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การวิจัยนีมุ้่งศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อ

การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยวของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย  กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคในประเทศไทยที่เคยใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียวจ านวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ตัง้แต่ 55,001 บาทขึน้
ไป เป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศรวมทุก
ด้านอยู่ในระดบัสงู หากพิจารณารายด้านพบว่า ความเสี่ยงด้านหน้าที่ ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้าน
จิตวิทยา ด้านเวลา ด้านความรู้สกึอยู่ในระดับสงู และด้านสงัคมอยู่ในระดับต ่า มีการจัดการความเสี่ยง
ในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศทุกด้านอยู่ในระดับสงู  หากพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การค้นหาข้อมูล และด้านความภักดีต่อบริษัทน าเท่ียวอยู่ในระดับสงูที่สดุ ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน า
เที่ยว ด้านราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว และด้านการค้นหาความมั่นใจอยู่ในระดับสูง  ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศหญิงมีการจดัการความเสี่ยงด้านการค้นหาข้อมลู ด้านความภกัดีต่อบริษัทน าเที่ยว 
ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเที่ยว ด้านการค้นหาความมั่นใจ ต่างจากเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .01o กลุ่มตวัอย่างที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี มีการจดัการความเสีย่งรวมทกุด้าน 
และด้านภาพลักษณ์ของบริษัทน าเที่ยว  แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตัง้แต่  41 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการจดัการความเสี่ยงด้านการ
ค้นหาความมัน่ใจสงูกว่าระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 และการรับรู้
ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการจดัการความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาราย
ด้านพบว่า การรับรู้ความเสีย่งด้านความรู้สกึ ส่งผลต่อการจัดการความเสีย่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
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This research was designed to study perceived risk and risk management on the 

service usage tendency of Thai consumers of outbound tour packages. The researcher 
studied the demographic factors of consumers, their perceived risk of risk management and 
their service usage tendency of outbound tour packages. The sample group consisted of two 
hundred Thai consumers who traveled abroad on a package tour service. The instrument 
used to collect data was a questionnaire. The statistics for analysis was percentage, mean, 
standard deviation, a different analysis was employed by using a one-way analysis of variance 
and multiple regression analysis. The results of this research found that most consumers could 
be described as follows: female, aged between twenty one and thirty years of age, single, 
held a Bachelor’s degree, worked as private company employees with an income over 55,001 
baht. Most consumers had an overall perceived risk at a high level. With regard to the 
perceived risk factors, functional risk, physical risk, financial risk, psychological risk, temporal 
risk and sensory risk were at a high level and social risk was at a low level. Furthermore, most 
consumers had overall risk management at a high level. The results of the hypotheses testing 
were found that consumers of different genders, ages and levesl of education had different 
levels of risk management at a statistically significant level of 0.05. Furthermore, the perceived 
risks of Thai consumers was related to risk management with a statistical significance of 0.05. 
In consideration of each factors, sensory risk was related to risk management with a statistical 
significance of 0.05. 

 
Keyword : perceived risk risk management outbound tour packages 

 

 

  



  ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยความกรุณา ช่วยเหลอื ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข 
และให้ค าปรึกษาในการท างานวิจัยฉบับนีทุ้กขัน้ตอน  จากอาจารย์ ดร. ล ่าสนั เลิศกูลประหยัด 
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และรศ. ผจงศักด์ิ หมวดสง นับตัง้แต่เร่ิมต้นด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จ
เรียบร้อย ผู้วิจัยรู้สกึทราบซึง้ในความกรุณา และขอขอบพระคุณอาจารย์ทัง้สองท่านเป็นอย่างสงูไว้ 
ณ ท่ีนี ้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ท่ีเป็นประธานและกรรมการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์  
สอบปากเปลา่ และเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพแบบสมัภาษณ์ ชีแ้นะน าแนวทางในการ
แก้ไขงานวิจยั เพื่อให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึงคณาจารย์ภาควิชาบริการธุรกิจ 
ทกุทา่นท่ีได้มอบวิชาความรู้ อบรมสัง่สอน ตลอดจนประสบการณ์และแนวคิดตา่งๆ แก่ผู้วิจยั สดุท้าย
นี ้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา และครอบครัวของผู้ วิจัย ตลอดจนเพื่อนนิสิต เพื่อน
ร่วมงาน และทุกคนท่ีคอยห่วงใยและคอยให้ก าลงัใจเสมอมา  ท าให้ผู้ วิจัยมีความมุ่งมานะ และ
พยายามจนประสบความส าเร็จ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน  ท่ีได้ให้
มิตรภาพท่ีดี ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้แก่ผู้วิจยั ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นช่วยเหลือ
ผู้วิจยัในสว่นอ่ืนๆ ท่ีมิได้กลา่วไว้ในท่ีนีด้้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ปัจจุบันการท่องเท่ียวโลกเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปัจจัยสนบัสนุนด้านความต้องการ
เดินทางท่องเท่ียว ค่าเดินทางท่ีถกูลงโดยเฉพาะค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินต้นทนุต ่า ประกอบกับ
ขัน้ตอนการท าวีซ่าท่ีสะดวกยิ่งขึน้ เป็นแรงส่งให้การเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศขยายตัว 
ผู้ประกอบการชีว้่าในช่วงท่ีผา่นมาช่องทางส าคญัหนึ่งในการสง่เสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีมาจาก
กระแส SOLOMO (Social, Location, and Mobile) ซึ่งนบัเป็นปัจจัยส าคญัหนึ่งในการขบัเคลื่อน
การท่องเท่ียวทั่วโลก โดยเกิดจากอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟน (MO) ท่ีเพิ่มสูงขึน้ ท าให้เกิดการ
ค้นพบสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ (LO) โดยการแนะน าของผู้ ใช้ Social Media (SO) ต่างๆ เช่น 
TripAdvisor, Yelp, และ Pantip เป็นต้น ปัจจยัเหลา่นีก้ระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
หรือการเท่ียวตามรอยขึน้ และน าไปสูก่าร SOLOMO ต่อเน่ืองไปเป็นลกูโซ่ ซึ่งสง่ผลให้ทัง้สถานท่ี
ท่องเท่ียวเกิดใหม่เป็นท่ีรู้จักอย่างรวดเร็ว และการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีท่ีได้รับความนิยมอยู่แล้ว
ขยายตวัมากขึน้อีก (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2560) 

ขณะท่ีคนไทยมีการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางและท่องเท่ียวต่างประเทศมากขึน้ จากสถิติ
การเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรตัง้แต่ปี 2549 – 2558 พบว่าจ านวนผู้ เดินทางเข้า – ออก
ราชอาณาจกัรท่ีเป็นคนไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง (กรมการทอ่งเท่ียว, 2558) และตัง้แต่ปี 
2535 เป็นต้นมา รายจ่ายค่าเดินทางและท่องเท่ียวของคนไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศมีสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 20 ของรายจ่ายทัง้หมด (จากการซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศผ่านระบบธนาคาร) 
โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทัง้จ านวนคนไทยท่ีเดินทางออกไปทอ่งเท่ียวต่างประเทศ และจ านวนเงินท่ีใช้
จ่ายโดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้(ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2560) 

1. การสง่เสริมการขายของบริษัทท่องเท่ียว รวมทัง้การแข่งขันกันลดราคาจูงใจให้คน
เดินทางไปทอ่งเท่ียวตา่งประเทศกนัมากขึน้ 

2. คนไทยไปค้าขายลงทนุในตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 
3. ผลจากการผอ่นคลายปริวรรตเงินตรา ท าให้คนไทยสามารถน าเงินออกไปทอ่งเท่ียวไม่

จ ากดัจ านวน 
4. คา่ใช้จ่ายในการศกึษาของนกัเรียนไทยในต่างประเทศเพิ่มขึน้ เน่ืองจากคา่นิยมในการ

สง่บุตรหลานออกไปเรียนตา่งประเทศสงูขึน้ 
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ธุรกิจน าเท่ียวจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตา่งประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป (งานวิเคราะห์ กอง
สถิติ และวิจัย ททท. 2544) คือ ผู้คนหันมาสนใจในการท่องเท่ียวมากขึน้ ธุรกิจน าเท่ียวจึงได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการความสะดวกสบายตา่งๆ เช่น ท่ีพกั อาหาร รวมทัง้การสรรหาแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจ ใน
ขณะเดียวกนัก็ให้ทัง้ความรู้ และความบนัเทิง ท าให้เกิดจากแขง่ขนัอย่างรุนแรงในธุรกิจน าเท่ียว มี
การน ากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพยายามปรับปรุงรูปแบบการบริการ และรายการน าเท่ียวตามความ
ต้องการของนกัท่องเท่ียวมากขึน้ นอกจากนีไ้ม่วา่จะเป็นสายการบิน โรงแรม และบริษัทน าเท่ียวได้
หนัมาร่วมมือจัดท าการสง่เสริมด้านการตลาดระหวา่งกันมากขึน้ ท าให้ราคาสินค้าทอ่งเท่ียวอยูใ่น
ระดบัท่ีดงึดดูใจ  

จากความนิยมในการใช้บริการบริษัทน าเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย จึงมี
กลุม่มิจฉาชีพแฝงตัวในรูปแบบต่างๆ จากสถิติเร่ืองร้องเรียนตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีทัง้หมด 
1,059 เร่ือง โดยเร่ืองร้องเรียน 3 อันดบัแรก ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือได้โฆษณาชีช้วนไว้ 
จ านวน 334 เร่ือง ช าระค่าบริการแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ 294 เร่ือง และประกอบธุรกิจน า
เท่ียวโดยไม่มีใบอนุญาต 110 เร่ือง (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) กรมการท่องเท่ียวให้ความสนใจใน
ปัญหานีเ้ป็นอย่างมากจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกัน ได้แก่ การเพิ่มมาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบผู้ ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวโดยประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 เพื่อปิดโอกาส
การฉ้อโกงของผู้ประกอบการทวัร์หลอกลวงในระยะยาว 

ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองการรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเท่ียวตา่งประเทศ โดยศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดรูปแบบและการตดัสินใจ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในการน าข้อมูล
จากการวิจัยไปวางแผนเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
อยา่งเหมาะสม นอกจากนัน้แล้วการวิจยันีย้งัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ รับบริการหรือนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย
ท่ีสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปช่วยในการตดัสนิใจใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศได้
อีกด้วย 
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ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ สถานภาพ ท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวท่ีมีผลต่อการจัดการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. ผู้ ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวทราบถึงการรับรู้ และวิธีการจัดการความเสี่ยงของ
ผู้บริโภค และน าข้อมลูจากการวิจยัไปวางแผนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภค  

2. ผู้ ท่ีสนใจซือ้แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เพื่อ
ช่วยตดัสนิใจในการเลอืกใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ ผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ด้วย
โปรแกรม G*Power version 3.1.9.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนามาจากพื น้ฐานของ Power 
analysis ส าหรับการวิจัยครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีตวัแปรในการท านาย 7 ตวัแปร 
ก าหนดอ านาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ 0.95 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Level of 
significance) เทา่กบั 0.05 คา่ขนาดอิทธิพล (Effect size) อยู่ในช่วงปานกลางเท่ากับ 0.15 จะได้
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 153 คน และผู้วิจัยเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 47 คน รวม
เป็นขนาดของตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน 
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ขัน้ตอนในการสุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

ผู้ วิจัยเลือกแหล่งในการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์ Pantip.com 
เน่ืองจากเป็นเว็ปไซต์ท่ีมีคนไทยเข้ามากท่ีสดุเป็นอนัดบั 5 จากการจดัอนัดบัของ Similarweb.com 
ในปี 2017 (thansettakij.com. 2560: ออนไลน์) โดยจะตัง้กระทู้ ในห้องบลแูพลนเน็ต ซึง่เป็นกระทู้
พดูคยุในหวัข้อเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 

ขัน้ท่ี 2 การสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling)  
ผู้ วิจัยจะท าการโพสต์ลิ งค์  (Link) ของแบบสอบถามออนไลน์ ( Internet 

Sampling) ในรูปของ Web Page โดย Google Spreadsheets บนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งผู้ ตอบ
แบบสอบถามสามารถคลิกลิงค์ (Link) ไปยังหน้าแบบสอบถามได้ทนัที โดยในแบบสอบถามจะ
ระบุวา่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเคยใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวใน
รอบ 5 ปีท่ีผา่นมา จนครบจ านวนท่ีต้องการทัง้หมด 200 คน 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี 
1.1.2.2 21 - 30 ปี 
1.1.2.3 31 - 40 ปี 
1.1.2.4 ตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากวา่มธัยมปลายหรือเทียบเทา่ 
1.1.3.2 อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 
1.1.3.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
1.1.3.4 สงูกวา่ปริญญาตรี 
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1.1.4 รายได้ 
1.1.4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท 
1.1.4.2 25,001 – 35,000 บาท 
1.1.4.3 35,001 – 45,000 บาท 
1.1.4.4 45,001 – 55,000 บาท 
1.1.4.5 ตัง้แต ่55,001 บาทขึน้ไป 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน / นิสติ / นกัศกึษา 
1.1.5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.5.3 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
1.1.5.5 อ่ืนๆ  

1.1.6 สถานภาพ 
1.1.6.1 โสด 
1.1.6.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 
1.1.6.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 

1.2 การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัท
น าเท่ียว 

1.2.1 ความเสีย่งด้านหน้าท่ี 
1.2.2 ความเสีย่งด้านกายภาพ 
1.2.3 ความเสีย่งด้านการเงิน 
1.2.4 ความเสีย่งด้านสงัคม 
1.2.5 ความเสีย่งด้านจิตใจ 
1.2.6 ความเสีย่งด้านเวลา 
1.2.7 ความเสีย่งด้านความรู้สกึ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ประกอบด้วย 

2.1 การแสวงหาข้อมลู 
2.2 ความภกัดีตอ่บริษัทน าเท่ียว 
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2.3 ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว 
2.4 ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 
2.5 การค้นหาความมัน่ใจ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บริษัทน าเท่ียว หมายถึง บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการน านกัท่องเท่ียวเดินทางไป
ทอ่งเท่ียวหรือเดินทางไปเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน โดยจดัให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก์หรือบริการอ่ืนใดตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา ทัง้นีธุ้รกิจน าเท่ียวจะมุ่งเน้นการน าเท่ียวในเชิง
ธุรกิจ มีการด าเนินการเป็นกิจการโดยมีผลตอบแทนในการด าเนินงาน ทางบริษัทน าเท่ียวอาจ
ด าเนินการจดับริการด้านต่างๆ ในการเดินทางหรือจดัน าเท่ียวเองหรืออาจเป็นตวักลางหรือตวัแทน
ให้บริการระหวา่งนกัทอ่งเท่ียวกบัสถานประกอบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เช่นกนั 

2. แพ็คเกจท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีบริษัทน าเท่ียวน าบริการเก่ียวกับการท่องเท่ียวทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับจองท่ีพัก ร้านอาหาร ตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามัคคุเทศก์ สถานท่ีเข้าชม 
ยานพาหนะ ฯลฯ มาคิดรวมเป็นราคาเบ็ดเสร็จ เพื่อเสนอขาย แบบเหมาจ่าย 

3. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ ท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว  
4. การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถในการประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ี

ผู้บริโภคต้องเผชิญ   เม่ือไม่สามารถรู้ถึงผลท่ีจะเกิดตามมาในการตดัสินใจซือ้แพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ได้แก่ 

4.1 ความเสี่ยงด้านหน้าท่ี (Functional Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียว โรงแรมและร้านอาหารไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวก าหนดไว้ คุณภาพของการบริการ
ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวกลา่วอ้าง และแพ็คเกจท่องเท่ียวของบริษัทน าเท่ียวไม่หลากหลาย
ตามความต้องการของผู้บริโภค 

4.2 ความเสีย่งด้านกายภาพ (Physical Risk) เป็นความเสีย่งท่ีเกิดขึน้กบัความปลอดภยั
ด้านร่างกาย สขุภาพอนามัย ชีวิต และความสะดวกสบาย ได้แก่ ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะดวกสบาย โรงแรมและร้านอาหารไม่สะอาด อุปกรณ์ในห้องพัก
ไม่ได้มาตรฐานหรือตัง้อยู่ในท าเลท่ีไม่ปลอดภยั ผู้ขบัขี่ยานพาหนะท่ีบริษัทน าเท่ียวจดัหาขาดความ
ระมัดระวงัในการขบัขี่ รวมไปถึงการท่ีผู้น าเท่ียวให้ข้อมูลไม่ชัดเจนและเพียงพอ ดูแลไม่ทัว่ถึง อัน
เป็นสาเหตใุห้ผู้บริโภคหลงทาง หรือเกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้ 
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4.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีคุณภาพ
โรงแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ และมคัคเุทศก์จากแพ็คเกจท่องเท่ียวไม่คุ้มคา่กับเงินท่ีเสียไป การ
ซือ้แพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท าให้ผู้บริโภคเสียเงินมากกว่าการวางแผนท่องเท่ียวด้วย
ตนเองโดยได้คุณภาพท่ีใกล้เคียงกัน หรือการซือ้แพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวอาจมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืนแอบแฝง 

4.4 ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวไม่ดี ท าให้ผู้บริโภครู้สึกเสียหน้า เน่ืองจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการยอมรับของคน
ทัว่ไปในสงัคม หรือการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท าให้สงัคมมองว่าเป็นคน
ล้าสมัย ไม่น่าสนใจ รวมไปถึงการเท่ียวในรูปแบบหมู่คณะท าให้คนท้องถ่ินไม่ต้อนรับ เน่ืองจาก
สร้างความรบกวนและท าความสกปรก 

4.5 ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) เป็นความเสี่ยงจากการท่ีผู้ บริโภค
รู้สึกวิตกกังวลว่าการท่องเท่ียวตามแพ็คเกจท่องเท่ียวจะไม่ดีตามท่ีคาดหวงัหลงัจากช าระเงินค่า
แพ็คเกจท่องเท่ียวไปแล้ว จนไปถึงความรู้สกึผิดหวงั เสียใจ ภายหลงัการท่องเท่ียว เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวตามแพ็คเกจท่องเท่ียวมีเวลาท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีไม่ตรงตามท่ีผู้บริโภคต้องการ 
หรือแพ็คเกจทอ่งเท่ียวไม่ดีตามท่ีคาดหวงั หรือตามท่ีบริษัทน าเท่ียวแจ้งไว้ 

4.6 ความเสี่ยงด้านเวลา (Temporal Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่การท่ีผู้บริโภค
ใช้เวลาค้นหาแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวต่างๆ แต่แพ็คเกจท่องเท่ียวกลบัไม่ดีตามท่ี
คาดหวงั ความยุง่ยากในการติดตอ่สอบถาม รวมไปถึงการช าระแพ็คเกจน าเท่ียวกบับริษัทน าเท่ียว
ท่ีท าให้ผู้บริโภคเสียเวลา และเวลาท่ีผู้บริโภคเสียไปในการท่องเท่ียวตามแพ็คเกจท่องเท่ียวของ
บริษัทน าเท่ียวท่ีไม่เป็นไปตามต้องการ 

4.7 ความเสีย่งด้านความรู้สกึ (Sensory risk) เป็นผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์จากการใช้
บริการ ได้แก่ เหตกุารณ์ท่ีไม่คาดฝัน เช่น ภเูขาไฟระเบิด สนึามิ น า้ทว่ม และพาย ุเกิดขึน้ในระหวา่ง
การท่องเท่ียว ผู้ ร่วมท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่ีท าให้ไม่พึงพอใจ เช่น สง่เสียงดงั ไม่ตรงต่อเวลา และ
ไม่มีมารยาท และการถกูโจรกรรมจากมิจฉาชีพระหวา่งการทอ่งเท่ียว 

5. การจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการท่ีผู้บริโภคใช้เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความ
มัน่ใจในการตดัสนิใจ ก่อนท าการตดัสนิใจใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว ได้แก่ 

5.1 การแสวงหาข้อมูล (Consumer Seek Information) ผู้บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูล
ก่อนการตดัสนิใจเลือกใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว จากการสือ่สารแบบปากต่อ
ปาก (Word of Mouth Communication) จากพนกังานขาย สือ่ต่างๆ และสอบถามความพงึพอใจ
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คนรู้จักท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว รวมไปถึงการเปรียบเทียบข้อมูลและ
ราคาของแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวต่างๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจ ซึ่งการคิดหาทาง
เลือกและการค้นหาข้อมูลท าให้ผู้บริโภครู้สกึว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการตดัสินใจในการซือ้
ได้ 

5.2 ความภกัดีต่อบริษัทน าเท่ียว (Brand Loyalty) ผู้บริโภคหลีกเลีย่งความเสี่ยงโดยการ
เลือกใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท่ีตนเองเคยใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจ 
มากกวา่เลือกใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท่ีตนเองไม่เคยใช้บริการมาก่อน และ
หากรู้สกึพึงพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ ผู้บริโภคจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนเลอืกใช้บริการบริษัทน า
เท่ียวนัน้ 

5.3 ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว (Selecting Company Image) ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ี
จะเช่ือถือบริษัทน าเท่ียวท่ีมีภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดีเพราะมั่นใจว่าบริษัทน าเท่ียวดงักล่าวมี
บริการท่ีดีกวา่บริษัททอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงน้อยกว่า และมีแนวโน้มท่ีจะพึงพอใจแพ็คเกจท่องเท่ียว
ของบริษัทน าเท่ียวบริษัทท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีมายาวนานมากกว่าบริษัทท่องเท่ียวท่ีเพิ่งเปิดด าเนินการ 
นอกจากนัน้แล้วความคิดเห็นของผู้ ท่ีเคยใช้บริการบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์มกัมีผลตอ่การเลอืก
บริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภค 

5.4 ราคาแพ็คเกจท่องเท่ียว ในกรณีท่ีผู้บริโภคเกิดความลงัเลสงสยัผู้บริโภคจะรู้สกึว่า
บริษัทน าเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีแพงท่ีสดุจะให้บริการและมีคุณภาพท่ีดีท่ีสดุ และหาก
มีแพ็คเกจท่องเท่ียวคล้ายคลงึกันในแต่ละบริษัท ผู้บริโภคมักเลือกใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวจาก
บริษัทน าเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพงท่ีสดุ (Consumer Buy the most Expensive Model)  

5.5 การค้นหาความมั่นใจ (Consumer Seek Reassurance) เม่ือรู้สกึไม่แน่ใจเก่ียวกับ
ทางเลือกว่าเป็นทางเลือกท่ีดีพอแล้วหรือยัง ผู้บริโภคมักต้องการสิ่งท่ีช่วยลดความเสี่ยงด้วยการ
มองหามองหาตราสญัลกัษณ์ท่ีเป็นการรับประกันจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในการรับรอง
บริการหรือพิจารณาข้อตกลง เงื่อนไขการทอ่งเท่ียวและการให้บริการของบริษัทน าเท่ียว รวมไปถึง
การส ารวจจ านวนผู้ ติดตามบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของบริษัทน าเท่ียวท่ีรู้สกึสนใจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย” มีกรอบแนวคิดดงันี ้
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
            (Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. รายได้ 

5. อาชีพ 

6. สถานภาพ 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจาก

บริษัทน าเที่ยว 

1. ความเสีย่งด้านหน้าท่ี 

2. ความเสีย่งด้านกายภาพ 

3. ความเสีย่งด้านการเงิน 

4. ความเสีย่งด้านสงัคม 

5. ความเสีย่งด้านจิตวิทยา 

6. ความเสีย่งด้านเวลา 

7. ความเสีย่งด้านความรู้สกึ 

การจัดการความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว

ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

1. การค้นหาข้อมลู 

2. ความภกัดีตอ่บริษัทน าเท่ียว 

3. ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว 

4. ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 

5. การค้นหาความมัน่ใจ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และ

สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลตอ่การจัดการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

2. การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว
ของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี  ้
1. แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ความเสีย่ง 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความเสีย่ง 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว 
5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการซือ้ของ

นักท่องเท่ียว ได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และ
ประสบการณ์ อธิบายประกอบได้ดงันี ้(นชุนารถ วอ่งธวชัชยั, 2539) 

1. เพศ เพศหญิงจะต้องการรูปแบบการทอ่งเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัมากกวา่รูปแบบการ
เดินทางแบบผจญภยั ซึง่เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีเป็นนิยมในกลุม่ผู้อุปโภคเพศชาย 

2. อาย ุระดบัอายมีุผลตอ่ปริมาณและลกัษณะของอุปสงค์ ปัจจุบนันีท้ัง้ประเทศท่ีพฒันา
แล้ว และประเทศท่ีก าลงัพัฒนา คนท่ีมีอายุเกิน 55 ปี หรือเกษียญอายุแล้วมีปริมาณมากขึน้ คน
กลุ่มนีมี้อ านาจทางการซือ้ท่ีดีเน่ืองจากไม่มีพันธะท่ีเลีย้งและดูแลบุตรเล็ก มีเบีย้บ านาญหรือ
บ าเหน็จ มีเวลาวา่งท่ีแนน่อน และมีความต้องการท่ีจะพกัผ่อนในบัน้ปลายชีวิต จึงมีความต้องการ
ท่ีจะเดินทางทอ่งเท่ียวมากขึน้ 

3. การศกึษา เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่ปริมาณของอุปสงค์ นัน่หมายถึงผู้ ท่ีมีการศกึษา
สูงมีโอกาสและความเป็นไปได้ท่ีจะเดินทาง หรือซือ้ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวมากกว่าผู้ ท่ีมี
การศกึษาต ่า เน่ืองจากลกัษณะของสงัคม รายได้รับของผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูสง่เสริมให้มีการเดินทาง
เพื่อให้สงัคมยอมรับและให้การยกยอ่งตน 

4. ฐานะทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนเมืองท่ีมีการศกึษาและฐานะทางเศรษฐกิจสงูกว่าคน
นอกเมืองหรือคนชนบทย่อมเป็นท่ีแน่นอนว่าคนท่ีอาศยัหรืออยู่ในสิง่แวดล้อมของเมืองใหญ่ๆ เช่น 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ มีอ านาจในการซือ้ผลติภณัฑ์มากกวา่คนในชุมชนเมืองท่ีเลก็กวา่ 
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5. อาชีพ บุคคลท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกัน จะมีเวลาท่ีจะอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเท่ียวแตกต่างกัน อาชีพไม่เอือ้อ านวยให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเดินทางหรือซือ้ผลิตภัณฑ์การ
ทอ่งเท่ียวได้เน่ืองจากความรับผิดชอบกบัหน้าท่ีการงาน เช่น แพทย์ นกับิน นกัธุรกิจ เป็นต้น ท าให้
ไม่สามารถซือ้ผลติภณัฑ์การทอ่งเท่ียวได้บอ่ยตามต้องการ 

6. เชือ้ชาติ นักท่องเท่ียวท่ีมีเชือ้ชาติต่างกัน มีทัศนคติ รสนิยม และพฤติกรรมซือ้
ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวต่างกัน เช่น ชาวตะวันตกนิยมเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เน่ืองจากชาวตะวนัตกมีค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งท่ีมีคุณค่าทาง
ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ ชาวจีนนิยมแหลง่ท่องเท่ียวประเภทเมืองและช่ืนชอบการท่องเท่ียวท่ี
มีสิง่อ านวยความสะดวกและความหลากหลายของมือ้อาหาร 

7. รูปแบบและขนาดของครอบครัว ในสงัคมปัจจุบันคนท่ีมีการศึกษาและประเทศท่ี
พฒันาแล้ว ครอบครัวจะมีขนาดเล็กและมีบุตรเพียงไม่ก่ีคน ผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้วยงัคงท างานเต็ม
เวลา การหยา่ร้างและการอยู่เป็นโสดมีมากขึน้ ลกัษณะดงักลา่วมาข้างต้นเอือ้อ านวยให้ประชากร
สามารถเดินทางเน่ืองจากไม่มีพนัธะทางครอบครัว และมีเงินหรือรายได้เพียงพอท่ีจะสามารถซือ้
ผลติภณัฑ์จึงควรมีลกัษณะเหมาะสมกบัครอบครัวท่ีมีขนาดเลก็กวา่ครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่ 

8. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศผู้อุปโภคมีผลกระทบต่อ
อุปสงค์ของธุรกิจน าเท่ียวและเป็นสิง่ก าหนดประเภทของจุดหมยปลายทางท่ีผู้อุปโภคต้องการไป 
คนท่ีอยู่ในประเทศหรือท้องถ่ินท่ีแวดล้อมด้วยทะเลและเกาะจะไม่รู้สึกต้องการเดินทางไปพกัผ่อน
ยงัท้องถ่ินท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกันแต่กลบันิยมเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีแตกต่างกันไป เช่น ภูเขา 
เมือง เป็นต้น และผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของท่ีอยู่อาศกัแตกต่างกนัก็มีความต้องการ
ไปท่องเท่ียวยงัท้องถ่ินท่ีมีภูมิศาสตร์แตกต่างไปเพื่อแสวงหาสิ่งแปลกใหม่มาชดเชยบรรยากาศท่ี
ประเทศหรือท้องถ่ินตนไม่มี 

 
ลกัษณะพืน้ฐานหรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว ซึ่งแบ่งตามลกัษณะ

ของเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได้ สถานภาพสมรส และถ่ินพ านกั อนัจะสง่ผลถึง
พฤติกรรมการเดินทางและการเลอืกแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีแตกตา่งกนั (จริญญา เจริญสกุใส, 2544) 

1. เพศ นักท่องเท่ียวชายเป็นกลุ่มท่ีมีการเดินทางมากกว่านักท่องเท่ียวหญิง สามารถ
เดินทางได้ทัง้ตามล าพงัหรือเดินทางเป็นกลุม่มักจะกระจายตัวไปได้แทบทุกแหลง่ท่องเท่ียว และ
สามารถท ากิจกรรมทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลายได้มากกวา่ ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวหญิงซึง่มีความคลอ่งตัว
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น้อยกวา่มกัเดินทางมากบัเพื่อนหรือบริษัทน าเท่ียว โดยจะพิถีพิถนัและรอบคอบในการเลือกแหลง่
ทอ่งเท่ียวเป็นพิเศษ มกัเลอืกแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัและสามารถเดินทางได้สะดวก 

2. อาย ุบุคคลท่ีมีช่วงอายแุตกตา่งกนัก็จะมีความสามารถในการเดินทางได้แตกตา่งกนั 
2.1 กลุม่วยัเด็ก ช่วงอายุต ่ากว่า 15 ปี เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถเดินทางได้ตามล าพัง หาก

เดินทางทอ่งเท่ียวมกัจะมากบัพอ่แม่ หรือโรงเรียน 
2.2 กลุม่วยัรุ่น ช่วงอายุ 15 - 24 ปี เป็นวยัท่ีก าลงัศกึษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศกึษาจึงยงัไม่

มีทนุทรัพย์ในการเดินทางด้วนตนเอง สว่นใหญ่มักเดินทางมากบัพ่อแม่ หรือโรงเรียน หรือสถาบนัท่ี
จดัอบรมตา่งๆ ในทางการตลาดทัง้กลุม่วยัเด็กและกลุม่วยัรุ่น เป็นกลุม่ตลาดศกัยภาพท่ีน่าสง่เสริม 
แม้วา่จะยงัเป็นกลุม่ท่ีคาดหวงัรายได้ทางการทอ่งเท่ียวได้น้อยก็ตาม ทัง้นีห้ากสร้างความประทบัใจ
กบันกัทอ่งเท่ียวกลุม่นีใ้นวยัเด็ก อาจจะท าให้เกิดการเดินทางกลบัมาทอ่งเท่ียวซือ้อีกครัง้ในอนาคต 

2.3 กลุม่วยัท างานตอนต้น ช่วงอาย ุ25 - 34 ปี เป็นกลุม่ท่ีมีศกัยภาพในการใช้จ่ายเงินได้
สงู เพราะมีรายได้เป็นของตนเองแล้ว ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มนีจ้ะมีการเดินทางท่องเท่ียวมากกว่า
กลุม่วยัอ่ืนๆ 

2.4 กลุ่มวัยท างานตอนกลางและตอนปลาย ช่วยอายุ 35 - 44 ปี และ 45 - 54 ปี เป็น
กลุ่มท่ีมีการเดินทางค่อนข้างสูง ตามภาระหน้าท่ีการงานท่ีได้รับผิดชอบมากขึน้ ประกอบกับมี
ฐานะทางการงานและการเงินท่ีคอ่นข้างมัน่คงแล้ว 

2.5 กลุ่มวัยเกษียณ ช่วงอายุ 55 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มท่ีมีความถ่ีในการเดินทางลดลง 
เน่ืองจากสขุภาพท่ีไม่เอือ้อ านวย แต่จะมีวนัพกัผ่อนนานวนักว่ากลุม่วยัอ่ืนๆ เพราะไม่มีภาระการ
งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว 

3. อาชีพ กลุม่ท่ีมีภารกิจหน้าท่ีการงานท่ีแตกตา่งกนั มีโอกาสในการเดินทางแตกต่างกัน 
โดยกลุม่คนท่ีท างานในอาชีพระดบัสงูจะมีโอกาสเดินทางได้มากกว่ากลุม่อ่ืนๆ เพราะมีทุนทรัพย์
มากกว่า นอกจากนีภ้าระหน้าท่ีการงานก็มีส่วนท่ีก าหนดให้ต้องเดินทางไปติดต่องานบ่อยครัง้
เช่นกนั 

4. ระดบัการศึกษา สว่นใหญ่บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาสงูก็มักจะมีอาชีพและรายได้ท่ีดี 
สง่ผลให้เดินทางได้บอ่ยกวา่กลุม่ท่ีมีการศกึษาต ่ากวา่ นอกจากนีร้ะดบัการศกึษายงัเป็นตวัชีใ้ห้เห็น
ถึงคณุภาพของนกัท่องเท่ียว ด้วยสมมติฐานท่ีว่า ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูก็มักจะเป็นผู้ ท่ีมีความคิดและ
วิถีชีวิตท่ีดี ซึง่จะแสดงออกถึงทศันคติและพฤติกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีดี 

5. ระดับรายได้ บุคคลท่ีมีรายได้สูงย่อมมีโอกาสในการเดินทางท่องเท่ียวได้ไกลและ
บอ่ยครัง้กวา่บุคคลท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 
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6. สถานภาพสมรส กลุม่คนโสดมีโอกาสในการเดินทางได้บ่อยครัง้และพักได้ยาวนาน
กวา่กลุม่ท่ีแต่งงาน เน่ืองจากสามารถตดัสินใจได้โดยล าพงัและไม่มีภาระทางครอบครัวท่ีจะต้อง
ดแูลมาก ในขณะท่ีกลุม่ท่ีแตง่งานแล้วก็อาจจะเดินทางน้อยลง แตเ่ม่ือมีการเดินทางก็มกัจะไปเป็น
ครอบครัว 

7. ถ่ินพ านกั บุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีสภาวะแวดล้อมและภมิูอากาศท่ีแตกตา่งกนันัน้จะ
มีความต้องการและเลอืกแหลง่ทอ่งเท่ียวแตกตา่งกนั 

 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาด

เป้าหมาย รวมทัง้งา่ยตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 
1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน อีกทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย 
ตวัอยา่งเช่น วยัรุ่นมกัจะสนใจติดตามสมยันิยมหรือแฟชัน่ สว่นผู้สงูอายมุักจะสนใจสินค้าเก่ียวกับ
สุขภาพ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรชนิดนีอ้าจเป็นตัวแปรลวงได้ ตัวอย่างเช่น สินค้าท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยหนุ่มสาว แต่กลบัมีผู้ สูงอายุมาซือ้แทน ทัง้นีมี้สาเหตุมาจากจิตวิทยา
ภายในของคนเราท่ีคิดวา่ตวัเองยงัเป็นหนุม่สาวอยู ่เป็นต้น 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้อง
ศึกษาตัวแปรตัวนีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนีต้ัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภค การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตมุาจากการท่ีสตรีท างานมากขึน้ 

3. การศึกษา (Education) ผู้ ท่ี มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คณุภาพท่ีดีกวา่ และมีราคาท่ีสงูกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

4. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและความต้องการ
ในสินค้าและบริการท่ีต่างกัน เช่น นักธุรกิจ ต้องการรถยนต์ท่ีดูดีมีระดับ เช่น เบนซ์ (Benz) ผู้ ใช้
แรงงานต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั เช่น สบู่ ยาสฟัีน และอาหาร เป็น
ต้น นกัการตลาดจะต้องศึกษาว่าสนิค้าและบริการของบริษัทเป็นท่ีต้องการของกลุม่อาชีพประเภท
ใด เพื่อจะได้จดัเตรียมสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เหลา่นีไ้ด้อยา่งเหมาะสม 

5. รายได้ (Income) นกัการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามผู้ ท่ีมี
รายได้ปานกลางและมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า สินค้าและบริการท่ีนิยมใช้การ
แบ่งส่วนตลาดตามรายได้ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์ มือถือ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง และการ
ทอ่งเท่ียว เป็นต้น แม้วา่รายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมาก แตน่กัการตลาดสว่นใหญ่จะโยงเกณฑ์
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รายได้รวมกับตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ตวัอ่ืนๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิ่งขึน้ 
เช่น กลุม่ผู้บริหาร ธุรกิจท่ีมั่งคัง่รุ่นเยาว์ (Yuppies) เป็นการใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็น
ต้น นอกจากนีก้ารศึกษา อาชีพ และรายได้นัน้ มักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลท่ีมี
การศกึษาสงู มักจะมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายได้สงู สว่นบุคคลท่ีมีการศกึษาต ่า โอกาสท่ีจะมีอาชีพ
การงานในระดบัสงูนัน้ยอ่มเป็นไปได้ยาก จึงท าให้มีรายได้ต ่า 

6. ขนาดครอบครัว (Family size) และสถานภาพครอบครัว (Marital status) ในอดีต
จนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมา
โดยตลอด และมีความส าคญัยิ่งขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวกบัหน่วยผู้บริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวน
และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้านสือ่ท่ีจะเก่ียวข้องกบัผู้ตดัสินใจในครัวเรือน เพื่อช่วยในการ
พฒันากลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม 

 
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวมีดังนี  ้(จิระวฒัน์ อนุวิชชา

นนท์, 2554) 
1.  อาย ุ(Age) กลุม่อาย ุประกอบด้วย ต ่ากวา่ 6 ปี, 6 - 11 ปี, 12 - 19 ปี, 20 - 34 ปี, 35 

- 49 ปี, 50 - 64 ปี และ 65 ปีขึน้ไป ซึง่กลุม่อายุท่ีแตกตา่งกันจะมีความต้องการและความสนใจท่ี
แตกต่างกัน เช่น สวนสนุกและสวนสตัว์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจส าหรับเด็กๆ ในขณะท่ี
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน วัดวาอาราม โบราณวัตถ ุ
พิพิธภัณฑ์ เทศกาล งานประเพณี ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เหล่านีจ้ะ
สามารถดงึดดูใจกลุม่คนวยัผู้ใหญ่ได้มากกวา่ เป็นต้น 

2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle: FCL) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบุคคล 
ซึ่งการด ารงชีวิตในแต่ละขัน้จะมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้
เกิดความต้องการและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยสมัพนัธ์กับสถานภาพทางการเงิน และความ
สนใจของแต่ละบุคคล เช่น ผู้ ท่ีเป็นโสดมีแนวโน้มท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวสงูกว่าผู้ ท่ีมีครอบครัวแล้ว 
คู่สมรสใหม่ท่ียังไม่บุตร สามารถใช้จ่ายเวลาในวันหยุดด้วยกันในการท่องเท่ียว การออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการไปชมภาพยนตร์ ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีบุตรแล้ว และบุตรยงั
เลก็อยู ่มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางทอ่งเท่ียวน้อย เพราะมีภาระต้องเลีย้งงดบูุตร และรู้สกึเป็นหว่งกงัวล
ในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยั หากต้องพาบุตรซึง่ยงัเลก็อยูน่ัน้เดินทางไกล เป็นต้น 
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3. อาชีพ (Occupation) อาชีพมีความสมัพนัธ์กบัสถานภาพทางเศรษฐกิจและชัน้สงัคม
ของบุคคล นักธุรกิจมีแนวโน้มจะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การเข้าร่วม
ประชุม การเจรจาการค้า การส ารวจแหลง่ธุรกิจ ครูมีแนวโน้มจะเดินทางทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจาก
การเข้าร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการ การสอนนอกสถานท่ี ในขณะท่ีผู้ มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้
น้อย มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางทอ่งเท่ียวน้อย หรือมองวา่การทอ่งเท่ียวเป็นสิง่ฟุ่ มเฟือย เป็นต้น 

4. สถานภาพทางเศรษฐ กิจ  (Economic circumstances) ห รือรายได้  (Income) 
ประกอบด้วย รายได้ การออม อ านาจการซือ้ และทศันคติเก่ียวกับการใช้จ่าย นกัการตลาดต้อง
สนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เน่ืองจากรายได้จะมีผลต่ออ านาจซือ้ ผู้ ท่ีมีรายได้สูง มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจดี เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีดีของทวัร์ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ เช่น ทวัร์ยุโรป การ
ท่องเท่ียวโดยเรือส าราญ คาสิโน เป็นต้น สิ่งส าคัญส าหรับกลุ่มนีคื้อความหรูหรา เขายินดีท่ีจะ
จ่ายเงินเพื่อแลกกับการเข้าพกัในโรงแรมท่ีดีท่ีสดุ การได้รับประทานอาหารท่ีดีท่ีสดุ และการได้รับ
บริการท่ีดีท่ีสดุ 

5. การศึกษา (Education) ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวและการบริการเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ มีการเปรียบเทียบคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ประวติัความเป็นมาและความนา่เช่ือถือของผู้ให้บริการ ตลอดจนมีการเปรียบเทียบระหวา่งองค์กร
ท่ีให้บริการอย่างเดียวกัน แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ กลุ่มนีจ้ะตดัสินใจโดยใช้หลกั
เหตผุล และไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ 

6. ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต (Value and Lifestyle: VALs) ค่านิยม (Value) 
หมายถึง ความคิดและความเช่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมหรือทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งนักการ
ตลาดน าไปใช้เพื่อแบ่งสว่นการตลาดตามโครงสร้างด้านจิตวิเคราะห์ (Psychographics) ท าให้
สามารถจ าแนกผู้บริโภคออกตามชนิดของ VALs (ปรับปรุงจาก Solomon, 2009: 690; Kotler & 
Keller, 2009: 200) ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) เป็นอุปนิสัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) หรือ AOIs เช่น ผู้ ท่ียึดมั่นใน
หลกัการณ์ สว่นใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม สนใจการท่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ วดัวา
อาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี  และวิ ถี ชีวิต  ตลอดจนนิยมท่ีจะท่องเท่ียว
ภายในประเทศ และซือ้สนิค้าพืน้เมืองเป็นของท่ีระลกึหรือของฝาก เป็นต้น 

 
ลกัษณะพืน้ฐาน หรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียว จ าแนกออกตาม

ลกัษณะของเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได้ สถานภาพสมรส และถ่ินพ านกัซึง่แตล่ะ
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ปัจจัยจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน ดังต่อไปนี  ้
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจดัการ, 2556) 

1. เพศ โดยทัว่ไป นกัท่องเท่ียวชายเป็นกลุ่มท่ีมีการเดินทางมากกว่านักท่องเท่ียวหญิง 
โดยสามารถเดินทางได้ตามล าพงัหรือเดินทางเป็นกลุม่ มักจะกระจายตวัไปได้ทุกแหลง่ท่องเท่ียว
และสามารถท ากิจกรรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลายได้มากกว่า ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวหญิงมีความ
คลอ่งตวัน้อย มักเดินทางมากับเพื่อนหรือบริษัทน าเท่ียว โดยจะพิถีพิถันและรอบคอบในการเลือก
แหล่งท่องเท่ียวเป็นพิเศษ มักเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยและสามารถเดินทางได้
สะดวก ดงันัน้ แหลง่ท่องเท่ียวใดท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวหญิงมากหรือมีอัตราการเติบโตท่ีสูง ก็
ยอ่มได้รับภาพลกัษณ์ในทางอ้อมวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีปลอดภยั 

2. อายุ บุคคลท่ีมีช่วงอายุแตกตา่งกนัก็จะมีความสามารถในการเดินทางได้แตกต่างกัน 
ดงัตอ่ไปนี ้คือ  

- กลุ่มวยัเด็ก ช่วงอายุต ่ากว่า 15 ปี เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถเดินทางได้ตามล าพัง หาก
เดินทางทอ่งเท่ียวมกัจะมากบัพอ่แม่ หรือโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีจดัอบรมตา่งๆ 

- กลุม่วยัรุ่น ช่วงอาย ุ15 - 24 ปี เป็นวยัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่หรือเพิ่งจบจากการศึกษายงัไม่
มีทนุทรัพย์ในการเดินทางด้วยตนเอง สว่นใหญ่มักเดินทางมากบัพอ่แม่ หรือโรงเรียน หรือสถาบนัท่ี
จัดอบรมต่างๆ หรือเดินทางมาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษาต่างๆ ในทางการตลาด ทัง้กลุ่มวัยเด็กและกลุ่มวัยรุ่น เป็นกลุ่มตลาดศักยภาพท่ีน่า
ส่งเสริม แม้ว่าจะยังเป็นกลุ่ม ท่ีคาดหวังรายได้ทางการท่องเท่ียวได้น้อยก็ตาม แต่หากว่า
นกัทอ่งเท่ียวกลุม่นีเ้กิดความประทบัใจในแหลง่ท่องเท่ียวเม่ือวยัเด็กแล้ว พวกเขาก็อาจจะกลับมา
เยือนแหลง่ท่องเท่ียวนัน้อีกครัง้ และจะกลายเป็นกลุม่นกัท่องเท่ียวศกัยภาพในอนาคต ซึ่งจะสร้าง
รายได้ทางการทอ่งเท่ียวได้มากกวา่เดิม  

- กลุ่มวัยท างานตอนต้น ช่วงอายุ 25 - 34 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการจ่ายเงินได้
สงูสดุ เพราะมีรายได้เป็นของตนเองแล้ว ลกัษณะกิจกรรมท่ีเลือกยังสามารถท าได้หลากหลาย 
เพราะสขุภาพเอือ้อ านวย โดยสว่นใหญ่พบว่ากลุม่วยันีจ้ะมีการเดินทางทอ่งเท่ียวมากกว่ากลุม่วยั
อ่ืนๆ  

- กลุม่วยัท างานตอนกลางและตอนปลาย ช่วงอายุ 35 - 44 ปี และ 45 - 54 ปี เป็นกลุม่ท่ี
มีการเดินทางค่อนข้างสูง ตามภาระหน้าท่ีการงานท่ีได้รับผิดชอบมากขึน้ ประกอบกับฐานะ
ทางการงานและการเงินท่ีคอ่นข้างมัน่คงแล้ว  
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- กลุม่วยัเกษียณ ช่วงอาย ุ55 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่ท่ีมีความถ่ีในการเดินทางลดลง เน่ืองจาก
สุขภาพท่ีไม่เอือ้อ านวย แต่จะมีวันพักผ่อนนานวันกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ เพราะไม่มีภาระการงานท่ี
จะต้องรับผิดชอบแล้ว 

3. อาชีพ กลุม่ท่ีมีภารกิจหน้าท่ีการงานท่ีแตกตา่งกนั มีโอกาสในการเดินทางแตกต่างกัน 
โดยกลุ่มคนท างานในอาชีพระดบัสงู จะมีโอกาสเดินทางได้มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เพราะมีทุนทรัพย์
มากกว่านอกจากนีภ้าระหน้าท่ีการงานก็มีส่วนท่ีก าหนดให้ต้องเดินทางไปติดต่องานบ่อยกว่า
เช่นกนั โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยูใ่นกลุม่ระดบัผู้บริหาร กลุม่นกัวิชาชีพเฉพาะ ตวัแทนขาย 

4. ระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีสอดคล้องกบัอาชีพและรายได้ โดยสว่นใหญ่บุคคลท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงูก็มกัจะมีอาชีพและรายได้ท่ีดี สง่ผลให้เดินทางได้บ่อยกวา่กลุม่ท่ีมีการศกึษาต ่า
กวา่ นอกจากนีร้ะดบัการศกึษายงัเป็นตวัชีใ้ห้เห็นถึงคุณภาพของนกัทอ่งเท่ียว ด้วยสมมติฐานท่ีว่า
ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงก็มักจะเป็นผู้ ท่ีมีความคิดและวิถีชีวิตท่ีดี ซึ่งจะแสดงออกถึงทัศนคติและ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีดี เช่น มีแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจใน
สงัคมและวฒันธรรมที่แตกตา่ง เป็นต้น 

5. ระดบัรายได้ เป็นตวับ่งชีส้ าคญัถึงความสามารถในการเดินทางของบุคคล กลา่วคือ 
บุคคลท่ีมีรายได้สงูย่อมมีโอกาสในการเดินทางท่องเท่ียวได้ไกลและบ่อยครัง้กว่าบุคคลท่ีมีรายได้
ต ่ากว่า โดยทั่วไปในทางการตลาดแบ่งกลุ่มรายได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้สูงหรือกลุ่ม
ระดบับน กลุม่รายได้ปานกลางหรือกลุม่ระดบักลาง และกลุม่รายได้ต ่าหรือกลุม่ระดบัลา่ง ซึง่ช่วง
รายได้ท่ีจะก าหนดระดับฐานะนัน้ ขึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจและระดับค่าครองชีพของแต่ละ
ประเทศ 

6. สถานภาพสมรส กลุม่คนโสดมีโอกาสในการเดินทางได้บอ่ยครัง้ลาพกัได้ยาวนานกว่า
กลุม่ท่ีแต่งงานแล้ว เน่ืองจากสามารถตดัสินใจได้โดยล าพงัและไม่มีภาระทางครอบครัวท่ีจะต้อง
ดูแลมาก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีแต่งงานแล้วก็อาจเดินทางน้อยลง แต่เม่ือมีการเดินทางก็มักจะไปเป็น
ครอบครัว (กรณีมีบุตร) หรือไปเป็นคู่ (กรณีท่ียังไม่มีบุตร) ซึ่งท าให้เกิดกลุม่ตลาดครอบครัวและ
กลุม่คูฮ่นันีมนูขึน้ 

7. ถ่ินพ านกั บุคคลท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ีสภาพแวดล้อมและผู้ มีอากาศท่ีแตกต่างกนั ก็ย่อมมี
ความต้องการและเลือกแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีอากาศหนาว
เย็นจดั ก็ยอมเดินทางไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีอากาศอบอุ่นกวา่ ในขณะท่ีกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีท่ี
มีอากาศร้อน ก็มกัจะแสวงหาแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีอากาศหนาวเย็น หรือมีหิมะ เป็นต้น เช่นเดียวกับ
กลุม่ท่ีมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ก็จะเลือกแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีสิง่ท่ีแตกตา่งไปจากท่ีตน
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ประสบอยู่ เช่น ชาวตะวนัตกนิยมเดินทางมาดินแดนตะวนัออกเพื่อมาดูวฒันธรรมท่ีแตกต่าง เป็น
ต้น 

จากแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวท่ีแตกตา่งกัน 
และเป็นตวัแปรส าคญัท่ีให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของ
บริษัทน าเท่ียวได้เป็นอยา่งดี 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง 

ความหมายของการรับรู้ 
การรับ รู้ หมายถึ ง กระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลเลือกสรร (Select) จัดระเบี ยบ 

(Organizes) และตีความ (Interprets) เก่ียวกับสิง่กระตุ้น (Stimulus) โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้
ห้า เพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมายออกมา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

สปุาณี สนธิรัตน์ และคนอ่ืนๆ. (2545: 143) กลา่วว่า การรับรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลส า
เนียก (Aware) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) ตอ่สิ่งเร้าโดยปกติเรารับรู้ผา่นระบบรับสมัผสั
ซึง่ได้แก่ ระบบเซ็บเตอร์ใน ตา หู จมูก ลิน้ ผิวหนงั และกล้ามเนือ้ ข่าวสารท่ีระบบรับสมัผสัรับจาก
สิ่งแวดล้อมจะถูกส่งต่อไปยังสมอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็น การได้เห็น การได้กลิ่น การได้รส 
ความรู้สกึร้อน หนาว เจ็บปวด ฯลฯ พฤติกรรมการรู้สกึ (Sensation) เป็นการตอบสนองขัน้แรกสดุ
ของเราต่อการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม สมองจะตีความสิง่ท่ีรู้สกึตอ่ไปอีกขัน้หนึง่เป็นการรับรู้ 
(Perception) วา่สิง่ท่ีเห็น ได้ยิน หรือรู้สกึนัน้คืออะไร  

โมเวน และไมเนอร์ ได้ให้ความหมายไว้วา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเปิดรับ
ตอ่ข้อมลูขา่วสาร ตัง้ใจรับข้อมลูนัน้และท าความเข้าใจความหมาย (ดารา ทีปะปาล, 2546)  

แอสแซล ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้บริโภคเลือกรับ จัด
องค์ประกอบ และแปลความหมายสิ่งเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายเข้าใจได้ (ดารา ที
ปะปาล, 2546) 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแต่ละคนคัดสรร (Select) จัดระเบียบ 
(Organize) ตีความ (Interpret) สิ่งท่ีมากระตุ้ นเพื่อให้เกิดภาพในสมองท่ีมีความหมายและ
สอดคล้องกันเก่ียวกับโลกท่ีบุคคลนัน้สามารถสัมผัสได้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ประมวลผลข้อมลูของสมองซึง่เร่ิมจากการรับสมัผสัและตามด้วยการให้ความใสใ่จ (สภุาภรณ์ พล
นิกร, 2548) 
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จากการให้ความหมายของการรับรู้ดงักลา่วข้างต้นสรุปได้วา่ การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ี
บุคคลเลือกรับสิ่งกระตุ้น แล้วจัดระบบและแปลความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์และความรู้
เดิม 

 
ความหมายของความเส่ียง  
ความเสี่ยงหมายถึงโอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีจะส่งผลกระทบท าให้

วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป (ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์, 2547) 
ความหมายความเสีย่ง คือโอกาสท่ีบางสิ่งบางอยา่งอาจจะเกิดขึน้ ซึง่เป็นผลลพัธ์ของสิ่ง

ท่ีเป็นอันตราย หรือคุกคามท่ีสง่ผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการต่างๆ ทัง้นีค้วามเสีย่ง
เกิดขึน้เน่ืองมาจากความไม่แนน่อนซึ่งสามารถวดัได้ ความน่าจะเป็นของสิ่งท่ีเกิดขึน้หรือผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้ (ถ้าเกิดขึน้จริง) ซึ่งในแต่ละหน่วยงานในองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนนัน้ อาจมีมุมมองใน
เร่ืองความเสี่ยงแตกตา่งกนัหรือตรงข้ามกนัได้ เช่นบุคลากรในแผนกรักษาความปลอดภยัอาจมอง
เร่ืองความเสี่ยงเป็นเร่ืองเลวร้ายท่ีต้องได้รับการจัดการโดยเร่งด่วน ในขณะท่ีแผนกการเงินอาจมี
มุมมองท่ีแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามบุคลากรในองค์กรต้องตระหนักอยู่เสมอว่าต้องไม่สร้าง
ความเสี่ยงเกินกว่าท่ีองค์กรของตนเองจะรับไหว แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการหา
โอกาสท่ีจะสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่หนว่ยงานหรือองค์กรของตน (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550)  

ความเสี่ยงหมายถึงเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ความผิดพลาดความเสียหาย การ
ร่ัวไหล ความสญูเปลา่หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึน้ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แนน่อน 
ซึง่หากเกิดขึน้จะมีผลในทางลบต่อการบรรลวุตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร หรือจะสง่ผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความส าเร็จต่อการ
บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทัง้ในระดบัองค์การ ระดบัหนว่ยงาน และระดบับุคคลได้ เช่น การ
แข่งขันท่ีเพิ่มมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบีย้ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลกัขโมย 
ความเสยีหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการถูกด าเนินการทางกฎหมาย โดยการวดัจาก
ระบบ (Impact) ท่ีจะได้รับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึ่งความเสี่ยงจ าแนก
ได้เป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้(นิรภยั จนัทร์สวสัด์ิ, 2551) 

1. Strategic risk คือ ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องในระดบัเหตกุารณ์ 
2. Operational risk คือ ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องในระดบัปฏิบติัการ 
3. Financial risk คือ ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัการเงิน 
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4. Hazard risk คือ ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ 

ความเสี่ยงหมายถึง โอกาสบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึน้ ซึ่งเป็นผลลพัธ์ของสิ่งท่ีเป็น
อันตราย ความเสี่ยงนีเ้กิดจากความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งสามารถวัดได้ ความน่าจะเป็น
ของสิ่งท่ีเกิดขึน้หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้แตล่ะหน่วยงานต่างก็มีมมุมองเร่ืองความเสีย่งแตกต่างกนัไป 
เช่น งานทรัพยากรมนษุย์มองอยา่งหนึง่ งานผลติมองอยา่งหนึง่งานรักษาความปลอดภยัมองอยา่ง
หนึ่ง และงานวิศวกรรมความปลอดภยัขององค์กรก็มองไปอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น  (ปราชญา กล้า
ผจญั, 2551) 

จากความหมายดงักลา่วข้างต้น ความเสีย่ง (Risk) หมายถึง เหตกุารณ์การกระท าใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลคุวามส าเร็จต่อการบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ ทัง้ใน
ระดบัองค์การ ระดบัหนว่ยงานและระดบับุคคลได้ ดงันัน้ความเสีย่งทางการท่องเท่ียวจึงหมายถึง 
เหตกุารณ์ หรือการกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ ซึง่อาจก่อให้เกิด
สิ่งเลวร้ายท่ีส่งผละกระทบท่ีเป็นผลทางลบต่อองค์กร กิจการหรือภาพลักษณ์ทางด้านการ
ท่องเท่ียวซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางการบริหาร หรือการจัดการองค์กร ก่อให้เกิด
ความล้มเหลวให้ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้  

 
ความหมายของการรับรู้ความเส่ียง 
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และสถานท่ีของการไปซือ้นัน้ ผู้บริโภคมีความเสี่ยงท่ี

เรียกว่า ความเสี่ยงท่ีรับรู้ได้ (Perceived risk) ซึ่งหมายถึงระดับความไม่แน่นอนท่ีผู้บริโภคต้อง
เผชิญในกรณีท่ีไม่สามารถมองเห็นผลลพัธ์ของการตดัสนิใจซือ้นัน้ (สภุาภรณ์ พลนิกร, 2548) 

การรับรู้ความเสีย่ง หมายถึง ความไม่แนน่อนท่ีผู้บริโภคต้องเผชิญ เม่ือไม่สามารถรู้ถึงผล
ท่ีจะเกิดตามมาในการตดัสินใจซือ้ การรับรู้ความเสี่ยงมีความเก่ียวข้องกับ 2 เร่ือง ได้แก่ ความไม่
แนน่อนและผลท่ีตามมา (วฒุิ สขุเจริญ, 2559) 

ความเสี่ยงท่ีรับรู้ หมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีผู้บริโภคเผชิญเม่ือผู้บริโภคไม่สามารถเห็น
ผลลพัธ์ของการตดัสนิใจได้อยา่งชดัเจน ระดบัความเสีย่งท่ีผู้บริโภครับรู้และความทนทานตอ่ความ
เสี่ยงของผู้บริโภคเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การซือ้ของผู้บริโภค (นภวรรณ คณานุรักษ์, 
2556) 
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Sheldon; & Dominic. (1992: 64-65) ได้อธิบายถึงแนวทางการรับรู้ความเสี่ยงของ
บุคคลในทศันะทางจิตวิทยา ซึง่มีแนวทางท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1. เน้นความส าคญัท่ีการยอมรับของบุคคลส าหรับความนา่จะเป็น และความพยายามท่ี
จะอธิบายวา่แตล่ะบุคคลมีการประเมินพิจารณาลกัษณะความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งไร 

2. เน้นศกึษาการรับรู้ของบุคคลท่ีมีโอกาสความนา่จะเป็นในการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของ
การเลอืกรับรู้ข้อมลู จากกระบวนการความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ของตนเองภายใต้ภาวะความไม่แนน่อน 

3. ความส าคญัของแนวความคิดเก่ียวกับการคาดการณ์ และประเมินความเสีย่งของแต่
ละบุคคล 

การรับรู้ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนท่ีผู้บริโภคประสบอยู่ โดยพวกเขาไม่สามารถจะ
มองเห็นผลท่ีจะเกิดขึน้จากการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ (Schiffman, 2010) 

 
ประเภทของการรับรู้ความเส่ียง 
Hoyer และ Macinnis กล่าวว่า ความเสี่ยงท่ีผู้บริโภคต้องเผชิญเม่ือต้องตัดสินใจซือ้ มี

หลายประเภทด้วยกนั (วฒุิ สขุเจริญ, 2559) ได้แก่  
1. ความเสี่ยงจากการใช้งาน (Performance risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสินค้าไม่

สามารถใช้งานได้ตามท่ีคาดหวงั 
2. ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical risk) คือ ความเสี่ยงในการครอบครองสินค้า เช่น 

การซือ้โทรศพัท์มีความเสีย่งท่ีจะได้รับคลืน่ความถ่ีท่ีเป็นอนัตราย 
3. ความเสีย่งทางการเงิน (Financial risk) คือ ความเสีย่งท่ีสนิค้าท่ีซือ้มาไม่คุ้มคา่กบัเงิน

ท่ีจ่ายไป เช่น ซือ้คอมพิวเตอร์รุ่นท่ีดีท่ีสดุ อีก 3 เดือนข้างหน้า คอมพิวเตอร์ท่ีซือ้มาจะตกรุ่นหรือไม่ 
4. ความเสี่ยงด้านสงัคม (Social risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเลือกสินค้าไม่ดีท าให้สงัคมไม่

ยอมรับ เช่น ถ้าซือ้เสือ้ผ้าชุดนีแ้ล้ว เพื่อนๆ จะวา่เชยหรือเปลา่ (สงัคมมองวา่ไม่ดี) หรือการสบูบุหร่ี
มีความเสีย่งท่ีจะถกูสงัคมรังเกียจ 

5. ความเสีย่งทางจิตวิทยา (Psychological risk) คือ ความเสีย่งด้านจิตวิทยา เช่น เลอืก
สนิค้าไม่ดีท าให้ช า้ใจ เช่น ฉันอายท่ีจะเชิญให้เพื่อนมาท่ีห้องพกัเล็กๆ ของฉัน หรือการมองตนเอง
วา่เป็นคนอนรัุกษ์นิยม แตไ่ปใช้สนิค้าท่ีมาจากตา่งประเทศ เป็นต้น 

6. ความเสี่ยงด้านเวลา (Time risk) คือ ความเสีย่งท่ีจะเสียเวลาเปลา่จากการใช้เวลาหา
สนิค้า หากสนิค้าท่ีได้มานัน้ไม่ดีอยา่งท่ีคิดไว้ เช่น ผู้บริโภคต้องการห้องเช่าท่ีมีคณุภาพดี ก็ไม่ไปหา
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ห้องเช่าย่านถนนรามค าแหง เน่ืองจากมีความเสี่ยงด้านเวลา เพราะห้องเช่าย่านถนนรามค าแหง
สว่นใหญ่เป็นห้องเช่าระดบัปานกลาง  

 
ความเสีย่งสามารถแบง่ได้เป็น 6 ประเภท คือ (นภวรรณ คณานรัุกษ์, 2556)  
1. ความเสี่ยงด้านหน้าท่ี (Functional Risk) เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากการท่ีผลติภณัฑ์ไม่

มีประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวงั เช่น แบตเตอร่ีของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจะใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมง
ตามท่ีบริษัทให้ข้อมลูหรือไม่ 

2. ความเสี่ยงด้านร่างกาย (Physical Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้กบัตนเองหรือผู้ อ่ืนท่ี
มีสาเหตมุาจากผลติภณัฑ์ เช่น คลืน่รังสไีมโครเวฟมีผลกระทบตอ่ร่างกายจริงหรือไม่ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ไม่คุ้มค่า
กบัเงินท่ีเสยีไป เช่น ราคาคอนโดมิเนียมในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะมีราคาต ่าลงหรือไม่ 

4. ความเสี่ยงด้านสงัคม (Social Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ดีท าให้
ผู้บริโภครู้สกึเสยีหน้าหรือรู้สกึอาย เช่น เพื่อนๆ จะหวัเราะขบขนัไปกบัทรงผมใหม่ของฉนัหรือไม่ 

5. ความเสี่ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเลือก
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ดีพอท่ีไปท าลายอีโก้ของผู้บริโภค เช่น ฉันจะอายหรือไม่ท่ีจะชวนเพื่อนมาฟังเพลง
จากเคร่ืองเลน่แสนเก่าของฉนั 

6. ความเสี่ยงด้านเวลา (Time Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการใช้เวลาในการค้นหา
ผลิตภัณฑ์ แต่ผลิตภัณฑ์กลบัไม่ดีตามท่ีคาดหวงัไว้ เช่น ฉันจะไปส ารวจข้อมูลเคร่ืองซกัผ้าตาม
ร้านค้าตา่งๆ อีกครัง้ดีหรือไม่  

 
Luption แบง่การรับรู้ความเสีย่งออกเป็น 3 ด้าน (Luption, 1999) 
1. การรับรู้ถึงโอกาสท่ีเสีย่งตอ่อุบติัเหต ุ(Perceived Suseptibility) นัน่คือบุคคลแตล่ะคน

มีการรับรู้ถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเจ็บป่วย หรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่างกัน เช่น บางคนอาจจะ
ปฏิเสธไม่เช่ือ หรือบางคนก็เช่ือว่าเขามีโอกาสเจ็บป่วยอยา่งแนน่อน หรือมีโอกาสเกิดขึน้เหมือนกัน
แต่ไม่มากนกั เป็นต้น เพราะฉะนัน้การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมป้องกันการเกิดอันตรายหรืออาการ
เจ็บป่วยจากการท างานในลกัษณะต่างๆ จึงขึน้อยู่กับระดบัการรับรู้ของบุคคลนัน้ต่อโอกาส หรือ
ความเสีย่งท่ีจะเกิดอุบติัเหตนุัน่เอง 

2. การรับรู้ความรุนแรงของอันตรายจากการเกิดอุบติัเหตุ (Perceived Severity) คือการ
ท่ีบุคคลแตล่ะคนมีการประเมินถึงผลกระทบของอุบติัเหตุจากการท างานแตกตา่งกนั เช่น อุบติัเหตุ
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ในการท างานท่ีมีร่างกาย ซึ่งจะท าให้บาดเจ็บ พิการ ตาย หรือมีผลกระทบต่อหน้าท่ีการงาน 
ครอบครัว เช่นพิการทางสมอง การสญูเสยีอวยัวะ ต้องเสยีเวลาในการหยดุพกัรักษาตวั เป็นต้น 

3. การรับรู้เก่ียวกับประโยชน์หรืออุปสรรคของการปฏิบติั เพื่อต่อต้านหรือหลีกเลีย่งการ
เกิดอันตราย (Perceived Benefits and Barriers) ซึ่งการรับรู้ในข้อ 1 และข้อ 2 เป็นสภาวะของ
จิตใจและความพร้อมท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งท่ีก าหนด
พฤติกรรมที่จะกระท านัน้เป็นอยา่งไร รูปแบบไหน การท่ีบุคคลจะเลอืกวา่จะกระท าอะไรอยา่งไรนัน้ 
ขึน้อยู่กบัความพร้อมทางด้านจิตใจและการรับรู้ถึงผลดีกับตนเอง และอุปสรรคตลอดจนความไม่
สะดวกตา่งๆ ในการกระท านัน้ๆ ด้วยนัน่คือ บุคคลจะปฏิบติัหรือไม่ขึน้อยูก่บัวิธีการนัน้ จะต้องเป็น
วิธีท่ีบุคคลเช่ือว่าจะก่อให้เกิดผลดีกับตนมากท่ีสุด และมีอุปสรรค หรือผลเสียน้อยท่ีสุด ซึ่งต้อง
สมัพันธ์กับการลดโอกาสท่ีจะได้รับอันตรายจากการเกิดอุบติัเหตุ และความรุนแรงของการเกิด
อุบติัเหต ุ

 
เน่ืองจากคุณลักษณะของการบริการทางการท่อ งเท่ียวท่ีไม่สามารถจับต้องได้ 

นกัทอ่งเท่ียวจึงไม่สามารถท่ีจะประเมินคณุภาพของการบริการได้จนกว่าจะได้ใช้บริการจริง ดงันัน้
ในการตดัสนิใจซือ้บริการทางการทอ่งเท่ียวจึงมีความเสีย่ง ซึง่หมายถึงความไม่แนน่อนของผลลพัธ์
ท่ีได้จากการใช้บริการเกิดขึน้ บริการท่ีได้รับจริงอาจไม่ตรงกับบริการท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวังไว้ 
ประเภทของความเส่ียง (จิระวฒัน์ อนวุิชชานนท์, 2554) ได้แก่ 

1. ความเสีย่งด้านหน้าท่ี (Functional risk) คือ ความไม่พอใจประสทิธิภาพของการ 

ให้บริการ เช่น แพ็คเกจการทอ่งเท่ียวนีจ้ะช่วยสร้างความสนกุสนานได้อยา่งท่ีฉนัคาดหวงัไว้หรือไม่ 

  2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) คือ การสญูเสียเงินหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้

คาดหวังไว้ เช่น แพ็คเกจการท่องเท่ียวนีจ้ะคุ้ มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปหรือไม่ , จะมีการเรียกเก็บ

คา่บริการอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากนีอี้กหรือไม่ 

  3. ความเสีย่งด้านเวลา (Temporal risk) คือ การเสยีเวลา หรือความลา่ช้าในการ

ให้บริการ เช่น การท่ีรถของบริษัทน าเท่ียวออกลา่ช้ากวา่เวลาท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรม จะท าให้

คณะทวัร์ของเราไปถึงสนามบินไม่ทนัเวลาเคร่ืองออกหรือไม่ 

  4. ความเสีย่งด้านกายภาพ (Physical risk) คือ อนัตรายจากการใช้บริการท่ีอาจเกิด

ขึน้กบับุคคลหรือทรัพย์สนิ เช่น ฉนัจะได้รับอนัตรายจากการทอ่งเท่ียวในครัง้นีห้รือไม่ 
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  5. ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา (Psychological risk) คือ ความกลวัและอารมณ์ของ

บุคคล เช่น ฉนัจะแนใ่จได้อยา่งไรวา่บริษัททวัร์แหง่นีไ้ม่ได้หลอกลวง 

  6. ความเสีย่งด้านสงัคม (Social risk) คือ ความคิดหรือปฏิกริยาของบุคคลอ่ืนท่ีมีตอ่

การใช้บริการ เช่น เพื่อนๆในบริษัทจะเห็นดีด้วยหรือไม่ ท่ีฉนัตดัสนิใจให้บริษัทของเราใช้บริการของ

บริษัทน าเท่ียวนี ้

  7. ความเสีย่งด้านความรู้สกึ (Sensory risk) คือ ผลกระทบที่ไม่พงึประสงค์จากการ

ใช้บริการ เช่น จะมีเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดฝัน เช่น พาย ุน า้ป่า เกิดขึน้ในระหวา่งการทอ่งเท่ียวครัง้นี ้

หรือไม ่

 

ฮอฟแมน; จาคอป ; และ แลนดี.้ (วรรณธิภา จันทร์กลม. 2554: 16-17 อ้างอิงจาก 
Hoffman; Jacobs; & Landy, F. 1995) สรุปได้วา่ การเดินทางทอ่งเท่ียวในแต่ละครัง้ย่อมมีความ
เสีย่งท่ีจะเกิดอนัตรายขึน้กบันกัทอ่งเท่ียว โดยอนัตรายที่พบได้จากการเดินทาง ได้แก่ 

1. อุบติัเหตุ ถือเป็นความเสี่ยงหรือภยัอันตรายท่ีส าคญัท่ีสดุ และนักท่องเท่ียวพบบ่อย
ท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นอุบติัเหตจุากการจราจร หรืออุบติัเหตุท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
สาเหตจุากการเมาสรุาแล้วขบัรถ ท าให้เกิดอุบติัเหตไุด้งา่ย และเป็นสาเหตกุารเสียชีวิตอนัดบัต้นๆ 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี ้อุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีควร
ระมัดระวงัอุบติัเหตุไว้เสมอ ได้แก่ กิจกรรมการปีนเขา การล่องแก่ง เท่ียวทะเล ด าน า้ ฯลฯ ต้อง
ปฏิบัติตามค าแนะน าในการท่องเท่ียวอย่างเคร่งครัด และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวต้องอยู่ในสภาพดี และไม่ท ากิจกรรมท่ี เสี่ยงอันตรายเกินไป ความสนุกสนาน
เพียงชัว่คราวอาจน ามาซึ่งความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวง นอกจากนีก้ารเดินทางในตา่งแดน ความ
ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนสภาพอากาศ อาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได้ง่าย เช่น ลกัษณะ
เส้นทางการจราจรท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ อาจท าให้ไม่คุ้นเคย ดังนัน้ควรมีการศึกษา
เส้นทางการจราจรให้ดีก่อนเดินทางไปทอ่งเท่ียวในสถานท่ีตา่งๆ 

2. อนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ประเด็นนีเ้ป็นประเด็นส าคญัท่ีไม่ได้มีการกลา่วถึงบ่อย
นกั แต่พบได้บ่อยครัง้เช่นกัน เพราะนักท่องเท่ียวเป็นคนต่างถ่ิน ย่อมเป็นเป้าสายตาได้ง่าย และ
อาจมีผู้ ไม่หวงัดีเข้ามาเก่ียวข้องได้ ดงันัน้นกัท่องเท่ียวไม่ควรประมาท ต้องระวงัการหลอกลวง การ
โจรกรรม ตลอดจนการท าร้ายร่างกาย แต่ไม่ควรระแวงทุกคนท่ีเข้าใกล้ เพราะจะท าให้การ
ทอ่งเท่ียวไม่สนกุได้ 
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3. โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก่อนการเดินทางไปท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรตรวจสุขภาพ
ร่างกายว่าพร้อมหรือไม่ ผู้ มีโรคประจ าตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทางเสมอ และน ายา
ประจ าตวัไปด้วย ต้องคิดแผนฉกุเฉินไว้ เพราะบางครัง้โรคอาจจะก าเริบระหวา่งการเดินทางได้ เช่น 
โรคหอบหืด ควรเตรียมยาพ่นขยายหลอดลมไปให้เพียงพอ มีจดหมายประวติัของโรคโดยแพทย์
เจ้าของไข้บนัทึกไว้ และจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลเร่ืองสถานพยาบาลท่ีใกล้แหลง่ท่องเท่ียวในกรณี
ฉกุเฉิน นอกจากนี ้การศกึษาวา่สถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะเดินทางไปทอ่งเท่ียวนัน้ มีโรคระบาด หรือ
โรคท่ีต้องเฝ้าระวงัหรือไม่ เพื่อฉีดวคัซีนป้องกันโรค หรือเตรียมการป้องกันอย่างอ่ืน จะท าให้การ
ทอ่งเท่ียวในแตล่ะครัง้มีความสนกุสนานและสบายใจมากยิ่งขึน้ 

4. อนัตรายจากสิง่แวดล้อม สภาพอากาศหรือสตัว์ตา่งๆ ในช่วงเวลาท่ีเราไปทอ่งเท่ียวใน
พืน้ท่ีท่ีมีอากาศหนาวหรือร้อน ควรมีการเตรียมตัว ในเร่ืองเสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม และอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นให้เหมาะสม เช่น ถ้านกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวในพืน้ท่ีท่ีมีหิมะ นอกจากเสือ้ผ้าท่ีเพียงพอ
แล้ว รองเท้า แว่นกันแดด และครีมกันแดด ก็เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีขาดไม่ได้ เพราะอุปกรณ์เหลา่นีจ้ะ
ช่วย ป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดล้อมได้ ในทางตรงกนัข้าม ถ้านกัทอ่งเท่ียวไปทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี
ท่ีมีอากาศร้อน หรือทะเลทราย จ าเป็นต้องด่ืมน า้ให้เพียงพอ ทาครีมกนัแดด และไม่ให้ร่างกายถูก
แสงแดดมากเกินไป เพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ นอกจากนีอ้ันตรายจากสตัว์มีพิษต่างๆ เช่น ง ู
ตะขาบ แมงป่อง แมงกะพรุน ฯลฯ หรือสตัว์ไม่มีพิษ เช่น หมี ช้าง สงิโต แตก็่สามารถท าอนัตรายถึง
แก่ชีวิตได้เช่นกัน ดังนัน้การศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทางและการปฏิบัติตามค าแนะน าในการ
ทอ่งเท่ียวของสถานท่ีทอ่งเท่ียวแตล่ะแหง่ จะช่วยลดความเสีย่งตอ่การเกิดอนัตรายได้ 

