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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง การออกแบบการทอ่งเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงรายโดยเทคนิคการวิเคราะหค์อนจอยท ์

ผูว้ิจยั พิมพช์นก เวียรร์า 
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อินทกะ พิรยิะกลุ  

  
การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งศึกษาปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือ

ส าราญ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
มีจ  านวน 100 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26 
– 35 ปี มีสถานะสมรส/อยู่ดว้ยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/
คา้ขาย มีรายได  ้10,001 - 30,000 บาท มีภูมิล  าเนาอยู่ภาคกลาง โดยใหล้  าดับความส าคัญกับปัจจัยในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริการเสริมบนเรือ ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ 
ดา้นโครงสรา้งเรือและดา้นกิจกรรมบนเรือ ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีเพศแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ  ดา้นอาหารท่ี
ใหบ้รกิารบนเรือ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 2) นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
ใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้นกิจกรรมบนเรือ และ ดา้นอาหารท่ี
ใหบ้ริการบนเรือ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 3) นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน ใหค้วามส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ  ดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้น
อาหารท่ีให้บริการบนเรือและดา้นบริการเสริมบนเรือ  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 4) 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  ใหค้วามส าคัญกับการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน า
เท่ียวเรือส าราญ ดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมบนเรือ และดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 5) นักท่องเท่ียวชาวไทยอาชีพแตกต่างกัน  ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมบนเรือและดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบน
เรือ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05  6)นกัท่องเท่ียวชาวไทยรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั ให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้นกิจกรรมบนเรือ ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร
บนเรือและดา้นบรกิารเสรมิบนเรือ แตกตา่งกนั 7) นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีภูมิล  าเนาแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญั
กับการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ  ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 
ค าส าคญั : การออกแบบการทอ่งเท่ียว,การตดัสินใจ,บรษัิทน าเท่ียวเรอืส  าราญ,การวิเคราะหค์อนจอยท ์

 

 

  



  

  

จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title TOURISM DESIGN IN CHIANG SAEN DISTRICT,CHIANG RAI 
BY CONJOINT ANALYSIS TECHNIQUE   

Author PIMCHANOK VIERRA 
Degree MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Intaka Piriyakul  

  
The purpose of this study is to focus on the decision-making factors in terms of the 

cruise ship travel agency among Thai tourists in the Chiang Saen district of Chiang Rai. The 
population of this research consisted of 100 samples. The findings of the research were as follows: 
(1) most of the Thai tourists were female, aged between 26-35, married or living together, held a 
Bachelor's degree or equivalent, self-employed in business or trade, and an income per month of 
10,001-30,000 Baht and lived in the central region; (2) most Thai tourists were interested in four 
important factors in terms of the deciding to use a cruise ship travel agency, which included 
additional onboard services, onboard food services, ship structure and onboard activities. The 
results of the hypotheses testing were as follows: (1) Thai tourists of different genders gave unequal 
importance to onboard food services at a statistically significant level of 0.05.; (2) Thai tourists of 
different ages gave unequal importance to onboard activities and onboard food services at a 
statistically significant level of 0.05.; (3) Thai tourists with a different status gave unequal importance 
to ship structure, onboard food services and onboard additional services at a statistically significant 
level of 0.05; (4) Thai tourists with different educational levels gave unequal importance to ship 
structure, onboard activities and onboard food services at a statistically significant level of 0.05.; (5) 
Thai tourists of different occupations gave unequal importance to ship structure, onboard activities 
and onboard food services at a statistically significant level of 0.05.; (6) Thai tourists of different 
income levels gave unequal importance to onboard activities, onboard food services and additional 
services on the boat at a statistically significant level of 0.05; and (7) Thai tourists from different 
regions gave unequal importance to onboard food services at a statistically significant level of 0.05. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก  ผศ.ดร.อินทกะ 
พิรยิะกุล ท่ีสละเวลาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา ใหค้  าแนะน า ความรู ้แนวคิด วิธีการ 
ในการท าวิจยัฉบบันี ้ตลอดจนคอยช่วยเหลือ ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจ
ใส ่นบัตัง้แตเ่ริม่ด  าเนินการวิจยัจนลลุว่งส าเรจ็ ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุในความเมตตาของอาจารยเ์ป็น
อยา่งสงูไว ้ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล รองศาสตราจารย ์ดร.สุ
พาดา สิรกิตุตา ดร.เพชรรตัน ์จินตน์พุงศ ์ดร.จรนิทร ์จารุเสน และ ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธ์ิ ท่ีกรุณา
เสียสละเวลามาเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่า ตลอดจนใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าเป็นอย่างดียิ่ง 
เพื่อใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาอาจารยภ์าควิชาบรหิารธุรกิจทกุท่านท่ีไดป้ระสทิธ์ิประสาท
วิชาความรูอ้บรมสั่งสอน ใหแ้นวคิด ประสบการณต์า่งๆ แก่ผูว้ิจยั และขอขอบคณุเจา้หนา้ท่ีโครงการ 
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม ตลอดจนถึงเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือใน
เรือ่งตา่งๆ ตลอดระยะเวลาในการศกึษาเป็นอยา่งดี 

กราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสละเวลา  และให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูอนัเป็นประโยชนต์่อการวิจยัฉบบันีเ้ป็นอย่างยิ่ง  ท าใหง้านวิจยั
ฉบบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

กราบขอบพระคณุบิดา ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนและใหค้วามรู ้ค าแนะน าในการท า
วิจยัฉบบันีแ้ก่ผูว้ิจยัและขอขอบคณุเพื่อนนิสิตท่ีใหค้วามช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง จนท าใหท้ างานวิจยั
ฉบบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 
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บทที1่ 
บทน า 

ภมิูหลัง 
 อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคญัอย่างมากตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นสว่นท่ี
สรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศเป็นมูลค่ารวมถึง 2.75 ลา้นลา้นบาทในปี 2560 ซึ่งคิดเป็น 20% ของ 
GDP ประเทศไทย (มารเ์ก็ตเธียร,์ 2561, 15 กรกฎาคม)ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไดร้บัความนิยม
จากนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างชาว เน่ืองจากประเทศไทยมีความหลากหลายในหลายดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาหาร วฒันธรรมท่ีโดดเด่น เมืองโบราณท่ีเก่าแก่ และยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม โดยในแต่ละท้องถ่ินจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาล(แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียว ภายในเขต
พฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา พ.ศ.2559 - 2563, 2558) ในปี2558ไดป้ระกาศก าหนดเขต
พฒันาการท่องเท่ียวน ารอ่ง 5 กลุ่มท่องเท่ียวตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียว
แห่งชาติ และ ในปี 2562 กระทรวงการคลังและการทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดร้่วมมือกัน
กระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศไทย (ไทยรฐัออนไลน์, 2562, 23 
เมษายน)การเท่ียวเมืองรองใน 55 จงัหวดั ซึง่ประกอบไปดว้ย 
  1. ภาคเหนือ ไดแ้ก่ พิษณุโลก เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ล  าปาง 
เพชรบรูณ ์นครสวรรค ์พะเยา อทุยัธานี ก าแพงเพชร สโุขทยั พิจิตร ล าพนู 
     2. ภาคกลาง ไดแ้ก่ ชยันาท อา่งทอง ลพบรุ ีสพุรรณบรุ ีราชบรุ ีสมทุรสงคราม สงิหบ์รุี 
     3. ภาคอีสาน ไดแ้ก่ บุรีรมัย ์ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร 
กาฬสินธุ ์สรุินทร ์นครพนม ยโสธร อ านาจเจริญ หนองบวัล าภู เลย รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะ
เกษ มกุดาหาร 
    4. ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ นครนายก ปราจีนบรุ ีจนัทบรุ ีตราด สระแกว้ 
     5. ภาคใต ้ไดแ้ก่ สตลู พทัลงุ ระนอง ชมุพร นครศรธีรรมราช ตรงั ปัตตานี นราธิวาส ยะลา 
 จงัหวดัเชียงราย เป็นจงัหวดัท่ีมีประวตัิศาสตรม์าอยา่งยาวนาน มีภาษาพืน้เมือง เอกลกัษณ์
เฉพาะตวัทัง้ดา้นศิลปะ ประเพณีวฒันธรรมท่ีหลากหลายทางชาตพินัธุใ์นรูปแบบลา้นนา ทัง้ชาวไท
ใหญ่ ชาวไทเขิน และชาวไทลือ้จากทางสิบสองปันนามาผสมผสานกัน เมืองโบราณ สถานท่ีอนั
เก่าแก่ จึงเป็นท่ีนิยมชมชอบของนักท่องเท่ียวในการมาสัมผัสวัฒนธรรมท้องถ่ินและเรียนรู ้
ประวัติศาสตร ์โดยเฉพาะอ าเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งในเชียง รายท่ีเป็นท่ีรูจ้ักของ
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ   
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 อ าเภอเชียงแสน  เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเชียงราย มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นท่ีราบ มีซาก
เมืองท่ีเก่าแก่อยูใ่นบรเิวณตวัอ าเภอ ปัจจบุนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียว และท่าเรอืขนสง่สินคา้ท่ีส  าคญัใน
ภาคเหนือ อ าเภอเชียงแสนมีพืน้ท่ีซึง่เรยีกว่า สามเหลี่ยมทองค า ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 1 บา้นสบรวก ต าบล
เวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เป็นบรเิวณท่ีบรรจบกนัของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย 
ลาว และพม่า ท่ีตัง้และอาณาเขต  อ าเภอเชียงแสนอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อ
กบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปนี ้ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่สาย รฐัฉาน (ประเทศพม่า) 
และแขวงบ่อแกว้ (ประเทศลาว) ทิศตะวนัออก ติดต่อกับแขวงบ่อแกว้ (ประเทศลาว) และอ าเภอ
เชียงของ ทิศใต ้ติดต่อกับอ าเภอเชียงของ อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอแม่จนั และทิศตะวนัตก 
ติดตอ่กบัอ าเภอแม่จนัและอ าเภอแมส่าย(ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย
, 2559) อ าเภอเชียงแสนติดกบัแม่น า้โขงซึ่งท าใหมี้การสญัจรทางน า้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินคา้
หรือแหล่งท่องเท่ียว ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมืองโบราณ สถานท่ีสิ่งศักดิ์สิทธ์และยัง
สามารถขา้มชายแดนไปเท่ียว เยี่ยมชมประเทศเพื่อนบา้น จึงเกิดเป็นพืน้ท่ีท าเรท่องในการคา้ขาย
และการท่องเท่ียว  พืน้ท่ีในอ าเภอเชียงแสนมีสิ่งปลกุสรา้งและการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในตวั
เมืองของอ าเภอเชียงแสนและพืน้ท่ีใกลร้มิฝ่ังแม่น า้โขงของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบา้น ไม่
ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเรือส าราญ บรษัิทน าเท่ียว และ กิจการรา้นอาหารและเครื่องดื่มเป็น
จ านวนมาก 

 

ภาพประกอบ 1แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย  

ปี 2559 - 2561 

           ท่ีมา: ส  านกังานสถิติเชียงราย, 2562 
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          จากขอ้มลู พบว่านกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ จ านวนผูท่ี้มา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลใหเ้กิดรายไดใ้นจงัหวดัและธุรกิจท่ีหลากหลาย เพื่อ
รองรบันักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนมาก โดยใน ปี 2559 จังหวัดเชียงรายมีนักท่องเท่ียวชาวไทย  
2,298,952 คนและชาวตา่งชาติ 483,472 คน  เม่ือเปรยีบเทียบกบัปี 2560 มีนกัท่องเท่ียวเพิ่มมาก
ขึน้ทั้งชาวไทยท่ีมีจ านวน 2 ,496,521 และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 512 ,997 คน  แต่เม่ือ
เปรยีบเทียบกบัปี 2561 มีนกัท่องเท่ียวเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 2,673,521 คนส าหรบัชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติ 533,029 คน  (ส านกังานสถิติเชียงราย, 2562) 
 

 

          ภาพประกอบ 2 แสดงคา่ใชจ้่ายเฉลี่ย/คน/วนั/บาท ของนกัท่องเท่ียว ปี 2559 - 2561 

          ท่ีมา: ส  านกังานสถิติเชียงราย, 2562  

 จากภาพประกอบท่ี 2.   เห็นไดว้่าผูท่ี้มาเท่ียวในจงัหวดัเชียงราย แยกเป็น นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวตา่งชาติ พบวา่ คา่ใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คนตอ่วนั ของผูท่ี้มาท่องเท่ียวนัน้ มีแนวโนม้เพิ่มขึน้
ในทุกปี ส่งผลใหเ้กิดการใชจ้่ายภายในจังหวดัมากขึน้ เกิดการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียว มี
แนวโนม้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มสงูขึน้ในทุกปี ซึ่งในปี 2559 ค่าใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อคนต่อวนัเฉลี่ย 2,922.07 บาท ในปี 2560 มีค่าใชจ้่ายเฉลี่ย 3,053.26 บาทและในปี 2561 
มีคา่ใชจ้่ายเฉลี่ย 3,171.82 บาท ในสว่นของชาวตา่งชาตินัน้ ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 มีคา่ใชจ้่ายตอ่
คนต่อวนัเฉลี่ย 3,573.73 บาท 3,800.27 บาท  และ 3,956.3 บาท ตามล าดบั (ส านักงานสถิติ
เชียงราย, 2562)  
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 ธุรกิจน าเท่ียวเรือส าราญ เป็นธุรกิจหนึ่งท่ีไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
การล่องเรือส าราญเป็นการเท่ียวแบบเปิดประสบการณใ์หม่ ชมวิวทิวทศัน์  ริมฝ่ังแม่น า้โขง ทัง้นี ้
ดว้ยจดุขายท่ีโดดเดน่ในดา้นวฒันธรรม โบราณสถานทางประวตัิศาสตร ์วิถีชมุชนรมิแมน่ า้ของชาว
ลาวและชาวเมียนมาร ์และอาหารไทย กิจกรรม การศกึษาดงูาน รวมทัง้รูปแบบการท่องเท่ียวและ
เสน้ทางท่องเท่ียวท่ีมีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง เสน้ทางในการเดินเรือเชิงการท่องเท่ียวมี 2 
รูปแบบ คือ การเดินเรือแบบระยะใกลแ้ละระยะไกล เสน้ทางเดินเรือระยะใกลค้ือ เดินทางไป
สามเหลี่ยมทองค า เกาะดอนซาว พาราไดซ ์เชียงของ การเดินเรือระยะไกล คือ การเดินทางไป
ต่างประเทศ คือ สิบสองปันนา(ประเทศจีน) และหลวงพระบาง(ประเทศลาว)  ซึ่งการเดินเรือใน
แม่น า้โขงไดร้บัการสนับสุนนจากหน่วยงานทางภาครฐั นายชูศกัดิ์ อุปนันท ์นายอ าเภอแม่สาย 
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เป็นการดีท่ีเอกชนได้มาเปิดเรือท่องเท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียว เป็นการส่งเสริมการใชแ้ม่น า้โขง ตามความรว่มมือระหว่าง ไทย -พม่า-ลาว-จีน ซึ่ง
ตอ้งการใหมี้การเดินเรือท่องเท่ียวและการคา้ในภมูิภาคนีร้องรบักบันกัท่องเท่ียวจากทั่วโลก และ
ท าให้เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย ท่ีก าลังคึกคักให้ดียิ่งขึน้ด้วย (MGR 
Online, 2550, 7 มกราคม) 

 

      ภาพประกอบ 3 แสดงจ านวนผูโ้ดยสาร (คน/ปี) ของเรอืโดยสาร/ท่องเท่ียวบรเิวณแม่น า้จงัหวดั
เชียงราย ปีงบประมาณ 2553 - 2562 (ขอ้มลูปี 2552 - 2561) 

      ท่ีมา: กรมเจา้ท่า, 2562 
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 จากภาพประกอบท่ี 3แสดงให้เห็น ยอดผู้โดยสารท่ีมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ตลอด
ระยะเวลา 10ปี (กรมเจ้าท่า, 2562) ตั้งแต่ปี 2552 มีจ านวนผู้โดยสาร 657 ,958 คน ปี 2553 
จ านวนผูโ้ดยสาร 622,347 คน ปี 2554 จ านวนผูโ้ดยสาร 646,027 คน ปี 2555 มีจ านวนผูโ้ดยสาร 
819,839 คน ปี 2556 มีจ านวนผูโ้ดยสาร 772,973 คน และในปี 2557-2561 มีจ านวนผูโ้ดยสาร 
691,941 คน 908,234 คน 1,228,108 คน 1,174,168 คน และ 1,226,469 คน ตามล าดบั  ซึง่เห็น
ไดอ้ย่างชัดเจนว่ามีจ านวนผูโ้ดยสาร นักท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการท่าเรือ(แม่น า้ )ของในจังหวัด
เชียงรายอยา่งมาก   

 

     ภาพประกอบ 4 แสดงจ านวนเท่ียวเรอื (เท่ียว/ปี) ของเรอืโดยสาร/ท่องเท่ียว บรเิวณแม่น า้
จงัหวดัเชียงราย ปีงบประมาณ 2553 - 2562 (ขอ้มลูปี 2552 - 2561) 

          ท่ีมา: กรมเจา้ทา่, 2562 

 จากภาพขา้งตน้ ท าใหท้ราบถึงการเพิ่มขึน้ของจ านวนเท่ียวเรือ(กรมเจา้ท่า, 2562) ตัง้แต่ปี 
2552 มีเท่ียวเรือ 66,422 เท่ียว ปี 2553 จ านวนเท่ียวเรือ 52,538 เท่ียว ปี2554 จ านวนเท่ียวเรือ 
52,641 ปี 2555 จ านวนเท่ียวเรือ 63,692 เท่ียว ปี 2556 จ านวนเท่ียวเรือ 73,879 เท่ียว และในปี 
2557 – 2561 มีจ านวนเท่ียวเรือ 63,357 เท่ียว 66,394 เท่ียว 91,902 เท่ียว 77,935 เท่ียว และ 
82,307 เท่ียว ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของเท่ียวเรอื แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมากขึน้ จึง
ตอ้งเพิ่มเท่ียวเรอืเพื่อรองรบัการเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียว ซึง่สอดคลอ้งกบักราฟท่ี3 ท่ีแสดงจ านวน
ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้รกิารเรอืท่องเท่ียว 
 
 

66,422

52,53852,641

63,692

73,879

63,35766,394

91,902

77,935
82,307

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เทีย่วเรือ / ปี

เที่ยวเรอื/ปี



  

  

6 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีมีอัตรารายไดแ้ละจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนในจังหวัดเชียงราย  
สะทอ้นใหเ้ห็นมลูคา่ดา้นการท่องเท่ียวและความสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย
ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ปัจจัยเหล่านีส้่งผลกระทบในเชิงบวกต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
อย่างธุรกิจน าเท่ียวเรอืส าราญในจงัหวดัเชียงราย อ าเภอเชียงแสน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจใน
การศึกษาการตดัสินใจใชบ้รกิารธุรกิจน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซึ่งผลจากการวิจยัในครัง้นี ้จะเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจน าเท่ียวเรอืส าราญ 
ผูป้ระกอบการและนกัการตลาด รวมถึงผูท่ี้สนใจในธุรกิจน าเท่ียวเรอืส าราญสามารถน าไปปรบัปรุง
หรือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารใหเ้หมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
ตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 2.เพื่อแสดงระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 3.เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน ภมูิล  าเนา 
 4.เพื่ อศึกษาอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

ความส าคัญของงานวิจัย 
 1.ผูป้ระกอบการและนักการตลาด สามารถน าผลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหมาะสมกับ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
 2.เพื่อเป็นประโยชนต์่อผูป้ระกอบการ ในการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการออกแบบการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบการบรกิารและผลิตภณัฑใ์หมท่ี่สอดคลอ้งกบัธุรกิจเดิม 
 3. เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย มีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ซึง่ไมท่ราบประชากรท่ีแน่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 
 1.กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 ท าการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างเชิงลกึ โดยสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน เพื่อน า
ขอ้มลูไปวิเคราะหเ์ป็นปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 2.กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวในเขต
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ผูว้ิจยัจงึค านวณขนาดตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรค านวณขนาดตวัอยา่งในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่นอนของคอแครน (Cochran W.G., 1977)ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนไมเ่กินรอ้ยละ 0.10 ไดจ้  านวนกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 96.04 ตวัอย่าง และเพิ่มไว ้4 
ตวัอยา่ง รวมเป็น 100 ตวัอยา่ง เพื่อใหส้ามารถหาคา่ความแปรปรวนท่ีแทจ้รงิของกลุม่ตวัอยา่งได ้ 
 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1.ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบง่เป็นดงันี ้  
 1.1ประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

1.1.2 อาย ุ
- 15 - 25 ปี 
- 26 - 35 ปี 
- 36 - 45 ปี 
- 46 - 55 ปี 
- 56 - 65 ปี 
- มากกวา่ 66 ปี 
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1.1.3 สถานภาพ 
- โสด 

  - สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
- หยา่รา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
- ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
- ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 
- สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.1.5 อาชีพ 
- นกัเรยีน/นกัศกึษา 
- พนกังานบรษัิท/ลกูจา้ง 
- ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
- ประกอบธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
- อ่ืนๆ........................................... 

1.1.6 รายไดต้อ่เดือน 
 - ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
 - 10,000 – 20,000 บาท 
 - 20,001 - 30,000 บาท 

    - 30,001 - 40,000 บาท 
 - 40,001 - 50,000 บาท 

   - มากกวา่ 50,000 บาท 
1.1.7 ท่ีอยูอ่าศยั (ภมูิภาค) 

 - ภาคเหนือ 
 - ภาคกลาง 
 - ภาคอีสาน 
 - ภาคใต ้  
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               1.2 ปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 2.ตวัแปรตาม (Dependent variables)ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว
เรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 เพื่ อให้เกิดความเข้าใจในความหมายท่ีตรงกันส าหรับงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยขอก าหนด
ความหมายและของเขตของค าศพัทต์า่งๆไวด้งันี ้
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย หมายถึง คนไทยท่ีเดินทางออกถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัปกติ เดินทางไปถ่ิน
ฐานอ่ืนชั่วคราว เพื่อจดุประสงคใ์นการท่องเท่ียว พกัผ่อน เพื่อเยี่ยมญาติ ซึ่งเป็นการเดินทางดว้ย
ความสมคัรใจและพึง่พอใจของผูเ้ดินทางเอง  
 ธุรกิจน าเท่ียวเรือส าราญ หมายถึง ธุรกิจน าเท่ียวประกอบกิจการน าเท่ียวในประเทศและ
ตา่งประเทศ โดยมีการจดัการ ใหบ้รกิาร หรอือ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทางโดยทางเรอื
ส าราญ สถานท่ีพกั อาหาร ทศันาจร มคัคเุทศกใ์หแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร หมายถึง การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 เสน้ทางการเดินเรอื หมายถึง เสน้ทางการเดินเรอืส าราญท่ีใหบ้รกิารในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ซึ่งมี 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ สามเหลี่ยมทองค า สิบสองปันนา(ประเทศจีน) และหลวง
พระบาง(ประเทศลาว)  
 โครงสรา้งเรือ หมายถึง โครงสรา้งของเรือส าราญ องคป์ระกอบ เช่น พืน้ท่ีใชส้อย พืน้ท่ีบน
กิจกรรม  
 กิจกรรมบนเรือ หมาถึง กิจกรรมท่ีจดัแสดงบนเรือส าราญ เช่น ฟังเพลงดนตรีสด กิจกรรม
พืน้บา้นทางภาคเหนือ(ฟอ้นร  า) 
 การบริการเสริม หมายถึง บริการดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากการให้บริการ เช่น ท่ีพัก ห้อง
ประชมุ หอ้งรอ้งเพลง รา้นสะดวกซือ้ 
 รูปแบบของอาหารในการบรกิาร หมายถึง อาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืส าราญ ท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบ หลายประเภท เช่น อาหารจีน  อาหารทอ้งถ่ิน อาหารตะวนัตก  
 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม หมายถึง เครื่องมือหรอืวิธีในการวิเคราะหค์วามช่ืนชอบหรือ
สิ่งท่ียอมรบัไดม้ากท่ีสดุของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญในเขต
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซึ่งมีสถานการณต์า่งๆท่ีถกูก าหนดไว ้ประกอบไปดว้ยตวัเลือกท่ี
แตกต่างกัน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยพิจารณาเลือกจัดอันดับ 
สถานการณ์  ท่ี ช่ืนชอบมากท่ีสุดหรือยอมรับได้มากท่ีสุด เพื่ อให้ตรงกับความต้องการกับ
สถานการณ์ต่างๆของตนเอง เม่ือไดผ้ลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถท าให้ทราบไดถ้ึงค่า
ความส าคญัของคณุลกัษณะของสนิคา้และบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ในการวิจยัเรื่อง “การออกแบบการท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดย
เทคนิคการวิเคราะหค์อนจอยท”์ มีกรอบแนวคิดในการศกึษาดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมตุิฐาน 
 1.นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรสาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน ภมูิล  าเนา แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารน าเท่ียวเรือ
ส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั 
 2.ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารน าเท่ีย 

ส่วนที ่1 ขั้นตอนการวจัิย 

  ตวัแปรอิสระ        

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ขอ้มลูทตุิยภมูิ 

(ทบทวนวรรณกรรม) 

 

ปัจจยัในการ
เลือกใชบ้รกิาร
บรษัิทน าเท่ียวเรือ

ส าราญ 

1.XXX 
2.XXX 
3.XXX 
4.XXX 

 

 

 

ส่วนที ่2 กรอบแนวคดิการวจิัย 

 ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดกด 

 

X1 
 

X2 
 

 X3 

 Xn 

สมัภาษณ ์

กลุม่ตวัอยา่ง 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน า

เท่ียวเรอืส  าราญ 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคดิ 

Regression (Conjoint Analysis) 

Regression 

สรุปผล 

คณุลกัษณะ 

กระบวนการ  

 Conjoint 
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สมมุตฐิานในการวิจัย 
 1.นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรสาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ภูมิล  าเนา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน า
เท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 2.คุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ มีอิทธิพลต่อค่าความพึ่งประสงค์
ของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวิจัย เรื่อง การออกแบบการท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดย
เทคนิคการวิเคราะหค์อนจอยท ์รว่มผูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎี เอกสาร และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางในการศกึษา วิเคราะห ์และอภิปรายผล ตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้ 
   1.แนวคดิเก่ียวกบัการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
   2.แนวคดิทฤษฎีคณุภาพการใหบ้รกิาร 
   3.ขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวเรอืส าราญ 
   4.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   5.แนวคดิเก่ียวกบั UX Strategy 
   6.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
   7.แนวคดิเก่ียวกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 
   8.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
 ในการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีการท่องเท่ียวและอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการศกึษาวิจยั
ครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
 
ความหมายของการทอ่งเทีย่ว 
 ริชญา มณีเนตรและคณะ (2552) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของ
มนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง หรือการเดินทางจากถ่ินท่ีอาศัยไปยัง
สถานท่ีอ่ืนชั่วคราวไปดว้ยความสมัครใจและเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่ 
เพื่อประกอบอาชีพหรอืหารายไดเ้ช่น การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น เพื่อประชมุสมัมนา การเดินทาง
เพื่อไปเยี่ยมญาต ิเพื่อนหรอืบคุคลอ่ืน เป็นตน้ (ราณี อิสชิยักลุและคณะ, 2556) 
 
วัตถุประสงคข์องการทอ่งเทีย่ว 
 การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมัครใจ ซึ่งเป็นการ
เดินทางแบบชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว พักผ่อน มิไดเ้พื่อการหารายได ้ มี
วตัถปุระสงคข์องการเดินทางท่ีสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 9 แบบ ดงันี ้
 1. การท่องเท่ียวพกัผอ่นในวนัหยดุ (Holiday-Mass Popular Individual)    
 การเดินทางในวนัหยุดเพื่อการพกัผ่อน คือ เป็นการเอาความเม่ือยลา้ออกจากรา่งกาย 
ทางจิตใจ และเป็นสรา้งพละก าลงั ส  าหรบัการเริม่ตน้การท างาน หรอื บางคนอาจจะไปพกัฟ้ืนจาก
การป่วยไข ้มกัจะดสูภาพอากาศในการตดัสินใจในการท่องเท่ียว เช่น สถานทีชายทะเลท่ีมีลมพดั
เย็นสบาย ทัง้นี ้วตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางของนกัท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน และการพกัผอ่น
จะแตกตา่งกนัในรายละเอียด ดงัตวัอยา่งประกอบ(ราณี อิสชิยักลุและคณะ, 2556) 
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ภาพประกอบ 6 แสดงวตัถปุระสงคแ์ละแหลง่ท่ีท่องเท่ียว 

               ท่ีมา: ราณี อิสชิยักลุ และ คณะ, 2556  

 2.การท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion)        
 การเดนิทางที่ตอ้งการการเรยีนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมและศาสนาของแตล่ะประเทศท่ีสนใจ 
เช่น การศกึษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การชมการแสดงหรอืดนตรีของประเทศต่างๆ เป็น
ตน้          
 3.การท่องเท่ียวดา้นการศกึษา (Educational)      
 การเดินทางเพื่อการศกึษา เป็นการเดนิทางเพื่อการท าวิจยั ศกึษางานหรอืสิ่งท่ีบคุคลนัน้
ตอ้งการศกึษา วิเคราะหข์อ้มลู หาในสิ่งท่ียงัไม่มีคนคน้พบ หรอืจะเป็นการเดินทางเพื่อสอนหนงัสือ
ในตา่งประเทศ จงึตอ้งใชเ้วลาในการพกัอาศยัอยูใ่นประเทศนัน้เป็นเวลานาน  
 4.การท่องเท่ียวดา้นการกีฬาและความบนัเทิง (Sport and Recreation)          
 การเดินทางท่ีตอ้งการไปชมการแข่งขนักีฬา หรอืเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา หรอืเลน่กีฬาใน
ทอ้งถ่ินนัน้ หรือเพื่อความสนุกบนัเทิงใจ เช่น การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก การเขา้รว่มแข่งขนั
กีฬาเขต การเปลี่ยนบรรยากาศไปยงัสถานท่ีบรรยากาศเงียบ มองทิวทศันท่ี์สวยงาม เป็นตน้ 
 5.การท่องเท่ียวทางประวัติศาสตรแ์ละความสนใจพิเศษ (Historical and Special 
Interests)   
 การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมชมเมืองโบราณสถานท่ีเก่ียวความจริงทางประวตัิศาสตร ์เช่น 
ปราสาทหินพิมาย เครือ่งป้ันโบราณ เป็นตน้ 
 6.การท่องเท่ียวดา้นงานอดิเรก (Hobbies) 
 การเดนิทางเพื่อท างานอดเิรก เช่น ไปวาดรูปภเูขาไฟ ป้ันหมอ้ ไปข่ีนกกระจอกเทศ 
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  7.การท่องเท่ียวเยี่ยมญาตมิิตร (Visiting Friend / Relation)  
 การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติ สรา้งสัมพันธภาพท่ีดียิ่งขึน้ เช่น ไปหาเพื่อนท่ีประเทศ
องักฤษ ไปหาลกูท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 
 8 การท่องเท่ียวเพื่อท าธุรกิจ (Business) 
 การเดินทางมีความเก่ียวข้องกันกับการท าธุรกิจ เป็นการท่องเท่ียวอีกหนึ่งรูปแบบ 
เน่ืองจากการเดินทางเพื่อธุรกิจนีส้ามารถสรา้งรายไดแ้ละนกัธุรกิจไม่ไดเ้ดินทางไปสถานท่ี แห่งนัน้
เพียงแค่ท าธุรกิจเพียงอย่างเดียว ตอ้งการท่ีจะบรโิภคสินคา้และบรกิารต่างๆ  เช่นการพกัโรงแรม 
การใชบ้รกิารหอ้งสมัมนา ซือ้ของท่ีระลกึหรอืสินคา้อ่ืนๆ 
 การเดนิทางท่องเท่ียวเพื่อจดุประสงคท์างธุรกิจ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
    8.1 การเดินทางท่องเท่ียวดา้นธุรกิจโดยทั่วไป (Regular Business Travel) คือ 
การเดินทางเพื่อประสานงานหรอืเซ็นสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจ อาจจะมีระยะเวลาในการพกัผ่อน 2-3 
วนั ในระหว่างการเดินทางนัน้ เช่น นกัธุรกิจชาวอินเดียเดินทางมาเซ็นสญัญาหุน้ส่วนโรงแรมใน
ประเทศเวียดนาม  
    8.2 การท่องเท่ียวดา้นการประชมุนานาชาต ิการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และการ
ท่องเท่ียวเพื่ อจัดนิทรรศการนานาชาติ  ( Meeting, Incentive, conference / convention / 
congress and Exhibition : MICE )  การท่องเท่ียวในรูปแบบนีไ้ดร้บัความสนใจในระดบัทั่วโลก มี
การส่งเสริมและสนับสนุน ดว้ยว่านักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวมีศักยภาพสูงมากเม่ือเทียบกับ
นกัท่องเท่ียวทั่วไป และถา้เกิดประทบัใจกบัสถานท่ีแห่งนัน้หรอืการบรกิาร และอาจกลบัมาสถานท่ี
นัน้อีกครัง้ในฐานะนกัท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นใน 
 9.การท่องเท่ียวเพื่อประชมุสมัมนา (Conference Congress)   
 เป็นการเดินทางเพื่อมาการประชมุสมัมนา โดยทั่วไปการจดัรายการประชุมสมัมนา จะ
ก าหนดวนัเท่ียวอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ท าใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีสมบูรณแ์บบ 
และเมืองไหนท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มักจะได้รับเลือกให้เป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น หัวหิน 
กรุงเทพฯ ภเูก็ต ปารสี เป็นตน้ 
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รูปแบบของการทอ่งเทีย่ว 
 การท่องเท่ียวในประเทศไทยเริ่มมีตัง้แต่ พ.ศ. 2467  สมยัพระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมพระ
ก าแพงเพชรอคัรโยธิน การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสถานท่ี
ราชการ หรอืสถานท่ีส าคญั หลงัจากนัน้องคก์ารท่องเท่ียวโลก (www.unwto.org) ไดมี้การก าหนด
รูปแบบการท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบหลกั (วารชัต ์มธัยมบรุุษ,  ม.ป.ป.) ไดแ้ก่  
  1) การท่องเท่ียวธรรมชาติ (natural tourism)      
  2) การท่องเท่ียววฒันธรรม  (cultural  tourism)     
  3) การท่องเท่ียวสนใจพิเศษ  (special interest tourism)  
 1. การทอ่งเทีย่วในแหล่งธรรมชาต ิ (natural tourism) ประกอบด้วย 
    1.1 การท่องเท่ียวเชิงนิ เวศ (ecotourism) คือ การเดินทางชมธรรมชาติ ท่ี มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะถ่ินและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต 
    1.2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) คือ การท่องเท่ียว
แหลง่ธรรมชาตทิางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ ์ชมความเป็นธรรมชาตขิองทะเล  
    1.3 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism)  คือ การท่องเท่ียวธรรมชาติชม
หินงอกหินยอ้ย ดิน แร ่ธาต ุเพื่อชมความแปลกและสวย การเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ีโลกและศกึษา
ธรรมชาตแิละไดร้บัประสบการณใ์หม่       
   1.4 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro tourism) คือ การท่องเท่ียวเกษตรกรรม สวน
เกษตร สวนพืชพนัธุส์มนุไพร การเลีย้งสตัว ์ชมความส าเรจ็และความเพลดิเพลนิในสวน  
    1.5 การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร ์(astrological tourism)  คือ การท่องเท่ียวช่ืน
ชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์เช่น ฝนดาวตก และการดูดาวจักราศี เป็นการเรียน ไดศ้ึกษา
ระบบสรุยิจกัรวาล   
 2.การทอ่งเทีย่วในแหล่งวัฒนธรรม(cultural tourism) ประกอบด้วย 
    2.1 การท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร(์historical tourism) คือ การท่องเท่ียวชม
สถานท่ีโบราณ และประวตัิศาสตร ์เพื่อความเพลดิเพลนิ ความรู ้เขา้ใจ เก่ียวกบัประวตัิศาสตร ์ 
    2.2 การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) 
คือ การเท่ียวชมงานประเพณีของชาวบา้น เพื่อใหไ้ดค้วามเพลิดเพลินและศึกษาความเช่ือ การ
เคารพพิธีกรรม  
    2.3 การท่องเท่ียวทางวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism)  คือ การ
ท่องเท่ียวหมู่บา้นหรอืชนบท วิถีชีวิต และผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณข์องคนในชมุชน ไดร้บัความรูช้ม
ผลงานสรา้งสรรคแ์ละภมูิปัญญาพืน้บา้น  



