการน าเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 
 3.2 ซื้อบริการท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้องการด้านการยอมรับและการยกย่องทางสังคม 
 3.3 ซื้อบริการท่องเที่ยวเพื่อต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่างจากท่ีตนเองเป็นอยู่ 
 3.4 ซื้อเพ่ือให้เป็นของขวัญแก่ตนเองในโอกาสพิเศษหรือเป็นของขวัญให้แก่ผู้อ่ืน 
 4) ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participants in the buying?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
เช่น คู่ครอง เพ่ือน บิดามารดา พ่ีน้อง 
 5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
โอกาสในการซื้อ (Occasions) โดยทั่วไปคือ 
 5.1 ผู้ซื้อจะซื้อเมื่อมีเวลาว่างหรือวันหยุดระยาวติดต่อกัน 
 5.2 ผู้ซื้อจะซื้อเมื่อเห็นว่ารายการท่องเที่ยวน่าสนใจและตรงกับประเทศที่ตนเองชื่นชอบ 
 5.3 ผู้ซื้อจะซื้อเพื่อให้เป็นของขวัญแก่ตนเองในโอกาสพิเศษหรือซื้อเป็นของขวัญ
ให้แก่คนอ่ืน 
 6) ผู้บริ โภคซื้อที่ ใด (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
สถานที่ซึ่งผู้บริโภคจะไปซื้อ ซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาเพ่ือจัดช่องทางการจัดหน่าย ในกรณีบริษัท
น าเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะไปซื้อกับบริษัทน าเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยจะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์
มากกว่าที่จะเดินทางไปซื้อด้วยตัวเอง 
 7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ในกรณีที่ผู้ประกอบการจะน าเสนอบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศเข้าสู่ตลาดจ าเป็นต้องศึกษาถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
 7.1 การรับรู้ถึงความต้องการเป็นผู้ เดินทางท่องเที่ยวในรายการน าเที่ยว (Problem 
Recognition) เช่น การโฆษณาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความสวยงาม ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
 7.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ว่ามีรายการท่องเที่ยวรูปแบบใดบ้าง ลักษณะ
เป็นอย่างไร มีใครเป็นผู้จ าหน่าย ระดับราคาเป็นอย่างไร 
 7.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) โดยจะพิจารณาว่ า
เครื่องประดับมุกแบบใดที่เหมาะสมกับตน ในขั้นตอนนี้การก าหนดคุณสมบัติและบริการต่าง ๆ ที่จะ
มอบให้แก่ลูกค้าต้องมีจุดเด่นพอที่จะท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
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 7.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) โดยการตัดสินใจว่าจะซื้อบริการท่องเที่ยว
ต่างประเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ส่วนลดเพ่ือการซื้อครั้งต่อไป หรือใช้เครื่องมือใน
การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยให้มีการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
 7.5 พฤติกรรมที่ดีภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ถ้าผู้ซื้อได้รับความเชื่อมั่น 
และความประทับใจจากการที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในรายการนั้น ๆ แล้ว ก็จะเกิดความพอใจ ก็จะ
สนใจที่จะซื้อบริการน าเที่ยวไปยังประเทศอ่ืน ๆ จากบริษัทน าเที่ยวรายเดิมในครั้งต่อไป 
 
ตารางที่ 2.2  แสดงการใช้ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ (7Os)    

เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
ค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ค าถาม (6W และ 1H) ค าถามที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางด้าน (1) 
ประชากรศาสตร์ (2) 
ภูมิศาสตร์ (3) จิตวิทยา หรือ
จิตวิเคราะห์ (4) พฤติกรรม 

กลยุทธ์การตลาด (4P) ได้แก่ 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม
และสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6W และ 1H) ค าถามที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does the consumer 
buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
(Object) สิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการจากผลิตภัณฑ์คือ 
ต้องการคุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(Product Component) และ
ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง 
(Competitive 
differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product Strategies) 
ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์
หลัก (2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
รูปแบบบริการ (3) ผลิตภัณฑ์
ควบ (4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive 
differentiation) 
ประกอบด้วย ความแตกต่าง
ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ 
พนักงาน และภาพลักษณ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why 
does the consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในกากรซื้อ 
(Objective) ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เพ่ือสนองความต้องการของ
เขาด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อ (1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัย
ทางจิตวิทยา (2) ปัจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรม (3) ปัจจัย
เฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ (1) กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Strategies) (2) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้าน
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การขาย การให้ข่าว  
(3) กลยุทธ์ด้านราคา (Price 
Strategies) (4) กลยุทธ์ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Channel 
Strategies) 

4. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who 
Participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 
(1) ผู้ริเริ่ม (2) ผู้มีอิทธิพล (3) 
ผู้ตัดสินใจซื้อ (4) ผู้ซื้อ (5) ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์
การโฆษณา และ(หรือ) กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies)  
โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6W และ 1H) ค าถามที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เช่นช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
ฤดูใดของปี ช่วงวันใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวัน โอกาส
พิเศษ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) เช่น 
ทางการส่งเสริมการตลาด
เมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับ
โอกาสในการซื้อ 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (What 
does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlet) ที่
ผู้บริโภคไปหาการซื้อ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านขายของช า ฯลฯ 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution 
Channel Strategies) บริษัท
น าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาว่าจะผ่านคน
กลางได้อย่างไร 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How 
the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบด้วย 
(1) การรับรู้ปัญหา  
(2) การค้นหาข้อมูล  
(3) การประเมินทางเลือก  
(4) ตัดสินใจซื้อ  
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์
ส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบด้วย การโฆษณา  
การขายโดยพนักงานขาย  
การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง เช่นพนักงานขายจะ
ก าหนดวัตถุประสงค์ใน 
การขายให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ 

 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น.36 
    
 ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคมีบทบาทและมีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นเครื่องมือส าคัญและเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนหรือองค์กร
ต่าง ๆ ได้แก่ (Hoyer & Macinnis, 2010, p.16-17) 
 1) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ปัจจุบันการตลาดหันมามุ่งเน้นที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให่
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้รับข้อมูลที่ส าคัญ ท าให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในตัวผู้บริโภค สามารถน าไปใช้
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ในการพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2) กลุ่มจริยธรรมและกลุ่มเรียกร้อง (Ethicists and Advocacy Groups) บางครั้งการ
กระท าของนักการตลาดอาจท าให้เกิดประเด็นค าถามทางด้านจริยธรรม ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการรวมตัว
เพ่ือเรียกร้องหรือต่อต้าน ตัวอย่างเช่น การสร้างบทภาพยนตร์ที่แอร์โฮสสร้างความประพฤติที่ไม่
เหมาะสม ถึงแม้จะเป็นเพียงบทภาพยนตร์ แต่กลับถูกต่อต้านจากผู้ประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มเรียกร้องหรือกลุ่มต่อต้าน ซึ่งท า
ให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการเสื่อมเสียชื่อเสียง 
 3) ผู้สร้างนโยบายสาธารณะและผู้สร้างกฎระเบียบ (Public Policy Makers and 
Regulators) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกกฏระเบียบเพ่ือ
สร้างนโยบายในการปกป้องผู้บริโภคต่อการกระท าของนักการตลาดที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม
เช่น การจ ากัดช่วงเวลาที่ท าการ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือไม่ให้เยาชนได้รับโฆษณาที่ไม่
เหมาะสมเป็นต้น 
 4) การศึกษา (Academics) พฤติกรรมผู้บริโภคมีความส าคัญต่อวงการการศึกษา เมื่อมี่
การสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค ท าให้ความรู้มีความหลากหลาย แลเมื่ อมีการท างานวิจัยด้าน
พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการศึกษา จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นต้น 
 
   ผลรวมการตัดสินใจ         การบริโภค         สิ่งที่น าเสนอ        หน่วยการตัดสินใจ       ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.6  องค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Reflects) 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Hoyer & Macinnis, 2010, p.4 
  
 5) ผู้บริโภคและสังคม (Consumers and Society) การเข้าใจผู้บริโภคจะช่วยให้มีการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นส าหรับผู้บริโภค เช่น การวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ท าให้นักการตลาดเข้า

ซื้อหรือไม ่
ซื้ออะไร 
ท าไมต้องซื้อ 
ซื้ออย่างไร 
ซื้อเมื่อไร 
ซื้อท่ีไหน 
ซื้อเท่าไร 
ซื้อบ่อยแค่ไหน 
ใช้เวลานานเท่าไร 

การไดร้ับมา 
การใช้ 
การทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้า 
บริการ 
กิจกรรม 
ประสบการณ ์
บุคคล 
ความคิด 
 
 
 
 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
ผู้มีอิทธิพล 
ผู้ตัดสินใจ 
ผู้ซื้อ 
ผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 

ช่ัวโมง 
วัน 
สัปดาห ์
เดือน 
ปี 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด 
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ใจความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ปัจจุบันนักการตลาดมุ่งที่จะตอบสอนงความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายเพ่ือท า
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจึงน าพฤติกรรมผู้บริโภคกับการประยุกต์ใช้ทางด้านการตลาดได้หลายด้าน
ดังนี้ 
 1) การสร้างและใช้กลยุทธ์ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และศึกษาผู้บริโภคเพ่ือแบ่งส่วนของการตลาดที่มีความต้องการที่เหมือนกัน 
ต้องรู้จ านวนผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มตลาดเพ่ือประเมินความรู้ความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงต้องเข้าใจ
บุคคลิกภาพของผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่มตลาด และทราบความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 
 2) การเลือกตลาดเป้าหมาย เมื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
ระบุได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มใดเหมาะสมที่จะเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย และเข้าใจพฤติกรรมการใช้งาน
สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค 
 3) การก าหนดต าแหน่งในใจผู้บริโภค จะช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดต าแหน่งของ
สินค้าหรือบริการในใจผู้บริโภค โดยศึกษาต าแหน่งของคู่แข่งในใจผู้บริโภค จากนั้นจึงหาต าแหน่งที่ยัง
ไม่มีคู่แข่งรายใดครอบครอง แล้วจึงก าหนดต าแหน่งสินค้าหรือบริการในใจผู้บริโภค 
 4) การตัดสินใจสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด จะช่วยให้
นักการตลาดได้รู ้ว่า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ควรมีวัตถุประสงค์อะไร รูปแบบควรเป็น
อย่างไร ควรเผยแพร่ที่ไหน เมื่อไร การโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ การส่งเสริม
การขายต้องท าอะไรบ้าง ต้องท าเมื่อไร ท าอย่างไร ต้อใช้พนักงานขายเท่าไร และพนักงานควรบริการ
ลูกค้าอย่างไร 
 5) การตัดสินใจด้านราคา จะช่วยในการก าหนดราคาสินค้าและบริการว่าควรจะขายใน
ราคาเท่าไร ผู้บริโภคมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างไร ควรใช้กลยุทธ์ด้านราคาอย่างไร 
 6) การตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สามารถน าผลของการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคไปก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายว่า ควรจ าหน่ายสินค้าที่ใดบ้าง และควรออกแบบร้านค้า
อย่างไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
 พัชรพร เหลืองอุษากุล (2558) ได้กล่าวถึงการใช้สื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือให้
ครองใจ ควรเข้าใจสื่อและวิธีการใช้สื่ออย่างถูกต้องเพราะหากเราใช้สื่อไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อาจท า
ให้สูญเสียงบประมาณไปกับการใช้สื่อผิดประเภทหรือผิดกลุ่มเป้าหมาย โดยที่กลุ่มเป้าหมายอาจจะ
ไม่ได้รับสารด้วยซ้ า เพ่ือการใช้สื่อให้คุ้มค่าเงินมากท่ีสุดเรามาท าความรู้จักดังนี้ 
 1) สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) เป็นสื่อที่ส่งสารได้ครอบคลุมทั่วประเทศเข้าใจง่ายเช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ข้อดีคือจะไม่สามารถอัพเดทให้ทันสถานการณ์
ได้ และสามารถเข้าถึงคนที่อ่านไม่ออกได้ การพิมพ์ต้องอาศัยการจัดเรียงก่อนจึงกระจายสู่ผู้บริโภคได้
ท าให้เมื่อวันผ่านไปข่าวที่เคยใหม่ก็จะกลายเป็นข่าวเก่า แต่ข้อดีคือ สามารถสื่อสารได้นานหากเป็น
สินค้าท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะสื่อสิ่งพิมพ์สามารถน ามาอ่านซ้ าไปมาได้หลายรอบ 
 2) การโฆษณาทางไปรษณีย์ (Direct Mail) ถือเป็นหนึ่งสื่อที่ต้องใช้สิ่งพิมพ์ในการพิมพ์ร่วม
ด้วยและการส่งโฆษณาผ่านทางไปรษณีย์ ด้วยวิธีนี้สามารถเข้าถึงได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ประหยัด
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เงินในการท าโฆษณา สารที่ส่งผ่านจะเป็นสินค้าใหม่บอกโปรโมชั่นประจ าเดือนนั้น  ๆ เช่น การแนบ
โฆษณาสินค้ามากับใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต 
 3) สื่อทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Media) เป็นสื่อดั้งเดิมเหมาะสมในการโฆษณาสินค้า
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะสามารถส่งสัญญาณได้ไกล ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า แต่
ข้อเสียคือ สามารถได้ยินแต่เสียงไม่สามารถเห็นภาพท าให้สารที่สื่อนั้นผิดเพ้ียนไป แต่สื่อสามารถ
กระจายไปตามสัญญาณอินเทอร็เน็ตได้ ช่วยขยายฐานคนฟังไปทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ
ทุกเครื่องมีฟังก์ชั่นวิทยุท าให้สามารถพกติดตัวไปได้ทุกท่ี 
 4) สื่อทางโทรทัศน์ (Television Media) เหมาะในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า 
หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ และตอกย้ าสารที ่ต้องการจะสื ่อ ได้เป็นอย่างดี  เป็นสื ่อที ่มีการ
เคลื่อนไหว  มีสีสัน มีเสียง สามารถใส่เพลงหรือดนตรีประกอบ ท าให้เกิดความสนใจและกระตุ้น
ความอยากซื้อได้ด ี
 5) โฆษณาแฝง คือสื่ออะไรก็ตามที่มีทั้งภาพและเสียงที่มากับรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น
ข่าว ละคร ภาพยนตร์ ซีรีส์ต่าง ๆ คลิปวีดีโอ สามารถสอดแทรกสินค้าหรือตราสินค้าลงไปเป็นส่วน
หนึ่งขององค์ประกอบ สามารถเลือกละครที่มีภาพลักษณ์ตรงกับสินค้า ช่วยให้ตราสินค้ามีภาพลักษณ์
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคที่วางประกอบเป็นฉากหลังของละคร หรือเครื่องดื่มที่วางอยู่
บนโต๊ะผู้ประกาศข่าว 
 6) สื่อกลางแจ้ง (Outdoor Media) เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) ป้ายข้างทาง
ริมถนน (Mupi) ป้ายรถเมล์ (Bus Stop) โฆษณาทางยานพาหนะ (Transit Media) เหมาะในการ
สื่อสารส ารหับกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรไปมาบนท้องถนน ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบเป็นการใช้ป้าย LED 
ผู้คนผ่านไปมาตามสี่แยกจราจรจะมีโอกาสเห็นได้มาก 
 7) การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตและโซเชียลมี เดีย  (Online Media) ผู้บริ โภคให้
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีความส าคัญในชีวิตประจ าวันประกอบกับ แอปเปิ้ลได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนอย่าง 
iPhone และแท็บเล็ตหรือ iPad เพราะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลได้เป็นอย่างดี ท าให้
ผู้บริโภคในการรับสื่อปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมาก สามารถท างานหรือเช็คข่าวสารได้ทุกอย่างผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ดูโทรทัศน์ผ่านมือถือมากขึ้น ฟังเพลงผ่านการดาวโหลดแทนการฟังจากแผ่นซีดี อ่านนิตยสาร
ออนไลน์ แทบได้ว่าทุกอย่างของการสื่อสารกลมกลืนประหนึ่งเป็นอวัยวะส าคัญของมนุษย์เลย 

2.3.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหา หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ

การใช้ของผู้บริโภคเพ่ือศึกษาถึงลักษณะความต้องการ พฤติกรรมการซื้อและการวิจัยของผู้บริโภค
ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategic ) ที่สามารถได้ 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้
ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเริ่มต้นของ
โมเดลนี้อยู่ที่มีสิ่ งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วท าให้เกิดการตอบสนอง 
(Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่ง
กระตุ้นภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
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ความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจเกิดการซื้อสินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจ
ซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 
ส่วนคือ 

1.1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่ เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ประกอบด้วย (1)  สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือ
กระตุ้นความต้องการ (2)  สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย (3)  สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ (4)  
สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่ าเสมอการใช้ความพยายามของพนักงาน
ขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความ
ต้องการซื้อ 

1.2) สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่
ภายนอกองค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่  (1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ 
(Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภคเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล (2) 
สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) (3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and 
Political) เช่น กฎหมายเพ่ิมหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความ
ต้องการของผู้ซื้อ (4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น 

2) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
ที่เปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึ กนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

2.1) ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัย
ต่าง ๆ คือ  

(1) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา  
(2) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) ประกอบด้วยขั้นตอนคือการรับรู้

ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ  

(3) การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ 
(Buyer’s Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice), การเลือกตราสินค้า (Brand Choice), การเลือกผู้ขาย (Dealer 
Choice), การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing), และ การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) 

2.3.4 การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research) หมายถึง วิธีการด าเนินการวิจัยที่ใช้เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค (Schiffman & Kanuk, 2007, น.22 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2550, น.34) 
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การวิจัยผู้บริโภคจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้บริโภคอันประกอบด้วยพฤติกรรมการค้นหา 
การซื้อ การใช้ การประเมินผลในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 
เหตุผลในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือช่วยให้นักการตลาดคาดคะเนวิธีการที่ผู้บริ โภคมีปฎิกริยา
ต่อข่าวสาร การส่งเสริม และท าความเข้าใจถึงสาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 
 การวิจัยผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับแต่ละตัวแปรในส่วนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด) ดังนี้ (1) ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณพ์และ
บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และค้นพบคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายประสานคุณสมบัติเหล่านั้นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ (2) ราคาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
เต็มใจที่จะจ่ายส าหรับสินค้านั้น (3) การวิจัยผู้บริโภคใช้เพ่ือก าหนดสิ่งจูงใจในการโฆษณาและส่งเสริม
การตลาด ใช้ก าหนดทางเลือกสื่อที่เหมาะสมเพ่ือให้เข้าถึงตลาดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (4) การวิจัย
ผู้บริโภคจะช่วยก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเฉพาะช่องทางการค้าปลีก ซึ่งเป็นแหล่งที่
ผู้บริโภคซื้อ และวิธีการที่ผู้บริโภครับรู้โครงสร้างช่องทางเหล่านี้ และจัดหาเกณฑ์กลยุทธ์การจัด
จ าหน่ายที่มีประสิทธิผล 
 การวิจัยผู้บริโภคช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดในการตัดสินใจให้ดีขึ้น (1) ช่วยก าหนดและ
เลือกตลาดเป้าหมาย (2) การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
(3) สิ่งจูงใจในการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดท าให้วัตถุประสงค์และถูกต้องเที่ยงตรง (4) ช่วย
ในการตัดสินใจก าหนดราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ การวิจัยผู้บริโภคท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้อง
เที่ยงตรง 

2.3.5 กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยว 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น.24) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้น
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องสีด าซึ่งผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้  ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง  ๆ ของผู้ซื้อ 
แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s 
Purchase Decision)  
 การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ซื้อจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการคือ  
 1) ตัวแปรภายใน (Internal Variable) หรือตัวก าหนดเฉพาะของแต่ละบุคคล (Individual 
determinant) หรือปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor)  
 2) ตัวแปรภายนอก (External Variable) หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม 
(Sociocultural Environment Factor) ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวในรูปของแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 
 จากความหมายดังกล่าว จะเห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาวิธีการที่ แต่ละบุคคล
ท าการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืน ๆ) เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า ซึ่งนักการ
ตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะเสนอขายนั้น ใครคือลูกค้า (Who?) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What?) ท าไม
จึงซื้อ (Why?) ซื้ออย่างไร (How?) ซื้อเมื่อไร (When?) ซ้ือที่ไหน (Where?) ซื้อและใช้บ่อยครั้ง
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เพียงใด (How Often?) รวมทั้งศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ (Who?) โดยแสดงความหมายของค า
ว่าผู้บริโภคและค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคดังนี้ 
 1) ผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) หมายถึงผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย หรืออาจหมายถึงผู้ที่ซื้อสินค้าไปเพ่ือใช้ส่วนตัวและครอบครัว หรือ
การใช้ขั้นสุดท้ายส าหรับตลาดสินค้าบริโภค (Consumer Market)  
 2) ลูกค้า (Customer) หมายถึง บุคคลที่ซื้อสินค้าหรือคาดว่าจะซื้อสินค้าของธุรกิจ 
ประกอบด้วยผู้บริโภคและผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ค าว่าลูกค้ามี 2 ลักษณะคือ (1) ลูกค้าท่ีซื้อสินค้าไปใช้
ส่วนตัว (Personal Customer) เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการเพ่ือใช้ส่วนตัว หรือในครอบครัวตาม
ความหมายนี้คือผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) (2) ลูกค้าที่
เป็นองค์กร (Organizational Customer) ประกอบด้วยธุรกิจที่หวังก าไรและไม่หวังก าไร ส่วน
ข้าราชการและสถาบันซึ่งต้องซื้อผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ วัตถุดิบ วัสดุ และอะไหล่ประกอบ เพ่ือใช้ในการ
ผลิต การให้บริการหรือการด าเนินงาน ส่วนลูกค้าที่เป็นองค์การถือว่าเป็นผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
(Industrial User) 
 3) ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าไปเพ่ือใช้ในการผลิต การ
ให้บริการ หรือการด าเนินงานของธุรกิจส าหรับตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Market) 
 4) ผู้ซื้อรายบุคคล (Individual Buyer) ผู้ซื้อเฉพาะรายซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน 
แต่อย่างไรก็ตามในหลายกรณีกลุ่มบุคคลจะมีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ 
 5) บทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Roles) หมายถึง บทบาทของ
ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ นักการตลาดได้น ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดโดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณา โดยสร้างข่าวสารการโฆษณาและผู้แสดงโฆษณา (Presenter) 
ให้ท าบทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ มี 5 บทบาทคือ (1) ผู้
ริเริ่ม (Initiator) หมายถึง บุคคลที่รับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความต้องการริเริ่มซื้อและเสนอความคิด
เกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง (2) ผู้มีอิทธิพล (Influencer) หมายถึง บุคคลที่ใช้
ค าพูดหรือการกระท าที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ การซื้อ และ (หรือ) การใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (3) ผู้ตัดสินใจ (Decider) หมายถึง บุคคลผู้ตัดสินใจหรือมีส่วนในการตัดสินใจ
ว่าจะซื้อหรือไม่ ซื้ออะไร ซื้ออย่างไร หรือซื้อที่ไหน (4) ผู้ซื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลที่ซื้อสินค้าจริง 
(5) ผู้ใช้ (User) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (The Consumer Buying-Decision Process) อ้าง
ถึงใน วิเชียร วิทยอุดม (2555, น.3) มี 5 ขั้นตอนโดยผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซ้ือเอง ดังนั้น
กระบวนการตัดสินใจในการซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาต่าง  ๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 
 ขั้นตอนที่ 1  การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) ผู้บริโภคจะสร้างการตัดสินใจ
เพ่ือซื้อสินค้ามาจากความจ าเป็น (Needs) และความต้องการโดยทั่วไป (Wants) (1) ความจ าเป็น
อย่างยิ่งและความต้องการโดยทั่วไปของผู้บริโภคเราต้องท าการรับรู้ของผู้บริโภค การเรียนรู้ และการ
ท าการตัดสินใจให้เกิดความพอใจต่อความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใช้สินค้า ผู้จ่ายเงิน และผู้ซื้อ 
(2) รูปแบบของปัญหา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติและปัญหาที่แอบแฝงอยู่ภายใน การรับรู้ถึงปัญหา
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นั้นสามารถเกิดขึ้นมาจากสิ่งเร้าทั้งอยู่ภายในและอยู่ภายนอก สิ่งเร้าภายในคือการรับรู้ถึงสภาวะของ
ความไม่สะดวกสบายทางร่างกาย สิ่งเร้าภายนอกคือ สิ่งที่กระตุ้นที่เกิดจากข่าวสารภายนอกอันมีที่มา
จากโลกของธุรกิจท าให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาและการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดความต้องการและตอบสนองต่อสินค้านั้น 
 ขั้นตอนที่ 2  การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) เปรียบเสมือนกับการแสกน
หน่วยความจ าของเราให้เกิดการตระหนักถึงตรายี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ที่เราได้ซื้อหาในช่วงก่อนหน้านี้ เป็น
สิ่งที่สร้างจากการตัดสินใจในการซื้อหาสินค้าและบริการ 
 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) ผู้บริโภคอาจมีวิธีการเลือก
ที่มีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเขา กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ มีผลต่อการ
ประเมินตัวสินค้า 
 ขั้นตอนที่ 4 การซื้อหา (Purchase) เมื่อผู้บริโภคได้ประเมินทางเลือกแล้วจะท าการ
ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้า แต่เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลาแฝงไว้ด้วยแง่มุมต่างๆ 
มากมาย 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ (Post Purchase) การซื้อสินค้านั้นเกิดหลัง
ขั้นตอนการประเมินและการเลือกสรร เมื่อผู้บริโภคไม่พบสิ่งที่ต้องการในตัวสินค้าแล้ว เขาจะเกิด
ความไม่พึงพอใจ แต่เมื่อสิ่งที่ต้องการมาบรรจบกับความคาดหวังของผู้บริโภค เขาก็จะเกิดความพึง
พอใจและเมื่อเกิดความคาดหวังมีมากกว่าความต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งวิเศษมากส าหรับผู้ขาย หาก
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้านั้น ๆ จะมีการซื้อต่อไปอีกยาวนาน 

ด้วยข้อจ ากัดของสินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนให้สัมผัสก่อนตัดสินใจซื้อ และ
นักท่องเที่ยวเองก็มีความเสี่ยงในการซื้อสินค้าท่องเที่ยว โดยต้องจ่ายเงินไปเพ่ือแลกกับความต้องการ
และความคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่ดี ซึ่งไม่สามารถคาดเดาหรือมั่นใจได้ว่าการตอบสนองได้
หรือไม่และเป็นไปในระดับใดจึงต้องใช้ความระเอียดรอบคอบในการตัดสินใจซื้อ ท าให้การ
นักท่องเที่ยวต้องพิถีพิถันและใช้เวลานานกว่าการตัดสินซื้อสินค้าประเภทอ่ืน ๆ กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของนักท่องเที่ยวประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ (อ้างถึงใน วชิราภรณ์ โลหะชาละ, 2558) 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7  กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยว 
ที่มา :  ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2548 

ตระหนักถึงความต้องการ 
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หาข้อมูล 
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ประเมินทางเลือก 
Evaluation of Alternatives 

ตัดสินใจซ้ือ 
Purchase Decision 

พฤติกรรมหลังซื้อ 
Post Purchase Behavior 
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 1) การะตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition)  
 เป็นขั้นตอนแรกโดยเกิดจากการกระตุ้นจากปัจจัยส่วนตัวหรือสิ่งที่เกิดจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 
เช่น ความเหนื่อย ความเบื่อหน่าย ความเครียด ความต้องการพักผ่อน อยากหนีความวุ่นวายจ าเจใน
ชีวิตประจ าวัน หรือถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกเช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ ค าบอกเล่า
จากเพ่ือน คนรู้จักรอบข้างหรือการกระตุ้นจากการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจเองควรหาทาง
ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวและสร้างบริการท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้องการนั้น 
 2) การหาข้อมูล (Information Search)  
 โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวมักจะหาข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเที่ยวเพราะจะคาดหวังการหา
ข้อมูลจะช่วยให้การตัดสินใจซื้อได้ดีและง่ายขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการตัดสินใจจะ
พิจารณาข้อมูล คัดเลือก และตัดตัวเลือกที่ไม่ดีออกไป และไม่จ าเป็นเสมอไปที่นักท่องเที่ยวจะหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ หากเกิดความแน่ใจและมีข้อมูลเพียงพออยู่แล้ว หรือพร้อมที่จะ
ซื้อเมื่อเกิดความต้องการ ซึ่งข้อมูลจะมากน้อยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี่อยู่เดิม ความกระตือรือร้นของ
นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการหาข้อมูลและข้อมูลที่ได้รับ (Kotler, P., Bowen, J. Makens: 1999) 
แบ่งแหล่งข้อมูลเป็น 3 แหล่งดังนี้  
 (1)  เพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก (Personal Sources)  
 (2)  สื่อเชิงพาณิชย์ (Commercial Sources) ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ใช้พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย การจัดแสดง สินค้าหรือออกบูทโชว์สินค้าและรับจองในงานต่าง ๆ  
 (3)  สื่อสาธารณะ (Public Sources) เช่นการวิจารณ์ แนะน าสถานที่ต่าง ๆ บทความ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 3)  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
 หลังจากที่นักท่องเที่ยวหาข้อมูล ท าให้เกิดข้อมูลจ านวนมากและหลากหลาย เป็นข้อค านึง
หลาย ๆ อย่างของสินค้าและบริการ เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ประเมินทางเลือก เช่น การเลือกใช้
บริการธุรกิจจัดน าเที่ยวก็จะมีข้อพิพาทหรือข้อที่ค านึงในการประเมินทางเลือกอาจเป็น ชื่อเสียง 
บริการ บรรยากาศ ราคา เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตน 
อย่างไรก็ดีการเปรียบเทียบตัวเลือกของแต่ละคนจะแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นการ
รับรู้ ประสบการณ์ ทัศคติ ฯลฯ กระบวนการเปรียบเทียบ การประเมินตัวเลือกอาจมีความซับซ้อน
ต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับตัวนักท่องเที่ยวและกระบวนการตัดสินใจองแต่ละบุคคล 
 4)  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
 ระหว่างขั้นตอนการเปรียบเทียบและการประเมินทางเลือกถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ยังมี
ความตั้งใจซื้อเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งทัศนคติของผู้ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องในการซื้อมักมาก่อน รวมถึงความ
ต้องการของตัวผู้ซื้อด้วย ปัจจัยอีกอย่างที่มีส่วนกระทบในการตัดสินใจซื้อ คือ เหตุการณืไม่คาดคิด 
เช่นความต้องการใช้เงินไปกับสิ่งอ่ืนที่ไม่ได้คาดการณ์ ท าให้การซื้อต้องพิจารณาข้อค านึงใหม่หรือถูก
ยกเลิกไป 
 5)  พฤติกรรมหลังซื้อ (Post Purchase Behavior) 
 การที่สินค้าหรือบริการถูกซื้อยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ หากแต่
พฤติกรรมหลังซื้อ ยังเกิดขึ้นตามมาและขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ได้รับจากการใช้บริการแล้วซึ่งความรู้สึก
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อาจจะเป็นความพึงพอใจหรือผิดหวัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่มีและน ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ได้รับจากการบริการนั้น 

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมีขั้นตอนดังนี้ (1) ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว (2) ความ
ต้องการเที่ยว (3) สิ่งจูงใจส าหรับนักท่องเที่ยว (4) การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (5) การวางแผน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (6) การเตรียมตัวเดินทาง (7) การเดินทางท่องเที่ยว (8) ประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว (9) ทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
 สรุป จากแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวนั้น เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่เป็นผู้ให้บริการอ านวยความสะดวกหรือสนองตอบต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยใช้การ
สอบถามความคิดเหน็ต่อพฤติกรรมการซื้อบริการท่องเที่ยวคือ (1) เคยซื้อบริการน าเที่ยวก่อนหน้านี้กี่
ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี้) (2) ระยะเวลาในการเดินทาง (3) การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการน าเที่ยว (4) 
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อบริการน าเที่ยว (5) สาเหตุการซื้อหรือใช้บริการ (6) ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ (7) ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว (8) ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ (9) 
ความต้องการจากบริษัทน าเที่ยวในการเดินทางครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อมีการขายรายการน าเที่ยวในเส้นทาง
ที่ส ารวจใหม่ไปแล้ว ธุรกิจน าเที่ยวจะต้องค านึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการกับบริษัทน าเที่ยวในรอบปี 
เพราะถ้าหากเส้นทางที่ได้นักท่องเที่ยวไปน้อยครั้ง จะถือว่าต้นทุนในการประกอบการสูงและถ้าไม่ได้
รับความนิยมอาจจะต้องยกเลิกรายการน าเที่ยวนั้น ๆ แล้วจัดหาเส้นทางน าเที่ยวใหม่แทน เมื่อทราบ
ถึงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค ลักษณะความต้องการ พฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่
จะส่งผลต่อการคิดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ และยังสามารถจัดกล
ยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีได้อย่างเหมาะสม 
 