5. ภาวะเครียดและสขุภาพจิตไม่ดี อาจจะเกิดขึน้ได้ในระหวา่งการเดินทาง ดงันัน้การไป
ทอ่งเท่ียวแตล่ะครัง้ นกัทอ่งเท่ียวควรท าใจให้สบาย อย่าคาดหวงักบัการทอ่งเท่ียวในครัง้หนึ่งๆ สงู
เกินไป และต้องเตรียมท าใจรับทกุสถานการณ์ เพราะการไปทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีท่ีไม่คุ้นเคย ย่อมเกิด
ปัญหาและอุปสรรคได้เสมอ เช่น การพลาดเท่ียวรถ การหลงทาง การหาห้องน า้ไม่เจอ ทะเลาะกับ
เพื่อนร่วมทาง ท่ีพักไม่สะอาด ถูกหลอกให้ซือ้ของแพง ฯลฯ ปัญหาเหล่านีค้วรมีการท าใจไว้
ลว่งหน้า แล้วเห็นสิง่ท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองเลก็ จะท าให้การทอ่งเท่ียวในแตล่ะครัง้ไม่ตงึเครียด 

 
Andrew Lepp และ Heather Gibson ได้ท าการศึกษาบทบาทของนักท่องเท่ียวและ

ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนีคื้อ 1) 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีแสวงหาความแปลกใหม่ 2) นกัทอ่งเท่ียวท่ีทอ่งเท่ียวในแหลง่ท่ีคุ้นเคย โดยมีการแบ่ง
ประเภทของความเสีย่งออกเป็น 7 ประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้(Lepp & Gibson, 2003) 
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1. สขุภาพ 
2. ความไม่มัน่คงทางการเมือง 
3. การก่อการร้าย 
4. อาหารท่ีไม่คุ้นเคย 
5. การปิดกัน้ทางวฒันธรรม 
6. กฎหมายในประเทศและศาสนา 
7. อาชญากรรม 
 
การการท่องเท่ียวโลกมีมุมมองเก่ียวกับความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย และการรักษา

ความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว ชุมชนและพนกังานการท่องเท่ียว ท่ีสามารถแบ่งความเสี่ยง
เป็น 4 ประเภทคือ (Wilks & Moore, 2004) 

1. มนษุย์และสถาบนัสิง่แวดล้อม 
1.1 การกระท าท่ีผิดบอ่ย ได้แก่ ขโมย ล้วงกระเป๋า ท าร้ายร่างกาย หลอกลวง 
1.2 การท าร้ายร่างกาย ได้แก่ การขม่ขืน กระท าช าเรา 
1.3 การก่ออาชญากรรม ได้แก่ การค้ามนษุย์ การขูก่รรโชก 
1.4 การก่อการร้าย ได้แก่ การจีเ้คร่ืองบิน การประท้วง การจบัตวัประกนั 
1.5 สงคราม ปัญหาทางการเมือง ศาสนา และสงัคม 
1.6 ขาดการบริการให้ความคุ้มครองประชาชนและสถาบนั 

2. หนว่ยงานการทอ่งเท่ียวหนว่ยงานการค้าท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 สถานประกอบการเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวมีความปลอดภยัต ่า 
2.2 มีการสขุาภิบาลท่ีไม่ดีและไม่มีการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยืน 
2.3 ขาดเจ้าหน้าท่ีส าหรับการป้องกนัอาชญากรรมท่ีผิดกฎหมาย และการกระท า

ท่ีผิดเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว 
2.4. มีการทจุริตในการท าการค้า 
2.5 การละเมิดสญัญา 
2.6 พนกังานประท้วง 

3. ความเสีย่งในการเดินทางทอ่งเท่ียวสว่นบุคคล 
3.1 มีการเลน่กีฬาท่ีเสี่ยงอันตราย ขบัรถอนัตรายและการรับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ปลอดภยั 
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3.2 เดินทางทอ่งเท่ียวขณะท่ีร่างกายไม่สมบูรณ์ 
3.3 มีปัญหาเก่ียวกบักฎ หรือพฤติกรรมของคนในพืน้ท่ี 
3.4 มีการน าพาสิง่ผิดกฎหมายติดตวั เช่น ยาเสพติด 
3.5 ไปทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีอนัตราย 
3.6 ท าของส าคญัสว่นตวัหาย ได้แก่ วีซา่ พาสปอร์ต กระเป๋าสตางค์ เป็นต้น 

4. ความเสีย่งด้านร่างกายและสิง่แวดล้อม 
4.1 ไม่มีการเตรียมพร้อมทางด้านยาเพื่อการรักษาเบือ้งต้น เช่น ยาแก้ปวด ยา

โรคกระเพาะ ยาท้องเสยี เป็นต้น 
4.2 ไม่รู้ถึงลกัษณะของภมิูอากาศในประเทศท่ีเดินทางไปทอ่งเท่ียว 
4.3 ไม่ควรรับประทานอาหารหรือน า้ท่ีมีการเตือนเก่ียวกบัสขุภาพ 
4.4 ภยัธรรมชาติตา่งๆ ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ทกุเม่ือ 

 
ในการท าความเข้าใจเก่ียวกับการลดความเสี่ยงของนักท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

จ าเป็นต้องค านงึถึงการรับรู้ความเสีย่งหลกัๆ ดงันี ้ 
1. ความเสีย่งด้านหน้าท่ี คือ ความเสีย่งท่ีผลติภณัฑ์ไม่สามารถใช้งานตามท่ีคาดหวงัไว้ 
2. ความเสีย่งด้ายกายภาพ คือ ความเสีย่งท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับอนัตราย 
3. ความเสีย่งด้านการเงิน คือ ความเสีย่งท่ีผลติภณัฑ์ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนท่ีเสยีไป ทัง้ด้าน

เวลาและด้านการเงิน 
4. ความเสีย่งด้านสงัคม คือ ความเสี่ยงจากการท่ีเลือกผลิตภณัฑ์คุณภาพไม่ดีจนท าให้

เกิดความอบัอายตอ่ผู้ อ่ืน 
5. ความเสีย่งด้านจิตใจ คือ ความเสีย่งจากการท่ีเลอืกผลิตภณัฑ์คณุภาพไม่ดีจนกระทบ

ตอ่จิตใจผู้บริโภค 
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ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ตวัแปรความเสีย่งด้านการทอ่งเท่ียว 
    ท่ีมา: Strategic Management in Tourism. หน้า 53. (Moutinho, 2000) 
 
Shaw. (2010: 5-6) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน

แอฟริกาใต้ โดยมีการพัฒนารูปแบบเพื่อการจัดการความเสี่ยง ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
แอฟริกาใต้ โดยกลา่วถึงความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัระหวา่งองค์ประกอบของความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ
ขัน้ตอนการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวเม่ือตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว โดยได้แบ่งประเภทของความ
เสีย่งไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ความเสีย่งจากธรรมชาติ ได้แก่ ภยัธรรมชาติ สภาพภมิูอากาศ 
2. อาชญากรรม ได้แก่ การโกง การจีเ้คร่ืองบิน ก่อการร้าย 
3. สขุภาพและความปลอดภยั ได้แก่ การก่อการร้าย การติดโรคติดตอ่ 
4. ปัจจยัทางการเมือง ได้แก่ สงคราม ความไม่มัน่คงทางการเมือง การประท้วง 
5. เศรษฐกิจ ได้แก่ เงินทุนบกพร่อง อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ราคาแก๊สและน า้มัน

เพิ่มขึน้ วิกฤตทางการเงิน การขนสง่ การพฒันาการขนสง่ 
6. เทคโนโลยี ได้แก่ การให้ข้อมูลท่ีน าสมัย มีระบบการจองในรูปแบบต่างๆ มีโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ 

Learning process 

and past behavior 

Tourist 

Intra-personal 

characteristics 

Tourist product 

Attributes evaluation 

Informational  

sources used 

a posteriori 
Informational 
sources used a  
priori 

Level of risk 

awareness 

Level of risk 

reduction 

Tourist perceived risks 

 Functional 

 Physical 

 Financial 

 Social 

 Phychological 
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7. สงัคมและประชากร ได้แก่ อายุและเพศ ชีวิตครอบครัว ตลาดใหม่และเก่า เส้นทาง
ใหม่ๆ 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง 

โดยทัว่ไปแล้วผู้บริโภคจะมีการพฒันากลยุทธ์ในการลดความเสีย่งของตนเอง ซึ่งกลยทุธ์
ในการลดความเสีย่งนัน้จะท าให้ผู้บริโภคสามารถเกิดพฤติกรรมได้อย่างมีความมัน่ใจเม่ือต้องการ
ตัดสินใจเลือกสินค้า ถึงแม้ว่าการตัดสินใจนัน้ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ตาม ซึ่ง ชิฟแมนได้
กลา่วถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคมกัใช้ในการรับมือกบัความรู้สกึเสีย่งดงันี ้(Schiffman, 2010) 

1. การแสวงหาข้อมูล (Consumer seek information) โดยผู้ บริโภคมักเสาะแสวงหา
ข้อมลูของผลติภณัฑ์ผา่นการสือ่สารแบบปากตอ่ปาก อาจมาจากเพื่อน ครอบครัว จากผู้ขาย จาก
สือ่ทัว่ ไป หรือจากผู้คนอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ผู้บริโภคจะใช้เวลา
ในการคิด ในการเลือกส าหรับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ เม่ือผู้บริโภครับรู้ความเสี่ยงสงู เขามักจะ
หาข้อมูลมากจากข้อมูลต่าง ๆ ของเขาให้เกิดความเช่ือถือได้ ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของ
ผู้บริโภค 

2. การใช้ความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ (Consumer are brand loyal) เป็นวิธีท่ีผู้บริโภค
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยใช้ความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ์ท่ีเขาพึงพอใจแทนการซือ้ผลิตภณัฑ์ใหม่
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เคยลองใช้ ผู้ ท่ีมีการรับรู้ความเสี่ยงจากการซือ้หรือใช้ผลิตภัณฑ์สูงมักมี
แนวโน้มท่ีจะใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเคยใช้มากกวา่ท่ีจะใช้ผลติภณัฑ์ใหม่ 

3. การเลือกจากภาพลกัษณ์ตราผลิตภัณฑ์ (Consumer select by brand image) ใน
กรณีท่ีผู้บริโภคไม่มีประสบการณ์ใด ๆ เก่ียวกับผลติภณัฑ์เลย พวกเขาจะเช่ือมัน่ในตราผลิตภณัฑ์
ท่ีตนเองชอบหรือรู้จักเป็นอย่างดี และเช่ือว่าผลิตภณัฑ์ท่ีพวกเขารู้จักมีคุณภาพท่ีดีกว่า จึงท าให้
เกิดความไว้ใจในคณุภาพและการให้บริการของผลติภณัฑ์ 

4. การเลอืกจากภาพลกัษณ์ของร้านค้า (Consumer rely on store image) เม่ือผู้บริโภค
ไม่มีข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคจะใช้ความเช่ือใจในความมีช่ือเสยีงของร้านค้า ภาพลกัษณ์
ของร้านค้ายงัเช่ือมโยงถึงความเช่ือมัน่ในบริการ และสทิธิพิเศษตา่งๆ  

5. การเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาแพง (Consumer buy the most expensive model) 
จากหลากหลายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพกบัราคา พบวา่ผู้บริโภคสว่น
ใหญ่มกัจะเลอืกผลติภณัฑ์ท่ีมีราคาแพง เพราะเช่ือวา่มีคณุภาพดีมากกวา่ผลติภณัฑ์ราคาถกู 
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6. การเสาะแสวงหาการรับรอง (Consumers seek reassurance) ผู้ บริโภคมักเสาะ
แสวงหาการรับประกันผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยินดีคืนเงินหากไม่พอใจในผลติภณัฑ์ผล
จากการรับรองจากห้องแลป การรับประกนั การทดลองใช้ก่อนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ เป็นต้น 

 
ผู้บริโภคมีการพฒันากลยุทธ์ของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงท่ีรับรู้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจ

ให้แก่ผู้บริโภคเม่ือจะท าการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยง
หลายกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้(นภวรรณ คณานรัุกษ์, 2556) 

1. การค้นหาข้อมูล (Consumer Seek Information) ผู้ บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ จากการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 
Communication) เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือใครก็ได้ท่ีความคิดเห็นของเขามีค่าต่อผู้บริโภค จาก
พนกังานขาย และจากสื่อต่างๆ ผู้บริโภคจะใช้เวลาไปกับการคิดหาทางเลอืกและการค้นหาข้อมูล
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ให้มากยิ่งขึน้ เพื่อท่ีจะลดความเสีย่งจากการตดัสนิใจจากการซือ้ในครัง้นัน้ลงได้ 

2. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ผู้ บริโภคหลีกเลี่ยงโดยการภักดีต่อตรา
สนิค้าท่ีตนเองพงึพอใจมากกวา่ท่ีจะไปซือ้ตราสนิค้าใหม่ หรือตราสนิค้าท่ีไม่เคยทดลองใช้มาก่อน 

3. การเลือกจากภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Selecting Brand Image) ผู้บริโภคท่ีไม่มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ มีแนวโน้มท่ีจะเช่ือถือผลติภณัฑ์ท่ีมีตราสนิค้าท่ีมีช่ือเสยีงท่ีดี และ
มกัจะคิดว่าตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงดีจะดีและคุ้มค่ามากพอท่ีจะซือ้ เพราะช่ือเสียงดีช่วยรับประกัน
คุณภาพ การใช้งานท่ีดี และบริการดี ดงันัน้นักการตลาดจึงนิยมสร้างตราสินค้าให้มีช่ือเสียงเพื่อ
ช่วยสนบัสนนุให้ลกูค้ารับรู้ถึงคณุภาพ 

4. การเลือกจากภาพลกัษณ์ของร้านค้า (Selecting Store Image) ในกรณีท่ีผู้บริโภคไม่
มีข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใดๆ เลย ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเช่ือถือในร้านค้าท่ีมีภาพลกัษณ์ เพราะ
จะมัน่ใจได้วา่ร้านค้าท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีจะมีบริการท่ีดีด้วยเช่นกนั ซึง่หมายรวมถึงบริการรับประกัน
การคืนสนิค้า และการแก้ปัญหาในกรณีท่ีเกิดความไม่พงึพอใจ นอกจากนัน้ยงัมัน่ใจวา่ร้านค้านีไ้ด้
มีการคดัสรรผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพดีเข้ามาขายในร้าน 

5. ผู้บริโภคซือ้รุ่นท่ีแพงท่ีสุด (Consumer Buy the most Expensive Model) ในกรณีท่ี
ผู้บริโภคเกิดความลงัเลสงสยั ผู้บริโภคจะรู้สกึวา่ผลติภณัฑ์รุ่นท่ีแพงท่ีสดุจะเป็นผลติภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุ 

6. ผู้บริโภคค้นหาความมัน่ใจ (Consumer Seek Reassurance) ผู้บริโภคท่ีรู้สกึไม่แน่ใจ
เก่ียวกับทางเลือกวา่เป็นทางเลือกท่ีดีพอแล้วหรือยงั จะค้นหาความมั่นใจจากการรับประกันการ
คืนเงิน ในกรณีท่ีเกิดความไม่พอใจ  



  32 

นกัท่องเท่ียวมักกังวลกับความเสี่ยงท่ีรับรู้ได้ขัน้ก่อนการซือ้ จึงพยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อ
ลดความกงัวลเหลา่นัน้ ซึง่ได้แก่ (จิระวฒัน์ อนวุิชชานนท์, 2554) 

1. การค้นหาข้อมลูจากบุคคลท่ีเช่ือถือได้ เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน 
2. การค้นหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอของบริการ ตลอดจนค้นหา

บทวิจารณ์และการประเมินของบุคคลอ่ืนๆ  
3. การเลอืกบริษัททอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงและนา่เช่ือถือ 
4. การสอบถามข้อมลูจากตวัแทนการทอ่งเท่ียว 
ซึง่ธุรกิจทอ่งเท่ียวและการบริการสามารถลดการรับรู้ความเสีย่งของนกัทอ่งเท่ียวได้ โดย

ใช้กลยทุธ์ดงันี ้
1. การโฆษณา (Advertising) โดยแสดงให้เห็นถึงคุณคา่ของการบริการท่ีเฉพาะเจาะจง 

เช่น ความสุข ความสนุกสนาน ความหรูหรา ความสะดวกสบาย ความต่ืนเต้นท้าทาย เป็นต้น 
นอกจากนีก้ารโฆษณาจะต้องกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความต้องการท่องเท่ียว และอยากใช้
บริการขอบริษัทน าเท่ียว 

2. การแสดงหนงัสือรับรอง (Displaying credentials) ธุรกิจน าเท่ียวทัง้ภายในประเทศ
และนอกประเทศ หรือการเป็นมัคคุเทศก์ เหลา่นีต้้องขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบการตาม
กฎหมายก่อนทัง้สิน้  การแสดงใบอนุญาตประกอบการท่ีถูกต้องตามกฎหมาย จะท าให้
นักท่องเท่ียวเกิดความเช่ือถือและไว้วางใจ ตลอดจนเป็นหลักประกันว่าเขาจะไม่ถูกบริษัท
ทอ่งเท่ียวต้มตุน๋ 

3. การสร้างหลกัฐาน (Evidence management) ได้แก่ การตกแต่งออฟฟิส เฟอร์นิเจอร์
ส านกังาน สิ่งอ านวยความสะดวก ความทนัสมัยของเทคโนโลยีท่ีใช้ เคร่ืองแต่งกายของพนกังาน 
รถน าเท่ียวท่ีสะดวกสบายและกว้างขวาง เป็นต้น เหลา่นีส้ามารถเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและ
ไว้วางใจให้กบับริษัททอ่งเท่ียวได้ 

 
ส าหรับการประเมินตวัแปรความเสี่ยงด้านการทอ่งเท่ียว ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในอดีตและกระบวนการเรียนรู้จากการเดินทาง ลักษณะส่วนตัวของ
นกัท่องเท่ียว แหลง่ข้อมูลท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกใช้ก่อนและหลงัการซือ้ผลติภณัฑ์การท่องเท่ียว การ
ตระหนกัถึงความเสี่ยง และการประเมินลกัษณะผลิตภณัฑ์ วิธีการลดความเสี่ยงของนกัท่องเท่ียว 
ได้แก่ (Moutinho, 2000) 

- คาดหวงัสนิค้าและบริการให้น้อยลง 
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- เลอืกสนิค้าแบบเดิม (ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเท่ียว) 
- หาข้อมลูเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว 
- ซือ้สนิค้าท่ีแพงท่ีสดุ 
- เช่ือถือรายงานการทอ่งเท่ียวจากหนว่ยงานรัฐ และรายงานจากผู้บริโภค 
- เช่ือถือการรับรองจากนกัทอ่งเท่ียว 
 

แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ลอร์สนัและบอดด์ โบวี่ (Lawson & Baud Bovy) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่า 

การทอ่งเท่ียวเป็นนนัทนาการรูปแบบหนึง่ท่ีเกิดขึน้ในเวลาว่าง ท่ีมีการเดินทางเข้ามาเก่ียวข้อง โดย
เป็นการเดินทางจากท่ีหนึ่ง ท่ีมักหมายถึงท่ีอยู่อาศัยไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
(จริญญา เจริญสกุใส, 2544)  

สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของการ
ทอ่งเท่ียววา่ จะต้องเป็นการทอ่งเท่ียวท่ีมีเงื่อนไขตามหลกัสากลดงัตอ่ไปนี ้(นิศา ชชักลุ, 2550)  

1. ต้องเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมคัรใจ 
3. ต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหา

รายได้ 
การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งการกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึง

เครียดจากกิจกรรมงานประจ า โดยปกติการทอ่งเท่ียวจะหมายถึง การเดินทางจากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ี
หนึ่งโดยไม่ค านึงว่าระยะทางนัน้จะใกล้หรือไกล และการเดินทางนัน้จะมีการค้างแรมหรือไม่  
(ปรีชา แดงโรจน์, 2544) 

แนวคิดดังกลา่วข้างต้น สรุปได้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมนนัทนาการรูปแบบ
หนึ่ง เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และเป็นการเดินทางไปยังแหลง่ หรือสถานท่ีเป้าหมาย 
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง อาทิเช่น เพื่อผ่อนคลายอิริยาบทจากงาน
ประจ า และสร้างความร่ืนรมย์ของจิตใจ เพื่อศึกษา ค้นหาค าตอบ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และเพื่อจรรโลงใจและการโน้มน้าวใจให้เกิดความตระหนกัและส านกึ 
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รูปแบบการท่องเที่ยว 
การท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบด้วยกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่างในการจัดแบ่ง

รูปแบบของการท่องเท่ียว และวตัถุประสงค์ของการจัดแบ่งรูปแบบการท่องเท่ียวได้มีการจัดแบ่ง  
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้(จริญญา เจริญสกุใส, 2544)  

1. ตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง และถ่ินพ านกัของนกัท่องเท่ียว การจัดแบ่งรูปแบบ
ของการทอ่งเท่ียวเป็นการจดัแบง่เพื่อเก็บข้อมลูน ามาใช้ในการวางแผนทางการทอ่งเท่ียวและผลได้
ในทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินพ านกัตา่งกนั ซึง่จะแบง่รูปแบบของการทอ่งเท่ียวใน
ลกัษณะนีอ้อกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ คือ การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Tourism) 
และการทอ่งเท่ียวในประเทศ (Internal Tourism) 

1.1 การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (International Tourism) คือ การเดินทางออก
ทอ่งเท่ียวไประหวา่งประเทศมี 2 รูปแบบ 

1.1.1 การท่องเท่ียวขาออก (Outbound Tourism) คือ การเดินทางออกจาก
ประเทศท่ีเป็นถ่ินพ านกัถาวรของตนเพื่อไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศอ่ืน 

1.1.2 การท่องเท่ียวขาเข้า (Inbound Tourism) คือ การเดินทางเข้ามา
ทอ่งเท่ียวของบุคคลท่ีมิได้มีถ่ินพ านกัถาวรในประเทศนัน้ 

1.2 การท่องเท่ียวในประเทศไทย (Internal Tourism) คือ การท่องเท่ียวท่ีมี
ภมิูศาสตร์เฉพาะภายในอาณาเขตของแตล่ะประเทศนัน้ๆ รวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวของบุคคล
ทัง้ท่ีมีถ่ินพ านกัถาวรและมิได้มีถ่ินพ านกัถาวรภายในประเทศนัน้จะเกิดการเดินทางของบุคคล 2 
กลุม่ คือ 

1.2.1 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) คือ บุคคลท่ีเดินทาง
อยูภ่ายในประเทศท่ีเป็นถ่ินพ านกัถาวรของตน 

1.2.2 นักท่องเท่ียวขาเข้า (Inbound Tourist) คือ บุคคลท่ีเดินทางจากถ่ิน
พ านกัถาวรของตนไปอีกประเทศหนึง่ 

2. ตามวตัถปุระสงค์ของการเดินทาง 
2.1 การท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อน เป็นการท่องเท่ียวเพื่อ

ตอบสนองความต้องการท่ีจะหลีกหนีจากสภาพชีวิตประจ าวนัท่ีจ าเจ และเร่งรีบของนกัทอ่งเท่ียว 
ประกอบกบัความอยากรู้อยากเห็นในสิง่ท่ีแปลกใหม่จากสภาพเดิมๆของนกัทอ่งเท่ียว 
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2.2 การท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจในประเทศท่ีพฒันาแล้ว สว่นใหญ่
มกัจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถุประสงค์หลกัท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน แต่ก็จดัเป็นการท่องเท่ียว
ประเภทหนึง่เน่ืองจากการเดินทางในลกัษณะนีจ้ะสร้างรายได้ให้แก่จุดหมายปลายทางท่ีนกัธุรกิจ
ไปเยือน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

2.2.1 การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจโดยทัว่ไป (Regular Business Travel) 
การเดินทางไปติดตอ่ประสานงาน หรือเซ็นสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจ อาจมีระยะเวลาพกัผอ่น 2 - 3 วนั 

2.2.2 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมนานาชาติ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
และการท่องเท่ียวเพื่ อการจัด นิทรรศการนานาชาติ  (Meeting, Incentive, Conference, 
Convention, Congress, and Exhibition: MICE) คือ การจัดนิทรรศการนานาชาติ ก็อาจมีการ
จดัการประชุมแทรกอยูใ่นงานก็ได้ หรือผู้ ท่ีเดินทางแบบการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัก็อาจเดินทาง
เพื่อเข้าร่วมประชุมแทรกอยู่ในการเดินทางก็ได้ ซึ่งการท่องเท่ียวในรูปแบบนีก้ าลงัได้รับความสนใจ
จากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก รวมทัง้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบนี ้
อย่างจริงจังเน่ืองจากเห็นความส าคญัถึงรายได้และภาพลกัษณ์ด้านการท่องเท่ียวทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว ซึ่งมักเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสงูและมีความสามารถในการใช้จ่ายมากกว่า
นักท่องเท่ียวทั่วไป แม้ว่าผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่ี
เก่ียวข้องในเชิงธุรกิจ แต่หากคนกลุ่มนีมี้ความประทับใจและมีประสบการณ์ท่ีดีต่อพืน้ท่ีท่ีได้ไป
เยือนในครัง้แรกก็อาจเดินทางกลบัไปยังพืน้ท่ีนัน้อีกครัง้ ในรูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่ อการ
พกัผอ่นหรือรูปแบบอ่ืนๆ 