  

  

17 

 3.การทอ่งเทีย่วในความสนใจพเิศษ  (special interest tourism) ประกอบด้วย 
    3.1 การท่องเท่ียวทางสขุภาพ (health tourism) คือ การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
และวฒันธรรม เพื่อการไดพ้กัผอ่น ศกึษา มีคณุภาพชีวิตท่ีดีการท่องเท่ียวในเชิงสขุภาพ 
    3.2 การท่องเท่ียวทางทัศนศึกษาและศาสนา  (Edu-meditation tourism)  คือ
การท่องเท่ียวแบบทศันศกึษา เป็นการศกึษาปรชัญาทางศาสนา ความรู ้สจัธรรม การฝึกท าสมาธิ 
มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากนี้ นักท่องเท่ียวบางคนต้องการเรียนรู ้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น  การท าอาหารไทย การร  าไทย มวยไทย งานช่างและงาน
ศิลปหตัถกรรมไทย เป็นตน้ 
    3.3 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic 
tourism)  คือ การท่องเท่ียววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรม ของชุมชนหรือชาวบา้นกลุ่มชนเผา 
เช่น หมบูา้นชาวไทยโซง่ หมูบ่า้นชาวกยู 
    3.4 การท่องเท่ียวทางกีฬา (sports tourism) คือ การท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาท่ี
ตนเองใหช่ื้นชม สนใจ ในประเภทกีฬา เช่น ตกปลา สนุกเกอร ์ สกีน า้ เป็นตน้ สิ่งท่ีจะไดร้บั คือ
ความสนกุสนาน ความตื่นเตน้และความรูใ้หมท่ี่มีมากขึน้กวา่เดมิ  
    3.5 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (adventure travel)  คือ การเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
มีความพิเศษ นกัท่องเท่ียวจะไดร้บัความสนกุ ตื่นเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความปลอดภยั และ
ไดป้ระสบการณใ์หม ่
    3.6 การท่องเท่ียวโฮมสเตยแ์ละฟารม์สเตย ์(home stay & farm stay)  คือกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใชชี้วิตใกลชิ้ดกับครอบครวัในทอ้งถ่ินท่ีไปเยี่ยมเยือน เรียนรูภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดป้ระสบการณใ์นชีวิตเพิ่มขึน้  
    3.7 การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว  (long stay)  คือ  กลุม่คนเกษียณอายจุากการ
ท างานบรษัิทเอกชนหรอืราชการ มีความตอ้งการมาใชชี้วิตตา่งแดน เพื่อการท่องเท่ียว โดยเดินทาง
ท่องเที่ยวตา่งประเทศ 3 – 4  ครัง้ตอ่ปีครัง้ละนาน ๆ  
    3.8 การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล (incentive travel) คือ การจัดทริปเท่ียวให้กับ
กลุม่ลกูคา้ของบรษัิทท่ีประสบความส าเรจ็  (มีความเป็นเลศิ) ในการขายสนิคา้นัน้ๆ ตามเปา้หมาย
หรอืเกินเปา้หมายท่ีบรษัิทตัง้เปา้ไว ้  
    3 .9  การท่ อ ง เท่ี ยว เพื่ อการป ระชุม  (MICE คื อ  M=meeting/I= incentive/ 
C=conference / E=exhibition)  คือ การจัดน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ท่ีจัดประชุม มี
โปรแกรมการเท่ียวก่อนการประชุม (pre-tour)  และการจัดโปรแกรมการเท่ียวหลังการประชุม 
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(post-tour)  ซึ่งการจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบทั่วประเทศ  เป็นการบริการ
ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุโดยตรง หรอืส าหรบัผูท่ี้รว่มเดินทางกบัผูป้ระชมุ  (สามีหรอืภรรยา) อาจเป็น
โปรแกรมการท่องเท่ียววนัเดียว หรือโปรแกรมการเท่ียวพักคา้งแรม 2  – 4 วนั โดยคิดราคาแบบ
เหมารวมคา่อาหารและบรกิารท่องเท่ียว 
    3.10 การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน คือ เป็นการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวในแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รบัความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภยั หรอื การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวตัิศาสตร ์เป็นตน้ 
 
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
 สตีเวน (Stevens,1990:422) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมี
เครือข่ายครอบคลมุทัง้ในส่วนของภาครฐัและเอกชนสรา้งขึน้เพื่อบรกิารและสนองความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียว ซึ่งเก่ียวข้องกับการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตโดยใช้ระบบ
การตลาด ทางอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าท่ีมีตัวตนสามารถจับตอ้งได้ แต่ส  าหรบัสินค้าของ
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวจะเป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซึ่งสินคา้ของอตุสาหกรรมจะเป็น
การบริการ ท่ีจะเป็นการบริการนักท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการใหเ้กิดความประทับใจและความพึ่ง
พอใจได ้อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว  เป็นการรวมการเกิดปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัผู ้
ประกอบธุรกิจบรกิารตา่งๆ กบัรฐับาลและทรพัยากรในทอ้งถ่ิน(ราณี อิสชิยักลุและคณะ, 2556) ดงั
ภาพประกอบของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวดงันี ้



  

  

19 

 

ภาพประกอบ 7 สรุปภาพรวมองคป์ระกอบของอตุสาหกรรมท่องเท่ียว   

               ท่ีมา: บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2545) การจดัการท่องเท่ียว: 50 

องคป์ระกอบอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีลักษณะ และมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจหลายประเภ ท               
มีองคป์ระกอบอยู่ 5 องคป์ระกอบ คือ นกัท่องเท่ียว ทรพัยากรการท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่ง 
ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว การพิจารณา
องคป์ระกอบแต่ละส่วน จะท าให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ( พยอม ธรรมบตุร )  
  1. ความหมายของนักทอ่งเทีย่ว 
    ผูม้าเยือน (Visitor) หมายถึง  บุคคลท่ีเดินทางไปยังประเทศท่ีตนเองไม่ได้พัก
อาศยัอยู่เป็นประจ า  ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีไม่ใช่เป็นการไปประกอบอาชีพเพื่อการหารายไดห้รือ
อาชีพ ฉะนัน้แลว้รวมถึงผูม้าเยือน 2 ประเภทนีด้ว้ย(ราณี อิสชิยักลุและคณะ, 2556)  คือ 
    1.นักท่องเท่ียว (Tourist) คือ ผูเ้ดินทางมาเยือนชั่วคราวท่ีพกัอยู่ในประเทศท่ีมา
เยือนไมน่อ้ยกวา่ 24 ชั่วโมง 
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    2. นกัทศันาจร (Excursionist) คือ  ผูเ้ดินทางมาเยือนเพื่อการช่วงๆหนึ่ง อาศยัใน
ประเทศท่ีมาเยือนนอ้ยกวา่ 24 ชั่วโมง 
 ส าหรบัประเทศไทย ไดก้ าหนดว่า “นกัท่องเท่ียว” คือ บุคคลท่ีเดินทางจากทอ้งถ่ินท่ีอยู่
โดยปกติของตน ไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืนเป็นการชั่วคราวดว้ยความเต็มใจและดว้ยวตัถปุระสงคท่ี์มิใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพหรอืหารายได ้
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดน้ิยามศพัทท์างนกัท่องเท่ียวเพื่อใชใ้นงานสถิติ  ดงันี ้
    1.นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Visitor)  คือ บุคคลท่ีมิไดมี้ท่ีพัก
อาศยัหรอือยูอ่ยา่งถาวรในประเทศไทย เดินทางเขา้มาเพื่อท าหนา้ท่ีใดๆ ทัง้นีต้อ้งไม่ไดร้บัคา่จา้งใน
การท าหนา้ท่ีนัน้จากผูท่ี้อยู่ในประเทศไทย 
    2.นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Visitor) คือ บคุคลทกุสญัชาติท่ีมีท่ีพกั
อาศยัอยู่อย่างถาวรท่ีอยู่ในประเทศไทย  และเดินทางไปยงัสถานท่ีหนึ่งในอีกจงัหวดัหนึ่ง  ซึง่ไม่ใช่
ถ่ินท่ีอยู่ประจ า  เพื่อท าหนา้ท่ีใดๆทัง้นีต้อ้งไม่ไดร้บัค่าจา้งในการท าหนา้ท่ีนัน้ ๆ จากผูท่ี้อยู่สถานท่ี
แห่งนัน้ 
  2. ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 
  ทรพัยากรการท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบส าคญัตอ่อตุสาหกรรมท่องเท่ียว เพราะเป็น
สิ่งท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวสนใจ ทรพัยากรการท่องเท่ียวไม่สามารถจบัตอ้งได ้แบ่งออกเป็นทรพัยากร
การท่องเท่ียวส่วนท่ีเป็นธรรมชาติ และทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์รา้งขึน้ ประเทศไทยมี
แหลง่ท่องเที่ยวกระจายอยูใ่นทกุภาคสว่นของประเทศ การอนรุกัษท์รพัยากรการท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ี
มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในอนัท่ีจะท าใหอ้ตุสาหกรรมท่องเท่ียวมีความยั่งยืน 
   ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 
    ประเทศไทยมีทรพัยากรการท่องเที่ยวท่ีสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
     1.แหล่งธรรมชาติ คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ  มี 6 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) อทุยานแห่งชาต ิ(National park) 2) วนอทุยาน (Forest park) 3) เขตรกัษาพนัธ์
สัตวป่์า (Wildlife sanctuary) 4) เขตหา้มล่าสัตวป่์า (Non hunting area) 5) สวนพฤกษศาสตร ์
(Botanical garden) 6) สวนรุกชาต ิ(Arboretum) 
     2. สิ่งท่ีมนุษย์สรา้งขึน้ มีทั้งท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ ศาสนสถาน 
โบราณวัตถุโบราณสถาน ก าแพงเมือง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การด าเนินชีวิตของผู้คน 
วฒันธรรม ผลิตภณัฑแ์ละหตัถกรรมพืน้เมือง เป็นตน้ 
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  3.การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่ง คือปัจจัยท่ีส  าคัญ ท่ีช่วยในการเดินทางท่องเท่ียวได้อย่าง
กวา้งขวาง เป็นธุรกิจท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางจากสถานท่ีหนึ่ง
ไปยงัอีกสถานท่ีหนึ่งทัง้ในรูปแบบของทางบก ทางน า้ ทางอากาศ นอกจากนีก้ารคมนาคมขนส่ง
เป็นธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพราะการเดินทางจะเกิดขึน้ไม่ได ้
หากไมมี่จากการเดินทางขนสง่นกัท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเที่ยวตา่ง ๆ 
  4.ข้อมูลข่าวสารการทอ่งเทีย่วและการบริการ 
  ขอ้มลูและข่าวสารการท่องเท่ียวมีความตอ่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว มีวตัถปุระสงค์
เพื่อท่ีจะสง่เสรมิใหเ้กิดการท่องเท่ียว ดงันัน้เพื่อท่ีจะใหมี้จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ เพื่อเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวนัน้ สิ่งส  าคญัจะตอ้งมีการชกัน าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว โดย
การใชก้ลยทุธท์างการตลาดเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยการสรา้งสิ่งความอ านวยความสะดวกใน
การท่องเท่ียวและการบริการขึน้มาใหเ้พียงพอต่อการท่องเท่ียว เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
และการใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในทางท่ีดี เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีความรู ้
เก่ียวกบัการเดนิทางมาท่องเท่ียว ซึง่เป็นการสรา้งความประทบัใจตอ่นกัท่องเท่ียว 
  5.ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว 
  สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบท่ีสนับสนุนในการ
ท่องเท่ียวใหส้ามารถด าเนินตอ่ไปไดด้ี เช่น การเขา้ถึงแหลง่ท่องเท่ียวตอ้งใชก้ารคมนาคมขนสง่ จึง
จ าเป็นจึงจ าเป็นตอ้งมีธุรกิจขนส่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง การตอ้งการความปลอดภัยจากการเดินทาง
ท่องเท่ียว การตอ้งการเครื่องใชส้าธารณปูโภคต่าง ๆ การตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นการ
ท่องเท่ียว เช่น รา้นคา้ รา้นอาหาร และท่ีพกั ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีกล่าวมาขา้งตน้นี ้เป็นสิ่ง
ส  าคญัและเป็นตวัสนบัสนุนใหก้ารท่องเท่ียวพฒันาไปดว้ยดี อาจกล่าวไดว้่า แหล่งท่องเท่ียวใดท่ี
ขาดโครงสรา้งพืน้ฐานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกจะส่งผลต่อความสนใจในแหล่งท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวและนกัลงทนุลดนอ้ยลง 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

22 

ธุรกิจน าเทีย่ว 
 ธุรกิจน าเท่ียว หมายถึง กิจการท่ีตอบสนองดา้นบรกิารและผลิตสินคา้เพื่ออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ท่องเท่ียวตาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้โดยมีจดุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไร(ราณี อิสชิยักลุ และ คณะ, 2554) 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วยธุรกิจหลากหลายซึ่งสามารถสรุปเป็น
วตัถปุระสงคข์องธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งันี ้(Bull,1995) 
 1. เพื่อก าไรท่ีสูงสุด(Profit maximization)  เป็นการวางแผนระยะยาว พิจารณาจาก
คา่ใชจ้่ายและรายไดซ้ึง่ธุรกิจในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไมใ่หค้วามส าคญั 
 2. เพ่ือยอดขายท่ีสงูสดุ (Sales maximization)  คือวตัถปุระสงคท่ี์จ าเป็นตอ้งท าแตท่ าได้
ยากในของส่วนอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัในดา้นความสามารถในการนองรบั
ของธุรกิจการบรกิาร 
 3.เพื่อช่ือเสียงเกียรติยศ (Empire building/prestige) เป็นวตัถปุระสงคท่ี์ไม่ไดมี้เงินเป็น
หลกั 
 4. เพื่อผลผลติสงูสดุ (Output maximization) เป็นวตัถปุระสงคเ์พื่อผลิตสนิคา้มากกวา่ท่ี
จะเป็นธุรกิจบรกิาร  เน่ืองจากเนน้การผลิตสนิคา้ปรมิาณมากกวา่รายไดต้อ่หน่วย 
 5.เพื่อใหไ้ดร้ะดบัท่ีพึงพอใจใจ (Satisficing) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดความพึงพอใจ
ของระดบัรายไดห้รอืก าไรของธุรกิจ 
 6. เพื่อก าไรต ่า (a quiet life/Profit maximization) เป็นวตัถุประสงคข์องครอบครวัหรือ
ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีพงึพอใจกบัก าไรเพียงเลก็นอ้ย 
 ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวแบง่ออกได ้2 กลุม่ คือ 
  1. ธุรกิจทางตรง หมายถึง ธุรกิจหลักท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวโดยตรง 
ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการแก่นักท่องเท่ียวโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก ์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจนันทนาการและความบันเทิง 
ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายเพื่อการท่องเท่ียว ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้และสินคา้ของท่ีระลกึ  ธุรกิจจดัการ
ประชมุ งานแสดงสนิคา้ ธุรกิจสปา และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
  2. ธุรกิจทางออ้ม หมายถึง เป็นธุรกิจเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้
หรอืบรกิารใหก้บัประชาชนทั่วไปและอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ ์ธุรกิจก่อสรา้ง 
การเงิน การบริการสาธารสุข โทรคมนาคม ผู้ผลิตยางรถยนต์ ผู้ผลิ ตสินค้าด้านการเกษตร 
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เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องบิน อปุกรณส์ านกังาน คอมพิวเตอร ์เหล็กกลา้ ซีเมนต ์กระเบือ้ง พลาสติก เป็น
ตน้ 
 จากบทความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าธุรกิจทางตรงจะมีความส าคญัอย่างมากท่ีจะสามารถ
ตอบความสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ดังนั้นจะขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะธุรกิจ
ทางตรงเท่านัน้ 
 
ประเภทของธุรกิจการทอ่งเทีย่ว 
 ธุรกิจการท่องเท่ียวหรือุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจเพื่อใหก้ารบริการเป็นหลกั
และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวหลากหลายประเภท ซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการ และสรา้งความประทับใจให้แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ(ราณี อิสิชัยกุล และ คณะ , 2554)
ประกอบดว้ย 
  1. ธุรกิจโรงแรมหรอืท่ีพกัแรม (Accommodation)  หมายถึง กิจการขายบรกิารท่ีพกั
แรมให้กับผูท่ี้เดินทางหรือบุคคลท่ีตอ้งการพักแรม อาจมีการบริการดา้นอาหารและเครื่องดื่ม 
โรงแรมท่ีพบเห็นไดบ้่อยครัง้จะสามารถจ าแนกตามระดบัออกได ้ดงันี ้ระดบั 5 ดาวจะเป็นโรงแรม
หรูหราดีเยี่ยม ระดบั 4 จะเป็นโรงแรมระดบัดี ระดบั 3 จะเป็นโรงแรมระดบัปานกลาง และระดบั 2 
และ 1 จะอยู่ในระดบัประหยดั การบรกิารงานของโรงแรม แบ่งเป็น งานดา้นหอ้งพกั งานดา้นการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานด้านการบ ารุงรกัษา นอกจากโรงแรมยังมีธุรกิจพักแรม
ประเภทอ่ืนๆ เช่น รสีอรท์ โมเตล็ บา้นแบง่ใหเ้ช่า คอนโดมีเนียม เกสตเ์ฮา้ส ์เป็นตน้ 
  2.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรบันกัท่องเท่ียว หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการจดัเตรียมท่ีนั่งใหก้บัผูบ้รโิภคเพื่อรบัประทาน
อาหารในสถานท่ีท่ีใหบ้รกิาร หรือ บรกิารจดัอาหารบรรจุใส่กล่อง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบ่ง
ออกเป็น ภัตตาคาร รา้นอาหาร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ภายในศูนย์การค้า 
หา้งสรรพสินคา้ ในสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายในบน
พาหนะระหว่างการเดินทาง การบริหารงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มประกอบดว้ย การก าหนด
รายการอาหารและราคา การจดัซือ้ การจัดเก็บและการเบิกจ่าย การผลิตอาหารและสุขาภิบาล 
การบรกิารและการตลาด 
  3.ธุรกิจคมนาคมขนส่ง (Transportation) หมายถึง ธุรกิจเคลื่อนยา้ยผูโ้ดยสารและ
สิ่งของจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่งโดยพาหนะขนส่ง มีจดุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยมีการขนส่ง
ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ  ธุรกิจทางบกจะเป็นการเดินทางโดย รถยนตส์ว่นบคุคล รถเช่า และรถ
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โดยสาร การขนสง่ทางน า้จะเป็น เรอืเดินทะเล เรอืขา้มฟาก เรอืใบ เรอืส าราญ ซึง่ก าลงัไดร้บัความ
นิยมเน่ืองจากเป็นเรือขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องพัก 
หอ้งอาหาร โรงภาพยนตร ์ดิสโกเ้ธค ไนคค์ลบั สถานท่ีออกก าลงัการและเลน่กีฬาตา่งๆ รา้นท าผม 
และรา้นขายสินคา้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางทางอากาศเป็นการเดินท่องส าหรบันักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางขา้มประเทศหรอืเดินทางระยะไกลโดยใช่พาหนะเครือ่งบนิ 
  4.ธุรกิจน าเท่ียว (Tour operator) หมายถึง เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการน าเท่ียว ใหบ้รกิาร 
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง ท่ีพกั อาหารและเครื่องดื่ม ทศันาจร หรือการบริการอ่ืนๆ ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว ซึ่งการบรกิารน าเท่ียวอาจบรกิารผ่านโดยการขายแก่นกัท่องเท่ียว
โดยตรงหรือจากตวัแทนจ าหน่ายทางการท่องเท่ียว ธุรกิจน าเท่ียวแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 
การจดัน าเท่ียวภายในประเทศ  การจัดน าเท่ียวต่างประเทศ และการจดัน าเท่ียวในประเทศของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ การบริหารของธุรกิจน าเท่ียว มีการบรหิารดงันี ้การวางแผนและการจดัน า
เท่ียว การตลาดและการขาย และการบญัชีและการเงิน 
  5. ธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียว (Travel agent) หมายถึง การประกอบธุรกิจในรูปแบบตวั
แทนท่ีไดร้บัการอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้และบริการในนามของธุรกิจการท่องเท่ียว ซึ่งไดร้บัค่า
นายหนา้เป็นการตอบแทน จึงเป็นผูท่ี้อยู่ต่อกลางระหว่างผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ 
ธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น ตวัแทนจะหน่ายบตัรโดยสารสายการบิน   ตวัแทนจะหน่าย
ธุรกิจน าเท่ียวภายในประเทศ  ตวัแทนจะหน่ายธุรกิจน าเท่ียวตา่งประเทศและตวัแทนสายการบิน  
   6. ธุรกิจสินคา้ท่ีระลึกและสินคา้พืน้เมือง (Souvenirs) หมายถึง ธุรกิจท่ีผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวซือ้และน ากลบัไปยงัภูมิล  าเนาของตน เพื่อเป็นท่ีระลึกของฝาก
หรอืเพื่อใชส้อยในชีวิตประจ าวนั สนิคา้ท่ีระลกึถกูพฒันาจากศลิปะหตักรรมของแตล่ะทอ้งถ่ิน  
  7. ธุรกิจนันทนาการ (Recreation) หมายถึง การประกอบธุรกิจการให้บริการเพื่อ
ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และเพื่อความบันเทิง เช่น ไนตค์ลับ บาร ์ดิสโก้เธค คาสิโน โรง
ภาพยนตร ์โรงละครและสนามกีฬา ท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเล่นหรือแข่งขนักีฬาหรือเพื่อไปชม
การแข่งกีฬา 
  8. ธุรกิจสปา (Spa) หมายถึง ธุรกิจการดแูลสขุภาพแบบองคป์ระกอบรวมดว้ยวิธีทาง
ธรรมชาติท่ีใชน้  า้เป็นองคป์ระกอบในการบ าบดัดแูลควบคู่ไปดว้ยโดยวิธีทางการแพทย ์เพื่อเป็น
การพกัผอ่นและผ่อนคลายทางรา่ยการและสภาพจิตใจ 
  9. ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting 
Incentive Convention and Exhibition :MICE  หรือ ไมซ์) หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการการจัด
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ประชมุแก่กลุม่ หรอื กลุม่บรษัิท หรอื สมาคมท่ีตอ้งการจดัประชมุ มีวตัถปุระสงคท่ี์แน่ชดั ธุรกิจการ
จดันิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ และธุรกิจจดัน าเท่ียวเป็นหมู่คณะใหพ้นกังานบริษัทเป็นการ
ตอบแทนความส าเรจ็ท่ีเป็นไปตามเปา้หมายท่ีทางองคก์รไดก้ าหนดไว ้โดยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง  ผูป้ระกอบการในธุรกิจการจัดนิทรรศการ ไดแ้ก่ ผูจ้ัดงานการ
ประชมุมืออาชีพ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ ศนูยป์ระชมุ โรงแรมท่ีจดัประชมุ ผูร้บัเหมาในการ
ออกแบบ ตกแต่งและติดตัง้ระบบต่างๆ เช่น ระบบเสียง ระบบการสื่อสาร เป็นตน้ ผูด้  าเนินการ
ขนสง่สนิคา้และผูป้ระกอบการดา้นคมนาคมขนสง่ เช่น สายการบิน รถเช่า รถแท็กซี่ เป็นตน้  
ธุรกิจท่ีกล่าวในข้างต้นมีความสัมพันธ์กันกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพื่อมุ่งให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวและคนเดนิทาง ดงัภาพประกอบท่ี 8.(ราณี อิสชิยักลุ และ คณะ, 2554) 

 

ภาพประกอบ 8 ประเภทของธุรกิจในอตุสาหกรรม 

               ท่ีมา: ราณี อิสชิยักลุ และ คณะ, 2554  
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การด าเนินธุรกิจการทอ่งเทีย่ว 
 1. องคป์ระกอบของการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
  การประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว เป็นการน าทรพัยากรทางการท่องเท่ียวมาผสมผสาน
รวมกนัเป็นการบรกิารใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ทรพัยากรท่ีน ามาประกอบกนัมีดงันี ้
   1.1 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ได้แก่ สิ่งดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเกิดต้องการท่ีจะ
เดินทางมาเท่ียว ทั้งในรูปแบบของ ธรรมชาติสวยงาม น่าสนใจ เทศกาลส าคญั กิจกรรมพิเศษ 
ประเพณีท่ีสนใจ รวมไปถึงสนิคา้ท่ีระลกึ การบนัเทิงเรงิรมย ์ 
   1.2 ท่ีพกั (Accommodation) เป็นสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีส าคญั ธุรกิจท่ีพกัแรมมี
หลายระดบัและหลายประเภท ยงัมีลกัษณะในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกัน ผูป้ระกอบสามาสรถ
จดัสรรใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้ 
   1.3 การคมนาคมขนส่ง (Transportation) ได้แก่ การคมนาคมในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งในทางน า้ ทางบกหรือทางอากาศ จะตอ้งมีความสะดวก สบาย ปลอดภัยและ
ประหยดั 
   1.4  อาหารและเครื่อ งดื่ ม  (Food and Beverages) เป็ นสิ่ งส  าคัญ ส าห รับ
นกัท่องเท่ียว ดงันัน้การมีสถานท่ีใหบ้รกิารสิ่งความอ านวยความสะดวกสบาย มีบรกิารท่ีสภุาพ มี
โอกาสเลือกไดแ้ละราคาของอาหาร ท าใหล้กูคา้ประทบัใจในการท่องเท่ียวไดเ้ช่นกนั 
   1.5 สินค้าท่ีระลึก (Souvenirs)  เป็นส่วนในการช่วยส่งเสริมให้การท่องเท่ียว
สมบูรณ์แบบมากขึน้ สินคา้ท่ีระลึกจะตอ้งมีเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนัน้ๆ ใชว้สัดแุละแรงงานของ
ทอ้งท่ี สะดวกในการพกพา มีราคาเหมาะสม มีคณุภาพท่ีดี 
   1.6 บรกิารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การ
จดัท าเอกสารในการเดินทาง การแลกเงิน การท าประกนัภยั เป็นตน้ 
 2. การจดัตัง้ธุรกิจน าเท่ียว 
    การจดัตัง้เชิงธุรกิจ  
  การจัดตั้งธุรกิจน าเท่ียว ผูป้ระกอบการตอ้งเตรียมการ 3 ประการ (ธ เนศ ศรีสถิต 
2545:307) คือ  
    2.1 เงินทุน ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีเงินทุนของตนเองและเครือญาติหรือจากการ
กูย้ืมสถาบนัการเงิน เงินทุนจะเยอะหรือนอ้ยขึน้อยู่ขนาดของธุรกิจท่ีจะด าเนินการ ประเภทของ
เงินทนุ แบง่ออกได ้3 สว่น ดงันี ้
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     2.1.1 งบการลงทุนเป็นค่าซือ้ / ค่าท่ีดิน  การก่อสรา้งอาคาร การตกแต่ง
รวมไปถึงการตดิตัง้อปุกรณภ์ายในท่ีจ าเป็น 
     2.1.2 งบการบริการ ได้แก่  ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายภายใน
ส านกังาน (คา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์คา่วสัดสุ  านกังาน คา่ดแูลสถานท่ี ฯ) 
     2.1.3 งบการด าเนินการ ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าสินค้าและบริการ ค่า
นายหนา้และคา่เสื่อมราคา 
   2.2. การเลือกท าเลท่ีตั้ง สิ่ งส  าคัญ อีกอย่างหนึ่ งในการท าธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ คือ การเลือกท าเลท่ีตัง้ในการท าธุรกิจ ย่านในการท าธุรกิจท่ีจะสามารถท าใหเ้กิด
โอกาสในการพบเจอคนจ านวนมาก  ซึ่งการอยู่ในย่านดงักล่าวก็มีขอ้เสียเช่นเดียวกัน นั้นคือ มี
ราคาสงู มีปัญหาในการสญัจรและท่ีจอดรถ การตัง้บริษัทน าเท่ียวในเขตนอกธุรกิจมกัจะพบขอ้
ดว้ยคือการอยู่นอกสายตาของคนหมู่มากแต่ขอ้ดีคืองบในการลงทนุต ่า การเลือกท าเลท่ีตัง้ควรให้
อยูใ่นธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื่อสง่เสรมิกนัและกนั 
   2.3 การสรรหาบุคลากร  โครงสรา้งขององคก์รเป็นสิ่งส  าคญัในการด าเนินธุรกิจ 
การมีบคุคลกรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดย 
ทั่วไปบรษัิทน าเท่ียวมีมาตรฐานการแบง่งานเป็น 4 ฝ่าย ดงันี ้
     2.3.1 ฝ่ายบรหิารทั่วไป  
     2.3.2 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
     2.3.3 ฝ่ายขายและการตลาด 
     2.3.4 ฝ่ายปฏิบตัิการ  
 จากแนวคิดท่ีกล่าวขา้งตน้ การเกิดแหล่งท่องเท่ียวท าใหมี้การท่องเท่ียวท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบ หลายโอกาสในการท่องเท่ียว และ วตัถปุระสงคข์องการท่องเท่ียว ซึ่งสิ่งเหล่านีท้  าใหเ้กิด
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ย
ธุรกิจหลายธุรกิจมารวมกนัท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ซึง่ธุรกิจน าเท่ียว เป็นสว่นหนึ่ง
ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ผู้วิจัยเลือกศึกษาแนวคิดการท่องเท่ียวและ
อตุสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อใหค้วบคมุถึงเนือ้หาและยงัเป็นประโยชนต์อ่การสกดัคณุลกัษณะในการ
ศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัจะมุง่เนน้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยตรง  
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แนวคดิทฤษฎีคุณภาพการใหบ้ริการ 
 (A. Parasuraman, Zeithaml, V.A. & Berry, L.L.,, 1998)กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) เป็นปัจจัยท่ีส  าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ธุรกิจการท่องเท่ียวและการบรกิารเป็นหลกัพืน้ฐาน เพราะองคก์รธุรกิจท่องเท่ียว บรษัิท
น าเท่ียว หรอื อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบรกิารในแบบทั่วไป ตอ้งมุง่เนน้การใหบ้รกิารเป็น
สิ่งส  าคัญและการจัดการท่ีเก่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคล นักท่องเท่ียว นักเดินทาง ลูกค้า 
ผูบ้รโิภค หรือผูร้บับรกิาร เป็นการอ านวยความสะดวกสบาย ความเช่ือถือ เช่ือใจ ไวว้างใจ ความ
พึงพอใจใหก้บั นกัท่องเท่ียวและผูบ้รโิภค  การบรกิารท่ีมีคณุลกัษณะท่ีมีเพิ่มมากขึน้จากการรบัรู ้
และ ความคาดหวงัจากผูบ้รโิภคและนกัท่องเท่ียว  ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารและความพึงพอใจ 
เป็นเรือ่งคณุคา่ในการบรกิารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลจากการใหบ้รกิารดว้ยความเต็ม
ใจ ดแูล เอาใจใส ่อย่างเป็นมิตรท่ีดี โดยองคก์รธุรกิจผูใ้หบ้รกิาร บรกิารดว้ยคณุภาพท่ีดี มีคณุภาพ
ของการบรกิารท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่ง Melo, Hernandez-Maestro & Munoz-Gallego, (2017) 
 