2.4  แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 2.4.1 ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
 วชิราภรณ์ โลหะชาละ (2558) ในปี พ.ศ. 2493 สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระหว่ า งประ เทศหรื อที่ เ รี ยกว่ าองค์ การ  IUOTO (International Union of Official Travel 
Organization) ซึ่งมีสถานภาพคล้ายองค์การช านาญพิเศษของสหประชาชาติให้ค านิยามว่า 
นักท่องเที่ยวใหม่เพ่ือให้เขาเข้าใจง่ายและสามารถน าไปใช้ในการจัดสถิติผู้เดินทาง ทั้งที่พ านักค้างคืน
และไม่พ านักค้างคืน ทางองค์การ IUOTO จึงได้ให้ค านิยามค าว่าผู้มาเยือน (Visitor) แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
 1) นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนชั่วคราวและพ านักในประเทศ
นั้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในประเทศที่เยี่ยมเยียนและมีเหตุจูงใจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวล
ว่างเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือการพักผ่อน เพ่ือสุขภาพร่างกาย เพ่ือการศึกษา เพ่ือการศาสนา เพ่ือ
การกีฬา หรือการเยี่ยมญาติมิตร การด าเนินธุรกิจ การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการประชุม
ต่าง ๆ 
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 2) นักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนชั่วคราวที่เข้าอยู่ใน
ประเทศน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือเดินทางเข้ามาโดยไม่ได้พักค้างคืน อาจด้วยเหตุผลเพื่อการท่องเที่ยว
หรือการเยี่ยมเยือนญาตมิตรหรือเข้ามาเพ่ือการพักผ่อน เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิต หรือเหตุผลอ่ืนใดที่ไม่ใช่
การมาพ านักอยู่โดยถาวรหรือการประกอบอาชีพ 
 ในปี พ.ศ. 2480 องค์การสันนิบาตชาติได้ให้ความหมายของค าว่า “นักท่องเที่ยว” หมายถึง 
บุคคลที่เดินทางอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านเมืองที่อยู่อาศัยเป็นประจ า เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง 
 องค์การการท่องเที่ยวโลก หรือ WTO (World Tourism Organization) ได้ให้ค านิยาม
นักท่องเที่ยวไว้ว่า “นักท่องเที่ยว” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งโดย
ไม่ค านึงถึงสัญชาติ เดินทางไปยังสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของตนภายในประเทศดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งคืน โดยมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือการแสวงหารายได้จาก
สถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งคืน โดยมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ใข่เพ่ือการ
แสวงหารายได้จากสถานที่ดังกล่าวโดยมูลเหตุจูงใจของการเดินทางดังกล่าวอาจเป็นเพ่ือการพักผ่อน 
การศึกษา นันทนาการ วันหยุด สุขภาพ การเรียน ศาสนา กีฬา ครอบครัว ภารกิจประชุมหรืออ่ืน ๆ 
 วชิราภรณ์ โลหะชาละ (2558) โดยสรุป ค านิยามเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนั้นต้องมีลักษณะ
ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 
 1) ต้องเป็นผู้เยี่ยมเยือนในลักษณะชั่วคราว 
 2) ต้องเป็นการเดินทางโดยสมัครใจ  
 3) ต้องไม่ใช่เพื่อไปท างานและรับค่าจ้าง 
 ประเภทและรูปแบบของนักท่องเที่ยว  
 โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้ที่ท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอยู่มากมายหลายลักษณะ แต่ละ
กลุ่มมีคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความชอบ 
ความสนใจ ความต้องการและอ านาจการซื้อ การศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
เป้ าหมายทางการตลาด การท าตลาดท่องเที่ ยวจะเริ่ มจากการแบ่ งส่ วนตลาด  (Market 
Segmentation) หรือแบ่งผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยหรือแต่ละส่วนตลาด (Segment) จะท าให้ได้
ตลาดเป้าหมาย (Market Targetor Target Group) และน ามาสู่การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว (Positioning) ที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าเป้าหมายต่อไป 
 การจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวและเกณฑ์การแบ่งประเภทนักท่องเที่ยว 
 นักวิชาการได้จัดแบ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ เดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศออกเป็นหลายประเภท โดยมีเกณฑ์การแบ่งหลายเกณฑ์ด้วยกัน 
ทั้งนี้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการเลือก
กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การเลือกที่พัก การเลือกรูปแบบเดินทาง ดังนั้นจึงพอสรุปได้
ดังนี้ 
 1) จ าแนกตามจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม (1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเอง (Individual 
or Independent Tourist) คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นการส่วนตัวหรือครอบครัวเดียว มีการ
วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเอง (2) นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม (Group Tourist) คือนักท่องเที่ยวที่
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เดินทางมาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ส่วนใหญ่จะใช้บริการของบริษัทน าเที่ยวหรือจัดกันเองเป็น
หมู่คณะใหญ่ ๆ 
 2) จ าแนกตามวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว  
 (1)  นักท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวในวันหยุด (Recreation Tourist) 
เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดหรือเพ่ือเที่ยวชม
ธรรมชาติ กลุ่มนี้นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง  
 (2)  นักท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี (Cultural Tourist) 
เป็นนักท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาหาข้อมูลและความรู้ที่แปลก ๆ ใหม ่ๆ ไปจากสังคมที่ตนอยู่ การไปชม
นิทรรศการ การแสดงต่าง ๆ หรืองานประเพณี เป็นต้น 
 (3)  นักท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (Health Tourist) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือรักษาตัว เช่น การ
อาบน้ าแร่ 
 (4)  นักท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬา (Sport Tourist) เป็นการเดินทางไปพักผ่อน เล่นกีฬา 
ตกปลา เล่นเรือใบ และด าน้ าเป็นต้น 
 (5)  นักท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาวิถึชีวิต  (Lifestyle Tourist) เป็นการเดินทางโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการเรียนรู้และศึกษาการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นต่าง  ๆ ที่
แตกต่างไปจากท้องถิ่นของตน ในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสท่องเที่ยวไปในพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย 
 (6)  นักท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาชาติพันธุ์มนุษย์ (Ethic Tourist) เป็นการเดินทางโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ โดยอาจไปพักอยู่ที่บ้านและใช้ชีวิตร่วมกับคนใน
บ้านเพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหรือชนชาติพันธุ์นั้น ๆ 
 (7)  นักท่องเที่ยวเพ่ือการผจญภัย (Adventure Tourist) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือความสนุกสนาน สร้างความตื่นเต้นท้าทายและประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต 
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายเสี่ยงต่ออันตราย แต่ทั้งนี้ต้องมีระบบการดูแลความปลอดภัย
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย 
 (8)  นักท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมสัมนา (Conference or Seminar Tourist) เป็นการ
เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการประชุมสัมนา ในขณะเดียวกันเมื่อมีเวลาว่างก่อนหรือหลังการ
ประชุมก็ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วย นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจเป็นในรูปของการท่องเที่ยวแบบ MICE 
(Meeting Incentive Conference Exhibition)  
 3) จ าแนกตามลักษณะการเดินทาง เช่น การเดินทางบก (land Travel) การเดินทางทาง
น้ า (Marine Travel) และการเดินทางทางอากาศ (Air Travel)  
 4) จ าแนกตามสภาพภูมิประเทศ เช่น (1) นักท่องเที่ยวในประเทศ (Domestic Tourist or 
Domestic Visitor) หมายถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูมิล าเนาที่อยู่ของตนไปยังจังหวัดอ่ืนๆหรือ 
ระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด (2) นักท่องเที่ยวในท้องถิ่น (Local Tourist or Local Visitor) หมายถึง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นของตนเองหรือไปยังท้องถิ่นใกล้ๆ  (3) นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ (International Tourist or International Visitor) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
จากภูมิล าเนาของตนไปยังประเทศอ่ืน ๆ 
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 5) จ าแนกตามอายุ ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวเยาชน (Youth Tourist) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
นิยมการเดินทางแบบผจญภัย ตื่นเต้น แต่มีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก ไม่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเกิน
ความจ าเป็น เช่นการเดินทางไปไต่เขา ล่องแก่ง เที่ยวป่า เป็นต้น (2) นักท่องเที่ยววัยท างาน (Working 
Age Tourist) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมเดินทางท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย สถานที่สวยงาม 
หาความสุข เป็นการพักผ่อนหรือผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการท างาน  (3) 
นักท่องเที่ยวสูงอายุ (Elderly Tourist) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมใช้ชีวิตบั้นปลายแสวงหาก าไรขีวิตโดย
การเดินทางไปท่องเที่ย ว จึงมีความต้องการที่จะไปในแหล่งที่มีความสะดวกสบายพร้อมมูล ที่พัก
ชั้นหนึ่ง และการเดินทางที่ไม่ล าบากมากนัก ทุกอย่างจัดไว้พร้อมไม่ต้องเตรียมการสิ่งใดอีก 
 6) จ าแนกตามเพศชายและหญิง (Male and Female) 
 7) จ าแนกตามฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรืออ านาจการซื้อ  ได้แก่ (1) 
นักท่องเที่ยวประเภทหรูหราหรือนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี  (Luxury High Income Tourist) เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง ต้องการบริการที่หรูหรามีมาตราฐานสูง ซึ่งจะไม่เกี่ยงเรื่องค่าใช้จ่าย แต่
ขอให้มีความสะดวกสบาย มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเหมือนอยู่บ้านตนเอง นักท่องเที่ยวประเภทนี้มัก
จู้จี้ จุกจิก เอาใจยากแต่จ่ายไม่อ้ัน (2) นักท่องเที่ยวประเภทระดับกลาง (Middle Class Tourist) เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลาง นิยมท่องเที่ยวในที่ที่สิ่งอ านวยความสะดวก แต่ราคาไม่สูงมากนัก ไม่
เรื่องมาก ไม่เรียกร้อง นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะดูแลไม่ยากเนื่องจากปรับตัวได้ง่าย อารมณ์ดีมุ่งเน้น
ความสนุกสนาน (3) นักท่องเที่ยวประเภทระดับมวลชนหรือแบบประหยัด (Mass Tourist) เป็น
นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากที่สุด อาจเป็นพวกเยาชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้มีรายได้น้อย มี
เงินเดือนประจ าที่ไม่มากนัก แหล่งท่องเที่ยวนิยมคือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายน้อย บริการแบบพ้ืน 
ๆ ธรรมดา ๆ มุ่งเน้นราคาถูก สนุกสนาน นักท่องเที่ยวประเภทนี้มีอัตราการขยายตัวมากขึ้น ธุรกิจ
ท่องเที่ยวจะได้ก าไรต่อหน่วยน้อยแต่มีรายได้จากกลุ่มนี้มาก 
 8) จ าแนกตามรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางในวันหยุด 
(Holiday Maker) (2) นักท่องเที่ยวที่มีฐานะทางสังคม (Jet-Setter) (3) นักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจ 
(Businessman) (4) นักท่องเที่ยวที่ เป็นผู้อพยพ (Migrant) (5) นักท่องเที่ยวที่ เป็นนักส ารวจ 
(Explorer) (6) นักท่องเที่ยวที่เป็นนักอนุรักษ์ (Conservationist (7) นักท่องเที่ยวที่เป็นนักสอน
ศาสนา (Migrant) (8) นักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student) (9) นักท่องเที่ยวที่
เป็นนักมานุษยวิทยา (Anthropologist) (10) นักท่องเที่ยวที่เป็นพวกแบกเป้ (Back Packer) (11) 
นักท่องเที่ยวที่ เป็นนักแสวบุญ  (Religious Pilgrim) (12) นักท่องเที่ยวที่ เป็นนักกีฬาต่างชาติ  
(International Athlete) (13) นักท่องเที่ยวที่ เป็นนักข่าวต่างชาติ (Overseas Journalist) (14) 
นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มประชุมสัมนาระดับนานาชาติ (MICE) 
 9) จ าแนกตามจิตวิทยาการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
(Psychocentrics) (2) นักท่องเที่ยวที่เน้นตัวเองปานกลาง (Near-Psychocentrics) (3) นักท่องเที่ยว
ที่เน้นเดินทางสายกลาง (Mid-Centric) (4) นักท่องเที ่ยวที ่เน ้นความหลากหลายปานกลาง 
(Near-Allocentric) (5) นักท่องเที่ยวที่เน้นความสนใจหลากหลาย (Allocentric) 
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 10) จ าแนกตามแบบแผนชีวิต ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวกลุ่มรักสนุก (The Hedonist) (2) 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศน์นิยม (The Ecological Person) (3) นักท่องเที่ยวกลุ่มประโยชน์นิยม (The 
Utilitarian) 
 นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดรูปแบบนักท่องเที่ยวไว้ 2 กลุ่ม ตามลักษณะพฤติกรรมไว้ดังนี้ 
(1) นักท่องเที่ยว (Tourist) คือ บุคคลซึ่งซื้อรายการน าเที่ยวเหมาจ่ายจากบริษัทน าเที่ยว  (2) นัก
เดินทาง (Travelers) คือ บุคคลซึ่งจัดหาการเดินทางด้วยตนเอง เช่นซื้อตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักเอง 
ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ฯลฯ 
 2.4.2 ความหมายและความส าคัญของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 ธุรกิจการบริการทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแต่ต้องมีส่วนร่วมใน
การให้บริการนักท่องเที่ยว จ าเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งด้านภูมิหลัง  (Back 
Ground) ทัศนคติ (Attitude) และการแสดงออกของนักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมและเป็นที่พึอพอใจของนักท่องเที่ยว จากความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถน ามาปรับเป็นความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tour Behavior) 
หมายถึง การกระท าหรือปฏิกริยาของบุคคลที่เป็นนักท่องเที่ยวผู้ซึ่งแสวงหา จัดซื้อ ใช้ประโยชน์ และ
ประเมินสินค้าบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน (วิชาภรณ์ โลหะชาละ, 
2558, น.32)  
 การรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมแปลกแยกและแตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม แต่ละ
เชื้อชาติ ช่วยให้ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถปรับตัวและรู้ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวซึ่งท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการในแง่ของการให้บริการ การจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ได้ โดยมีองค์ประกอบของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ความต้องการหรือเป้าหมาย 
(3) ความพร้อม (4) สถานการณ์ (5) การแปลความหมาย (6) การตอบสนอง (7) ผลลัพธ์ที่ตามมา (8) 
ปฏิกริยาต่อความผิดหวัง (9) ประสบการณ์ (10) ทัศนคติ และค่านิยม (วิชาภรณ์ โลหะชาละ, 2558, น.50)  
 การศึกษาพฤติกรรมของการบริโภคของนักท่องเที่ยว หมายถึง การศึกษาความต้องการ
และความจ าเป็นของนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการที่จะ
ตอบสนองต่อการบริโภคนั้น ๆ และเพ่ือให้ได้ความรับความพึงพอใจสูงสุด ผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้อง
ค้นหาหรือวิจัยว่ามีพฤติกรรมการซื้อทั้งก่อนหลังการให้บริการอย่างไร เพ่ือช่วยให้ฝ่ายการตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมและให้เป็นไปตามความคาดหวังไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความประทับใจแล้วกลับมา
ใช้บริการซ้ าอีก ได้แก่ (1) พฤติกรรมภายใน คือเกิดในตัวของแต่ละบุคคลที่คนภายนอกไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ เช่น การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ การเลือกเดินทางโดย
เครื่องบินจากความต้องการเดินทางที่รวดเร็ว ฯลฯ (2) พฤติกรรมภายนอก คือพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่ได้แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การใช้กระบวนการตัดสินใจซื้อหรือ
จองบริการทางการท่องเที่ยว โดยการหาข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นจะได้จากค าถาม 7 ค าถามที่นิยมใช้ค้นหาพฤติกรรม
การบริโภคซึ่งประกอบด้วย 6 Ws คือ Who, What, Why, Whom, When, Where และ 1 H และ
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หาค าตอบจากค าถามเหล่านี้เพ่ือใช้เป็นค าตอบในการก าหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการทาง
การตลาดและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกลุ่มตลาดได้อย่างเหมาะสม 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวแต่ละคนท าให้พฤติกรรมการ
เดินทาง ตลอดจนการเลือกซื้อรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างกันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
(Morrison, 1989, p.63) ดังนี้ 
 1) ปัจจัยภายใน (Personal Factor/Internal Variables) ได้แก่ (1) ความจ าเป็น ความน
ต้องการ และการจูงใจ (Needs, Wants and Motivation) (2) การรับรู้ (Perception) (3) การเรียนรู้ 
(Learning) (4) บุคลิกภาพ (Personality) (5) รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) (6) แนวคิดเก่ียวกับ
ตนเอง (Self-Concept) (7) ทัศนคติ (Attitudes)  
 2) ปัจจัยภายนอก (Interpersonal Factors/External Variables) ได้แก่ (1) วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมย่อย (Culture and Subculture) (2) ชนชั้นทางสังคม (Social Classes) (3) กลุ่ม
อ้างอิง (Reference Groups) (4) ผู้น าความคิดเห็น (Opinion Leader) (5) ครอบครัว (The Family) 
 นอกจากนี้ยังมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางการเมือง
และกฎหมาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม กิจกรรมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการกระท า 
ความคิดและทัศนคติของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อ ตัดสินใจซื้อ ใช้สินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว 
 ปัจจุบันพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการบริโภคการท่องเที่ยวต่างไปจากเดิมคือ (1) 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวมากขึ้น (2) การบริโภคการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
(3) ลักษณะของโลกยุคใหม่ที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน (4) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (5) ความ
ต้องการบริการที่มีรูปแบบเฉพาะตน 
 ลักษณะและรูปแบบของกลุ่มนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวมีการ
เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ (1) นิยมความสะดวกรวดเร็ว (2) นิยมเดินทางท่องเที่ยวบ่อยขึ้นด้วยระยะเวลา
ท่องเที่ยวที่สั้นลง (3) ให้ความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น (4)  
 ปัจจัยก าหนดการท่องเที่ยว (Determinants) เป็นไปได้ทั้งเกิดจากตัวนักท่องเที่ยวเองและ
เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ในที่นี้จะกล่าวโดยรวมไว้ดังนี้ 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย อาชีพ รายได้ 
สถานภาพ ขนาดครอบครัว ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการ
ทางการท่องเที่ยวด อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ ได้แก่ สุขภาพ รายได้ ทัศนคติและการ
รับรู้ประสบการณ์สิ่งที่ได้รับมา 
 2) ปัจจัยภายนอก ในขณะที่ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่อยู่ในความควบคุมของบุคคลได้
มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่ปัจจัยทั้ง 2 ประการ จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและส่งผลถึงกัน และ
ประกอบกันในการก าหนดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม สภาวะทางการเมือง ความไม่สงบของประเทศ โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กฎหมาย 
รวมถึงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงในเรื่องของการ
เดินทางออกนอกประเทศและการอนุญาตเข้าประเทศ ก็เป็นประเด็นส าคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยว
ได้มากเช่นกัน ได้แก่ (1) การเมืองและกฏหมาย (2) เศรษฐกิจ (3) สังคมและวัฒนธรรม (4) กิจกรรม
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ทางการตลาด (5) ธุรกิจการท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่ายบริการทางการท่องเที่ยว (Travel Agent) 
ได้แก่ ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ, สิ่งที่ไม่คาดคิดกับโอกาสการท่องเที่ยว, การซื้อวินาทีสุดท้าย, 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในการรับรู้ของนักท่องเที่ยว 

2.4.3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยกับการใช้บริการจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ 
 การจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ในการน านักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยว
ต่างประเทศก็จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนไทยขณะท่องเที่ยวต่างประเทศ เพ่ือทราบถึงความ
แตกต่างของพฤติกรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่จะส่งผลไปยังการตอบสนองความต้องการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทยที่เราต้องให้ความสนใจศึกษาดังนี ้
 1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการใช้บริการโรงแรม ชาวไทยนิยมพักโรงแรมที่มีความสะดวก
สบาย แต่ก็ยังให้ความส าคัญกับราคา ส่วนใหญ่จะเลือกพักในราคาไม่สูงมากนัก แต่มีความ
สะดวกสบายในการเดินทางเข้า-ออก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ท าเลที่ตั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบถว้น เมื่อเข้าพักจะขอเลือกท าเลห้องพัก 
 2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการใช้บริการร้านอาหารและภัตตาคาร ชาวไทยไม่มีปัญหาใน
เรื่องอาหาร เพราะคุ้นเคยดี ถึงแม้ไปต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีปัญหา รับประทานอาหารได้เกือบทุก
รูปแบบเพียงแต่มีบางส่วนที่ไม่ยอมรับทานอาหารชาติอ่ืน และจะน าอาหารที่ตนชอบ เช่น น้ าพริก 
เครื่องปรุงต่างๆ ไปด้วย 
 3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวบนเครื่องบิน ชาวไทยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะปฏิบัติ
ตามระเบียบ นั่งประจ าไม่วุ่นวายโดยเฉพาะหากนั่งเครื่องบินของสายการบินอ่ืน ๆ แต่ถ้านั่งสายการ
บินแห่งชาติจะจุกจิกบ้าง จะมีข้อร้องขอพิเศษเช่น ขอเครื่องดื่มบ่อย ๆ ขอเลือกอาหารที่ชอบ และ
ชอบถ่ายรูปบนเครื่องบิน มักจะประสบปัญหาด้านสัมภาระที่น าขึ้นบนเครื่องทั้งจ านวนและน้ าหนัก 
 4. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชาวไทยจะอยู่ในลักษณะ
เดียวกันทั้งท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศคือ ทุกกลุ่มอายุ อาชีพ และระดับรายได้ มีความ
หลากหลาย สิ่งที่เกิดข้ึนคล้าย ๆ กันจนเป็นสัญลักษณ์ที่ขานโดยทั่วไปของทัวร์ไทย “ชอป ชิม แชะ”  
 รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีมากมายหลายรูปแบบ มีนักวิชาการได้ก าหนดรูปแบบ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้หลายอย่าง เช่นการก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามลักษณะการ
เดินทางที่สามารถแบ่งพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การเดินทางท่องเที่ยว
โดยซื้อรายการน าเที่ยวจากบริษัทน าเท่ียว (2) การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง   
 นอกจากนี้ยังมีรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่พบเห็นได้บ่อยตามที่นักวิชาการเสนอไว้ มี
ดังนี้ 
 Cohen (2004) ได้ เสนอรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ ยวไว้  5 รูปแบบ ดั งนี้  (1) 
นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (2) นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (3) นักท่องเทีย่วแบบ
มุ่งหาประสบการณ์ (4) นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (5) นักท่องเที่ยวแบบคนท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ Cohen ยังได้แบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวที่น ามาก าหนดเป็นรูปแบบ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้อีก 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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 1) นักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์หรือรายการน าเที่ยจากบริษัทน าเที่ยว แบ่งเป็น 2 รูปแบบย่อยคือ 
(1) กลุ่มที่ซื้อรายการน าเที่ยวตามที่บริษัทน าเที่ยวก าหนดหรือจ าหน่าย (2) กลุ่มที่ก าหนดรายการน า
เที่ยวด้วยตนเอง 
 2) นักท่องเที่ยวที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง แบ่งเป็น 2 รูปแบบย่อยคือ (1) กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปและแสวงหาสถานที่
ท่องเที่ยวแปลกใหม่ เพ่ือให้ได้สัมผัสสิ่งแปลกใหม่บ้าง แต่ยังคงต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนเคยชิน
หรือคุ้นเคย เช่น ที่พัก อาหาร เรียกกลุ่มนี้ว่า Explorer (2) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลีกเลี่ยงสถานที่
ท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยว โดยแสวงหาที่แปลกใหม่และเดินทางไปท่องเที่ยวยังที่
ใหม่นั้น ใช้ชีวิตปะปนกับคนท้องถิ่น สัมผัสสิ่งแปลกใหม่ ห่างไกลจากที่คุ้นเคย เรียกนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้ว่า The Drifter 
 John Swarbrooke และ Susan Honer (1999) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ไว้ 7 รูปแบบ ดังนี้ (1) นักท่องเที่ยวแบบหลงใหลทะเล (2) นักท่องเที่ยวแบบชอบผูกมิตร (3) 
นักท่องเที่ยวแบบชอบชมธรรมชาติ (4) นักท่องเที่ยวแบบแสวงหาการพักผ่อน (5) นักท่องเที่ยวที่เป็น
นักค้นคว้า (6) นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัว (7) นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม 
 Perreault และ Dorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ 4 รูปแบบ 
ดังนี้ (1) นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (2) นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (3) นักท่องประเภทเดินทาง
ระหว่างวันหยุด (4) นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน 
 กิจกรรมการท่องเที ่ยวตามพฤติกรรมนักท่องเที ่ยวแบ่ง เป็น (1) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบอิสระ (2) กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบตามก าหนดหรือมีผู้น าเที่ยว (3) กิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษหรือความชอบ 
เช่น ท่องเที่ยงชมเมือง, ชมภูมิทัศน์, ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ท่องเที่ยว
เชิงศึกษา, ท่องเที่ยวในรูปแบบพิเศษ 
 
2.5  แนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

2.5.1 ประวัติการท่องเทีย่ว 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นโดย พระด าริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ ก าแพงเพชรอัคร

โยธิน ครั้งทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่ง เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา 
ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ท าหน้าที่รับรอง และ ให้ความสะดวก แก่
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้ง การโฆษณาเผยแพร่ ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาว
ต่างประเทศ มีส านักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวล าโพง เมื่อ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้าย ไปด ารงต าแหน่ง เสนาบดี กระทรวงพาณิชย์ และ
คมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงท างาน
ร่วมกับกรมรถไฟ มีส านักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลางการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบ ารุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ สยามต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว 3 ประการ คือ 

1) งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว 
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2) งานรับรองนักท่องเที่ยว 
3) งานบ ารุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก 

ในการเสนอโครงการนี้ กระทรวงเศรษฐการได้เสนอให้จัดเป็นรูปของสมาคมการท่องเที่ยว
คณะรัฐมนตรี ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลักการของการบ ารุง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่ไม่รับหลักการ ในการจัดตั้งให้เป็นรูปสมาคม ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งด าเนินงานโดยให้กระทรวงเศรษฐการ เป็นเจ้าของเรื่อง กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนี้
ให้กรมพาณิชย์ เป็นผู้จัดท าเพราะกรมพาณิชย์มีแผนกส่งเสริมพาณิชย์ และท่องเที่ยวอยู่กระทรวง
เศรษฐการได้ด าเนินการเรื่องนี้ต่อมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และส านักงาน ถูกระเบิด จึง
เลิกกิจการไปชั่วคราว 
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงานท่องเที่ยว
ขึ้นใหม่จึงได้มีมติให้กรมโฆษณา การยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กรม
โฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการได้ท าความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ 
ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จาก
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ ส านักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนี้
ว่า "ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ใช้งบประมาณของกรมโฆษณาการเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ของส านักงานนี้ ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวก าลังตื่นตัวใน
ประเทศไทยมาก จึงได้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า 
"ส านักงานท่องเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 

ใน พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด
สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษากิจการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ด าริที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในประเทศอย่างจริงจัง ในปีต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด “ส านักงานท่องเที่ยว” ออก 
แล้วจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การอิสระ เรียกว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อว่า 
“อ.ส.ท.” โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริม การท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 ในระยะแรกสถานที่
ท าการขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อาศัย อาคารของ กรมประชาสัมพันธ์เป็น
ส านักงาน ต่อมาได้ย้ายมาเปิดด าเนินงาน ณ ส านักงานถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2503 
ได้ประกอบพิธีเปิด “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503 

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพ.ศ. 2502 นั้น มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จ าเป็นต้องปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการ
ปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และ การส่งเสริม
เผยแพร่ จึงได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ร่าง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือให้หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ 
มีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่และ ด าเนินกิจการ เพ่ือเป็นการริเริ่มให้มี
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติซึ่งท าหน้าที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน2522 ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการพิจารณา 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง “การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ขึ้น มีชื่อย่อว่า “ททท.” 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ได้มีการขยายตัวเป็นอันมาก 
จ าเป็นจะต้องมีกฎหมายก าหนด มาตรฐานในเรื่องนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ปรับปรุง
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแล้วเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งท าหน้าที่รัฐสภาออกเป็นพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 25 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2535 ซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฏหมาย
แต่งตั้งวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป และ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่ส่งเสริม
และควบคุมการประกอบธุรกิจน าเที่ยว และ อาชีพมัคคุเทศก์ ให้เป็นระเบียบและได้มาตรฐาน ตามที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศต่อไป 

2.5.2 ความเป็นมาของธุรกิจน าเที่ยว 
โธมัส คุ๊ก (Thomus Cook) ชาวอังกฤษเป็นผู้ ให้ก าเนิดความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการ

ท่องเที่ยวด้วยการจัดการเดินทางเป็นกลุ่ม (Group Tour) ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2384 โดยการเช่า
เหมาขบวนรถไฟแบบไป – กลับ ส าหรับผู้เดินทาง 540 คน จากเมืองเลซเทอร์ (Licester) ไปยังเมือง
ลัฟโบโร (Loughborough) เพ่ือเข้าร่วมประชุมการต่อต้านสิ่งมอมเมา และเริ่มประกอบกิจการอย่าง
จริงจังทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยการรับค่าเงินนายหน้าจากการขายบริการท่องเที่ยว รวมทั้ง
การออกคูปองใช้แทนเงินสดระหว่างการเดินทางในปลายปี พ.ศ. 2463 ได้เกิดธุรกิจการบินขึ้นท าให้
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีบริการใหม่เพ่ิมขึ้นคือการจองที่นั่งสายการบินและรวมไปถึงการจองที่พักในดร
งแรมอีกด้วย อีกทั้งการตื่นตัวในการเดินทางท่องเที่ยวหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ได้กระตุ้นธุรกิจการ
ท่องเที่ยวให้มีจ านวนมากขึ้น จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงการเดินทาง
ระยะไกลและการใช้บริการต่าง ๆ มากขึ้นตามเหตุผลของการเดินทาง ท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามามี
บทบาทในให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายการเดินทาง พาหนะ ที่พัก ตลอดจนแผนการ
เดินทาง ธุรกิจน าเที่ยวได้มีการพัฒนาและขยายขอบเขตการบริการอย่างกว้างขวางเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยบริการต่าง ๆ เช่น การจัดท าหนังสือเดินทางและวีซ่า การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดหาเพื่อนเที่ยว การจัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 

2.5.3 ความหมายของธุรกิจน าเที่ยว  
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555 อธิบายถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท ารายได้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศให้กับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตาม
ความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หมายถึง
อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมี
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ค่าตอบแทนและหมายรวมถึง (1) ธุรกิจน าเที่ยว (2) ธุรกิจโรงแรม (3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ
และสถานที่ตากอากาศ (4) ธุรกิจขายของที่ระลึก (5) ธุรกิจการกีฬา (6) การด าเนินนิทรรศการ งาน
แสดง ออกร้าน การด าเนินงานอ่ืนใดที่มุ่งหมายเพ่ือชักจูงหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 

ธุรกิจการท่องเที่ยว หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การเดินทาง การส ารองที่พัก อาหาร การน าชมสถานที่ท่องเที่ยวและบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการ (Tour Operation) อาจขายบริการท่องเที่ยว (Travel Product) ให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยตรงหรือขายผ่านตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว (Travel Agent) ก็ได้ส าหรับในประเทศไทยนั้นการ
ประกอบธุรกจิมีลักษณะการผสมผสานระหว่างผู้ประกอบการกับตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว เรียกตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ว่า “ธุรกิจน าเที่ยว” ซึ่งมีค่าจ ากัดความตาม
มาตร 3 ว่า “การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการให้บริการหรือการอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร และ หรือมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยว” 

ประโยชน์ของธุรกิจน าเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่ 8 ประการ คือ (1) ช่วยให้
นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกับธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง (2) ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่
ดีในราคาที่ถูกกว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปเอง (3)  ช่วยขยายตลาดท่องเที่ยว (4) ช่วยชักน า
นักท่องเที่ยวน านักท่องเที่ยวให้กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (5) ช่วยจัดการเรื่องการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความต้องการหรือที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงอย่างมีหลักฐาน (6) ช่วย
ดูแลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ  (7) ช่วยจองที่พักและพาหนะให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมมากและที่พักแรมค่อนข้างหายาก (8) ช่วย
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะในแต่ละเที่ยว 

สาเหตุที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการของธุรกิจน าเที่ยวที่ส าคัญมี่ 13 สาเหตุคือ (1) เพ่ือ
แสวงหาเพ่ือนใหม่ (2) เพ่ือเกิดความอบอุ่นใจ (3) เพ่ือเกิดความมั่นใจ (4) เพ่ือได้ข้อแนะน าในการ
ท่องเที่ยว (5) เพ่ือได้รับความรู้ที่ถูกต้อง (6) เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษาต่างประเทศ (7) เพ่ือเกิดการ
ประหยัด (8) เพ่ือเกิดความสะดวกสบาย (9) เพ่ือก าหนดความต้องการเดินทางที่แน่นอน (10) เพ่ือ
เกิดความปลอดภัย (11) เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบ (12) เพ่ือได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ (13) เพ่ือได้รู้
แหล่งซื้อของที่ระลึก 

2.5.4 การประกอบธุรกิจน าเที่ยว  
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555 อธิบายถึงธุรกิจน าเที่ยวเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตรายการน า