2.3 การทอ่งเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นรูปแบบ
ของการทอ่งเท่ียวท่ีเกิดจากการท่ีนกัทอ่งเท่ียวบางกลุม่รู้สกึวา่การเดินทางเพียงเพื่อไปชมบ้านเมือง
หรือชมธรรมชาติ จากการส ารวจพบว่า กิจกรรมทอ่งเท่ียวในตะวนัตกมีความหลากหลายมากไป
กว่าการชมบ้านเมืองหรือการชมธรรมชาติ โดยครอบคลมุไปถึงกิจกรรมด้านโบราณคดี การเล่น
บอลลูน การขี่จักรยาน การล่องล าธาร การเล่นกอล์ฟ การด าน า้ เป็นต้น โดยในปัจจุบันการ
ทอ่งเท่ียวเพื่อความสนใจพิเศษ มี 5 รูปแบบ คือ 

2.3.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco – Tourism) คือ การท่องเท่ียวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหลง่ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหลง่วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การทอ่งเท่ียวอยา่งมีสว่นร่วมของคนในท้องถ่ินจึงได้เกิดกระแสของการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-
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Tourism) ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งภายใต้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้
ก าหนดเกณฑ์การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรวา่จะต้องประกอบด้วย 

2.3.2 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬา เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อบ าบดัโรคบารุงสขุภาพกายหรือสขุภาพจิต (Health Tourism) ซึ่งหมายรวมถึงการออกก าลงั
กายหรือการเลน่กีฬาเพื่อรักษาสขุภาพด้วย (Sport Tourism) 

2.3.3 การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อความ
สนใจพิเศษท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวมค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวมกัสนใจวฒันธรรมของประเทศอ่ืนท่ีแตกตา่งไปจากตน 

2.3.4 การท่องเท่ียวเพื่อสัมผัสชาติพันธ์ุ และวัฒนธรรมพืน้ถ่ิน (Ethnic 
Tourism) นักท่องเท่ียวใฝ่หาโอกาสท่ีจะได้สัมผัสกับกลุ่มคนท่ีมีชาติพันธ์ุ และภูมิหลังทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากตวัของนกัท่องเท่ียวโดยตรง ด้วยความคิดท่ีว่า ถึงแม้พิพิธภณัฑ์และ
งานทางศิลปวฒันธรรมอาจจะสามารถสะท้อนความเป็นอยู่ของคนต่างชาติพันธ์ุนัน้ได้ในระดับ
หนึ่งก็ตาม การสมัผสัสิง่เหลา่นีก็้ย่อมไม่อาจเทียบได้กับการสมัผสัโดยตรงกับคนต่างชาติพนัธ์ุนัน้ 
จากการได้ใช้ชีวิตร่วมกนัหรือพบปะพดูคยุกนัในระยะเวลาหนึง่ได้ 

2.3.5 การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Education Tourism) การเดินทางท่ีมี
การเรียนรู้เกิดขึน้โดยมีการจัดการ (Organized Learning) มักได้จากประสบการณ์จริง มิใช่การ
เรียนรู้จากต าราการทอ่งเท่ียวเพื่อการศึกษามีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการท่องเท่ียวเพื่อความ
สนใจพิเศษอ่ืนๆ  

3. ตามลกัษณะการจดัการเดินทาง 
3.1 การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวซือ้

รายการน าเท่ียว (Package Tour) จากบริษัทน าเท่ียว โดยเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ 
โดยทัว่ไป นกัท่องเท่ียวเหล่านีจ้ะเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ เป็นหมู่คณะ ด้วยรถน าเท่ียว โดยมี
มัคคุเทศก์ของบริษัทน าเท่ียวเป็นผู้น าทางและบรรยายเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว การท่องเท่ียว
ลกัษณะนีจ้ึงเหมาะส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่งมาเยือนสถานท่ีนัน้เป็นครัง้แรก (First Visitor) 

3.2 การท่องเท่ียวแบบอิสระ (FIT-Foreign Individual Tourism) เป็นลักษณะ
ของการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียววางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเองทุกอย่าง การท่องเท่ียวใน
ลกัษณะนี ้นกัท่องเท่ียวเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการท่องเท่ียวกับบริษัท การท่องเท่ียวประเภทนีจ้ึง
เหมาะส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีได้มีการศกึษาแหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้ๆมาก่อน เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีกลบัมา
เยือนแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ซ า้อีกครัง้ สาเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมการเดินทางในรูปแบบการท่องเท่ียว
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แบบอิสระ คือ มีความเป็นสว่นตวัสงูและสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามต้องการ นกัท่องเท่ียวจะมี
เวลาเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสนใจได้อย่างละเอียด อีกทัง้นักท่องเท่ียวมีความต้องการการ
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากกว่าปริมาณแหลง่ท่องเท่ียวท่ีได้ไปเยือน นักท่องเท่ียวจะมีเวลาศึกษา
รายละเอียดของแหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้ ๆ ได้อยา่งท่ีต้องการ 

 
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว  
การท่องเท่ียวมีองค์ประกอบท่ีนบัวา่เป็นสว่นส าคญัท่ีจะต้องมีการศึกษาและการจัดการ

คือ นกัท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ข้อมูลข่าวสารการ
ทอ่งเท่ียว ความปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง โครงการพืน้ฐาน และการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับองค์ประกอบหลกัของการท่องเท่ียวมี
รายละเอียดดงันี ้(จริญญา เจริญสกุใส, 2544) 

1. นกัทอ่งเท่ียว นกัทอ่งเท่ียวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุของการทอ่งเท่ียว การศึกษา
เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ทศันคติและลกัษณะพืน้ฐาน
ของนกัทอ่งเท่ียวจึงเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิ่งในการน าข้อมลูมาใช้วางแผนทางการตลาด ได้แก่ 

1.1 ลกัษณะพืน้ฐานหรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียว ซึ่งแบ่งตาม
ลกัษณะของเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้ สถานภาพสมรส และถ่ินพ านกั อนัจะ
สง่ผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลอืกแหลง่ท่องเท่ียวท่ีแตกตา่งกนั 

1.2 ไปในแตล่ะพืน้ท่ีท่องเท่ียว โดยพิจารณาดวู่ามีการเดินทางเข้าไปยงัสถานท่ีใดบ้าง มี
การกระจุกตัวของนักท่องเท่ียวในบางแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่  เพื่อน ามาวางแผนด้านขีด
ความสามารถในการรองรับของแต่ละพืน้ท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่องเท่ียวหลกั และการวางแผนท่ีจะ
กระจายนกัทอ่งเท่ียวออกไปยงัพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนๆท่ีมีศกัยภาพรองลงมา 

1.3 กิจกรรมต่างๆของนกัท่องเท่ียว เป็นสิ่งท่ีควรศึกษาเพื่อน ามาวางแผนการสร้างและ
พฒันากิจกรรมทอ่งเท่ียวให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัทอ่งเท่ียว 

1.4 ฤดูกาลท่องเท่ียว จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าไปยงัแหลง่ท่องเท่ียวมีมากน้อย
แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศในแหล่งท่องเท่ียวและถ่ินท่ีอยู่ของนักท่องเท่ียว รวมทัง้
ระยะเวลาวนัหยุดพักผ่อนของนกัท่องเท่ียวด้วย หากช่วงใดแหลง่ท่องเท่ียวมีสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะกับการเดินทาง และตรงกับช่วงวันหยุดยาวของนักท่องเท่ียว ก็จะมีผลต่อการเดินทาง
ทอ่งเท่ียวเพื่อไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้จ านวนมาก 
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2. ทรัพยากรการท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม 
และวฒันธรรมประเพณีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอารยะธรรมท้องถ่ินท่ีมีลกัษณะเดน่ และสามารถดึงดูด
ความสนใจของนกัทอ่งเท่ียวได้ แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ รวมทัง้
อากาศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น า้ตก ภูเขา ทะเล ป่าไม้ เป็นต้น คณุภาพของทรัพยากรการ
ทอ่งเท่ียวท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติจะต้องได้รับการดแูลรักษาในรูปแบบของการทอ่งเท่ียวท่ียัง่ยืน 

2.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ได้แก่  ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้าน
ประวติัศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านวฒันธรรมและสงัคม และทรัพยากรการท่องเท่ียวด้าน
บนัเทิงและเพลดิเพลนิ 

2.2.1 ทรัพยากรท่องเท่ียวด้านประวัติศาสตร์ คือ วัฒนธรรม วิถีชีวิตหรือ
เหตกุารณ์ท่ีสืบสานกนัมาตัง้แตอ่ดีต โดยสว่นใหญ่การน าเสนอประวติัศาสตร์ในรูปของทรัพยากร
การทอ่งเท่ียวจะอยูใ่นรูปของโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

2.2.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านวฒันธรรมและสงัคม ถือได้วา่เป็นสิ่งท่ีส าคญั
อยา่งยิ่งของการทอ่งเท่ียวในด้านของการมีอัธยาศยัไมตรีและการต้อนรับในแต่ละประเทศนัน้จะมี
วฒันธรรมและวิถีชีวิตทางสงัคมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีแสดงออกทางด้าน
ลกัษณะความเป็นอยูข่องผู้คน ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหตัถกรรม การ
แต่งกาย การละเล่นและการบันเทิงต่างๆ สภาพบ้านเรือน เป็นต้น และท่ีเป็นนามธรรม ท่ี
แสดงออกทางด้านความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ภมิูปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น 

3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติสนิค้าและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยตรง ในระบบเศรษฐกิจค าว่า “การท่องเท่ียว” 
หมายถึง ภาคเศรษฐกิจท่ีรวมธุรกิจทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวประกอบไปด้วย 6 ธุรกิจหลกัคือ 

3.1 ธุรกิจท่ีพกัแรม มีหลายประเภท เช่น โรงแรม เกสเฮาส์ รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมี
เนียม ท่ีตัง้แค้มป์ บ้านพักรับรองของกรมป่าไม้ บ้านพักตากอากาศ บังกะโล ฯลฯ สถานท่ีพัก
จะต้องสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาพท่ีพกัแตล่ะประเภท 

3.2 ธุรกิจน าเท่ียว มีมคัคเุทศก์ท าหน้าท่ีเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัทอ่งเท่ียวกับแหลง่
ทอ่งเท่ียว นอกจากนีย้งัท าหน้าท่ีให้บริการจ าหนา่ยตัว๋เดินทาง จัดพาหนะ บริการ จัดหาท่ีพกั และ
การจัดบริการน าเท่ียวไปสูแ่หลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ในบางครัง้ธุรกิจน าเท่ียวยงั
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ท าหน้าท่ีเป็นผู้บุกเบิกเข้าสูแ่หลง่ท่องเท่ียวใหม่ๆด้วย โดยธุรกิจน าเท่ียวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
คือ 

3.2.1 บริษัทท่องเท่ียวขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทการท่องเท่ียวประเภทนีอ้าจจะไม่ได้
ติดต่อกบัผู้ ท่ีต้องการท่องเท่ียวโดยตรง แต่จะมอบให้บริษัทน าเท่ียวเป็นผู้จดัการหรือมอบให้บริษัท
ท่ีรับช่วงพาเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้เป็นผู้ด าเนินการ บริษัทการท่องเท่ียวขนาดใหญ่มักจะ
พัฒนาขึน้ในประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เช่น ในกลุ่ม
ประเทศยโุรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

3.2.2 บริษัทท่องเท่ียวรายย่อย มีหน้าท่ีขายบริการการท่องเท่ียวโดยตรงแก่ผู้ ท่ี
ต้องการเดินทางท่องเท่ียว โดยเป็นตวัแทนสายการบิน บริษัทเรือ บริษัทรถโดยสาร โรงแรม รถเช่า 
หรือบางครัง้ก็เป็นตวัแทนของบริษัทการทอ่งเท่ียว 

3.2.3 บริษัทบริการน าเท่ียว เป็นเสมือนบริษัทหรือหนว่ยงานยอ่ยท่ีรับงานตอ่จาก
บริษัททอ่งเท่ียวขนาดใหญ่ หรือบริษัททอ่งเท่ียวรายยอ่ย หรือด าเนินการเองอิสระโดยรับผิดชอบใน
การจัดบริการให้ตามท่ีมีการจัดโปรแกรมเหมารวมตามท่ีได้มีการโฆษณาไปแล้ว ลกัษณะส าคญั
ของบริษัทน าเท่ียวท่ีแตกต่างไปจากบริษัทประเภทอ่ืนก็คือการให้บริการ ณ ต าแหน่งการทอ่งเท่ียว 
หรือ ณ พืน้ท่ีทอ่งเท่ียวนัน้ๆ โดยจะไม่เก่ียวข้องกบัการพาลกูค้าเข้ามายงัพืน้ท่ีทอ่งเท่ียว 

3.2.4 บริษัททอ่งเท่ียวลกัษณะพิเศษ ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางท่ีมกัจะจดัการประชุม
หรือเป็นบริษัทจัดน าเท่ียวเข้ามาเป็นกลุ่ม หรือเป็นบริษัทนายหน้าของรถโดยสารหรือตัวแทน
โรงแรมซึง่มีอิทธิพลตอ่นกัทอ่งเท่ียวหรือผู้ เดินทางหรือตอ่องค์กรธุรกิจในตลาดทอ่งเท่ียว 

3.3 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม อาหารและเคร่ืองด่ืมจัดเป็นสินค้าบริโภคพืน้ฐานซึ่ง
จ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของอุตสาหกรรม
ทอ่งเท่ียวหลกั สิง่ส าคญัของธุรกิจประเภทนีคื้อ การบริการท่ีค านึงถึงคณุภาพอาหารท่ีสะอาด ถูก
หลกัอนามยั และราคาท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพ 

3.4 ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและสินค้าท่ีระลกึ เป็นร้านค้าท่ีตัง้เพื่อจุดประสงค์หลกัการขาย
ของให้แก่นักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ ซึ่งมักจะเป็นสินค้าท่ีระลึกท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของพืน้ท่ี
ทอ่งเท่ียวนัน้ๆ และเป็นท่ีต้องการของนกัทอ่งเท่ียว 

3.5 ธุรกิจการคมนาคมขนสง่ การพฒันาระบบการขนสง่นบัว่ามีความส าคญัโดยทัว่ไป 
ระบบการขนส่งจะเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้า และการขนส่งผู้ โดยสาร แต่การขนส่งท่ีนับว่ามี
อิทธิพลทางตรงต่อการท่องเท่ียวคือ การขนส่งผู้ โดยสาร ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการขนส่ง 3 
ประเภท คือ 
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3.5.1 การขนสง่ทางอากาศ โดยมีองค์ประกอบหลกั 2 ประการ คือ สนามบินและ
สายการบิน 

3.5.2 การขนสง่ทางบก ประกอบด้วยการขนสง่ 2 ลกัษณะคือ การขนสง่ทางถนน 
ซึ่งนบัว่ามีบทบาทส าคญัต่อการท่องเท่ียวในปัจจุบันทัง้การขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและ
รถยนต์สว่นตัว ส าหรับการขนส่งทางรถไฟ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการความปลอดภยั 

3.5.3 การขนส่งทางน า้ เป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางน า้หรือทาง
ทะเล ทัง้ในรูปแบบของการโดยสารสาธารณะ การเช่าเหมา และการซือ้รายการน าเท่ียว การ
ให้บริการขนสง่ทางน า้ท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวมี 2 ลกัษณะคือ เรือทอ่งเท่ียวทางแม่น า้ล าคลอง 
มีลกัษณะการให้บริการตัง้แตเ่รือขนาดเลก็ เรือข้ามฝาก เรือขนานยนต์เพื่อใช้ขนสง่ 

 
ประเภทของการน าเที่ยว 
แม้ว่าในปัจจุบันนี ้ผู้ ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวได้พัฒนาการน าเท่ียวให้มีความ

หลากหลายมากขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
(Target marget) แตใ่นเบือ้งต้น ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทกุแห่งยงัคงต้องจ าแนกการน าเท่ียวท่ีจะ
จดัเป็น 3 ประเภท ดงันี ้(การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2551) 

1. การน าเท่ียวภายในประเทศ (Domestic tour) คือ การน าชาวไทยและชาวตา่งประเทศ
ท่ีมีถ่ินพ านกัในประเทศไทยทอ่งเท่ียวในประเทศ 

2. การน าเท่ียวออกนอกประเทศ (Outbound) คือ  การน าชาวไทยท่องเท่ียวใน
ตา่งประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทยจะเป็นผู้จัดหาผู้น าเท่ียว (Tour leader) และ
การเดินทางระหวา่งประเทศต้นทาง – ประเทศปลายทางและติดต่อให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวหรือ
ตวัแทนจ าหนา่ยท่ีประเทศปลายทางเป็นผู้จดัการบริการภาคพืน้ดิน 

3. การน าเท่ียวเข้าในประเทศ (Inbound Tour) คือ การน าชาวต่างประเทศท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย การติดต่อธุรกิจเป็นลกัษณะเช่นเดียวกบัการน าเท่ียวออกนอกประเทศแต่ผู้ประกอบ
ธุรกิจในประเทศจะเป็นผู้บริการภาคพืน้ดิน 

การน าเท่ียวแต่ละประเภทมีลกัษณะและรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ รูปแบบการ
เดินทาง (Mode of transport) จ านวนวนัในการเดินทาง ประเภทของท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแวะ
ชม และรูปแบบการบริการ ซึ่งลกัษณะท่ีแตกต่างของการน าเท่ียวแต่ละประเภทมีผลต่อการวาง
แผนการน าเท่ียวจึงได้จ าแนกการน าเท่ียวทัง้ 3 ประเภทท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นประเภทย่อยต่างๆ 
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ตามขนาดและพฤติกรรมการเดินทาง และตามระยะทาง ทัง้นีเ้พื่อสามารถวางแผนปฏิบติัการน า
เท่ียวให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของการน าเท่ียวแตล่ะประเทศ 

ประเภทการน าเท่ียวท่ีแบ่งตามขนาดและพฤติกรรมการเดินทางและรูปแบบการบริการ 
นอกจากนีจ้ านวนผู้ เดินทางมีผลตอ่อ านาจในการตอ่รองราคาของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวอีกด้วย 
ผู้ประกอบการจึงนิยมใช้ปัจจัยนีเ้ป็นเกณฑ์หน่ีงส าหรับการแบ่งประเภทของการน าเท่ียว ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้

ประเภทท่ี 1 การน าเท่ียวส าหรับการเดินทางเป็นกลุ่ม (Group inclusive tour หรือ 
Inclusive หรือ Escorted tour) หมายถึง การน าเท่ียวท่ีมีการจัดเตรียมองค์ประกอบผลติภณัฑ์การ
ทอ่งเท่ียวทัง้หมดรวมทัง้ผู้น าท่ียว ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางทอ่งเท่ียวทัง้หมดรวมทัง้ผู้น าเท่ียว 
ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางทอ่งเท่ียวร่วมกบัผู้ อ่ืน และซือ้บริการน าเท่ียวจากผู้ประกอบธุรกิจน า
เท่ียว ตามหลกัสากล บริษัทสายการบินจะเสนอราคาพิเศษหรือราคาส าหรับกลุม่ (Group rate) 
เม่ือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางในแต่ละครัง้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน และบริษัทสายการบินจะให้
บตัรโดยสารฟรี 1 ใบ แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวเม่ือนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางในแต่ละครัง้มีมากกว่า 
15 คน (15+1) 

ประเภทท่ี 2 การน าเท่ียวแบบสว่นบุคคล (Indentpendent tour) หมายถึง การน าเท่ียวท่ี
มีการเตรียมองค์ประกอบผลิตภัณฑ์การน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวต้องการเดินทางโดยล าพัง 
การน าเท่ียวแบบสว่นบุคคลภายในประเทศ เรียกวา่ DIT (Domestic independent tour) และการ
น าเท่ียวส่วนบุคคลท่ีไปต่างประเทศเรียกว่า FIT (Foreign independent tour) ในบางกรณีผู้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะจัดองค์ประกอบและการบริการการน าเท่ียวตามความต้องการของ
นกัทอ่งเท่ียวเหลา่นี ้

ประเภทการน าเที่ยวที่แบ่งตามลักษณะการจัดท า 
ปัจจุบนันีน้ักท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีจะวางแผนการเดินทางและเดินทางด้วยตนเองมาก

ยิ่งขึน้ แต่นักท่องเท่ียวเหล่านีย้ังจ าเป็นต้องใช้บริการการน าเท่ียวของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ี ยว 
เน่ืองจากไม่สะดวกท่ีจะติดต่อหรือไม่มีอ านาจในการต่อรองราคากับผู้ จัดส่งผลิตภัณฑ์การ
ทอ่งเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจึงได้ปรับรูปแบบและแบ่งประเภทการน าเท่ียวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวมากขึน้ ดงันี ้

1. การน าเท่ียวเหมาจ่ายแบบสมบูรณ์ (Full-service package หรือ Full package tour) 
เป็นการน าเท่ียวท่ีมีการจัดเตรียมองค์ประกอบผลติภณัฑ์การทอ่งเท่ียวทัง้หมด ได้แก่ การเดินทาง
ระหวา่งต้นทาง-ปลายทาง การเดินทางระหวา่งศนูย์การเดินทาง-ท่ีพกั การเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
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และสถานท่ีบนัเทิง ท่ีพกั อาหารบางมือ้ การน าเท่ียวประเภทนีมี้ก าหนดการเดินทางท่ีแนน่อนและ
นกัทอ่งเท่ียวจะต้องเดินทางไปสถานท่ีตา่งๆ พร้อมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ของกลุม่ 

2. การน าเท่ียวเหมาจ่ายแบบพืน้ฐาน (Basic-service package หรือ Basic package 
tour) เป็นการน าเท่ียวท่ีมีการจดัเตรียมองค์ประกอบส าคญัส าหรับการเดินทาง ได้แก่ การเดินทาง
ระหว่างต้นทาง-ปลายทาง การเดินทางระหว่างศูนย์การเดินทาง-ท่ีพัก และท่ีพัก การน าเท่ียว
ประเภทนีไ้ม่มีผู้น าเท่ียวจึงเหมาะกบันกัทอ่งเท่ียวท่ีต้องการเดินทางโดยล าพงั 

3. การน าเท่ียวเพื่อเลือก (Optional Tour) หมายถึง การน าเท่ียวเพื่อไปชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวหรือไปร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีอยู่นอกเหนือการน าเท่ียวท่ีก าหนดไว้โดยส่วน
ใหญ่ การน าเท่ียวประเภทนีมี้ระยะเวลาสัน้คือ ½ วนั 1 วนั และ 2 วนั เพื่อให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถ
เลอืกซือ้รายการน าเท่ียวเพิ่มได้ตามความพึงพอใจ งบประมาณและเวลาในการเดินทาง ด้วยเหตุนี ้
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางโดยล าพงัจึงสามารถซือ้การน าเท่ียวเหมาจ่ายแบบพืน้ฐาน
ท่ีประเทศของตนและซือ้การน าเท่ียวเพื่อเลอืกตา่งๆ ท่ีประเทศปลายทาง 

4. การน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive tour) เป็นการน าเท่ียวท่ีบริษัทใดบริษัทหนึ่งจัด
ให้แก่บุคลากรหรือลกูค้าของบริษัท เพื่อเป็นรางวลัในการท างานซึ่งทางผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว
ตา่งๆจะแข่งขนักันเสนอรายการน าเท่ียวและราคาต่อบริษัทท่ีมอบรางวลัทางการท่องเท่ียวนี ้โดย
ทางบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนคนเดินทาง งบประมาณ ระยะเวลา และจุดมุ่งหมายปลายทาง 

 
ประเภทของการน าเที่ยวที่แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
วตัถปุระสงค์ของการเดินทางเป็นเกณฑ์ส าคญัหนึง่ท่ีนกัการตลาดน ามาใช้แบ่งกลุม่ของ

ลูกค้าหรือแบ่งส่วนแบ่งการตลาด (Market Segment) และน ามาเป็นเกณฑ์ ในการปรับ
รายละเอียดของการน าเท่ียว เช่น ประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียว ระดบัของท่ีพกั ลกัษณะของสิ่ง
อ านวยความสะดวก รูปแบบการบริการ เป็นต้น ประเภทการน าเท่ียวท่ีแบ่งตามเกณฑ์นีจ้ึงมีความ
หลากหลาย และมีลกัษณะเด่นจนสามารถน ามาเป็นจุดขายในแต่ละฤดูกาล ทางการทอ่งเท่ียวได้
ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

1. การน าเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure tour) หมายถึง การน าเท่ียวไปสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวธรรมชาติ และมีการท ากิจกรรมที่เสีย่งอนัตราย เช่น ปีนเขา ลองพาเดินป่า เป็นต้น 

2. การน าเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural tour) หมายถึง การน าเท่ียวท่ีไปศึกษาหรือท า
ความรู้จกัวฒันธรรมด้านต่างๆของคนท้องถ่ิน เช่น การน าเท่ียวเพื่อเรียนท าอาหาร (Cuisine tour) 



  43 

การน าเท่ียวเพื่อเรียนวิธีการจดัดอกไม้ การน าเท่ียวชมสถานท่ีทางโบราณหรือประวติัศาสตร์ เป็น
ต้น 