เกณฑก์ารพจิารณาคุณภาพบริการของผู้รับบริการ  
 (A. Parasuraman, Zeithaml, V.A., & Berry, L.L.,, 1985, pp. 41 - 50)ไดศ้ึกษาวิจัย
เก่ียวกบัคณุภาพงานบรกิาร เพื่อตอ้งการคน้ควา้ ปัจจยัท่ีสามารถเป็นตวัตดัสินระดบัคณุภาพของ
การบรกิารในมมุมองของผูใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้ ซึง่สามารถสรุปไดว้า่ 10 ปัจจยั ท่ีลกูคา้มกักลา่วถึง 
คือ 
 Reliability หมายถึง ความไวใ้จของคุณลักษณะ หรือ มาตรฐานการบริการตามค า
สญัญาท่ีใหไ้วเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตรงไปตรงมา 
  Responsiveness หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 Competence หมายถึง ความสามารถในดา้นการบริการอย่างรอบรู ้เหมาะสมและ
ถกูตอ้ง 
 Access หมายถึง การเขา้ถึงการบรกิารไดอ้ยา่งง่าย ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ่น 
 Courtesy หมายถึง การบรกิารดี มีมารยาทท่ีดี สภุาพออ่นนอ้ม ใหเ้กียรติผูร้บับรกิาร 
 Communication หมายถึง การสื่อสารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งแตกฉาน  
 Credibility หมายถึง ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้รกิาร 
 Security หมายถึง ความปลอดภยั อุน่ใจ ในขณะท่ีใชบ้รกิาร 
 Understanding หมายถึง การเขา้อกเขา้ใจผูร้บับรกิาร 
 Tangibles หมายถึง สว่นท่ีสมัผสัและรบัรูไ้ดจ้ากทางกายภาพของปัจจยัในการบรกิาร   
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 ใน ปี  ค .ศ . 1 9 8 8  (A. Parasuraman, Zeithaml, V.A., & Berry, L.L.,, 1 9 8 5 )ได้
ท าการศกึษาใหม่ โดยมีการน าวิชาสถิติน ามาใชเ้พิ่มเติมจากเดิม เพื่อพฒันาเครื่องมือส าหรบัการ
ใชว้ดัการรบัรูด้า้นคณุภาพของการบริการของนกัท่องเท่ียว ผูบ้รโิภค บุคคลหรือคนทั่วไป ท่ีเป็นผู้
ไดร้บัการบริการ จากนั้นจึงไดท้  าการทดสอบ (Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) พบว่า
คุณ ภาพของการให้บ ริการ (Service Quality) SERVQUAL สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น  5 
องคป์ระกอบหลกั (V. A. Zeithaml, Parasuraman, and L. L., Berry, 1990), (Lovelock, 1996), 
(A. Parasuraman, Zeithaml, V.A., & Berry, L. L. ,, 1988), ,Minh, Ha, Matsui (2 0 1 5 ) , 
Mpinganjira (2015) ,Rubogora Felix , (2017) ซึ่ ง มีความสัมพันธ์ของการเช่ือมโยงกับ
องคป์ระกอบ จากองคป์ระกอบเดิมรวมกันอยู่ภายใตช่ื้อ SERVQUAL คุณภาพการให้บริการ 
(Service Quality) จึ งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ การวัดคุณภาพในการบริการ  ไว้ 5 
องคป์ระกอบ จาก 10 ปัจจยัทัง้หมด โดยจากผูเ้ช่ียวชาญนกัวิชาการ เครื่องมือนีเ้รยีกว่า “RATER” 
(Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, and Responsiveness) โดยมีรายละเอียด  5 
องคป์ระกอบ ดงันี ้
 1.ความเป็นรูปประธรรมของการบรกิาร (Tangibles) หมายถึง การบรกิารท่ีผูไ้ดร้บัการ
บริการสามารถคาดเดาได้อย่างชัดเจน เช่น สถานท่ีท่ีให้บริการ มีการบริการอ านวยความ
สะดวกสบาย เครือ่งมือในการใชบ้รกิาร ลกัษณะบคุลิกของผูใ้หบ้รกิาร  
 2.ความเช่ือมั่นไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีความสามารถ 
เช่ียวชาญ ในการปฏิบตัิงาน สามารถพงึพาได ้บรกิารไดอ้ยา่งเท่ียงตรง 
 3.การตอบสนองตอ่ผูร้บัการบรกิาร (Responsiveness) หมายถึง บคุลากรท่ีใหบ้รกิาร มี
ความเต็มใจและพรอ้มท่ีจะใหบ้รกิารแก่ผูไ้ดร้บัการบรกิาร สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้
ไดร้บัการบรกิารไดอ้ยา่งท่วงที 
 4.ความน่าเช่ือถือ (Assurance) หมายถึง บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีความรู ้ความสามารถ 
และอธัยาศยัดี ในการบรกิารสง่ผลใหเ้กิดความเช่ือถือ 
 5.การเขา้ใจและรูจ้กัผูร้บัการบรกิาร (Empathy) หมายถึง ผูใ้หบ้รกิาร บรกิารโดยเขา้ใจ 
ใสใ่จ ค านกึถึงลกัษณะความแตกตา่งตามลกัษณะของแตล่ะบคุคลเป็นเรือ่งส าคญั 
 ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้นกัวิชาการหลายท่านใหค้วามเห็นตรงกนัว่า ความพึ่งพอใจใน
คณุภาพของการบรกิาร มีผลเชิงบวกตอ่พฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียว นกัเดินทาง ใน
การตัง้ใจกลบัมาใชบ้รกิารซ า้หรอืกลบัมาซือ้ซ  า้อีกครัง้และสามารถส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมท่ีไม่
พึ่งประสงคไ์ดอี้กดว้ย(V. A. Zeithaml, and Bitner, M. J., 1996) ฉะนัน้แลว้การรบัรูด้า้นความพึง
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พอใจในคณุภาพการบรกิารท่ีดีคณุค่าในเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
และผูใ้ชบ้รกิาร (Olgun, 2014)เพราะเป็นการบรกิารท่ีรวดเรว็ในการบรกิาร มีการดแูล เอาใจใสต่อ่
ผูม้าใชบ้รกิาร ตอ้งมีคณุภาพประสทิธิภาพ จงึจะท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือแก่ผูม้าใชบ้รกิาร ทัง้นีจ้ะ
เกิดผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้รกิาร ซึง่จะส่งผลในการบอกตอ่ ซือ้ซ  า้ กลบัมาซือ้ใหม่หรือ
ใชบ้รกิารอีกครัง้ต่อไป Ladhari, (2015) ฉะนัน้ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวหรืออตุสาหกรรม
การท่องเท่ียวต่อใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากในเรื่องของคณุภาพการบรกิารเป็นเลิศ เพราะคณู
ภาพดา้นการบรกิารสามารถส่งผลกระทบการสรา้งการรบัรูเ้ชิงบวกกบัคณุภาพของใหบ้รกิารของ
องคก์ร น าไปสู่อารมณแ์ละความพึ่งพอใจทัง้ของผูใ้หบ้ริการและผูไ้ดร้บัการบริการ จนท าใหเ้กิด
เป็นความน่าเช่ือถือ ความพงึพอใจและสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการเลือกใชบ้รกิารในครัง้ตอ่ไป  
 
เคร่ืองมือวัดคุณภาพการบริการ 
 ขั้นตอนการประเมิ นคุณ ภาพการบริการเพื่ อ ให้ผู้บ ริโภคเกิดความพึ งพอใจ                   
(A. Parasuraman, Zeithaml, V.A. & Berry, L.L.,, 1998), ท าการสรา้งเครื่องมือชุดคณุภาพการ
บรกิารจ าแนกได ้5 ดา้น ตามนี ้
 1.ความเป็นรูปประธรรมของการบรกิาร (Tangibles) เป็นการบรกิารท่ีผูไ้ดร้บัการบรกิาร
สามารถจบัตอ้งได ้แสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน เช่น สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ วสัดุ หรือบุคคล 
การตดิตอ่สื่อสาร ปฏิบตัิตอ่ผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้ึงความตัง้ใจในการบรกิาร 
 2.ความเช่ือมั่นไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง การใหบ้ริการตอ้งเป็นไปตามท่ีเสนอ 
โฆษณา หรือท่ีกล่าวอา้งเอาไว ้การบริการจะตอ้งเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง สม ่าเสมอ 
สามารถท าใหผู้บ้รโิภคไวว้างใจได ้
 3.การตอบสนองต่อผูร้บัการบรกิาร (Responsiveness) บุคคลกรท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิารจะมี
ความเต็มใจ และพรอ้มท่ีจะบรกิารอย่างตัง้ใจและทนัท่วงที ผูบ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบายและ
รวดเรว็  
 4.การให้ความมั่นใจ (Assurance) การบริการจากผูใ้ห้บริการท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจ 
ความสามารถ มนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี ทักษะการท างานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูไ้ดร้บัการ
บรกิาร ท าใหผู้ท่ี้ไดร้บัการบรกิารเกิดความมั่นใจ เช่ือถือ วา่จะไดร้บัการบรกิารท่ีดีเลิศ 
 5.การเขา้ใจและรูจ้กัผูร้บัการบรกิาร (Empathy) ผูใ้หบ้รกิารใหบ้รกิารผูไ้ดร้บัการบรกิาร
ดว้ยความเอาใจใส ่ใหค้วามสนใจและเห็นอกเห็นใจแก่ผูไ้ดร้บัการบรหิาร เพื่อเป็นมาตรฐานการวดั
คณุภาพการบรกิารดงักลา่วนี ้เรยีกวา่ “SERVQUAL”  
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             ภาพประกอบ 9 ความสมัพนัธข์องปัจจยัก าหนดคณุภาพการบรกิารใน SERVQUAL และ
ปัจจยัพืน้ฐานส าหรบัการประเมินคณุภาพการบรกิาร 

              ท่ีมา: A. Parasuraman, Zeithaml, V.A. & Berry, L.L., 1998  

 ในการศกึษาเรื่อง การพฒันาการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเรื่องคณุภาพการใหบ้รกิาร จึงน า
คณุลกัษณะทัง้ 5 คุณลกัษณะท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญนักวิชาการในการท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
คณุภาพงานบรกิารในการศกึษาปัจจยัตวัท่ีสามารถตดัสินระดบัคณุภาพของการบรกิารในมมุมอง
ของผูใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้ ซึง่ไดค้ณุลกัษณะหรอื ปัจจยั 5 คณุลกัษณะคือ 1.ความเป็นรูปประธรรม
ของการบรกิาร 2.ความเช่ือมั่นไวว้างใจได ้3.การตอบสนองตอ่ผูร้บัการบรกิาร 4.ความน่าเช่ือถือ 5.
การเขา้ใจและรูจ้ักผูร้บัการบริการ เพื่อเป็นแนวทางและขอบเขตของคุณลักษณะคุณภาพการ
บรกิารท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยพึงประสงคแ์ละท าการสมัภาษณเ์พิ่มเติมจากนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเคย
ใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญและผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวเรอืส าราญ เพื่อเป็นขอ้มลูเชิง
คณุภาพและน าไปสูค่ณุลกัษณะดา้นอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากคณุลกัษณะขา้งตน้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกจิน าเทีย่วเรือส าราญ 
 ธุรกิจน าเท่ียวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพราะมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่องเท่ียว ธุรกิจน าเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนัน้เป็นธุรกิจน าเท่ียว
เรอืส าราญ ซึง่มีลกัษณะการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียว ตามรายละเอียดดงันี ้  
 (ไพฑูรย ์มนตพ์านทอง, 2558)ธุรกิจของอุตสาหกรรมเรือส าราญ มีมาตัง้แต่สมัยอียิปต ์
โรมนั และกรีก ในยคุนัน้เป็นการเดินเรือเพื่อการขนส่งสินคา้ และไดมี้การพฒันาและปรบัปรุงจน
มาในช่วงของปลายศตวรรษท่ี 20  เกิดจากการบุกเบิกการเดินเรือส าราญของบริษัท P&O และ
Cunard  โดยสารการเดินเรือหลักคือ  สายของเรือCarnival Corporation, Royal Caribbean 
International หรือ Star Cruises จากนั้นได้ควบกิจการ โดยมีสายการเดินเรือ เช่น Princess, 
Costa, Cunard, P&O, AIDA, Seabourn, Holland America Line เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเรือ
ส าราญCarnival Corporation และเป็นสายการเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีสัดส่วนรอ้ยละ 50 
ของอตุสาหกรรมเรอืส าราญ ซึง่บรษัิทเรอืส าราญมีหลากหลายบรษัิทเพิ่มมากขึน้ และมีขนาดของ
เรือท่ีต่างกันไป ตามเสน้ทางการเดินเรือและตลาดท่ีรองรบั  ขณะท่ีสายการเดินเรือของบริษัท 
Royal Caribbean International ไดค้วบรวมกิจการกบัสายการเดินเรอืกบับรษัิทCelebrity Cruise 
จึงเป็นสายการเดินเรืออนัดบัท่ี 2ของโลกมีสดัส่วน 1 ใน 4 ของอตุสาหกรรม และในส่วนของสาย
การเดินเรือของบรษัิท Star Cruisesไดค้วบรวมกิจการกบับรษัิท Norwegian Cruise Lineและอยู่
ในอนัดบั3ของอตุสาหกรรมการเดินเรอื ท าใหธุ้รกิจการเดินเรอืส าราญมีแตส่ายเดินเรอืหลกัเหล่านี ้
ในส่วนของสายเดินเรือขนาดเล็กมีสายการเดินเรืออย่างเช่น Silver Sea, Sea Dream, Hapag-
Lloyd 
 เรือส าราญ  Cruise ships เป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผ่อน ซึ่ง
แตกต่างจากเรือโดยสารขนาดใหญ่อย่าง Ocean liner ท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการเดินเรือเพื่อการ
ขนส่งสินคา้ ลกัษณะในการเดินเรอืเรือส าราญจะเป็นการท่องเท่ียวแบบ ทวัร ์1-3 วนั การทวัรโ์ดย
เรือส าราญจะเป็นการแวะตามจดุท่าเรอืในของแต่ละประเทศ นัน้คือการท่องเท่ียวในแบบ “shore 
excursions”  ซึง่การเดินทาง หรอื ลอ่งเรอืส าราญไปในหลายเสน้ทาง ขึน้อยู่กบัระยะเวลา ฤดกูาล 
และความช่ืนชอบส่วนบุคคล ใหค้วามส าคญักับการบริการ ความปลอดภัยและกิจกรรมบนเรือ
และบนฝ่ัง  ลกัษณะเฉพาะของธุรกิจเรือส าราญ คือ การผสมผสานระหว่างธุรกิจท่ีพักและการ
คมนาคมขน  โดยกิจกรรมบนเรือจะมีทั้งกิจกรรมท่ีมีสาระและความบันเทิง เพื่อไดท้  ากิจกรรม
ระหว่างเดินทางลอ่งเรอืไดอ้ย่างเพลิดเพลิน โดยมีบรกิารพืน้ฐาน คือ หอ้งอาหาร การแสดง กาสโิน 
สปา รา้นปลอดภาษี คลบั และสระว่ายน า้ เป็นตน้ อาจจะมีบริการเสริมอ่ืนๆ รวมดว้ยขึน้อยู่กับ
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ประเภทของเรือและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและมีการพักตามท่าเรือต่างๆ ซึ่งเป็นจุดท่ีดึงดูดกลุ่ม
ลกูคา้ใหไ้ดมี้การตดัสินใจในการลอ่งเรอืส าราญ 
 
ขนาดของเรือส าราญ 

 

ภาพประกอบ 10 ประกอบขนาดของเรอืส าราญ 

             ท่ีมา: Fodor’s Travel 

           เรือส าราญมีหลากหลายขนาดและมีความคลา้ยคลึงกนั ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบภายใน
ของเรือส าราญหรือการใชง้าน ซึ่งขนาดของเรือมีความส าคญัมากในการเดินทางเป็นการบ่งบอก
ถึงกิจกรรม ความบนัเทิงภายในเรือส าราญ หอ้งอาหาร ท่ีพกั สิ่งอ านวยความสะดวก การองรบั
ผูโ้ดยสารและความปลอดภยั ดงันัน้การเลือกใชบ้ริการเรือส าราญท่ีเหมาะสมกับการพกัผ่อนถือ
เป็นเรื่องท่ีส  าคญั ควรพิจารณาสไตลแ์ละความสิ่งท่ีคาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการพักผ่อนในการ
ท่องเที่ยวเรอืส าราญ ซึง่โดยทั่วไปเรอืส าราญสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่(Fodor’s Travel) 
 1. เรือส าราญขนาดใหญ่ ( Large Ships)  โดยปกติเรือส าราญขนาดใหญ่จะมีพืน้ท่ี
ขนาดกวา้ง สามารถบรรจผุูโ้ดยสาร 1,800 - 4,500+ คน  มีสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย มี
หอ้งพกัในรูปแบบรีสอรท์ มีกิจกรรมและความบนัเทิงภายในเรือแบบเต็มรูปแบบ เช่น สระว่ายน า้ 
คาสิโน หา้งสรรพสินคา้ สวนสนุกส าหรบัเด็ก ในส่วนของหอ้งอาหารมีความหลากหลายใหเ้ลือก
รบัประทาน เช่น หอ้งอาหารจีน หอ้งอาหารอิตาเลี่ยน เสน้ทางการเดินทางท่องเท่ียวเป็นเสน้ทางท่ี
ดี ไดพ้กัจอดท่าเรอืท่ีไดร้บัความนิยม 
 2. เรือส าราญขนาดกลาง ( Midsize Ships) ส  าหรบัเรือส าราญขนาดกลางเป็นท่ีนิยม
มาก สามารถบรรจผุูโ้ดยสาร 400 – 1,700 คน  บรรยากาศของเรือขนาดกลางมีความผสมผสาน
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ระหว่างเรือขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมกัน มีสิ่งอ านวยความสะดวกคลา้ยกับเรือขนาดใหญ่ 
ความบนัเทิงและกิจกรรมภายในเรือ เช่น คาสิโน สปา และโชวต์่างๆ เสน้ทางการท่องเท่ียวเป็น
เส้นทางท่ีเพียงพอและครอบคลุมในทุกท่ีของจุดแวะพัก การให้บริการห้องอาหารจะเป็นใน
รูปลกัษณะหอ้งอาหารพิเศษ ไมมี่ความหลากหลายเท่าเรอืขนาดใหญ่ 
 3. เรือส าราญขนาดเล็ก (Small Ships) เรือส าราญขนาดเล็กเป็นขนาดท่ีกะทัดรดัท่ี
สามารถเดินทางในเสน้ทางการเดินเรอืไดด้ีและสะดวกสบายในการจอดท่าเรอืหรือจดุแวะพกั เรือ
สามารถบรรจผุูโ้ดยสาร 70 - 350 คน หอ้งพกัจะเป็นขนาดพอดีใชส้อย มีหอ้งอาหารใหบ้รกิาร 1 – 
2 หอ้ง เสน้ทางการท่องเท่ียวจะเป็นการแวะพกัจดุท่ีเป็นเสน้ทางโดยตรง กิจกรรมและความบนัเทิง
จะมีขนาดเลก็ 
 
รูปแบบการทอ่งเทีย่วทางเรือ 
 รูปแบบการท่องเท่ียวทางเรอื เป็นสิ่งหนึ่งท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวบางกลุ่มช่ืนชอบเป็นอย่าง
มาก ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวในแบบแปลกใหม่ การผจญภัย และการช่ืนชมธรรมชาติ ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวทางเรือจึงสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างหลากหลาย 
แบง่ประเภทของเรอืส าราญ ดงันี ้(เรอืส าราญ, 2560) 
 1. World Cruise 
 การเดินเรือประเภทนี ้เป็นการท่องเท่ียวรอบโลก เป็นการพกัผ่อนส าหรบัผูท่ี้มีเวลา และ
ความสามารถท่ีจะมีก าลงัจ่ายในจ านวนท่ีมาก การบรกิารจะเป็นแบบสว่นตวั ชัน้หนึ่ง อาหารอย่าง
ดี ค่าใชจ้่ายของการเดินทางประเภทนีจ้ะตกอยู่ประมาณ 1 ลา้นบาท ถึง 6 ลา้นบาท เป็นราคา
ส าหรบัการเดนิทางดว้ยเรอื Queen Elizabeth 2 ดว้ยเหตท่ีุคา่ใชจ้่ายในการท่องเท่ียวสงูมาก ท าให้
ตลาดการท่องเท่ียวทางเรอืรูปแบบนีค้อ่นขา้งจ ากดั 
 2. Theme Cruise / Special-interest Cruise 
 การเดินทางในรูปแบบนี ้ผูป้ระกอบการต่างๆ พยายามท่ีจะมีการสรา้งสรรคกิ์จกรรมท่ี
เป็นความสนใจเฉพาะ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไป แบ่งไดเ้ป็น
หลายประเภท ไดแ้ก่ 
  - เพื่อการพกัผอ่น เช่น กีฬา เกมส ์
  - เพื่อความบนัเทิง เช่น การเลน่ดนตร ีโอเปรา่ การแสดงละครและภาพยนตร ์
  - เพื่อการศกึษา 
  - เพื่อมุง่เนน้ดา้นสขุภาพ เช่น การออกก าลงักาย 
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  - เพื่อมุง่เนน้กิจกรรมท่ีเป็นงานอดิเรก 
 นอกจากนีย้งัมีอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบางบริษัทท่ีขนาดเล็กจะมีกิจกรรมเดินทางเพื่อการ
ผจญภยั และเป็นแบบวิชาการเสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัวิชาการ หรือนกัเรยีน 
นกัศกึษา เพื่อท่ีจะศกึษาประวตัิศาสตร ์สตัวว์ิทยา พฤกษศาสตร ์โบราณคดี มนษุยว์ิทยา เป็นตน้ 
 3. Freighter Cruise 
 คือ เรอืบรรทกุสินคา้ บรกิารท่ีพกัส าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการหนีจากความวุ่นวายของ
เสน้ทางเดินเรือโดยทั่วไป แต่จะมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว เพราะหากนักท่องเท่ียวมีเป็น
จ านวนมากเกินไป จะตอ้งมีการจดัแพทยป์ระจ าเรอืสว่นมากจะไมเ่กิน 12 คนเท่านัน้ สว่นลกัษณะ
ของท่ีพกัท่ีจดัไวส้  าหรบับรกิาร จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัเรอืส าราญทั่วๆไป สว่นในเรือ่งของราคานัน้
จะอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวกหรอืความบนัเทิงตา่งๆ จะจดัใหเ้ท่าท่ีสามารถ
ท าได ้เพราะจดุประสงคก็์เพื่อตอบสนองนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการผจญภยั ดงันัน้จะไม่เนน้ความ
สะดวกสบายเท่าใดนกั 
 4. River Cruise 
 ส าหรบัเรือประเภทนีก็้มีลกัษณะทั่วๆไปท่ีคลา้ยกับเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นั่นคือจะเป็น
การน านกัท่องเท่ียวชมบรรยากาศของเรือท่ีก าลงัแล่นผ่านเสน้ทางน า้ต่างๆ ท่ีต่างๆ ระหว่างการ
เดินทางบรรยากาศจะเงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวน 
 5. Yacht Charter 
 การเดนิทางดว้ยเรอืยอรช์ เป็นเรอืท่ีไวส้  าหรบัใหน้กัท่องเท่ียวเช่าเพื่อเดินทางท่องเท่ียวได้
ตามความตอ้งการ ซึง่จะแบง่เป็น 2 ประเภทดว้ยกนั 
  ประเภทท่ี1 กลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีเช่าเรอืจะเป็นก าหนดเสน้ทางเดินเรอืดว้ยตนเอง ไม่มี
ลกูเรอืประจ าบนเรอื นกัท่องเท่ียวเคยเป็นลกูเรอืหรอืทหารเรอืมาก่อน 
  ประเภทท่ี2 นักท่องเท่ียวจะเช่าเพื่อเดินทางเป็นกลุ่ม และเลือกเสน้ทางการเดินเรือ
ดว้ยตนเองแตจ่ะมีลกูเรอืไปดว้ยเพื่อท าหนา้ท่ีบนเรอื  
 6. Point-to-Point Crossing 
 คือ เรอืขา้มฟากบรกิารใหก้บันกัเดินทางท่ีตอ้งการเดนิทางระยะไกล แต่การเดินทางดว้ย
เครื่องบินก็มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางทางเรือ แต่ขอ้ไดเ้ปรียบของเรือก็มีเช่นกัน 
นั่นคือ 
  - เป็นการตอบสนองแก่นกัเดนิทางที่ไม่ตอ้งการเดินทางดว้ยเครือ่งบนิ 
  - ผูโ้ดยสารสามารถขนสมัภาระไดเ้ยอะกวา่ทางเครือ่งบนิ 
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  - ถา้นกัเดินทางมีสิ่งของท่ีมีขนาดใหญ่ การเดินทางทางทะเลระยะไกล สิ่งส  าคญัคือ
นกัท่องเท่ียวตอ้งมีการวางแผนเรือ่งเวลาดว้ย เน่ืองจากการเดินทางอาจลา่ชา้กวา่ก าหนดได ้
  - ขอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งของคา่ใชจ้่ายท่ีประหยดั 
        อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเรือส าราญในประเทศไทยมีมานานกว่า 30ปี ซึ่งเ ป็นการ
ใหบ้รกิารดา้นเรอืส าราญขนาดเลก็ บรกิารนกัท่องเท่ียวตามฤดกูาลท่องเท่ียว จ านวนเรอืส าราญใน
แตล่ะฤดกูาลมีจ านวนไม่มาก สว่นใหญ่มีลกัษณะเรอืรอบโลก มีสายการเดินเรอืของ Star Cruises 
น าเรือนักท่องเท่ียวเรือส าราญมาแวะพักยังท่าเรือประเทศไทย การล่องเรือในเสน้ทางหลักคือ
ท่าเรือภูเก็ตในช่วงก่อนปี ค.ศ.2000และท่าเรือเกาะสมยุ และแหลมฉบงั  ต่อมาในเวลาเดียวกัน 
สายการเดินเรอือ่ืนๆเริม่ก าหนดเสน้ทางการเดินเรอืไปยงัท่าเรอืในแถบเอเชียมากขึน้ การท่องเท่ียว
โดยเรอืส าราญเริม่เติบโตหลงัจากมีการเดินเรอืสายหลกัเขา้มาวิ่งในเอเชียและเจาะกลุม่เปา้หมาย
ในภูมิภาคเอเชียอีกทั้งเรือส าราญมีใหบ้ริการตลอดทัง้ปี จ านวนนักท่องเท่ียวและเรือส าราญจึง
เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก ประเทศไทยมีท่าเรอืหลกัใหบ้รกิารเรอืส าราญทัง้สายการเดนิเรอืในภมูิภาค
และนานาชาติ ท่าเรือหลกัท่ีใหบ้รกิาร เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย แหลมฉบงั คลองเตย เป็นตน้ ต่อมา
การเดินเรือในประเทศไทยมีมากขึน้ เกิดจากการขนสินคา้ การคมนาคม สัญจร หรือเพื่อการ
ท่องเท่ียวทัง้ในแม่น า้ล  าคลองขนาดเล็ก ใหญ่ และทางทะเล ซึ่งธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีท า
รายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็นอนัดบัหนึ่ง รวมไปถึงธุรกิจการท่องเท่ียวทางน า้ดว้ย รฐับาลไดเ้ลง็เห็น
ความส าคญัของการท่องเท่ียว จึงส่งเสริมการ สนับสนุน ท่องเท่ียวทางน า้ทัง้ในส่วนของภาครฐั
และเอกชน เพื่อใหเ้กิดการขยายตวัของกิจการการท่องเท่ียวมากขึน้ ท าใหเ้กิดธุรกิจ และ ท่าเรือ 
เพิ่มมากขึน้ในทกุภาคสว่นของประเทศ (ไพฑรูย ์มนตพ์านทอง, 2558) 

 

          ภาพประกอบ 11 กราฟแสดงจ านวนเรอื(ล า) ของเรอืโดยสารเพ่ือการท่องเท่ียวบรเิวณแมน่ า้
ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2553 – 2562(ขอ้มลูปีพ.ศ. 2552 - 2561) 

          ท่ีมา: กรมเจา้ทา่, 2562  
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          จากกราฟขา้งตน้ เป็นตัวเลขแสดงจ านวนเรือ(ล า)ของเรือโดยสารเพื่อการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย บรเิวณแม่น า้ แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนเรอื บรเิวณแม่น า้ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ในทกุปี 
ในแตล่ะภมูิภาค จงัหวดัมีจ  านวนเรอืท่ีเพิ่มขึน้ หมายถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวหรอืผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีมาก
ขึน้เรือ่ยๆ 

 

         ภาพประกอบ 12 กราฟแสดงจ านวนเท่ียวเรอื (เท่ียว/ปี)ของเรอืโดยสารเพ่ือการท่องเท่ียว
บรเิวณแมน่ า้ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2553 – 2562 (ขอ้มลูปี 2552 - 2561) 

            ท่ีมา: กรมเจา้ท่า, 2562  

            กราฟขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนเท่ียวเรอื (เท่ียว/ปี)ของเรอืท่องเท่ียวมีอตัราการเพิ่มขึน้
ในทกุปี ตัง้แตปี่ 2552 จ านวนเท่ียวเรอื 1,024,586 เท่ียว ปี2553 มีจ านวนเท่ียวเรอื 842,795 เท่ียว 
ปี2554 มีจนวนเท่ียวเรือ 676,765 เท่ียว ปี 2555 มีจ านวนเท่ียวเรือ 869,688 เท่ียว ปี2556 มี
จ านวนเท่ียวเรือ 982,954เท่ียว และในปี 2557 – 2561 มีจ านวนเท่ียวเรือ 945,981 1,067,646 
1,254,188 1,145,699 และ1,235,194เท่ียวตามล าดบั  นัน้หมายถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บรกิารเรอืโดยสารเพ่ือการท่องเท่ียวในทกุปี มีจ านวนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง(กรมเจา้ท่า, 2562) 
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      ภาพประกอบ 13 กราฟแสดงจ านวนผูโ้ดยสาร(คน/ปี) ของเรอืโดยสารเพ่ือการท่องเท่ียว    
บรเิวณแมน่ า้ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2553 – 2562 (ขอ้มลูปี 2552- 2561) 

            ท่ีมา: กรมเจา้ท่า, 2562  

            เม่ือพิจารณาจะเห็นไดว้่ามีจ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้รกิารของเรอืโดยสารบรเิวณแมน่ า้ 
มีนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจใชบ้รกิารจ านวนมาก ซึ่งตวัเลขของจ านวนนกัท่องเท่ียวสามารถท าใหเ้ห็น
จ านวนรายไดท่ี้หมนุเวียนเป็นอยา่งมาก 
            ในการท าวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยเจาะจงไปท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวเรือส าราญ ซึ่งมีรูปแบบท่ี
คลา้ยกนักบัเรอืส าราญขนาดใหญ่ แตมี่เสน้ทางการเดนิเรอืท่ีแตกตา่งกนั ซึง่เรอืส  าราญขนาดใหญ่ 
เป็นการเดินเรือในทะเล มหาสมุทร มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร แต่ธุรกิจการเดินเรือท่ีจะ
กล่าวถึงเป็นธุรกิจการเดินเรือในแม่น า้โขง มีลกัษณะการใหบ้ริการท่ีคลา้ยกันกับเรือขนาดใหญ่     
มีเสน้ทางการเดินเรอืในแถบแม่น า้โขงทางภาคเหนือของประเทศไทย  แม่น า้โขงไหลผ่านบรเิวณท่ี
ราบสงูทางทิเบตบรเิวณตอนเหนือและบรเิวณมณฑลชิงไห่ของประเทศจีน ซึ่งไหลผ่านภเูขาและท่ี
ราบสงูในประเทศจีน ผ่านมณฑลยนูนานเขา้สู่ประเทศลาว ประเทศพม่า เริม่ไหลผ่านประเทศไทย
บรเิวณสบรวก สามเหลี่ยมทองค า อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย และไหลไปทางทิศตะวนัออก 
ผา่นอ าเภอเชียงของ ก่อนไหลเขา้ประเทศลาวที่แก่งผาได อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย นบัเป็น
จดุสดุทา้ยของแม่น า้โขงท่ีผา่นดนิแดนภาคเหนือของไทย รวมความยาวช่วงท่ีไหลผ่านพรมแดนกัน้
ไทย-ลาว ท่ีจงัหวดัเชียงราย(แนวหนา้, 2563,26 กรกฎาคม) เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร 
ก่อนท่ีจะไหลวกกลบัสู่เขตดินแดนไทยอีกครัง้ในอ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย จังหวดัหนองคาย 
จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัอ านาจเจรญิ จงัหวดัอบุลราชธานี เป็น
พรมแดนกัน้ระหว่างไทย-ลาว ผ่านดินแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย รวมความยาวช่วงท่ี
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ไหลผ่านพรมแดนกัน้ไทย-ลาว เป็นระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร  ซึ่งธุรกิจการท่องเท่ียวเรือ
ส าราญนี ้จะมีเสน้ทางการเดินเรอืหลกั 3 เสน้ทาง โดยผ่านเสน้ทาง R3A เป็นเสน้ทางการเดินเรอืท่ี
ผ่านประเทศไทย – ลาว – จีน (FTA Watch กลุ่มศึกษาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีภาคประชาชน , 
2557)  

 

ภาพประกอบ 14 แผนท่ีเสน้ทางR3A 

              ท่ีมา: FTA Watch กลุม่ศกึษาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน, 2557  

 เสน้ทาง R3A (Road 3 Asia) เป็นเสน้ทางเช่ือมโยงระหว่าง จีน - สปป.ลาว - ไทย เป็น
สว่นหนึ่งของเสน้ทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต ้(North South Economic Corridor: 
NSEC) ภายใตก้รอบความรว่มมืออนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
เป็นเสน้ทางคมนาคมเช่ือมการขนส่งทางบกระหว่าง นครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีนกับ
กรุงเทพมหานครของไทย ผ่านสามประเทศคือ จีน -สปป.ลาว -ไทย เช่ือมจาก คนุหมิง – สปป.ลาว 
(บ่อเต็น หลวงน า้ทา หว้ยน า้ทราย) – เชียงราย – กรุงเทพฯ รวมระยะทางกว่า 1,800 กิโลเมตร 
ความสะดวกในการเดินทางส่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองและมีแนวโนม้เพิ่ม
มากขึน้(บษุบา สทิธิการ และคณะ, 2559 : น.2) 
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 เส้นทางการทอ่งเทีย่วในแม่น า้โขงมีดงันี ้
 1.ลอ่งเรอืเชียงของ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว) 
ล่องเรือชมริมฝ่ังแม่น ้าโขง ทิวทัศน์เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและวิถีชีวิตของชาวบา้น จากจุดท่าเรือบั๊ก ท่าเรือรมิฝ่ังแม่น า้โขงระหว่างไทย -ลาว 
สามารถเดินทางท่องเท่ียวโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบาง - เวียงจนัทน ์สปป. ลาว และกลบัเขา้
ประเทศไทยท่ีจงัหวดัหนองคายหรอืเดินทางโดยทางรถ หรอื เรอืจากท่าเรอืหว้ยทรายเขา้ไปยงัเมือง
บอ่แกว้และเมืองอ่ืนๆ(louangprabang, 2550)                                   
 เส้น ท างการเดิ น เรือ : เชี ย งของ :ห้วยท ราย : ปากแบ่ ง : หลวงพ ระบาง(ไทย  – ลาว )                               
ต า รา งก าร เดิ น เรือ : เรือ ออก เดิ น ท าง  เวล า  06:00 – 18:00 น . ใช้ เวล า  6  - 7 ชั่ ว โม ง                                    
ราคา : 5,500 - 12,000 บาท (ขึน้อยูก่บัจ านวนคน)  
 2.ลอ่งเรอืเชียงของ – สบิสองปันนา 
 (cosmenet.in.th, 2558) ล่องเรือทางแม่น า้โขง (อ าเภอเชียงของ) มุ่งหนา้ไปสู่เมืองเชียง
รุง่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสิบสองปันนา ประเทศจีน ระยะทาง 413 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 
12 ชั่วโมง ขึน้อยู่กบักระแสน า้ในแม่น า้โขง ดินแดนสิบสองปันนาเป็นการทวัรช์มวฒันธรรมและชม
ธรรมชาติ ตารางในการเดินเรอืและวนัจะขึน้อยู่กบับรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ โดยปกติจะมีเสน้ทาง
และเวลาดงันี ้    
เสน้ทางการเดินเรือ: เชียงแสน:เชียงรุ่ง:บ่อเต็น:หว้ยทราย:เชียงของ (ไทย:ลาว:จีน)  ตารางการ
เดินเรือ:  ทางจากเชียงของ-สิบสองปันนา เรือจะออกทุกวัน จันทร-์พุธ-ศุกร ์เวลา 05:00 น. – 
18:00 น.                                                                             
 ราคา : 5,700 - 13,000 (ขึน้อยูก่บัจ านวนคน) 
 3.ลอ่งเรอืแม่น า้โขง เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองค า-เมียนมาร-์สปป.ลาว  
 ล่องเรอืส าราญชมวิวสองฝ่ังโขง ชมอารยะธรรมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวฝ่ังโขง
ทั้ง ประเทศไทย-เมียนมาร -์สปป.ลาว ชมหมู่บ้านกลุ่มเรือประมงและซือ้ปลาแม่น ้าโขง ผ่าน
สามเหลี่ยมทองค าและพระนวลา้นตือ้ ศกึษาวิถีชีวิตของชมุชนชาวไทย-เมียนมาร-์ลาว ของสองฝ่ัง
โขง แวะเกาะดอนซาว (tourismchiangrai)                      
ตารางการเดินเรือ เรือออก 2 เท่ียว  เวลาตั้งแต่ 9:00 โมงขึน้ไป   ราคาขึน้อยู่กับสถานท่ีท่ีไป
โดยประมาณ 299 – 600 บาท 
  การท่องเท่ียวโดยเรอืส าราญสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดถ้ึง 70 - 600 ท่ีนั่ง เรอืส าราญท่ี
ใหบ้ริการนักท่องเท่ียวในลุ่มแม่น า้โขงมีสัญชาติจีนและสญัชาติไทยท่ีสัญจรใหบ้ริการเพื่อการ
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ท่องเท่ียว ซึ่งการเดินเรือจะผ่านรอ่งน า้หรือจุดสถานท่ี ท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียว ในแม่น า้โขงท่ี
เป็นประวตัิศาสตร ์แหลง่วฒันธรรม และจดุท่ีสวยงามของหินงอก 