เที่ยวแบบเหมาจ่าย แล้วขายให้กับตัวแทนการท่องเที่ยวเพ่ือขายให้แก่นักท่องเที่ยวอีกต่อหนึ่ง จึงจ
ต้องมีการเตรียมประกอบธุรกิจน าเที่ยวด้วยการศึกษาปัจจัยในการประกอบธุรกิจน าเที่ยว ปรัชญาใน
การประกอบธุรกิจน าเที่ยว ปัจจัยสร้างความส าเร็จในการประกอบธุรกิจน าเที่ยว และปัจจัยแห่งความ
ล้มเหลวในการประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

เมื่อได้เตรียมประกอบธุรกิจแล้ว ก็ต้องจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 โดยผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับจนกว่าจะได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง ถ้า
ธุรกิจน าเที่ยวตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต้องไปยื่นที่ส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ใน
บริเวณกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถ้าธุรกิจน าเที่ยวตั้งอยู่ในต่างจังหวัดก็ให้ยื่นที่ส านักงานทะเบียน
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พาณิชย์จังหวัด อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอที่ธุรกิจน าเที่ยวนั้นตั้งอยู่ ในการจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวสามารถ
จัดตั้งตามกฏหมายได้ 4 ประเภทคือ (1) การจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวประเภทเจ้าของคนเดียว (2) การ
จัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวประเภทห้างหุ้นส่วน (3) การจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวประเภทบริษัทจ ากัด (4) การ
จัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวประเภทสหกรณ์ 

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้จัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
แล้ว ยังด าเนินงานธุรกิจน าเที่ยวไม่ได้ จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจากนายทะเบียนธุรกิจ
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 
เสียก่อน ถ้าธุรกิจน าเที่ยวตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ให้ขอได้ที่นายทะเบียนกรุงเทพฯ แต่ถ้าธุรกิจ
น าเที่ยวตั้งอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ขอที่นายทะเบียนต่างจังหวัด โดยมีอายุของใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า
เที่ยว 2 ปี พร้อมหลักประกันความเสียหาย เมื่อใกล้หมดใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวก็สามารถ
ต่ออายุใบอนุญาตได้ถ้าหากยังต้องประกอบธุรกิจน าเที่ยวต่อไป 

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้รับใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวแล้ว ก็ต้องด าเนินงานจัดรายการ
น าเที่ยวและให้บริการอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวโดยมีการ
ด าเนินงานอยู่ 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการน าเที่ยว (2) ขั้นตอนการด าเนิน
ในขณะน าเที่ยว (3) ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการน าเที่ยว 

2.5.5 ประเภทของธุรกิจการท่องเที่ยว  
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555 อธิบายถึง การประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถแบ่ง

ประเภทการด าเนินงานตามลักษณะและขอบเขตการให้บริการได้ดังนี้ 
 1) ธุรกิจท่องเที่ยวที่เสนอบริการแบบเหมาจ่าย (Package Tour) โดยรวมค่าบริการใน
ราคาแบบเบ็ดเสร็จ จ ากัดแหล่งท่องเที่ยวและระยะเวลาที่แน่นอน แยกได้เป็น 2 แบบคือ 
 (1) บริการเหมาจ่ายที่มีผู้น าเที่ยว (Escorted Tour) มีหัวหน้าทัวร์ (Tour leader) เป็น
ผู้ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทาง 
 (2) บริการเหมาจ่ายที่ไม่มีผู้น าเที่ยว (Unescorted Package Tour) ที่ธุรกิจท่องเที่ยว
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่าง ๆ แต่จะไม่มีผู้อ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
 2) ธุรกิจท่องเที่ยวที่เสนอบริการเฉพาะกลุ่ม (Group Inclusive Tour ) เป็นการจัดบริการ
ตามความสนใจเฉพาะของกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ความสนใจในแง่สถานที่ กิจกรรม เทศกาล เช่น การ
น าเที่ยวชมปราสาท การน าเที่ยวงานแสดงของชาติ การน าเที่ยวงานตลาดนัดผลไม้ ความสนใจด้าน
การกีฬา เช่น ด าน้ า เรือใบ และความสนด้านธรรมชาติ เช่น ดูนก เดินป่า ไต่เขา 
 3) ธุรกิจท่องเที่ยวที่เสนอบริการน าเสนอบริการน าเที่ยวเป็นเครื่องล่อใจหรือเป็นรางวัล 
(Incentive Bonus Tour) เป็นบริการน าเที่ยวที่จัดส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ โดยให้เป็นรางวัลแก่
พนักงานที่ท างานดีเด่นหรือขายสินค้าทะลุเป้า 
 4) ธ ุรก ิจน า เที ่ย วที ่เ สนอบร ิก ารน า เที ่ย วส า เ ร ็จ ร ูป  ม ีก าหนด เ วลาที ่แน ่น อน 
(Collective Tour) เป็นบริการน าเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จที่จัดเป็นการประจ า เช่น การเดินทาง
เที่ยวฮ่องกงใช้เวลา 3 วัน ออกเดินทางทุกวันศุกร์ เป็นต้น 
 5) ธุรกิจน าเที่ยวที่เสนอบริการขายบัตรโดยสารพาหนะต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ (Specialty Channeler) โดยจัดการเดินทางให้สอดคล้องกับการส ารองที่นั่งและที่พักอย่างไร
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ก็ตามในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีการผสมผสานหลายประเภทธุรกิจท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงเป็นการยากที่จะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ให้
เห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้วธุรกิจน าเที่ยวที่ด าเนินการในปัจจุบันสามารถจัดแบ่งเป็นประเภท
ใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทดังนี้ 
 (1) บริการจัดน านักท่องเที่ยวคนไทยหรือผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) 
 (2) การจัดน านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย (Inbound) 
 (3) บริการจัดน านักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยเดินทางไปท่องเทียวต่างประเทศ (outbound) 

2.5.6 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555) 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 บุคคลธรรมดา 
 (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (3) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักรไทย (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ (6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปี 
 ถ้าเป็นนิติบุคคล 
 (1) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย (2) มีส านักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย (3) ในกรณี
ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ทุนขอห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
เอ็ดต้องเป็นของหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย และหุ้นส่วน  ผู้จัดการหรือผู้จัดการ
ต้องมีสัญชาติไทย (4) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด
ทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของ
หุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ มีสัญชาติไทย (5) ในกรณีที่เป็นบริษัท จ ากัด กรรมการบริษัทจ ากัด
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยและทุนของบริษัทจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และบริษัทจ ากัดนั้นจะต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบ
หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ (6) หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามลักษณะของบุคคลธรรมดา (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต (8) ไม่เคยถูกเพิกถอนในอนุญาต แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องถูกเพิกถอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามป ี
 ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องวางหลักประกันซึ่งได้แก่ เงินสด หนังสือค้ าประกันของ
ธนาคาร พันธบัตร รัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ต่อผู้ว่าการ เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับธุรกิจน าเที่ยวที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีอยู่ กับนักท่องเที่ยวและหรือผู้
ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตามจ านวนเงินประกันที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ในการโฆษณาการจัดบริการน าเที่ยวหรือรายละเอียดในการน าเที่ยวที่จะจัดในแต่ละปี ให้ผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจัดท าเป็นเอกสารซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังนี้ 
 1) ชื่อผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว สถานที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยว และเลขท่ีใบอนุญาต 
 2) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการน าเที่ยว 
 3) อัตราค่าบริการ 
 4) ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการน าเที่ยว 
 5) จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่ส าคัญ ๆ ในการน าเที่ยว 
 6) ลักษณะและประเภทของที่พัก และจ านวนครั้งของอาหารที่จัดให้ 

2.5.7 มัคคุเทศก์ 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555 ให้ความหมายและประเภทของมัคคุเทศก์ หมายถึงผู้ท าหน้าที่

น านักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ อธิบาย ชี้แจงเกี่ยวกับสถานที่นั้น  ๆ โดย
ได้รับสินจ้างเป็นสิ่งตอบแทน ส่วนประเภทของมัคคุเทศก์สามารถแบ่งตามพระราขยัญญัติธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 คือ (1) การแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะของธุรกิจน าเที่ยว (2) 
การแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะความรู้ (3) การแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามลักษณะของสังกัด 

หน้าที่ของธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  
1) ส าหรับหน้าที่ของธุรกิจน าเที่ยว ได้แก่ (1) หน้าที่ในการจัดและบริการน าเที่ยว (2) 

หน้าที่ในการบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
2) หน้าที่ที่ส าคัญของมัคคุเทศก์ที่ส าคัญ (1) หน้าที่การรับ-ส่งนักท่องเที่ยว (2) การน าเที่ยว 
ลักษณะที่ดีของมัคคุเทศก์ (1) เป็นผู้มีใจรักงานบริการ (2) เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี (3) เป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (4)  เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี (5) เป็นผู้มี่
ศิลปะในการพูด 

2.5.8 สถานการณ์การตลาดของธุรกิจน าเทีย่วหรือท่องเที่ยว 
แนวโน้มนักท่องเที่ยวโลก มองหาประสบการณ์ใหม่ สร้างความประทับใจ ซึ่งในปัจจุบัน

นักท่องเที่ยวคาดหวังการได้รับข้อมูลจากบริษัทน าเที่ยวสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการบริษัท
น าเที่ยวสืบเนื่องจากราคา เทคโนโลยี และความสามารถในการเข้าใจลูกค้า  โดยร้อยละ 42 ของ
ผู้ใช้บริการบริษัทน าเที่ยว ชื่นชอบบริษัทที่พวกเขารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม และรับฟังความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้เรื่องสินค้าการบริการ การสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้ารวมถึงด้านราคา การเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า พฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของลูกค้า การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการตลาดเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง เพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ และของลูกค้าเช่นกัน 
ซึ่งในประเด็นนี้ Mr. Simon Er ผู้จัดการทั่วไป General Manage ของ Global Travel and Scenic 
Travel บริษัทน าเที่ยวยักษ์ใหญ่ในสิงคโปร์ กล่าวว่า “บริษัทน าเที่ยวต้องน าเสนอบริการที่ออกแบบ
เพ่ือเป็นแรงบัลดาลใจให้กับลูกค้าและสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และน่าจดจ า” ดังนั้น ลูกค้า 
มีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด รวมทั้งการเสนอ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ เป็นที่ปรึกษาท่ีดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
 WTTC (World Travel and Tourism Council) คาดว่าการเติบโตของ GDP การเดินทาง
และการท่องเที่ยวโลกในปี 2016 ลดลง จากเดิมท่ีเคยคาดการณ์โดยเติบโตร้อยละ 3.3 และถึงแม้ว่ามี
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การปรับลดอัตราการเติบโต แต่การเดินทางและท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตได้มากกว่าเศรษฐกิจโลก การ
เดินทางและการท่องเที่ยวในปี 2016 คาดว่าจะเติบโตได้เร็วขึ้นกว่าในปี 2015 การลงทุนการ
ท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 4.7 ในปี 2016 ขณะที่การเดินทางและการท่องเที่ยวใช้จ่ายภายในประเทศ 
และต่างประเทศคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.0 ตามล าดับ  จากการวิเคราะห์ของ 
Stephen Dunk กรรมการผู้จัดการภาคพ้ืนยุโรปของทราเวลซู (Travel Zoo) เว็ปไซต์ตัวแทนผู้
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลก คาดว่า ธุรกิจการบินในสหราชอาณาจักรอาจได้รับ
ผลกระทบทางตรงจากการไม่ได้รับประโยชน์จากความตกลงเปิดน่านฟ้าเสรี ( Open Skies 
Agreement) โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ าและผลกระทบทางอ้อมจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การช าระค่าเชื้อเพลิงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ส าหรับธุรกิจโรงแรม คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
ค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจุบันแรงงานในธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากสหภาพ
ยุโรป และจากการส ารวจของ Travelzoo พบว่า สิ่งที่ชาวยุโรป และชาวสหราชอาณาจักร เป็นกังวล
หลังการออกจากสหภาพยุโรป คือ ค่าใช้จ่ายค่าประกันภัย ด้านการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (รายงานภาวะ
เศรษฐกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (ส านักปลัดการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2559) 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศในปี 2559 น่าจะยังขยายตัว 
ด้วยบรรยากาศของตลาดเติบโตเป็นบวกตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับซีซั่นการเดินทางท่องเที่ยวของคน
ไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว อีกทั้งการท าการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
เช่น ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถาบันการเงิน/ 
บัตรเครดิต เป็นต้น โดย “ญี่ปุ่น” ยังคงเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยในปีนี้ กอปรกับ
ผู้ประกอบการมีการท าการตลาดกระตุ้นคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2559 คาดว่า จะ
มีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นจ านวน 8.5-9.0 แสนคน ส่วนปลายทางอันดับรองลงมา คือ 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นปลายทาง
ระยะใกล้ มีความสะดวกสบายเรื่องการเดินทางและวีซ่า ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องควร
รุกน าเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวไทย (กลุ่มคน
ไทยรุ่นใหม่และสถาบันการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน)และ
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไทยและต้องการเดินทางเชื่อมต่อไปท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่า จะมีคนไทยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ านวน 4.0-4.5 ล้านคน 
          ขณะที่ แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรปเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คนไทยนิยม เช่น สหราช
อาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นต้น โดยในปีนี้ มองว่า ตลาดคนไทยเที่ยวยุโรปในปีนี้น่าจะ
ขยายตัว ด้วยแรงหนุนเรื่องการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน (เช่น โปรโมชั่นด้านราคา ธุรกิจโลว์คอสต์
แอร์ไลน์ของยุโรปขยายเส้นทางการบินมายังประเทศไทย เป็นต้น) ท าให้ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินมีให้
เลือกหลายระดับราคา จึงช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งกลุ่มเดินทางไปท่องเที่ยวครั้งแรกและกลุ่มท่องเที่ยวซ้ า  
จากปัจจัยแวดล้อมข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2559 จะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศประมาณ 7.4 ล้านคน หรือเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ดี ในภาวะปัจจุบัน
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องควรติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
(สถานการณ์การก่อการร้ายในต่างประเทศ) ภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อบรรยากาศและแผนการ
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เดินทางท่องเที่ยว รวมถึงการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่อาจส่งผลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและ
ต้นทุนการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) ดังมีผู้ประกอบการธุรกิจน า
เที่ยวต่างประเทศที่จดทะเบียนกับส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์จ านวน 1,290 ราย 
(ส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว, 2557) 
 
2.6  เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2558) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ 
และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการ
แจกแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิ เคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เดือนละ 20,001 - 30,000 บาท นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตนเอง
มากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยมากที่สุดคือครอบครัว ซ่ึงส่วนใหญ่
เดินทางไปท่องเทีย่วที่ประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรก ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 3-5 วัน ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคต ิและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สาคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ 
และแรงจูงใจ ในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ฉงจิ่ง หลี่ (2557) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความตั้งใจในการใช้
บริการและความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อบริษัทน าเที่ยวประเทศจีน ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อ้างอิง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทและเคยท่องเที่ยวประเทศจีน 1 ครั้ง 
พร้อมกับคนรัก/ครอบครัว แต่ละครั้งมีงบประมาณ 60,001 – 100,0000 บาท ส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศจีนเพราะบุคคลใกล้ชิดแนะน า จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภครับรู้ในระดับมาก ได้แก่ 
คุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
(Assurance) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ด้านความรวดเร็ว (Responsiveness) และด้านการเอา
ใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ตามล าดับ โดยมีไว้วางใจบริษัทน าเที่ยวประเทศจีนในระดับ
มาก ผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจในระดับมากในทุกรายองค์ประกอบคือ ด้านศักยภาพ ด้านความ
ไว้วางใจด้านการสื่อสารและความไว้วางใจด้านค ามั่นสัญญา และมีความตั้งใจในการใช้บริการบริษัท
น าเที่ยวประเทศจีนซ้ าในระดับมาก  การทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย 
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ด้ านสิ่ งที่ สั มผั ส ได้  (Tangibles) ความเชื่ อถือและไว้ ว าง ใจได้  (Reliability) ความรวดเร็ ว 
(Responsiveness) การรับประกัน (Assurance) และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) 
ส่งผลต่อความตั้งใจเที่ยวซ้ าและความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และความไว้วางใจในบริษัทน าเที่ยวประเทศจีนส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจเที่ยวซ้ าของ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ศิริวรรณ จันทวงศ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยใน
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด จ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิล าเนา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด จ านวน 342 คน ใช้การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี  2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี  3 กลุ่มขึ้นไป และใช้ LSD (Least significant 
difference test) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  จากผลการศึกษาพบว่าเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได ้20,001 บาท ขึ้นไป-30,000 บาท และมีภูมิล าเนา
อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านพนักงาน ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านสถานที่ ราคา กระบวนการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และภูมิล าเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง 
จังหวัดตราดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ประพินรัตน์ จงกล, แสนศักดิ์ ศิริพานิช, ชูตา ประโมจนีย์ และป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง (2557) ได้
ท าการวิจัยศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อาเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา (2) ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’) ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของผู้
ที่เดินทางมาท่องเที่ยว (3) แนวทางในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7 P’) 
ในการจัดการการท่องเที่ยว ตัวอย่างที่ใช้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ าเภอสิง
หนครและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อ าเภอสิงหนคร เพราะอยู่ใกล้และเดินทางสะดวก และเพ่ือท า
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพ่ือน ตัดสินใจในการเลือกมาท่องเที่ยวเอง
ร่วมกับครอบครัว แหล่งท่องเที่ยวที่ชอบคือทะเล และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 1,000 บาท ในการเดินทาง 
ด้านความสาคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในระดับมาก 
 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ และสมบัติ กาญจนกิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวของนักท่องเที่ยว
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ภายในประเทศระหว่างเพศ อายุ และรายได้  วิธีด าเนินการวิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 4 จังหวัดตาม
ภูมิภาค จ านวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว
ธุรกิจน าเที่ยวและการตลาดจ านวน 6 คน ผลการวิจัยที่น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
อายุและรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หากพบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ จะ
วิเคราะห์ด้วยวิธีแอลเอส ดี จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน า 
เที่ยวภายในประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรมากเป็นลาดับแรก (X = 4.05) 
รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ (X = 3.94) ด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการให้บริการ 
(X = 3.92)  การเปรียบเปรียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ  น าเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ ระหว่างเพศ พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ระหว่าง
อายุพบว่าปัจจัยด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระหว่างรายได้ 
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลการวิจัย นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ
ธุรกิจน าเที่ยวภายในประเทศให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรมากเป็นล าดับแรก โดยปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจด้านสังคม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดเพศหญิงให้ความ
สาคัญมากกว่าเพศชาย นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุแตกต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากร
แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีช่วงรายได้ต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัยทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 กฤชณัท แสนทวี (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการสื่อสารภาวะวิกฤติและการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานในธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยวและการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของ
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การส ารวจและเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 400 และผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวประเภทบริษัทน าเที่ยว 400 ใช้การวิเคราะห์แบบแจกแจงความถ่ี สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าในระหว่างเกิดภาวะวิกฤตควรสร้าง
ความมั่นใจต่อความปลอดภัยมากที่สุด และเห็นว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่ใช้
ภายหลังเกิดภาวะวิกฤตที่เหมาะสมที่สุด คือการใช้เอกลักษณ์ของประเทศ ด้านผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว คาดหวังว่าระหว่างเกิดภาวะวิกฤตควรมีการสื่อสารโดยตรงกับผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยว เพ่ือความ
ปลอดภัยส าหรับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่ใช้ภายหลังเกิดภาวะวิกฤตที่เหมาะสมที่สุด คือ 
ใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ แบบจ าลองของทั้งสองกลุ่มมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการที่ประเทศไทยมีการโต้ตอบต่อภาวะวิกฤตที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและใช้การสื่อสาร
สองทางในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว อธิบายการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้ ร้อยละ 87 ส่วนการ
ส่งเสริมการตลาดอธิบายการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานได้ ร้อยละ 74 ตามล าดับ 
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 ฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจีน ญี่ปุ่น ศึกษา ถึงแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย ศึกษาผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย ศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก  โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจีน ญี่ปุ่น ที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยช่วง
เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุดในการเก็บข้อมูล สถานที่
ท่องเที่ยวที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) และพระนครศรีอยุธยา ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยอายุ 21 - 30 ป ี
เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 
60,001 - 70,000 USD ต่อปี  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 2 - 3 ครั้ง ระยะเวลาการท่องเที่ยวประเทศไทยคือ 
4 - 5 วันต่อครั้ง และเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยพร้อมครอบครัว เพ่ือการพักผ่อนและกิจกรรม
ที่ชอบคือ ด้านประเพณี/วัฒนธรรม เลือกโรงแรมเป็นสถานที่พักและใช้ตัวแทนการท่องเที่ยวในการ
ค้นหาข้อมูลการเดินทาง ด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากที่สุด 
คือด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว แรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยคือ ต้องการผ่อนคลายความเครียดและความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ส่วนปัจจัยด้านลบที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย คือ ปัญหาด้านมลภาวะและปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Erick Abdiel Kaaya (2014) วิจัยเกี่ยวกับการประเมินกลยุทธ์การตลาดผูป้ระกอบการท่องเที่ยว

เพ่ือการตลาดและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของแทนซาเนีย กรณีศึกษาอารุชาซิตี้ 
การวิจัยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินผลของกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวการ
ใช้งานส าหรับการตลาดและส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวประเทศแทนซาเนีย 
ความส าคัญของการท่องเที่ยวไม่สามารถเน้นย้ าได้กับการประสบความส าเร็จในการบรรลุความพึง
พอใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะเป็นตัวก าหนดผลก าไรและการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้เพ่ือประเมินการตลาดผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกลยุทธ์การใช้งาน
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการใช้งานและการ
ตรวจสอบความส าเร็จของกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวการใช้งาน ในด้านการตลาด
และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวประเทศแทนซาเนีย ผลการวิจัยการศึกษารวมถึงกลยุทธ์
การตลาดเหล่านี้ในแต่ละผู้ประกอบการทัวร์ควรใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กลยุทธ์การตลาดด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (นวัตกรรม) ควรได้รับการพิจารณาการปรับปรุงการให้บริการ  การปรับปรุงการ
บริการ  ใช้หลักสูตรด้านการตลาดควรจะน าไปใช้ การด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งทาง
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รัฐบาลควรสนับสนุนและภาคเอกชนความร่วมมือในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว ส าหรับการ
ศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตแสดงให้เห็นว่ายังมึความต้องการปรับปรุงและมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศแทนซาเนีย 

Yilmza and Bititci (2006)  ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของการท่องเที่ยว 
ใช้แบบจ าลองของโซ่คุณค่า  การศึกษาพบว่า ห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวของลูกค้า โดยนักท่องเที่ยวอาจตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยว
ในลักษณะแพคเกจผ่านตัวแทนบริษัททัวร์หรือมีการวางแผนการท่องเที่ยวแบบวางแผนท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง กิจกรรมสนับสนุนก่อนส่งมอบบริการ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องก่อนการเดินทาง และการจัดกิจกรรมการส่งมอบบริการเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวพึง
ได้รับบริการการท่องเที่ยวนั้น บุคคลซึ่งมีส่วนในการส่งมอบบริการนี้ อันได้แก่ ผู้ให้บริการด้ านการ
ขนส่ง โรงแรม ที่พัก และกิจกรรมขณะท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนหลังส่งมอบบริการเป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีความส าคัญมากต่อการจัดการห่วงโซ่
คุณค่าของการท่องเที่ยว 

Kickchilat (2005) ได้ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาพฤติกรรมของนักที่องเที่ยวในเคนย่า วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแรงกระตุ้นและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวขาออกของสหรัฐอเมริกาในการเดินทางท่องเที่ยวในเคนย่า โดย
ได้ศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว แรงกระตุ้น และการสนับสนุน
ด้านการตลาดของการท่องเที่ยว การศึกษาเรื่องข้อจ ากัดของความต้องการให้เกิดกระตุ้น เช่น การน า
รูปแบบการท่องเที่ยวของเมอร์ ฟ่ีมาใช้  ซึ่ งแบบจ าลองประกอบด้วย Psychographic และ 
Demographic หรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือกระตุ้นการเดินทาง ที่ส่งผลต่ออิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวในเคนย่า การใช้สถิติการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยท าให้เกิด
การจูงใจด้านการท่องเที่ยว คือ รูปแบบของการหยุดงาน วิถึการด าเนินชีวิต ลักษณะทางกายภาพ /
ทางจิตวิทยา ทางวัฒนธรรม ทางสังคมและทางด้านจิตใจ สิ่งกระตุ้นอาจเกิดจากความชอบส่วนบุคคล 
ข่าวสารและประสบการณ์ที่ได้รับ ส่วนความแตกต่างในด้าน Demographic หรือระบบเศรษฐกิจคือ 
สถิติ ประชากร สภาพเศรษฐกิจ อายุ เพศ สถานภาพในการสมรส ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ 
จากการศึกษาพบว่าสามารถใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับการท่องเที่ยว แบ่งส่วนตลาด
ออกเป็นตลาดเฉพาะ เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา และสิ่งกระตุ้นในการ
เดินทางในเคนย่า ประโยชน์จากงานวิจัยใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด วางแผนการท่องเที่ยวขา
ออกในสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเที่ยวเคนย่า รวมถึงรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในสหรัฐอเมริกาและเคนย่า 

 



 

 

บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8 แผนการด าเนินงาน 

 

3.1  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีที่เคยซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี กลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่างคัดจาก
ประชากรทั้ง 7 อ าเภอ เป็นประชากรที่สามารถนับจ านวนตัวเลขได้อย่างชัดเจน (ที่ท าการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี สิงหาคม 2558) ได้รวบรวมสถิติของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์จังหวัด
ปทุมธานีมีทั้งสิ้น 1,085,642 คน 
 2) เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ าประชากรที่แน่นอน เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ครอบคลุมตัวอย่างมากที่สุด ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. 
Cochran, 1953 ก าหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ 5 % ช่วงของความเชื่อมั่นที่ 95 % ดังนั้นขนาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวตัวอย่างส าหรับการส ารวจครั้งนี้คือ 400 คน ผู้วิจัยใช้การเจาะจงสุ่มตัวอย่างกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวมาแล้วและการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวกเพ่ือให้แบบสอบถามเกิดความสมบูรณ์ตามล าดับ 
 3) การค านวณกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวแบบแบ่งชั้นเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและได้
สัดส่วนตัวอย่างตามประชากรจริงที่ได้อ้างอิงไว้ เป็นดังนี้ 
    ค่าสัดส่วนตัวอย่างประชากรจริง   = 400/1,085,624  
    สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ค านวณ =  0.0003684 คน 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงการค านวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ท าการส ารวจ 
  

จ านวนประชากรตามทะเบียน
ราษฏร์จังหวัด 

ประชากร 
รวม (คน) 

กลุ่มตัวอยา่ง 
ที่ค านวณสัดส่วนได้ 

1. เมืองปทุมธานี  193,014  71 
2. คลองหลวง  261,085  96 
3. หนองเสือ  52,190  19 
4. ลาดหลุมแก้ว  63,372  24 
5. ล าลูกกา  262,514  97 
6. สามโคก  54,008  20 
7. ธัญบุรี  199,469  73 

รวม 1,085,652  400 
 

4) กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรและประชากรมีขนาดใหญ่ใช้สูตร (W.G. Cochran, 
อ้างอิงถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, น. 46) 

      n =  P(1 - P)Z2 

            E2 

เมื่อ  n  แทน  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 P  แทน  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม 0.5 
 Z  แทน  ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 

    ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 (ระดับ 0.05) 
 E  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึน 0.05 
 
     แทน ค่า   n = (0.5) (1 – 0.5) 1.962 

                (0.052)  
       n =        384.16  ตัวอย่าง 
 ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 เพ่ิมส ารอง 16 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด 400 
ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนดคือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 
 
3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  
1) การโฆษณา 
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2) การส่งเสริมการขาย 
3) การประชาสัมพันธ์ 
4) การขายโดยบุคคล 
5) การตลาดทางตรง 

 6)  แพคเกจทัวร์ 
7) การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยว 
8) การบริการลูกค้า 

 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
พฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 

ได้แก่ 
1) เคยซื้อบริการน าเที่ยวก่อนหน้านี้ (ไม่รวมครั้งนี้) 
2) ระยะเวลาในการเดินทาง 
3) การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการน าเที่ยว 
4) ประเทศท่ีสนใจลือกซื้อบริการน าเที่ยว 
5) สาเหตุการซื้อหรือใช้บริการ 
6) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
7) ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
8) ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ 
9) ความต้องการจากบริษัทน าเที่ยวในการเดินทางครั้งต่อไป 

 
3.3  ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่าง เป็น
ค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ รวมจ านวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว เป็นค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ รวมจ านวน 9 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมจ านวน 28 ข้อ เป็น
ค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ จ านวน 4 ข้อ และเป็นแบบค าถามปลายปิดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) แต่ละค าถามมีค าตอบเลือกให้คะแนนตามความส าคัญ 5 ระดับ โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
    5  หมายถึง  ส าคัญมากที่สุด 
    4  หมายถึง  ส าคัญมาก 
    3  หมายถึง  ส าคัญปานกลาง 
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    2  หมายถึง  ส าคัญน้อย 
    1  หมายถึง  ส าคัญน้อยที่สุด 
 การให้คะแนนความส าคัญโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตาม
วิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2541 : 167)  
 ช่วงการวัด  = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 
            จ านวนชั้น 
 แทนค่าได้ดังนี้ = 5 – 1 = 0.80 
          5 
 การแปลผลให้คะแนนจากแบบสอบถามการให้คะแนนความส าคัญ จะจัดคะแนนตั้งแต่
ส าคัญมากที่สุดจนถึงไม่ส าคัญอย่างมาก โดยใช้คะแนนเฉลี่ย บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ส าคัญมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ส าคัญมาก 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ส าคัญปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ส าคัญน้อย 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สุด 
 
3.4  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

3.4.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากต าราเรียน เอกสาร เว็บไซด์ ทฤษฎี วารสาร นิตยสาร 
สื่ออินเตอร์เน็ต หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจัย และสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

3.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารแนวคิดในเนื้อหาด้านต่าง ๆ เพื่อก าหนด
ขอบเขต ก าหนดแนวคิดเพ่ือศึกษาตัวแปรในแต่ละตัวมาสร้างแบบวัดที่มีลักษณะสอดคล้องกับเกณฑ์
เพ่ือให้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ รวมจ านวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว เป็นค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ รวมจ านวน 9 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมจ านวน 28 ข้อ 
เป็นค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ จ านวน 4 ข้อ และเป็นแบบค าถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แต่ละค าถามมีค าตอบเลือกให้คะแนนตามความส าคัญ 5 ระดับ  

3.4.3 สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะ แก้ไข เพ่ิมเติม ด้านเนื้อหาให้เกิดความชัดเจน 
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3.4.4 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว น าให้
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ตรวจสอบเนื้อหา เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ได้ความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  

3.4.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Validity) จ านวน 3 ท่าน  
 3.4.6 จากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านซึ่งค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Validity) โดยการหาค่าดัชนีความความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค าจ ากัดความในการวิจัยซึ่ง 
ได้ค่าผลรวม IOC เท่ากับ 0.99 โดยแปลความหมายของค่าคะแนนดังนี้ 
 +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
   0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
  -1  แน่ใจว่าข้อค าถามน้ าวัดได้ตรงตามค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

  ข้อถามที่มีค่า 0.5 - 1.0 มีค่าความเที่ยงตรงสูง ถ้าต่ ากว่า 0.5 ต้องน าไปปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ไปใช้ (ยุทธ์ 
ไกยวรรณ์, 2550) จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงให้มีความถูกต้องก่อนน าไปทดลองใช้ 
 3.4.7 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้ว น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักท่องเที่ยวที่เคยใช้
บริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 ชุด แล้ว
น าผลที่ได้มาท าการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2554, น. 499) ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าแอลฟ่า 
0<α<1 ที่ใช้ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.839 
 3.4.8 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองและแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลการวิจัยจริง
ต่อไป 
 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
3.5.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 

3.5.2 ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถาม 400 ชุด ลงพ้ืนที่น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บจาก
กลุ่มตวัอย่างตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในช่วงเดือนมกราคม 2560 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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3.6.1 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
การค านวณหาค่าร้อยละ หาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และ Chi-Square 
 3.6.2 ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ปทุมธานีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ส าหรับข้อค าถาม 
6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 3.6.3 ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปส าหรับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวใน
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว วิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ส าหรับค าถาม 9 ข้อ ได้แก่ 

1) จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
2) ระยะเวลาที่ใช้ท่องเท่ียวแต่ละครั้ง 
3) จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จ่ายเพื่อซื้อบริการ 
4) ประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อบริการ 
5) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 
6) สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
7) ช่วงที่ซื้อบริการน าเที่ยว 
8) ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัท 
9) ความส าคัญในการซื้อบริการน าเที่ยวกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 3.6.4 ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดบูรณาการรวม 28 
ข้อโดยแบ่งเป็นค าถามด้านต่าง ๆ วิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับค าถามข้อ 1–4 
และหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับค าถามข้อ 5-28 ได้แก่ 
 1) ด้านการสื่อสารการตลาดบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 2) ด้านการโฆษณา 
 3) ด้านการส่งเสริมการขาย 
 4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 5)  ด้านการขายโดยใช้พนักงาน 
 6) ด้านการตลาดทางตรง 
 7) ด้านแพคเกจทัวร์ 
 8) ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยว 
 9) ด้านการบริการลูกค้า 
 
3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ 
 1) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency: IOC) เป็นการ
หาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) เพ่ือหาค่าดัชนีความความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
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ค าจ ากัดความในการวิจัย โดยแปลความหมายของค่าคะแนน ข้อถามที่มีค่า 0.5 - 1.0 มีค่าความ
เที่ยงตรงสูง ถ้าต่ ากว่า 0.5 ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและเลือกข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ไปใช้ 
 2) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จ านวนข้อ
ของแบบสอบถาม ผลรวมของความแปรปวนของคะแนนรายข้อ และค่าความแปรปวนของคะแนน
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้หาค่าสัมประสิทธิ อัลฟ่า (α - Coefficient) โดยใช้สูตรของ 
Cronbach 
 3.7.2 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
 1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) เพ่ือใช้อธิบายแปลความความหมายของผู้ตอบ
แบบสอบถามในข้อค าถามตอนที่ 1 - 3 
 2) การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
เป็นร้อยละส าหรับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตามในตอนที่ 1 - 3 
 3) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือหาค่าคะแนนเฉลี่ย ผลรวมของคะแนนทั้งหมด และขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้กับแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อที่ 4 - 28 
 4) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) เพ่ือหาค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ย จ านวนตัวแปรอิสระ ผลรวม
ของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง และผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง ใช้กับแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ข้อที่ 4 - 28 
 3.7.3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตอนที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์คือ สถิติไค – สแควร์ (Chi – square Test ) เป็นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ในการทดสอบ
สมมติฐานระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และพฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ย วจาก
บริษัทท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 
3.8  แผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยโดยแจกแบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ศึกษาในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 จากข้อมูลในแบบสอบถามที่เก็บได้ ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์แปลงข้อมูลและรหัส เพ่ือท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 



 

 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิจัยข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่าง  ๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.4 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน จ านวนกลุ่ม 
�̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 
X2 แทน ค่าสถิติของการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
P แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability / Significant P-Value/ Asymp. Sig.) 
df แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
* แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 

4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
   ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  
   1)  การโฆษณา 
   2)  การส่งเสริมการขาย 
   3)  การประชาสัมพันธ์ 
   4)  การขายโดยบุคคล 
   5)  การตลาดทางตรง 
   6)  แพคเกจทัวร์ 
   7)  การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยว 
   8)  การบริการลูกค้า 

4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
ได้แก่  

1) เคยซื้อบริการน าเที่ยวก่อนหน้านี้ (ไม่รวมครั้งนี้) 
2) ระยะเวลาในการเดินทาง 
3) การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการน าเที่ยว 
4) ประเทศท่ีสนใจลือกซื้อบริการน าเที่ยว 
5) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
6) สาเหตุการซื้อหรือใช้บริการ 
7) ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
8) ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ 
9) ความต้องการจากบริษัทน าเที่ยวในการเดินทางครั้งต่อไป 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
  และรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 157 39.20 
 หญิง 243 60.80 
 รวม 400 100.00 
2. สถานภาพ โสด 224 56.00 
 สมรส 176 44.00 
 รวม 400 100.00 
3. อาย ุ 18 – 30 ป ี 38 9.50 
 31 – 40 ป ี 124 31.00 
 41 – 50 ป ี 97 24.20 
 51 – 60 ป ี 119 29.80 
 61 ปีขึ้นไป 22 5.50 
 รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษา ต่ ากวา่ปริญญาตร ี 40 10.00 
 ปริญญาตร ี 271 67.80 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 89 22.20 
 รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 70 17.50 
 รับราชการ 124 31.00 
 พนักงานบริษัทเอกชน 126 31.50 
 เจ้าของกิจการ 46 11.50 
 แม่บ้าน/พ่อค้า 34 8.50 
 รวม 400 100.00 
6. รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 10 2.50 
 20,001 – 30,000 บาท 28 7.00 
 30,001 – 40,000 บาท 214 53.50 
 40,001 – 50,000 บาท 126 31.50 
 มากกว่า 50,001 บาท 22 5.50 
 รวม 400 100.00 

 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน จ าแนกตาม

ตัวแปรได้ดังนี้ 
เพศ  พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 243 คน คิดเปน็ร้อยละ 60.80 และเพศชาย

มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
สถานภาพสมรส  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากสถานภาพโสด จ านวน 224 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.00 สมรสจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 
อายุ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุในช่วง 31-40 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.00 อายุในช่วง 51 - 60 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 อายุในช่วง 41– 50 ปี จ านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 อายุในช่วง 18-30 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และอายุ 61 ปี
ขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 

ระดับการศึกษา  พบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 
จ านวน  271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และ
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

อาชีพ พบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.50 รับราชราชการ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.50 เจ้าของกิจการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และแม่บ้าน/พ่อค้า 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 

รายได้ต่อเดือน พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากรายได้ระหว่าง 
30,001 – 40,000 บาท จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 รายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 
บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.00 มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  และรายได้ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท มีรายได้ท่ีเท่ากันจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
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4.4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
ประกอบด้วย จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของจ านวนครั้งที่ เคยซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเทีย่ว (ครั้ง) จ านวน ร้อยละ 

1) 1 คร้ัง 182 45.50 
2) 2 – 3 คร้ัง 218 54.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อน
หน้านี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยซื้อบริการท่องเที่ยวสูงสุดล าดับแรก 2-3 ครั้ง จ านวน 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.50 ล าดับที่สอง 1 ครั้ง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้ท่องเทีย่วในแต่ละครั้ง จ านวน ร้อยละ 

1) 3 – 5 วัน 161 40.20 
2) 6 – 10 วัน 239 59.80 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละ
ครั้ง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวสูงสุดล าดับแรก 6 – 10 วัน จ านวน 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 ล าดับที่สอง 3 – 5 วัน จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20  
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง(ต่อคน) จ านวน ร้อยละ 

1) 15,001 – 30,000 บาท 164 41.00 
2) 30,001 – 50,000 บาท 111 27.80 
3) มากกว่า 50,001 บาท 125 31.20 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง แสดงจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จัดสรรค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวสูงสุด
ล าดับแรก 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ล าดับที่สองมากกว่า 
50,0001 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 และล าดับสุดท้าย 30,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80  
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของประเทศที่สนใจเลือกซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

 
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 

1) ฮ่องกง 98 24.40 
2) เกาหลีใต้ 103 25.80 
3) ลาว 76 19.00 
4) ญี่ปุ่น 123 30.80 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงประเทศที่สนใจเลือกซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก 123 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 ประเทศเกาหลีใต้เป็นล าดับที่สอง 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80  และประเทศ
ฮ่องกงเป็นล าดับที่สาม 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ประเทศลาวเป็นล าดับที่สี่ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.00 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการน า

เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
1) ตัดสินใจเอง 158 39.50 
2) เพื่อน 129 32.30 
3) สมาชิกในครอบครัว 113 28.20 

รวม 400 100.00 

  
 จากตาราง แสดงผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเอง 158 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.50 เพ่ือน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 และสมาชิกในครอบครัว 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของสาเหตุที่ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

1) การบริการรวดเร็วและสะดวก 72 18.00 
2) เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษาต่างประเทศในการท่องเท่ียว 137 34.20 
3) ประหยัดค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 80 20.00 
4) เพื่อให้ได้รายการน าเท่ียวที่สนใจ 111 27.80 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงสาเหตุที่ซื้อหรือใช้บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะขจัดปัญหาเรื่องภาษาต่างประเทศในการ
ท่องเที่ยว จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 เพ่ือให้ได้รายการน าเที่ยวที่สนใจ จ านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.80  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และการ
บริการรวดเร็วและสะดวก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
 

ตารางท่ี 4.8   แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของช่วงที่ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

  
ช่วงที่ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ จ านวน ร้อยละ 

1) วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 120 30.00 
2) วันหยุดพกัร้อน 180 45.00 
3) วันหยุดสุดสัปดาห ์ 100 25.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงช่วงที่ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อบริการในช่วงวันหยุดพักร้อน 180 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และในวันหยุดสุดสัปดาห์ 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 
ตารางท่ี 4.9   แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ

กับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

1) โทรศัพท์ 120 30.00 
2) อีเมล์ 54 13.50 
3) เฟสบุกค์ 135 33.80 
4) ไลน์ 91 22.70 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง แสดงช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกติดต่อการซื้อบริการผ่านทางเฟสบุกค์ 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.80  ผ่านทางโทรศัพท์ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และผ่านทางไลน์ 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.70 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของความส าคัญในการซื้อบริการน าเที่ยว

ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญการซื้อบริการกับบริษัททอ่งเที่ยวในครั้งต่อไป จ านวน ร้อยละ 

1) ค่าใช้จ่าย 105 26.20 
2) สถานที่ท่องเท่ียว 117 29.30 
3) สถานที่พักค้างคืนหรือโรงแรม 108 27.00 
4) อาหาร 70 17.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงความส าคัญจากการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวในครั้งถัดไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 เครื่องค่าใช้จ่าย 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 เรื่องสถานที่พักค้าง
คืนหรือโรงแรม 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และอาหาร 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 4.5.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยใช้สถิติเชิง
พรรณาประกอบด้วย จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการ

ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุด 

 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตอ่การซื้อบริการมากที่สดุ จ านวน ร้อยละ 

1) การโฆษณา 106 26.50 
2) การประชาสัมพันธ ์ 59 14.70 
3) การส่งเสริมการขาย 41 10.20 
4) การตลาดทางตรง 29 7.20 
5) การขายโดยบุคคล 23 5.80 
6) แพคเกจทัวร ์ 89 22.30 
7) การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเท่ียวต่างประเทศ 33 8.30 
8) การบริการลูกคา้ 20 5.00 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง แสดงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเป็น
อันดับแรกจากการโฆษณา 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 อันดับที่สองจากแพคเกจทัวร์ 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.30  อันดับที่สามจากการประชาสัมพันธ์ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 จากการส่งเสริม
การขาย 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 และสุดท้ายการบริการลูกค้า 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการเลือกซื้อบริการน า

เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

สื่อหนังสือพิมพ์ที่เลือกซื้อบริการน าเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
1) ไทยรัฐ 139 34.80 
2) เดลินิวส์ 126 31.50 
3) บางกอกไพสต ์ 62 15.50 
4) กรุงเทพธุรกิจ 73 18.20 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการเลือกซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกจากสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.80 เดลินิวส์ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  กรุงเทพธุรกิจ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 
บางกอกโพสต์ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของสื่อนิตยสารต่อการเลือกซื้อบริการน าเที่ยว

ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
สื่อนิตยสารที่เลือกซ้ือบริการน าเท่ียวต่างประเทศ จ านวน ร้อยละ 

1) เที่ยวรอบโลก 170 42.50 
2) เพื่อนเดินทาง 123 30.70 
3) แค้มปิ้ง 107 26.80 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงสื่อนิตยสารต่อการเลือกซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกจากสื่อนิตยสารเที่ยวรอบโลก 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 เพ่ือนเดินทาง 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.70 แค้มปิ้ง 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของสื่อจากบุคคลต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
สื่อจากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อบรกิารน าเที่ยวต่างประเทศ จ านวน ร้อยละ 

1) ตัวท่านเอง 67 16.80 
2) บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง 211 52.70 
3) เพื่อน / เพื่อนรว่มงาน 58 14.50 
4) สามี / ภรรยา 64 16.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงสื่อจากบุคคลต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อบริษัทจากอิทธิพลของ บุคคลใน
ครอบครัว 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70  ตัวท่านเอง 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 สามี/ภรรยา 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ต่อการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อยที่สุด 162 40.50 
2) ส าคัญน้อย 126 31.50 
3) ส าคัญปานกลาง 93 23.20 
4) ส าคัญมาก 19 4.80 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์คือ ส าคัญน้อยที่สุด 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ ส าคัญน้อย 126 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.50 และส าคัญมาก 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุต่อการซื้อบริการน า

เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

การโฆษณาผ่านสื่อวิทย ุ จ านวน ร้อยละ 
1) ส าคัญน้อยที่สุด 150 37.50 
2) ส าคัญน้อย 148 37.00 
3) ส าคัญปานกลาง 102 25.50 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง แสดงการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการโฆษณาผ่าน
สื่อวิทยุคือ ส าคัญน้อยที่สุด 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือส าคัญน้อย 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 และส าคัญปานกลาง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารต่อการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การโฆษณาผ่านสื่อนิตยสาร จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อยที่สุด 180 45.00 
2) ส าคัญน้อย 144 36.00 
3) ส าคัญปานกลาง 76 19.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการโฆษณา
ผ่านสื่อนิตยสารคือ ส าคัญน้อยที่สุด 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือส าคัญน้อย 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.00 และส าคัญปานกลาง 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อยที่สุด 152 38.00 
2) ส าคัญน้อย 146 36.50 
3) ส าคัญปานกลาง 102 25.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการโฆษณา
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์คือ ส าคัญน้อยที่สุด 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือส าคัญน้อย 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.50 และส าคัญปานกลาง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับต่อการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับ จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อยที่สุด 158 39.50 
2) ส าคัญน้อย 143 35.80 
3) ส าคัญปานกลาง 99 24.70 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการโฆษณา
ผ่านสื่อแผ่นพับคือ ส าคัญน้อยที่สุด 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือส าคัญน้อย 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.80 และส าคัญปานกลาง 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการโฆษณาผ่านสื่อป้ายโฆษณาต่อการซื้อ

บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

การโฆษณาผ่านสื่อป้ายโฆษณา จ านวน ร้อยละ 
1) ส าคัญน้อยที่สุด 72 18.00 
2) ส าคัญน้อย 82 20.50 
3) ส าคัญปานกลาง 85 21.20 
4) ส าคัญมาก 161 40.30 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการโฆษณาผ่านสื่อป้ายโฆษณาต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการโฆษณา
ผ่านสื่อป้ายโฆษณาคือ ส าคัญมาก 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 รองลงมาคือส าคัญปานกลาง 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.20 และส าคัญน้อยที่สุด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่อการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

  
การโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 115 28.80 
2) ส าคัญมาก 205 51.20 
3) ส าคัญมากที่สุด 80 20.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการโฆษณา



 

 

78 

ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตคือ ส าคัญมาก 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาคือส าคัญปานกลาง 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 และส าคัญมากที่สุด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการส่งเสริมการขายด้านการลดราคาต่อการ

ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

การลดราคา จ านวน ร้อยละ 
1) ส าคัญปานกลาง 121 30.30 
2) ส าคัญมาก 242 60.50 
3) ส าคัญมากที่สุด 37 9.20 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการส่งเสริมการขายด้านการลดราคาต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความ
คิดเห็นกับการลดราคาคือ ส าคัญมาก 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาคือส าคัญปานกลาง 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 และส าคัญมากท่ีสุด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม

พิเศษส าหรับสมาชิกต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

 
การจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อย 23 5.80 
2) ส าคัญปานกลาง 172 43.00 
3) ส าคัญมาก 128 32.00 
4) ส าคัญมากที่สุด 77 19.20 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกต่อการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ระดับความคิดเห็นกับการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกคือ ส าคัญปานกลาง 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00 รองลงมาคือส าคัญมาก 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และส าคัญน้อย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ
ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

  
การให้ของสมนาคณุ จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 45 11.20 
2) ส าคัญมาก 219 54.80 
3) ส าคัญมากที่สุด 136 34.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
กับการให้ของสมนาคุณคือ ส าคัญมาก 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 รองลงมาคือส าคัญมากที่สุด 
136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และส าคัญปานกลาง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลต่อการ

ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
  

การชิงรางวัล จ านวน ร้อยละ 
1) ส าคัญน้อยที่สุด 24 6.00 
2) ส าคัญน้อย 42 10.50 
3) ส าคัญปานกลาง 142 35.50 
4) ส าคัญมาก 192 48.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
กับการชิงรางวัลคือ ส าคัญมาก 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือส าคัญปานกลาง 142 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.50 และส าคัญน้อยที่สุด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวต่างประเทศต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

  
การส่งเสริมการท่องเทีย่วขององค์การท่องเที่ยวตา่งประเทศ จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 27 6.80 
2) ส าคัญมาก 192 48.00 
3) ส าคัญมากที่สุด 181 45.20 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง แสดงของการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
ท่องเที่ยวต่างประเทศต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ ส าคัญมาก 192 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือส าคัญมากที่สุด 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 และส าคัญปานกลาง 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการขายโดยบุคคลด้านแนะน าความรู้ในด้าน

สถานที่ท่องเที่ยวต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

แนะน าความรู้ในดา้นสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 96 24.00 
2) ส าคัญมาก 198 49.50 
3) ส าคัญมากที่สุด 106 26.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการขายโดยบุคคลด้านแนะน าความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวต่อการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ระดับความคิดเห็นกับแนะน าความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวคือ ส าคัญมาก 198 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.50 รองลงมาคือส าคัญมากที่สุด 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และส าคัญปานกลาง 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการขายโดยบุคคลด้านพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม

ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
  

พูดจาสุภาพยิ้มแย้ม จ านวน ร้อยละ 
1) ส าคัญน้อย 108 27.00 
2) ส าคัญมาก 179 44.80 
3) ส าคัญมากที่สุด 113 28.20 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงการขายโดยบุคคลด้านพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
กับด้านพูดจาสุภาพยิ้มแย้มคือ ส าคัญมาก 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 รองลงมาคือส าคัญมากที่สุด 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 และส าคัญน้อยที่สุด 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมายต่อ
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การส่งจดหมาย จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อยที่สุด 164 41.00 
2) ส าคัญน้อย 173 43.20 
3) ส าคัญปานกลาง 63 15.80 

รวม 400 100.00 

  
 จากตาราง แสดงการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมายต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
กับด้านการส่งจดหมายคือ ส าคัญน้อย 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 รองลงมาคือส าคัญน้อยที่สุด 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และส าคัญปานกลาง 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 
 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของการตลาดทางตรงด้านการโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

 
การโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อยที่สุด 168 42.00 
2) ส าคัญน้อย 163 40.80 
3) ส าคัญปานกลาง 69 17.20 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการตลาดทางตรงด้านการโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานต่อการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ระดับความคิดเห็นกับด้านการโทรศัพทบ์อกข่าวโดยพนักงานคือ ส าคัญน้อยที่สุด 168 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.00 รองลงมาคือส าคัญน้อย 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 และส าคัญปานกลาง 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.20 
 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

  
การซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อยที่สุด 47 11.80 
2) ส าคัญน้อย 56 14.00 
3) ส าคัญปานกลาง 94 23.50 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
 

การซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ร้อยละ 
4) ส าคัญมาก 94 23.50 
5) ส าคัญมากที่สุด 109 27.20 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่อการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ระดับความคิดเห็นกับด้านซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์คือ ส าคัญมากที่สุด 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.20 รองลงมาคือส าคัญปานกลางและมาก 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และส าคัญน้อย
ที่สุด 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด 

 ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวม ที่พัก อาหาร สถานทีเ่ที่ยว จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 56 14.00 
2) ส าคัญมาก 192 48.00 
3) ส าคัญมากที่สุด 152 38.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
กับด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวม ที่พัก อาหาร สถานที่เที่ยวคือ ส าคัญมาก 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 รองลงมาคือส าคัญมากที่สุด 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และส าคัญปานกลาง 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 
 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นไปตามที่ก าหนดต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

 
เวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อย 22 5.50 
2) ส าคัญปานกลาง 68 17.00 
3) ส าคัญมาก 147 36.70 
4) ส าคัญมากที่สุด 163 40.80 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง แสดงแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดต่อการ
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ระดับความคิดเห็นกับเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดคือ ส าคัญมากที่สุด 163 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือส าคัญมาก 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 และส าคัญปานกลาง 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.00 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 73 18.30 
2) ส าคัญมาก 164 41.00 
3) ส าคัญมากที่สุด 163 40.70 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนคือ ส าคัญมาก 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือส าคัญมาก
ที่สุด 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 และส าคัญปานกลาง 73 คน คิดเป็นร้อยละ18.30 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การจัดบูทหรือจัดอีเว้นท์งานการท่องเที่ยวต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การจัดบทูหรือจัดอีเว้นท์งานการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 60 15.00 
2) ส าคัญมาก 168 42.00 
3) ส าคัญมากที่สุด 172 43.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดบูทหรือจัดอีเว้นท์งาน
การท่องเที่ยวต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการจัดบูทหรือจัดอีเว้นท์งานการท่องเที่ยวคือ ส าคัญ
มากที่สุด 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือส าคัญมาก 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ
ส าคัญปานกลาง 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ให้การตอบรบัดา้นข้อมูลขา่วสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญน้อย 33 8.30 
2) ส าคัญปานกลาง 68 17.00 
3) ส าคัญมาก 156 39.00 
4) ส าคัญมากที่สุด 143 35.70 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรม
ท่องเที่ยวต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรม
ท่องเที่ยวคือ ส าคัญมาก 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือส าคัญมากที่สุด 143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.70 และส าคัญน้อย 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 
 
ตารางท่ี 4.37  แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินต่อ

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ระบบการช าระเงิน จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 147 36.80 
2) ส าคัญมาก 129 32.20 
3) ส าคัญมากที่สุด 124 31.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง แสดงการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
กับระบบการช าระเงินคือ ส าคัญปานกลาง 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมาคือส าคัญมาก 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.20 และส าคัญมากที่สุด 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
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ตารางท่ี 4.38  แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท
และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ จ านวน ร้อยละ 

1) ส าคัญปานกลาง 40 10.00 
2) ส าคัญมาก 202 50.50 
3) ส าคัญมากที่สุด 158 39.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตาราง แสดงการบริการลูกค้าด้านใการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นกับการให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวคือ ส าคัญมาก 
202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือส าคัญมากที่สุด 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และ
ส าคัญปานกลาง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 

4.5.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยใช้สถิติเชิง
พรรณาประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณาผ่านสื่อต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านการโฆษณา �̅� S.D. ความส าคัญ 

1 สื่อโทรทัศน์ 1.92 0.907 น้อย 
2 สื่อวิทยุ 1.88 0.786 น้อย 
3 สื่อนิตยสาร 1.74 0.758 น้อยมาก 
4 สื่อหนังสือพิมพ์ 1.88 0.788 น้อย 
5 สื่อแผ่นพับ 1.85 0.789 น้อย 
6 สื่อป้ายโฆษณา 2.84 1.142 ปานกลาง 
7 สื่ออินเทอร์เน็ต 3.91 0.694 มาก 

รวมด้านการโฆษณาผ่านสื่อ 2.29 0.331 น้อย 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดย
จ าแนกตามการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณาผ่านสื่อต่อการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย = 2.29, ค่า S.D. = 0.331)  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ในอันดับแรกคือ สื่ออินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย = 3.91, ค่า S.D. = 0.694)  รองลงมาคือสื่อป้าย
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โฆษณา (ค่าเฉลี่ย = 2.84, ค่า S.D. = 1.142) และอันดับที่สามคือ สื่อโทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ย = 1.92, 
ค่า S.D. = 0.907) 
 

ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทางด้านการส่งเสริมการขายต่อการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านการส่งเสริมการขาย 𝒙 S.D. ความส าคัญ 

1. การลดราคา 3.79 0.593 มาก 
2. การจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 3.65 0.854 มาก 
3. การให้ของสมนาคุณ 4.23 0.634 มากที่สุด 
4. การชิงรางวัล 3.26 0.873 ปานกลาง 

รวมด้านการส่งเสริมการขาย 3.73 0.388 มาก 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดย
จ าแนกตามการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านด้านการส่งเสริมการขายต่อการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73, ค่า S.D. = 0.388)  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ในอันดับแรกคือ การให้ของสมนาคุณ (ค่าเฉลี่ย = 4.23, ค่า S.D. = 0.634)  รองลงมาคือการลด
ราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.79, ค่า S.D.  = 0.593) และอันดับที่สามคือ การจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับ
สมาชิก (ค่าเฉลี่ย = 3.65, ค่า S.D. = 0.854) 
 
ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทางด้านการประชาสัมพันธ์ต่อการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านการประชาสัมพันธ ์ �̅� S.D. ความส าคัญ 

1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวขององค์การท่องเท่ียวของประเทศต่างๆ 4.39 0.610 มากที่สุด 
รวมด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.39 0.610 มากที่สุด 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนก
ตามการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ
จากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดในด้านส่งเสริมการ
ท่อเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.39, ค่า S.D. = 0.610)   
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ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทางด้านการขายโดยบุคคลต่อการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านการขายโดยบุคคล �̅� S.D. ความส าคัญ 

1. แนะน าความรู้ในด้านสถานที่ท่องเท่ียว 4.03 0.711 มาก 
2. พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 3.74 1.140 มาก 

รวมด้านการขายโดยพนักงาน 3.88 0.660 มาก 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตาม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการขายโดยบุคคลต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88, ค่า S.D.  = 
0.660)  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในอันดับแรกคือ แนะน าความรู้ใน
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 4.03, ค่า S.D.  = 0.711)  รองลงมาคือพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
(ค่าเฉลี่ย = 3.74, ค่า S.D. = 1.140) 
 
ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทางด้านการตลาดทางตรงต่อการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านการตลาดทางตรง �̅� S.D. ความส าคัญ 

1. การส่งจดหมาย 1.75 0.711 น้อยมาก 
2. การโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงาน 1.75 0.730 น้อยมาก 
3. การซ้ือขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 3.41 1.332 มาก 

รวมด้านการตลาดทางตรง 2.30 0.566 น้อย 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณาผ่านสื่อต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.30, ค่า S.D. = 0.566)  เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในอันดับแรกคือ การซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.41, ค่า S.D. = 1.332)  รองลงมาคือการโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงาน (ค่าเฉลี่ย = 1.75, 
ค่า S.D. = 0.730) และอันดับที่สามคือ การส่งจดหมาย (ค่าเฉลี่ย = 1.75, ค่า S.D. = 0.711) 
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ตารางท่ี 4.44   แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทางด้านแพคเกจทัวร์ต่อการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านแพคเกจทัวร ์ �̅� S.D. ความส าคัญ 

1. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเท่ียว 4.24 0.681 มากที่สุด 
2. เวลาและสถานที่ท่องเท่ียวเป็นไปตามที่ก าหนด 4.13 0.885 มาก 

รวมด้านแพคเกจทัวร ์ 4.18 0.606 มาก 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตาม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านแพคเกจทัวร์ต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18, ค่า S.D. = 0.606)  
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในอันดับแรกคือ ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวม
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 4.24, ค่า S.D. = 0.681)  รองลงมาคือเวลาและ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.13, ค่า S.D. = 0.885)  
 
ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทางด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวต่อ
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเทีย่ว �̅� S.D. ความส าคัญ 

1. การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 4.23 0.735 มาก 
2. การออกบูทหรือจัดอีเว้นท ์ 4.28 0.709 มากที่สุด 

รวมด้านการจดันิทรรศการโครงการทอ่งเที่ยว 4.25 0.525 มากที่สุด 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนก
ตามการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวต่อการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.25, ค่า S.D. = 0.525)  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในอันดับ
แรกคือ การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ค่าเฉลี่ย = 4.23, ค่า S.D. = 0.735)  
รองลงมาคือ การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ (ค่าเฉลี่ย = 4.23, ค่า S.D. = 0.735)  
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ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทางด้านการบริการลูกค้าต่อการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
ด้านการบริการลูกค้า �̅� S.D. ความส าคัญ 

1. ให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเท่ียว 4.02 0.927 มาก 
2. ระบบการช าระเงิน 3.94 0.822 มาก 
3. การต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 4.30 0.640 มากที่สุด 

รวมด้านการบริการลูกค้า 4.09 0.495 มาก 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการบริการลูกค้าต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09, ค่า S.D. = 0.495)  เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในอันดับแรกคือ การต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ 
ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย = 4.30, ค่า S.D. = 0.640)  รองลงมาคือให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โปรแกรมท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 4.02, ค่า S.D. = 0.927)  และอันดับที่สามคือ ระบบการช าระ
เงิน (ค่าเฉลี่ย = 3.94, ค่า S.D. = 0.822) 
 
ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผล ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการรวมทุกด้านต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ
จากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ �̅� S.D. ความส าคัญ 

1. ด้านสื่อโฆษณา 2.29 0.337 น้อย 
2. ด้านการส่งเสริมการขาย 3.73 0.388 มาก 
3. ด้านประชาสัมพันธ์ 4.39 0.610 มากที่สุด 
4. ด้านการขายโดยบุคคล 3.88 0.660 มาก 
5. ด้านการตลาดทางตรง 2.30 0.566 น้อย 
6. ด้านแพคเกจทัวร์ 4.18 0.606 มาก 
7. ด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเท่ียว 4.25 0.525 มากที่สุด 
8. ด้านการบริการลูกค้า 4.09 0.495 มาก 

รวมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3.63 0.214 มาก 

 
 จากตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการรวมทุกด้านต่อการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวโดยรวมให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63, ค่า S.D. = 0.214)  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในอันดับแรกคือ ด้านประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.39, ค่า S.D. = 0.610)  
รองลงมาคือด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย = 4.25, ค่า S.D. = 0.525) และอันดับที่สาม
คือ ด้านแพคเกจทัวร์ (ค่าเฉลี่ย = 4.18, ค่า S.D.  = 0.606) 
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4.5.3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยใช้สถิติเชิง
อนุมานในการทดสอบสมมติฐานระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง แพคเกจทัวร์ การจัด
กิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยว และการบริการลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) 
 

ตารางท่ี 4.48 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อ
บริการ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชาสั
มพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพค 
เกจทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

รวม 

1 คร้ัง 69 31 4 21 8 27 14 8 182 
2-3 คร้ัง 37 28 37 8 25 62 19 12 218 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 = 56.874a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับ
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากที่สุด 2-3 
ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
 

จ านวนครั้งที่เคยซื้อ
บริการ 

หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอกโพสต ์ กรุงเทพธุรกิจ รวม 

1 คร้ัง 85 62 9 26 182 
2-3 คร้ัง 54 64 53 47 218 

รวม 139 126 39 21 400 
𝑥2 = 105.913a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมา
ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาก่อน
หน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากท่ีสุด 2-3 ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง 
 
ตารางท่ี 4.50 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยซื้อ

บริการ 
สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 

เที่ยวรอบโลก เพื่อนเดินทาง แค้มปิ้ง รวม 
1 คร้ัง 85 52 45 182 
2-3 คร้ัง 85 71 62 218 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 2.415a Asymp. Sig. = 0.299 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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ต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว
มาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.299 
 
ตารางท่ี 4.51 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยซื้อ

บริการ 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ตัวท่านเอง บุคคลใน

ครอบครัว 
เพื่อน/ เพื่อน

ร่วมงาน 
สาม/ีภรรยา รวม 

1 คร้ัง 38 93 34 17 182 
2-3 คร้ัง 29 118 24 47 218 

รวม 67 211 58 64 400 
𝑥2 = 16.854a Asymp. Sig. = 0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่ เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยใช้
สถ ิต ิไค -สแควร ์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคย
เดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากท่ีสุด 2-3 ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง 
 
ตารางท่ี 4.52 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคย

เซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าตัญ 
มาก 

รวม 

1 คร้ัง 64 67 42 9 182 
2-3 คร้ัง 98 59 51 10 218 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 5.371a Asymp. Sig. = 0.147 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 



 

 

93 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.147 
 
ตารางท่ี 4.53 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้าน
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคย

เซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

1 คร้ัง 67 77 38 182 
2-3 คร้ัง 83 71 64 218 

รวม 150 148 102 400 
𝑥2 = 5.381a Asymp. Sig. = 0.068 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวน
ครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.068 
 
ตารางท่ี 4.54 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าตัญ 
ปานกลาง 

รวม 

1 คร้ัง 82 69 31 182 
2-3 คร้ัง 98 75 45 218 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 1.019a Asymp. Sig. = 0.601 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับ
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.601 
 
ตารางท่ี 4.55 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับผู้บริโภคด้าน
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

1 คร้ัง 63 74 45 182 
2-3 คร้ัง 89 72 57 218 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 2.668a Asymp. Sig. = 0.263 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวน
ครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.263 
 
ตารางท่ี 4.56 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคย
เซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

1 คร้ัง 77 66 39 182 
2-3 ครั้ง 81 77 60 218 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 2.180a Asymp. Sig. = 0.336 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวน
ครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.336 
 
ตารางท่ี 4.57 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคย

เซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

1 คร้ัง 30 39 42 71 182 
2-3 คร้ัง 42 43 43 90 218 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 1.219a Asymp. Sig. = 0.748 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวน
ครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์
กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.748 
 