3. การน าเท่ียวทางกีฬา (Sport tour) หมายถึง การน าเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียว
สามารถร่วมกิจกรรมทางกีฬาได้ เช่น การน าเท่ียวเพื่อด าน า้ (Diving tour) การน าเท่ียวเพื่อเล่น
กอล์ฟ (Golf tour) การน าเท่ียวเพื่อชมการแขง่ขนัฟุตบอล เป็นต้น 

4. การน าเท่ียวทางศาสนา (Religious tour) หมายถึง การน าเท่ียวเพื่อไปศึกษา หรือร่วม
พิธีทางศาสนาตามศรัทธาและความเช่ือ เช่น การน าเท่ียวเพื่อไปร่วมพิธีการกินเจ การน าเท่ียวเพื่อ
ไปศกึษาการนัง่สมาธิ เป็นต้น 

5. การน าเท่ียวทางธุรกิจและการประชุม (Business and convention) หมายถึง การน า
เท่ียวท่ีมีการจดัเตรียมการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเอือ้อ านวยให้นกัท่องเท่ียว
สามารถติดตอ่ธุรกิจ หรือสามารถร่วมการประชุมท่ีจุดหมายปลายทางได้ เช่น การน าเท่ียวเพื่อไป
ร่วมงานแสดงสินค้า การน าเท่ียวเพื่อไปร่วมประชุมวิชาการ เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวอาจ
จัดการน าเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆในระยะเวลาสัน้ (Pre tour และ Post tour) ก่อนหรือหลังการ
ประชุมหรือการติดธุรกิจได้ 

6. การน าเท่ียวตามความสนใจพิเศษ (Special interest tour) หมายถึง การน าเท่ียวท่ีผู้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจดัขึน้ตามความประสงค์ของนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งโดยเฉพาะตลอดการน าเท่ียวนัน้นัน้ เช่น การน าเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Eco Tour) การน าเท่ียวเพื่อ
ถ่ายภาพ (Photo tour) เป็นต้น 

 
ธุรกิจน าเที่ยวและการวางแผนจัดรายการน าเที่ยว 
ธุรกิจท่องเท่ียว (Tourism business) หมายถึง การด าเนินกิจการบริการด้านการ

ทอ่งเท่ียวได้แก่ บริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและการพกัแรม และบริการด้านการน า
เท่ียว ซึง่เป็นการด าเนินการโดยหวงัผลก าไร (นิศา ชชักลุ, 2550) 

ธุรกิจท่องเท่ียวจึงเป็นสว่นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจของชาติและ
เป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีเกือ้หนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท าให้เกิดธุรกิจอ่ืนๆมากมาย เช่น ธุรกิจท่ีพัก
แรม ธุรกิจภตัตาคาร ผลติผลทางการเกษตร สนิค้าเบ็ดเตลด็อ่ืนๆ เป็นต้น 
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มัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์ (Guide หรือ Tour Guide หรือ Tourist Guide) หมายถึง ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีน าพา

นกัท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยแนะน าและให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
แหลง่ท่องเท่ียว รวมทัง้ให้บริการอ านวยความสะดวก และดแูลความปลอดภยัให้กับนกัทอ่งเท่ียว
โดยได้รับคา่ตอบแทน ซึ่งมัคคุเทศก์อาจเรียกช่ือตามลกัษณะของการน าเท่ียว เป็นต้นวา่ (บุญเลิศ 
จิตตัง้วฒันา, 2549) 

1. City guide หมายถึง ผู้ ท่ีอธิบายจุดส าคญัๆ ของเมืองโดยอธิบายอยูบ่นรถขณะรถแลน่
ก็อธิบายสองข้างทางวา่มีสถานท่ีส าคญัจุดไหนบ้างท่ีนกัทอ่งเท่ียวควรทราบ 

2. Sightseeing guide หมายถึง ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีขบัรถ พร้อมๆกับการบรรยายจุดส าคญัๆ 
ขณะรถแล่นผ่าน วิธีการน าเท่ียวแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมทั่วโลก แต่ในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
ไซปรัส ก็ห้ามมิให้คนขบัรถท าหน้าท่ีสองอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะจะเกิดผลเสีย เช่น อาจเกิด
อุบัติเหตุ หรือนักท่องเท่ียวอาจได้ข้อมูลไม่เต็มท่ีนักเน่ืองจากต้องขับรถไปด้วยจึงอาจพลาด
จุดส าคญัท่ีจะชีห้รืออธิบายแก่นกัทอ่งเท่ียวได้เห็น 

3. On site guide หมายถึง ผู้ ท่ีน าชมสถานท่ีท่ีเป็นจุดเด่นทางการท่องเท่ียว เช่น สวน
สนกุ สวนสตัว์ ปราสาท อนสุรณ์สถาน ฯลฯ 

4. Step on guide หรืออาจจะเรียกว่า  Daily guide ได้แก่  ผู้ ท่ี มี ความ รู้เก่ี ยวกับ
รายละเอียดของเมืองนัน้ เช่น ประวติัศาสตร์ความเป็นมา ศิลปะ เร่ืองราวท้องถ่ิน ภาษาท้องถ่ิน 
นิยายพืน้บ้าน รวมถึงประวติัข้อมูลของสถานท่ีเยี่ยมชม จะท างานในหน้าท่ีวนัละ 8 ชั่วโมง หรือ
น้อยกวา่นัน้ Step on guide ก็คือ Local guide หรือ City guide นัน่เอง 

5. Museum guide หมายถึง ผู้น าชมพิพิธภณัฑ์ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยอธิบายประจ าห้อง
ตา่งๆในพิพิธภณัฑ์ 

6. Multiple-day guide หรือ Multi-day guide ได้แก่  ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีบรรยายเร่ืองราว
เก่ียวกับเมืองนัน้ และจะท าหน้าท่ีในช่วงท่ีคณะท่องเท่ียวพ านักอยู่ท่ีเมืองนัน้นานกว่า 1 วัน
คล้ายคลงึกบัหวัหน้าทวัร์ 

7. Local guide ได้แก่ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีบรรยายเร่ืองราวต่างๆ ของเมือง เพราะถือวา่เป็นคน
ท้องถ่ิน มีความรู้ทุกเร่ืองของเมืองนัน้ ไม่ว่าจะเป็นท่ีจอดรถแหล่งซือ้ของจุดส าคัญของการ
ทอ่งเท่ียวและสามารถจะพาคณะนกัทอ่งเท่ียวเดินหลบหลกีฝงูชนท่ีคลาคล า่ตามแหลง่ทอ่งเท่ียวได้
อยา่งคลอ่งแคลว่และรวดเร็ว 
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8. Sitting guide หมายถึง มัคคุเทศก์ท่ีมีบัตรถูกต้องแต่อาจติดขัดด้านภาษา หรือ
ประสบการณ์น าเท่ียว มีหน้าท่ีหลกัในการประสานงานกบัหวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกใน
การน าเท่ียวให้หวัหน้าทวัร์ 

9. Freelance guide หมายถึง มัคคุเทศก์อิสระ ท างานโดยไม่สงักัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
หรือหมายถึงผู้ มีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ความรู้ด้านพืชพรรณไม้ ด้านชีวภาพ ด้าน
สตัว์ เป็นต้น จะถกูจ้างมาเป็นครัง้คราวเพื่อให้ความรู้แก่นกัทอ่งเท่ียว 

 
มัคคุเทศก์ หมายถึงผู้น าเท่ียวท่ีมีหน้าท่ีน านกัท่องเท่ียวจากในประเทศและต่างประเทศ

เดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีนกัทอ่งเท่ียวเหลา่นัน้ต้องการ และในระหวา่งการเดินทาง
ทอ่งเท่ียวมัคคเุทศก์มีหน้าท่ีบอกเลา่หรืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีนัน้ๆ ตามความสนใจ
ของนักท่องเท่ียว และตอบค าถามต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวถาม นอกจากนีย้ังต้องท าหน้าท่ีอ านวย
ความสะดวก เพื่อรักษาความปลอดภยัให้กบันกัทอ่งเท่ียวอีกด้วย (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2550) 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้ความเสี่ยงของนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19 - 29 ปี มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือน 50,000 – 
100,000 บาท (1,501 – 3,000 USD) สัญชาติยุโรป สถานภาพโสด การรับรู้ความเสี่ยงของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนัน้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านอุบติัเหตขุองยานพาหนะอยูใ่นระดบัเสีย่งปานกลาง 2. การรับรู้ความเสีย่ง
ด้านอนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินอยูใ่นระดบัเสีย่งน้อย 3. การรับรู้ความเสีย่งด้านการติดโรคภยัไข้
เจ็บอยู่ในระดับเสี่ยงปานกลาง 4. การรับรู้ความเสี่ยงด้านอันตรายจากสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
เสี่ยงน้อยท่ีสดุ สว่นความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภัยในประเทศไทยอยู่ในระดบัดี
มาก จากการศึกษาปัจจัยความเสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยคือ 
1. การรับรู้ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุมีผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด 2. 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านอนัตรายจากธรรมชาติมีผลตอ่ภาพลกัษณ์การทอ่งเท่ียวในประเทศไทยเป็น
อันดับสอง 3. การรับรู้ความเสี่ยงด้านอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินมีผลต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอันดับสาม และ 4. การรับรู้ความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์การทอ่งเท่ียวในประเทศไทยน้อยท่ีสดุ (วารานยั ยวุนะเตมีย์, 2559) 
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วรรณธิภา จันทร์กลม (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว เกาะช้าง จงัหวดัตราด The study of safety management for tourism 
at Koh Chang, Trat province การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ทอ่งเท่ียวเกาะช้าง จงัหวดัตราด ได้ด าเนินการศึกษาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 ผล
การศกึษาพบว่า สาเหตท่ีุท าให้นกัท่องเท่ียวได้รับบาดเจ็บมากท่ีสดุ คืออุบติัเหต ุรถล้ม-รถชน เป็น
ผลมาจากสภาพถนนท่ีมีลกัษณะอนัตราย ความไม่คุ้นเคยกบัระบบการจราจรและความสามารถ
ในการขบัขี่ยานพาหะของนกัท่องเท่ียว สาเหตุท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเสียชีวิตมากท่ีสดุคืออุบติัเหตุ
จมน า้เป็นผลจากการเกิดกระแสน า้รูปเห็ด (Rip current) โดยอันตรายท่ีเกิดขึน้ สว่นใหญ่จะเกิด
ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว พืน้ท่ีท่ีต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวเป็นกรณีพิเศษ คือ
บริเวณถนนบ้านคลองสนระยะทางตลอดถึงทางโค้งลงเขาบ้านหาดทรายขาว และบริเวณตลอด
แนวชายหาดทรายขาว พืน้ท่ีท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดอนัตรายแก่นกัทอ่งเท่ียวในอนาคต คือบริเวณน า้ตก
ท่ีมีความลึกและเกิดกระแสน า้วน บริเวณท่ีเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม (Landslide) และบริเวณท่ี
เสีย่งอนัตรายบนเส้นทางศกึษาธรรมชาติ 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเท่ียวแบบแพ็คเกจทวัร์
ของนักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้บริการท่องเท่ียวแบบแพ็คเกจทัวร์ เป็นเพศหญิง อายุตัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 15,000 – 29,999 บาท ส่วนใหญ่
เดินทางโปรแกรมทอ่งเท่ียว จ.กาญจนบุรี จ านวนการใช้บริการ 2 ครัง้ ระยะเวลาใช้บริการ 2 ครัง้
ตอ่ปี สื่อท่ีใช้บริการจากอินเตอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัความพึงพอใจโดยรวม 
แนวโน้มพฤติกรรมโดยรวม และแรงจูงใจโดยรวม เช่น ด้านเหตุผล ด้านอารมณ์ อยู่ในระดบัมาก 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการท่องเท่ียวแบบแพ็คเกจทวัร์ องค์ประกอบ
โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์บริการ ด้านความคุ้มคา่ ด้านการจดัจ าหนา่ย ด้านการ
สง่เสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านคุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดบัมาก สว่นด้านกระบวนการขายอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (สภุาพร พรมมะเริง, 2554) 

การศกึษาปัจจยัในการเลอืกซือ้บริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศ ของกลุม่คน
วยัท างานในกรุงเทพมหานครตามปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้านพนักงานผู้ ให้บริการ (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ด้าน
สิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวกับการให้บริการ (Physical evidence) ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
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เป็นกลุม่คนวยัท างานเพศหญิง อายุ 25-29 ปี มีการศึกษาขัน้สงูสุดในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 30,000 บาทขึน้ไป มีสถานภาพโสด สว่นใหญ่ไม่
เคยซือ้บริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศ เดินทางทอ่งเท่ียวภายในประเทศ 1-2 ครัง้/ปี 
ใช้เวลาในการท่องเท่ียว 3 วนั 2 คืน ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) เดินทางท่องเท่ียว
ในช่วงฤดูหนาว นิยมเดินทางท่องเท่ียวในภาคเหนือและภาคตะวนัออก ช่ืนชอบแหลง่ท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ ผู้ มี อิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวและเป็นผู้ ร่วมเดินทางคือเพื่อน 
งบประมาณในการท่องเท่ียวแต่ละครัง้อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ใช้อินเตอร์เน็ตในการหา
ข้อมูลทางการท่องเท่ียว เหตุผลส าคญัท่ีเดินทางท่องเท่ียวคือ ต้องการไปพักผ่อน (วรมน สาระ, 
2552) 

รัศม์ิลภสั วรเดชธนนักลุ (2558) ได้ท าการศกึษาเร่ืองความไว้วางใจ การสือ่สารแบบปาก
ต่อปากเชิงบวก และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีมีผลต่อความตัง้ใจซือ้แพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์
ทอ่งเท่ียวของผู้บริโภคในจังหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้แพ็กเกจทวัร์ผา่นเว็บไซต์ท่องเท่ียวของผู้บริโภค
ในจงัหวดัระยองมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ ปัจจยัความไว้วางใจ ด้านคณุภาพของข้อมลู ปัจจยัการ
รับรู้ถึงประโยชน์ด้านความสะดวกสบาย ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านการรับรู้ความปลอดภัย และ
ปัจจยัความไว้วางใจ ด้านการรับรู้ความเป็นสว่นตวั ตามล าดบั โดยร่วมกนัพยากรณ์ความตัง้ใจซือ้
แพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ท่องเท่ียวของผู้บริโภคในจังหวดัระยอง คิดเป็นร้อยละ 52.7 ในขณะท่ี
ปัจจัยการสื่อสารแบบปากต่อปากเชิงบวก การรับรู้ถึงประโยชน์ด้านความเพลิดเพลิน และด้าน
ความประหยดัเวลาไม่สง่ผลกับความตัง้ใจซือ้แพ็กเกจทวัร์ผ่านเว็บไซต์ท่องเท่ียวของผู้บริโภคใน
จงัหวดัระยอง  

ฐิติพร เฟ่ืองวรรธนะ (2558) ได้ท าการศึกษาการรับรู้และการจดัการความเสี่ยงในการซือ้
ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ่ากวา่ 30 ปี ระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
มีรายได้ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพโสด / หม้าย / หย่า / 
แยกกันอยู่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเสี่ยงในการซือ้ผลิตภณัฑ์จากร้านค้าบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้
ความเสีย่งด้านหน้าท่ี ด้านร่างกาย ด้านการเงิน ด้านเวลา อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านสงัคม อยูใ่น
ระดับต ่า และด้านจิตใจ อยู่ในระดับสูง ผู้ บริโภคส่วนใหญ่มีการจัดการความเสี่ยงในการซือ้
ผลติภณัฑ์จากร้านค้าบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบวา่ ผู้บริโภคมีการจัดการความเสี่ยงด้านการค้นหาข้อมูล ด้านภาพลกัษณ์ของตราสินค้า และ
ด้านการมองหาความมั่นใจ อยู่ในระดับสูง ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านภาพลกัษณ์ของ
ร้านค้า และด้านราคาสนิค้าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การศึกษาบทบาทของนักท่องเท่ียวและศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเท่ี ยว
ต่างประเทศ ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนีคื้อ 1) นักท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความแปลกใหม่ 2) 
นักท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวในแหล่งท่ีคุ้ นเคย การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการตรวจสอบสมมติฐานท่ีว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวในแหล่งท่ีมีความคุ้นเคยมีการรับรู้ความเสี่ยงได้มากกว่านกัท่องเท่ียวท่ี
แสวงหาความแปลกใหม่ สุม่ตวัอย่างจากวยัรุ่นชาวสหรัฐอเมริกามาตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความเสีย่งทัง้ 7 ประเภท ดงัต่อไปนี ้1. สขุภาพ 2. ความไม่มั่นคงทางการเมือง 3. การก่อการร้าย 
4. อาหารท่ีไม่คุ้ นเคย 5. การปิดกัน้ทางวัฒนธรรม 6. กฎหมายในประเทศและศาสนา 7. 
อาชญากรรม จากการวิเคราะห์ได้ผลวา่ ผู้หญิงมีการรับรู้ความเสีย่งเก่ียวกบัอาหารและสขุภาพสงู 
ยิ่งนักท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการท่องเท่ียวมากจะประมาทภัยจากการก่อการร้าย 
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีสุดและนักท่องเท่ียวในแหล่งท่ี
คุ้นเคยนัน้จะสามารถหลีกเลียงความเสี่ยงต่างๆ ได้ดีกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความแปลกใหม่ 
(Lepp & Gibson, 2003) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผู้ท าวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในประเด็นของปัจจัยและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซือ้แพ็คเกจท่องเท่ียวและทอ่งเท่ียวด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งงานวิจัยฉบับนีไ้ด้ศึกษาในประเด็นของการรับรู้และการ
จดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย จะแตกต่างกับงานวิจัยท่ีเคยศึกษามาก่อนหน้านีท่ี้ยงัไม่มีการศึกษาถึงประเด็นการ
รับรู้ความเสีย่งท่ีเน้นในเร่ืองของการใช้บริการจากแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

 
บทสรุปจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดมา

ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ในการก าหนดกรอบแนวคิด การก าหนดขอบเขตการวิจัย  การสร้าง
แบบสอบถาม และใช้เป็นเหตผุลสนบัสนนุการพิสจูน์สมมติฐานในการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้

1. ประชากรศาสตร์ ใช้ทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 57-58) โดยใช้เป็นแนวคิด
เก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และ
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สถานภาพท่ีแตกต่างกันนัน้ มีผลกับพฤติกรรมการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย 

2. การรับรู้ความเสีย่ง ใช้ทฤษฎีของ จิระวฒัน์ อนวุิชชานนท์. (2554: 75-76) โดยเป็นการ
ใช้ค าถามในการศกึษาปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยงทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้านหน้าท่ี ความ
เสี่ยงด้านกายภาพ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสงัคม ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา ความ
เสี่ยงด้านเวลา และความเสี่ยงด้านความรู้สกึ ในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบนเครือขา่ย
สงัคมออนไลน์ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อหาทางพฒันาแนวทางลดความเสี่ยง และก าหนด
กลยทุธ์เพื่อเพิ่มความไว้วางใจจากผู้บริโภค 

3. การจัดการความเสี่ยง ใช้ทฤษฎีของ Schiffman, Kanuk. & Wisenblit. (2010: 202-
203) โดยเลือกปัจจยัการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับหวัข้อการวิจยัทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ การ
ค้นหาข้อมูล ความภกัดีต่อบริษัทน าเท่ียว ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 
และการค้นหาความมั่นใจ โดยเป็นการสร้างแบบสอบถามในการศึกษาการจัดการความเสี่ยงใน
การใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อ
เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวได้ทราบถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงของผู้บริโภค 
และน าข้อมลูไปพฒันากลยทุธ์ในการขายสนิค้าได้มากขึน้ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว จากแนวคิดของ จริญญา เจริญสกุใส; และสวุฒัน์ จุธา
ภรณ์. (2544) การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาประเภทการน าเท่ียวแบบการน าเท่ียวออกนอกประเทศ 
(Outbound) หากจ าแนกรูปแบบการท่องเท่ียวตามลกัษณะการจัดการเดินทาง จะมุ่งประเด็น
ศึกษาการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ คือ การท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวซือ้รายการน าเท่ียว (Package 
Tour) จากบริษัทน าเท่ียว โดยเดินทางทอ่งเท่ียวเป็นหมู่คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวจัิย 

 
ผู้วิจยัได้ด าเนินศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวมรวมข้อมลู 
4. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ ผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ด้วย
โปรแกรม G*Power version 3.1.9.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนามาจากพื น้ฐานของ Power 
analysis ส าหรับการวิจัยครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีตวัแปรในการท านาย  7 ตวัแปร 
ก าหนดอ านาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ 0.95 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Level of 
significance) เทา่กบั 0.05 คา่ขนาดอิทธิพล (Effect size) อยู่ในช่วงปานกลางเท่ากับ 0.15 จะได้
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 153 คน และผู้วิจัยเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 47 คน รวม
เป็นขนาดของตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน 

ขัน้ตอนในการสุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
ผู้วิจัยเลือกแหลง่ในการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์ Pantip.com เน่ืองจาก

เป็นเว็ปไซต์ท่ีมีคนไทยเข้ามากท่ีสุดเป็นอันดับ 5 จากการจัดอันดับของ Similarweb.com ในปี 
2017 (thansettakij.com. 2560: ออนไลน์) โดยจะตัง้กระทู้ ในห้องบลูแพลนเน็ต ซึ่งเป็นกระทู้
พดูคยุในหวัข้อเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 



  51 

ขัน้ท่ี 2 การสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling)  
ผู้วิจยัจะท าการโพสต์ลงิค์ (Link) ของแบบสอบถามออนไลน์ (Internet Sampling) ในรูป

ของ Web Page โดย Google Spreadsheets บนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งผู้ ตอบแบบสอบถาม
สามารถคลิกลิงค์ (Link) ไปยงัหน้าแบบสอบถามได้ทนัที โดยในแบบสอบถามจะระบุว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องเคยใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวในรอบ 5 ปีท่ีผา่น
มา จนครบจ านวนท่ีต้องการทัง้หมด 200 คน 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลกัษณะเคร่ืองมือประกอบการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ วิจัยได้

จดัท าขึน้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อศกึษา การรับรู้และการจดัการความเสี่ยง
ในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย โดย
แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยค าถามข้อท่ี 1 
- 6 เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended response questions) มีค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 
2 ทาง (Dichotomous question) จ านวน 1 ข้อ และค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
choice question) จ านวน 5 ข้อ ดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 
1) ชาย 
2) หญิง 
ข้อท่ี 2 อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) มีการแบง่ช่วงหา่ง

ของอายเุป็นช่วงละ 10 ปี ดงันี ้
1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 
2) 21 - 30 ปี 
3) 31 - 40 ปี 
4) ตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 
ข้อท่ี 3 สถานภาพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
1) โสด 
2) สมรส / อยูด้่วยกนั 
3) หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 
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ข้อท่ี 4 ระดบัการศกึษา ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้
1) ต ่ากวา่มธัยมปลายหรือเทียบเทา่ 
2) อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 
3) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
4) สงูกวา่ปริญญาตรี 
ข้อท่ี 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

โดยก าหนดช่วงหา่งรายได้ตอ่เดือนช่วงละ 10,000 บาท ดงันี ้
1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท 
2) 25,001 – 35,000 บาท 
3) 35,001 – 45,000 บาท 
4) 45,001 – 55,000 บาท 
5) ตัง้แต ่55,001 บาทขึน้ไป 
ข้อท่ี 6 อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
1) นกัเรียน / นกัศกึษา 
2) พนกังานบริษัทเอกชน 
3) ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4) ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
5) วา่งงาน / เกษียญ 
6) อ่ืนๆ 

 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ได้แก่ ความเสี่ยงด้านหน้าท่ี ความเสี่ยงด้านกายภาพ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสงัคม ความเสี่ยงด้านจิตใจ ความเสี่ยงด้านเวลา ความเสี่ยงด้าน
ความรู้สกึ มีค าถามจ านวน 22 ข้อ ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close – ended response 
question) แบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีให้เลือก ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval scale) แบบส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s 
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดบั ดงันี ้

4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 
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2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
ส าหรับการให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดบัชัน้ในการแปลผล สามารถท าได้โดยใช้สตูร

การค านวณหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 2543: 130) ดงันี ้
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = 
ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ− ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 

จ านวนชัน้
 

 

      = 
4−1

4
  

 

      =  0.75 

ดงันัน้ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว สามารถก าหนดได้ ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 3.26 – 4.00 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั สงูท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.25 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั สงู 
คะแนนเฉลีย่ 1.76 – 2.50 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั ต ่า 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.75 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั ต ่าท่ีสดุ 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ได้แก่ การค้นหาข้อมูล การจงรักภกัดีตอ่น าเท่ียว ภาพลกัษณ์ของ
บริษัทน าเท่ียว ราคาแพ็คเกจท่องเท่ียว และการค้นหาความมั่นใจ มีค าถามจ านวน 13 ข้อ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close – ended response question) แบบเลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีให้เลือก ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval scale) 
แบบสว่นประมาณค่า (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
5 ระดบั ดงันี ้

4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย    
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย   
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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ส าหรับการให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดบัชัน้ในการแปลผล สามารถท าได้โดยใช้สตูร
การค านวณหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 2549: 130) ดงันี ้

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = 
ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ− ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 

จ านวนชัน้
 

 

      = 
4−1

4
 

 

        =  0.75 

 