 

           ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงจ านวนผูโ้ดยสาร (คน/ปี) ของเรอืโดยสาร/ท่องเท่ียวบรเิวณ
แม่น า้จงัหวดัเชียงราย ปีงบประมาณ 2553 - 2562 (ขอ้มลูปี 2552 - 2561) 

              ท่ีมา: กรมเจา้ท่า, 2562  

 มีนักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีให้ความสนใจมาใช้บริการ โดยใน ปี 2552 มีจ านวน
ผู้โดยสาร 657,958 คน ปี  2553 จ านวนผู้โดยสาร 622,347 คน ปี  2554 จ านวนผู้โดยสาร 
646,027 คน ปี 2555 มีจ านวนผูโ้ดยสาร 819,839 คน ปี 2556 มีจ านวนผูโ้ดยสาร 772,973 คน 
และในปี 2557-2561 มีจ านวนผูโ้ดยสาร 691,941 คน 908,234 คน 1,228,108 คน 1,174,168 
คน และ 1,226,469 คน ตามล าดบั ซึ่งมีจุดประสงคเ์พื่อในหลายดา้น เช่น การศึกษา การเรียนรู ้
ประวตัิศาสตร ์การจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ กิจกรรมท่ีเป็นงานอดิเรกหรือการสนัทนาการ พกัผ่อน
นอกจากนีเ้รอืส าราญยงัสามารถใหบ้รกิารความสะดวกดา้นอ่ืน เช่น หอ้งอาหาร งานเลีย้งสงัสรรค ์
การจดังานมงคล ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืความบนัเทิงต่างๆ จะจดัใหเ้ท่าท่ีสามารถท าได ้
เพราะจดุประสงคก็์เพื่อตอบสนองนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการผจญภยั จะไมเ่นน้ความสะดวกสบาย
เท่าใดนกั ดา้นอาหารหรอืของรบัประทานเลน่ อาหารจะมีหลากหลายรูปแบบในการใหบ้รกิาร เช่น 
อาหารไทย อาหารทอ้งถ่ินและ อาหารจีน  
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แนวคดิด้านลักษณะประชากรศาสตร(์Demographic) 
 ในการวิจัยในครัง้นีจ้ะตอ้งศึกษาดา้นประชากาศาสตร ์เน่ืองจากลกัษณะความชอบและ
ทัศนคติ การให้ความส าคัญในการใช้บริการของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน ด้วย เพศ อาย ุ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ ท่ี อยู่อาศัย  ชิฟแมน และเลสลีย์ กล่าวว่า ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรป์ระกอบไปดว้ย อาย ุเพศ เชือ้ชาติ รายได ้อาชีพ สถานภาพ ขนาดครอบครวั และ
ต าแหน่งท่ีอยู่อาศัย โดยเกณฑ์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งท่ีบ่งชีไ้ดง้่ายจากการถามตอบหรือการสังเกต 
นกัการตลาดสามารถแบ่งประเภทของผูบ้รโิภคได้เป็นระเบียบและชดัเจนขึน้จากการใชล้กัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์เช่น แบง่ตามกลุม่อาย ุหรอืกลุม่รายได ้(Leon G. Schiffman 2004) 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียแสน จงัหวดัเชียงราย ผูว้ิจยัไดใ้ชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์
เพื่อแบง่ผูบ้รโิภคใหไ้ดค้วามชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันี ้(นภวรรณ คณานรุกัษ,์ 2556) 
 1.เพศ (Sex) เป็นการแบง่สว่นตลาดท่ีส าคญั ผลิตภณัฑบ์างประเภทมีความชดัเจนท่ีจะแบง่
ส่วนตลาดตามเพศหญิงหรือเพศชายเช่น ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางหรือผลิตภณัฑก์ าจดัหนวดขน
(นภวรรณ คณานรุกัษ ์2556) 
 2.อาย ุ(Age) อายเุป็นปัจจยัท่ีแบ่งส่วนตลาดไดอ้ย่างง่าย เน่ืองจากอายสุามารถบ่งบอกได้
ถึงความตอ้งการและความสนใจในสินคา้ต่างๆ และการคาดการในการออม การใช้จ่าย เช่น 
บรษัิทผูผ้ลิตซอสมะเขือเทศ Heinz เขา้ใจในปัญหาการบรโิภคซอสมะเขือเทศของเด็กจึงไดแ้นะน า
บรรจภุณัฑใ์หม่ส  าหรบัผูท่ี้มีอายนุอ้ยท่ีเรยีกว่า EZ Squirt Ketchup เป็นแพ็คเกจท่ีออกแบบมาให้
เด็กสามารถบีบใชง้่ายไดง้่าย(นภวรรณ คณานรุกัษ ์2556) 
 3.สถานภาพ (Status)  ลกัษณะของสถานภาพทางครอบครวัท่ีเป็นสิ่งท่ีตอ้งใหค้วามสนใจ
ในการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดและจ านวนการซือ้ และลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนในการใช้
สินคา้ใดสินคา้หนึ่งและยังตอ้งสนใจในลกัษณะทางประชาการศาสตรแ์ละโครงสรา้งดา้นสื่อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครวัเพื่อท่ีจะช่วยท าใหพ้ฒันากลยทุธก์ารตลาด (ศิรวิรรณ 
เสรรีตัน ์2538) 
 4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวแปรท่ี
ส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด นักการตลาดใหค้วามส าคญักับผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่
ครอบครวัท่ีมีรายไดต้  ่า คือตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ (ศริวิรรณ เสรรีตัน ์2538) 
 5.ภมูิล  าเนา (Resident)   ภมูิล  าเนา หรอืถ่ินท่ีอยู่อาศยัแตล่ะท่ีมีชนชาติท่ีอยู่อาศยัแตกตา่ง
กนั น ามาซึง่ความเช่ือ ลกัษณะทางการเมือง ท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะพืน้ท่ี (Kotler, 2003) 
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แนวคดิเกี่ยวกับ UX Strategy 
 การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญเป็นการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและปรบัปรุงสินคา้หรือบริการของธุรกิจบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญเพื่อท่ีจะไดต้อบสนอง
ความตอ้งการผูข้องบริโภค ผูว้ิจัยจึงเลือกใชแ้นวคิดเก่ียวกับ UX Strategy ซึ่งการวิเคราะหแ์บบ 
UX Strategy สามารถเขา้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างลึกซึง้และยังเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนท่ีท าใหเ้ห็นถึงจุดบกพร่องในการด าเนินงานของสินคา้และบริการของธุรกิจเรือส าราญ
ดงักลา่วท่ีศกึษาในครัง้นี(้Jaime Levy, 2015) 
 
UX Strategy  
 UX Strategy คือ กระบวนการก่อนท่ีจะท าการออกแบบหรอืพฒันาผลิตภณัฑด์ิจิทลั ซึ่ง
ตอ้งมีการตรวจสอบกบัลกูคา้ ผูท่ี้มีประสิทธิภาพในการท่ีจะพิสจูนว์่าสิ่งท่ีบรษัิทก าลงัจะผลติขึน้มา
เป็นท่ีตอ้งการของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคหรอืไม ่และยงัเป็นการวางแผนในระดบัสงู ท่ีเป็นการวางแผน
ในแบบ “ภาพใหญ่” เพื่อท่ีจะท าใหธุ้รกิจบรรลไุปถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ ในความไม่แน่นอนของ
องคป์ระกอบต่างๆ UX Strategy เป็นเครื่องมือเพื่อสรา้งและท าตาม “แผนการ” จะท าให้จาก
จดุเริม่ตน้ A ไปถึงจดุ B ท่ีตอ้งการ (เปา้หมาย) ในเวลาอนัรวดเรว็ 
 UX Strategy เหมาะกับใคร 
 การใช ้UX Strategy เหมาะกบัผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจ Startup หรอื ผูท่ี้ท าเก่ียวกบัการ
ท าผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อการท าธุรกิจหรือผลิตภณัฑใ์หป้ระสบความส าเร็จ ถึงแมว้่าจะมีเครื่องมือ 
หรอืแนวทางเพื่อช่วยเรือ่งการพฒันาผลิตภณัฑ ์ซึง่มีเวลาท่ีจ ากดั ไม่สามารถทดลองวิธีการทัง้หมด
ได ้UX Strategy จะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัธุรกิจและผลิตภณัฑท่ี์ท าอยู่ไดอ้ย่าง
รวดเรว็ โดยผ่านขัน้ตอนท่ีง่ายและไดเ้ลือกท าเฉพาะสิ่งท่ีส  าคญัเท่านัน้ 
 
องคป์ระกอบหลักใหญ่ของ UX Strategy  
 สามารถแบง่ออกไดด้งันี ้
 1. Business Strategy กลยุทธ์ธุรกิจ คือ สิ่งท่ีบ่งบอกทิศทางของธุรกิจว่าจะเติบโตไป
ทางทิศไหน คู่แข่งท่ีต่อสูเ้ป็นอย่างไร โดยมีแนวทางบอกว่าธุรกิจจะอยู่ส่วนไหนของตลาด ท่ีจะ
สามารถบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจท่ีคาดไว ้
 2. Value Innovation คณุค่านวตักรรม คือ ขัน้ตอนท่ีสามารถหาจุดตรงกลางของธุรกิจ
ระหว่าง คุณค่าท่ีลูกคา้ไดร้บัและคุณค่าท่ีบริษัทไดร้บั หากสามารถหาจุดนีไ้ด ้บริษัทจะมีก าไร 
เน่ืองจากลกูคา้ก็ซือ้และการแกปั้ญหาท่ีบรษัิทน าเสนอมาใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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   สตูรการหาคณุคา่นวตักรรม 

   คณุคา่ท่ีลกูคา้ ÷  ผูใ้ชไ้ดร้บั = สิ่งท่ีไดร้บั – ราคาท่ีซือ้มา 

   คณุคา่ ÷ ก าไรท่ีธุรกิจไดร้บั = ราคาขาย – ตน้ทนุ 
 

 

ภาพประกอบ 16 คณุคา่นวตักรรม 

              ท่ีมา: Jaime Levy, 2015  

 3. Validated User Research คือ เป็นการวิจัยผู้ท่ีได้ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการ
บรกิารนัน้แลว้ เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้ผิดพลาดท่ีพบไดบ้่อยครัง้จากการสรา้งผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร คือ 
การท่ีลกูคา้หรือผูใ้ชง้านไม่เห็นคณุค่าของผลิตภณัฑ ์ในส่วนของ User Research คือวิธีการท่ีจะ
ช่วยใหไ้ดเ้ขา้ใจผูใ้ชม้ากขึน้และมองเห็นภาพว่า  สิ่งท่ีผูใ้ช ้หรอื ลกูคา้คิด ตรงกบัสิ่งท่ีสื่อสารออกไป
หรอืไม่ หากสารมีความผิดแปลกไป จะตอ้งแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงไดท้นัการ ซึง่มีวิธีศกึษาขอ้ผิดพลาด
หรือการรบัรูคุ้ณค่าของผลิตภณัฑแ์ละการบริการจากประสบการณ์ของผูใ้ชด้ว้ยการ สมัภาษณ์
เดียว กลุม่ การสงัเกต วารสารและการบนัทกึ การติดตาม บคุคลและอ่ืน 
 4. Killer UX Design  จะไม่เหมือนกนักบั UX Designในแบบก่อนท่ีจะพฒันาผลติภณัฑ์
หรือกบริการท่ีโดยเนน้ของผูใ้ชเ้ป็นส าคญัการมีส่วนร่วมและการออกแบบมากกว่าท่ีจะพัฒนา
ลกูคา้และการสรา้งโมเดลของธุรกิจ จงึท าใหไ้ม่ประสบความส าเรจ็เม่ือออกสูต่ลอด ความแตกตา่ง
ระหว่าง UX Designer กบั Killer UX Design คือการเขา้ไปท างานอย่างใกลชิ้ดและมีส่วนรว่มกบั 
ผูมี้สว่นไดเ้สีย หรอื ฝ่ายอื่นๆ รวมไปถึงการศกึษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจตลาด ตอ้งท าใหเ้ห็น
ภาพมมุกวา้ง เห็นอปุสรรค โอกาส ท่ีอาจจะถกูเลือนหายไปถา้หากท าแต่ในส่วนของ UX Design 
เพียงอย่างเดียว ตวัอย่างเช่น หาก UX หรือ Flow ในการสมัครสมาชิกของแอพพลิเคชั่น เกิดมี
ปัญหา จะสง่ผลกระทบตอ่ยอด ผูใ้ชร้ายใหมโ่ดยตรง  
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตดัสินใจซือ้ 
 ผูว้ิจัยเลือกใช้ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ในเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ เลือกศึกษาการตัดสินซือ้ 5 
ขัน้ตอนและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นประโยชนต์่อการพฒันาสินคา้
และบรกิารในการวิจยัในครัง้นี ้
 มนุษยจ์ะตอ้งมีเรื่องให้ตอ้งตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่ งเรื่องท่ีตัดสินใจไปแลว้ยัง
จะตอ้งหวนคิดถึงกบัการตดัสินใจแต่ละครัง้ มีการตดัสินใจท่ีดีหรอืไม่อย่างไรและมีเหตกุารณห์รือ
บรบิทใดเขา้มาเก่ียวขอ้งในขณะตดัสินใจ การตดัสินใจ คือ การเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือก
สองทางหรือมากกว่านัน้ (Schiffman, 2007, p.508)เช่นการตดัสินใจว่าจะซือ้หรือไม่ซือ้ ระหว่าง
สินคา้ A กบัสินคา้ B การตดัสินใจว่าจะท ากิจกรรม  A หรือ B หรือการตดัสินใจท่ีจะซือ้สินคา้เงิน
สดหรือเงินผ่อน จะเห็นไดว้่าทุกๆวนัของแต่ละบุคคลจะตอ้งมีการตดัสินใจอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้
นกัการตลาดจึงใหค้วามส าคญักับการตดัสินใจของผูบ้รโิภค โดยท าการศึกษาระดบัการตดัสินใจ
ของผูบ้รโิภคและโมลเดลของการท าการตดัสินใจของผูบ้รโิภค 
 
 กระบวนการตดัสินใจ 
 จากการพิจารณาผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งมีการตดัสินใจผลิตภณัฑห์รือการใชบ้รกิารทุกครัง้
เสมอ  จงึสามารถแบง่การบวนการตดัสินใจของผูบ้รโิภคมี 5 ขัน้ตอน (Kotler, 2003)  
 ขัน้ตอนท่ี 1 การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ (Need arousal ) 
 ขัน้ตอนแรกของกระบวนการซือ้ คือ การท่ีผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงปัญหาหรือถูกกระตุน้ใหเ้กิด
ความตอ้งการ แรงในการกระตุน้ความตอ้งการ อาจเกิดภายในรา่งกายตวัเองหรือเกิดจากนกัการ
ตลาด เพื่อกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ นักการตลาดเลือกใช้ตัวกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ  
บางครัง้ความตอ้งการ แรงกระตุน้ตอ้งมีระยะเวลานานๆ แต่ความตอ้งการอาจยงัไปไม่ถึงระดบัท่ี
ท าใหเ้กิดการกระท า เช่น เม่ือนักการตลาดปลุกใจใหลู้กคา้ซือ้รองเทา้ใหม่ๆ ดว้ยการดีไซนห์รือ
เสนอแฟชั่นใหม่ๆ  โดยผูท่ี้ช่ืนชอบการแตง่ตวัหรอืการโฆษณาสนิคา้บอ่ยๆพรอ้มกบัการลดราคาท า
ใหลู้กคา้ท่ีก าลงัประหยัดเงินสนใจซือ้สนคา้ดว้ย ฉะนั้นนักการตลาดตอ้งศึกษาและวิจัยเพื่อให้
ทราบถึงความตอ้งการหรอืปัญหาของผูบ้รโิภคท่ีจะน าไปสูก้ารซือ้สินคา้ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การหาขอ้มลู (Information Search) 
 ผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้วจะพิจารณาหาข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีส าคัญ
เก่ียวกบัประเภทสนิคา้ ราคาสนิคา้ สถานท่ีจ าหน่าย และขอ้เสนอพิเศษตา่งๆ เก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้ง
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หลายๆ ยี่หอ้ นกัการตลาดตอ้งใหค้วามสนใจถึงแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ท่ีผูบ้รโิภคจะหาขอ้มลูตา่งๆและ
อิทธิพลของแหลง่ขอ้มลูท่ีจะมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ แหลง่ขอ้มลูของผูบ้รโิภคแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ 
 1.ขอ้มลูจากบคุคล ไดแ้ก่ เพื่อน ครอบครวั เพื่อนบา้น และผูใ้กลชิ้ด ซึง่เป็นแหลง่ขอ้มลูท่ี
มีอิทธิพลตอ่ผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ 
 2. ขอ้มลูการคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา และพนกังานของบรษัิท 
 3. ขอ้มลูสาธารณะ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร ์วิทย ุโทรทศัน ์และสิ่งพิมพต์า่งๆ 
 4. ขอ้มลูทดลอง ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยทดลองใชส้นิคา้นัน้ๆ แลว้ 
 นักการตลาดตอ้งรูต้อ้งใหค้วามสนใจกับแหล่งขอ้มูลท่ีจะแตกต่างกันไปตามชนิดของ
สินคา้และลกัษณะของผูซ้ือ้ พบว่าโดยส่วนมากผูบ้รโิภคจะไดร้บัขอ้มลู ข่าวสาร สื่อโฆษณา จาก
สินคา้ประเภทสบู่ ยาสีฟัน  แต่ในการซือ้รถยนตผ์ูบ้รโิภคมกัจะหาขอ้มลูจากการรสอบถามผูท่ี้เคย
ใชม้าก่อน ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงสินคา้ท่ีขายอยู่ว่าลูกคา้จะหาขอ้มูลจากแหล่งใด เพื่อจะไดใ้ช้
ก าหนดแผนการตดิตอ่สื่อสารกบัผูบ้รโิภคตอ่ไป 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินคา่ทางเลือกก่อนซือ้ (Pre-purchase Alternative Evaluation) 
 เม่ือผูบ้ริโภคไดร้บัขอ้มลู ข่าวสาร มาครบถว้นแลว้จะน ามาใชป้ระโยชนใ์นการเลือกซือ้
สินคา้ ดว้ยการก าหนดความตอ้งการของตนเองขึน้พิจารณาต่างๆ ของผลิตภณัฑต์ราสินคา้ ท่ีได้
รบัมาจากข้อมูล ท าการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละตราสินค้า และเปรียบเทียบกับ
คณุสมบตัิของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตนตัง้ไว ้ โดยมีเรื่องความเช่ือ ความเช่ือต่อตราสินคา้หรือ
บรกิารและทศันคติ เขา้มาประกอบการตดัสินใจเลือกตราสนิคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสดุ 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การซือ้ (Purchase decision)  
 เม่ือด าเนินการผ่านการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้รโิภคจะไดส้ินคา้และตราสินคา้ท่ีตรง
กบัสิ่งท่ีตัง้ใจไวก้บัของตนเองมากท่ีสดุท่ีจะซือ้ และนีค้ือผูบ้รโิภคจะเกิดความตัง้ใจซือ้ (Purchase 
Intention) ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือถึงเวลาท่ีจะท าการซือ้จรงิๆ อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนใน
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคได้อีก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคม(Social factors) ปัจจัยด้าน
สถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการซือ้(Anticipated situation factors) เช่น ในช่วงเวลาท่ีตดัสินใจแลว้
ไปจนถึงช่วงเวลาท่ีจะซือ้จรงิอาจเกิดเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงตา่งๆ ขึน้ ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 
ผูซ้ือ้ตกงาน มีผูเ้คยใชม้าบอกว่าสินคา้ยี่หอ้นัน้ๆ ไม่ดี เป็นตน้ ซึ่งจะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
ลงัเลใจในการซือ้ ทัง้ๆ ท่ีมีความตัง้ใจซือ้แลว้ ดงันัน้นกัการตลาดไม่อาจจะเช่ือถือไดเ้ต็ม 100% ว่า
การท่ีผูบ้รโิภคมีความตัง้ใจซือ้แลว้จะเกิดความตัง้ใจซือ้จริงๆ เพราะผูบ้ิโภคมกัจะเกิดการรบัรูถ้ึง
ความเสี่ยง(Risk Perception) เกิดขึน้ซึ่งผูบ้รโิภคมกัจะท าการลดความเสี่ยงใหก้บัตนเอง โดยการ
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สอบถามจากผูท่ี้เคยใชห้รือเลือกซือ้ยี่หอ้ท่ีมีประกันหรือเฉพาะยี่หอ้ท่ีมีคนใชเ้ป็นจ านวนมากๆ 
(ไวว้างใจ) ฉะนัน้นกัการตลาดตอ้งพยายามผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ ใหค้วามช่วยเหลือ
แนะน าในการซือ้ และมีการรบัประกนัการซือ้ครัง้นัน้ๆ เป็นตน้ เพื่อช่วยใหผู้บ้รโิภคคลายความรูส้กึ
เสี่ยงลงและตดัสินซือ้ไดง้่ายขึน้ 
 ขัน้ตอนท่ี 5 พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) 
 ณ ปัจจบุนันกัการตลาดไม่ใหค้วามส าคญัเพราะการซือ้ของผูบ้รโิภคตอ้งใหค้วามส าคญั
ในเรื่องของพฤติกรรมและความรูส้ึกหลงัการซือ้อีกดว้ย เม่ือผูบ้ริโภคไดซ้ือ้สินคา้และเกิดความ
พอใจก็จะมาซือ้ซ  า้ในครัง้ตอ่ไป แตถ่า้ตรงขา้มกนั หากใชแ้ลว้ไม่พึงพอใจผูบ้รโิภคจะเกิดทศันคติท่ี
ไม่ดีตอ่สินคา้หรอืบรกิารและเกิดการเลิกใชใ้นท่ีสดุ 
 ดงันั้นนักการตลาดจะตอ้งคอยติดตามความรูส้ึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นตา่งๆ เพื่อจะไดน้ ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตอ่ไป 
 จากแนวคิดการตดัสินใจซือ้ กระบวนการตดัสินใจ 5 ขัน้ตอน ผูว้ิจยัเลือกใชก้ระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ขัน้ตอนท่ี 4 ในการศกึษาในครัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง ใหก้บัสินคา้
และบรกิาร 

แนวคดิเกี่ยวกับการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 การท าวิจยัเรื่อง “การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย” เป็น
การศึกษาเรื่องการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในความประสงคท่ี์ตอ้งการสินคา้หรือบริการ การศึกษา
การตัดสินใจ ผูว้ิจัยเลือกใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมเพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมท าให้ทราบถึงความพึ่งประสงคข์องผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง
ชัดเจนและแม่นย า ซึ่งกระบวนการของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมมี การวิเคราะห์และ
กระบวนการดงันี ้
 (มนตรี พิริ ยะกุล, 2555)การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม(Conjoint Analysis) คือเทคนิคใน
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อหาคุณลักษณะท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์(Attribute)และระดับ
(Level)เหมาะสมท่ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึ่งพอใจและเกิดความตอ้งการซือ้สินคา้
และบริการ(Harrison, Gillespie, and Fields, 2001) การแยกคุณลกัษณะของสินคา้และบริการ
ช่วยท าใหผู้บ้ริโภคไดเ้ปรียบเทียบหรือระบุการใหคุ้ณค่า การใหค้วามส าคญั หรือความตอ้งการ
ปรบัปรุงในเรื่องใดมลูคา่ทีผูบ้รโิภคประมาณไดนี้ก็้คือมลูคา่ของอรรถประโยชนส์  าหรบัคณุลกัษณะ
ของสินคา้แตล่ะระดบันัน้เอง เช่น ธุรกิจบรกิารบอ่ปลา เจา้ของกิจการตอ้งศกึษานกัตกปลา ในเรือ่ง
ของความตอ้งการปลาขนาดใด ตอ้งการตกปลาก่ีตวั ตอ้งการประสบผลส าเรจ็ในการตกปลามาก
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หรอืนอ้ยเพียงใด จ านวนปลาตามขนาดใดท่ีกฎหมายอนญุาต ก าหนดไว ้ค่าใชจ้่ายในการตกปลา
ท่ียอมรบัได(้Hicks, 2002) 
 
กระบวนการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม 
 กระบวนการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มมีดงัตอ่ไปนี ้
 1. การก าหนดคุณลักษณะ(Attribute) และระดับคุณลักษณะ(Attribute Level) การ
เลือกคณุลกัษณะของสินคา้หรือบริการควรเลือกคณุลกัษณะท่ีสามารถควบคมุและมีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลือกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค อาจสงัเกตพฤติกรรมของกลุม่เปา้หมายในตลาดท่ี
แท้จริง(pilot study) การก าหนดคุณลักษณะจะตอ้งมีการศึกษา3แบบ โดยมี 3 วิธีดังนี ้   วิธีท่ี
(1)Traditional conjoint analysis และวิธีท่ี(2)Choice-based approachส าหรบัสองคณุลกัษณะ
ท่ีมีจ านวนน้อยกว่า 10 คุณลักษณะ ส่วนของวิธีท่ี (3)Adaptive conjoint analysis ซึ่งเป็นวิธีท่ี
พัฒนาขึน้ เพื่อการก าหนดคุณลักษณะท่ีมีจ านวนมากขึน้  หรืออาจมีถึง 30 คุณลักษณะ
(Kanetkar.2006) 
 การก าหนดระดับคุณลักษณะ(Attribute level) การก าหนดระดับควรก าหนดระดับท่ี
สามารถจูงใจ กระตุน้ใหมี้การตอบสนอง และมีความครบถว้น เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถ
น ามาใชไ้ดจ้รงิ(Bajaj.1999) โดยแฮรแ์ละคณะ(Hairet al. 1998) กลา่ววา่ควรเรยีงล าดบัของระดบั
ความเหมาะสมและทุกระดับต้องได้รับการยอมรับจากกผู้บริโภคและในแต่ละระดับต้องมี
ความสมัพนัธไ์ปในทางเดียวกนั ไม่ขดัแยง้กนัและตรงกบัความเป็นจรงิ เป็นตน้ 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) การก าหนดคณุลกัษณะจะตอ้งมีความเป็น
อิสระต่อกันหรืออาจจะมีการเทียบเป็นคู่ ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน (มนตรีพิริยะกุล , 2555) 
รูปแบบการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีดงันี ้(Malhotra, 2009) 
   2.1 Pairwise approach คือ การใหผู้ต้อบประเมินชดุคณุลกัษณะทีละคูจ่นครบทกุ
คู ่โดยเรยีงล าดบัตัง้แตช่อบมากท่ีสดุถึงนอ้ยท่ีสดุเป็นการง่ายตอ่การตดัสินใจของผูต้อบ แตข่อ้เสีย
เป็นการจ ากดัการประเมินโดยไมไ่ดป้ระเมินภาพรวม(Malhotra, 2009) 
   2.2 Full-profile approach คือการประเมินชุดคณุลกัษณะทัง้หมดพรอ้มกนัทุกชุด 
สามารถเปรียบเทียบและประเมินภาพรวม วิธีนี ้เหมาะสมกับชุดคุณลักษณะท่ีมีจ านวน
คณุลกัษณะจ านวน 4-6 คณุลกัษณะ (Gonzalez Calleros Juan Manuel, n.d.) 
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 3. การประมาณความพึ่งพอใจ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเป็นเทคนิคในการ
วิเคราะหห์ลายตวัแปร ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีน ามาใชเ้พื่อการประมาณความพึ่งพอใจหรือความชอบ
ในคณุลกัษณะของสนิคา้และบรกิาร โดยมี 3 รูปแบบดว้ยกนั ดงันี ้
   3.1 Vector model หรือ linear model หรือแบบเส้นตรง คือการแสดงความพึง
ประสงคใ์นลกัษณะของ single linear  function มีลกัษณะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มขึน้
หรอืลดลงก็ได ้ซึง่อยูใ่นลกัษณะของเสน้ตรง 
   3.2 Ideal-point modelคือ การแสดงความสมัพนัธร์ะดบัความพึงประสงคใ์นแบบ
เสน้โคง้ เหมาะกับคณุลกัษณะเชิงคณุภาพ  ซึ่งแสดงออกมาในรูปเสน้โคง้คว ่า ในส่วนตรงกลาง
ของเสน้โคง้(ideal- point) จะมีค่ามากท่ีสุด และยงัเป็นจุดสูงสุดท่ีแสดงถึงความพึงประสงคต์่อ
คณุลกัษณะนัน้ หรอืสามารถแสดงออกมาในรูปของเสน้โคก้หงาย (anti-ideal-point) 
   3.3 Part - worth model  คือ การแสดงความสมัพันธ์ของความพึงประสงคท่ี์ง่าย
ท่ีสุด  เป็นตัวแปรคุณลกัษณะท่ีไม่สามารถไดร้บัระดับคุณลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความพึง
ประสงคส์ามารถเปลี่ยนแปลงในแบบเพิ่มขึน้หรอืลดลงก็ได ้
 4. การวดัผล (Measurement Scale) การวดัความพึงประสงคต์อ้งใชร้ะบุอนัดบั(Rank) 
หรอืการใหค้ะแนนตามล าดบัความพงึประสงค ์วิธีการวดัความพงึประสงคมี์ 3 วิธี (มนตร ีพิรยิะกลุ
, 2555) ดงันี ้
   4.1 Score based คือ การวดัความพึงประสงคโ์ดยการใหค้ะแนน การวดัความพึง
ประสงคด์ว้ยวิธีนีส้ามารถวดัไดก้ับชุดคณุลกัษณะท่ีมีจ านวนมากหรือนอ้ยก็ไดเ้ช่นกัน แต่ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถใหค้ะแนนเท่ากนัหมด ท าใหเ้กิดความคาดเคลื่อนในการวิเคราะหข์อ้มลูได ้
   4.2 Choice Based คือ การวดัความพึงประสงคโ์ดยใหผู้ต้อบ ตอบทีละหลายชุด
คณุลกัษณะและใหผู้ต้อบเลือกไดเ้พียงชดุเดียวและวนไปจนครบทกุชดุ 
   4.3 Card Based คือ เป็นการวดัความพงึประสงค ์ดว้ยการจดัอนัดบั(Rank) ผูต้อบ
จะตอ้งเลือกชดุคณุลกัษณะท่ีพึงพอใจ ชอบมากท่ีสดุเท่านัน้ และจดัอบัดบัความพึงประสงค ์หรือ
ชอบนอ้ยลงไปตามล าดบั 
 5. การประมาณค่า (Estimation Procedure) มีทั้งแบบMetric และแบบNon-metric
ไ ด้ แ ก่ MONANOVA, PREDMAP, LINMAP, Non-metric Tradeoff, Multiple Regression, 
LOGIT, PROBIT, Hybrid, TOBIT และDiscrete Choice Self Explicated Additive Models 
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 6. การวิเคราะห์ผลชุดแบบจ าลอง (Simulation Analysis) ท าได้หลากหลายวิธีเช่น
Maximum Utility (คา่อรรถประโยชนส์งูสดุ) Average Utility (Bradley-Terry-Luce), LOGIT และ
PROBIT 
 ในการศกึษาครัง้นีจ้ะใชว้ิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยก าลงัสองนอ้ยสดุ (Ordinary Least 
Square Regression: OLS) เป็นวิธีท่ีเรียบง่ายไม่ซับไดไ้ดผ้ลดีและเป็นท่ีนิยมใช้โดยทั่วไปวิธีนี ้
สามารถใชก้ับความพึงประสงคไ์ดทุ้กรูปแบบ (Part worth, Vector, Ideal Point) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหท์ าใหท้ราบถึงชดุคณุลกัษณะท่ีบง่ชีค้วามพงึประสงคห์รอืความชอบของผูต้อบมีตอ่ระดบั
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑห์รอืบรกิารโดยรูปแบบการวิเคราะหเ์ป็นไปตามสมการถดถอยตอ่ไปนี ้
  Zi = f (yi1i2 … im) = B 1il (X 1il) + B 2i2 (X 2i2) + … + B mim (X mim) 
      เม่ือ  B = คา่ถ่วงน า้หนกัในสมการถดถอย 
              X = คือตวัแปรจ าลองอิสระ 
              y = อนัดบัหรอืคะแนนประเมินของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เม่ือไดส้มการถดถอยแลว้พิจารณาคา่สหสมัพนัธ ์(r) หากคา่สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.7-
0.8 ถือวา่มีความเท่ียงตรง (Validity) สงู (มนตร ีพิร ิยะกลุ, 2555) 
 การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดคณุลกัษณะและระดบัดว้ยการศึกษาจากคณุภาพการ
บรกิาร 5 คณุลกัษณะ และ การสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูป้ระกอบการ และสอบถามจากนกัท่องเท่ียว
ท่ีเคยใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญจ านวน 10 คน โดยใชว้ิธีการวิเคราะหข์อ้มลูการวิเคราะห์
องคป์ระกอบรว่มในรูปแบบ Part-worth Model เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีแสดงขอ้มลูแบบรอ้ยละท าใหผู้ท่ี้
อา่นสามารถเขา้ใจขอ้มลูไดง้่าย 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 (จัตุรตัน์, 2546)ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธุรกิจน าเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะ
ประชากรศาสตรข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีมลูเหตจุงูใจในการใชบ้รกิาร ความพึงพอใจในการใช้
บรกิาร และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารธุรกิจน าเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่(1) เพศ สถานภาพ อาย ุศกึษา 
อาชีพ และมีรายไดต้่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจน าเท่ียว 
(2) มลูเหตจุงูใจในการใชบ้ริการดา้นเช่ือถือในตวับุคคล (ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการ/ผูบ้รหิาร)และดา้น
พนักงานตอ้นรบัในส านักงานยิม้แยม้แจ่มใสและบริการดี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธุรกิจน าเท่ียว (3)ความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นมคัคเุทศก ์ดา้นยานพาหนะ 
ดา้นสถานท่ีพกั และดา้นอาหาร มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นพนักงานตอ้นรบัใน
ส านกังานและดา้นพนกังานขบัรถ มีความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารธุรกิจ
น าเท่ียว ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (4) ปัจจัยทางการตลาดของธุรกิจน าเท่ียว ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริมการจัดจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธต์่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารธุรกิจน าเท่ียว ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  
 (อจฉัรา ชีวะตระกลกิูจ และ คณะ, 2561)ไดศ้ึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผูบ้รโิภคการท่องเท่ียว
เรือส าราญและการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจเรือส าราญในกลุ่มท่องเท่ียวอันดามัน ” 
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยัเพื่อศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคการท่องเท่ียวในกลุ่มท่องเท่ียวอนัดามนัและ
การให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจเรือส าราญในกลุ่มท่องเท่ียวอันดามัน ผลวิจัยพบว่า 
(1)นักท่องเท่ียวเรือส าราญท่ีเดินทางท่องเท่ียวอันดามันส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชีย โดย
ท่องเท่ียวกบัครอบครวั บคุคลท่ีตดัสินใจในการท่องเท่ียวคือสมาชิกในครอบครวั มีวตัถปุระสงคใ์น
การท่องเท่ียว คือการพกัผ่อนกับครอบครวั รูปแบบขอ้มลูท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้คือเว็บไซต ์
แหลง่ขอ้มลูหลกัในการตดัสินใจซือ้ คือค าแนะน าของเพื่อน/สมาชิกในครอบครวั โดยใชว้ิธีจองการ
จองเท่ียวโดยตรงบรษัิทเรอืส าราญ มีคา่ใชจ้่ายซือ้แพ็คเกจเรอืมากกวา่60,000 บาท จ านวนในการ
ท่องเท่ียว 4-7 คืน และเหตุผลอันดับแรกท่ีนักท่องเท่ียวเลือกมาท่องเท่ียวทะเลอันดามัน คือ 
ท่องเท่ียวธรรมชาติ (2) ผูป้ระกอบการธุรกิจการธุรกิจเรือส าราญในกลุ่มท่องเท่ียวอนัดามนัมีการ
วางแผนก่อนการเดินทางเรือส าราญแต่ละล า ได้แก่ การวางแผนเส้นทางการท่องเท่ียว การ
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วางแผนการใหบ้ริการในเรือส าราญ และการด าเนินการทางการตลาด หลังจากนั้นจึงเป็นการ
เดินทางตามท่ีวางไว ้ 
 (Aytun, 2 0 1 5 )ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง  Destination Attributes, Satisfaction, and the Cruise 
Visitor's Intent to Revisit and Recommend มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของจุดหมายปลายทางกับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเรือส าราญการตัดสินใจ
กลบัมาใชบ้รกิารซ า้และการบอกตอ่ โดยการศกึษาครัง้นีเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามกบั
นกัท่องเท่ียวท่ีเกาะโอวาฮ ูในโฮโนลลู ูรฐัฮาวาย ในปี 2013 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวิเคราะหก์าร
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่าระยะทางเป็นอปุสรรคตอ่การ
กลบัมาใชบ้ริการซ า้ของผูใ้ชบ้ริการเรือส าราญในขณะท่ีความสมัพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะของ
จดุหมายปลายทางกบัความพึงพอใจและการบอกตอ่ของผูใ้ชบ้รกิารเรอืส าราญเป็นไปในทางบวก 
โดยคุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง ไดแ้ก่ ความสะดวกของการขนส่งสาธารณะ ความ
ปลอดภัย และราคามีผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก ในขณะท่ีคุณลักษณะอ่ืนๆของจุดหมาย
ปลายทาง เช่น กิจกรรมบนฝ่ัง หรือการน าเท่ียว ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารเรือ
ส าราญ จากผลการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ในการพยายามเพิ่มความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้รกิารดว้ยคณุลกัษณะของจดุหมายปลายทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกลบัมา
ใชบ้รกิารซ า้และการบอกตอ่ดว้ย 
 (สภุคัร ค าพะแย, 2551)ไดศ้กึษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกใชบ้รกิารของบรษัิทน าเท่ียวตา่งประเทศ ล าดบัความส าคญัของ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัท่ีส  าคญัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือดา้น
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านราคา ส่วนด้านท่ีให้ความส าคัญในระดับ
ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกายภาพ 
ตามล าดบั  
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 (สุชาดา ธโนภานุวฒัน ์และ สมบัติ กาญจนกิจ, 2555)ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารธุรกิจน าเท่ียว พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้รกิารธุรกิจน า เท่ียวภายในประเทศ
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นบคุลากรมากเป็นล าดบัแรก โดยปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้น
ช่องทางการจดัจ า หน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด เพศหญิงใหค้วามส าคญัมากกวา่เพศชาย 
นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นบุคลากรแตกต่างกัน และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงรายไดต้า่งกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทกุดา้นไม่แตกตา่งกนั 
 