ตารางท่ี 4.58 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคย

เซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 47 98 37 182 
2-3 คร้ัง 68 107 43 218 

รวม 115 205 80 400 
𝑥2 =  1.452a Asymp. Sig. = 0.484 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวน
ครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์
กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.484 

 
ตารางท่ี 4.59 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 60 118 4 182 
2-3 คร้ัง 61 124 33 218 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 =  19.807a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับ
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ <0.05หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากที่สุด  
2-3 ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง  
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ตารางท่ี 4.60 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ
ส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 19 94 40 29 182 
2-3 คร้ัง 4 78 88 48 218 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  30.970a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่
เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากที่สุด 2-3 ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง  
 

ตารางท่ี 4.61 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมา
ก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 20 77 85 182 
2-3 คร้ัง 25 142 51 218 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 =  25.313a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
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การทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคย
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
<0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากที่สุด 2-3 ครั้ง รองลงมา
คือ 1 ครั้ง  
 
ตารางท่ี 4.62 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

1 คร้ัง 14 18 70 80 182 
2-3 คร้ัง 10 24 72 112 218 

รวม 24 42 142 192 400 
𝑥2 =  3.675a Asymp. Sig. = 0.299 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้ง
ที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลไม่มีความสัมพันธ์กับ
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.299 
 
ตารางท่ี 4.63 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 
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จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 11 44 111 182 
2-3 คร้ัง 16 132 70 218 

รวม 6 211 183 400 
𝑥2 =  34.251a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวม
ครั้งนี้มากที่สุด 2-3 ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง  
 
ตารางท่ี 4.64 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้าน

สถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 53 75 54 182 
2-3 คร้ัง 43 123 52 218 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  9.553a Asymp. Sig. = 0.008* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้
ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05หมายความว่าจ านวนครั้งที่เคย
เดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากท่ีสุด 2-3 ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง  
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ตารางท่ี 4.65 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 48 80 54 182 
2-3 คร้ัง 60 99 59 218 

รวม 108 179 113 400 
𝑥2 =  0.334a Asymp. Sig. = 0.846 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดย
ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.334 
  
ตารางท่ี 4.66 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมายกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

1 คร้ัง 77 81 24 182 
2-3 คร้ัง 87 92 39 218 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  1.654a Asymp. Sig. = 0.437 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวน
ครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย ไม่มีความสัมพันธ์
กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.437 



 

 

101 

ตารางท่ี 4.67 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย
พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมา
ก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคย

เซื้อบริการ 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

1 คร้ัง 80 75 27 182 
2-3 คร้ัง 88 88 42 218 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  1.450a Asymp. Sig. = 0.484 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-
สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย
พนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมา
ก่อนหน้านี้ โดยคา่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.484  

 
ตารางท่ี 4.68 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่าย

อีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 16 21 39 41 65 182 
2-3 คร้ัง 31 35 55 53 44 218 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 =  13.457a Asymp. Sig. = 0.009 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน

เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  
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โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขาย
ผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนครั้งที่
เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้ไม่รวมครั้งนี้มากที่สุด 2-3 ครั้ง รองลงมาคือ 1 ครั้ง  
 
ตารางท่ี 4.69 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด

รวมไปถึงที่ พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 27 86 69 182 
2-3 คร้ัง 29 106 83 218 

รวม 56 192 152 400 
𝑥2 =  0.206a Asymp. Sig. = 0.902 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจ
ทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับ
จ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยคา่นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.902 
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ตารางท่ี 4.70 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 14 27 68 73 182 
2-3 คร้ัง 8 41 79 90 218 

รวม 22 68 147 163 400 
𝑥2 =  3.906a Asymp. Sig. = 0.272 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อน
หน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.272 
 

ตารางท่ี 4.71 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการ
จัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 40 77 65 182 
2-3 คร้ัง 33 87 98 2218 

รวม 73 164 163 400 
𝑥2 =  4.761a Asymp. Sig. = 0.093 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยว
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ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ  พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมา
ก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.093 
 
ตารางท่ี 4.72 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการ

ออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 29 21 72 182 
2-3 คร้ัง 31 87 100 218 

รวม 60 168 172 400 
𝑥2 = 1.612a Asymp. Sig. = 0.447 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.447 
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ตารางท่ี 4.73 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่ เคยซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 
จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ

บริการ 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 28 77 57 182 
2-3 คร้ัง 40 79 86 218 

รวม 68 156 143 400 
𝑥2 = 6.320a Asymp. Sig. = 0.097 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมา
ก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านให้
การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.097 
 
ตารางท่ี 4.74 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 72 34 48 182 
2-3 คร้ัง 75 67 76 218 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 3.365a Asymp. Sig. = 0.186 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวน
ครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้  โดยใช้สถิติไค -สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินไม่มีความสัมพันธ์
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กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.186 
 
ตารางท่ี 4.75 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท

และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ 

 

จ านวนครั้งที่เคยเซื้อ
บริการ 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

1 คร้ัง 19 97 66 182 
2-3 คร้ัง 21 105 92 218 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 1.467a Asymp. Sig. = 0.480 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับP  <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อน
หน้านี้  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านการ
ต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.480 
 
ตารางท่ี 4.76 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศส าหรับบริษัทท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละ
ครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่

ละครั้ง 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชาสั
มพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

รวม 

3 – 5 วัน 98 2 0 22 1 17 15 6 161 
6 – 10 วัน 8 57 41 7 22 72 18 14 239 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 = 226.482a   Asymp. Sig. = 0.000*   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่
ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ <0.05หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน  
 
ตารางท่ี 4.77 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละ

ครั้ง 

หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอก

โพสต์ 
กรุงเทพ
ธุรกิจ 

รวม 

3 – 5 วัน 52 89 20 0 161 
6 – 10 วัน 87 37 37 73 239 

รวม 139 126 62 73 400 
𝑥2 = 99.659a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยใช้สถิติ
ไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน  
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ตารางท่ี 4.78 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับผู้บริโภคด้านด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่

ละครั้ง 

สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 

เที่ยวรอบโลก เพื่อนเดินทาง แค้มปิ้ง รวม 

3 – 5 วัน 72 46 43 161 
6 – 10 วัน 98 77 64 239 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 0.729a Asymp. Sig. = 0.695 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
กับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.695 
 
ตารางท่ี 4.79 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่

ละครั้ง 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
 

ตัวท่านเอง 
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/  
เพื่อน 

ร่วมงาน 

 
สามี/ภรรยา 

 
รวม 

3 – 5 วัน 25 114 21 1 161 
6 – 10 วัน 42 97 37 63 239 

รวม 67 211 58 64 400 
𝑥2 = 57.121a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
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โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน  
 
ตารางท่ี 4.80 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละ
ครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

3 – 5 วัน 57 58 36 10 161 
6 – 10 วัน 105 68 57 9 239 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 4.782a Asymp. Sig. = 0.188 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด ้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.188 
 

ตารางท่ี 4.81 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

3 – 5 วัน 60 57 44 161 
6 – 10 วัน 90 91 58 239 

รวม 150 148 90 400 
𝑥2 = 0.543a Asymp. Sig. = 0. 762 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุ
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดย
ใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.762 
 

ตารางท่ี 4.82 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

3 – 5 วัน 73 62 26 161 
6 – 10 วัน 107 82 50 239 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 1.631a Asymp. Sig. = 0.442 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง   โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.442 
 

ตารางท่ี 4.83 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่
ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

3 – 5 วัน 47 78 36 161 
6 – 10 วัน 105 68 66 239 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 22.940a Asymp. Sig. = 0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื ่อด้านสื ่อ
หนังสือพิมพ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวใน
แต่ละครั้ง โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้าน
สื่อหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน  
 

ตารางท่ี 4.84 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับพฤติกรรมการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

3 – 5 วัน 57 62 42 161 
6 – 10 วัน 101 81 57 239 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 1.913a Asymp. Sig. = 0.384 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.384 
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ตารางท่ี 4.85 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับพฤติกรรมการ
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

3 – 5 วัน 36 27 35 73 161 
6 – 10 วัน 46 55 50 88 239 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 4.107a Asymp. Sig. = 0.250 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่
มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.290 
 
ตารางท่ี 4.86 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้
ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 47 77 37 161 
6 – 10 วัน 68 128 43 239 

รวม 115 205 80 400 
𝑥2 =  1.832a Asymp. Sig. = 0.400 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่
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มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.400 
 
ตารางท่ี 4.87 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับพฤติกรรมการ

ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 39 120 2 161 
6 – 10 วัน 82 122 35 239 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 =  30.687a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลา
ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ <0.5 หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน  
 
ตารางท่ี 4.88 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ

ส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 23 43 73 2 161 
6 – 10 วัน 0 109 55 75 239 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  95.461a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ  พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.5 หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 
3 – 5 วัน และ น้อยกว่า 3 วัน 
 
ตารางท่ี 4.89 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 19 74 68 161 
6 – 10 วัน 26 145 68 239 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 =  9.249a Asymp. Sig. = 0.010 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดยใช้สถิติ
ไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.5 หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัททอ่งเที่ยวในแต่ละครั้งมากท่ีสุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน 
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ตารางท่ี 4.90 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับพฤติกรรมการ
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

3 – 5 วัน 13 22 44 82 161 
6 – 10 วัน 11 20 98 110 239 

รวม 24 42 142 192 400 
𝑥2 =  10.053a Asymp. Sig. = 0.018 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.5 หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากท่ีสุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน  
 
ตารางท่ี 4.91 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัททอ่งเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 12 64 85 161 
6 – 10 วัน 15 128 96 239 

รวม 27 192 181 400 
𝑥2 =  7.407a Asymp. Sig. = 0.025 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยใช้สถิติ
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ไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.5 หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากท่ีสุด 6 – 10 วัน รองลงมาคือ 3 – 5 วัน  
 
ตารางท่ี 4.92  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้าน

สถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 21 72 68 161 
6 – 10 วัน 75 126 38 239 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  39.900a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้
ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
กับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.5 หมายความว่าระยะเวลาที่ใช้
ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด 6 – 10 วัน รองลงมา
คือ 3 – 5 วัน  
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ตารางท่ี 4.93 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 37 41 23 113 
6 – 10 วัน 45 68 67 215 

รวม 102 130 113 400 
𝑥2 =  8.312a Asymp. Sig. = 0.016 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง   โดยใช้สถิติ
ไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่
มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.016 
 
ตารางท่ี 4.94 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

3 – 5 วัน 61 68 32 161 
6 – 10 วัน 103 105 31 239 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  3.613a Asymp. Sig. = 0.164 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ระยะเวลาที่
ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.164 
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ตารางท่ี 4.95 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย
พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

3 – 5 วัน 71 65 25 161 
6 – 10 วัน 97 98 44 239 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  0.755a Asymp. Sig. = 0.685 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์
บอกข่าวโดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวใน
แต่ละครั้ง โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้าน
โทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.685 
 
ตารางท่ี 4.96 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่าย

อีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 22 23 41 39 36 161 
6 – 10 วัน 25 33 53 55 73 239 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 3.724a Asymp. Sig. = 0.445 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
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โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขาย
ผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
กับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.445 
 
ตารางท่ี 4.97 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด

รวมไปถึงที่ พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 24 79 58 161 
6 – 10 วัน 32 113 94 239 

รวม 56 192 152 400 
𝑥2 =  0.499a Asymp. Sig. = 0.779 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจ
ทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาที่ ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดย
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.779 
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ตารางท่ี 4.98 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
กับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 12 27 59 63 161 
6 – 10 วัน 10 41 88 100 239 

รวม 22 68 147 163 400 
𝑥2 =  2.052a Asymp. Sig. = 0.463 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่
ละครั้งโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและ
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.562 
 
ตารางท่ี 4.99 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการ

จัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 
 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 29 70 62 161 
6 – 10 วัน 44 94 101 239 

รวม 73 164 163 400 
𝑥2 =  0.744a Asymp. Sig. = 0.689 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
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ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง   โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.689 
 
ตารางท่ี 4.100 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 22 73 66 161 
6 – 10 วัน 38 95 106 239 

รวม 60 168 172 400 
𝑥2 = 1.289a Asymp. Sig. = 0.525 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง   โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.525 
 
  



 

 

122 

ตารางท่ี 4.101 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 17 30 60 54 161 
6 – 10 วัน 16 38 96 89 239 

รวม 33 68 156 143 400 
𝑥2 = 2.740a Asymp. Sig. = 0.434 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้งโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการ
ลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่
ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.434 
 
ตารางที่ 4.102  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 53 52 56 161 
6 – 10 วัน 94 77 68 239 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 2.230a Asymp. Sig. = 0.3.14 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ระยะเวลาที่
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ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้งโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.314 
 
ตารางท่ี 4.103 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท

และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

 

ระยะเวลาทีใ่ช้
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

3 – 5 วัน 15 87 59 161 
6 – 10 วัน 25 115 99 239 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 1.349a Asymp. Sig. = 0.501 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่
ละครั้งโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านการ
ต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.501 
 
ตารางท่ี 4.104 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อ
คนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

15,001 -
30,000 บาท 

50 21 3 7 22 38 14 9 164 

30,001 -
50,000 บาท 

46 13 25 1 0 12 7 7 111 
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ตารางท่ี 4.104 (ต่อ) 
 
จ านวนเงินต่อ
คนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

มากกว่า 
50,000 บาท 

10 25 13 21 1 39 12 4 125 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 = 123.119a   Asymp. Sig. = 0.000*   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนเงินต่อคนในแต่ละ
ครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 15,001 -30,000 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาทและ 
30,001 -50,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.105 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่
ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง

(ต่อคน) 

หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอก

โพสต์ 
กรุงเทพ
ธุรกิจ 

รวม 

15,001 -30,000 
บาท 

40 63 41 20 164 

30,001 -50,000 
บาท 

27 49 21 14 111 

มากกว่า 50,000 
บาท 

48 13 0 39 99 

รวม 139 126 39 73 400 
𝑥2 = 98.269a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
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การทดสอบ พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้าน
จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 
หมายความว่าจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 15,001 -30,000 บาท 
รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาท และ 30,001 -50,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.106 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 

จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย
ในแต่ละครั้ง(ต่อคน) 

สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 
เที่ยวรอบ

โลก 
เพื่อนเดินทาง แค้มปิ้ง รวม 

15,001 -30,000 บาท 71 49 44 164 
30,001 -50,000 บาท 43 35 33 111 
มากกว่า 50,000 บาท 56 39 30 125 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 1.342a Asymp. Sig. = 0.854 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.854 
 
ตารางท่ี 4.107 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้

จ่ายในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ตัวท่าน

เอง 
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/ เพื่อน
ร่วมงาน 

สาม/ี
ภรรยา 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 11 84 40 29 164 
30,001 -50,000 บาท 19 63 7 22 111 
มากกว่า 50,000 บาท 37 64 11 13 125 

รวม 67 211 21 64 400 
𝑥2 = 45.430a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบพบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับจ านวน
เงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่า
จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 15,001 -30,000 บาท รองลงมาคือ 
มากกว่า 50,000 บาท และ 30,001 -50,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.108 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 70 49 35 10 164 
30,001 -50,000 บาท 42 32 32 5 111 
มากกว่า 50,000 บาท 50 45 26 4 125 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 4.926a Asymp. Sig. = 0.553 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อ
คนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรร
เป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.553 

 
ตารางท่ี 4.109  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้าน
จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 64 59 41 164 
30,001 -50,000 บาท 42 39 30 111 
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ตารางท่ี 4.109 (ต่อ) 
 

จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย
ในแต่ละครั้ง 

(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

มากกว่า 50,000 บาท 44 50 31 125 
รวม 150 148 102 400 

𝑥2 = 0.878a Asymp. Sig. = 0.928 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ
พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.928 

 
ตารางท่ี 4.110 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 75 57 32 164 
30,001 -50,000 บาท 54 39 18 111 
มากกว่า 50,000 บาท 51 489 26 125 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 1.820a Asymp. Sig. = 0.769 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรร
เป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.769 
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ตารางท่ี 4.111  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 67 60 37 164 
30,001 -50,000 บาท 39 43 29 111 
มากกว่า 50,000 บาท 46 43 36 125 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 2.049a Asymp. Sig. = 0.727 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวน
เงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละ
ครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.727 
 
ตารางท่ี 4.112 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 56 66 42 164 
30,001 -50,000 บาท 45 42 24 111 
มากกว่า 50,000 57 35 33 125 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 6.185a Asymp. Sig. = 0.186 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ  
พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.186 
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ตารางท่ี 4.113 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 25 33 37 69 164 
30,001 -50,000 บาท 22 24 22 43 111 
มากกว่า 50,000 บาท 25 25 26 49 125 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 1.753a Asymp. Sig. = 0.941 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงินต่อคนใน
แต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.941 
 
ตารางท่ี 4.114  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 45 83 36 164 
30,001 -50,000 บาท 31 55 25 111 
มากกว่า 50,000 บาท 39 67 19 125 

รวม 115 205 80 400 
𝑥2 =  2.701a Asymp. Sig. = 0.609 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวน
เงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละ
ครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.609 
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ตารางท่ี 4.115 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 25 129 10 164 
30,001 -50,000 บาท 40 45 26 111 
มากกว่า 50,000 บาท 56 68 1 125 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 =  74.718a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 15,001 -30,000 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาท และ 
30,001 -50,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.116 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม

พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 0 48 86 30 164 
30,001 -50,000 บาท 23 40 14 34 111 
มากกว่า 50,000 บาท 0 84 28 13 125 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  136.031a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
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ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับ
สมาชิกมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ <0.05หมายความว่าจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 
15,001 -30,000 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาท และ 30,001 -50,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.117 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 22 90 52 164 
30,001 -50,000 บาท 11 61 39 111 
มากกว่า 50,000 บาท 12 68 45 125 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 =  1.610a Asymp. Sig. = 0.807 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อ
คนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.807  
 
ตารางท่ี 4.118 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 6 13 57 88 164 
30,001 -50,000 บาท 12 17 35 47 111 
มากกว่า 50,000 บาท 6 12 50 57 125 

รวม 24 42 142 192 400 
𝑥2 =  12.877a Asymp. Sig. = 0.045 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05หมายความว่าจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 15,001 -30,000 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาท และ 
30,001 -50,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.119 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนใน
แต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 13 81 70 164 
30,001 -50,000 บาท 8 53 50 111 
มากกว่า 50,000 บาท 6 58 61 125 

รวม 27 192 181 400 
𝑥2 = 1.797a Asymp. Sig. = 0.773 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนใน
แต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.773 
 
  



 

 

133 

ตารางท่ี 4.120 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ใน
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 39 82 43 164 

30,001 -50,000 บาท 20 65 26 111 
มากกว่า 50,000 บาท 37 51 37 125 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  7.906a Asymp. Sig. = 0.095 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่
ท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.095 
 
ตารางท่ี 4.121 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส 

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การขายโดยพนักงานด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญน้อย ส าคัญมาก ส าคัญมาก

ที่สุด 
รวม 

15,001 -30,000 บาท 52 68 44 164 
30,001 -50,000 บาท 21 61 29 111 
มากกว่า 50,000 บาท 35 50 40 125 

รวม 108 179 113 400 
𝑥2 =  8.603a Asymp. Sig. = 0.072 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
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การทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคน
ในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.072 
 
ตารางที่ 4.122 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 66 64 34 164 
30,001 -50,000 บาท 44 58 9 111 
มากกว่า 50,000 บาท 54 51 20 125 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  9.856a Asymp. Sig. = 0.043* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว จ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมายมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุด 15,001 -30,000 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 บาท และ 
30,001 -50,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.123  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย

พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 55 80 29 164 
30,001 -50,000 บาท 56 34 21 111 
มากกว่า 50,000 บาท 57 49 19 125 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  11.030a Asymp. Sig. = 0.026* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับจ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่
ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าจ านวนเงินต่อ
คนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด 15,001 -30,000 บาท รองลงมาคือ มากกว่า 50,000 
บาท และ 30,001 -50,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.124 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน

เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญน้อย

ที่สุด 
ส าคัญน้อย ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญมาก ส าคัญมาก

ที่สุด 
รวม 

15,001 -30,000 บาท 18 23 44 40 39 164 
30,001 -50,000 บาท 9 17 27 26 32 111 
มากกว่า 50,000 บาท 14 16 23 28 38 125 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 7.114a Asymp. Sig. = 0.524 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอ
นิกส์ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.524 
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ตารางท่ี 4.125  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด
รวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละ
ครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่ายใน

แต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 24 79 61 164 
30,001 -50,000 บาท 16 56 39 111 
มากกว่า 50,000 บาท 16 57 52 125 

รวม 56 192 152 400 
𝑥2 =  1.173a Asymp. Sig. = 0.882 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.882 
 
ตารางท่ี 4.126  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว

เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 8 28 63 65 164 
30,001 -50,000 บาท 10 21 39 41 111 
มากกว่า 50,000 บาท 4 19 45 57 125 

รวม 22 68 147 163 400 
𝑥2 =  5.671a Asymp. Sig. = 0.461 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่
ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.641 
 
ตารางท่ี 4.127 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดกิจกรรม

เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
น้อย          

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ไม่เกิน15,000 บาท 2 5 13 6 26 
15,001 -30,000 บาท 4 20 60 80 164 
30,001 -50,000 บาท 5 18 44 44 111 
มากกว่า 50,000 บาท 2 16 48 33 99 

รวม 13 59 165 163 400 
𝑥2 =  12.916a Asymp. Sig. = 0.166 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัด
กิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.461 
 
ตารางท่ี 4.128 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออก

บูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 19 74 71 164 
30,001 -50,000 บาท 21 45 45 111 
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ตารางท่ี 4.128 (ต่อ) 
 

จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย
ในแต่ละครั้ง 

(ต่อคน) 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

มากกว่า 50,000 บาท 20 49 56 125 
รวม 60 168 172 400 

𝑥2 = 3.418a Asymp. Sig. = 0.490 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการ
ท่องเที่ยวด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.490 

 
ตารางท่ี 4.129 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 11 32 57 64 164 
30,001 -50,000 บาท 11 21 47 32 111 
มากกว่า 50,000 บาท 11 15 52 47 125 

รวม 33 68 156 143 400 
𝑥2 = 6.968a Asymp. Sig. = 0.324 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-
สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.324 
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ตารางท่ี 4.130 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 54 53 57 164 
30,001 -50,000 บาท 43 37 31 111 
มากกว่า 50,000 บาท 50 39 36 125 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 2.494a Asymp. Sig. = 0.646 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว จ านวนเงิน
ต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.646 
 
ตารางท่ี 4.131 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและ

ทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 

 
จ านวนเงินต่อคนที่ใช้จ่าย

ในแต่ละครั้ง 
(ต่อคน) 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

15,001 -30,000 บาท 16 85 63 164 
30,001 -50,000 บาท 13 50 48 111 
มากกว่า 50,000 11 67 47 125 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 2.021a Asymp. Sig. = 0.732 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงาน
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เช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินต่อคนในแต่ละครั้งที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.732 

 
ตารางท่ี 4.132 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชาสั
มพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

ฮ่องกง 31 19 11 7 3 11 11 5 98 
เกาหลีใต้ 36 14 5 6 5 25 8 4 103 
ลาว 15 8 12 8 3 19 5 6 76 
ญี่ปุ่น 24 18 13 8 12 34 9 5 123 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 = 32.447a   Asymp. Sig. = 0.053  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุดโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ  พบว่าการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการไม่มีความสัมพันธ์กับด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุดโดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.053 
 
ตารางท่ี 4.133  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอก

โพสต์ 
กรุงเทพ
ธุรกิจ 

รวม 

ฮ่องกง 35 28 14 21 98 
เกาหลีใต ้ 34 37 20 12 103 
ลาว 23 32 7 14 76 
ญี่ปุ่น 47 29 21 26 123 

รวม 139 126 62 73 400 
𝑥2 = 13.864a Asymp. Sig. = 0.127 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศไมม่ีความสัมพันธ์กับด้านประเทศท่ีสนใจ
เลือกซื้อมากที่สุดโดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.127 

 
ตารางท่ี 4.134 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 
เที่ยวรอบ

โลก 
เพื่อน

เดินทาง 
แค้มปิ้ง รวม 

ฮ่องกง 39 32 27 98 
เกาหลีใต้ 42 36 25 103 
ลาว 29 22 25 76 
ญี่ปุ่น 60 33 30 123 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 4.710a Asymp. Sig. = 0.582 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านประเทศท่ีสนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.582 

 
ตารางท่ี 4.135 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ตัวท่าน

เอง 
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/ เพื่อน
ร่วมงาน 

สาม/ี
ภรรยา 

รวม 

ฮ่องกง 18 42 22 16 98 
เกาหลีใต ้ 15 62 9 17 103 
ลาว 10 50 8 8 76 
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ตารางท่ี 4.135 (ต่อ) 
 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ตัวท่าน

เอง 
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/ เพื่อน
ร่วมงาน 

สาม/ี
ภรรยา 

รวม 

ญี่ปุ่น 24 57 19 23 123 
รวม 67 211 58 64 400 

𝑥2 = 17.439a Asymp. Sig. = 0.042* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าประเทศที่สนใจเลือกซื้อมาก
ที่สุด ล าดับแรกคือญี่ปุ่น ล าดับที่สองคือเกาหลีใต้ ล าดับที่สามคือประเทศฮ่องกง ล าดับที่สี่คือลาว  
 
ตารางท่ี 4.136 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ฮ่องกง 34 34 25 5 98 
เกาหลีใต ้ 35 38 24 6 103 
ลาว 33 18 20 5 76 
ญี่ปุ่น 60 36 24 3 123 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 10.532a Asymp. Sig. = 0.309* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ประเทศท่ีสนใจ
เลือกซื้อมากที่สุดโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อ
ด้านสื่อโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุดโดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 000.309 
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ตารางท่ี 4.137 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้าน
ประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ฮ่องกง 36 32 30 98 
เกาหลีใต้ 37 39 27 103 
ลาว 27 30 19 76 
ญี่ปุ่น 50 47 26 123 

รวม 150 148 102 400 
𝑥2 =  3.134a Asymp. Sig. = 0.792 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุดโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การโฆษณา
ผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.792  
 

ตารางท่ี 4.138 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ฮ่องกง 36 39 23 98 
เกาหลีใต ้ 42 44 17 103 
ลาว 37 28 11 76 
ญี่ปุ่น 65 33 25 123 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 10.681a Asymp. Sig. = 0.099 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณา
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ผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด  โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.099 
 

ตารางท่ี 4.139 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ฮ่องกง 36 44 18 98 
เกาหลีใต ้ 31 39 33 103 
ลาว 33 28 15 76 
ญี่ปุ่น 52 35 36 123 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 12.400a Asymp. Sig. = 0.054 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.054 
 
ตารางท่ี 4.140 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ฮ่องกง 41 34 23 98 
เกาหลีใต ้ 32 42 29 103 
ลาว 33 24 19 76 
ญี่ปุ่น 52 43 28 123 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 4.421a Asymp. Sig. = 0.620 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ  พบว่า การโฆษณา
ผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.620 
 
ตารางท่ี 4.141 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ฮ่องกง 19 16 24 39 98 
เกาหลีใต ้ 14 29 23 37 103 
ลาว 13 11 15 37 76 
ญี่ปุ่น 26 26 23 48 123 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 9.944a Asymp. Sig. = 0.355 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด  โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.355 
 
ตารางท่ี 4.142 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 24 48 26 98 
เกาหลีใต ้ 38 46 19 103 
ลาว 18 44 14 76 
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ตารางท่ี 4.142 (ต่อ) 
 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ญี่ปุ่น 35 67 21 123 
รวม 115 205 80 400 

𝑥2 =  8.387a Asymp. Sig. = 0.211 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด  โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.211 
 

ตารางท่ี 4.143 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 34 55 9 98 
เกาหลีใต ้ 26 68 9 103 
ลาว 29 18 5 76 
ญี่ปุ่น 32 77 14 123 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 =  6.277a Asymp. Sig. = 0.393 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริม
การขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุดโดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.393 
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ตารางท่ี 4.144 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซ้ือมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 3 45 24 26 98 
เกาหลีใต ้ 13 38 38 14 103 
ลาว 2 39 27 8 76 
ญี่ปุ่น 5 50 39 29 123 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  25.459a Asymp. Sig. = 0.003* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกมีความสัมพันธ์กับด้าน
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด ล าดับแรกคือญี่ปุ่น ล าดับที่สองคือเกาหลีใต้ ล าดับที่สามคือประเทศฮ่องกง 
ล าดับที่สี่คือลาว 
 
ตารางท่ี 4.145 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 12 59 27 90 
เกาหลีใต้ 13 50 40 103 
ลาว 7 44 25 76 
ญี่ปุ่น 13 66 44 123 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 =  4.059a Asymp. Sig. = 0.669 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
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ด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณไม่มีความสัมพันธ์กับด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อ
มากที่สุดโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.669 
 
ตารางท่ี 4.146 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ฮ่องกง 9 8 42 39 98 
เกาหลีใต ้ 5 14 37 47 103 
ลาว 5 10 27 34 76 
ญี่ปุ่น 5 10 36 72 123 

รวม 24 42 142 192 400 
𝑥2 =  12.661a Asymp. Sig. = 0.179* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริม
การขายด้านการชิงรางวัลมีความสัมพันธ์กับด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซ้ือมากที่สุดโดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.179 
 
ตารางท่ี 4.147 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศที่สนใจเลือก
ซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 9 52 37 98 
เกาหลีใต ้ 7 49 47 103 
ลาว 3 41 32 76 
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ตารางท่ี 4.147 (ต่อ) 
 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ญี่ปุ่น 8 50 65 123 
รวม 27 192 181 400 

𝑥2 =  7.181a Asymp. Sig. = 0.304 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.304 

 
ตารางท่ี 4.148 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ใน

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซ้ือมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 13 13 9 35 
เกาหลีใต ้ 14 44 33 91 
ลาว 8 13 9 30 
ญี่ปุ่น 27 78 18 123 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  77.484a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับ
ด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าประเทศ
ที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด ล าดับแรกคือญี่ปุ่น ล าดับที่สองคือเกาหลีใต้ ล าดับที่สามคือประเทศฮ่องกง 
ล าดับที่สี่คือลาว  
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ตารางที่ 4.149  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 28 40 30 98 
เกาหลีใต้ 27 49 27 103 
ลาว 21 31 24 76 
ญี่ปุ่น 32 59 32 123 

รวม 108 179 113 400 
𝑥2 =  2.102a Asymp. Sig. = 0.910 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.910 
 
ตารางท่ี 4.150 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ฮ่องกง 40 41 17 98 
เกาหลีใต ้ 49 41 13 103 
ลาว 20 36 20 76 
ญี่ปุ่น 55 55 13 123 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  14.466a Asymp. Sig. = 0.025 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาด
ทางตรงด้านการส่งจดหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด ล าดับแรกคือญี่ปุ่น ล าดับที่
สองคือเกาหลีใต้ ล าดับที่สามคือประเทศฮ่องกง ล าดับที่สี่คือลาว 

 
ตารางท่ี 4.151 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย

พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเทีย่วด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมาก

ที่สุด 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ฮ่องกง 42 39 17 98 
เกาหลีใต ้ 48 43 12 103 
ลาว 28 34 14 76 
ญี่ปุ่น 50 47 26 123 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  4.620a Asymp. Sig. = 0.593 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาด
ทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด โดย
ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.593 
 

ตารางท่ี 4.152 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซ้ือมากที่สุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 6 16 19 26 31 98 
เกาหลีใต ้ 11 12 28 24 28 103 
ลาว 13 8 21 14 20 76 
ญี่ปุ่น 17 20 26 30 30 123 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 11.424a Asymp. Sig. = 0.493 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.493 
 
ตารางท่ี 4.153 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด

รวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อ
มากที่สุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 15 49 34 98 
เกาหลีใต ้ 19 49 35 103 
ลาว 6 29 31 76 
ญี่ปุ่น 16 55 52 123 

รวม 56 192 152 400 
𝑥2 =  5.687a Asymp. Sig. = 0.459 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก 
อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.459 
 
ตารางที่ 4.154  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว

เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซ้ือมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 4 15 38 41 98 
เกาหลีใต ้ 8 19 37 39 103 
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ตารางท่ี 4.154 (ต่อ) 
 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ลาว 2 8 30 36 76 
ญี่ปุ่น 8 26 42 47 123 
รวม 22 68 147 163 400 

𝑥2 = 7.847a Asymp. Sig. = 0.550 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดไม่มี
ความสัมพันธ์กับประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.550 
  
ตารางท่ี 4.155 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

 
 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 20 33 45 98 
เกาหลีใต ้ 19 49 35 103 
ลาว 14 29 33 76 
ญี่ปุ่น 20 53 50 123 

รวม 73 164 163 400 
𝑥2 =  5.103a Asymp. Sig. = 0.531 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยว  ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด 
โดยใช้สถิติไค -สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการ
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ท่องเที่ยวด้านการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่
สนใจเลือกซ้ือมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.531 
 
ตารางท่ี 4.156 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด 

 

ประเทศที่สนใจเลือก
ซื้อมากที่สุด 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 13 50 35 98 
เกาหลีใต ้ 21 40 42 103 
ลาว 11 27 38 76 
ญี่ปุ่น 15 51 57 123 

รวม 60 168 172 400 
𝑥2 = 8.274a Asymp. Sig. = 0.219 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.219 
 
ตารางท่ี 4.157 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อ
มากที่สุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 10 15 40 33 98 
เกาหลีใต ้ 8 15 44 36 103 
ลาว 4 16 24 32 76 
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ตารางท่ี 4.157 (ต่อ) 
 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ญี่ปุ่น 11 22 48 42 123 
รวม 33 68 156 143 400 

𝑥2 = 5.297a Asymp. Sig. = 0.808 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โปรแกรมท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.808 
 

ตารางที่ 4.158  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด 

 
ประเทศที่สนใจ

เลือกซื้อมากที่สุด 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 50 24 24 98 
เกาหลีใต้ 19 41 43 103 
ลาว 31 25 20 76 
ญี่ปุ่น 47 39 37 123 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 24.652a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ประเทศที่
สนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการ
ลูกค้าด้านระบบการช าระเงินมีความสัมพันธ์กับประเทศท่ีสนใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด อย่างมนีัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าประเทศที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุด ล าดับแรกคือญี่ปุ่น ล าดับที่สอง
คือเกาหลีใต้ ล าดับที่สามคือประเทศฮ่องกง ล าดับที่สี่คือลาว 
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ตารางที่ 4.159  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท
และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด 

 

ประเทศที่สนใจ
เลือกซื้อมากที่สุด 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ฮ่องกง 9 58 31 98 
เกาหลีใต ้ 13 51 39 103 
ลาว 7 36 33 76 
ญี่ปุ่น 11 57 35 123 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 5.708a Asymp. Sig. = 0.451 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประเทศท่ีสนใจเลือกซื้อมากท่ีสุด โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.451    
 
ตารางท่ี 4.160 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
ซื้อบริการ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

ตัดสินใจเอง 57 26 0 0 22 31 13 9 158 
เพื่อน 25 30 20 7 0 32 9 6 129 
สมาชิกใน
ครอบครัว 

24 3 21 22 1 26 11 5 113 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 = 121.748a   Asymp. Sig. = 0.000*   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่าการสื่อสาร
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การตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการมากที่สุด คือตัดสินใจเอง 
รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.161  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอก

โพสต์ 
กรุงเทพ
ธุรกิจ 

รวม 

ตัดสินใจเอง 65 41 23 29 158 
เพื่อน 42 47 19 21 129 
สมาชิกใน
ครอบครัว 

32 38 20 23 113 

รวม 139 126 62 73 400 
𝑥2 = 7.127a Asymp. Sig. = 0.309 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่าส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.309 
 
ตารางท่ี 4.162  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ

บริการ 

สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 
เที่ยวรอบ

โลก 
เพื่อน

เดินทาง 
แค้มปิ้ง รวม 

ตัดสินใจเอง 64 53 41 158 
เพื่อน 54 41 34 129 
สมาชิกใน
ครอบครัว 

52 29 32 113 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 2.035a Asymp. Sig. = 0.729 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.729 
 
ตารางท่ี 4.163 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ

บริการ 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ตัวท่าน

เอง 
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/ เพื่อน
ร่วมงาน 

สาม/ีภรรยา รวม 

ตัดสินใจเอง 58 61 20 19 158 
เพื่อน 5 44 36 44 129 
สมาชิกใน
ครอบครัว 

4 106 2 1 113 

รวม 67 211 58 64 400 
𝑥2 = 185.834a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการมากที่สุด คือตัดสินใจเอง รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
 
  



 

 

159 

ตารางท่ี 4.164 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ตัดสินใจเอง 66 50 38 4 158 
เพื่อน 58 31 32 8 129 
สมาชิกในครอบครัว 38 45 23 7 113 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 10.076a Asymp. Sig. = 0.121 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณา
ผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.121 

 
ตารางท่ี 4.165  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ตัดสินใจเอง 65 55 38 5 158 
เพื่อน 47 51 31 1 129 
สมาชิกในครอบครัว 38 42 33 6 113 

รวม 150 148 102 12 400 
𝑥2 = 2.326a Asymp. Sig. = 0.676 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.676 
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ตารางท่ี 4.166 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ตัดสินใจเอง 71 61 26 158 
เพื่อน 53 45 31 129 
สมาชิกในครอบครัว 56 38 19 113 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 4.022a Asymp. Sig. = 0.403 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.403 
 

ตารางท่ี 4.167 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริ ษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคญั 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ตัดสินใจเอง 53 58 47 158 
เพื่อน 60 36 33 129 
สมาชิกในครอบครัว 39 52 22 113 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 11.792a Asymp. Sig. = 0.019* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการมากที่สุด คือ
ตัดสินใจเอง รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.168 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ตัดสินใจเอง 69 48 41 158 
เพื่อน 50 47 32 129 
สมาชิกในครอบครัว 39 48 26 113 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 4.378a Asymp. Sig. = 0.357 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.357 
 
ตารางท่ี 4.169 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ตัดสินใจเอง 27 37 33 61 158 
เพื่อน 23 26 24 56 129 
สมาชิกในครอบครัว 22 19 28 44 113 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 3.194a Asymp. Sig. = 0.784 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน



 

 

162 

ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ  
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.784 

 
ตารางท่ี 4.170 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 40 82 36 158 
เพื่อน 41 66 22 129 
สมาชิกในครอบครัว 34 57 22 113 

รวม 115 205 80 400 
𝑥2 =  2.347a Asymp. Sig. = 0.672 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.672 
 
ตารางท่ี 4.171 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 60 98 0 158 
เพื่อน 23 72 34 129 
สมาชิกในครอบครัว 38 72 3 113 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 =  71.583a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
ส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการมากที่สุด คือ
ตัดสินใจเอง รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.172 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม

พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 0 87 47 24 158 
เพื่อน 0 23 56 50 129 
สมาชิกในครอบครัว 23 62 25 3 113 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  138.441a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกมีความสัมพันธ์กับ
ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการมากที่สุด คือตัดสินใจเอง รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
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ตารางท่ี 4.173 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 
การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 

ส าคัญปานกลาง ส าคัญมาก ส าคัญมากทีสุ่ด รวม 
ตัดสินใจเอง 18 77 63 158 
เพื่อน 10 84 35 129 
สมาชิกในครอบครัว 17 58 38 113 
รวม 45 219 136 400 

𝑥2 =  10.068a Asymp. Sig. = 0.039* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
บริการมากที่สุด คือตัดสินใจเอง รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.174 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ตัดสินใจเอง 3 6 53 96 158 
เพื่อน 9 14 42 64 129 
สมาชิกในครอบครัว 12 22 47 32 113 
รวม 24 42 142 192 400 

𝑥2 =  40.300a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
ส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลมีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการมากที่สุด คือ
ตัดสินใจเอง รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.175 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 9 67 82 158 
เพื่อน 10 70 49 129 
สมาชิกในครอบครัว 8 55 50 113 

รวม 27 192 181 400 
𝑥2 = 5.639a Asymp. Sig. = 0.228 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณไม่มีความสัมพันธ์กับด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
บริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.228 
 
ตารางท่ี 4.176 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ใน

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 47 94 17 158 
เพื่อน 23 81 25 129 
สมาชิกในครอบครัว 26 23 64 113 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  87.420a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับ
ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการมากที่สุด คือตัดสินใจเอง รองลงมาคือเพ่ือน และครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.177 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส 

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 46 66 46 158 
เพื่อน 30 56 43 129 
สมาชิกในครอบครัว 32 57 24 113 

รวม 103 179 113 400 
𝑥2 =  5.375a Asymp. Sig. = 0.251 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.251 
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ตารางท่ี 4.178 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ตัดสินใจเอง 71 64 23 158 
เพื่อน 50 60 19 129 
สมาชิกในครอบครัว 43 49 21 113 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  2.392a Asymp. Sig. = 0.664 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาด
ทางตรงด้านการส่งจดหมายไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.664 
 
ตารางท่ี 4.179 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย

พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับผู้บริโภคด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ตัดสินใจเอง 67 71 20 158 
เพื่อน 48 55 26 129 
สมาชิกในครอบครัว 53 37 23 113 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  7.121a Asymp. Sig. = 0.130 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.130 
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ตารางท่ี 4.180 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 15 21 39 37 46 158 
เพื่อน 16 19 29 25 40 129 
สมาชิกในครอบครัว 16 16 26 32 23 113 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 6.451a Asymp. Sig. = 0.597 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.597 
 
ตารางท่ี 4.181  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด

รวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ 

 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
บริการ 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 17 77 64 158 
เพื่อน 19 58 52 129 
สมาชิกในครอบครัว 20 57 36 113 

รวม 56 192 152 400 
𝑥2 =  4.309a Asymp. Sig. = 0.366 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
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(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก 
อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.366 
 
ตารางท่ี 4.182  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว

เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 5 25 53 75 158 
เพื่อน 6 23 50 50 129 
สมาชิกในครอบครัว 11 20 44 38 113 

รวม 22 68 147 163 400 
𝑥2 =  9.646a Asymp. Sig. = 0.140 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.140 
 
ตารางท่ี 4.183 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 26 58 74 158 
เพื่อน 23 58 48 129 
สมาชิกในครอบครัว 24 48 41 113 

รวม 73 164 163 400 
𝑥2 =  4.494a Asymp. Sig. = 0.343 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.343 
 
ตารางท่ี 4.184  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 24 69 65 158 
เพื่อน 19 57 53 129 
สมาชิกในครอบครัว 17 42 54 113 

รวม 60 168 172 400 
𝑥2 = 1.730a Asymp. Sig. = 0.785 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดย
ใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ  พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว
ด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ  โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.785 
 
ตารางท่ี 4.185 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ซื้อบริการ 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 10 28 61 59 158 
เพื่อน 10 17 53 49 129 
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ตารางท่ี 4.185 (ต่อ) 
 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อบริการ 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

สมาชิกในครอบครัว 13 23 42 35 113 
รวม 33 68 156 143 400 

𝑥2 = 5.361a Asymp. Sig. = 0.498 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.498 
 
ตารางท่ี 4.186  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน 
ส าคัญปาน

กลาง 
ส าคัญ
มาก 

ส าคัญมาก
ที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 53 55 50 158 
เพื่อน 53 39 37 129 
สมาชิกในครอบครัว 41 35 37 113 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 3.728a Asymp. Sig. = 0.566 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
บริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.735 
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ตารางท่ี 4.187 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท
และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ 

 

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อบริการ 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ตัดสินใจเอง 17 76 65 158 
เพื่อน 12 66 51 129 
สมาชิกในครอบครัว 11 60 42 113 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 0.767a Asymp. Sig. = 0.943 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท
และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการ โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.943 
 
ตารางท่ี 4.188 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน า เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อ
บริการกับ

บริษัท
ท่องเที่ยว 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

รวม 

การบริการ
รวดเร็วและ
สะดวก 

23 7 0 1 0 27 7 7 72 

เพื่อขจัดปัญหา
เร่ืองภาษา 

48 2 0 21 22 26 13 5 137 

ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

19 7 20 7 1 14 6 6 80 

ได้รายการน า
เท่ียวที่น่าสนใจ 

16 43 21 0 0 22 7 2 111 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 = 200.335a   Asymp. Sig. = 0.000*   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยวยมากที่สุด เพ่ือ
ขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
 
ตารางท่ี 4.189  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอก

โพสต์ 
กรุงเทพ
ธุรกิจ 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 41 22 1 8 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 36 60 41 0 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 27 3 20 30 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 35 41 0 35 111 

รวม 139 126 62 73 400 
𝑥2 =  264.267a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยวยมากที่สุด เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ และ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ตารางที่ 4.190 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท

ท่องเที่ยว 
สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 

เที่ยวรอบโลก เพื่อนเดินทาง แค้มปิ้ง รวม 
การบริการรวดเร็วและสะดวก 27 28 17 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 63 38 36 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 34 25 21 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 46 32 33 111 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 3.592a Asymp. Sig. = 0.732 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.732 
 

ตารางท่ี 4.191 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 

ตัว 
ท่านเอง 

บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/ เพื่อน
ร่วมงาน 

สาม/ี 
ภรรยา 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 19 16 36 1 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 8 108 2 19 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 35 19 2 24 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 5 68 18 20 111 

รวม 67 211 58 64 400 
𝑥2 = 210.045a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการ
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กับบริษัทท่องเที่ยวยมากที่สุด เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 
และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

ตารางท่ี 4.192 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 31 19 15 7 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 48 54 29 6 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 34 23 21 2 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 49 30 28 4 111 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 11.667a Asymp. Sig. = 0.233 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว สาเหตุที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.233 

 
ตารางท่ี 4.193  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้าน
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 25 31 16 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 53 47 37 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 31 30 19 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 41 40 30 111 

รวม 150 148 102 400 
𝑥2 = 1.881a Asymp. Sig. = 0.930 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 



 

 

176 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่าการ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.930 

 
ตารางท่ี 4.194 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 

ส าคัญ 
น้อยที่สุด 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 27 27 18 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 67 48 22 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 30 30 20 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 56 39 16 111 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 7.983a Asymp. Sig. = 0.239 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.239 
 
ตารางท่ี 4.195 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 

ส าคัญน้อย
ที่สุด 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 31 20 21 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 40 64 33 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 30 29 21 80 
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ตารางท่ี 4.195 (ต่อ) 
 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญน้อย

ที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 51 33 27 111 
รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 12.505a Asymp. Sig. = 0.052 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุ
ที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.052 
 
ตารางท่ี 4.196 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 30 21 21 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 47 57 33 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 35 27 18 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 46 38 27 111 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 4.604a Asymp. Sig. = 0.595 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.595 
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ตารางท่ี 4.197 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 13 13 11 35 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 21 28 33 55 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 13 21 14 32 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 25 20 27 39 111 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 8.499a Asymp. Sig. = 0.485 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุ
ที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื ่อด้านสื ่อป้าย โฆษณา ไม่มีคว ามสัมพันธ์ก ับ สา เหตุที ่ซื ้อบริการกับบร ิษ ัท
ท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.485 
 

ตารางท่ี 4.198 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 19 38 15 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 43 69 25 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 19 44 17 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 34 54 23 111 

รวม 115 205 80 400 
𝑥2 =  2.049a Asymp. Sig. = 0.915 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุ
ที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
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โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.915 
 

ตารางท่ี 4.199 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 2 70 0 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 12 124 1 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 44 1 35 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 63 47 1 111 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 = 298.493a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
ส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยวมากที่สุด เพ่ือ
ขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
 
ตารางท่ี 4.200  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม

พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท

ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 0 2 46 24 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 23 64 48 2 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 0 43 10 27 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 0 63 24 24 111 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  154.240a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกมีความสัมพันธ์กับ
ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่า
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยวยมากที่สุด เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการ
น าเที่ยวที่น่าสนใจ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
ตารางท่ี 4.201  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 7 17 48 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 28 59 50 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 4 59 17 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 6 84 21 111 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 = 80.997a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยวยมากที่สุด เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ และ  
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
  



 

 

181 

ตารางท่ี 4.202 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 1 0 25 46 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 9 22 27 79 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 5 8 28 39 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 9 12 62 28 111 

รวม 240 42 142 192 400 
𝑥2 =  56.131a22 Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
ส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลมีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยวยมากที่สุด เพ่ือ
ขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ และ  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
 
ตารางท่ี 4.203 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 3 2 67 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 11 59 67 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 9 46 25 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 4 85 22 111 

รวม 27 192 181 400 
𝑥2 = 112.928a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยวยมากที่สุด เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ และ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  
ตารางท่ี 4.204 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ใน

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 25 46 1 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 5 71 61 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 20 58 2 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 46 23 42 111 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  128.179a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กับด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่า
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยวมากที่สุด เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่
น่าสนใจ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ตารางท่ี 4.205 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญมาก ส าคัญมาก
ที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 20 28 24 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 39 66 32 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 22 35 23 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 27 50 34 111 

รวม 108 179 113 400 
𝑥2 =  3.408a Asymp. Sig. = 0.756 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.756 
 
ตารางท่ี 4.206 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 30 33 9 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 58 50 29 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 29 42 9 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 47 48 16 111 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  7.885a Asymp. Sig. = 0.247 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว สาเหตุที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาด
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ทางตรงด้านการส่งจดหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื ้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.247 
 
ตารางท่ี 4.207  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย

พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 

ส าคัญ 
น้อยที่สุด 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 25 34 13 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 59 53 25 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 35 36 9 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 49 40 22 111 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  5.169a Asymp. Sig. = 0.522 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.522 
 
ตารางท่ี 4.208 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน

เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญน้อย

ที่สุด 
ส าคัญ
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญมาก
ที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 9 8 14 12 29 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 18 17 37 37 28 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 6 16 21 18 19 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 14 15 22 27 33 111 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 16.072a Asymp. Sig. = 0.188 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ไมม่ีความสัมพันธ์
กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.188 
 

ตารางท่ี 4.209 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด
รวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 9 37 26 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 23 67 47 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 6 38 36 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 18 50 43 111 
รวม 56 192 152 400 

𝑥2 =  5.689a Asymp. Sig. = 0.459 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก 
อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.459 
 
ตารางท่ี 4.210  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว

เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 3 8 24 37 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 10 25 51 51 137 
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ตารางท่ี 4.210 (ต่อ) 
 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ประหยัดค่าใช้จา่ย 4 15 27 34 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 5 20 45 41 111 

รวม 22 68 147 163 400 
𝑥2 =  6.822a Asymp. Sig. = 0.656 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์กับ
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.656 
 
ตารางท่ี 4.211 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเที่ยว 

 
สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท

ท่องเที่ยว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญปานกลาง ส าคัญมาก ส าคัญมากทีสุ่ด รวม 
การบริการรวดเร็วและสะดวก 15 34 23 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 25 59 53 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 16 29 35 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 17 42 52 111 

รวม 73 164 163 400 
𝑥2 =  5.157a Asymp. Sig. = 0.524 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดย
ใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว
ด้านการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.524 
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ตารางท่ี 4.212 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอี
เว้นท์ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 10 34 28 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 17 59 61 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 19 33 28 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 14 42 55 111 

รวม 60 168 172 400 
𝑥2 = 8.806a Asymp. Sig. = 0.185 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดย
ใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว
ด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.185 
 
ตารางท่ี 4.213 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสาร 
เรื่องโปรแกรมท่องเที่ยว 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 6 12 26 28 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 13 31 47 46 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 6 7 36 31 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 8 18 47 38 111 

รวม 33 68 156 143 400 
𝑥2 = 8.893a Asymp. Sig. = 0.447 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุที่ซื ้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โปรแกรมท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.447 
 
ตารางท่ี 4.214  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 22 32 18 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 43 42 52 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 27 27 26 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 55 28 28 111 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 16.377a Asymp. Sig. = 0.012* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านสาเหตุ
ที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
บริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน ความสัมพันธ์กับด้านสาเหตุที ่ซื ้อบริการกับบริษัท
ท่องเที ่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยวมากที่สุด เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษา รองลงมาคือ ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ และ  
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ตารางท่ี 4.215 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท
และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

สาเหตทุี่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงาน 

เช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

การบริการรวดเร็วและสะดวก 7 31 34 72 
เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองภาษา 13 72 52 137 
ประหยัดค่าใช้จา่ย 8 41 31 80 
ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 12 58 41 111 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 2.461a Asymp. Sig. = 0.873 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับสาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.873 
 
ตารางท่ี 4.216 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อ
บริการกับ

บริษัท
ท่องเที่ยว 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

วันหยุดนกัขัต
ฤกษ ์

46 2 41 1 22 0 5 3 120 

วันหยุดพกัร้อน 30 35 0 12 1 71 19 12 180 
วันหยุดสุด
สัปดาห ์

30 22 0 16 0 18 9 5 100 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 =251.501a   Asymp. Sig. = 0.000*   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุด คือ
วันหยุดพักร้อน รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 
ตารางท่ี 4.217  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอกโพสต ์ กรุงเทพธุรกิจ รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 15 40 42 23 23 
วันหยุดพกัร้อน 91 45 20 24 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 33 41 0 26 100 

รวม 139 126 62 73 400 
𝑥2 = 88.438a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเที่ยว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว มากที่สุด คือวันหยุดพักร้อน รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสุดสัปดาห์ 

 
ตารางท่ี 4.218 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 
เที่ยวรอบโลก เพื่อนเดินทาง แค้มปิ้ง รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 50 34 36 120 
วันหยุดพกัร้อน 79 53 48 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 41 36 23 100 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 2.376a Asymp. Sig. = 0.667 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเที่ยว  โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.667 
 
ตารางท่ี 4.219 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ตัวท่าน

เอง 
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/  
เพื่อนร่วมงาน 

สาม/ี 
ภรรยา 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 0 64 19 37 120 
วันหยุดพกัร้อน 49 86 22 23 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 18 61 17 4 100 

รวม 67 211 58 64 400 
𝑥2 = 62.012a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเที่ยว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว มากที่สุด คือวันหยุดพักร้อน รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 
ตารางท่ี 4.220 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 44 35 33 8 120 
วันหยุดพกัร้อน 81 58 35 6 180 
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ตารางท่ี 4.220 (ต่อ) 
 

ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั
ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

วันหยุดสุดสัปดาห ์ 37 33 25 5 100 
รวม 162 126 93 19 400 

𝑥2 = 5.833a Asymp. Sig. = 0.442 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่าน
สื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.442 

 
ตารางท่ี 4.221  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วง
ที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 45 42 33 120 
วันหยุดพกัร้อน 68 70 42 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 37 36 27 100 

รวม 150 148 102 400 
𝑥2 = 0.949a Asymp. Sig. = 0.917 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.645 
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ตารางท่ี 4.222 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัย 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 51 41 28 120 
วันหยุดพกัร้อน 77 69 34 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 52 34 14 100 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 4.451a Asymp. Sig. = 0.348 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.348 
 
ตารางท่ี 4.223 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 50 41 29 120 
วันหยุดพกัร้อน 65 63 52 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 37 42 21 100 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 3.427a Asymp. Sig. = 0.489 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โ ฆษณาผ่า นสื ่อ ด ้านสื ่อ หนัง ส ือพิมพ์ไ ม ่ม ี ค ว ามสัมพัน ธ์ก ับ ช่ว งที ่ซื ้อ บริก า รกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.489 
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ตารางท่ี 4.224 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 57 38 25 120 
วันหยุดพกัร้อน 65 66 49 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 36 39 25 100 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 4.866a Asymp. Sig. = 0.301 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.301 
 

ตารางท่ี 4.225 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 19 24 26 51 120 
วันหยุดพกัร้อน 32 43 34 71 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 21 15 25 39 100 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 4.679a Asymp. Sig. = 0.586 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
โฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.586 
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ตารางที่ 4.226  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 35 61 24 120 
วันหยุดพกัร้อน 52 94 34 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 28 50 22 100 

รวม 115 205 80 400 
𝑥2 =  0.407a Asymp. Sig. = 0.982 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่
ซื ้อบริการกับบริษัทท่องเที ่ยว  โดยใช้สถิติไค -สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.982 
 

ตารางท่ี 4.227 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 42 53 25 120 
วันหยุดพกัร้อน 53 121 6 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 26 68 6 100 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 =  34.457a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุด 
คือวันหยุดพักร้อน รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 
ตารางท่ี 4.228 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม

พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 0 69 23 28 120 
วันหยุดพกัร้อน 5 63 86 26 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 18 40 19 23 100 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  73.908a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกมีความสัมพันธ์กับ
ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่วงที่
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุด คือวันหยุดพักร้อน รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดสุดสัปดาห์ 

 
ตารางท่ี 4.229  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 17 54 49 120 
วันหยุดพกัร้อน 14 114 52 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 14 51 35 100 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 = 11.332a Asymp. Sig. = 0.023* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
มากที่สุด คือวันหยุดพักร้อน รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดสุดสัปดาห์ 

 
ตารางที่ 4.230  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 8 14 44 54 120 
วันหยุดพกัร้อน 13 17 70 80 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 3 11 28 58 100 

รวม 24 42 142 192 400 
𝑥2 =  7.403a Asymp. Sig. = 0.285 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การ
ส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลไม่มีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยมี
ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.285 

 
ตารางท่ี 4.231 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

 
 

ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั
ท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 9 48 63 120 
วันหยุดพกัร้อน 1 109 70 180 
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ตารางท่ี 4.231 (ต่อ) 
 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดสุดสัปดาห ์ 0 51 49 100 
รวม 6 211 183 400 

𝑥2 = 7.957a Asymp. Sig. = 0.093 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณไม่มีความสัมพันธ์กับด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยมีค่านัยทางสถิติที่ระดับ 0.093 
 
ตารางท่ี 4.232 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ใน

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 29 72 19 120 
วันหยุดพกัร้อน 45 71 64 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 22 55 23 100 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  18.388a Asymp. Sig. = 0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กับด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่า
ช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุด คือวันหยุดพักร้อน รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดสุดสัปดาห์ 
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ตารางที่ 4.233  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบับริษทั

ท่องเที่ยว 

การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญน้อย ส าคัญปาน

กลาง 
ส าคัญมาก รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 32 58 30 120 
วันหยุดพกัร้อน 50 77 53 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 26 44 30 100 

รวม 108 179 113 400 
𝑥2 = 1.244a Asymp. Sig. = 0.871 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื ้อบร ิการน า เที ่ยวต ่า งประ เท ศจากบริษ ัทท่อง เที ่ยว ส าหร ับ
นักท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.871 
 
ตารางที่ 4.234  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 47 52 21 120 
วันหยุดพกัร้อน 72 81 27 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 45 40 15 100 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  1.238a Asymp. Sig. = 0.872 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การตลาด
ทางตรงด้านการส่งจดหมายไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.872 
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ตารางที่ 4.235  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย
พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 50 46 24 120 
วันหยุดพกัร้อน 79 74 27 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 39 43 18 100 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  1.759a Asymp. Sig. = 0.780 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.780 
 
ตารางท่ี 4.236 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน

เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญน้อย

ที่สุด 
ส าคัญน้อย ส าคัญปาน

กลาง 
ส าคัญมาก ส าคัญมาก

ที่สุด 
รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 10 21 27 29 33 120 
วันหยุดพกัร้อน 24 22 40 43 51 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 13 13 27 22 25 100 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 4.330a Asymp. Sig. = 0.826 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ไมม่ีความสัมพันธ์
กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.826 
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ตารางที่ 4.237  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด
รวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

 
 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 15 59 46 120 
วันหยุดพกัร้อน 28 86 66 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 13 47 40 100 

รวม 56 192 152 400 
𝑥2 =  0.825a Asymp. Sig. = 0.935 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก 
อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.935 
 
ตารางที่ 4.238  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว

เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 5 25 45 45 120 
วันหยุดพกัร้อน 10 28 65 77 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 7 15 37 41 100 

รวม 22 68 147 163 400 
𝑥2 =  2.826a Asymp. Sig. = 0.830 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
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ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์กับ
ช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.830 
 
ตารางที่ 4.239  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

 
 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั 
บริษัทท่องเที่ยว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 27 44 49 120 
วันหยุดพกัร้อน 28 76 72 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 15 40 42 100 

รวม 59 165 163 400 
𝑥2 =  4.287a Asymp. Sig. = 0.369 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติ
ไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการ
จัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.369 
 
ตารางท่ี 4.240  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูท 
หรือจัดอีเว้นท์ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 20 48 52 120 
วันหยุดพกัร้อน 24 79 73 180 
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ตารางท่ี 4.240 (ต่อ) 
 

 
ช่วงที่ซื้อบริการกบั
บริษัทท่องเที่ยว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูท 
หรือจัดอีเว้นท์ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดสุดสัปดาห ์ 8 41 47 100 
รวม 50 168 172 400 

𝑥2 = 1.776a Asymp. Sig. = 0.777 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.777 
 
ตารางท่ี 4.241 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั 

บริษัทท่องเที่ยว 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 14 23 44 39 120 
วันหยุดพกัร้อน 11 25 69 75 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 8 20 43 29 100 

รวม 33 68 156 143 400 
𝑥2 =  8.579a Asymp. Sig. = 0.199 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โปรแกรมท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.199 
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ตารางท่ี 4.242 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั 

บริษัทท่องเที่ยว 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญปาน

กลาง 
ส าคัญมาก ส าคัญมาก

ที่สุด 
รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 52 37 31 120 
วันหยุดพกัร้อน 55 60 65 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 40 32 28 100 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 6.565a Asymp. Sig. = 0.161 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดย
ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.161 
 
ตารางท่ี 4.243 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท

และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

ช่วงที่ซื้อบริการกบั 
บริษัทท่องเที่ยว 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงาน 
เช่น ไกด์ ฯลฯ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

วันหยุดนกัขัตฤกษ ์ 14 54 52 120 
วันหยุดพกัร้อน 18 89 73 180 
วันหยุดสุดสัปดาห ์ 8 59 33 100 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 4.489a Asymp. Sig. = 0.344 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
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ทดสอบ พบว่า การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับช่วงที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.344 
 
ตารางท่ี 4.244 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่า งประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการ
ซื้อบริการกับ

บริษัท
ท่องเที่ยว 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

โทรศัพท์ 42 23 22 1 0 14 11 7 120 
อีเมล ์ 13 7 0 0 0 23 6 5 54 
เฟสบุกค์ 12 25 0 27 0 51 13 7 135 
ไลน์ 39 4 19 1 23 1 3 1 91 

รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 
𝑥2 = 256.489a   Asymp Sig. = 0.000*   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่องทางการ
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มาก
ที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ โทรศัพท ์และไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.245  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 
หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 

ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอกโพสต ์ กรุงเทพธุรกิจ รวม 
โทรศัพท์ 27 60 8 25 120 
อีเมล ์ 14 11 6 23 54 
เฟสบุกค์ 88 15 7 25 135 
ไลน์ 10 40 41 0 91 

รวม 139 126 62 73 400 
𝑥2 =  196.469a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการ
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ โทรศัพท์ และไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.246 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 
สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 

เที่ยวรอบโลก เพื่อนเดินทาง แค้มปิ้ง รวม 
โทรศัพท์ 48 37 35 120 
อีเมล ์ 25 15 14 54 
เฟสบุกค์ 56 46 33 135 
ไลน์ 41 25 25 91 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 2.052a Asymp. Sig. = 0.915 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับด้าน
ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.915 
 
ตารางท่ี 4.247 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ

บริการกับ 
บริษัทท่องเที่ยว 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 

ตัวท่านเอง บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/  
เพื่อนร่วมงาน 

สาม/ี
ภรรยา 

รวม 

โทรศัพท์ 13 74 9 24 120 
อีเมล ์ 25 22 7 0 54 
เฟสบุกค์ 28 78 23 6 135 
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ตารางท่ี 4.247 (ต่อ) 
 

ช่องทางการซื้อ
บริการกับ 

บริษัทท่องเที่ยว 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 

ตัวท่านเอง บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อน/  
เพื่อนร่วมงาน 

สาม/ี
ภรรยา 

รวม 

ไลน์ 1 37 19 34 91 
รวม 67 211 58 64 400 

𝑥2 = 106.056a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว
ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการ
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ โทรศัพท์ และไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.248 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

โทรศัพท์ 53 37 26 4 120 
อีเมล ์ 26 17 11 0 54 
เฟสบุกค์ 53 46 28 8 135 
ไลน์ 30 26 28 7 91 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 11.077a Asymp. Sig. = 0.270 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่องทางการซื้อ
บริการกับบริษัทท่อง เที ่ยว  โดยใช้สถิติไค -สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า  การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.270 
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ตารางท่ี 4.249  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

โทรศัพท์ 43 44 33 120 
อีเมล ์ 21 21 12 54 
เฟสบุกค์ 52 52 31 135 
ไลน์ 34 31 26 91 

รวม 150 148 102 400 
𝑥2 = 1.599a Asymp. Sig. = 0.953 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.953 
 
ตารางท่ี 4.250 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

โทรศัพท์ 56 41 23 120 
อีเมล ์ 24 20 10 54 
เฟสบุกค์ 61 50 24 135 
ไลน์ 39 33 19 91 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 0.626a Asymp. Sig. = 0.996 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
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การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.996 
 
ตารางที่ 4.251 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ 

บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

โทรศัพท์ 47 41 32 120 
อีเมล ์ 21 22 11 54 
เฟสบุกค์ 47 48 40 135 
ไลน์ 37 35 19 91 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 3.444a Asymp. Sig. = 0.751 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.751 
 
ตารางท่ี 4.252 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการ 
กับบริษัทท่องเทีย่ว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

โทรศัพท์ 44 46 30 120 
อีเมล ์ 22 21 11 54 
เฟสบุกค์ 52 45 38 135 
ไลน์ 40 31 20 91 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 2.755a Asymp. Sig. = 0.839 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
 โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.839 
 