 

 

 



 

บทที ่3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 การวิจัย เรื่อง การออกแบบการท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดย
เทคนิคการวิเคราะหค์อนจอยท ์ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
    1.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
    2.การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
    3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
    4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
    5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีค้ือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย มีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ซึง่ไมท่ราบประชากรท่ีแน่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีแ้บบออกเป็น 2 กลุม่ตวัอยา่ง 
  1.กลุ่มตัวอย่างแบบสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 การสมัภาษณเ์ชิงลกึกลุม่ตวัอย่างเพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มลูมารวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหถ์ึง
ปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
  2.กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวในเขตอ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  สามารถ
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนด้วย(Cochran W.G., 
1977) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ0.10 ได้
จ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 96.04 ตวัอย่าง และเพิ่มไว ้4 ตวัอย่าง รวมเป็น 100 ตวัอย่าง เพื่อให้
สามารถหาค่าความแปรปรวนท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอย่างได ้โดยมีสูตรในการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งดงันี ้
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                  𝑛 =
𝑍2

4𝑒2 
   โดยก าหนด  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
             Z แทน ค่าทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 มี

คา่เท่ากบั±1.96 
            e   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้
เท่ากบั 0.10 
   สามารถแทนคา่ในสตูรไดด้งันี ้

     แทนคา่  n =
(1.96)2

4(0.10)2 

               = 96.04 ≈ 100 ตวัอยา่ง 
 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  การสมัภาษณเ์ชิง
ลึกเพื่อตอ้งการใหท้ราบถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการในการเลือกใชบ้รกิารบริษัทน า
เท่ียวเรอืส าราญ โดยผูว้ิจยัไดส้มัภาษณผ์ูป้ระกอบการบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ และนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ จ านวน 10 คน  
 การสุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 
 ขัน้ตอนท่ี 1 .ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัเลือก
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือ
ส าราญ ในอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ใชว้ิธีการคดัเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจยัใช้
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยความสะดวกและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม จน
ครบ 100 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือในการท าวิจยั 
 การวิจยัในครัง้นีไ้ดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กาวิจยัเชิงคุณภาพ และ การวิจยัเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครือ่งมือตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 
   1. ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ หรือ งานวิจัยเชิงปริมาณ ท่ี
เก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยเรือส าราญ  เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้ง
ส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
  2. สรา้งแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี
แนวคดิ หรอืขอ้มลูท่ีไดศ้กึษา 
  3. น าแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งไปใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูคณุลกัษณะของผลิตภณัฑห์รอืการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
               4. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็น ลักษณะ (Attribute) และระดับ
ลกัษณะ (Level) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวิจัยเชิงปริมาณ 
   1. สรา้งสถานการณ์จ าลอง (Profile) จากใชล้ักษณะ (Attribute) และระดับลักษณะ
(Level) ท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้ ผ่านโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป เพื่อใหร้ะบบสุ่มสถานการณจ์ าลองท่ี
เหมาะสม 
  2. คดัเลือกสถานการณ์จ าลอง (Profile) ใหมี้จ านวนท่ีเหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
ส  าเรจ็รูป ในการคดัเลือกสถานการณจ์ าลอง (Profile) ท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสดุเพื่อน าไปใชใ้น
การสรา้งแบบสอบถาม 
  3. สรา้งแบบสอบถามจากขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษาและคัดเลือก ใหค้รอบคลุมตามความมุ่ง
หมายของการวิจยัในครัง้นี ้
  4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
สมบรูณข์องแบบสอบถาม และปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บั 
  5. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาลงรหสัตามท่ีก าหนดไวเ้พื่อใหใ้นการประมวลผล
ในโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
  6. ประมวลผลขอ้มลูท่ีลงรหสัโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเครื่องมือท่ีใชใ้นส่วน
ของการวิจยัเชิงคณุภาพ และ สว่นเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ ไดด้งัตอ่ไปนี ้
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1. เครื่องบนัทึกเสียง หรืออุปกรณ์ส าหรบับนัทึกเสียงระหว่างการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพื่อ
น ามาถอดเสียงระหวา่งการสมัภาษณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 2. สมดุบนัทกึ เพื่อจดบนัทกึ ขอ้มลูระหวา่งการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
 3. แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเพื่อเป็นแนวทางใหผู้ว้ิจยัในการ
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งอาจถามค าถามเรียงตามขอ้หรือไม่ก็ได ้และอาจถามค าถาม
เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีตัง้ไวแ้ต่ไม่เกินขอบเขตในการศึกษา โดยแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งนี ้
ผูว้ิจยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มีขอ้ค าถามดงันี ้
  1. โครงสรา้งเรอื มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
  2. กิจกรรมบนเรอื มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
  3. การบรกิารเสรมิมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
  4. หมวดหมู่ของการใหบ้ริการดา้นอาหารบนเรือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ในการวิจยัเชิงปรมิาณผูว้ิจยัใชเ้ครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยแบง่แบบสอบถามออกแบบ 2 สว่น ประกอบดว้ย 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์
 คือ แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้อ่เดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา จ านวน 7 ขอ้ ดงันี ้
  ขอ้ท่ี 1 เพศ (Gender) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 
ซึง่ค  าถามมีค  าตอบใหเ้ลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Questions) ดงันี ้
       1) ชาย  
       2) หญิง  
   ขอ้ท่ี 2 อายุ (Age) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึ่ง
ค  าถามแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) มีดงันี ้
       1) 15 - 25 ปี 
      2) 26 - 35 ปี 
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      3) 36 - 45 ปี 
      4) 46 - 55 ปี 
      5) 56 - 65 ปี 
     6) มากกวา่ 66 ปี   
  ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ (status) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) ซึง่ค  าถามแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) มีดงันี ้
     1) โสด    
     2) สมรส/อยูด่ว้ยกนั   
     3) หยา่รา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 
  ขอ้ท่ี 4 ระดับการศึกษา (Education) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ซึง่ค  าถามมีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ดงันี ้
     1) ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  
     2) ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า   
     3) สงูกวา่ปรญิญาตร ี
  ข้อ ท่ี  5  อาชีพ  (Occupation) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ 
(NominalScale) ซึง่ค  าถามมีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ดงันี ้
     1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 
     2) พนกังานบรษัิท/ลกูจา้ง     
     3) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
     4) ประกอบธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย    
     5) อ่ืนๆ........................................... 
  ข้อท่ี 6 (income) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)ซึ่ง
ค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) มีดงันี ้

1) ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
2) 10,000 – 20,000 บาท 
3) 20,001 - 30,000 บาท 
4) 30,001 - 40,000 บาท 
5) 40,001 - 50,000 บาท 
6) มากกวา่ 50,000 บาท 
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  ข้อท่ี  7 ท่ีอยู่อาศัย (residence) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ซึ่งค าถามมีค าตอบหลายตวัเลือก (MultichotomousQuestions) ในการแบ่งท่ี
อยูอ่าศยั(ภมูิภาค)ของผูต้อแบบสอบถาม ดงันี ้
      1) ภาคเหนือ    
     2) ภาคกลาง    
     3) ภาคอีสาน 
     4) ภาคใต ้
 ส่วนที ่2 คุณลักษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษัทน าเทีย่วเรือส าราญ 
โดยใชส้ถานการณ ์(Profile) ซึง่แบบสอบถามมีหลายตวัเลือก (Multivhotomous Questions) ตาม
จ านวนของสถานการณ ์(Profile) ในแตล่ะขอ้จะแสดงสถานการณ ์(Profile) ท่ีละ 3 -4สถานการณ ์
(Profile) ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลือกเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้น (Profile)  ท่ีพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ ซึง่จ  านวนขอ้ขึน้อยูก่บัสถานการณ ์(Profile) ทัง้หมดท่ีตอ้งการแสดง 

ตาราง 1 ตวัอยา่งแบบสอบถาม  

ขอ้ท่ี 1 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 
Attribute 1 Level 1 Level 1 Level 2 
Attribute 2 Level 3 Level 2 Level 2 
Attribute 3 Level 2 Level 2 Level 2 
ค าตอบ    
ขอ้ท่ี 2 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 
Attribute 1 Level 2 Level 2 Level 1 
Attribute 2 Level 1 Level 1 Level 2 
Attribute 3 Level 3 Level 1 Level 3 
ค าตอบ    

 
 จากตาราง 1 คือ การแสดงตัวอย่างการตอบแบบสอบถามของส่วนท่ี 2 ซึ่งมีจ านวน
สถานการณ์(Profile) 6 สถานการณ์ โดยแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเพียงหนึ่ง
สถานการณท่ี์พงึพอใจมากท่ีสดุของแตล่ะขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีแ้บ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพ และส่วนการวิจยัเชิงปรมิาณ
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
   ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของเชิงคุณภาพ 
 1.นดัหมายผูใ้หส้มัภาษณเ์พื่อท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึ โดยนดัสถานท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวั 
และเลอืกเวลาในการนดัหมายที่ผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก 
         2.บนัทึกขอ้มลูระหว่างการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยใชเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่ เครื่องบนัทึกเสียง และ
สมดุจดบนัทกึ 
        3.ถอดขอ้มลูจากเครือ่งบนัทกึเสียงลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
      ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ 
         1.น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวดั
เชียงราย 
         2.ขอความร่วมมือจากนักท่องเท่ียวให้ช่วยตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน เม่ือเก็บ
แบบสอบถามครบแลว้ น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลู 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
     การจัดกระท าข้อมูล 
 1. ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคัดเลือก
แบบสอบถามท่ีมีขอ้มลูไม่สมบรูณอ์อก 
 2. ลงรหสัขอ้มลูท่ีไดต้ามรหสัท่ีก าหนดไวส้  าหรบัใชใ้นโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
 3. ประมวลผลขอ้มลูท่ีไดล้งรหสัไว ้โดยการใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูปเพื่อวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
พรรณนาและเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดงันี ้
  1 .1  แบบสอบถามส่ วน ท่ี  1  คื อ  แบบสอบถามข้อมู ลลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
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   1.1.1. เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และ
ภมูิล  าเนา โดยท าการวิเคราะหข์อ้มลูน าเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า
รอ้ยละ (Percentage) และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เพื่ อใช้ทดสอบ
สมมติฐาน มีดงันี ้
  2.1 สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบเก่ียวกับผลของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้น 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน อาชีพ และภูมิล  าเนา ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 
 3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) มีดงันี ้
  3.1 แบบสอบถามสว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญ ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยน าเสนอในรูปแบบ คา่ความส าคญั (Importance)  

สถติทิใีช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 1. การวิเคราะหส์ถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 
 1.1 ค่าสถิติ ร ้อยละ (Percentage) ใช้น า เสนอในข้อมูลใน รูปแบบร้อยละ เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าความถ่ีของขอ้มลูแต่ละกลุ่มกับขอ้มลูทัง้หมด โดยมีสตูรในการค านวณดงันี ้(ชูศร ี
วงศร์ตันะ, 2541, หนา้ 40)  

                 𝑃 =
𝑓 × 100

𝑛
 

   เม่ือ  P  แทน  คา่รอ้ยละ 
      f  แทน  ความท่ีของขอ้มลู 
      n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลทั้งหมด โดยมีสูตรในการค านวณ
ดงันี(้กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, หนา้ 39)  

                x̄ =  
∑ x

n
 

   เม่ือ X ̄ แทน คะแนนเฉลี่ย 
          ∑x       แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
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 1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสตูรในการค านวณดงันี(้กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2550, หนา้ 48)     

S. D. =  √
n ∑ x2 −  (∑ x)2

n(n − 1)
 

    
   เม่ือ   S.D.     แทน      คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
        n      แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง   

       ∑ x2     แทน      ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

     (∑ x)2   แทน      ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ใช้ในการทดสอบ 
สมมตฐิาน ดงันี ้
  2.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ใช้สมการถดถอย 

เชิงซ้อน ท่ี มีพารามิ เตอร์จ านวน 𝑘  + 1 ตัว คือ 𝛽0  , 𝛽1, 𝛽2 , 𝛽3 , … , 𝛽𝑛  โดยการ

ประมาณ  ค่าพารามิเตอรน์ั้นจะต้องใช้ข้อมูลตัวอย่างของตัวแปร 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑖 โดยใช้

ตวัอยา่งขนาด 𝑛 จากสมการถดถอยเชิงซอ้น คือ 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3+. . . +𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘  
 
   เม่ือ  𝑌  แทน  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

     𝑥  แทน  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

     𝛽0   แทน  สว่นตวัแกน y 
     i   แทน  คา่สมัประสทิธ์ิถดถอย 
 2.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในงานวิจัยนีใ้ชก้ารวิเคราะห์
ดว้ยวิธีการถดถอยก าลังสองน้อยสุด (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งมีพืน้ฐานจากสมการ
ถดถอย เมื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม ค านวณไดต้ามสมการ ดงันี ้

𝑍𝑖 = 𝑓(𝑦𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑚) = 𝛽1𝑖1(𝑋2𝑖2) + +. . . +𝛽𝑚𝑖𝑚(𝑥𝑚𝑖𝑚) 
   เม่ือ β  =  คา่ถ่วงน า้หนกัในสมการถดถอย 

     𝑋 = คือตวัแปรอิสระ 

     𝑌 = ตวัแปรตาม คือ อนัดบัหรือคะแนนประเมิน ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 



 
 

บทที ่4  
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

 ในการวิจัยเรื่อง การออกแบบการท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสนจังหวดัเชียงราย  โดย
เทคนิคการวิเคราะห์คอนจอยท ์ผูว้ิจัยก าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อจากการวิเคราะหข์อ้มูล
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการผลการวิเคราะหข์องงานวิจยั ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 P   แทน คา่รอ้ยละ หรอื เปอรเ์ซน็ต ์
 F   แทน คา่ความถ่ีของคะแนน 

 𝑛      แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น กลุม่ตวัอยา่ง  

 �̅�    แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง  

 𝑆.𝐷 แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 𝑆𝑖𝑔. แทน คา่ความน่าจะเป็นส าหรบัการบอกนยัส าคญัทาง 
            สถิติ (Significant)   

 𝐷𝑓  แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom)  

 ∗    แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

 ∗∗   แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 การวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น คือ การวิจยัเชิงคณุภาพ และ การวิจยัเชิงปรมิาณ ผูว้ิจยั
น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
 การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 
    ผูว้ิจยัน าเสนอผลการสมัภาษณแ์ละแปรผลการวิเคราะหข์อ้มลูการสมัภาษณใ์นรูปแบบ
ตารางประกอบค าอธิบาย  ซึง่เป็นการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยและผูป้ระกอบการ
บรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ จ านวนทัง้หมด10 คน โดยมีขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ดงันี ้
 1. โครงสรา้งเรอื มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 2. กิจกรรมบนเรอื มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 3. การบรกิารเสรมิ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 4. หมวดหมู่ของการให้บริการดา้นอาหารบนเรือมีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ  
 การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ 
    ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและแปรผลการวิเคราะหข์อ้มลูของในตารางประกอบ
ค าอธิบาย โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
  ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา แบง่ออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
   ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถามแตล่ะบคุคล 
   ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูอรรถประโยชนข์องการบรกิารของบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญ 
  ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐานจ านวน 2 ขอ้ 
ดงันี ้
   สมมติฐาน ท่ี  1 .นักท่ องเท่ียว ท่ี มีลักษณะทางประชากรสาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน ภมูิล  าเนา  มีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย 
   สมมติฐานท่ี 2.คณุลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ มี
อิทธิพลต่อค่าความพึ่งประสงคข์องบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะหข้์อมูล 
    ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพนกัท่องเท่ียวชาวไทยและผูป้ระกอบการบรษัิทน าเท่ียว
เรอืส าราญ จ านวน 10 ท่าน จากขอ้ค าถามทัง้หมด 4 ขอ้ แสดงดงัตาราง 

ตาราง 2 ขอ้มลูจากการสมัภาษณปั์จจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ  

คุณลักษณะการบริการของบริการบริษัทน า
เทีย่วเรือส าราญ 

ระดับ 

1. โครงสรา้งเรือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 

พืน้ท่ีใชส้อยในเรอื  
บรเิวณกิจกรรม  
สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย 

2. กิจกรรมบนเรือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 

ฟังเพลงดนตรสีด  
การแสดงพืน้บา้น  
คาบาเรโ่ชว ์

3. การบรกิารเสรมิ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 
 

ท่ีพกั  
ซุม้ถ่ายรูป  
นวดแผนไทย 
รา้นสะดวกซือ้ 

4. หมวดหมูข่องการใหบ้รกิารดา้นอาหารบนเรอืมี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว

เรอืส าราญ 

 

อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) 
อาหารจีน 
อาหารทะเล 
อาหารตะวนัตก 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ 
 ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดต้่อเดือน อาชีพและ
ภมูิล  าเนา น าเสนอในจ านวนรอ้ยละ ดงัตาราง 

ตาราง 3 จ านวนรอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชาการศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.1 เพศ   
     หญิง 60 60.00 
     ชาย 40 40.00 
รวม 100 100.00 
1.2 อาย ุ   
     15 - 25 ปี 1 1.00 
     26 - 35 ปี 27 27.00 
     36 - 45 ปี 15 15.00 
     46 - 55 ปี 22 22.00 
     56 - 65 ปี 11 11.00 
     มากกวา่ 66 ปี ขึน้ไป 24 24.00 
รวม 100 100.00 
1.3 สถานภาพ   
      โสด 38 38.00 
      สมรส/อยูด่ว้ยกนั 48 48.00 
      หย่ารา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 14 14.00 
รวม 100 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ลักษณะทางประชาการศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.4 ระดบัการศกึษา   
      ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี 13 13.00 
     ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 66 66.00 
     สงูกวา่ปรญิญาตร ี 21 21.00 
รวม 100 100.00 
1.5 อาชีพ   
      นกัเรยีน/นกัศกึษา 3 3.00 
      พนกังานบรษัิท/ลกูจา้ง 28 28.00 
      ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 22 22.00 
      ประกอบธรุกิจสว่นตวั/คา้ขาย 32 32.00 
      อ่ืนๆ 15 15.00 
รวม 100 100.00 
1.6 รายไดต้อ่เดือน   
      ต  ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 2 2.00 
      10,001 – 20,000 บาท 26 26.00 
       20,001 - 30,000 บาท 26 26.00 
       30,001 - 40,000 บาท 16 16.00 
       40,001 - 50,000 บาท 13 13.00 
       มากกวา่ 50,000 บาท 17 17.00 
รวม 100 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ลักษณะทางประชาการศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.7 ภมูิล  าเนา   
      ภาคเหนือ 19 19.00 
      ภาคกลาง 61 61.00 
      ภาคอีสาน 6 6.00 
      ภาคใต ้   14 14.00 
รวม 100 100.00 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามน าเสนอ ในรูปจ านวนและรอ้ยละ จ าแนกตามตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้
 เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
60.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00  
 อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ26 – 35 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
27.00 รองลงมามีอายมุากกว่า 66 ปี ขึน้ไป จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.00 อาย ุ46 – 55 ปี 
จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.00 อาย ุ36 – 45 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 อาย ุ
56 – 65 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.00 และอายุ15 - 25 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
1.00  
 สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 48 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.00 รองลงมาเป็นสถานภาพโสด จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.00และ
สถานภาพหยา่รา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 
 ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.00 รองลงมาเป็นระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 21 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 21.00 และระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00  
 อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 
32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.00 รองลงมาเป็นอาชีพพนกังานบริษัท/ลกูจา้ง จ านวน 28 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 28.00 อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.00 อาชีพ
อ่ืนๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 และอาชีพนกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 3.00  
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 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 10,000 - 20,000 
บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.00  รายไดต้อ่เดือน 20,000 - 30,000 บาท จ านวน 26 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 26.00 รองลงมามีรายไดต้่อเดือนมากกว่า50,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 17.00 รายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.00 รายไดต้่อ
เดือน 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.00 และรายไดต้อ่เดือนต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00  
 ภูมิล าเนา พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภมูิล  าเนาอยู่ท่ีภาคกลาง จ านวน 61 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 61.00 รองลงมาอยู่ท่ีภาคเหนือ จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.00 ภาคใต ้
จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 และภาคอีสาน จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.00  
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลอรรถประโยชนข์องการบริการบริษัทน าเท่ียว
เรอืส าราญน าเสนอในรูปจ านวนและรอ้ยละ ดงัตาราง 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูคา่ความส าคญั (Importance Weight) ของการบรกิารบรษัิทน า
เท่ียวเรอืส าราญ 

คณุลกัษณะท่ีเลือกใชบ้รกิารเรอืส าราญ คา่ความส าคญั ล าดบั 
1.โครงสรา้งเรอื 24.92 3 
2.กิจกรรมบนเรอื 21.91 4 
3.อาหารท่ีใหบ้รกิาร 25.19 2 
4.บรกิารเสรมิบนเรอื 27.98 1 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลค่าความส าคัญของการบริการบริษัทน าเท่ียวเรือ
ส าราญ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้่าความส าคญักับปัจจัยในการเลือกใชบ้ริการ
บรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ เรยีงจากคา่ความส าคญัมากท่ีสดุจนถึงคา่นอ้ยท่ีสดุ ดา้นบรกิารเสรมิบน
เรือ ค่าความส าคัญ 27.98% เป็นล าดับท่ี 1 ด้านอาหารท่ีให้บริการบนเรือ ค่าความส าคัญ 
25.19% เป็นล าดับท่ี 2 ดา้นโครงสรา้งเรือ ค่าความส าคัญ 24.92% เป็นล าดับท่ี 3 และ ดา้น
กิจกรรมบนเรอืคา่ความส าคญั 21.91% เป็นล าดบัท่ี 4  

 

 



  

  

70 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูอรรถประโยชน ์ (Utility) ของการบรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 

คุณลักษณะ  
(Attributes) 

ระดับคุณลักษณะ 
(Level of Attribute) 

อรรถประโยชน ์     
(Utility) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

1.โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม 0.00 0.00 
 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื 5.00 11.49 
 อปุกรณอ์ านวยความ

สะดวก 
1.20 13.23 

2.กิจกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) 4.64 9.46 
 ฟังเพลงดนตรสีด 4.48 10.90 
 คาบาเร ่ 0.00 0.00 
3.อาหารทีใ่หบ้ริการ อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) -6.76 8.35 
 อาหารจีน 0.00 0.00 
 อาหารทะเล -5.76 11.09 
 อาหารตะวนัตก -6.46 12.27 
4.บริการเสริมบนเรือ ท่ีพกั 0.00 0.00 
 รา้นสะดวกซือ้ -3.54 7.56 
 นวดแผนไทย 6.16 14.00 
 ซุม้ถ่ายรูป -0.51 -9.30 

 จากตาราง 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีแสดงออกมา
ในค่าอรรถประโยชน(์Utilities) การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ พบว่า ดา้น
โครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และ ระดบัอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 ดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.64 และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบั
อาหารทะเล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -5.76  ระดับอาหารตะวันตก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -6.46 และระดับ
อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -6.76 และดา้นบริการเสริมบนเรือ ระดบันวดแผน
ไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  6.16  ระดบัซุม้ถ่ายรูป มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.51 และระดบัรา้นสะดวกซือ้ มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั -3.54 
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 ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้
   สมมติฐานที่ 1. นักท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรสาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ภูมิล  าเนา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย
แตกตา่งกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้
  สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 
 การวิเคราะหปั์จจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ โดยใชส้ถิติการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม(Conjoint Analysis) 
ประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้ ไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน และ
ภมูิล  าเนา ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คณุลกัษณะของการบรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 

ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหค์า่อรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว
เรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายจ าแนกตามเพศ ดา้น
โครงสรา้งเรอื ดา้นกิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื 
จ าแนกตามเพศ 

คุณลักษณะการบริการ

ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

 เพศ 

 ชาย หญิง 

1.โครงสรา้งเรอื พืน้ท่ีกิจกรรม - - 
 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื 0.954 - 
 อปุกรณอ์ านวยความสะดวก -0.534 - 
2.กิจกรรมบนเรอื การแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) -1.617 - 
 ฟังเพลงดนตรสีด 1.751 - 
 คาบาเร ่ - - 
3.อาหารท่ีใหบ้รกิาร อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) 1.557 - 
 อาหารจีน - - 
 อาหารทะเล -5.436 * * - 
 อาหารตะวนัตก -9.168 * * - 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

คุณลักษณะการบริการ

ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

 เพศ 

 ชาย หญิง 

4.บรกิารเสรมิบนเรอื ท่ีพกั - - 
 รา้นสะดวกซือ้ -1.398 - 
 นวดแผนไทย -1.46 - 
 ซุม้ถ่ายรูป -2.632 - 
    *มีระดบัความเช่ือมั่น 90% 
                 **มีระดบัความเช่ือมั่น 95%   
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหค์่าอรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบรษัิท
น าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตาม
เพศ โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน า
เท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเพศชาย เม่ือเปรยีบเทียบกบัเพศหญิง มีผลดงันี ้
 ด้านโครงสรา้งเรือ พบว่า ระดับพื ้นท่ีใช้สอย ระดับอุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีค่า
อรรถประโยชนเ์ท่ากบั0.954 และ -0.534 ตามล าดบั 
 ดา้นกิจกรรมบนเรือ พบว่า ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) ระดบัฟังเพลงดนตรีสด ทีค่า
อรรถประโยชนเ์ท่ากบั -1.617และ1.751 ตามล าดบั 
 ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ พบว่า ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และ 
ระดบัอาหารตะวนัตก มีอรรถประโยชนเ์ท่ากบั 1.557  -5.436 * * และ -9.168 * * ตามล าดบั 
 ดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื พบวา่ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป 
มีคา่อรรถประโยชนเ์ท่ากบั -1.398  -1.46 และ -2.632 ตามล าดบั 
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  สมมติฐานที่ 1.2 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหค์า่อรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว
เรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ดา้นโครงสรา้งเรอื 
ดา้นกิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื จ าแนกตามอาย ุ

คุณลักษณะ 
การบริการของ

บริษัทน าเทีย่วเรือ
ส าราญ 

   อายุ    

 15 - 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55ปี 56-65ปี มากกว่า
66 ปี 

1.โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม - - - - - - 
 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื -2.625 - -5.046 -5.11 1.759 4.178 

 อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

15.02 * - 2.009 -6.646 -7.552 -4.589 

2.กจิกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

-3.535 - 1.437 -8.607 * * -0.942 11.01 * * 

 ฟังเพลงดนตรสีด -11.13 - 4.829 0.97 -5.415 9.365 * * 
 คาบาเร ่ - - - - - - 
3.อาหารที่
ให้บริการ 

อาหารพืน้เมือง
(ภาคเหนือ) 

6.374 - -8.384 * * -6.462 * * -10.31 * * -6.644 * 
* 

 อาหารจีน - - - - - - 
 อาหารทะเล -1.203 - 1.183 -5.094 -6.729 3.745 
 อาหารตะวนัตก 3.888 - -5.153 -10.153 * * -5.013 -2.752 
4.บริการเสริมบน
เรือ 

ท่ีพกั - - - - - - 

 รา้นสะดวกซือ้ 8.672 - -1.221 -0.12 1.149 -1.146 
 นวดแผนไทย -1.022 - 6.935 -4.534 -6.792 -0.669 
 ซุม้ถ่ายรูป -1.255 - 3.087 0.604 2.16 0.331 