ตารางที่ 4.253 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

โทรศัพท์ 23 29 28 40 120 
อีเมล ์ 11 11 9 23 54 
เฟสบุกค์ 25 25 29 56 135 
ไลน์ 13 17 19 42 91 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 5.297a Asymp. Sig. = 0.808 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.808 
 

ตารางท่ี 4.254 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 37 63 20 120 
อีเมล ์ 10 30 14 54 
เฟสบุกค์ 41 67 27 135 
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ตารางท่ี 4.254 (ต่อ) 
 

ช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ไลน์ 27 45 19 91 
รวม 115 205 80 400 

𝑥2 =  4.306a Asymp. Sig. = 0.635 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  
โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.635 
 

ตารางท่ี 4.255 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 37 80 3 120 
อีเมล ์ 30 24 0 54 
เฟสบุกค์ 35 90 10 135 
ไลน์ 19 48 24 91 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 =  59.976a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มาก
ที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ โทรศัพท์ และไลน์ 
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ตารางท่ี 4.256 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 23 42 42 13 120 
อีเมล ์ 0 30 17 7 54 
เฟสบุกค์ 0 58 45 32 135 
ไลน์ 0 42 24 25 91 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  69.072a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื ้อบริการน าเที ่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที ่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับ
สมาชิกมีความสัมพันธ์กับด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ 
โทรศัพท ์และไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.257 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเทีย่ว 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 18 74 28 120 
อีเมล ์ 4 29 21 54 
เฟสบุกค์ 12 83 40 135 
ไลน์ 11 33 47 91 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 =  24.281a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับด้านช่องทางการซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ โทรศัพท์ และไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.258 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ

บริการกับ 
บริษัทท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

โทรศัพท์ 9 8 65 38 120 
อีเมล ์ 0 4 16 34 54 
เฟสบุกค์ 8 13 46 68 135 
ไลน์ 7 17 15 52 91 

รวม 24 42 142 192 400 
𝑥2 =  44.776a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลมีความสัมพันธ์กับด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มาก
ที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ โทรศัพท์ และไลน์ 
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ตารางท่ี 4.259 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

ช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 10 74 36 120 
อีเมล ์ 2 24 28 54 
เฟสบุกค์ 7 70 58 135 
ไลน์ 8 24 59 91 

รวม 27 192 181 400 
𝑥2 = 30.893a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ 
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับด้านช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว มากที่สุดเฟสบุกค์ รองลงมาคือ โทรศัพท์ และไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.260 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ใน

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเทีย่ว 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 47 35 38 120 
อีเมล ์ 12 32 10 54 
เฟสบุกค์ 34 63 38 135 
ไลน์ 3 68 20 91 
รวม 96 198 106 400 

𝑥2 =  54.230a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 



 

 

215 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กับด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 
หมายความว่าช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว มากที่สุดเฟสบุกค์  รองลงมาคือ โทรศัพท์ 
และไลน์ 
 
ตารางท่ี 4.261 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยพนักงานด้านพูดจายิ้มแย้ม

แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อบริการกับ

บริษัทท่องเที่ยว 

การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญน้อย ส าคัญปาน

กลาง 
ส าคัญมาก รวม 

โทรศัพท์ 33 56 31 120 
อีเมล ์ 16 20 18 54 
เฟสบุกค์ 35 60 40 135 
ไลน์ 24 43 24 91 

รวม 108 179 113 400 
𝑥2 =  2.113a Asymp. Sig. = 0.909 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.909 
 
ตารางท่ี 4.262 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ

บริการกับ 
บริษัทท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

โทรศัพท์ 56 46 18 120 
อีเมล ์ 22 22 10 54 
เฟสบุกค์ 52 64 19 135 
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ตารางท่ี 4.262 (ต่อ) 
 

ช่องทางการซื้อ
บริการกับ 

บริษัทท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ไลน์ 34 41 16 91 
รวม 164 173 63 400 

𝑥2 =  3.535a Asymp. Sig. = 0.739 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมายไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
โดยคา่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.739 
 

ตารางท่ี 4.263 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย
พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ

บริการกับ 
บริษัทท่องเที่ยว 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

โทรศัพท์ 52 43 25 120 
อีเมล ์ 20 27 7 54 
เฟสบุกค์ 59 56 20 135 
ไลน์ 37 37 17 91 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =  4.404a Asymp. Sig. = 0.622 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว  
ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการ
ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.622 
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ตารางท่ี 4.264 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่องทางการซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเทีย่ว 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญน้อย

ที่สุด 
ส าคัญน้อย ส าคัญปาน

กลาง 
ส าคัญมาก ส าคัญมาก

ที่สุด 
รวม 

โทรศัพท์ 14 14 29 29 34 120 
อีเมล ์ 3 8 15 9 19 54 
เฟสบุกค์ 23 18 29 35 30 135 
ไลน์ 7 16 21 21 26 91 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 12.355a Asymp. Sig. = 0.418 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.418 
 
ตารางท่ี 4.265 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด

รวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ

บริการกับ 
บริษัทท่องเที่ยว 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 16 56 48 120 
อีเมล ์ 7 28 19 54 
เฟสบุกค์ 23 62 50 135 
ไลน์ 10 46 35 91 

รวม 56 192 152 400 
𝑥2 =  2.291a Asymp. Sig. = 0.891 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
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บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก 
อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.891 
 
ตารางท่ี 4.266  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว

เป็นไปตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ

บริการกับ 
บริษัทท่องเที่ยว 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 9 20 41 50 120 
อีเมล ์ 1 9 20 24 54 
เฟสบุกค์ 7 23 51 54 135 
ไลน์ 5 16 35 35 91 

รวม 22 68 147 163 400 
𝑥2 = 2.905a Asymp. Sig. = 0.968 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่
ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.968 
 

ตารางท่ี 4.267  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
 

ช่องทางการซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเทีย่ว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 26 54 40 120 
อีเมล ์ 7 23 24 54 
เฟสบุกค์ 21 56 58 135 
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ตารางท่ี 4.267 (ต่อ) 
 

 
ช่องทางการซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเทีย่ว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ไลน์ 19 31 41 91 
รวม 73 164 163 400 

𝑥2 =  6.430a Asymp. Sig. = 0.377 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดย
ใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.377 
 
ตารางท่ี 4.268 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน

การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ
บริการกับบริษัท

ท่องเที่ยว 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 19 43 58 120 
อีเมล ์ 6 25 23 54 
เฟสบุกค์ 21 60 54 135 
ไลน์ 14 40 37 91 

รวม 60 168 172 400 
𝑥2 = 3.430a Asymp. Sig. = 0.753 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว
ด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.753 
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ตารางท่ี 4.269 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่องทางการซื้อบริการ
กับบริษัทท่องเทีย่ว 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 12 15 51 42 120 
อีเมล ์ 4 5 24 21 54 
เฟสบุกค์ 9 27 50 49 135 
ไลน์ 8 21 31 31 91 

รวม 33 68 156 143 400 
𝑥2 = 8.699a Asymp. Sig. = 0.466 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โปรแกรมท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.466 
 
ตารางท่ี 4.270 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 

ช่องทางการซื้อบริการกับ
บริษัทท่องเที่ยว 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 48 33 39 120 
อีเมล ์ 15 24 15 54 
เฟสบุกค์ 48 41 46 135 
ไลน์ 36 31 24 91 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 6.654a Asymp. Sig. = 0.354 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทาง
การซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า 
การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.354 
 
ตารางท่ี 4.271 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท

และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว 

 
ช่องทางการซื้อ

บริการกับ 
บริษัทท่องเที่ยว 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

โทรศัพท์ 12 63 45 120 
อีเมล ์ 6 23 25 54 
เฟสบุกค์ 10 77 48 135 
ไลน์ 12 39 40 91 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 = 6.599a Asymp. Sig. = 0.360 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น 
ไกด์ ฯลฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.360 
 
ตารางท่ี 4.272 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญใน
การซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

ค่าใช้จ่าย 21 23 16 2 6 26 5 6 105 
สถานที่
ท่องเที่ยว 

45 8 18 6 16 13 6 5 117 
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ตารางท่ี 4.272 (ต่อ) 
 

ความส าคัญใน
การซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การ

โฆษณา 
การ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

การขาย
โดยบุคคล 

แพคเกจ
ทัวร์ 

การจัด
กิจกรรม
พิเศษ 

การ
บริการ
ลูกค้า 

 
รวม 

สถานที่พักค้าง
คืน/โรงแรม 

19 17 5 8 1 42 12 4 108 

อาหาร 21 11 2 13 0 8 10 5 70 
รวม 106 59 41 29 23 89 33 20 400 

𝑥2 = 103.588a   Asymp. Sig. = 0.000*   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 
และค่าใช้จ่าย 
 
ตารางท่ี 4.273  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 
หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 

ไทยรัฐ เดลินิวส ์ บางกอกโพสต ์ กรุงเทพธุรกิจ รวม 
ค่าใช้จ่าย 40 28 9 28 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 19 39 35 24 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 54 24 17 13 108 
อาหาร 26 35 1 8 70 

รวม 139 126 62 73 400 
𝑥2 = 67.033a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ที่เลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบพบว่า หนังสือพิมพ์ที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับ
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 
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หมายความว่าความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว 
รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม และค่าใช้จ่าย 
 
ตารางที่ 4.274 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 
สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศ 

เที่ยวรอบโลก เพื่อนเดินทาง แค้มปิ้ง รวม 
ค่าใช้จ่าย 41 32 32 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 51 34 32 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 39 37 32 108 
อาหาร 39 20 11 70 

รวม 170 123 107 400 
𝑥2 = 8.975a Asymp. Sig. = 0.175 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบพบว่า สื่อนิตยสารที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.175 
 
ตารางท่ี 4.275 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตา่งประเทศ 
ตัวท่านเอง บุคคลใน

ครอบครัว 
เพื่อน/ 

เพื่อนร่วมงาน 
สาม/ี 
ภรรยา 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 17 55 22 11 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 21 47 16 33 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 22 60 17 9 108 
อาหาร 7 49 3 11 70 

รวม 67 211 58 64 400 
𝑥2 = 35.579a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อจากบุคคลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบพบว่า สื่อจากบุคคลที่เลือกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับ
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 
หมายความว่าความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว 
รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม และค่าใช้จ่าย 
 
ตารางท่ี 4.276 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อดานสื่อโทรทัศน์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 48 34 19 4 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 36 41 33 7 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 49 33 24 2 108 
อาหาร 29 18 17 6 70 

รวม 162 126 93 19 400 
𝑥2 = 12.503a Asymp. Sig. = 0.186 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ความส าคัญใน
การซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้ง
ต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.186 

 
ตารางที่ 4.277  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื ่อด้านสื่อวิทยุกับ

พฤติกรรมการซื ้อบริการน าเที ่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที ่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป  

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 42 43 20 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 41 42 34 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 41 40 27 108 
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ตารางท่ี 4.277 (ต่อ) 
 

ความส าคัญในการซื้อบริการ 
ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทย ุ
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

อาหาร 26 23 21 70 
รวม 150 148 102 400 
𝑥2 = 4.041a Asymp. Sig. = 0.671 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุ
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบ พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อวิทยุไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการ
กับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.671 
 

ตารางท่ี 4.278 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสาร 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 59 32 14 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 46 43 28 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 41 42 25 108 
อาหาร 34 27 9 70 

รวม 180 144 76 400 
𝑥2 = 12.077a Asymp. Sig. = 0.060 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อนิตยสารกับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้าน
สื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป  โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.060 
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ตารางท่ี 4.279  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 43 35 27 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 48 43 26 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 40 37 31 108 
อาหาร 21 31 18 70 

รวม 152 146 102 400 
𝑥2 = 4.260a Asymp. Sig. = 0.641 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไป  โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.641 
 

ตารางท่ี 4.280 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่ อด้านสื่อแผ่นพับกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่นพับ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 41 34 30 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 50 44 23 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 38 48 22 108 
อาหาร 29 17 24 70 

รวม 158 143 99 400 
𝑥2 = 11.448a Asymp. Sig. = 0.075 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อแผ่น
พับกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
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การทดสอบพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.075 
 
ตารางท่ี 4.281 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณากับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณา 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 24 19 28 34 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 21 32 20 44 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 20 19 23 46 108 
อาหาร 7 12 14 37 70 

รวม 72 82 85 161 400 
𝑥2 = 14.868a Asymp. Sig. = 0.095 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื ่อด้านสื ่อป้าย
โฆษณากับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน
การทดสอบพบว่า การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่อป้ายโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไป  โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.095 
 

ตารางท่ี 4.282 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ต 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 24 52 29 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 37 69 11 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 32 48 28 108 
อาหาร 22 36 12 70 

รวม 115 205 80 400 
𝑥2 =  16.008a Asymp. Sig. = 0.014* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญใน
การซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า 
การโฆษณาผ่านสื่อด้านสื่ออินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้ง
ต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัท
ในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม และค่าใช้จ่าย 
 

ตารางท่ี 4.283 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

การส่งเสริมการขายด้านการลดราคา 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 54 46 5 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 27 66 24 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 20 83 5 108 
อาหาร 20 47 3 70 

รวม 121 242 37 400 
𝑥2 = 55.669a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการลดราคากับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบพบว่า การส่งเสริมการขายด้านการลดราคามีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 
และค่าใช้จ่าย 
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ตารางท่ี 4.284 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรม
พิเศษส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้ง
ต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การส่งเสริมการขายด้านการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 5 61 14 25 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 16 50 26 25 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 2 28 56 22 108 
อาหาร 0 33 32 5 70 

รวม 23 172 128 77 400 
𝑥2 =  72.156a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ
ส าหรับสมาชิกกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ
พบว่า การส่งเสริมการขายด้านการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิกมีความสัมพันธ์กับความส าคัญใน
การซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่า
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากท่ีสุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่
พักค้างคืน/โรงแรม และค่าใช้จ่าย 

 
ตารางท่ี 4.285 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณ

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 

ความส าคัญในการซื้อบริการ 
ครั้งต่อไป 

การส่งเสริมการขายด้านการใหข้องสมนาคุณ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
ม66าก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 7 50 32 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 23 56 44 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 12 56 40 108 
อาหาร 3 47 20 70 

รวม 45 219 136 400 
𝑥2 =  20.538a Asymp. Sig. = 0.002* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบพบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับความส าคัญใน
การซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่า
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากท่ีสุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่
พักค้างคืน/โรงแรม และค่าใช้จ่าย 

 
ตารางท่ี 4.286 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ

พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัล 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 4 8 49 44 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 4 10 21 82 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 10 10 47 41 108 
อาหาร 6 14 25 25 70 

รวม 24 42 142 192 400 
𝑥2 =  45.220a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 

  
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้าน
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบพบว่า การส่งเสริมการขายด้านการชิงรางวัลมีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการ
กับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 
และค่าใช้จ่าย 
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ตารางท่ี 4.287 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการ
ซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

การประชาสัมพันธ์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ขององค์การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 3 71 31 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 14 33 70 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 5 52 51 108 
อาหาร 5 36 29 70 

รวม 27 192 181 400 
𝑥2 = 37.504a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการขายด้านการให้ของ
สมนาคุณกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบพบว่า การส่งเสริมการขายด้านการให้ของสมนาคุณมีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าความส าคัญใน
การซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/
โรงแรม และค่าใช้จ่าย 
 
ตารางท่ี 4.288 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้าน

สถานที่ท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 

ความส าคัญในการซื้อบริการ
ครั้งต่อไป 

การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเทีย่ว 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 43 44 18 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 10 98 9 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 30 35 43 108 
อาหาร 13 21 36 70 

รวม 96 198 106 400 
𝑥2 =  109.163a Asymp. Sig. = 0.000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้
ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
ในการทดสอบพบว่า การขายโดยบุคคลด้านแนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 
หมายความว่าความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว 
รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม และค่าใช้จ่าย 

 
ตารางท่ี 4.289 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส 

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 

ความส าคัญในการซื้อบริการ 
ครั้งต่อไป 

การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแยม้แจ่มใส 
ส าคัญน้อย ส าคัญปาน

กลาง 
ส าคัญมาก รวม 

ค่าใช้จ่าย 20 54 31 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 33 56 28 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 33 49 26 108 
อาหาร 22 20 28 70 

รวม 108 179 113 400 
𝑥2 =  13.860a Asymp. Sig. = 0.031* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการ
ทดสอบ พบว่า การขายโดยบุคคลด้านพูดจายิ้มแย้มแจ่มใส มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าความส าคัญใน
การซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/
โรงแรม และค่าใช้จ่าย 
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ตารางท่ี 4.290 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 

ความส าคัญในการซื้อบริการ
ครั้งต่อไป 

การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 45 47 13 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 42 59 16 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 46 42 20 108 
อาหาร 31 25 14 70 

รวม 164 173 63 400 
𝑥2 =  6.330a Asymp. Sig. = 0.387 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมาย 
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ความส าคัญ
ในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ
พบว่า การตลาดทางตรงด้านการส่งจดหมายมีไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.387 
 
ตารางท่ี 4.291 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดย

พนักงาน กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกขา่วโดยพนักงาน 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 51 36 18 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 53 43 21 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 39 52 17 108 
อาหาร 25 32 13 70 

รวม 168 163 69 400 
𝑥2 =   6.590a Asymp. Sig. = 0.360 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าว
โดยพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ใน



 

 

234 

การทดสอบพบว่า การตลาดทางตรงด้านโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.360 
 
ตารางท่ี 4.292  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขาย

ผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 

ความส าคัญในการซื้อบริการ
ครั้งต่อไป 

การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ 
ส าคัญ 

น้อยที่สุด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 12 14 26 25 28 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 9 21 29 24 34 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 18 14 25 22 29 108 
อาหาร 8 7 14 23 18 70 

รวม 47 56 94 94 109 400 
𝑥2 = 10.348a Asymp. Sig. = 0.585 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดทางตรงด้านการซื้อขาย
ผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การตลาดทางตรงด้านการซื้อขายผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอ
นิกส์ไมม่ีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.585 
 
ตารางท่ี 4.293 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด

รวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
 

ความส าคัญในการซื้อบริการ 
ครั้งต่อไป 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 14 57 34 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 12 56 49 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 20 52 36 108 
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ตารางท่ี 4.293 (ต่อ) 
 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทัง้หมดรวม 
ไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

อาหาร 10 27 33 70 
รวม 56 192 152 400 

𝑥2 =  8.440a Asymp. Sig. = 0.208 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
ทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้
สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า แพคเกจทัวร์ด้านค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมด
รวมไปถึงท่ีพัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทใน
ครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.208 
 
ตารางท่ี 4.294 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไป

ตามที่ก าหนด กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ

ครั้งต่อไป 

แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด 
ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 8 17 31 49 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 6 22 46 43 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 6 16 37 49 108 
อาหาร 2 13 33 22 70 
รวม 22 68 147 163 400 

𝑥2 =  9.806a Asymp. Sig. = 0.366 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนดกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า แพคเกจทัวร์ด้านเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่
ก าหนดไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.366 
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ตารางท่ี 4.295 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญใน
การซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
 

ความส าคัญในการซื้อบริการ
ครั้งต่อไป 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว 
ด้านการจัดกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 18 40 47 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 28 42 47 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 18 52 38 108 
อาหาร 9 30 31 70 

รวม 73 164 163 400 
𝑥2 =  7.228a Asymp. Sig. = 0.300 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้ง
ต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การจัดนิทรรศการโครงการ
ท่องเที่ยวด้านการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญ
ในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.300 
 
ตารางท่ี 4.296 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออก

บูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 

ความส าคัญในการซื้อบริการ
ครั้งต่อไป 

การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวดา้นการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 18 40 47 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 20 50 47 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 15 48 45 108 
อาหาร 7 30 33 70 

รวม 60 168 172 400 
𝑥2 = 3.099a Asymp. Sig. = 0.796 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
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 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้าน
การจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทใน
ครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ พบว่า การจัดนิทรรศการ
โครงการท่องเที่ยวด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยวด้านการออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.796 
 
ตารางท่ี 4.297 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อ
บริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
 

ความส าคัญในการซื้อบริการ 
ครั้งต่อไป 

การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรบัดา้นข้อมูลข่าวสาร 
เรื่องโปรแกรมท่องเที่ยว 

ส าคัญ 
น้อย 

ส าคัญ 
ปานกลาง 

ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 5 22 49 29 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 16 14 42 45 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 6 16 39 47 108 
อาหาร 6 16 26 22 70 

รวม 33 68 156 143 400 
𝑥2 = 17.642a Asymp. Sig. = 0.040* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับ
ด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดย
ใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การบริการลูกค้าด้านให้การตอบรับด้าน
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้ง
ต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 หมายความว่าความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัท
ในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืน/โรงแรม และค่าใช้จ่าย 

 
  



 

 

238 

ตารางที่ 4.298  แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินกับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ส าหรับ
นักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป 

 
ความส าคัญในการซื้อบริการ 

ครั้งต่อไป 

การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงนิ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 49 25 31 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 44 40 33 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 29 39 40 108 
อาหาร 25 25 20 70 

รวม 147 129 124 400 
𝑥2 = 10.720a Asymp. Sig. = 0.097 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงิน
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ความส าคัญ
ในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบ
พบว่า การบริการลูกค้าด้านระบบการช าระเงินไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.097 

 
ตารางท่ี 4.299 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัท

และทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทใน
ครั้งต่อไป 

 

ความส าคัญในการซื้อบริการ 
ครั้งต่อไป 

การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ 
ส าคัญ 

ปานกลาง 
ส าคัญ 
มาก 

ส าคัญ 
มากที่สุด 

รวม 

ค่าใช้จ่าย 12 62 31 105 
สถานที่ท่องเท่ียว 15 57 45 117 
สถานที่พักค้างคืน/โรงแรม 10 51 47 108 
อาหาร 3 31 35 70 

รวม 40 202 158 400 
𝑥2 =  10.703a Asymp. Sig. = 0.098 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 
 

 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของ
บริษัทและทีมงานเช่น ไกด์ ฯลฯ กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว ด้านความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยใช้สถิติไค-สแควร์ 
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(Chi-Square Test) ในการทดสอบพบว่า การบริการลูกค้าด้านการต้อนรับของบริษัทและทีมงาน 
เช่น ไกด์ ฯลฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.098 
 
4.6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 4.300  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 
 

 
 

สมมติฐาน 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ด้าน 
การ

โฆษณา 

ด้าน
การส่ง 
เสริม

การขาย 

ด้านการ
ประชา 
สัมพันธ์ 

การขาย
โดย

บุคคล 

ด้านการ 
ตลาด

ทางตรง 

ด้าน
แพค 
เกจ
ทัวร์ 

ด้านการจัด
กิจกรรม
พิเศษใน
โครงการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการ
บริการ
ลูกค้า 

จ านวนครั้งที่เคยซ้ือ         
0.489 0.002 0.000 0.063 0.041 0.863 0.230 0.329 

ระยะเวลาที่ใช้ท่องเท่ียว         
0.255 0.004 0.025 0.401 0.056 0.569 0.459 0.487 

จ านวนเงินต่อคนที่ซ้ือใน
แต่ละครั้ง 

        
0.824 0.000 0.773 0.271 0.364 0.274 0.338 0.399 

ประเทศที่สนใจ         
0.356 0.005 0.304 0.026 0.225 0.573 0.426 0.086 

ผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจซ้ือ         
0.219 0.000 0.228 0.000 0.552 0.258 0.686 0.618 

สาเหตุที่ซ้ือกับบริษัท
ท่องเที่ยว 

        
0.518 0.000 0.000 0.000 0.047 0.764 0.411 0.684 

ช่วงที่ซ้ือบริการ         
0.480 0.000 0.093 0.318 0.269 0.405 0.480 0.007 

ช่องทางการซ้ือบริการ         
0.783 0.000 0.000 0.000 0.313 0.531 0.302 0.676 

ความส าคัญในการซ้ือครั้ง
ต่อไป 

        
0.240 0.001 0.000 0.000 0.507 0.295 0.492 0.036 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
หมายเหตุ  
เครื่องหมาย  หมายความว่าสอดคล้องกับสมมติฐานมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 
เครื่องหมาย  หมายความว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P>0.05 
 



 

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
พฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ปทุมธานีและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการประกอบไปด้วย การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง แพจเกจทัวร์ 
การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยว การบริการลูกค้า กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการ
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจน าผลวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคต ผลการศึกษาค้นคว้าตามล าดับต่อไปนี้ 
 5.1 ข้อสังเขปความุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.2 ความส าคัญของการวิจัย 
 5.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 5.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.5   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.6   การตรวจหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 5.7   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.8   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.9   สรุปผลการวิจัย 
 5.10  อภิปรายผล 
 5.11 ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจ 
 5.12 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.1  สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีการด าเนินการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
5.1.1  เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
5.1.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 
5.1.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรม

การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 
 
5.2  ความส าคัญของการวิจัย  

ผลการศึกษาวิจัยนี้จะท าให้ผู้บริหารของธุรกิจน าเที่ยวที่ให้บริการน าเที่ยวต่างประเทศน า
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจน าเที่ยว เพ่ือให้สื่อสารข้อมูล
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ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่งและการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า 
 
5.3  สมมติฐานของการวิจัย 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง แพคเกจทัวร์ การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการ
ท่องเที่ยว การบริการลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัท
ท่องเที่ยว 
 
5.4  วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
5.4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีที่เคยซื้อ

บริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ประกอบด้วย 7 อ าเภอ เป็นประชากรที่
สามารถนับจ านวนตัวเลขได้อย่างชัดเจน (ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธานี สิงหาคม 2558) ได้รวบรวมสถิติ
ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์จังหวัดปทุมธานีมีทั้งสิ้น 1,085,642 คน 

5.4.2 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ าประชากรที่แน่นอน เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความครอบคลุมตัวอย่างมากที่สุด ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ 
W.G. Cochran, 1953 ก าหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ 5 % ช่วงของความเชื่อมั่นท่ี 95 % ดังนั้น ขนาด
กลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่างส าหรับการส ารวจครั้งนี้คือ 400 คน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างเจาะจงเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีที่เคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวมาแล้ว 
และการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเพ่ือให้แบบสอบถามเกิดความสมบูรณ์ตามล าดับ 
 
5.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ 
5.5.1 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถาม

ปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ รวมจ านวน 6 ข้อ 
 5.5.2 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว เป็นค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ รวมจ านวน 9 ข้อ 

5.5.3 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  รวมจ านวน 
28 ข้อ เป็นค าถามปลายปิดแบบที่มีให้เลือกหลายค าตอบ จ านวน 4 ข้อ และเป็นแบบค าถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แต่ละค าถามมีค าตอบเลือกให้คะแนนตาม
ความส าคัญ 5 ระดับ  
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5.6  การตรวจหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
5.6.1 เพ่ือให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพ่ือท าการตรวจสอบ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค าจ ากัดความในการวิจัยมีผลรวม IOC 
เท่ากับ 0.99 

5.6.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือ
ทดสอบว่าค าถามในแต่ละข้อและในแต่ละส่วนของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยหรือไม่ แล้วจึงปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น  

5.6.3 น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฎว่า ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.839 
 
5.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.7.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

5.7.2 ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถาม 400 ชุด ลงพ้ืนที่น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวตัวอย่างตามพ้ืนที่ต่าง  ๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

5.7.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบแล้วทั้งหมด เพ่ือดาเนินการขั้นตอนการ
วิจัยต่อไป 
 
5.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากข้อมูลในแบบสอบถามที่เก็บได้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์
แปลงข้อมูลเข้ารหัส เพ่ือท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมและท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

5.8.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
การแจกแจกความถี่ (Frequency) ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการน าเสนอ

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปส าหรับนักท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือหาค่าคะแนนเฉลี่ย ผลรวมของคะแนนทั้งหมด และขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) เพ่ือหาค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ย จ านวนตัวแปรอิสระ ผลรวม
ของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง และผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง เพ่ือน ามาให้คะแนน
ตามเกณฑ์ระดับความส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

5.8.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
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 การทดสอบค่าสถิติ สถิติไค–สแควร์ (Chi–square Test ) เพ่ือทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ในการทดสอบสมมติฐานระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและ
พฤติกรรมในการซื้อบริการน าเที่ยวจากบริษัทท่องเที่ยว 
 
5.9  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมในการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ผลการศึกษาประกอบด้วยการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยทั่วไปของแบบสอบถามและการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

5.9.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลส าหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการหา

ค่าความถ่ี ร้อยละ อธิบายได้ดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.80 สถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 56.00 อายุระหว่าง 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 31.00 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 67.80 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,0001 – 40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 53.50 

5.9.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยว

ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ อธิบายได้ดังนี ้
1) นักท่องเที่ยวเคยซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้เฉลี่ยคนละ 2-3 ครั้ง มาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 45.50 
2) ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยวแต่ละครั้งมากที่สุด 6-10 วันคิดเป็นร้อยละ 59.80 รองลงมา

คือ 3-5 วันคิดเป็นร้อยละ 40.20 
3) จ านวนเงินต่อคนต่อครั้งเพ่ือซื้อบริการน าเที่ยวมากที่สุดจ านวนเงิน 15,000-30,000 

บาทคิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาจ านวนเงิน 30,001 -50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.80 และ
มากกว่า 50,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 31.20 

4) ประเทศที่นักท่องเที่ยวสนใจเลือกซื้อมากที่สุดคือประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 30.80 
รองลงมาประเทศเกาหลีคิดเป็นร้อยละ 25.80 และประเทศฮ่องกงคิดเป็นร้อยละ 24.40 

5) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยวมากที่สุดคือตัดสินใจเอง  คิดเป็น
ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 32.30 และสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 28.20 

6) สาเหตุที่ซื้อบริการน าเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยว สุ งสุด เพราะขจัดปัญหาเรื่ อง
ภาษาต่างประเทศในการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมาคือเพ่ือให้ได้รายการน าเที่ยวที่
สนใจ  คิดเป็นร้อยละ 27.80 และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 

7) ส่วนใหญ่จะซื้อหรือใช้บริการท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงพักร้อน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมาคือวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 30.00 



 

 

244 

 8) ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวมากที่สุดคือเฟสบุคส์ คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา
โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 30.00 และไลน์ คิดเป็นร้อยละ 22.70 
 9) ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งต่อไปนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดใน
เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 29.30 รองลงมาคือสถานที่พักค้างคืนหรือ
โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 27.00 และค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.20 

5.9.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ส่วนที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการหาค่าความถี่

ร้อยละ อธิบายได้ดังนี ้
1) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยว

ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมากที่สุดคือ โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือแพคเกจทัวร์ 
22.30 และประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 14.70 

2) สื่อหนังสือพิมพ์ที่นักท่องเที่ยวเลือกเกี่ยวกับกับท่องเที่ยวสูงสุดคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 34.80 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 31.50 และหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.20 

3) สื่อนติยสารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ นิตยสารเที่ยวรอบโลก คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือนิตยสารเพ่ือน
เดินทาง คิดเป็นร้อยละ 30.70 และนติยสารแค้มปิ้ง คิดเป็นร้อยละ 26.80 

4) สื่อจากบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดคือ บุคคล
ในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมาคือ ตัวท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 
16.80 และสามี/ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 16.00  

ส่วนที่ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการหาข้อมูล
ระดับความคิดเห็นโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน อธิบายได้ดังนี้  สรุปความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

1) ด้านการโฆษณาผ่านสื่อ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า (1.1)  สื่อโทรทัศน์ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 (1.2)  สื่อวิทยุ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับน้อย โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 (1.3) สื่อนิตยสาร นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.74 ( 1.4)  สื่อหนังสือพิมพ์ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.88  (1.5)  สื่อแผ่นพับ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85  (1.6)  
สื่อป้ายโฆษณา นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84   (1.7)  สื่อ
อินเทอร์เน็ต นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

2) ด้านการส่งเสริมการขาย นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า (1.1)  การลดราคา นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  (1.2)  การจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก นักท่องเที่ยวมี
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ความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  (1.3)  การให้ของสมนาคุณ นักท่องเที่ยวมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  (1.4)  การชิงรางวัล นักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 

3) ด้านการประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  (1.1)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
ท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ  นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 

4) ด้านการขายโดยบุคคล นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  (1.1)  แนะน าความรู้ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  (1.2)  พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 

5) ด้านการตลาดทางตรง นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  (1.1)  การส่งจดหมาย นักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นในระดับน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75  (1.2)  การโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงาน 
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75  (1.3)  การซื้อขายผ่าน
เครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

6) ด้านแพคเกจทัวร์  นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  (1.1)  ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก อาหาร 
สถานที่น าเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (1.2)  เวลา
และสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ก าหนด นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 

7) ด้านการจัดนิทรรศการโครงการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับ
ส าคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  (1.1)  การจัดกิจกรรม
เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23  (1.2)  การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

8) ด้านการบริการลูกค้า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นรวมในระดับส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  (1.1)  ให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่องโปรแกรม
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  (1.2)  ระบบการช าระ
เงิน นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  (1.3)  การตอบรับของบริษัท
และทีมงาน เช่น ไกด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