*มีระดบัความเช่ือมั่น 90% 
**มีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
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 จากตาราง 7  ผลการวิเคราะหค์่าอรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบรษัิทน า
เท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามอาย ุ
โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว
เรอืส าราญของนกัท่องเที่ยวดา้นอาย ุ เม่ือเปรยีบเทียบกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ26 -35 ปี มีผลดงันี ้
 ดา้นโครงสรา้งเรอื  พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุ15 - 25 ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั-2.625 และ 15.02 * ตามล าดบั 
   พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ36 - 45 ปี ใหค้า่ความส าคญักบัคณุลกัษณะ
โครงสรา้งเรือ ระดับพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดับอุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีค่าเท่ากับ -
5.046 และ 2.009 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุ 46  – 55 ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั-5.11 และ -6.646 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุ  56 - 65 ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั1.759 และ -7.552 ตามล าดบั 
   พบว่า นกัท่องเท่ียวทีมีอายมุากกว่า 66 ปีขึน้ไปใหค้่าอรรถประโยชนก์บั
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั4.178 และ -4.589 
  ด้านกิจกรรมบนเรือ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ15 – 25 ปี ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คุณลักษณะดา้นกิจกรรม ระดับการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดับฟังเพลงดนตรีสด มีค่า
เท่ากบั -3.535 และ -11.13  ตามล าดบั 
     พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 36 – 45 ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มี
คา่เท่ากบั1.437 และ 4.829  ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุ 46  – 55 ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มี
คา่เท่ากบั  -8.607 * * และ 0.97   ตามล าดบั 
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   พบว่า  นักท่ องเท่ียว ท่ี มีอายุ  56 - 65 ปี ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มี
คา่เท่ากบั -0.942 และ -5.415   ตามล าดบั 
   พบว่า นกัท่องเท่ียวทีมีอายมุากกว่า 66 ปีขึน้ไปใหค้่าอรรถประโยชนก์บั
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มี
คา่เท่ากบั 11.01 * * และ 9.365 * *   ตามล าดบั 
 ดา้นอาหารท่ีให้บริการ  พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ15 -25 ปี ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบั
อาหารตะวนัตก มีคา่เท่ากบั 6.374 -1.203 และ 3.888 ตามล าดบั 
           พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 36 - 45 ปี ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบั
อาหารตะวนัตก มีคา่เท่ากบั -8.384 * * 1.183 และ -5.153 ตามล าดบั 
          พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 46 – 55 ปี ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดับอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ)  ระดับอาหารทะเล และ
ระดบัอาหารตะวนัตก มีเท่ากบั-6.462 * *  -5.094 และ -10.153 * * ตามล าดบั 
        พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 56 - 65 ปีให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบั
อาหารตะวนัตก มีคา่เท่ากบั-10.31 * * -6.729 และ -5.013 ตามล าดบั 
       พบว่า นกัท่องเท่ียวทีมีอายมุากกว่า 66 ปีขึน้ไปใหค้่าอรรถประโยชน์
กบัคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และ
ระดบัอาหารตะวนัตก มีคา่เท่ากบั-6.644 * * 3.745 และ -2.752 ตามล าดบั 
 ดา้นการบรกิารเสรมิ พบวา่ นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุ15 -  25ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีค่า
เท่ากบั 8.672  -1.022 และ -1.255 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุ  36  - 45 ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป มี
คา่เท่ากบั -1.221 6.935 และ 3.087 ตามล าดบั 
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   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีอายุ 46 – 55 ปี  ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป มี
คา่เท่ากบั -0.12 -4.534 และ 0.604 ตามล าดบั 
   พบว่า  นักท่ องเท่ียว ท่ี มีอายุ  56 - 65 ปี ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป มี
คา่เท่ากบั 1.149  -6.792 และ 2.16 ตามล าดบั 
   พบว่า นกัท่องเท่ียวทีมีอายมุากกว่า 66 ปีขึน้ไปใหค้่าอรรถประโยชนก์บั
คณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทยและระดบัซุม้ถ่ายรูป มี
คา่เท่ากบั -1.146  -0.669 และ 0.331 ตามล าดบั 
  สมมติฐานที่ 1.3 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์า่อรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส าราญ ดา้นโครงสรา้งเรอื ดา้นกิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิ
บนเรอื จ าแนกตามสถานภาพ 

คุณลักษณะของการ   สถานภาพ  

บริการของบริษัทน า
เทีย่วเรือส าราญ 

 โสด สมรส/อยู่
ด้วยกัน 

หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่/หม้าย 

1.โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม - - - 
 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื -9.462 * * 0.074 - 
 อปุกรณอ์ านวยความสะดวก 3.395 6.006 - 
2.กจิกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) -2.196 0.728 - 
 ฟังเพลงดนตรสีด 5.001 -4.236 - 
 คาบาเร ่ - - - 
3.อาหารทีใ่ห้บริการ อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) -2.173 8.288 * * - 
 อาหารจีน - - - 
 อาหารทะเล 5.463 4.224 - 
 อาหารตะวนัตก 1.539 9.384 * * - 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

คุณลักษณะ 

การบริการของบริษัท

น าเทีย่วเรือส าราญ 

  สถานภาพ  

 โสด สมรส/อยู่
ด้วยกัน 

หย่าร้าง/
แยกกันอยู่/

หม้าย 

4.บริการเสริมบนเรือ ท่ีพกั - - - 
 รา้นสะดวกซือ้ -5.074 -0.379 - 
 นวดแผนไทย -1.235 0.174 - 
 ซุม้ถ่ายรูป -10.168 * * -4.334 - 

*มีระดบัความเช่ือมั่น 90% 
**มีระดบัความเช่ือมั่น 95% 

 จากตาราง 8  ผลการวิเคราะหค์่าอรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบรษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Conjoint analysis พบว่า การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ
บริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวดา้นสถานภาพ  เม่ือเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพหยา่รา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย มีผลดงันี ้
 ด้านโครงสรา้งเรือ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั-9.462 * * และ 3.395ตามล าดบั 
   พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ใหค้า่อรรถประโยชน์
กบัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มี
คา่เท่ากบั 0.074 และ 6.006ตามล าดบั 
 ด้านกิจกรรมบนเรือ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรสีดมีคา่
เท่ากบั-2.196 และ 5.001ตามล าดบั 
      พบว่า  นั กท่ อ ง เท่ี ย ว ท่ี มี สถานภาพสมรส /อยู่ ด้วยกัน  ให้ ค่ า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั 0.728 และ -4.236ตามล าดบั 
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 ดา้นอาหารท่ีให้บริการ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบั
อาหารตะวนัตกมีคา่เท่ากบั-2.173  5.463 และ1.539 ตามล าดบั 
           พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน  ให้ ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดับ
อาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั 8.288 * *  4.224 และ 9.384 * * ตามล าดบั 
 ด้านการบริการเสริม  พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป มี
คา่เท่ากบั-5.074 -1.235 และ -10.168 * * ตามล าดบั 
          พบว่า นักท่ องเท่ียวท่ี มีสถานภาพสมรส/อยู่ ด้วยกัน  ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั -0.379 0.174 และ -4.334 ตามล าดบั 
  สมมตฐิานที ่1.4 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์า่อรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ดา้นโครงสรา้งเรอื ดา้น
กิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื จ าแนกตามระดบั
การศกึษา 

คุณลักษณะ 
การบริการของบริษัท
น าเทีย่วเรือส าราญ 

 ระดับการศกึษา 
 ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี
หรือเทยีบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

1.โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม - - - 
 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื -3.36 - -5.365 * 
 อปุกรณอ์ านวยความ

สะดวก 
-12.004 * * - -1.669 

2.กจิกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) -2.451 - 0.964 
 ฟังเพลงดนตรสีด 6.591 * * - 6.649 * * 
 คาบาเร ่ - - - 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

คุณลักษณะ 
การบริการของบริษัท
น าเทีย่วเรือส าราญ 

 ระดับการศกึษา 
 ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี
หรือเทยีบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

3.อาหารทีใ่ห้บริการ อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) -5.614 * - -0.45 
 อาหารจีน - - - 
 อาหารทะเล 8.752 * * - -2.805 
 อาหารตะวนัตก 1.006 - -3.555 
4.บริการเสริมบนเรือ ท่ีพกั - - - 
 รา้นสะดวกซือ้ -0.553 - -1.472 
 นวดแผนไทย -5.439 - -3.425 
 ซุม้ถ่ายรูป -2.898 - -4.188 * 

    *มีระดบัความเช่ือมั่น 90% 
       **มีระดบัความเช่ือมั่น 95% 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์่าอรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน า
เท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบว่า การตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิาร
บริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวดา้นการศึกษา  เม่ือเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า มีผลดงันี ้
 ดา้นโครงสรา้งเรอื  พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า ใหค้่าอรรถประโยชนก์ับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั-3.36 และ -12.004 * *ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ี มี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก มีคา่เท่ากบั -5.365 * และ -1.669ตามล าดบั 
 ดา้นกิจกรรมบนเรอื พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า ใหค้า่อรรถประโยชนก์บั
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรสีดมีคา่
เท่ากบั-2.451 และ 6.591 * *ตามล าดบั 
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          พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั 0.964 และ 6.649 * *ตามล าดบั 
 ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า ใหค้่าอรรถประโยชน์
กบัคณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และ
ระดบัอาหารตะวนัตกมีคา่เท่ากบั-5.614 * 8.752 * * และ 1.006 ตามล าดบั 
        พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดับ
อาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั -0.45 -2.805 และ -3.555ตามล าดบั 
 ดา้นการบรกิารเสรมิ   พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า ใหค้่าอรรถประโยชน์
กบัคณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป 
มีคา่เท่ากบั -0.553  -5.439 และ -2.898ตามล าดบั 
        พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั -1.472  -3.425 และ -4.188 * ตามล าดบั 
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  สมมติฐานที่ 1.5 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์า่อรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ดา้นโครงสรา้งเรอื ดา้น
กิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื จ าแนกตามอาชีพ 

*มีระดบัความเช่ือมั่น 90% 
**มีระดบัความเช่ือมั่น 95% 

คุณลักษณะ 
ก ารบ ริ ก าร
ของบริษัทน า
เ ที่ ย ว เ รื อ
ส าราญ 

   อาชพี   
 นักเรียน/

นักศกึษา 
พนักงาน
บริษัท/
ลูกจ้าง 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

อืน่ๆ 
 

1.โครงสร้าง
เรือ 

พืน้ท่ีกิจกรรม - - - - - 

 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื 3.739 -1.674 4.065 - -0.02 
 อปุกรณอ์ านวย

ความสะดวก 
15.202 * * -3.134 4.726 - 0.126 

2.กจิกรรม
บนเรือ 

การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

11.451 * * 3.687 1.876 - 5.448 * 

 ฟังเพลงดนตรสีด -12.473 * * 0.799 3.557 - -3.195 
 คาบาเร ่ - - - - - 
3.อาหารที่
ให้บริการ 

อาหารพืน้เมือง
(ภาคเหนือ) 

8.248 * 1.954 1.502 - 4.048 

 อาหารจีน - - - - - 
 อาหารทะเล -14.614 * * -1.947 -1.228 - -4.747 
 อาหารตะวนัตก 4.864 2.182 -4.572 - 2.561 
4.บริการ
เสริมบนเรือ 

ท่ีพกั - - - -  

 รา้นสะดวกซือ้ 6.923 2.503 2.359 - -2.797 
 นวดแผนไทย -7.054 -5.526 -0.183 - -6.675 
 ซุม้ถ่ายรูป -4.783 -0.95 3.546 - 1.902 
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 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์่าอรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จ าแนกตาม
อาชีพ โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวดา้นอาชีพ  เม่ือเปรียบเทียบกับนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย มีผลดงันี ้ 
 ดา้นโครงสรา้งเรอื  พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรยีน/นกัศกึษา ใหค้่าอรรถประโยชนก์บั
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั3.739 และ 15.202 * * ตามล าดบั 
   พบว่ า  นั กท่ อ ง เท่ี ย ว ท่ี มี อ า ชีพ พนั ก งานบ ริ ษั ท /ลู ก จ้า ง  ให้ค่ า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก มีคา่เท่ากบั -1.674 และ -3.134 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก มีคา่เท่ากบั 4.065 และ 4.726 ตามล าดบั 
   พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ใหค้่าอรรถประโยชน์กับคณุลกัษณะ
โครงสรา้งเรอื ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่าเท่ากบั -0.02 
และ 0.126ตามล าดบั 
 ดา้นกิจกรรมบนเรือ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ใหค้่าอรรถประโยชน์
กบัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรสีด
มีคา่เท่ากบั11.451 * * และ -12.473 * *ตามล าดบั 
   พบว่ า  นั กท่ อ ง เท่ี ย ว ท่ี มี อ า ชีพ พนั ก งานบ ริ ษั ท /ลู ก จ้า ง  ให้ค่ า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั 3.687 และ 0.799ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั 1.876 และ 3.557ตามล าดบั 
   พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ใหค้่าอรรถประโยชน์กับคณุลกัษณะ
ดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มีค่าเท่ากับ 
5.448 * และ -3.195ตามล าดบั 
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 ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรยีน/นกัศกึษา ใหค้า่อรรถประโยชน์
กบัคณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และ
ระดบัอาหารตะวนัตกมีคา่เท่ากบั 8.248 * -14.614 * * และ 4.864ตามล าดบั 
        พบว่า นักท่ องเท่ียวท่ี มี อาชีพพนักงานบริษัท /ลูกจ้าง  ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดับ
อาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั 1.954  -1.947 และ 2.182ตามล าดบั 
       พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใหค้่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดับ
อาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั 1.502  -1.228 และ -4.572ตามล าดบั 
      พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ใหค้า่อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะ
ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั 
มีคา่เท่ากบั 4.048  -4.747 และ 2.561ตามล าดบั 
 ดา้นการบรกิารเสรมิ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา ใหค้่าอรรถประโยชน์
กบัคณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป 
มีคา่เท่ากบั 6.923 -7.054 และ -4.783ตามล าดบั 
      พบว่า  นักท่ องเท่ี ยว ท่ี มี อา ชีพพนักงานบริษั ท /ลูกจ้าง  ให้ค่ า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั 2.503  -5.526 และ 0.95ตามล าดบั 
      พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั 2.359  -0.183 และ 3.546* ตามล าดบั 
     พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ใหค้่าอรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะ
ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั -
2.797 -6.675 และ 1.902ตามล าดบั 
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  สมมติฐานที่ 1.6 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะหค์า่อรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ดา้นโครงสรา้งเรอื ดา้น
กิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื จ าแนกตามรายไดต้อ่
เดือน 

คุณลักษณะ 
การบริการ
ของบริษัทน า
เทีย่วเรือ
ส าราญ 

 รายได้ต่อเดอืน 
 ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 
บาท 

10,000 
–

20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 - 
50,000 
บาท 

มาก 
กว่า 

50,000 
บาท 

1.โครงสร้าง
เรือ 

พืน้ท่ีกิจกรรม 
 

- - - - - - 

 พืน้ท่ีใชส้อยบน
เรอื 

1.418 - -0.622 -2.704 -0.136 -2.393 

 อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

-7.204 - -0.846 1.103 0.769 3.445 

2.กจิกรรมบน
เรือ 

การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

-4.798 - -0.756 -6.7 * * -1.439 -10.695 * * 

 ฟังเพลงดนตรสีด 13.27 * - 1.103 -2.829 7.666 * * -5.852 
 คาบาเร ่ - - - - - - 
3.อาหารที่
ให้บริการ 

อาหารพืน้เมือง
(ภาคเหนือ) 

15.519 * * - -3.759 -6.443 * 0.176 -5.103 

 อาหารจีน - - - - - - 
 อาหารทะเล -1.408 - 7.775 * * 2.092 8.198 * * 3.337 
 อาหารตะวนัตก -11.124 * - 0.629 -4.184 -0.202 4.371 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

คุณลักษณะ 
การบริการ
ของบริษัท
น าเทีย่วเรือ
ส าราญ 

 รายได้ต่อเดอืน 
 ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 
10,000 
บาท 

10,000 
–

20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 - 
50,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

4.บริการ
เสริมบนเรือ 

ท่ีพกั 
 

- - - - - - 

 รา้นสะดวกซือ้ -2.584 - 0.006 -3.219 -9.892 * * 3.684 
 นวดแผนไทย -13.459 * - 1.328 2.897 -3.808 7.084 
 ซุม้ถ่ายรูป 9.561 * - -3.105 -6.719 * * -9.469 * * 3.156 

*มีระดบัความเช่ือมั่น 90% 
**มีระดบัความเช่ือมั่น 95% 

 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหค์่าอรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จ าแนกตาม
รายไดต้่อเดือน โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร
บรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวดา้นรายไดต้อ่เดือน เม่ือเปรยีบเทียบกบันกัท่องเที่ยวท่ีมี
รายไดต้อ่เดือน10,000 –20,000 บาท มีผลดงันี ้ 
 ดา้นโครงสรา้งเรอื  พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
ใหค้่าอรรถประโยชน์กับคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก มีคา่เท่ากบั1.418 และ -7.204ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก มีคา่เท่ากบั -0.622 และ -0.846 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาทให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก มีคา่เท่ากบั -2.704 และ 1.103 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาทให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก มีคา่เท่ากบั -0.136 และ 0.769 ตามล าดบั 
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   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และ ระดบัอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก มีคา่เท่ากบั -2.393 และ 3.445 ตามล าดบั 
 ดา้นกิจกรรมบนเรือ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
ใหค้่าอรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และ
ระดบัฟังเพลงดนตรสีดมีคา่เท่ากบั-4.798 และ 13.27 * ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั -0.756 และ 1.103 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาทให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั -6.7 * * และ -2.829 ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาทให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั -1.439 และ 7.666 * * ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทให้ค่า
อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟัง
เพลงดนตรสีด มีคา่เท่ากบั -10.695 * * และ -5.852ตามล าดบั 
 ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาทใหค้า่อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) 
ระดับอาหารทะเล และระดับอาหารตะวันตกมีเท่ากับ15.519 * *  -1.408 และ -11.124 *
ตามล าดบั 
          พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท ใหค้า่
อรรถประโยชนค์ณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหาร
ทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั -3.759  7.775 * * และ 0.629 ตามล าดบั 
         พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาทใหค้่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดับ
อาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั -6.443 *2.092 และ -4.184 ตามล าดบั 
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    พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดับ
อาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั 0.176 8.198 * * และ -0.202 ตามล าดบั 
    พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดับ
อาหารทะเล และระดบัอาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั -5.103  3.337 และ 4.371 ตามล าดบั 
 ดา้นการบรกิารเสรมิ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้อ่เดือนต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
ใหค้า่อรรถประโยชนก์บัคณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั -2.584 -13.459 * และ 9.561 *ตามล าดบั 
     พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ใหค้่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั 0.006 1.328 และ  -3.105 ตามล าดบั 
     พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั -3.219 2.897 และ -6.719 * * ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั -9.892 * * -3.808 และ  -9.469 * *ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ให้ค่า
อรรถประโยชน์กับคุณลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย 
และระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่เท่ากบั 3.684 7.084 และ  3.156 ตามล าดบั 
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  สมมติฐานที่ 1.7 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีภูมิล  าเนาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหค์า่อรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ดา้นโครงสรา้งเรอื ดา้น
กิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื จ าแนกตามภมูิล  าเนา 

คุณลักษณะ 
ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
บริษัทน าเที่ยวเรือ
ส าราญ 

 ภูมลิ าเนา 

 ภาค 
เหนือ 

ภาค 
กลาง 

ภาค
อสีาน 

ภาค 
ใต้ 

1.โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม - - - - 
 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื 4.522 - 7.577 * 6.808 * 
 อปุกรณอ์ านวยความ

สะดวก 
7.287 * - -1.883 0.227 

2.กจิกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง 
(ฟอ้นร  า) 

1.437 - 2.06 2.897 

 ฟังเพลงดนตรสีด -1.158 - -8.075 * -5.086 * 
 คาบาเร ่ - - - - 
3.อาหารทีใ่ห้ให้บริการ อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) 0.092 - -4.22 1.933 
 อาหารจีน - - - - 
 อาหารทะเล -3.897 - 4.166 3.083 
 อาหารตะวนัตก 3.569 - -4.233 11.507 * * 
4.บริการเสริมบนเรือ ท่ีพกั - - - - 
 รา้นสะดวกซือ้ 0.029 - 2.573 0.562 
 นวดแผนโบราณ -3.371 - 1.005 1.314 
 ซุม้ถ่ายรูป 3.394 - 4.399 3.294 

*มีระดบัความเช่ือมั่น 90% 
**มีระดบัความเช่ือมั่น 95% 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหค์่าอรรถประโยชนข์องการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จ าแนกตาม
ภมูิล  าเนา โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบ Conjoint analysis พบวา่ การตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิท
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น าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวดา้นภมูิล  าเนา เม่ือเปรียบเทียบกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีภมูิล  าเนา
ภาคกลาง มีผลดงันี ้ 
 ดา้นโครงสรา้งเรอื  พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคเหนือ ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั 4.522 และ 7.287 * ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคอีสาน ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั 7.577 * และ -1.883ตามล าดบั 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคใต้ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะโครงสรา้งเรือ ระดบัพืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ และ ระดบัอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่า
เท่ากบั 6.808 * และ 0.227ตามล าดบั  
 ดา้นกิจกรรมบนเรือ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคเหนือ ใหค้่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรสีดมีคา่
เท่ากบั1.437 และ -1.158ตามล าดบั 
      พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคอีสาน ใหค้่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มี
คา่เท่ากบั 2.06 และ -8.075 *ตามล าดบั 
     พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคใต้ ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ ระดบัการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และระดบัฟังเพลงดนตรีสด มี
คา่เท่ากบั 2.897 และ -5.086 *ตามล าดบั 
 ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีภมูิล  าเนาภาคเหนือ ใหค้่าอรรถประโยชนก์บั
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบั
อาหารตะวนัตกมีคา่เท่ากบั0.092 -3.897 และ 3.569 ตามล าดบั 
        พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีภมูิล  าเนาภาคอีสาน ใหค้่าอรรถประโยชนก์บั
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบั
อาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั -4.22  4.166 และ -4.233 ตามล าดบั 
       พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคใต้ ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) ระดบัอาหารทะเล และระดบั
อาหารตะวนั มีคา่เท่ากบั 1.933  3.083 และ 11.507 * * ตามล าดบั 
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 ดา้นการบริการเสริม พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคเหนือ ใหค้่าอรรถประโยชนก์ับ
คณุลกัษณะดา้นการบรกิารเสรมิ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป มี
คา่เท่ากบั 0.029 -3.371 และ 3.394 ตามล าดบั 
      พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคอีสาน ใหค้่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป 
มีคา่เท่ากบั 2.573 1.005 และ 4.399 ตามล าดบั 
     พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาภาคใต้ ให้ค่าอรรถประโยชน์กับ
คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร ระดบัรา้นสะดวกซือ้ ระดบันวดแผนไทย และระดบัซุม้ถ่ายรูป 
มีคา่เท่ากบั 0.562 1.314 และ 3.294 ตามล าดบั 
 สมมติฐานที่ 2. คุณลักษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ มีอิทธิพลต่อค่า
ความพึ่งประสงคข์องบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 
 เป็นการวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Conjoint ในรูปแบบ Part-worth Model จะ
เป็นการวิเคราะห์การหาค่าความส าคัญของกลุ่มตัวอย่าง แสดงค่าให้ค่าความส าคัญและค่า
อรรถประโยชนท่ี์ออกมาเป็นคา่รอ้ยละ ตามภาพดงันี ้

 

ภาพประกอบ 17 คา่ความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการ
บรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 

 

โครงสรา้งเรอื 

กิจกรรมบนเรอื 

บรกิารเสรมิบนเรอื 
อาหารที่ใหบ้รกิาร 



  

  

91 

ตาราง 13 แสดงคา่ความส าคญัของคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 

คุณลักษณะ 
(Attributes) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
S.D 

ค่าความส าคญั 

โครงสรา้งเรอื 14.19 24.92 
กิจกรรมบนเรอื 9.70 21.91 
อาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื 9.18 25.19 
การบรกิารเสรมิบนเรอื 11.58 27.98 

 จากตาราง 13  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญ เรียงระดบัค่าความส าคญัจากมากไปจนถึงนอ้ย ดา้นบริการเสริมบนเรือ มีค่า
ความส าคญั 27.98% ดา้นอาหารท่ีบริการบนเรือ มีค่าความส าคญั 25.19% ดา้นโครงสรา้งเรือ       
มีคา่ความส าคญั 24.92 % และ ดา้นกิจกรรมบนเรอื คา่ความส าคญั 21.91 %  ตามล าดบั 
 ผลจากการวิเคราะหร์ะดบัความพึงพอใจ (Utility) หรือคุณลกัษณะในแต่ละดา้นของการ
บริการบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ ระดบัความพึ่งพอท่ีมีความสอดคลอ้งกับความสมัพนัธร์ะหว่าง
คณุลกัษณะหรือปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญนัน้กบัค่าความพึงประสงค์
คณุลกัษณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามความประสงคจ์ะมีเครื่องหมายเป็นบวกและถา้ไม่สอดคลอ้งกนั
จะมีเครือ่งหมายเป็นลบ โดยแสดงคา่แตร่ะดบัคณุลกัษณะได ้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 18 แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะดา้นโครงสรา้งเรือ 

พืน้ท่ีกิจกรรม

 
 พืน้ท่ีกิจกรรม 

อปุกรณอ์ านวย

ความสะดวก 

พืน้ท่ีใชส้อย

 
 พืน้ท่ีกิจกรรม 
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ภาพประกอบ 19 แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื  

 

 

ภาพประกอบ 20 แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื  

คาบาเร ่ การแสดง

พืน้เมือง 

ฟังเพลง

ดนตรสีด 

อาหารจีน อาหาร

พืน้เมือง

(ภาคเหนือ) 

อาหารทะเล อาหาร

ตะวนัตก 
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ภาพประกอบ 21 แสดงคา่อรรถประโยชนข์องคณุลกัษณะดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื  

ตาราง 14 แสดงคา่อรรถประโยชน ์ของผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกใชก้ารบรกิารของบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญ 

คุณลักษณะ 
(Attributes) 

ระดับคุณลักษณะ 
(Level of Attribute) 

อรรถประโยชน ์     
(Utility) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

1.โครงสรา้งเรอื พืน้ท่ีกิจกรรม -2.07 6.02 
 พืน้ท่ีใชส้อยบนเรือ 2.94 8.59 
 อปุกรณอ์ านวยความสะดวก -0.87 9.39 
2.กิจกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) 1.60 7.50 
 ฟังเพลงดนตรีสด 1.44 8.13 
 คาบาเร ่ -3.04 4.64 
3.อาหารท่ีใหบ้รกิาร อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) -2.02 6.26 
 อาหารจีน 4.75 6.56 
 อาหารทะเล -1.02 6.88 
 อาหารตะวนัตก -1.71 6.48 
4.บรกิารเสรมิบนเรอื ท่ีพกั -0.78 5.94 
 รา้นสะดวกซือ้ -4.32 6.84 
 นวดแผนไทย 5.37 9.11 
 ซุม้ถ่ายรูป -0.28 5.78 

ที่พกั รา้นสะดวกซือ้ ซุม้ถ่ายรูป นวดแผนไทย 
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 จากตาราง 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวเรือ
ส าราญ พิจารณาค่าของคุณลกัษณะ (Attribute) ในดา้นต่างๆท่ีแสดงออกในค่าอรรถประโยชน ์
(Utilities) ดงันี ้
 คณุลกัษณะดา้นโครงสรา้งเรือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับพืน้ท่ีใชส้อย
บนเรือ มีค่าอรรถประโยชน ์2.94 มากกว่าอปุกรณอ์ านวยความสะดวก มีค่าอรรถประโยชน ์-0.87 
และพืน้ท่ีกิจกรรมบนเรอื มีคา่อรรถประโยชน ์-2.07 
 คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับระดบัการ
แสดงพืน้เมือง มีคา่อรรถประโยชน ์1.60 มากกวา่ ระดบัฟังเพลงดนตรสีด ท่ีมีอรรถประโยชน ์1.44 
และระดบัการแสดงคาบาเร ่ท่ีมีอรรถประโยชน ์-3.04 
 คณุลกัษณะดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับ
ระดับอาหารจีน มีค่าอรรถประโยชน์ 4.75 มากกว่า ระดับอาหารพื ้นเมือง(ภาคเหนือ) มีค่า
อรรถประโยชน ์-2.02  ระดบัอาหารทะเล มีค่าอรรถประโยชน ์-1.02 และระดบัอาหารตะวนัตก มี
คา่ อรรถประโยชน ์-1.71 
 คุณลกัษณะดา้นบริการเสริมบนเรือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับระดบั
นวดแผนไทย มีคา่อรรถประโยชน ์5.37 มากกวา่ ระดบัซุม้ถ่ายรูป มีคา่อรรถประโยชน ์-0.28 ระดบั
ท่ีพกั มีคา่อรรถประโยชน ์-0.78 และ ระดบัรา้นสะดวกซือ้ มีคา่อรรถประโยชน ์-4.32  
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สรุปผลทดลองสมมตฐิาน 

ตาราง 15 สรุปผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ 

สมมตฐิาน   
สถติทิีใ่ช้ 

ผลการ
ทดสอบ 
ค่าอรรถ 
ประโยชน ์

 คุณลักษณะ ระดับ  

สมมติฐานท่ี 1.นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรสาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน ภมูิล  าเนา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส  าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  
                  สมมติฐานท่ี 1.1 นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส  าราญของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย แตกต่างกนั 

 เพศชาย 
 

- ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร
บนเรอื 

-อาหารทะเล      -
อาหารตะวนัตก 

Conjoint -5.436 * * 
-9.168 * * 

               สมมติฐานที่ 1.2 นกัทอ่เท่ียวชาวไทยท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร
บรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

 อาย ุ36 – 45 ปี -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร
บนเรอื 

-อาหารพืน้เมือง
(ภาคเหนือ) 

 -8.384 * * 

 อาย4ุ6 – 55 ปี -ดา้นกิจกรรมบนเรอื 
 
 

- การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

 -8.607 * * 
 
 

 -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร

บนเรอื 

-อาหารพืน้เมือง
(ภาคเหนือ) 
-อาหารตะวนัตก 

 -6.462 * *          

-10.153 * * 

 อาย ุ56 -65 ปี -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร

บนเรอื 

-อาหารพืน้เมือง

(ภาคเหนือ) 

Conjoint -10.31 * * 

 อายมุากกวา่ 
66 ปี 

-ดา้นกิจกรรมบนเรอื -การแสดงพืน้เมือง

(ฟอ้นร  า) 

 11.01 * * 

  -ฟังเพลงดนตรสีด  9.365 * * 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

สมมตฐิาน   
สถติทิีใ่ช้ 

ผลการ
ทดสอบ 
ค่าอรรถ 
ประโยชน ์

 คุณลักษณะ 
 

ระดับ  

 -ดา้นอาหารท่ีบรกิารบน

เรอื 

-อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ)  -6.644 * * 

            สมมติฐานท่ี 1.3 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร

บรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

 โสด -ดา้นโครงสรา้งเรอื -พืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื  -9.462 * * 

 

 -ดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื -ซุม้ถ่ายรูป Conjoint -10.168 * * 

 สมรส/อยู่
ดว้ยกนั 

-ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร

บนเรอื 

-อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) 

-อาหารตะวนัตก 

 8.288 * * 

9.384 * * 

               สมมติฐานที่ 1.4 นกัทอ่เท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส  าราญของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย แตกต่างกนั 

 ต ่ากวา่

ปรญิญา

ตรี 

-ดา้นโครงสรา้งเรอื -อปุกรณอ์ านวยความสะดวก  -12.004 * * 

 -ดา้นกิจกรรมบนเรอื -ฟังเพลงดนตรสีด Conjoint 6.591 * * 

 -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร

บนเรอื 

-อาหารทะเล  8.752 * * 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 

สมมตฐิาน   
สถติทิีใ่ช้ 

ผลการ
ทดสอบ 
ค่าอรรถ 
ประโยชน ์

 คุณลักษณะ 
 

ระดับ  

 สงูกวา่ปรญิญา
ตรี 

-ดา้นกิจกรรมบนเรอื -ฟังเพลงดนตรสีด  6.649 * * 

               สมมติฐานที่ 1.5 นกัทอ่เท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร
บรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

 นกัเรียน/
นกัศกึษา 

-ดา้นโครงสรา้งเรอื -อปุกรณอ์ านวย

ความสะดวก 

 15.202 * * 

  -ดา้นกิจกรรมบนเรอื -การแสดงพืน้เมือง

(ฟอ้นร  า) 

Conjoint 11.451 * * 

  -ฟังเพลงดนตรสีด  -12.473 * * 

  -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบน

เรอื 

-อาหารทะเล  -14.614 * * 

                สมมติฐานท่ี 1.6 นกัทอ่เท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส  าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 

 รายไดต้อ่เดือนต ่า
กวา่หรอืเทา่กบั
10,000 บาท 

-ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบน

เรอื 

-อาหารพืน้เมือง

(ภาคเหนือ) 

 

 

Conjoint 

15.519 * * 

 รายไดต้อ่เดือน 
30,001 – 40,000 
บาท 

-ดา้นกิจกรรมบนเรอื -การแสดพืน้เมือง -6.7 * * 

 -ดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื -ซุม้ถ่ายรูป -6.719 * * 
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ตาราง 15(ตอ่) 

สมมตฐิาน   
สถติทิีใ่ช้ 

ผลการทดสอบ 
ค่าอรรถ 
ประโยชน ์ คุณลักษณะ 

 
ระดับ  

 รายไดต้อ่เดือน 
40,001 – 
50,000 บาท 

-ดา้นกิจกรรมบนเรอื -ฟังเพลงดนตรสีด  

 

 

Conjoint 

7.666 * * 

 -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื -อาหารทะเล 8.198 * * 

 -ดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื -รา้นสะดวกซือ้ 

-ซุม้ถ่ายรูป 

-9.892 * * 

-9.469 * * 

 รายไดต้อ่เดือน
มากกวา่ 
50,000 บาท 

-ดา้นกิจกรรมบนเรอื - การแสดงพืน้เมือง

(ฟอ้นร  า) 

-10.695 * * 

             สมมตฐิานที ่1.7 นกัทอ่เท่ียวชาวไทยท่ีมีภมูิล  าเนาแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส  าราญของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย แตกต่างกนั 

 ภาคใต ้ -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื -อาหารตะวนัตก Conjoint 11.507 * * 

สมมติฐานท่ี 2 คณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส  าราญ มีอิทธิพลต่อคา่ความพึง่ประสงคข์องบรษัิท

น าเท่ียวเรอืส  าราญของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย แตกตา่งกนั 

 -ดา้นโครงสรา้งเรอื   24.92 

 -ดา้นกิจกรรมบนเรอื  Partworth 
Conjoint 

21.91 

 -ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื   25.19 

 -ดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื   27.98 



 
  

บทที ่5  
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

      การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษา การออกแบบการท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสนจงัหวดัเชียงราย
โดยเทคนิคการวิเคราะหค์อนจอยท ์ซึง่ผลท่ีไดจ้ากการศกึษาในครัง้นีจ้ะไดท้ราบถึงปัจจยัส าคญัใน
การเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ซึ่งบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ สามารถน าผลจาก
การศึกษาในครัง้นี ้เป็นแนวทางเพื่อน าไปต่อยอดปรบัปรุง การพฒันากลยทุธท์างการตลาดและ
การบรกิาร ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้หบ้รกิารและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
  
มีสังเขปความมุ่งหมายและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 2.เพื่อแสดงระดับปัจจัยในการเลือกใช้บริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 3.เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้อ่เดือน ภมูิล  าเนา 
 4.เพื่ อศึกษาอิทธิพลการตัดสินใจใช้บริการของบริ ษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

ความส าคัญของงานวิจัย 
 1.ผูป้ระกอบการและนักการตลาด สามารถน าผลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหมาะสมกับ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
 2.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
รูปแบบการบรกิารและผลิตภณัฑใ์หมท่ี่สอดคลอ้งกบัธุรกิจเดิม 
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 3. เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
 1.นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางประชากรสาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ภมูิล  าเนา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 2.คณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ มีอิทธิพลตอ่คา่ความพึง่ประสงค์
ของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย มีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ซึง่ไมท่ราบประชากรท่ีแน่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 
 1.กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 ท าการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างเชิงลกึ โดยสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน เพื่อน า
ขอ้มลูไปวิเคราะหเ์ป็นปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
 2.กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเท่ียวในเขต
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ผูว้ิจยัจงึค านวณขนาดตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรค านวณขนาดตวัอยา่งในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่นอนของคอแครน (Cochran W.G., 1977)ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนไมเ่กินรอ้ยละ 0.10 ไดจ้  านวนกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 96.04 ตวัอย่าง และเพิ่มไว ้4 
ตวัอยา่ง รวมเป็น 100 ตวัอยา่ง เพื่อใหส้ามารถหาคา่ความแปรปรวนท่ีแทจ้รงิของกลุม่ตวัอยา่งได ้ 
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การสร้างเคร่ืองมือในการท าวิจยั 
 การวิจยัในครัง้นีไ้ดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กาวิจยัเชิงคุณภาพ และ การวิจยัเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครือ่งมือตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 
   1. ศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ หรือ งานวิจัยเชิงปริมาณ ท่ี
เก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยเรือส าราญ  เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้ง
ส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
   2. สรา้งแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี
แนวคดิ หรอืขอ้มลูท่ีไดศ้กึษา 
   3. น าแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้งไปใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูคณุลกัษณะของผลิตภณัฑห์รอืการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
   4. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็น ลักษณะ (Attribute) และระดับ
ลกัษณะ (Level) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการท าวิจัยเชิงปริมาณ 
   1. สรา้งสถานการณ์จ าลอง (Profile) จากใชล้กัษณะ (Attribute) และระดบัลกัษณะ
(Level) ท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้ ผ่านโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป เพื่อใหร้ะบบสุ่มสถานการณจ์ าลองท่ี
เหมาะสม 
   2. คดัเลือกสถานการณจ์ าลอง (Profile) ใหมี้จ านวนท่ีเหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
ส  าเรจ็รูป ในการคดัเลือกสถานการณจ์ าลอง (Profile) ท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสดุเพื่อน าไปใชใ้น
การสรา้งแบบสอบถาม 
  3. สรา้งแบบสอบถามจากขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษาและคัดเลือก ใหค้รอบคลุมตามความมุ่ง
หมายของการวิจยัในครัง้นี ้
  4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
สมบรูณข์องแบบสอบถาม และปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บั 
  5. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาลงรหสัตามท่ีก าหนดไวเ้พื่อใหใ้นการประมวลผล
ในโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
  6. ประมวลผลขอ้มลูท่ีลงรหสัโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเครื่องมือท่ีใชใ้นส่วน
ของการวิจยัเชิงคณุภาพ และ สว่นเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ ไดด้งัตอ่ไปนี ้
   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
    1. เครื่องบนัทึกเสียง หรอือปุกรณส์ าหรบับนัทึกเสียงระหว่างการสมัภาษณเ์ชิงลกึเพื่อ
น ามาถอดเสียงระหวา่งการสมัภาษณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
    2. สมดุบนัทกึ เพื่อจดบนัทกึ ขอ้มลูระหวา่งการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
    3. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเพื่อเป็นแนวทางใหผู้ว้ิจัยใน
การด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึก ซึ่งอาจถามค าถามเรียงตามขอ้หรือไม่ก็ได ้และอาจถามค าถาม
เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีตัง้ไวแ้ต่ไม่เกินขอบเขตในการศึกษา โดยแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งนี ้
ผูว้ิจยัไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มีขอ้ค าถามดงันี ้
   1. โครงสรา้งเรอื มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
   2. กิจกรรมบนเรอื มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
   3. การบรกิารเสรมิ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 
   4. หมวดหมู่ของการให้บริการดา้นอาหารบนเรือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ  
   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ในการวิจยัเชิงปรมิาณผูว้ิจยัใชเ้ครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยแบง่แบบสอบถามออกแบบ 2 สว่น ประกอบดว้ย 
   ส่วนที ่1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์
 คือ แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้อ่เดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา จ านวน 7 ขอ้ ดงันี ้
  ขอ้ท่ี 1 เพศ (Gender) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 
ซึง่ค  าถามมีค  าตอบใหเ้ลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Questions) ดงันี ้
     1) ชาย  
     2) หญิง  
  ขอ้ท่ี 2 อายุ (Age) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึ่ง
ค  าถามแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) มีดงันี ้
     1) 15 - 25 ปี 
     2) 26 - 35 ปี 
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      3) 36 - 45 ปี 
      4) 46 - 55 ปี 
      5) 56 - 65 ปี 
     6) มากกวา่ 66 ปี     
  ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ(status) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ซึง่ค  าถามแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) มีดงันี ้
     1) โสด    
     2) สมรส/อยูด่ว้ยกนั   
     3) หยา่รา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 
  ขอ้ท่ี 4 ระดับการศึกษา (Education) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ซึง่ค  าถามมีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ดงันี ้
     1) ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  
     2) ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า   
     3) สงูกวา่ปรญิญาตร ี
  ข้อ ท่ี  5  อาชีพ  (Occupation) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ 
(NominalScale) ซึง่ค  าถามมีค  าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ดงันี ้
     1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 
     2) พนกังานบรษัิท/ลกูจา้ง     
     3) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
     4) ประกอบธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย    
     5) อ่ืนๆ........................................... 
 ขอ้ท่ี 6 รายไดต้่อเดือน(income) เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale)ซึง่ค  าถามแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) มีดงันี ้

1) ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
2) 10,000 – 20,000 บาท 
3) 20,001 - 30,000 บาท 
4) 30,001 - 40,000 บาท 
5) 40,001 - 50,000 บาท 
6) มากกวา่ 50,000 บาท 
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 ขอ้ท่ี 7 ท่ีอยู่อาศยั (residence) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) ซึ่งค าถามมีค าตอบหลายตวัเลือก (Multichotomous Questions) ในการแบ่งท่ีอยู่อาศัย
(ภมูิภาค)ของผูต้อแบบสอบถาม ดงันี ้
      1) ภาคเหนือ    
     2) ภาคกลาง    
     3) ภาคอีสาน 
     4) ภาคใต ้
 ส่วนที ่2 คุณลักษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษัทน าเทีย่วเรือส าราญ 
โดยใชส้ถานการณ ์(Profile) ซึง่แบบสอบถามมีหลายตวัเลือก (Multivhotomous Questions) ตาม
จ านวนของสถานการณ ์(Profile) ในแตล่ะขอ้จะแสดงสถานการณ ์(Profile) ท่ีละ 3 -4สถานการณ ์
(Profile) ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลือกเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้น (Profile)  ท่ีพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ ซึง่จ  านวนขอ้ขึน้อยูก่บัสถานการณ ์(Profile) ทัง้หมดท่ีตอ้งการแสดง 

ตาราง 16 ตวัอยา่งแบบสอบถาม 

ขอ้ท่ี 1 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 
Attribute 1 Level 1 Level 1 Level 2 
Attribute 2 Level 3 Level 2 Level 2 

Attribute 3 Level 2 Level 2 Level 2 
ค าตอบ    
ขอ้ท่ี 2 Profile No. 1 Profile No. 2 Profile No. 3 
Attribute 1 Level 2 Level 2 Level 1 
Attribute 2 Level 1 Level 1 Level 2 
Attribute 3 Level 3 Level 1 Level 3 

ค าตอบ    

 
  จากตาราง 16  คือ การแสดงตวัอยา่งการตอบแบบสอบถามของสว่นท่ี 2 ซึง่มีจ  านวน
สถานการณ์(Profile) 6 สถานการณ์ โดยแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเพียงหนึ่ง
สถานการณท่ี์พงึพอใจมากท่ีสดุของแตล่ะขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีแ้บ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการวิจยัเชิงคณุภาพ และส่วนการวิจยัเชิงปรมิาณ
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
    ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของเชิงคุณภาพ 
     1. นัดหมายผูใ้หส้ัมภาษณ์เพื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนัดสถานท่ีท่ีมีความเป็น
สว่นตวั และเลือกเวลาในการนดัหมายที่ผูใ้หส้มัภาษณส์ะดวก 
     2. บนัทึกขอ้มูลระหว่างการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยใชเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่ เครื่องบนัทึกเสียง 
และสมดุจดบนัทกึ 
     3. ถอดขอ้มลูจากเครือ่งบนัทกึเสียงลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
       ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ 
    1. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย 
    2. ขอความรว่มมือจากนักท่องเท่ียวใหช้่วยตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน เม่ือเก็บ
แบบสอบถามครบแลว้ น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลู 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
        การจัดกระท าข้อมูล 
     1. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคัดเลือก
แบบสอบถามท่ีมีขอ้มลูไม่สมบรูณอ์อก 
    2. ลงรหสัขอ้มลูท่ีไดต้ามรหสัท่ีก าหนดไวส้  าหรบัใชใ้นโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูป 
    3. ประมวลผลขอ้มลูท่ีไดล้งรหสัไว ้โดยการใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูปเพื่อวิเคราะหข์อ้มลู
เชิงพรรณนาและเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
        การวิเคราะหข้์อมูล 
     1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดงันี ้
  1 .1  แบบสอบถามส่ วน ท่ี  1  คื อ  แบบสอบถามข้อมู ลลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
   1.1.1. เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ และ
ภมูิล  าเนา โดยท าการวิเคราะหข์อ้มลูน าเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า
รอ้ยละ (Percentage) และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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    2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐาน มีดงันี ้
  2.1 สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบเก่ียวกับผลของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้น 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดือน อาชีพ และภมูิล  าเนา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 
 3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) มีดงันี ้
  3.1 แบบสอบถามสว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบริษัท
น าเท่ียวเรอืส าราญ ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยน าเสนอในรูปแบบ คา่ความส าคญั (Importance)  

สรุปผลการวเิคราะหข้์อมูล 
 จากการศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสนจงัหวดัเชียงราย  ผลการศกึษาทัง้ส่วนการวิจยัเชิง
คณุภาพ และการวิจยัเชิงปรมิาณ การวิจยัเชิงคณุภาพเป็นการสรุปผลจากการสมัภาษณจ์ากผูท่ี้
เคยใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญและผูป้ระกอบการ ในสว่นของการวิจยัเชิงปรมิาณสามารถ
สรุปไดโ้ดยสงัเขปเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลจากการวิเคราะหท์างสถิติเชิงพรรณนา คือ 
ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ขอ้มลูอรรถประโยชนข์องการบรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลจากการ
วิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุานเพื่อการทดลองสมมตฐิาน ดงันี ้
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth interview) ผูใ้ห้
สมัภาษณท์ัง้ 10 คน โดยมีค าถาม 4 ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณใ์หค้วามส าคญักบัปัจจยัใน
การเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ โดยแบ่งออกเป็น 4 คุณลกัษณะท่ีใหค้วามส าคญั 
ดงันี ้ 
  1.คณุลกัษณะดา้นโครงสรา้งเรอื โดยมีระดบัของคณุลกัษณะ 3 ระดบั คือ พืน้ท่ี
กิจกรรม พืน้ท่ีใชส้อย และอปุกรณอ์ านวยความสะดวก 
   2.คุณลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรือ โดยมีระดับของคุณลกัษณะ 3 ระดบั คือ 
การแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) การฟังเพลง ดนตรสีดและคาบาเร ่ 
  3.คุณลักษณะดา้นอาหารท่ีให้บริการบนเรือ โดยมีระดับของคุณลักษณะ 4 
ระดบั คือ อาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) อาหารจีน อาหารทะเล และ อาหารตะวนัตก 
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  4.คณุลกัษณะดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื โดยมีระดบัของคณุลกัษณะ 4 ระดบั คือ 
ท่ีพกั รา้นสะดวกซือ้ ซุม้ถ่ายรูปและนวดแผนไทย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ส่วนที ่1.ผลสรุปของการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ปี มีสถานะสมรส/
อยู่ดว้ยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/คา้ขาย มี
รายได ้10,001 - 30,000 บาท มีภมูิล  าเนาอยูภ่าคกลาง  
  การวิเคราะหค์า่อรรถประโยชน(์Utilities) และคา่ความส าคญั(Importance)ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ค่า
ความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ในโครงสรา้งเรือท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อย ให้
ความส าคญัในเรื่องกิจกรรมบนเรือท่ีเป็นการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) ใหค้วามส าคญัในเรื่องของ
อาหารท่ีบรกิารบนเรือเป็นอาหารจีน (สิบสองปันนา)และใหค้วามส าคญัเรื่องการบรกิารเสรมิเป็น
การนวดแผนโบราณ ในดา้นค่าความส าคัญ(Importance)ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการ
บริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ให้ล  าดับความส าคัญจากระดับมากไปน้อย ดังนี ้คุณลักษณะดา้น
บริการเสริมบนเรือ คุณลักษณะด้านอาหารท่ีให้บริการ คุณลักษณะด้านโครงสรา้งเรือ และ
คณุลกัษณะดา้นกิจกรรมบนเรอื ตามล าดบั 
 ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมาน 
  สมมตฐิานข้อที่ 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรสาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ภูมิล  าเนา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย 
  สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว
เรือส าราญแตกต่างกัน ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกัน ให้
ความส าคญักบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญแตกต่างกนั ในดา้นอาหารท่ี
ใหบ้ริการบนเรือ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้ ส่วนดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมบนเรือและบรกิารเสรมิบนเรือไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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  สมมติฐานที่ 1.2 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายแุตกต่างกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียว
เรือส าราญแตกต่างกนั ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายแุตกต่าง
กัน ใหค้วามส าคญักับคณุลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญแตกต่างกัน ในดา้น
กิจกรรมบนเรือ และดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรือ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เมื่อเปรยีบเทียบกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ26 -35 ปี  พบวา่ 
  ดา้นกิจกรรมบนเรือ จ าแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 46 – 55 ปี 
ปฏิเสธระดบัการแสดงพืน้เมือง (ฟอ้นร  า) และ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุมากกวา่ 66 ปี ยอมรบักิจกรรม
การแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า)และฟังเพลงดนตรสีด นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกตา่งกนัใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื จ าแนกตามอาย ุพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ36 – 
45 ปี ปฏิเสธอาหารท่ีใหบ้ริการท่ีมีอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 46 – 55 ปี 
ปฏิเสธอาหารท่ีใหบ้รกิารท่ีเป็นอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) และอาหารตะวนัตก  นกัท่องเท่ียวท่ีมี
อายุ 56 – 65 ปี ปฏิเสธอาหารท่ีใหบ้ริการท่ีเป็นอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) และนักท่องเท่ียวท่ีมี
อายุ มากกว่า 66 ปี ปฏิเสธอาหารท่ีใหบ้ริการท่ีอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ี
ระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่ น 95% ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
  สมมติฐานที่ 1.3 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบริษัท
น าเท่ียวเรือส าราญแตกต่างกัน ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ
แตกต่างกัน ในด้านโครงสรา้งเรือ ดา้นอาหารท่ีให้บริการบนเรือและดา้นบริการเสริมบนเรือ 
แตกต่างกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เม่ือเปรียบเทียบกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหยา่รา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย พบวา่ 
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  ด้านโครงสรา้งเรือ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
สถานภาพโสด ปฏิเสธโครงสรา้งเรอืท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความ
เช่ือมั่น 95% 
  ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ยอมรบัอาหารท่ีใหบ้รกิารเป็นอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ)และ
อาหารตะวนัตก นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันใหค้วามส าคญักับปัจจัยในการเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ดา้นบรกิารเสรมิบนเรือ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
สถานภาพโสด ปฏิเสธบริการเสริมท่ีมีซุ ้มถ่ายรูป นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันให้
ความส าคญักับปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ แตกต่างกนั ท่ีระดบัความ
เช่ือมั่น 95% 
  ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่ น 95% ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 
  สมมตฐิานที ่1.4 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทย  แตกต่างกัน   
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญแตกตา่งกนั ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียว
เรือส าราญแตกต่างกนั ในดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมบนเรือ และดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบน
เรอื แตกต่างกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เม่ือเปรยีบเทียบกบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า พบวา่ 
  ดา้นโครงสรา้งเรือ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ปฏิเสธโครงสรา้งเรือท่ีมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95%  
  ดา้นกิจกรรมบนเรอื จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ยอมรบักิจกรรมฟังเพลงดนตรีสด 
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นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ยอมรับอาหารท่ีให้บริการเป็นอาหารทะเล 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่ น 95% ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
  สมมติฐานที่ 1.5 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษัทน า
เท่ียวเรือส าราญแตกต่างกัน ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ 
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญแตกต่างกัน 
ในดา้นโครงสรา้งเรือ กิจกรรมบนเรือ และอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ ส่วนดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื ไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
  สมมติฐานที่ 1.6 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร
บรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญแตกตา่งกนั ผลการทบสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
รายไดต้่อเดือน แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือ
ส าราญแตกตา่งกนั ในดา้นกิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีบรกิารบนเรอื และดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื 
แตกต่างกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่น95% ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือเปรียบเทียบกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้อ่เดือน10,000 –20,000 บาท พบวา่ 
  ดา้นกิจกรรมบนเรอื จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
รายไดต้่อเดือน 30,0001 – 40,000บาท ปฏิเสธกิจกรรมการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีรายได ้40,001 – 50,000 บาท ยอมรบักิจกรรมฟังเพลงดนตรีสด และนกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายไดม้ากกว่า 50,000 ปฏิเสธกิจกรรมการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อ
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เดือนแตกตา่งกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่ง
กนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน พบว่า นักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีรายไดต้่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ยอมรบัอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ)
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 20,001 - 30,000 บาทและนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 
40,001 - 50,000 บาท ยอมรบัอาหารท่ีใหบ้รกิารเป็นอาหารทะเล นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน
แตกตา่งกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ี
ระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีรายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ปฏิเสธบริการเสริมท่ีเป็นซุม้ถ่ายรูป และนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีรายไดต้่อเดือน 40,001 - 50,000บาท ปฏิเสธบรกิารเสรมิท่ีเป็นรา้นสะดวกซือ้และซุม้
ถ่ายรูป นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิาร
บรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
  ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่ น 95% ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
  สมมติฐานที่ 1.7 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีภูมิล  าเนาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภมูิล  าเนาแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ภูมิล  าเนา แตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ
แตกตา่งกนั ในดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืท่ี แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ส่วนดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมบนเรอืและบรกิารเสรมิบน
เรอืไม่แตกตา่งกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
           สมมติฐานที่ 2.คณุลกัษณะการบริการของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ มีอิทธิพลต่อ
คา่ความพึ่งประสงคข์องบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน ผลการทดลองสมมติฐานสรุปได ้ดังนี ้นักท่องเท่ียวชาวไทย ให้
ความส าคญักับปัจจยัในการเลือกใชบ้รกิารบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ในดา้นบริการเสรมิบนเรือ 
ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ ดา้นโครงสรา้งเรือและดา้นกิจกรรมบนเรือ ท่ีแตกแตกกัน ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% 
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อภปิรายผลการวิจัย จากผลการวิจัย 
 การออกแบบการท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายโดยเทคนิคการวิเคราะห์
คอนจอยท ์สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายผลได ้ดงันี ้
 1.ลักษณป์ระชากรศาสตรข์องนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 
 จากผลการวิจยั พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง สว่นใหญ่มีอาย ุ26 – 35 
ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย มีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทและมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท มี
ภมูิล  าเนาภาคกลาง  
 2.ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้บริการบริษัทน าเทีย่วเรือส าราญ 
 ค่าอรรถประโยชน ์(Utilities) พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งเรือ 
ท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยเยอะ มีกิจกรรมบนเรือท่ีมีการแสดงพืน้เมือง (ฟ้อนร  า) มีอาหารท่ีใหบ้ริการเป็น
อาหารจีนและมีบริการเสริมเป็นนวดแผนไทย นอกจากนีใ้นดา้นค่าความส าคัญ(Importance 
Weight) พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นบรกิารเสริม เป็นอนัดบัแรก รองลงมา
เป็นดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ ดา้นโครงสรา้งเรือและ ดา้นกิจกรรมบนเรือ ตามล าดบั ทั้งนี ้
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเชียงแสนจงัหวดัเชียงรายใหค้วามส าคญักบัการมีบรกิารเสรมิท่ี
เป็นการบรกิารเสรมินอกเหนือจากบรกิารปกติ ซึ่งเป็นการบรกิารท่ีเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน อาหารจีนทางตอนใตจี้น มีรสชาติทีถกูปากคนไทยซึง่เป็นท่ีพงึพอใจของ
นักท่อเท่ียว โครงสรา้งของเรือ ท่ีมีความสะดวกสบายในการท่องเท่ียวล่องเรือส าราญท่ีตอ้งใช้
เวลานานในการอยู่บนเรือส าราญ การมีพื ้นท่ีใช้สอยท่ีกว้าง มีบริเวณ ซึ่งเหมาะแก่การชม
บรรยากาศสองขา้งทางริมฝ่ังโขง เป็นเสน่หข์องการล่องเรือส าราญ กิจกรรมการแสดงท่ีมีใหช้ม
ความสวยงามของศลิปะการแสดงพืน้เมืองของไทย  
 3.ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
      สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั             
   จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ดา้นอาหารท่ี
ใหบ้รกิารบนเรือ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีผลดงันี ้นกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
เพศชายเม่ือเปรยีบเทียบกบัเพศหญิง เพศชายปฏิเสธคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส าราญดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ ท่ีเป็นอาหารทะเลและอาหารตะวนัตก เน่ืองจาก ทัศนคติ 
ความรูด้า้นอาหารของแต่ละบุคคลต่างกนั จึงท าใหเ้ลือกรบัประทานอาหารไม่เหมือนกนั ทัง้นีจ้ึง
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ส่งผลต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกใช้บริษัทน าเท่ียวเรือส าราญด้านอาหารท่ี
ใหบ้ริการบนเรือ แตกต่างกัน อา้งอิงจาก (ทศันา ศิริโชติ, 2555)ศึกษาเรื่อง ความรู ้ทศันคติ และ
พฤติกรรมการบรโิภคอาหารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาเพราะฉะนัน้จากผลวิจยัจึง
ท าใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นอาหาร การบริการอาหารบนเรือเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส  าคญั เพราะ
เม่ืออยู่บนเรือนักท่องเท่ียว ไม่สามารถเลือกซือ้อาหารไดด้ว้ยตนเองในขณะล่องเรือ อาหารท่ี
ใหบ้รกิารบนเรอืจงึจ าเป็นตอ้งใหค้วามใสใ่จ 
  จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ  ด้าน
โครงสรา้งเรอื ดา้นกิจกรรมบนเรอื และดา้นบรกิารเสรมิ ไม่แตกตา่งกนั เน่ืองจากเพศหญิงหรอืชาย
มีพฤติกรรมการเลือกสินคา้หรอืบรกิารท่ีคลา้ยกนัได้ ในยคุปัจจบุนั สื่อหรอืขอ้มลูข่าวสาร สามารถ
หาไดง้่ายตามแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ สามารถน าขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการตดัสินใจ เพศหญิงหรอืชาย
ตา่งก็สามารถเรยีนรูห้รอืรบัรูข้่าวสารท่ีเท่าเทียมกนัได ้จงึท าใหเ้พศหญิงหรอืชายใหค้วามส าคญัใน
การเดนิทางท่องเท่ียว การบรกิารตา่งๆของบรษัิทน าเท่ียวท่ีตอ้งการเลือกใชบ้รกิารไดไ้ม่ตา่งกนั   
     สมมติฐานที่ 1.2 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั   
  จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ดา้นกิจกรรม
บนเรอื และ ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื แตกตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีผล
ดงันี ้การตดัสินใจเลือกเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนก
ตามอายุ เม่ือเปรียบเทียบกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 21-30ปี นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 31-40ปี ปฏิเสธ
คณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารท่ีเป็นอาหารพืน้เมือง
(ภาคเหนือ) นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 41-50 ปี ปฏิเสธคณุลกัษณะการบริการของบรษัิทน าเท่ียวเรือ
ส าราญดา้นกิจกรรมบนเรอืในการแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า) และปฏิเสธดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื
ท่ีเป็นอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ)และอาหารตะวันตก นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 51-60ปี ปฏิเสธ
คณุลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือท่ีเป็นอาหาร
พืน้เมือง(ภาคเหนือ) และนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ มากกว่า 60 ปี ยอมรบักบัคณุลกัษณะการบรกิาร
ของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญดา้นกิจกรรมบนเรอื ในการแสดงพืน้เมือง(ฟอ้นร  า)และฟังเพลงดนตรี
สด และปฏิเสธดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืท่ีเป็นอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) เน่ืองจากความชอบ
และความสนใจของแต่ละบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประสบการณ์และการเรียนรู ้
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เพราะฉะนั้นความชอบดา้นกิจกรรมบนเรือ และดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ จึงต่างกัน ดา้น
กิจกรรมบนเรอื การแสดงในแตล่ะประเภทจะสื่อถึงความชอบ ความรกัในศิลปะแตล่ะแขนงตา่งกนั 
ความนิยมชมชอบท่ีต่างกนัดว้ยอายแุละการเติบโตท่ีต่างยคุสมยั ส่วนดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบน
เรอื นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกตา่งกนั การเลือกรบัประทานอาหารยอ่มแตกตา่งกนัเน่ืองจากคา่นิยม
และกระแสสังคมท่ีไดร้บัมาจากสื่อโฆษณาผ่านแพลตฟอรม์ต่างๆท าให้มีอิทธิผลในการเลือก
รบัประทานอาหารท่ีต่างกนั ทัง้นีจ้ึงส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รษัิทน า
เท่ียวเรือส าราญดา้นกิจกรรมบนเรือ และดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือแตกต่างกัน อา้งอิงจาก 
(ปวีณภทัร นิธิตนัติวฒัน และ วรางคณา อุดมทรพัย, 2560)ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวยัรุน่ไทยผลกระทบและแนวทางแกไ้ข และ (ธัณยส์ิตา สิรวิชญป์ารม, 2560)ไดศ้กึษา
เรือ่ง กระบวนการตดัสินใจซือ้คอนโดมีเนียมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญดา้นโครงสรา้ง
เรอื และ ดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื ไม่แตกตา่งกนั ผูว้ิจยัเห็นว่าอายท่ีุตา่งกนัจะมีความสนใจในดา้น
การบริการเสริมและดา้นโครงสรา้งเรือท่ีคลา้ยกัน เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวเรือส าราญคือ
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น ตอ้งมีความสะดวกสบาย ในการท่องเท่ียว แตล่ะช่วงอายอุาจจึง
มีความสนใจ วิธี หรอื รูปแบบการเลือกบรกิารท่ีเหมือนกนั 
     สมมติฐานที่ 1.3 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทย  แตกต่างกัน             
  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ
ดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นอาหารท่ีให้บริการบนเรือและดา้นบริการเสริมบนเรือ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีผลดงันี ้การเลือกใชบ้ริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามสถานภาพ เม่ือเปรียบเทียบกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพหย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ย นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด ปฏิเสธคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน า
เท่ียวเรอืส าราญดา้นโครงสรา้งเรอืท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยบนเรอื และปฏิเสธดา้นบรกิารเสรมิบนเรอืท่ีมีซุม้
ถ่ายรูป และนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั ยอมรบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิท
น าเท่ียวเรือส าราญดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือท่ีเป็นอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ)และอาหาร
ตะวันตก เน่ืองจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดการตัดสินใจท่ีแตกต่าง 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ หรือ ความอิสระ เช่น สถานภาพโสดจะมีการตัดสินใจท่ีเป็นอิสระ ใช้
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ระยะเวลาการตดัสินใจในระยะสัน้ ดา้นโครงสรา้งเรือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดไม่ตอ้งการ
พืน้ท่ีใชส้อยแตน่กัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส/แตง่งานยอมรบั การมาเท่ียวกบัครอบครวั จึงอาจ
ตอ้งพิจารณาสถานท่ีนั้นๆ มีพืน้ท่ีใชส้อย ลานกวา้งให้ลูกวิ่งเล่นหรือไม่ อาหารท่ีให้บริการ ลูก
รบัประทานไดห้รอืไม่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานโสดปฏิเสธดา้นบรกิารเสรมิท่ีเป็นซุม้ถ่ายรูป เน่ืองจาก
มาท่องเท่ียวคนเดียว จะตอ้งถ่ายรูปดว้ยตนเอง จึงท าใหไ้ม่สะดวกในการถ่ายรูปตวัเองท่ีจะท าให้
ออกมาสวยหรือครบองคป์ระกอบของรูปภาพ มกัจะชอบถ่ายภายวิวทิวทัศนม์ากกว่า การมีซุม้
ถ่ายรูปเพื่อถ่ายตนเองจึงไม่เหมาะกบัคนท่ีมีสถานภาพโสดในการมาเท่ียวคนเดียว ทัง้นีจ้ึงส่งผล
ต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้รษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้น
อาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอื แตกตา่งกนั 
  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ
ดา้นกิจกรรมบนเรือ ท่ีไม่แตกต่างกนั ผูว้ิจยัเห็นว่า การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว ชมสิ่งท่ีสวยงาม 
บรรยากาศสองขา้งทางฝ่ังโขง การมีกิจกรรมท่ีช่วยท าใหผ้่อนคลาย เพลิดเพลิน ดา้นสถานภาพ
ไม่ได้เป็นข้อจ ากันในความชอบของกิจกรรมบนเรือ ทุกสถานภาพสามารถชอบกิจกรรมท่ี
เหมือนกนัได ้การมีสื่อออนไลนท่ี์ไดร้บัชมหรอืฟังท าใหเ้กิดรสนิยมที่คลา้ยกนั ไม่วา่สถานภาพไหนก็
สามารถชอบและใหค้่าความส าคญักับกิจกรรมบนเรือท่ีคลา้ยกันได ้จึงไม่มีขอ้จ ากัดในเรื่องของ
สถานภาพ 
     สมมติฐานที่ 1.4 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 
  จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ 
ดา้นโครงสรา้งเรอื ดา้นกิจกรรมบนเรอื และดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืแตกตา่งกนั ท่ีระดบัความ
เช่ือมั่น 95% ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยมีผลดงันี ้การเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอื
ส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามระดบัการศกึษา เม่ือเปรยีบเทียบกบันกัท่องเท่ียวท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปฏิเสธคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นโครงสรา้งเรือท่ีมีอปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก และยอมรบัดา้นกิจกรรมบนเรอืท่ีเป็นฟังเพลงดนตรสีด ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื
ท่ีเป็นอาหารทะเล และนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี ยอมรบัคณุลกัษณะการ
บรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นกิจกรรมบนเรือท่ีเป็นการฟังเพลงดนตรีสด นกัท่องเท่ียว
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ชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญต่างกนั ทัง้นีผู้ว้ิจยัเห็นว่า ระดบัการศกึษา ความรู ้ประสบการณท่ี์น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัมีผลจากการศกึษาเน่ืองจากทกุคนมีโอกาสในการศกึษามาไม่เท่ากนั 
ท าใหมี้รสนิยม ค่านิยม ท่ีต่างกันดว้ย จึงส่งผลต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกใช้
บริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมและดา้นอาหารท่ีให้บริการบนเรือ 
แตกตา่งกนั 
  จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ 
ดา้นบริการเสริมบนเรือ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากดา้นบริการเสริมบนเรือ เป็นดา้นการเพิ่มความ
สะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียวบนเรอืส าราญ ฉะนัน้แลว้ไม่วา่จะศกึษาระดบัการศกึษาไหน 
จึงสามารถใหค้วามส าคญัหรือสนใจในการบริการเสริมท่ีคลา้ยกันได ้เพื่อความสะดวกสบายใน
การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น 
     สมมติฐานที่ 1.5 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั  
  จากผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยอาชีพ
แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ  ด้าน
โครงสรา้งเรอื ดา้นกิจกรรมบนเรอืและดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยมีผลดงันี ้การเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือ
ส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามอาชีพ เม่ือเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ยอมรบัคณุลกัษณะการ
บรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นโครงสรา้งเรือท่ีมีอปุกรณอ์ านวยความสะดวก และดา้น
กิจกรรมบนเรอืท่ีเป็นการแสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) และ ปฏิเสธคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน า
เท่ียวเรอืส าราญดา้นกิจกรรมบนเรอืท่ีเป็นการฟังเพลงดนตรสีด และดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื
ท่ีเป็นอาหารทะเล นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนั สงัคมการท างานท่ีตา่งกนั ประสบการณ์
ในการใชชี้วิตท่ีไม่เหมือนกนั สง่ผลตอ่รสนิยมและทศันคติ ท่ีท าใหเ้ลือกความส าคญัดา้นโครงสรา้ง
เรือ ดา้นกิจกรรมบนเรอืและดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรือ ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั (ชลธิชา 
เตชวชัรมงคล, 2559)ไดศ้กึษาเรื่อง การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารโรงแรม 5 ดาว ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์



  

  