ส่วนที่ 3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการหาข้อมูล
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยใช้สถิติไค-สแควร ์(Chi-Square Test) ในการทดสอบอธิบายได้ดังนี้   
 1) ด้านการโฆษณาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อ
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คนต่อครั้งที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ประเทศท่ีสนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สาเหตุที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการ ช่องทางการซื้อบริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี P>0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2) ด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวนเงิน
ต่อคนต่อครั้งที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ประเทศที่สนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สาเหตุที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการ ช่องทางการซื้อบริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี P<0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3) ด้านการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว 
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ช่องทางการซื้อบริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนเงินต่อคนต่อครั้งที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว ประเทศที่สนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ช่วงที่ซื้อบริการ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที ่P>0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4) ด้านการขายโดยบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ ประเทศที่สนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ช่องทางการซื้อบริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านการขายโดยบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวน
เงินต่อคนที่ซื้อในแต่ละครั้ง และช่วงที่ซื้อบริการ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี P>0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5) ด้านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัท
ท่องเที่ยว โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อคนต่อครั้งที่ซื้อ
บริการกับบริษัทท่องเที่ยว ประเทศที่สนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ช่วงที่ซื้อบริการ ช่อง
ทางการซื้อบริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ P>0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

6) ด้านแพคเกจทัวร์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อ
คนต่อครั้งที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ประเทศท่ีสนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สาเหตุที่ซื้อ
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บริการกับบริษัทท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการ ช่องทางการซื้อบริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยมคี่านัยส าคัญทางสถิติท่ี P>0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

7) ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับ
นักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ 
ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวนเงินต่อคนต่อครั้งที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ประเทศที่สนใจ ผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ช่วงที่ซื้อบริการ ช่องทางการซื้อ
บริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับบริษัทในครั้งต่อไป โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P>0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

8) ด้านการบริการลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ ช่วงที่ซื้อบริการ และความส าคัญในการซื้อบริการกับ
บริษัทในครั้งต่อไป โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที ่P<0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านการบริการลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวได้แก่ จ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว จ านวน
เงินต่อคนต่อครั้งที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว ประเทศที่สนใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
สาเหตุที่ซื้อบริการกับบริษัทท่องเที่ยว และช่องทางการซื้อบริการ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 
P>0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
5.10  อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการ
ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว ขออภิปรายผลดังนี้ 

1) พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเคยซื้อบริการท่องเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่ผ่านมา 2-3 ครั้ง 
ประเทศที่สนใจซื้อบริการมากที่สุดคือญี่ปุ่น เกาหลีในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งก่อนการซื้อบริการจาก
บริษัทท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะให้บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือซื้อบริการ
ด้วยเหตุผลการเดินทางไปต่างประเทศนักท่องเที่ยวมักเดินทางไปพร้อมกับครอบครัว ส่วนบุคคลใน
ครอบครัวคือสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อซึ่งสอดคล้องและข้อมูลใกล้เคียงกับการ
ศึกษาวิจัยของ วิคิเนีย มายอร์ (2554, : บทคัดย่อ) กล่าวว่าชาวไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเดินทาง
มาท่องเที่ยวกับครอบครัวโดยการเดินทางมามากกว่า 3 ครั้ง ซึ่งการเดินทางมาเพราะรู้จักหรือทราบข้อมูลจาก
การแนะน าของบุคคล ส่วนการเลือกซื้อบริการน าเที่ยวจากบริษัทท่องเที่ยวนั้นสาเหตุส่วนใหญ่เพราะต้องการ
ขจัดปัญหาเรื่องภาษาต่างประเทศในการท่องเที่ยว และเพ่ือให้ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ ในการ
เดินทางแต่ละครั้งใช้เวลา 6-10 วัน เลือกเดินทางเที่ยวในช่วงวันหยุดพักร้อนซึ่งสอดคล้องกับอาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนเพราะสามารถลาหยุดงานในช่วงวันดังกล่าวได้นานพอกับจ านวน
วันเดินทาง การติดต่อซื้อบริการแต่ละครั้งส่วนใหญ่สะดวกที่จะเลือกช่องทางในการติดต่อส่วนมาก
เลือกติดต่อผ่านทางเฟสบุกค์ โทรศัพทแ์ละไลน์ 
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2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ
กับบริษัทท่องเที่ยว โดยด้านการโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ยังเป็นที่ยอมรับอยู่บ้าง ซึ่งหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐและเดลินิวส์ที่ผู้บริโภคเลือกอ่านเกี่ยวกับท่องเที่ยวมากที่สุด การโฆษณาโดยใช้สื่อ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อนิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา อินเทอร์เน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในด้านจ านวนครั้งใน
การเดินทางท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้มากที่สุด ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  การ
จัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  ประเทศที่สนใจเลือกซื้อบริการ
เดินทางท่องเที่ยว  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยว  สาเหตุการซื้อบริการน าเที่ยว  
ช่วงเวลาที่ใช้บริการบริษัทเพ่ือท่องเที่ยวต่างประเทศ  ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ  
ความส าคัญในการท่องเที่ยวต่างประเทศในครั้งถัดไป  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสรลักษณ์ 
ตันเสียงสม (2542 : บทคัดย่อ) กล่าวว่าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ให้ประเด็นข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวประเด็นข่าวเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบจากการให้บริการต่าง  ๆ 
นอกจากนั้นยังแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและโฆษณารายการท่องเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยว  

3) สื่อนิตยสารไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนิยมใช้สื่อใหม่ (new media)  
แทนรูปแบบเดิม ๆ เช่น Facebook, Line, Instagram, และ Website Blog เป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สถาพร สิงหะ (2556, : น. 56) กล่าวว่า
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อพบว่าสื่อมวลชนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ใช่สื่อที่ดีที่สุดในการสื่อสาร จากการค้นคว้ าข้อมูลเพ่ิมเติมผู้วิจัย
ท านายได้ว่า ด้วยกระแสข่าวของการปิดตัวนิตยสารและอีกหลายส านักพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในบ้านเรา
สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการสิ่งพิมพ์ แม้นิตยสารหลายๆฉบับได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากราย
ปักษ์ไปเป็นรายเดือนหรือเปลี่ยนไปเป็น Free Copy หรือสื่อออนไลน์บ้างแล้วก็ตาม ทั้งนี้สาเหตุหลัก ๆ 
นอกเหนือจากลดต้นทุนการผลิตและต้นทุกการจัดจ าหน่ายแล้ว ยังมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่
ผู้บริโภคหันไปอ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น แนวโน้มการอ่านนิตยสารเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว แม้จะมียอด
จ านวนคนอ่านตกลงเพียงเล็กน้อยเป็นเพราะบทความเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเล่มนั้น  ๆ เท่านั้นไม่
เผยแพร่หรือหาอ่านได้ตามอินเตอร์เน็ตเหมาะส าหรับการเก็บสะสม ส่วนกลุ่ม Free Copy ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะสามารถหยิบอ่านได้ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามไลฟส์ไตล์ของผู้บริโภค
จึงส่งผลให้ส านักพิมพ์หรือนิตยสารหลายส านักพิมพ์ผันตัวมาเป็น  Free Copy แทน นับเป็นหนึ่ง
ทางออกส าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ช่วยให้มีงบโฆษณามาช่วยจุนเจือ เนื่องเพราะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดตามต้องการ สื่อสิ่งพิมพ์ยังสอดคล้องกับสรุปงานวิจัยของณัฐสรวงพร 
ทองเนื้อนวล (บทคัดย่อ) เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย กล่าว
ว่า แนวโน้มในอนาคต การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาจส่งผลให้เกิดสื่อในรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีก แม้ว่าสื่อ
สิ่งพิมพ์จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด การออกแบบจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและ
สอดรับกับเทคโนโลยี ที่ส าคัญต้องท าให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ท าให้เกิดหลักการ “TCPING” ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่เน้นการ
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เผยแพร่ข่าวสารหรือเนื้อหาเพ่ือการอ่าน ดังนั้น สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
ข้อมูลในลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงน่าจะสามารถน าหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาแนวทางใน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อ่ืน ๆ ได้เช่นกัน  

4) สื่อแผ่นพับ โปสเตอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ
กับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิวัฒน์ 
ปันทะธง ,  จิรวัฒน์ พิระสันต์ และนิรัช สุดสังข์ (บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนรอบอุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผลการวิจัย พบว่า การประเมิน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทคู่มืออัตลักษณ์ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยค่าการประเมินมากที่สุด คือ สื่ อมี
ความน่าสนใจ การประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท แผ่นพับ พบว่า โดยรวมมีค่าการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยค่าการประเมินมากที่สุดคือ สื่อมีเนื้อหา
เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.60 การประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ พบว่าโดยรวมมี
ค่าการประเมิน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยค่าการประเมินมากที่สุด คือ สื่อ
มีความน่าสนใจ สื่อดึงดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี และสื่อเหมาะสมใช้เป็นสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 สื่อมีเนื้อหาเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.00  

5) การส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ
บริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในทุกด้าน และการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีในด้าน
จ านวนครั้งที่เคยซื้อ ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว สาเหตุการซื้อบริการน าเที่ยว ช่องทางการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศ  และความส าคัญในการท่องเที่ยวต่างประเทศในครั้งถัดไป ที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมให้
ความส าคัญด้านการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก 3.73 และค่าเฉลี่ยด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4.39 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรณัฐ บุญพิทักษ์ (2549, : น. 142) ได้ท าการศึกษา
เรื่องการสื่อสารการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ผสมสารแอล-คาร์นิ
ทีน ยี่ห้อยูนิฟไอเฟิร์มของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจัยด้านการสื่อสารการตลาด
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติการซื้อด้านจ านวนเงินในการซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีน
ยี่ห้อยูนิฟไอเฟิร์มต่อครั้งในทิศทางตรงกันข้ามระดับปานกลาง 

6) การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง ด้านแพคเกจทัวร์ ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษใน
โครงการท่องเที่ยว และด้านการบริการลูกค้า ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบริการ
น าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวด้านจ านวนครั้งที่เคยซื้อบริการท่องเที่ยว
มาก่อนหน้านี้มากที่สุด ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง  จ านวนเงินต่อคนที่ซื้อในแต่ละครั้ง 
ประเทศที่สนใจเลือกซื้อบริการเดินทางท่องเที่ยว  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยว  สาเหตุการซื้อ
บริการน าเที่ยว  ช่วงเวลาที่ใช้บริการบริษัทเพ่ือท่องเที่ยวต่างประเทศ  ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศ  และความส าคัญในการท่องเที่ยวต่างประเทศในครั้งถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมในการ
จัดนิทรรศการเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการสร้างโอกาสพบเห็นการบริการ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2540, : น. 28 - 29) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการหมายถึงกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลาย
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รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือการมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพ่ือให้ผู้ บริโภค
เป้าหมายได้รู้จักสินค้า ที่จะน าไปสู่ความรู้ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  ซึ่ง 
IMC เป็นวิธีการพ้ืนฐานในการส ารวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย ทัศนะ
การวางแผน IMC ประการหนึ่งคือใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้าซึ่งอยู่ภายใต้แผนเดียวกัน
และจุดมุ่งหมายเดียวกัน IMC ตระหนักว่าบุคคลข้อมูลตลอดเวลาและข้อมูลที่จะสะสมจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ดังนั้นควรมีการป้อนข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาดโดยการจัด
เหตุการณ์พิเศษหรือนิทรรศการ และเครื่องมือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ  
 
5.11  ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจ 

ผลจากการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) บริษัทท่องเที่ยวที่น าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) ต้องสร้างความแตกต่างและ
น าเสนอบริการที่ดีที่ประทับใจก็กลายเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ลูกค้าให้ความส าคัญในการซื้อบริการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศโดยการเพ่ิมหรือกระตุ้นการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้ถึงรายการน าเที่ยวและสร้างความมีชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับบริษัท เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการกับบริษัทท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้จากการสื่อสารบอกต่อ แนะน าจากผู้ที่มี
ประสบการณ์หรือใช้บริการมาแล้ว 
 2) การเลือกสื่อโฆษณาต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับงบประมาณและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าการโฆษณาผ่านทางสื่อรูปแบบใหม่ เช่น  Line, Facebook, Instagram, และ 
Website Blog เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการใช้สื่อ
ในรูปแบบเก่า เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่ งมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สื่อทางอินเทอร์เน็ตผ่าน Social Media, YouTube, 
Facebook Page, Line, หรือ Line TV, Instagram ซึ่งสามารถเข้าถึงคนไทยได้กว่า 20 ล้านคนใน
เวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้าง เป็นการเพ่ิมยอดขายเพ่ือให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่จ ากัด
กลุ่มหรือได้ความหลากหลายจากโฆษณาบนหน้าแรกของ  Google Search ด้วยการเจาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวด้วย Key Word และสามารถแสดงโฆษณาบนมือถือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกลับ 
และถ้าเป็นการโฆษณาทาง Line ลูกค้าสามารถกดสมัครเป็นเพ่ือนกับบริษัทท่องเที่ยวเพ่ือใช้เป็น
ช่องทางในการติดตามข่าวสารระหว่างผู้ขาย (บริษัทท่องเที่ยว) และผู้บริโภค (นักท่องเที่ยว) เป็นอีก
ทางเลือกสื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเพราะสะดวกรวดเร็ว
ไม่จ ากัดสถานที่และเวลาในการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บริษัทท่องเที่ยวหรือพนักงานขาย
สามารถโต้ตอบกับลูกค้าพร้อมกับส่งข้อมูล  Updated ข่าวสารไปยังผู้ที่ก าลังมองหาโปรแกรม
ท่องเที่ยวหรือก าลังวางแผนที่จะเที่ยวต่างประเทศ การแสดงภาพวีดีโอโฆษณาผ่าน YouTube ก่อนที่
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ลูกค้าก าลังจะเปิดเข้าชมรายการละคร ซีรีส์ ที่ลูกค้าให้ความสนใจจะเข้าไปชมขณะนั้น หากเมื่อเวลาที่
ลูกค้าสนใจดูละคร ซีรีส์ ย้อนหลังจาก YouTube จะต้องพบกับโฆษณาหรือจ าเป็นต้องรับชมโฆณษา
ที่เข้ามาค่ันเวลาก่อนที่ได้รับชมรายการที่ต้องการต่อไป ทั้งหมดท่ีกล่าวไปข้างต้นเพ่ือเน้นเพ่ิมยอดขาย 
เน้นโปรโมทธุรกิจ เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่จากการโฆษณาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ เน้นเกาะติดลูกค้าที่เคยเข้า
เว็บเพื่อการกระตุ้นการซื้อในครั้งต่อไป เน้นเพิ่มลูกค้าพร้อมกับสร้างแบรนด์ หรือสร้าง Brand Image 
ด้วยวีดีโอ หรือการกดไลค์ผ่าน Facebook, Line เป็นต้น 
 3) การจัดท าแพคเกจทัวร์และบริการลูกค้าควรสร้างสิ่งกระตุ้นให้เกิดกับบุคคลใน
ครอบครัวเกิดความพึงพอใจและให้ความสนใจที่จะเลือกค้นหาซื้อบริการน าเที่ยวเพราะเป็นสื่อจาก
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมาก ควรจัดระดับราคาและ
โปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศให้มีความหลากหลายในเรื่องของราคา เพ่ือเป็นช่องทางและ
ตัวเลือกกับนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการตามงบประมาณอันจ ากัดที่มีอยู่ ควรเสนอแนะสถานที่ท่องเที่ยว
เพ่ือท าแพจเกจทัวร์ให้หลากหลายกลุ่มผู้ใช้บริการเช่น กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุที่เน้นความสะดวกสบายจึง
ควรจัดแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ เช่น มีบริการรถเข็น อาหารเพ่ือสุขภาพ
ต่อผู้สูงอายุ สถานที่ท่องเที่ยวผู้สูงอายุสามารถเดินไปได้ในทางพ้ืนเรียบไม่ลาดชัน มีบริการลิฟท์ในบาง
สถานที่ หรือถ้าเป็นแพคเกจส าหรับคู่รักที่ต้องการไมฮันนีมูนควรจัดโปรแกรมในลักษณะของ วิวสวย ๆ 
เงียบสงบ ห้องพัก อาหาร บริการที่  คู่รักคาดหวังจากการซื้อแพคเกจไปฮันนีมูน นักท่องเที่ยวที่
ต้องการความหรูหรา แม้การท่องเที่ยวแบบหรูหราจะยังเป็นเรื่องใหม่ และยังมีความสับสนในการให้
ค านิยาม รวมถึงการท าความเข้าใจกับลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้อยู่มาก 
หากแต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มทิศทางการท่องเที่ยวแบบหรูหรา ในปัจจุบันแล้ว อาจกล่าวได้ว่า 
การท่องเที่ยวแบบหรูหรา ไม่ใช่สิ่งที่จะมีค านิยามตายตัว หากแต่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้
ความส าคัญกับพฤติกรรม ความชอบ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มี
รายได้สูงในสังคมเป็นหลัก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เกิดการใช้จ่ายให้มากที่สุด ใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการส่งเสริมตลาด การท่องเที่ยวแบบหรูหรา ก็
คือการเข้าใจกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหรูหราที่เป็นเป้าหมายและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้
เป็นไปตามความคาดหวังหรือเหนือกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเหล่านั้น 
 4) เพ่ิมรูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นเช่น การท่องเที่ยวเพ่ือการเยื่ยมชม 
การท่องเที่ยวประเภททัวร์กอล์ฟ การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพบ าบัด การไปช้อปปิ้ง หรือการไปเที่ยว
สถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นต้น การประชาสัมพันธ์ควรเริ่มจากตลาดในวงแคบที่มีศักยภาพ
แล้วจึงขยายไปวงกว้าง เช่นประเทศจีนที่อยู่ใกล้ ๆ การเดินทางสะดวกใช้เวลาไม่นาน เริ่มจาก ปักกิ่ง 
เซี่ยงไฮ้ แล้วจึงขยายไปส่วนอ่ืน ๆ โดยเจาะตลาดท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจกับโปรโมชั่น
กับโรงแรม สายการบิน สถานฑูตต่างประเทศ ในการท าการตลาดควรจัดโปรแกรมส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นตลาดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจตลอดเวลาและเสนอให้สร้างความ
ร่วมมือกับตัวแทนการท่องเที่ยวแต่ละประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และ
น าผลิตภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เน้นจุดท่องเที่ยวเด่น ๆ มาปรับรูปแบบสร้างเป็นแพคเกจให้กับ



 

 

252 

นักท่องเที่ยวให้เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้เป็นจุดขายและท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่มนั้นๆ เพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งและยอดขายเพ่ิมข้ึน 

 5) ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น บริษัทท่องเที่ยว 
ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน สายการบิน โรงแรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านองค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของต่างประเทศ นิตยสารการท่องเที่ยว ประสานงานกับต่างประเทศถึงสถานที่
ท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยวกับภาครัฐและเอกชนของแต่ละประเทศเพ่ือมองหาช่องทางหรือ
โปรโมชั่นที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าโปรแกรมให้เหมาะสมและได้ราคาที่พิเศษกว่าคู่แข่ง 
ควรน าผลวิจัยไปพิจารณาประกอบการก าหนดแผนการตลาดเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและความ
น่าสนใจให้กับธุรกิจของตนเองเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
5.12   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศเปรียบกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงแนวโน้ม
ของพฤติกรรมในการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
 2) ควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่นอกเหนือจากกลุ่มประชากรในจังหวัดปทุมธานี  เพ่ือ
ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศว่ามีพฤติกรรมหรือทัศนคติที่แตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีหรือไม่อย่างไร เพราะปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากกลุ่ม
ประชากรในจังหวัดปทุมธานีมีความสนใจและยังมีก าลังซื้อที่สามารถซื้อบริการจากบริษัทท่องเที่ยว
เพ่ือไปเที่ยวต่างประเทศ 
 3) ควรท าการศึกษาถึงความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ือน ามาพิจารณาประกอบการวางแผนทางกลยุทธ์ด้าน
การตลาด รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจน านักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศและตลาดการ
ท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีการเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของแต่ละปี 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง   ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการกับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว โดยน าผลที่ได้เป็น
แนวทางส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศน าไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารให้ตรง
และเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยกรอก
แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท

ท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 3  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตอบ

แบบสอบถามแต่ประการใด 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม 
โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
1. เพศ 
 1) ชาย  2) หญิง 

2. สถานภาพสมรส 
 1) โสด  2) สมรส 
  3) หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่  

3. อายุ 
 1)  18 - 30 ปี  2) 31 – 40 ปี 
  3) 41 – 50 ปี   4) 51 – 60 ปี 
  5) 61 ปีขึ้นไป 

4. การศึกษาสูงสุด 
 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
 1) นักเรียนนักศึกษา  2) รับราชการ 
  3) พนักงานบริษัทเอกชน   4) เจ้าของกิจการ 
  5) แม่บ้าน / พ่อบ้าน   6) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................. 
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6. รายได้ต่อเดือน 
 1) ต่ ากว่า 10,000 บาท  2) 10,001 – 20,000 บาท 
 3) 20,001- 30,000 บาท   4) 30,001 – 40,000 บาท 
  5) 40,001 – 50,000 บาท   6) มากกว่า 50,000 บาท 

 
ตอนที่ 2  พฤติกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
1. ท่านเคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้กี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี้) 
 1) 1 ครั้ง    2) 2-3 ครั้ง 
 3) 3-4 ครั้ง    4) ตั้งแต่ 5 ครั้งข้ึนไป 

2. ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉลี่ยแล้วครั้งละประมาณกี่วัน 
 1)  น้อยกว่า 3 วัน    2) 3 – 5 วัน 
 3)  6 – 10 วัน    4) 11 วันขึ้นไป  

3. ท่านจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ (เฉลี่ยต่อครั้งต่อ 1 คน) 
 1) ไม่เกิน 15,000 บาท    2) 15,001 – 30,000 บาท 
 3) 30,001 – 50,000 บาท    4) มากกว่า 50,001 บาท  

4. ประเทศที่สนใจเลือกซ้ือบริการน าเที่ยวมากที่สุด 
 1)  มาเลเซีย    2) สิงคโปร์ 
 3)   ฮ่องกง    4) อินโดนีเซีย 
 5)   ไต้หวัน    6) เกาหลีใต้ 
 7)   อินเดีย    8) อิตาลี 
 9)   ลาว    10) ฝรั่งเศส  
 11) ญี่ปุ่น    12) เนเธอแลนด์ 
 13) พม่า    14) อังกฤษ 
 15) กัมพูชา    16) สหรัฐอเมริกา 
 17) อ่ืนๆ โปรดระบุ_____________ 

5. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
 1) ตัดสินใจเอง    2) เพ่ือน 
 3) สมาชิกในครอบครัว    4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ_____________ 

6. สาเหตุการซื้อหรือใช้บริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
 1) การบริการรวดเร็วและสะดวก   
 2)  เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องภาษาต่างประเทศในการท่องเที่ยว 
 3) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 4) เพ่ือให้ได้รายการน าเที่ยวที่น่าสนใจ 
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7. ส่วนใหญ่ท่านใช้บริษัทน าเที่ยวต่างประเทศในช่วงใด 
 1)  วันหยุดนักขัตฤกษ์    2) วันหยุดพักร้อน 
 3)  ช่วงปิดภาคเรียน    4) วันหยุดสุดสัปดาห์ 

8. ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
 1)  โทรศัพท์    2) อีเมล์ 
 3)  เฟสบุกค์    4) ไลน์ 
 5)  ติดต่อหน้าร้าน/บริษัทฯ    6) อ่ืนๆ โปรดระบุ_____________ 

9. ในการท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งต่อไป ท่านจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากท่ีสุด 
 1)  ความสะดวกในการเดินทาง    2) ค่าใช้จ่าย 
 3)  สถานที่ท่องเที่ยว    4) สถานที่พักค้างคืนหรือโรงแรม 
 5)  อาหาร     6) อ่ืนๆ โปรดระบุ_____________ 

 
ตอนที่ 3  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของ

ท่านมากที่สุด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 1)  การโฆษณา 
 2)  การส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคา การแจกของแถม เป็นต้น 
 3)  การประชาสัมพันธ์ เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวของ 
  ประเทศต่าง ๆ 
 4)  การขายโดยบุคคล 
 5)  การตลาดทางตรง เช่นการส่งจดหมาย การโทรศัพท์โดยพนักงาน เป็นต้น 
 6)  แพคเกจทัวร์ เช่น การท่องเที่ยวเหมาจ่ายรวมทั้งหมด 
 7)  การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการเกี่ยวกับท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 8)  การบริการลูกค้า 

2. หนังสือพิมพ์ที่ท่านเลือกเก่ียวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ใด (เลือกตอบ
เพียงข้อเดียว) 
 1)  ไทยรัฐ    2)  เดลินิวส ์
 3)  บางกอกโพสต์    4)  ผู้จัดการรายวัน 
 5)  มติชน    6)  กรุงเทพธุรกิจ 
 7)  ประชาชาติธุรกิจ    8)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______________ 
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3. นิตยสารที่ท่านเลือกอ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่านมากท่ีสุด
คือนิตยสารใด(เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
 1)  เที่ยวรอบโลก    2)  เพ่ือนเดินทาง 
 3)  แค้มปิ้ง    4)  สวสัดี 
 5)  โฮเทลแอนด์ทราเวิล    6)  ฮันนีมูล ทราเวิล  
 7)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________________ 

4. สื่อจากบุคคลใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่านมากที่สุด(เลือกตอบ
เพียงข้อเดียว) 
 1)  ตัวท่านเอง    2)  บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง 
 3)  เพ่ือน / เพ่ือนร่วมงาน    4)  พนักงานขาย 
 5)  แฟน / คนรัก    6)  สามี / ภรรยา  
 

การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 
ในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ 

ส าคัญ
มาก
ที่สุด 

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ
ปาน
กลาง 

ส าคัญ
น้อย 

ส าคัญ
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
5. ด้านการโฆษณา      

1) สื่อโทรทัศน์      
2) สื่อวิทย ุ      
3) สื่อนิตยสาร      
4) สื่อหนังสือพิมพ ์      
5) สื่อแผ่นพับ      
6) สื่อป้ายโฆษณา      
7) สื่ออินเทอร์เน็ต      

6. ด้านการส่งเสริมการขาย      
1) การลดราคา      
2) การจัดกิจกรรมพเิศษส าหรับสมาชิก      
3) การให้ของสมนาคณุ      
4) การชิงรางวัล      

7. ด้านการประชาสัมพันธ์      
1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ

การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ 
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การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 
ในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ 

ส าคัญ
มาก
ที่สุด 

ส าคัญ
มาก 

ส าคัญ
ปาน
กลาง 

ส าคัญ
น้อย 

ส าคัญ
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8. ด้านการขายโดยบุคคล      

1) แนะน าให้ความรู้ในด้านสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

     

2) พูดจาสภุาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส      
9. ด้านการตลาดทางตรง      

1) การส่งจดหมาย      
2) การโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงาน      
3) การซื้อขายผา่นเครือข่ายอีเล็คทรอนิกส์      

10. ด้านแพจเกจทัวร์      
1) ค่าใช้จ่ายเหมาจา่ยทั้งหมดรวมไปถึงที่พัก 

อาหาร สถานท่ีน าเที่ยว 
     

2) เวลาสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นไปตามที่
ก าหนด 

     

11. การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการ
ท่องเที่ยว 

     

1) การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

     

2) การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์      
12. การบริการลูกค้า      

1) ให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โปรแกรมท่องเที่ยว 

     

2) ระบบการช าระเงิน      
3) การต้อนรับของบริษัทและทีมงาน เช่น

ไกด์ ฯลฯ 
     

 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย   รองอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี อาจารย์ ประจ าหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา    
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์    อาจารย์ ประจ าหลักสูตรระดับ 
       บัณฑิตศึกษา 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย
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ผลดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามการวิจัย 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถาม

กับนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กับพฤติกรรมการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทท่องเที่ยว 
 

ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ผลรวม IOC 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1 เพศ 1 1 1 3 1.00 
2 สถานภาพสมรส 1 1 1 3 1.00 
3 อายุ 1 1 1 3 1.00 
4 การศึกษาสูงสุด 1 1 1 3 1.00 
5 อาชีพ 1 1 1 3 1.00 
6 รายได้ต่อเดือน 1 1 1 3 1.00 

รวม 6 6 6 18 1.00 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 
1 ท่านเคยซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศกับ

บริษัทท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้กี่ครั้ง  
(ไม่รวมครั้งนี้) 

1 1 1 3 1.00 

2 ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยแล้วครั้งละประมาณ
กี่วัน 

1 1 1 3 1.00 

3 ท่านจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศ (เฉลี่ยต่อครั้งต่อ 1 คน) 

1 1 1 3 1.00 

4 ประเทศที่สนใจเลือกซ้ือบริการน าเที่ยว
มากที่สุด 

1 1 1 3 1.00 

5 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบริการน า
เที่ยวต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 

1 1 1 3 1.00 

6 สาเหตุการซื้อหรือใช้บริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ผลรวม IOC 

7 ส่วนใหญ่ท่านใช้บริษัทน าเที่ยว
ต่างประเทศในช่วงใด 

1 1 1 3 1.00 

8 ช่องทางการซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศกับบริษัทท่องเที่ยว 

1 1 1 3 1.00 

9 ในการท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งต่อไป 
ท่านจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากที่สุด 

1 1 1 3 1.00 

รวม 9 9 9 27 1.00 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยว
ต่างประเทศของท่านมากท่ีสุด 

1 1 1 3 1.00 

2 หนังสือพิมพ์ที่ท่านเลือกเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศมากท่ีสุดคือ
หนังสือพิมพ์ใด 

1 1 1 3 1.00 

3 นิตยสารที่ท่านเลือกอ่านที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ
ของท่านมากท่ีสุดคือนิตยสารใด 

0 1 1 2 0.67 

4 สื่อจากบุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศ
ของท่านมากท่ีสุด 

1 1 0 2 0.67 

5 ด้านการโฆษณาผ่านสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่าน
อย่างไร 

 1) สื่อโทรทัศน์ 1 1 1 3 1.00 
 2) สื่อวิทยุ 1 1 1 3 1.00 
 3) สื่อนิตยสาร 1 1 1 3 1.00 
 4) สื่อหนังสือพิมพ์ 1 1 1 3 1.00 
 5) สื่อแผ่นพับ 1 1 1 3 1.00 
 6) สื่อป้ายโฆษณา 1 1 1 3 1.00 
 7) สื่ออินเทอร์เน็ต 1 1 1 3 1.00 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ผลรวม IOC 

6 การส่งเสริมการขายใดต่อไปนี้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของ
ท่านอย่างไร 

 1) การลดราคา 1 1 1 3 1.00 
 2) การจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับสมาชิก 1 1 1 3 1.00 
 3) การให้ของสมนาคุณ 1 1 1 3 1.00 
 4) การชิงรางวัล 1 1 1 3 1.00 
7 การประชาสัมพันธ์ เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวของประเทศ

ต่างๆ มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่านอย่างไร 
 1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ

การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ 
1 1 1 3 1.00 

8 การขายโดยบุคคลมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่าน
อย่างไร 

 1) แนะน าให้ความรู้ในด้านสถานที่
ท่องเที่ยว 

1 1 1 3 1.00 

 2) พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 1 1 1 3 1.00 
9 การตลาดทางตรงใดต่อไปนี้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่าน

อย่างไร 
 1) การส่งจดหมาย 1 1 1 3 1.00 
 2) การโทรศัพท์บอกข่าวโดยพนักงาน 1 1 1 3 1.00 
 3) การซื้อขายผ่านเครือข่าย 

อีเล็คทรอนิกส์ 
1 1 1 3 1.00 

10 แพคเกจทัวร์ เช่น การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่รวมไปถึงยานพาหนะที่ใช้เดินทาง 
ห้องพัก อาหาร สถานที่น าเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามวันเวลาที่ก าหนด มีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่านอย่างไร 

 1) ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงที่
พัก อาหาร สถานที่น าเที่ยว 

1 1 1 3 1.00 

 2) เวลาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปตามท่ี
ก าหนด 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ผลรวม IOC 

11 การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการก่ียวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อบริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่านอย่างไร 

 1) การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1 1 1 3 1.00 

 2) การออกบูทหรือจัดอีเว้นท์ 1 1 1 3 1.00 
12 การบริการลูกค้า เช่น ให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยว 

ระบบการช าระเงิน การต้อนรับของบริษัทท่องเที่ยว มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
บริการน าเที่ยวต่างประเทศของท่านอย่างไร 

 1) ให้การตอบรับด้านข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โปรแกรมท่องเที่ยว 

1 1 1 3 1.00 

 2) ระบบการช าระเงิน 1 1 1 3 1.00 
 3) การต้อนรับของบริษัทและทีมงานเช่น

ไกด์ ฯลฯ 
1 1 1 3 1.00 

รวม 27 28 27 82 0.98 
รวมทุกด้านของค าถาม 42 43 42 127 0.99 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 30 100.00 
Excludeda 0 0.00 
Total 30 100.00 

a. List wise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.839 43 
 

 