117 

  จากผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยอาชีพ
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้นบรกิาร
เสรมิ ไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจากการเดนิทางท่องเท่ียวเรอืส าราญของทกุอาชีพ มีความตอ้งการความ
สะดวกสบายในการพกัผ่อนกับการเดินทางท่องเท่ียว จึงมีความสนใจและใหค้่าความส าคญักับ
ดา้นการบรกิารเสรมิท่ีไม่แตกตา่งกนั 
    สมมติฐานที่ 1.6 นกัท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 
     จากผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยรายไดต้อ่
เดือนแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้น
กิจกรรมบนเรือ ด้านอาหารท่ีให้บริการบนเรือและด้านบริการเสริมบนเรือ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95%  โดยมีผลดงันี ้การเลือกใชบ้รกิารบรษัิท
น าเท่ียวเรือส าราญของนักท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน เม่ือเปรียบเทียบกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน10,000 –20,000 บาท นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท ยอมรบัคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นอาหารท่ี
ให้บริการบนเรือท่ีเป็นอาหารพืน้เมือง(ภาคเหนือ) นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท ยอมรบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิาร
บนเรือท่ีเป็นอาหารทะเล นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน  30,001 - 40,000 บาท ปฏิเสธ
คณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญดา้นกิจกรรมบนเรือท่ีเป็นการแสดงพืน้เมือง
(ฟ้อนร  า) และปฏิเสธดา้นบรกิารเสรมิบนเรอืท่ีมีซุม้ถ่ายรูป นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 40,001 
- 50,000 บาท ยอมรบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นกิจกรรมบนเรือท่ี
เป็นฟังเพลงดนตรีสด ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือท่ีมีอาหารทะเล และปฏิเสธดา้นบรกิารเสริม
บนเรือท่ีมีรา้นสะดวกซือ้และซุม้ถ่ายรูป นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท 
ปฏิเสธคณุลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญดา้นกิจกรรมบนเรือท่ีเป็นการแสดง
พืน้เมือง(ฟ้อนร  า) เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีรายไดแ้ตกต่างกัน มีการใชจ้่ายหรือบริโภคสินคา้และ
การบรกิารท่ีต่างกนั มีการจดัสรรในการใชจ้่าย-รบั ท่ีไม่เท่ากนั เช่น ผลจากการวิจยันกัท่องเท่ียวท่ี
มีรายไดต้  ่ากว่า10,000 บาท จะใหค้วามส าคญักบัดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือเพียงอย่างเดียว 
ซึง่อาหารปัจจยั4 นกัท่องเท่ียวเลือกในสิ่งท่ีจ าเป็นมากกวา่สิ่งท่ีฟุ่ มเฟือยซึง่ตา่งจากนกัท่องเท่ียวท่ีมี
รายไดต้อ่เดือน 40,001 – 50,000 บาทท่ีใหค้วามส าคญักบัดา้นกิจกรรมบนเรอื อาหารท่ีใหบ้รกิาร 
และบริการเสรมิ ทัง้หมดนีจ้ึงส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้ริษัทน าเท่ียว
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เรอืส าราญ ดา้นกิจกรรมบนเรอื ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืและดา้นบรกิารเสรมิบนเรอืแตกตา่ง
กนั 
  จากผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยรายไดต้อ่
เดือนแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ ดา้น
โครงสรา้งเรือ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากดา้นโครงสรา้งเรือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงในการ
เลือกใชบ้รกิารเรอืส าราญ เพื่อความสะดวกสบาย และ ความปลอดภยัในการใชง้านบนเรอื ฉะนัน้
ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัดา้นรายไดต้อ่เดือนในการใชบ้รกิารเรอืส าราญ 
     สมมติฐานที่ 1.7 นักท่อเท่ียวชาวไทยท่ีมีภูมิล  าเนาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกนั 
  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ภูมิล  าเนาแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ 
ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื แตกตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 
95% โดยมีผลดงันี ้การเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนก
ตามภมูิล  าเนา เม่ือเปรยีบเทียบกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีภมูิล  าเนาภาคกลาง นกัท่องเท่ียวท่ีมีภมูิล  าเนา
ภาคใต ้ยอมรบัคณุลกัษณะการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื
ท่ีเป็นอาหารตะวันตก เน่ืองจากนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล  าเนาต่างกัน มีประสบการณ์ ทัศนคติ 
ความชอบและความคุน้เคยกบัการรบัประทานอาหารท่ีตา่งกนั จึงส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัในการเลือกใชบ้รษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอื แตกตา่งกนั  
  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ภูมิล  าเนาแตกต่างกัน ใหค้วามส าคญักับคุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ 
ดา้นโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมบนเรือ และดา้นบริการเสริมบนเรือ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก 
นักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างภูมิล  าเนาเม่ือมาเยือนสถานทีเดียวกัน  อาจมีความสนใจหรือมี
วตัถุประสงคเ์ดียวกัน เพื่อการเดินทางพักผ่อน ชมความงาม ประสบการณ์ใหม่ในการล่องเรือ
ส าราญ ภมูิล  าเนาจึงไม่ไดเ้ป็นขอ้จ ากดั ในดา้นของโครงสรา้งเรือ ดา้นกิจกรรมบนเรือและบรกิาร
เสริม เช่นว่าดา้นกิจกรรมบนเรือ นักท่องเท่ียวเดินทางมาภาคเหนือมีจุดประสงคค์ลา้ยกันว่า
ตอ้งการชมการแสดงของทางภาคเหนือท่ีเป็นเอกลกัษณท์างดา้นศิลปวฒันธรรม 
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   สมมติฐานที่ 2 คุณลกัษณะการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญ มีอิทธิพลต่อค่า
ความพึ่งประสงคข์องบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย แตกตา่งกนั         
  จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ให้
ความส าคญักบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ ผลต่อค่าความพึ่ง
ประสงคข์องบรษัิทน าเท่ียวเรือส าราญ แตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส าคญัดา้น
บริการเสรมิบนเรือเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือ ดา้นโครงสรา้งเรือ 
และ ดา้นกิจกรรมบนเรือ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการเลือกใช้บริการเรือ
ส าราญ ดา้นบริการเสริมบนเรือ เป็นการบริการเสริมท่ีมีนอกเหนือจากการบริการปกติ จึงท าให้
นักท่องเท่ียวมีการให้ค่าความส าคัญมาก เพื่อท่ีนักท่องเท่ียวจะรบัความสะดวกสบายในการ
ท่องเท่ียว ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัท่ีสอง ปัจจยัดา้น
โครงสรา้งเรอื เป็นปัจจยัท่ีควรพิจารณาเรื่องความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ลกัษณะเรือ และ 
พืน้ท่ีบรเิวณเรือ เหมาะแก่การพกัผ่อนในระหว่างการเดินทางท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานหรือไม่ ดา้น
กิจกรรมบนเรือส าราญ เป็นการสรา้งความบนัเทิงใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้รกิารไดร้ว่มสนกุกบั
การเดินทาง ทัง้ 4 คณุลกัษณะท่ีกล่าวมาถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกใชบ้ริการเรือส าราญท่ี
สง่ผลตอ่คา่ความพึง่ประสงคข์องบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจัย 
 จากการศกึษาวิเคราะหแ์ละสรุปผลการวิจยัขา้งตน้ ท าใหท้ราบถึงความส าคญักบัปัจจยัใน
ออกแบบการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อเป็น
การพัฒนาการบริการบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญและการวางแผนทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกับ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผู้วิจัยได้น าผลท่ีได้จากการศึกษา มาออกแบบการ
ท่องเท่ียวล่องเรือส าราญในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เป็นแพ็คเกจเท่ียว ส าหรบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ดงันี ้
 1.จากผลการวิจยั พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานะภาพโสด ใหค้วามส าคญัคณุลกัษณะดา้น
โครงสรา้งที่มีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกบนเรอืส าราญ ดา้นกิจกรรมบนเรอืท่ีมีการแสดง ฟังเพลง
ดนตรีสดท่ีใหบ้รกิาร ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืเป็นอาหารทะเล และมีบรกิารเสรมิท่ีใหบ้รกิาร
บนเรอืเป็นท่ีพกั ซึง่จะสามารถจดัออกมาเป็นแพ็คเกจทวัร ์ไดด้งันี ้
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  โปรแกรมทัวร ์: ล่องเรือขอรกั เอาใจคนโสด 2 คืน 1 วนั  อิ่มทะเล นอนหลบั 
เท่ียวสบาย ในท่ีเดียว 
 -  2 คืน 1 วัน  อิ่มทะเล นอนหลับ เท่ียวสบาย ในท่ีเดียว กับเรือส าราญท่ีทันสมัยและมี
อปุกรณอ์ านวยความสะดวกครบครนั  เพียงท่านละ 1,299 บาท 
ลอ่งเรอืส าราญ สามเหลี่ยมทองค า – เกาะดอนซาว (สปป.ลาว) – อาณาจกัรคิงสโ์รมนัส ์

 

ภาพประกอบ 22 แพ็คเกจทวัร ์

          ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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 2. จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน ใหค้วามส าคญักับ
คณุลกัษณะดา้นโครงสรา้งเรือท่ีมีอปุกรณอ์ านวยความสะดวก  ดา้นกิจกรรมบนเรือท่ีมีการแสดง
พืน้เมือง(ฟ้อนร  า) ดา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารบนเรอืเป็นอาหารตะวนัตกและอาหารพืน้เมือง และดา้น
บรกิารเสรมิบนเรอืเป็นการนวดแผนไทย ซึง่จะสามารถจดัออกมาเป็นแพ็คเกจทวัร ์ไดด้งันี ้
   โปรแกรมทัวร ์: ล่องเรือสขุสนัต ์วนัครอบครวั/คู่รกั กับเรือส าราญท่ีทันสมยั
และมีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกครบวงจร 
 - ล่องเรือส าราญ สามเหลี่ยมทองค า – เกาะดอนซาว (สปป.ลาว) – อาณาจกัรคิงสโ์รมนัส ์
ในราคา 699 บาท ราคานีร้วมนวดแผนไทย  

 

ภาพประกอบ 23 แพ็คเกจทวัร ์

            ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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 3. จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงรายให้
ความส าคญักับคุณลกัษณะดา้นโครงสรา้งเรือท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยมาก ดา้นกิจกรรมบนเรือท่ีมีการ
แสดงพืน้เมือง(ฟ้อนร  า) ดา้นอาหารท่ีใหบ้ริการบนเรือเป็นอาหารจีน และดา้นบรกิารเสรมิบนเรือ
เป็นการนวดแผนไทย ซึง่จะสามารถจดัออกมาเป็นแพ็คเกจทวัร ์ไดด้งันี ้
  โปรแกรมทวัร ์: ลอ่งเรอืชมวิว อินเชียงแสน โดยเรอืส าราญขนาดใหญ่ ท่ีมีพืน้ท่ี
กวา้งขวาง 
 ล่องเรือส าราญ สามเหลี่ยมทองค า – เกาะดอนซาว (สปป.ลาว) – อาณาจกัรคิงโรมนัส ์ใน
ราคา 699 บาท 

 

ภาพประกอบ 24 แพ็คเกจทวัร ์

          ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังตอ่ไป 
 1.ควรศึกษาถึงบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญของประเทศอ่ืนๆ ท่ีใหบ้ริการในเขตอ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อน าขอ้มลูมาวิเคราะห ์และปรบัใชก้ลยทุธท์างการตลาดของคูแ่ข่ง 
 2.ควรมีการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีนอกเหนือเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย เช่น 
เขตอ าเภอเชียงของ หรือ ต่างจังหวดั ทั้งนีเ้พื่อใหท้ราบถึงปัจจัยในการเลือกใชบ้ริการบริษัทน า
เท่ียวเรอืส าราญในเขตอ่ืนๆ ว่านกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเหลา่นีห้รอืดา้นอ่ืนๆ แตกตา่ง
กนักบันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้รกิารในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรอืไม่ เพื่อจะไดน้ าขอ้มลู
มาวิเคราะห ์วางแผนกลยทุธท์างการตลาด และ พฒันาการบรกิาร ใหมี้นกัท่องเท่ียวมาใชบ้รกิาร
เพิ่มขึน้และถกูความพงึประสงคข์องนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสดุ 
  
 



 
  

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Aytun, O. U. a. H., Gogtas. . (2015). Destination attributes, satisfaction, and the cruise 
visitor's intent to revisit and recommend.  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616688.2015.1124446 

Cochran W.G. (1977). Sampling Techniques (2 Nd Ed.). New York: Wiley.  
cosmenet.in.th. (2558). ลอ่งเรอืแม่น า้โขงไปเท่ียว "สบิสองปันนา".  

https://www.cosmenet.in.th/cosme-intrend/23077 
Fodor’s Travel. Cruise Ships by Size.  https://www.fodors.com/cruises/101/choosing-your-

ship/cruise-ships-by-size 
FTA Watch กลุม่ศกึษาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน. (2557). เจาะลกึเสน้ทางสายไหมR3A 

ทนุจีนทะลกัยดึการคา้-โลจิสติกสเ์บด็เสรจ็.  http://www.ftawatch.org/node/43536 
Jaime Levy. (2015). UX Strategy (Second release ). United States of America.: O’Reilly 

Media, Inc.  
Kotler, P. (2003). Marketing Management  An Asian Perspective   (t. ed). Singapore: 

Prentice – Hall.  
louangprabang. (2550). การเดินทางโดยเรอื, หลวงพระบาง.  

http://louangprabang.net/content.asp?id=7 
Lovelock, C. (1996). Service Marketing ( 3 rd ed). New York: Prentice-Hall.  
MGR Online. (2550, 7 มกราคม). ทนุไทย-จีน ทุ่มเปิดเรอืส าราญหรูในแมน่ า้โขง เช่ือมท่องเท่ียว-

ดิวตีฟ้ร ีสามเหลี่ยมทองค า. MGR Online.  
https://mgronline.com/local/detail/9500000001584 

Olgun, K., Ceylan, A., & İbrahim, T. D. . (2014). The impact of service quality dimensions 
on patient satisfaction, repurchase intentions and word–of– mouth communication 
in the public healthcare industry. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 148, 
161 - 169. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L.,. (1998). SERQUAL: A multiple – item scale 
for measuring customer perceptions of service quality. Journal of retailing, 64, 12 – 
40. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616688.2015.1124446
https://www.cosmenet.in.th/cosme-intrend/23077
https://www.fodors.com/cruises/101/choosing-your-ship/cruise-ships-by-size
https://www.fodors.com/cruises/101/choosing-your-ship/cruise-ships-by-size
http://www.ftawatch.org/node/43536
http://louangprabang.net/content.asp?id=7
https://mgronline.com/local/detail/9500000001584


  

  

125 

 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L. L. ,. (1988). SERVQUAL: A multiple item scale 
for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of retailing,, 64, 12 
- 40  

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L.,. (1985). A conceptual model of service 
quality and its implications for future research. Journal of  Marketing 49, 41-50. 

Schiffman, L. G., Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior (4thed). New Jersey: Englewood 
Cliffs.  

tourismchiangrai. ทวัรแ์ม่น า้โขง.  http://tourismchiangrai.com/?p=preview&id_travel=151 
Zeithaml, V. A., and Bitner, M. J. (1996). Service Marketing: Customer Focus Across the 

Firm (2rd ed.). Massachusetts: McGraw-Hill.  
Zeithaml, V. A., Parasuraman, and L. L., Berry. (1990). Delivering Quality Service : 

Balancing Customer Perceptions. New York: The Free Press.  
กรมเจา้ท่า. (2562). รายงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (ขอ้มลูสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้

และผูโ้ดยสารทางน า้), 111.  
https://www.md.go.th/stat/images/pdf_report_stat/2563/year_62.pdf 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2550). การวิเคราะหส์ถิติ: สถิติส  าหรบัการบรหิารและวิจยั (พมิพค์รัง้ท่ี 10). 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

จตัรุตัน,์ พ. (2546). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารธุรกิจน าเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. ( ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ชลธิชา เตชวชัรมงคล. (2559). การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารโรงแรม ระดบั 5 ดาวในเขตพืน้ท่ี อ  าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ. (บณัฑิตวิทยาลยั). มหาวทิยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2241/1/chonticha_tech.pdf  

ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคการใชส้ถิติเพ่ือการวิจยั (พิมพค์รัง้ท่ี 7). กรุงเทพฯ: โรงพิมพน์ิมิต.  
ทศันา ศริโิชติ. (2555). ความรู ้ทศันคติ และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

ราชภฏัสงขลา. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา.  
ไทยรฐัออนไลน.์ (2562, 23 เมษายน). เปิดช่ือ 55 เมืองรอง รฐับาลแจกเงินไปเท่ียว. ไทยรฐัออนไลน.์  

https://www.thairath.co.th/news/society/1551041 
ธณัยส์ติา สริวิชญป์ารม. (2560). กระบวนการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของคนวยัท างานในเขต

 

http://tourismchiangrai.com/?p=preview&id_travel=151
https://www.md.go.th/stat/images/pdf_report_stat/2563/year_62.pdf
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2241/1/chonticha_tech.pdf
https://www.thairath.co.th/news/society/1551041


  

  

126 

 

กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัรามค าแหง, กรุงเทพ. https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-
6/sec3/6014154103.pdf  

นภวรรณ คณานรุกัษ.์ (2556). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ครัง้ท่ี 1, 34-38, 34). กรุงเทพ: ซวีีแอลการพมิพ ์
จ ากดั. 

แนวหนา้. ( 2563,26 กรกฎาคม). ภมูิบา้น ภมูิเมือง : ‘ชายแดนแมน่ า้โขง’ ภมูิพฒันาความมั่นคงของ
ชาต.ิ แนวหนา้.  https://www.naewna.com/lady/507643 

ปวีณภทัร นิธิตนัตวิฒัน และ วรางคณา อดุมทรพัย. (2560, มกราคม - มิถนุายน). พฤติกรรมการ
บรโิภคอาหารของวยัรุน่ไทย ผลกระทบและแนวทางแกไ้ข. 28(1), 122. 

แผนปฏิบตัิการพฒันาการท่องเท่ียว ภายในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา พ.ศ.2559 - 
2563. (2558, 10 กนัยายน). ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ 132 ตอนพิเศษ 213ง, น.42).  
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER021/GENERAL/DATA
0000/00000020.PDF 

ไพฑรูย ์มนตพ์านทอง. (2558). การท่องเท่ียวเรอืส าราญกบัความทา้ทายของประเทศไทย.  
http://etatjournal.com/web/component/content/article?id=682:42015-cruise 

มนตร ีพิร ิยะกลุ. (2555, เมษายน-มิถนุายน). Conjoint Analysis. 29(2), 252 - 272. 
มารเ์ก็ตเธียร.์ (2561, 15 กรกฎาคม). ภาคการท่องเท่ียวไทยครึง่ปีแรกโตตอ่เน่ือง แม็กเน็ตท่องเท่ียว

ใหม่ๆ  แข็งแกรง่ เปิดไอคอนสยามปลายปี หนนุท่องเท่ียวโตทะลเุปา้. มารเ์ก็ตเธียร ์
https://marketeeronline.co/archives/63542 

ราณี อิสชิยักลุ และ คณะ. (2554). การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศกแ์ละการจดัการธุรกิจ
ตวัแทนท่องเท่ียว (พิมพค์รัง้ท่ี 1, 1-13 - 1-15, 1-13). นนทบรุ:ี ส  านกัพิมพม์หาลยัสโุขทยัธรร
มาธิราช. 

ราณี อิสชิยักลุและคณะ. (2556). ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
(พิมพค์รัง้ท่ี 7, 8-5 - 8-26, 8-5 ). นนทบรุ:ี ส  านกัพิมพม์หาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

เรอืส าราญ. (2560). ประเภทของอตุสาหกรรมเรอืส าราญ.  Retrieved from 
http://transportation2559.blogspot.com/2017/04/blog-post_11.html 

ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย. (2559). ประวตัิอ  าเภอเชียงแสน.  
https://district.cdd.go.th/chiangsaen/about-
us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8
%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B

 

https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-6/sec3/6014154103.pdf
https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-6/sec3/6014154103.pdf
https://www.naewna.com/lady/507643
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000020.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000020.PDF
http://etatjournal.com/web/component/content/article?id=682:42015-cruise
https://marketeeronline.co/archives/63542
http://transportation2559.blogspot.com/2017/04/blog-post_11.html
https://district.cdd.go.th/chiangsaen/about-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/
https://district.cdd.go.th/chiangsaen/about-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/
https://district.cdd.go.th/chiangsaen/about-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/


  

  

127 

 

9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/ 
ส านกังานสถิติเชียงราย. (2562). สถิติกการท่องเท่ียวและกีฬา2563, 167 - 168.  

https://drive.google.com/file/d/1hnw1TzI7eBGyDqarRr1XdxmwCDgrQgem/view 
สชุาดา ธโนภานวุฒัน,์ และ สมบตัิ กาญจนกิจ. (2555, มกราคม-เมษายน). ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ

ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารธุรกิจน าาเท่ียวของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ. 13(1), 133-148. 
สภุคัร ค าพะแย. (2551). ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รษัิทน าเท่ียวตา่งประเทศของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ,ี 
ปทมุธานี. http://www.research.rmutt.ac.th/wp-
content/uploads/2011/07/115070509019-1.pdf  

อจฉัรา ชีวะตระกลกิูจ และ คณะ. (2561, มกราคม - มิถนุายน ). พฤตกิรรมผูบ้รโิภคการท่องเท่ียวเรอื
ส าราญและการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการธุรกิจเรอืส าราญในกลุม่ท่องเท่ียวอนัดามนั. 
16(1), 194 - 205. 

 

 

 

https://district.cdd.go.th/chiangsaen/about-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/
https://drive.google.com/file/d/1hnw1TzI7eBGyDqarRr1XdxmwCDgrQgem/view
http://www.research.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/07/115070509019-1.pdf
http://www.research.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/07/115070509019-1.pdf


 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

130 

ตาราง 17 ตารางขอ้มลูแสดงคา่ความส าคญัของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยใชบ้รกิารบรษัิท
น าเท่ียวเรอืส าราญในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย จ านวน 100 คน จากแบบสอบถาม
ออนไลน ์

ล าดบัของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

คุณลักษณะทีเ่ลือกใช้บริการเรือส าราญ 
ด้านโครงสร้าง

เรือ 
ด้านกิจกรรม

บนเรือ 
ดา้นอาหารที่

ใหบ้ริการบนเรือ 
ด้านกิจกรรม
เสริมบนเรือ 

ID1 12.00 11.62 22.06 54.32 
ID2 10.06 44.54 25.15 20.25 
ID3 18.65 20.28 19.58 41.49 
ID4 14.26 19.85 17.89 47.99 
ID5 31.74 18.70 30.95 18.61 
ID6 26.37 19.77 31.82 22.04 
ID7 39.52 35.34 9.82 15.32 
ID8 22.18 25.16 14.16 38.50 
ID9 28.02 14.67 38.56 18.75 

ID10 13.89 23.55 24.62 37.94 
ID11 27.31 26.50 21.52 24.67 
ID12 42.55 16.69 23.01 17.75 
ID13 29.18 22.56 16.68 31.58 
ID14 3.83 51.46 22.61 22.10 
ID15 16.06 37.42 9.33 37.18 
ID16 45.92 12.73 26.85 14.50 
ID17 18.62 39.53 31.32 10.53 
ID18 10.27 30.27 12.68 46.78 
ID19 10.07 18.08 23.20 48.65 
ID20 47.83 11.20 9.88 31.10 
ID21 32.38 10.47 31.92 24.96 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ล าดบัของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

คุณลักษณะทีเ่ลือกใช้บริการเรือส าราญ 
ด้านโครงสร้าง

เรือ 
ด้านกิจกรรม

บนเรือ 
ดา้นอาหารที่

ใหบ้ริการบนเรือ 
ด้านกิจกรรม
เสริมบนเรือ 

ID22 31.29 27.31 25.61 15.78 
ID23 35.98 13.61 28.49 21.92 
ID24 42.62 17.66 28.05 11.66 
ID25 51.41 16.76 17.77 14.05 
ID26 23.20 30.78 20.84 25.17 
ID27 16.29 31.05 25.04 27.63 
ID28 43.36 20.75 7.42 28.47 
ID29 40.06 17.74 10.15 32.05 
ID30 23.12 29.25 16.58 31.04 
ID31 52.87 18.50 20.56 8.07 
ID32 37.61 17.55 24.57 20.27 
ID33 57.02 11.38 29.99 1.61 
ID34 45.31 10.86 24.22 19.61 
ID35 47.35 19.82 18.37 14.46 
ID36 37.89 8.28 29.47 24.37 
ID37 13.98 26.01 32.33 27.68 
ID38 55.12 7.92 18.80 18.16 
ID39 30.04 33.39 2.26 34.31 
ID40 43.77 7.16 26.78 22.29 
ID41 15.19 30.85 20.65 33.31 
ID42 39.95 18.92 21.15 19.98 

 
 

 



  

  

132 

ตาราง 17 (ตอ่) 

ล าดบัของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

คุณลักษณะทีเ่ลือกใช้บริการเรือส าราญ 
ด้านโครงสร้าง

เรือ 
ด้านกิจกรรม

บนเรือ 
ดา้นอาหารที่

ใหบ้ริการบนเรือ 
ด้านกิจกรรม
เสริมบนเรือ 

ID43 44.77 6.10 34.48 14.65 
ID44 16.24 28.32 41.61 13.82 
ID45 20.63 24.46 32.33 22.57 
ID46 10.61 34.33 39.27 15.80 
ID47 14.40 12.39 26.69 46.51 
ID48 14.08 35.84 28.96 21.12 
ID49 25.51 20.00 26.05 28.44 
ID50 21.62 18.53 8.91 50.93 
ID51 35.83 15.92 19.42 28.84 
ID52 59.35 12.38 9.62 18.65 
ID53 40.23 13.01 26.44 20.32 
ID54 42.49 16.09 28.00 13.42 
ID55 30.52 19.09 19.09 31.29 
ID56 11.20 43.46 23.15 22.18 
ID57 16.43 21.27 16.32 45.98 
ID58 26.94 30.89 18.26 23.91 
ID59 28.06 34.90 22.05 14.99 
ID60 19.87 9.75 29.09 41.29 
ID61 9.05 28.55 22.47 39.93 
ID62 13.53 14.27 44.79 27.41 
ID63 26.63 19.78 12.39 41.19 

 
 
 



  

  

133 

ตาราง 17 (ตอ่) 

ล าดบัของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

คุณลักษณะทีเ่ลือกใช้บริการเรือส าราญ 
ด้านโครงสร้าง

เรือ 
ด้านกิจกรรม

บนเรือ 
ดา้นอาหารที่

ใหบ้ริการบนเรือ 
ด้านกิจกรรม
เสริมบนเรือ 

ID64 9.87 21.51 25.48 43.13 
ID65 11.39 20.52 42.83 25.26 
ID66 24.08 22.52 34.59 18.82 
ID67 13.76 4.70 30.23 51.32 
ID68 4.96 38.35 30.11 26.58 

ID69 16.41 25.72 19.35 38.52 
ID70 28.22 28.73 20.48 22.57 
ID71 8.41 25.77 20.20 45.62 
ID72 32.37 18.18 19.58 29.87 
ID73 24.33 12.90 14.94 47.84 
ID74 11.32 21.15 30.95 36.58 

ID75 3.46 37.42 26.20 32.92 
ID76 11.60 24.46 33.46 30.48 
ID77 16.97 19.99 30.07 32.97 
ID78 14.74 29.71 28.44 27.11 
ID79 13.61 19.96 40.41 26.03 
ID80 34.18 12.36 27.55 25.91 

ID81 9.14 31.34 31.92 27.60 
ID82 47.38 5.87 36.24 10.52 
ID83 47.39 9.07 12.86 30.68 
ID84 12.20 25.36 33.94 28.50 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ล าดบัของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

คุณลักษณะทีเ่ลือกใช้บริการเรือส าราญ 
ด้านโครงสร้าง

เรือ 
ด้านกิจกรรมบน

เรือ 
ดา้นอาหารที่
ใหบ้ริการบน

เรือ 

ด้านกิจกรรม
เสริมบนเรือ 

ID85 8.05 12.12 29.73 50.10 
ID86 25.87 8.60 36.92 28.61 
ID87 32.38 35.28 29.56 2.78 
ID88 12.22 41.60 9.54 36.64 
ID89 11.81 13.36 47.97 26.86 
ID90 12.79 14.62 16.03 56.56 
ID91 9.28 30.21 29.89 30.61 
ID92 4.02 26.63 49.79 19.56 
ID93 10.75 32.71 27.37 29.17 
ID94 4.08 23.75 32.75 39.42 
ID95 38.55 15.47 21.36 24.62 
ID96 16.30 22.93 29.59 31.19 
ID97 34.49 15.99 34.36 15.16 
ID98 20.75 27.84 24.89 26.51 
ID99 24.23 11.22 33.66 30.89 
ID100 18.00 17.70 33.58 30.73 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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การออกแบบการทอ่งเทีย่วในเขตอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย            

โดยเทคนิคการวเิคราะหค์อนจอยท ์
ค าชีแ้จง 
 1.แบบสอบถามฉบับนี ้ จัดท าขึน้เพื่อใช้ในการจัดท าการวิจัยการตลาด หลังสูตล
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
การศกึษา “การเลือกใชบ้รกิารบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญ ในเขตอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย” 
เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนเ์ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษัทน า
เท่ียวเรือส าราญใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชายไทยไดม้ากท่ีสดุ และพฒันากล
ยทุธท์างการตลาดใหมี้ปะสทิธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 2.ขอ้มลูท่ีท่านตอบในแบบสอบถามฉบบันีท้างผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบั และน าขอ้มลู
มาใชป้ระโยชนใ์นการวิจัยทางวิชาการเท่านั้น การน าเสนอขอ้มูลจะถูกน าเสนอในรูปแบบของ
บทสรุปภาพรวมโดยไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแต่อย่างใด ผูว้ิจยัจึงใครข่อความอนเุคราะห์
จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามฉบบันีเ้พื่อจะท าใหผู้ว้จิยันีไ้ดผ้ลสมบรูณต์ามวตัถปุระสงค ์
 แบบสอบถามม ี2 ส่วน ดงันี ้
 สว่นท่ี 1.แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2.แบบจ าลองสถานการณ์ตัวเลือกการบริการของบริษัทน าเท่ียวเรือส าราญท่ี
ก าหนดให ้
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากท่ีสดุ 
 1.เพศ 

ชาย     หญิง 
 2.อาย ุ
  15 - 20 ปี    21 - 30 ปี 
   31 - 40 ปี    41 - 50 ปี 
   51 - 60 ปี    มากกวา่ 60 ปี 
 3.สถานภาพ 
  โสด  สมรส/อยูด่ว้ยกนั หยา่รา้ง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 
 4.ระดบัการศกึษา 
  ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 5.อาชีพ 
  นกัเรยีน/นกัศกึษา   พนกังานบรษัิท/ลกูจา้ง 
  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 
  อ่ืนๆ........................................... 
 6.รายไดต้อ่เดือน 
   ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท 
  20,001 - 30,000 บาท   30,001 - 40,000 บาท 
  40,001 - 50,000 บาท   มากกวา่ 50,000 บาท 
 7.ท่ีอยูอ่าศยั (ภมูิล  าเนา)  
  ภาคเหนือ     ภาคกลาง 
  ภาคอีสาน    ภาคใต ้  
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ส่วนที ่2.แบบจ าลองสถานการณต์วัเลือกการบรกิารของบรษัิทน าเท่ียวเรอืส าราญท่ีก าหนดให ้
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความพงึประสงคข์องท่านมากท่ีสดุ 
 
 ค  าถามท่ี 1  
คุณลักษณะการบริการ
ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

ตวัเลือกที ่1 ตวัเลือกที2่ ตวัเลือกที ่3 

โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม พืน้ท่ีใชส้อบบนเรอื อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

กิจกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

คาบาเร ่

อาหารทีใ่หบ้ริการบน
เรือ 

อาหารภาคเหนือ อาหารตะวนัตก อาหารภาคเหนือ 

บริการเสริมบนเรือ ท่ีพกั รา้นสะดวกซือ้ รา้นสะดวกซือ้ 
    

 
ค าถามท่ี 2 
คุณลักษณะการบริการ
ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

ตวัเลือกที ่1 ตวัเลือกที2่ ตวัเลือกที ่3 

โครงสร้างเรือ อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

พืน้ท่ีใชส้อบบนเรอื พืน้ท่ีกิจกรรม 

กิจกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

ฟังเพลงดนตรสีด การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

อาหารทีใ่หบ้ริการบน
เรือ 

อาหารตะวนัตก อาหารจีน อาหารภาคเหนือ 

บริการเสริมบนเรือ รา้นสะดวกซือ้ รา้นสะดวกซือ้ ซุม้ถ่ายรูป 
    

 



  

  

139 

 
ค าถามท่ี 3 
คุณลักษณะการบริการ
ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

ตวัเลือกที ่1 ตวัเลือกที2่ ตวัเลือกที ่3 

โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

พืน้ท่ีใชส้อบบนเรอื 

กิจกรรมบนเรือ ฟังเพลงดนตรสีด การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

คาบาเร ่

อาหารทีใ่หบ้ริการบน
เรือ 

อาหารตะวนัตก อาหารทะเล อาหารตะวนัตก 

บริการเสริมบนเรือ ท่ีพกั นวดแผนไทย นวดแผนไทย 
    

 
ค าถามท่ี 4 
คุณลักษณะการบริการ
ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

ตวัเลือกที ่1 ตวัเลือกที2่ ตวัเลือกที ่3 

โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีใชส้อบบนเรอื อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

พืน้ท่ีกิจกรรม 

กิจกรรมบนเรือ คาบาเร ่ ฟังเพลงดนตรสีด ฟังเพลงดนตรสีด 
อาหารทีใ่หบ้ริการบน
เรือ 

อาหารทะเล อาหารตะวนัตก อาหารทะเล 

บริการเสริมบนเรือ ซุม้ถ่ายรูป ซุม้ถ่ายรูป รา้นสะดวกซือ้ 
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ค าถามท่ี 5 
คุณลักษณะการบริการ
ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

ตวัเลือกที ่1 ตวัเลือกที2่ ตวัเลือกที ่3 

โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีกิจกรรม พืน้ท่ีใชส้อบบนเรอื อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

กิจกรรมบนเรือ การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

คาบาเร ่

อาหารทีใ่หบ้ริการบน
เรือ 

อาหารจีน อาหารทะเล อาหารจีน 

บริการเสริมบนเรือ ซุม้ถ่ายรูป ท่ีพกั ท่ีพกั 
    

 
ค าถามท่ี 6 
คุณลักษณะการบริการ
ของบริษัทน าเทีย่วเรือ

ส าราญ 

ตวัเลือกที ่1 ตวัเลือกที2่ ตวัเลือกที ่3 

โครงสร้างเรือ พืน้ท่ีใชส้อบบนเรอื อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก 

พืน้ท่ีกิจกรรม 

กิจกรรมบนเรือ ฟังเพลงดนตรสีด ฟังเพลงดนตรสีด การแสดงพืน้เมือง
(ฟอ้นร  า) 

อาหารทีใ่หบ้ริการบน
เรือ 

อาหารภาคเหนือ อาหารตะวนัตก อาหารจีน 

บริการเสริมบนเรือ นวดแผนไทย ซุม้ถ่ายรูป นวดแผนไทย 
    

 
** ขอขอบคณุท่ีท่านใหค้วามรว่มมือตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนีด้ว้ย ** 
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