ดัง้นัน้ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ระดบัการจัดการความเสี่ยงในการใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว สามารถก าหนดได้ ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 3.26 – 4.00 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั สงูท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.25 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั สงู 
คะแนนเฉลีย่ 1.76 – 2.50 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั ต ่า 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.75 หมายถึง มีการจดัการความเสีย่งอยูใ่นระดบั ต ่าท่ีสดุ 

 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรม การรับรู้และการจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ต่างประเทศ และพฤติกรรมการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาข้างต้นมาสร้างแบบสอบถาม  
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ท าการตรวจสอบและ

เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถกูต้องและเหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
4. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนือ้หา (Content Validity) และความถกูต้องของภาษา (Wording)  
5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแล้วมาด าเนินการเก็บข้อมลู 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 สว่นดงันี ้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุม่

ตวัอย่าง และน าแบบสอบถามซึ่งหาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปขอความร่วมมือจากกลุม่ตัวอย่างท่ี
ก าหนด โดยผู้ วิจัยได้ชีแ้จงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และอธิบายถึงวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเร่ิมต้นท า และท าการรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสารท่ี
สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลท่ีได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

 
การจัดท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้ว ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด าเนินการ
ดงันี ้

การจัดกระท าข้อมูล 
1. การตรวจสอบ ข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ

แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามท่ีได้

ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 
3. การประมวลผลข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistic Package for Social 
Sciences) เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการอธิบาย

ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ีร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 การ
รับ รู้ความเสี่ยงในการใช้บ ริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว และ
แบบสอบถามตอนท่ี 3 การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 
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2. การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิ งอนุมาน (Inferential statistic) เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน 

2.1 ค่าสถิติ t-test (Independent t-test) ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่าง
ระหว่างคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ในความแตกต่างระหว่าง
เพศชายกบัเพศหญิงท่ีมีผลตอ่การจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียว 

2.2 ค่าสถิติ One Way ANOVA ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุม่ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ในความแตกต่าง
ระหวา่งลกัษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ ท่ีมีผลต่อ
การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

2.3 วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียว ท่ีมีผลต่อการจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียว 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 คา่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย 
5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) คือ การค านวณหาสดัส่วนของข้อมูลในแต่ละตวัเทียบ

กบัข้อมลูรวมทัง้หมด โดยให้ข้อมลูรวมทัง้หมดมีคา่เป็น 100 เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมลูท่ีใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ใช้สตูรการค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) ดงันี ้

 

P  =  
𝑓 𝑥 100

𝑛
  

 
เม่ือ P  แทน คา่ร้อยละ 
  f  แทน ความถ่ีของคะแนน 
  n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) เป็นการวดัแนวโน้มเข้าสูศู่นย์กลางของข้อมลู ข้อมูล

ท่ีมีการแจกแจงแบบสมมาตร (Normal Symmetric) คา่เฉลีย่เลขคณิตของข้อมลู หาได้จากผลรวม
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ของทุกค่าของข้อมลูทัง้หมดหารด้วยจ านวนข้อมูลทัง้หมด เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลท่ีใช้
ระดบัการวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) และประเภทอัตราสว่น (Ratio Scale) 
ใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) ดงันี ้

 

X  = 
∑𝑋𝑖

𝑛
 

 

เม่ือ  X  แทน คา่คะแนนเฉลีย่ 
∑ 𝑋𝑖  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เป็นการพิจารณา

ลกัษณะการกระจายของข้อมลู ข้อมลูท่ีมีการกระจายน้อยแสดงวา่ข้อมลูชุดนัน้มีตวัเลขท่ีใกล้เคียง
กนัหรือแตกต่างกนัน้อย ซึง่จะมีประสิทธิภาพ ใช้แปลความหมายของข้อมูลท่ีใช้ระดบัการวดัข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) และประเภทอัตราสว่น (Ratio Scale) ใช้สตูรการค านวณ 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) ดงันี ้
 

       S.D.  =   √
∑(𝑋𝑖− X )2

𝑛−1
 

 

เม่ือ      S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
𝑋𝑖  แทน คา่กึ่งกลางของชัน้ท่ี i , i = 1, 2, …, k 
5.2 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) เป็นการหาความคงท่ี

ภายใน (Internal consistency) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (∝-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีใช้วัด
ความเช่ือถือได้หรือความสอดคล้องภายใน โดยจะท าการแบ่งค าถามเป็น 2 สว่น เหมือนวิธีการ
แบ่งคร่ึง แต่จะท าการแบ่งคร่ึงในทุกๆรูปแบบท่ีเป็นไปได้ หลงัจากนัน้จะหาค่าสมัประสิทธ์ของแต่
ละรูปแบบ แล้วจึงค านวณหาคา่เฉลีย่ของคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีได้ 

 

  Cronbach's alpha: ∝  =  
𝑘 ariancecov / iancevar

1+(𝑘−1) ariancecov / iancevar
 



  58 

 

เม่ือ   ∝  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

𝑘  แทน จ านวนค าถาม 
covariance  แทน คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 

ianevar   แทน คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถาม 
5.3 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติุฐาน

ในการวิจัย เพื่อสรุปผลอ้างอิงไปยงัประชากรของการศึกษาครัง้นีจ้ะตัง้ระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติุฐานมีดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test sample) ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งคา่เฉลีย่ 2 กลุม่ กรณีทราบความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ โดยกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สองเป็นอิสระแก่กัน (Independent Sample) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา , 
2560) 

1) กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั 𝑆1
2 =  𝑆2

2 
 

     t   =  
( X 1− X 2)− 𝑑0

𝑆𝑝√
1

𝑛1
 + 

1

𝑛2

 

 

สถิติท่ีใช้ทดสอบ t มีองศาอิสระ (Degree of Freedom) 𝑑𝑓 =  𝑛1 +  𝑛2 − 2 
เม่ือ X  แทน คา่เฉลีย่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี i = 1, 2, …,n 

𝑆𝑝  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ 

𝑛𝑖  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
 

2) กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เทา่กนั 𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 
 

       t =  
( X 1− X 2)−𝑑0

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

ซึง่มีองศาอิสระ v โดยท่ี  



  59 

 

       v = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆1
2

𝑛1
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

 

เม่ือ  t  แทน  คา่การแจกแจงใช้พิจารณาใน t-distribution 

X 1  แทน  คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

X 2  แทน  คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

𝑆1
2  แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

𝑆2
2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

𝑛1  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

𝑛2  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
 

5.3.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance 
หรือ One Way ANOVA) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 
กลุม่ขึน้ไป พิจารณาอัตราสว่นของความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแต่ละประชากร 
และคา่เฉลี่ยของข้อมูลภายในประชากรเดียวว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ถ้าอัตราสว่น
ดงักลา่วมีค่ามาก ก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรท่ีน ามาทดสอบมีความแตกต่างกันมาก ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะปัจจัยสว่นบุคคล (ยกเว้นเพศ ระดับการศึกษาสงูสดุ และ
ภมิูล าเนา) ได้แก่ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน โดยใช้สตูรการค านวณ (กัลยา 
วานิชย์บญัชา, 2560) ดงันี ้

 

  F  = 
𝑀𝑆𝑇𝑟𝑡

𝑀𝑆𝐸
  

 

𝑀𝑆𝑇𝑟𝑡 (Mean Square for Treatment) = 
𝑆𝑆𝑇𝑟𝑡

𝑘−1
 

𝑀𝑆𝐸 (Mean Square for Error = Error Mean Square) = 
𝑆𝑆𝐸

𝑛−𝑘
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กรณีผลการทดสอบพบวา่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ต้องท า
การตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สตูรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 
 

       LSD = √𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]

𝑡1−∝
2,𝑛−𝑘⁄

 

 

โดยท่ี  𝑛𝑖  ≠ 𝑛𝑗  และ n = n – k 
เม่ือ LSD แทน คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง  i และ j 
𝑡1−∝

2, 𝑛 − 𝑘⁄   แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-Test ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และชัน้ของความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

MSE   แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

𝑛𝑖   แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ i 

𝑛𝑗    แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ j 
 

5.3.3 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis)  
สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงสามารถเขียนได้ ดงันี ้(กัลยา 

วานิชย์บญัชา, 2560) 
 

𝑌1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + …+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑒  

 

โดยท่ี  𝛽0 แทน สว่นตดัแกน Y เม่ือก าหนดให้ 𝑋1= 𝑋2=…= 𝑋𝑘= 0 

𝛽1,𝛽2,…, 𝛽𝑘  เป็ น สัม ป ระ สิ ท ธ์ิ ค ว าม ถด ถอ ย เชิ งส่ ว น  (Partial Regression 

Coefficient) โดยท่ีค่า 𝛽𝑖  เป็นค่าท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม Y เม่ือตวัแปรอัสระ 

𝑋𝑖  โดยท่ีตวัแปรอิสระ 𝑋 ตวัอ่ืนๆ มีคา่คงท่ี 
 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยเร่ือง การรับรู้และการจัดการความเสีย่งในการ

ใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย ผู้วิจัยได้
ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

n   แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.   แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
r   แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) 
t   แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t-distribution 
df   แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
F   แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน F-distribution 
H0   แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
MS   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of 

Square) 
Sig. (2-tailed) แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากใช้โปรแกรม SPSS ค านวณได้ ซึง่จะใช้

ในการสรุปผลสมมติฐาน 
SS   แทน ผลบวกกาลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
*   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย 

ผู้วิจยัน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย ดงันี ้
สว่นท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

สว่นท่ี 4   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลต่อการจัดการความ
เสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

 สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม น าเสนอในรูปของ

จ านวนและแจกแจงคา่ร้อยละ ดงันี ้
 

ตาราง 1 แสดงความถ่ีและร้อยละข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
49 

151 

 
24.5 
75.5 

รวม 200 100.0 
2. อาย ุ
          21 - 30 ปี 
          31 - 40 ปี 
          ตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 

 
83 
76 
41 

 
41.5 
38.0 
20.5 

รวม 200 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ระดบัการศกึษา 
          ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
          สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
126 
74 

 
63.0 
37.0 

รวม 200 100.0 
4. รายได้ 
          ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท 
          25,001 – 35,000 บาท 
          35,001 – 45,000 บาท 
          45,001 – 55,000 บาท 
          ตัง้แต ่55,001 บาทขึน้ไป 

 
47 
34 
34 
32 
53 

 
23.5 
17.0 
17.0 
16.0 
26.5 

รวม 200 100.0 
5. อาชีพ 
          พนกังานบริษัทเอกชน 
          ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
          ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 

 
133 
39 
28 

 
66.5 
19.5 
14.0 

รวม 200 100.0 
6. สถานภาพ 
          โสด 
          สมรส / อยูด้่วยกนั 
          หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

 
114 
63 
23 

 
57.0 
31.5 
11.5 

รวม 200 100.0 

 
จากตาราง 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 200 คน จ าแนกได้ดงันี ้
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และ

เพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
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2. อาย ุกลุม่ตวัอย่างมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 อายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.5 

3. ระดบัการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 126 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.0 และสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 

4. รายได้ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีรายได้ตัง้แต่ 55,001 บาทขึน้ไป จ านวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือมีรายได้ต ่ากวา่หรือเทา่กับ 25,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.5 ตามด้วยรายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 และ 35,001 – 45,000 บาท เท่ากัน จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และรายได้ระหวา่ง 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 

5. อาชีพ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.5 รองลงมาคือข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ มี
ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

6. สถานภาพ กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.0 ตามด้วยสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู ่จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน า
เท่ียว  น าเสนอในรูปของค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ดงันี ้
 

 

 

 

 

 



  65 

ตาราง 2 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว โดยภาพรวม 

 

 
จากตาราง 2 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว

ต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวในภาพรวมอยู่ ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.65 เม่ือพิจารณาโดย
ละเอียดพบว่า กลุม่ตัวอย่างมีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวในด้านการเงินอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยท่ี 2.89 รองลงมาคือการรับรู้ความเสีย่ง
ในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านจิตวิทยา อยู่ในระดบัสงู มี
ค่าเฉลี่ยท่ี 2.76 ตามด้วยการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียวด้านความรู้สกึอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยท่ี 2.75 การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านเวลาอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.67 การ
รับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านหน้าท่ีอยู่ใน
ระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 2.66 การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียวด้านกายภาพอยู่ในระดับสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.51 การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านสงัคมอยู่ในระดับต ่า มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.35 ซึ่ง
เม่ือพิจารณาคา่ S.D. ของการรับรู้ความเสีย่งทกุด้านพบว่ามีคา่ใกล้เคียงกนั และน้อยกวา่ 1 แสดง
วา่ข้อมลูมีคา่แตกตา่งกนัน้อย 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทน า

เที่ยว 

Mean S.D. ระดับความเส่ียง 

ความเสีย่งด้านหน้าท่ี 2.66 0.59 สงู 
ความเสีย่งด้านกายภาพ 2.51 0.68 สงู 
ความเสีย่งด้านการเงิน 2.89 0.63 สงู 
ความเสีย่งด้านสงัคม 2.35 0.61 ต ่า 
ความเสีย่งด้านจิตวิทยา 2.76 0.62 สงู 
ความเสีย่งด้านเวลา 2.67 0.56 สงู 

ความเสีย่งด้านความรู้สกึ 2.75 0.57 สงู 
รวมทุกด้าน 2.65 0.45 สูง 



  66 

ตาราง 3 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว รายด้าน 

 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับการรับรู้ความเส่ียง 
Mean S.D. แปลผล 

ความเส่ียงด้านหน้าที่ (Functional Risk) 
1. รายการทอ่งเท่ียวไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียว
ก าหนด 
2. โรงแรมและร้านอาหารไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียว
ก าหนด 
3. คณุภาพของการบริการไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียว
กลา่วอ้าง 
4. มคัคเุทศก์มีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวไม่มาก
พอ และให้บริการไม่ทัว่ถึง 

 
2.66 

 
2.66 

 
2.80 

 
2.55 

 
0.68 

 
0.67 

 
0.69 

 
0.79 

 

 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 

รวม 2.66 0.59 สูง 
ความเส่ียงด้านกายภาพ (Physical Risk) 
1. ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางทอ่งเท่ียว ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่สะดวกสบาย 
2. โรงแรมและร้านอาหารไม่สะอาด อุปกรณ์ในห้องพกั
ไม่ได้มาตรฐาน หรือตัง้อยูใ่นท าเลท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้
อาจเกิดเหตอุนัตรายได้ 
3. ผู้ขบัขี่ยานพาหนะท่ีบริษัทน าเท่ียวจดัหา ขาดความ
ระมดัระวงัในการขบัขี่ 
4. ผู้น าเท่ียว ให้ข้อมลูทา่นไม่ชดัเจนและเพียงพอ ดแูล
ลกูค้าไม่ทัว่ถึง ท าให้ทา่นอาจหลงทาง หรือเกิดอนัตราย
ตอ่ร่างกายได้ 

 
2.50 

 
2.50 

 
 

2.47 
 

2.58 
 

 
0.72 

 
0.82 

 
 

0.86 
 

0.81 
 

 
ต ่า 

 
ต ่า 

 
 
ต ่า 

 
สงู 

รวม 2.51 0.68 สูง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับการรับรู้ความเส่ียง 
Mean S.D. แปลผล 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
1. คณุภาพโรงแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ และ
มคัคเุทศก์จากแพ็คเกจทอ่งเท่ียวไม่คุ้มคา่กบัเงินท่ีเสยีไป 
2. แพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท าให้ทา่นเสยีเงิน
มากกวา่การวางแผนทอ่งเท่ียวด้วยตนเองโดยได้คณุภาพ
ท่ีใกล้เคียงกนั 
3. การซือ้แพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว อาจมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืนแอบแฝง 

 
2.76 

 
2.81 

 
 

3.11 

 
0.74 

 
0.78 

 
 

0.73 

 
สงู 
 
สงู 
 
 
สงู 

รวม 2.89 0.63 สูง 
ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) 
1. ทา่นรู้สกึเสยีหน้า เน่ืองจากแพ็คเกจทอ่งเท่ียวท่ีทา่นใช้
บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการยอมรับของคนทัว่ไป
ในสงัคม 
2. การใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท า
ให้สงัคมมองทา่นวา่เป็นคนล้าสมยั ไม่นา่สนใจ 
3. การเท่ียวในรูปแบบหมู่คณะ ท าให้คนท้องถ่ินไม่
ต้อนรับทา่น เน่ืองจากสร้างความรบกวนและท าความ
สกปรก 

 
2.39 

 
 

2.22 
 

2.46 

 
0.68 

 
 

0.71 
 

0.78 

 
ต ่า 

 
 
ต ่า 

 
ต ่า 

 
 

รวม 2.35 0.61 ต ่า 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับการรับรู้ความเส่ียง 
Mean S.D. แปลผล 

ความเส่ียงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) 
1. หลงัจากช าระเงินคา่แพ็คเกจทอ่งเท่ียว ทา่นมกัจะวิตก
กงัวลเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียววา่จะไม่ดีตามท่ีคาดหวงั 
2. หลงัจากการทอ่งเท่ียวทา่นรู้สกึผิดหวงั เสยีใจ 
เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวตามแพ็คเกจทอ่งเท่ียวมีเวลา
ทอ่งเท่ียวในแตล่ะสถานท่ีไม่ตรงตามท่ีทา่นต้องการ 

 
2.91 

 
2.71 

 
0.82 

 
0.72 

 
สงู 
 
สงู 

3. หลงัจากการทอ่งเท่ียวทา่นรู้สกึผิดหวงั เสยีใจ 
เน่ืองจากแพ็คเกจทอ่งเท่ียวท่ีทา่นเลอืกใช้บริการไม่ดี
ตามท่ีคาดหวงั หรือตามท่ีบริษัทน าเท่ียวแจ้งไว้ 

 
2.68 

 
0.69 

 
สงู 

รวม 2.76 0.62 สูง 
ความเส่ียงด้านเวลา (Temporal Risk) 
1. ทา่นใช้เวลาค้นหาแพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน า
เท่ียวตา่งๆ แตแ่พ็คเกจทอ่งเท่ียวกลบัไม่ดีตามท่ีคาดหวงั 
2. การติดตอ่สอบถาม รวมไปถึงการช าระแพ็คเกจน า
เท่ียวกบับริษัทน าเท่ียว มีความยุง่ยาก เสยีเวลา 
3. ทา่นเสยีเวลาในการทอ่งเท่ียวตามแพ็คเกจทอ่งเท่ียวท่ี
ไม่เป็นไปความต้องการของทา่น 

 
2.75 

 
2.54 

 
2.73 

 
0.69 

 
0.70 

 
0.65 

 
สงู 
 
สงู 
 
สงู 

รวม 2.57 0.56 สงู 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับการรับรู้ความเส่ียง 

 Mean S.D. แปลผล 
ความเส่ียงด้านความรู้สึก (Sensory Risk) 
1. ระหวา่งทอ่งเท่ียวทา่นมีความหวาดกลวัวา่อาจเกิดภยั
ธรรมชาติ เช่น ภเูขาไฟระเบิด สนึามิ น า้ทว่ม และพาย ุท่ี
บริษัทน าเท่ียวไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภยัได้ 
2. ทา่นกลวัวา่ผู้ ร่วมทอ่งเท่ียวของทา่นจะมีพฤติกรรมที่
ท าให้ทา่นไม่พงึพอใจ เช่น สง่เสยีงดงั ไม่ตรงตอ่เวลา 
และไม่มีมารยาท 
3. ทา่นกลวัวา่การทอ่งเท่ียวเป็นหมู่คณะอาจเป็น
เป้าหมายการโจรกรรมจากมิจฉาชีพ 

 
2.61 

 
 

3.04 
 

 
2.59 

 
0.76 

 
 

0.72 
 
 

0.76 

 
สงู 
 
 
สงู 
 
 
สงู 

รวม 2.75 0.57 สูง 

 
จากตาราง 3 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านหน้าท่ีอยู่ ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 
2.66 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็นคุณภาพของการบริการไม่
เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวกลา่วอ้างมีการรับรู้ความเสี่ยงในระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 2.80 รองลงมา
คือ รายการทอ่งเท่ียวไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวก าหนด และโรงแรมและร้านอาหารไม่เป็นไป
ตามท่ีบริษัทน าเท่ียวก าหนด เท่ากัน มีการรับรู้ความเสี่ยงในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.66 และ
มัคคุเทศก์มีความรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวไม่มากพอ และให้บริการไม่ทั่วถึง มีการรับรู้ความ
เสีย่งในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.55 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านกายภาพอยูใ่นระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 2.51 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดใน
แตล่ะประเด็นพบวา่ประเด็นผู้น าเท่ียว ให้ข้อมลูท่านไม่ชดัเจนและเพียงพอ ดแูลลกูค้าไม่ทัว่ถึง ท า
ให้ทา่นอาจหลงทาง หรือเกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้มีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 
2.58 ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะดวกสบาย และโรงแรมและ
ร้านอาหารไม่สะอาด อุปกรณ์ในห้องพกัไม่ได้มาตรฐาน หรือตัง้อยูใ่นท าเลท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้อาจ
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เกิดเหตุอันตรายได้ เท่ากัน การรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับต ่า มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.50 และผู้ ขับขี่
ยานพาหนะท่ีบริษัทน าเท่ียวจดัหา ขาดความระมดัระวงัในการขบัขี่การรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบั
ต ่า มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.50 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านการเงินอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.89 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น การซือ้แพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว อาจมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืนแอบแฝง มีการรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.11 แพ็คเกจท่องเท่ียวจาก
บริษัทน าเท่ียวท าให้ท่านเสียเงินมากกว่าการวางแผนท่องเท่ียวด้วยตนเองโดยได้คุณภาพท่ี
ใกล้เคียงกัน มีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.81 คุณภาพโรงแรม ร้านอาหาร 
ยานพาหนะ และมคัคุเทศก์จากแพ็คเกจทอ่งเท่ียวไม่คุ้มคา่กับเงินท่ีเสยีไป มีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่
ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.76 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านสงัคมอยู่ในระดบัต ่า มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.35 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น การเท่ียวในรูปแบบหมู่คณะ ท าให้คนท้องถ่ินไม่
ต้อนรับทา่น เน่ืองจากสร้างความรบกวนและท าความสกปรกมีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัต ่า มี
ค่าเฉลี่ยท่ี 2.46 รองลงมาคือประเด็นรู้สกึเสียหน้า เน่ืองจากแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีท่านใช้บริการไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการยอมรับของคนทั่วไปในสงัคมมีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับต ่า มี
คา่เฉลีย่ท่ี 2.39 ตามด้วยการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท าให้สงัคมมองทา่นว่า
เป็นคนล้าสมยั ไม่นา่สนใจมีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัต ่า มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.22 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านจิตวิทยาอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.76 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดในแตล่ะประเด็นพบวา่ประเด็น หลงัจากช าระเงินคา่แพ็คเกจทอ่งเท่ียว ทา่นมกัจะวิตก
กงัวลเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวว่าจะไม่ดีตามท่ีคาดหวงั มีการรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลี่ย
ท่ี 2.91 รองลงมาคือประเด็นหลงัจากการท่องเท่ียวทา่นรู้สกึผิดหวงั เสียใจ เน่ืองจากการท่องเท่ียว
ตามแพ็คเกจท่องเท่ียวมีเวลาท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีไม่ตรงตามท่ีท่านต้องการมีการรับรู้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.71 ตามด้วยประเด็นหลงัจากการท่องเท่ียวท่านรู้สึกผิดหวัง 
เสียใจ เน่ืองจากแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีท่านเลือกใช้บริการไม่ดีตามท่ีคาดหวัง หรือตามท่ีบริษัทน า
เท่ียวแจ้งไว้มีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.68 
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กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสีย่งด้านเวลาอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.67 และเม่ือพิจารณาโดย
ละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น ท่านใช้เวลาค้นหาแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว
ตา่งๆ แตแ่พ็คเกจท่องเท่ียวกลบัไม่ดีตามท่ีคาดหวงัมีการรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบัสงูมีคา่เฉลีย่ท่ี 
2.75 ตามด้วยประเด็นเสียเวลาในการท่องเท่ียวตามแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นไปความต้องการ
ของท่านมีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.73 และการติดต่อสอบถาม รวมไปถึง
การช าระแพ็คเกจน าเท่ียวกับบริษัทน าเท่ียว มีความยุ่งยาก เสียเวลามีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.54 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านความรู้สึกอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.75 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น กลัวว่าผู้ ร่วมท่องเท่ียวของท่านจะมี
พฤติกรรมที่ท าให้ทา่นไม่พงึพอใจ เช่น สง่เสยีงดงั ไม่ตรงตอ่เวลา และไม่มีมารยาทมีการรับรู้ความ
เสีย่งอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 3.04 ตามด้วยประเด็นระหว่างท่องเท่ียวท่านมีความหวาดกลวัว่า
อาจเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ น า้ท่วม และพายุ ท่ีบริษัทน าเท่ียวไม่สามารถ
คุ้มครองความปลอดภยัได้มีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.61 และประเด็นกลวั
วา่การทอ่งเท่ียวเป็นหมู่คณะอาจเป็นเป้าหมายการโจรกรรมจากมิจฉาชีพ มีการรับรู้ความเสีย่งอยู่
ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.59 
 

ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์การจัดการความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ข้อมูลการจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน า
เท่ียว  น าเสนอในรูปของค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูการจดัการความเสีย่งในการใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว โดยภาพรวม 

 

การจัดการความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว

ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยวรวม
ทุกด้าน 

Mean S.D. ระดับความเส่ียง 

ด้านการค้นหาข้อมลู 3.46 0.44 สงูท่ีสดุ 
ความภกัดีตอ่บริษัทน าเท่ียว 3.36 0.54 สงูท่ีสดุ 
ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว 3.09 0.51 สงู 

ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 2.55 0.62 สงู 
การค้นหาความมั่นใจ 3.23 0.42 สงู 

รวมทุกด้าน 3.16 0.32 สูง 

 
จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 3.16 เม่ือพิจารณา
โดยละเอียดพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีจัดการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวในด้านการค้นหาข้อมูลมีการจัดการความเสี่ยงในระดับสงูท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยท่ี 
3.46 รองลงมาคือด้านความภักดีต่อบริษัทน าเท่ียว มีการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงท่ีสุด มี
คา่เฉลีย่ท่ี 3.36 ตามด้วยด้านการค้นหาความมัน่ใจมีการจัดการความเสี่ยงในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 
3.23 ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวมีการจดัการความเสี่ยงในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.09 ด้าน
ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียว มีการจัดการความเสีย่งในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.55 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่า 
S.D. ของการจัดการความเสีย่งทกุด้านพบวา่มีคา่ใกล้เคียงกนั และน้อยกวา่ 1 แสดงวา่ข้อมูลมีค่า
แตกตา่งกนัน้อย 

 
 
 
 
 



  73 

ตาราง 5 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูการจดัการความเสีย่งในการใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว รายด้าน 

 

การจัดการความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับการจัดการความเส่ียง 
Mean S.D. แปลผล 

การค้นหาข้อมูล  
1. ทา่นหาข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในการเลือกใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวก่อนตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ 
2. ทา่นมกัสอบถามความพงึพอใจคนรู้จกัท่ีเคยใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียว เพื่อประกอบการตดัสนิใจเลอืกใช้
บริการของทา่น 
3. ทา่นเปรียบเทียบข้อมลูและราคาของแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวตา่งๆ ก่อนการตดัสนิใจ
เลอืกใช้บริการ 

 
3.44 

 
3.41 

 
 

3.52 
 

 
0.51 

 
0.55 

 
 

0.52 

 
สงูท่ีสดุ 

 
สงูท่ีสดุ 

 
 

สงูท่ีสดุ 

รวม 3.46 0.44 สูงที่สุด 
ความภกัดีต่อบริษัทน าเที่ยว 
1. หากทา่นรู้สกึพงึพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ 
ทา่นจะเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้อีกในครัง้ตอ่ไป 
2. หากทา่นรู้สกึพงึพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ 
ทา่นจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้ 

 
3.33 

 
3.39 

 
0.59 

 
0.55 

 
สงูท่ีสดุ 

 
สงูท่ีสดุ 

รวม 3.36 0.54 สูงที่สุด 
ภาพลักษณ์ของบริษัทน าเที่ยว 
1. ทา่นคิดวา่บริษัททอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงมกัให้การบริการ
ท่ีดีกวา่บริษัททอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงน้อยกวา่ 
2. ทา่นคิดวา่ทา่นจะพงึพอใจแพ็คเกจทอ่งเท่ียวของ
บริษัทน าเท่ียวบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงท่ีดีมายาวนาน มากกวา่
บริษัททอ่งเท่ียวท่ีเพิ่งเปิดด าเนินการ 
3. ความคิดเห็นของผู้ ท่ีเคยใช้บริการบนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์มีผลตอ่การเลอืกบริษัทน าเท่ียว 

 
2.99 

 
2.97 

 
 

3.31 

 
0.70 

 
0.65 

 
 

0.54 

 
สงู 
 
สงู 
 
 

สงูท่ีสดุ 

รวม 3.09 0.51 สูง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

การจัดการความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับการจัดการความเส่ียง 
Mean S.D. แปลผล 

ราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว 
1. บริษัททอ่งเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียวแพงกวา่ 
มกัมีบริการท่ีดีกวา่บริษัททอ่งเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวถกูกวา่ 
2. หากมีแพ็คเกจทอ่งเท่ียวคล้ายคลงึกนัในแตล่ะบริษัท 
ทา่นมกัเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียว ท่ีมีแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวราคาแพงท่ีสดุ 

 
2.83 

 
 

2.28 

 
0.70 

 
 

0.73 
 

 
สงู 
 
 
ต ่า 

รวม 2.55 0.62 สูง 
การค้นหาความมั่นใจ 
1. ทา่นเลอืกบริษัทน าเท่ียวท่ีได้รับการรับรองจาก
หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชน 
2. ข้อตกลง เงื่อนไขการทอ่งเท่ียวและการให้บริการของ
บริษัทน าเท่ียวมีผลตอ่การเลอืกบริษัทน าเท่ียวของทา่น 
3. จ านวนผู้ ติดตามบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีผลตอ่
การเลอืกบริษัทน าเท่ียวของทา่น 

 
3.20 

 
3.34 

 
3.17 

 
0.54 

 
0.51 

 
0.61 

 
สงู 
 

สงูท่ีสดุ 
 
สงู 

รวม 3.23 0.42 สูง 

 
จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ

แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านการค้นหาข้อมูลอยู่ใน
ระดับสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.46 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น
เปรียบเทียบข้อมูลและราคาของแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ มีการจัดการความเสี่ยงในระดบัสงูท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.52 หาข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจในการเลือกใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวก่อนตดัสินใจเลือกใช้บริการมีการจัดการความ
เสี่ยงในระดบัสงูท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.44 ตามด้วยประเด็นมักสอบถามความพึงพอใจคนรู้จักท่ีเคย
ใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว เพื่อประกอบการตดัสินใจเลือกใช้บริการของท่านมีการจัดการความ
เสีย่งในระดบัสงูท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.41 
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กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสีย่งด้านความภกัดีต่อบริษัทน าเท่ียวอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ 
มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.36 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบวา่ประเด็นรู้สกึพงึพอใจบริษัท
น าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ ทา่นจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้มีการจดัการความ
เสี่ยงในระดับสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.39 ตามด้วยประเด็นรู้สึกพึงพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้
บริการ ทา่นจะเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้อีกในครัง้ตอ่ไปมีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงู
ท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.33 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.09 
และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแตล่ะประเด็นพบวา่ประเด็นความคิดเห็นของผู้ ท่ีเคยใช้บริการบน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีผลตอ่การเลือกบริษัทน าเท่ียวมีการจัดการความเสี่ยงในระดบัสงูท่ีสดุ มี
คา่เฉลี่ยท่ี 3.31 ตามด้วยประเด็นคิดว่าบริษัททอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมกัให้การบริการท่ีดีกวา่บริษัท
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงน้อยกว่ามีการจัดการความเสี่ยงในระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 2.99 คิดว่าท่านจะ
พึงพอใจแพ็คเกจท่องเท่ียวของบริษัทน าเท่ียวบริษัทท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีมายาวนาน มากกว่าบริษัท
ทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่งเปิดด าเนินการมีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.97 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านราคาแพ็คเกจท่องเท่ียวอยู่ในระดับสูง มี
คา่เฉลี่ยท่ี 2.55 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแตล่ะประเด็นพบว่าประเด็นบริษัทท่องเท่ียวท่ีตัง้
ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียวแพงกวา่ มกัมีบริการท่ีดีกวา่บริษัททอ่งเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียวถูก
กวา่มีการจดัการความเสี่ยงในระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยท่ี 2.83 หากมีแพ็คเกจท่องเท่ียวคล้ายคลงึกันใน
แตล่ะบริษัท ทา่นมกัเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวท่ีมีแพ็คเกจทอ่งเท่ียวราคาแพงท่ีสดุมีการจดัการ
ความเสีย่งในระดบัต ่า มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.28 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านการค้นหาความมัน่ใจอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยท่ี 3.23 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็นข้อตกลง เงื่อนไขการท่องเท่ียวและการ
ให้บริการของบริษัทน าเท่ียวมีผลต่อการเลือกบริษัทน าเท่ียวของท่านมีการจัดการความเสี่ยงใน
ระดับสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.34 ตามด้วยประเด็นเลือกบริษัทน าเท่ียวท่ีได้รับการรับรองจาก
หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนมีการจัดการความเสีย่งในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.20 จ านวนผู้ ติดตาม
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บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีผลต่อการเลือกบริษัทน าเท่ียวของท่าน มีการจัดการความเสี่ยงใน
ระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.17 

 
ส่วนที่ 4   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได้ 

อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงใน
การใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

การน าเสนอในส่วนนีจ้ะเป็นการเปรียบเทียบการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวจ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคลได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ โดยใช้ค่าทดสอบ t-test และการทดสอบค่า One-
way Anova และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD สามารถเขียนสมมุติฐาน
ยอ่ยได้ดงันี ้

 
สมมติฐานท่ี 1.1  เพศแตกตา่งกนัมีการจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
H0 = เพศแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวไม่แตกตา่งกนั  
H1 = เพศแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
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ตาราง 6 การทดสอบความแตกตา่งของทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

 

การจัดการความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ

จากบริษัทน าเที่ยว 

เพศ 

t sig ชาย หญิง 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านการค้นหาข้อมลู 3.29 0.45 3.51 0.43 3.068 .002** 

2. ด้านความภกัดีตอ่บริษัทน าเท่ียว 3.19 0.53 3.41 0.53 2.510 .013* 
3. ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว 2.93 0.38 3.14 0.54 2.882 .005** 

4. ด้านราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 2.44 0.43 2.58 0.66 1.698 .092 

5. ด้านการค้นหาความมัน่ใจ 3.10 0.48 3.28 0.40 2.458 .015* 

รวม 3.02 0.28 3.21 0.32 3.742 .000** 

 
หมายเหต:ุ ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 6 พบว่า ยอมรับ H1 โดยเพศแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้

บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เพศแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านการค้นหาข้อมลู ด้านความภกัดีตอ่บริษัทน า
เท่ียว ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว ด้านการค้นหาความมั่นใจ แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี  0.01 โดยเพศหญิงมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวมากกวา่เพศชายในทกุด้าน 

 
สมมติฐานท่ี 1.2 อายุแตกต่างกันจะมีความภักดีในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
H0 = อายุแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวไม่แตกตา่งกนั  
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H1 = อายุแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั  
 

ตาราง 7 การทดสอบความแตกตา่งของทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

 

 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

การจัดการความเส่ียง
ในการใช้บริการ
แพค็เกจท่องเที่ยว

ต่างประเทศจากบริษัท
น าเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ .847 2 .424 2.125 .122 
ภายในกลุม่ 39.277 197 .199 

รวม 40.124 199  
ด้านความภกัดีตอ่บริษัท
น าเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ .612 2 .306 1.048 .352 
ภายในกลุม่ 57.468 197 .292 

รวม 58.080 199  
ด้านภาพลกัษณ์ของ
บริษัทน าเท่ียว 
 

ระหวา่งกลุม่ 1.914 2 .957 3.679 
 
 

.027* 
 
 

ภายในกลุม่ 51.233 197 .260 
รวม 53.147 199  

ด้านราคาแพค็เกจ
ท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

.018 
76.877 

2 
197 

.009 

.390 
.023 .977 

 รวม 76.895 199    
ด้านการค้นหาความ
มัน่ใจ 

ระหวา่งกลุม่ .708 2 .354 1.934 .147 
ภายในกลุม่ 36.043 197 .183 

รวม 36.751 199  
รวมทกุด้าน ระหวา่งกลุม่ .685 2 .342 3.326 .038* 

ภายในกลุม่ 20.277 197 .103 
รวม 20.962 199  
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จากตาราง 7 พบว่า ยอมรับ H1 โดยอายุแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอายุแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้จึงใช้วิธีทดสอบการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple 
Comparisons) ด้วยวิธีการ LSD เพื่อหาความแตกตา่งท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ตามล าดบัดงันี ้

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกตา่งทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทกุด้านโดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

 

อายุ X̅ 
21 - 30  31 - 40 ปี ตัง้แต ่41 ปี 

3.13 3.12 2.94 
21 – 30 ปี 3.13 - .002 .143* 

31 – 40 ปี 3.12 - - .146* 

ตัง้แต ่41 ปี 2.94 - - - 

 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 8 พบว่า อายุแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 มีจ านวน 2 คู ่ได้แก่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี มีการจดัการความเสี่ยงใน
การใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทกุด้านมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ี
มีอายุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีการจัดการความเสี่ยงใน
การใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทกุด้านมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ี
มีอายตุัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบความแตกตา่งทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว โดยจ าแนกตามอายุ
เป็นรายคู ่

 

อายุ X̅ 
21 - 30  31 – 40 ปี ตัง้แต ่41 ปี 

3.01 3.05 2.73 
21 - 30 ปี 3.01 - .029 .226* 

31 – 40 ปี 3.05 - - .255* 

ตัง้แต่ 41 ปี 2.73 - - - 

 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 9 พบว่า อายุแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี มีการ
จัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้าน
ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายุตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป และกลุม่ตวัอย่างท่ี
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายตุัง้แต ่41 ปีขึน้
ไป 

 
สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความภักดีในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
H0 = ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวไม่แตกตา่งกนั  
H1 = ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั  
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ตาราง 10 การทดสอบความแตกตา่งของทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

การจัดการความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ระดับการศึกษา 

t sig 
ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านการค้นหาข้อมลู 3.46 0.45 3.45 0.43 .121 .903 

2. ด้านความภกัดีตอ่บริษัทน าเท่ียว 3.41 0.52 3.27 0.55 1.810 .072 
3. ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว 3.06 0.49  3.13 0.54 .971 .333 

4. ด้านราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 2.54 0.58 2.57 0.68 .336 .737 

5. ด้านการค้นหาความมัน่ใจ 3.28 0.42 3.15 0.42 2.168 .031* 

รวม 3.18 0.33 3.14 0.30 .699 .485 

 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 10 พบวา่ ยอมรับ H0 โดยระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการจดัการความเสีย่ง

ในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการจัดการความเสีย่งใน
การใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านการค้นหาความมัน่ใจแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยผู้ ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีการ
จดัการความเสีย่งด้านการค้นหาความมัน่ใจมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 

 
สมมติฐานท่ี 1.4 รายได้แตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
H0 = รายได้แตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวไม่แตกตา่งกนั 
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H1 = รายได้แตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 

 
ตาราง 11 การทดสอบความแตกตา่งของทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามรายได้ 

 

 

การจัดการความเส่ียง
ในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเที่ยว

ต่างประเทศ 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ .620 4 .155 .765 .549 
ภายในกลุม่ 39.504 195 .203 

รวม 40.124 199  
ด้านความภกัดีตอ่บริษัท
น าเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ 1.298 4 .324 1.114 .351 
ภายในกลุม่ 56.782 195 .291 

รวม 58.080 199  
ด้านภาพลกัษณ์ของ
บริษัทน าเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ .146 4 .037 .135 .969 
ภายในกลุม่ 53.000 195 .272 

รวม 53.147 199  
ด้านราคาแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ 2.832 4 .708 1.864 .118 
ภายในกลุม่ 74.063 195 .380 

รวม 76.895 199  
ด้านการค้นหาความ
มัน่ใจ 

ระหวา่งกลุม่ 1.515 4 .379 2.096 .083 
ภายในกลุม่ 35.236 195 .181 

รวม 36.751 199  
รวมทกุด้าน ระหวา่งกลุม่ .538 4 .134 1.284 .278 

ภายในกลุม่ 20.424 195 .105 
รวม 20.962 199  
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หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 11 พบวา่ ยอมรับ H0 โดยรายได้แตกตา่งกนัมีการจัดการความเสีย่งในการใช้

บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั  
สมมติฐานท่ี 1.5 อาชีพแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
H0 = อาชีพแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวไม่แตกตา่งกนั 
H1 = อาชีพแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 12 การทดสอบความแตกตา่งของทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

 
การจัดการความเส่ียงใน
การใช้บริการแพค็เกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ .567 2 .284 1.413 .246 
ภายในกลุม่ 39.557 197 .201 

รวม 40.124 199  
ด้านความภกัดีตอ่บริษัทน า
เท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ .050 2 .025 .085 .919 
ภายในกลุม่ 58.030 197 .295 

รวม 58.080 199  
ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัท
น าเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ .447 2 .223 .835 435 
ภายในกลุม่ 52.700 197 .268 

รวม 53.147 199  
ด้านราคาแพค็เกจ
ท่องเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ .328 2 .164 .422 .657 
ภายในกลุม่ 76.567 197 .389 

รวม 76.895 199  
ด้านการค้นหาความมัน่ใจ ระหวา่งกลุม่ .085 2 .043 .230 .795 

ภายในกลุม่ 36.665 197 .186 
รวม 36.751 199  



  84 

ตาราง 13 (ตอ่) 
 

 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ยอมรับ H0 โดยอาชีพแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการ

ใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 
 
สมมติฐานท่ี 1.6 สถานภาพแตกต่างกันจะมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ

แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
H0 = สถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวไม่แตกตา่งกนั 
H1 = สถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว

ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความเส่ียงใน
การใช้บริการแพค็เกจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

รวมทกุด้าน ระหวา่งกลุม่ .070 2 .035 .329 .720 
ภายในกลุม่ 20.892 197 .106 

รวม 20.962 199  



  85 

ตาราง 14 การทดสอบความแตกตา่งของทศันคติตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

 

 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 13 พบวา่ ยอมรับ H0 โดยสถานภาพแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงใน

การใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 

การจัดการความเส่ียงใน
การใช้บริการแพค็เกจ

ท่องเที่ยวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ .550 2 .275 1.368 .257 
ภายในกลุม่ 39.575 197 .201 

รวม 40.124 199  
ด้านความภกัดีตอ่บริษัทน า
เท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ .377 2 .189 .644 .526 
ภายในกลุม่ 57.703 197 .293 

รวม 58.080 199  
ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัท
น าเท่ียว 

ระหวา่งกลุม่ .250 2 .125 .466 .628 
ภายในกลุม่ 52.896 197 .269 

รวม 53.147 199  
ด้านราคาแพค็เกจท่องเท่ียว ระหวา่งกลุม่ .382 2 .191 .491 .612 

ภายในกลุม่ 76.513 197 .388 
รวม 76.895 199  

ด้านการค้นหาความมัน่ใจ ระหวา่งกลุม่ .115 2 .057 .308 .735 
ภายในกลุม่ 36.636 197 .186 

รวม 36.751 199  
รวมทกุด้าน ระหวา่งกลุม่ .073 2 .036 .343 .710 

ภายในกลุม่ 20.889 197 .106 
รวม 20.962 199  
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สมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสีย่งประกอบด้วย 
1. ความเสีย่งด้านหน้าท่ี (Functional Risk) 
2. ความเสีย่งด้านกายภาพ (Physical Risk)  
3. ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk)    
4. ความเสีย่งด้านสงัคม (Social Risk)  
5. ความเสีย่งด้านจิตวิทยา (Psychological Risk)  
6. ความเสีย่งด้านเวลา (Temporal Risk)  
 

ตาราง 15 การวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณูของการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวและการจดัการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว (Simple Linear Regression) 

 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว

ต่างประเทศ 
 S.D. b S.E. t Sig 

ค่าคงที่ - - 2.909 .134 21.685 .00** 

การจดัการความเสีย่งในการใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว
ตา่งประเทศ  

2.65 0.45 .098 .050 1.970 .05* 

                                     R = .13                          R Square = .019       
              Adjust R Square = .014                                  SE = 0.322   

  
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 14 พบวา่ การรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ

จากบริษัทน าเท่ียวมีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอาจกลา่วได้วา่การรับรู้
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ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวมีอิทธิพลต่อการ
จดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวร้อยละ 13 

ซึ่งความสมัพนัธ์ของการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงในตวัแปรตามคือ การจดัการความเสีย่งในการ
ใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวได้ร้อยละ 1.9 (R Square เทา่กบั .019) 
โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านายเท่ากับ 0.32 ซึ่งเขียนเป็นสมการถดถอยเชิงเส้น
ได้ ดงันี ้ 

                                                Y = a +bX 
การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว  

= 2.909+0.098 (การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน า
เท่ียว) 

จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า เม่ือการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวเปลี่ยนแปลงหนึ่งหน่วยจะท าให้ระดบัการจัดการความ
เสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันเท่ากับ 0.098 กล่าวโดยสรุปคือ หากมีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวเพิ่มมากขึน้ยอ่มมีผลท าให้การจดัการความเสีย่งในการใช้
บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวได้มากขึน้เช่นเดียวกนั 

ดงันัน้เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านใดบ้างท่ีมีอิทธิพลมากหรือน้อยตอ่การจดัการความเสีย่งในการ
ใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายด้าน 

ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)  
เม่ือโมเดลท่ีมีปัจจัยเชิงสาเหตุตัง้แต่ 2 ตัวแปรขึน้ไป ผู้ วิจัยจึงเลือกน าตัวแปรอิสระทัง้หมดมา
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ซึง่จะมีการคดัเลอืกตวัพยากรณ์เข้าสมการด้วยการวิเคราะห์เพียงขัน้ตอน
เดียว   

ดังนัน้ ตัวแปรอิสระทัง้หมดท่ีน ามาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณจึงได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
หน้าท่ี ความเสี่ยงด้านกายภาพ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสงัคม ความเสี่ยงด้าน
จิตวิทยา ความเสี่ยงด้านเวลา และความเสี่ยงด้านความรู้สึกน ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ดงันี ้  
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H0 = การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน า
เท่ียวตวัท่ี iไม่สง่ผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 

Hi = การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน า
เท่ียวตัวท่ี i ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 

 
ตาราง 16 การวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณูของการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวและการจดัการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว  (Multiple Regression) 

 

  
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ล าดับของความ
เส่ียงที่ได้
คัดเลือก 

 S.D. B t Sig Tolerance VIF 

ค่าคงที่ - - 2.763 18.991 .000   
ด้านหน้าท่ี 2.66 0.59 .022 .362 .717 .396 2.523 

ด้านกายภาพ 2.51 0.68 .044 .755 .451 .325 3.076 

ด้านการเงิน 2.89 0.63 .013 .239 .812 .432 2.314 

ด้านสงัคม 2.35 0.61 .011 .244 .808 .646 1.547 

ด้านจิตวิทยา 2.76 0.62 .012 .222 .824 .483 2.068 

ด้านเวลา 2.67 0.56 .043 .760 .448 .487 2.051 

ด้านความรู้สกึ 2.75 0.57 .136 2.946 .004* .729 1.371 

                                             R = .26                    R Square = .070        
                     Adjust R Square = .036                             SE = .318  
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จากตาราง 15 พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความรู้สกึสง่ผลตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามคือการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวร้อยละ 7 จึงสามารถอธิบายได้ว่า เม่ือการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความรู้สกึเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้
ระดับการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ขณะท่ีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านอ่ืนๆ ไม่ท าให้ระดบัการจดัการความ
เสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนีจ้ะกลา่วถึงการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย 

โดยมีหวัข้อตอ่ไปนี ้
 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการด าเนินการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ สถานภาพ ท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวท่ีมีผลต่อการจัดการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และ

สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลตอ่การจัดการความเสีย่งในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

2. การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว
ของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

ระเบียบวิธีวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นการศึกษาโดยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative 

research) เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยัดงันี ้
การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ ผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจ

ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ด้วย
โปรแกรม G*Power version 3.1.9.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนามาจากพื น้ฐานของ Power 
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analysis ส าหรับการวิจัยครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีตวัแปรในการท านาย 7 ตวัแปร 
ก าหนดอ านาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ 0.95 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Level of 
significance) เทา่กบั 0.05 คา่ขนาดอิทธิพล (Effect size) อยู่ในช่วงปานกลางเท่ากับ 0.15 จะได้
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 153 คน และผู้วิจัยเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 47 คน รวม
เป็นขนาดของตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน 

ขัน้ตอนในการสุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
ผู้วิจัยเลือกแหลง่ในการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์ Pantip.com เน่ืองจาก

เป็นเว็ปไซต์ท่ีมีคนไทยเข้ามากท่ีสุดเป็นอันดับ 5 จากการจัดอันดับของ Similarweb.com ในปี 
2017 (thansettakij.com. 2560: ออนไลน์) โดยจะตัง้กระทู้ ในห้องบลูแพลนเน็ต ซึ่ งเป็นกระทู้
พดูคยุในหวัข้อเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 

ขัน้ท่ี 2 การสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling)  
ผู้วิจยัจะท าการโพสต์ลงิค์ (Link) ของแบบสอบถามออนไลน์ (Internet Sampling) ในรูป

ของ Web Page โดย Google Spreadsheets บนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งผู้ ตอบแบบสอบถาม
สามารถคลิกลิงค์ (Link) ไปยงัหน้าแบบสอบถามได้ทนัที โดยในแบบสอบถามจะระบุว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องเคยใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวในรอบ 5 ปีท่ีผา่น
มา จนครบจ านวนท่ีต้องการทัง้หมด 200 คน 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุม่

ตวัอย่าง และน าแบบสอบถามซึ่งหาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปขอความร่วมมือจากกลุม่ตัวอย่างท่ี
ก าหนด โดยผู้ วิจัยได้ชีแ้จงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และอธิบายถึงวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเร่ิมต้นท า และท าการรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสารท่ี
สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลท่ีได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการอธิบาย

ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ีร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์
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ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 การ
รับ รู้ความเสี่ยงในการใช้บ ริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว และ
แบบสอบถามตอนท่ี 3 การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 

2. การวิ เคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเชิงอนุมาน ( Inferential statistic) เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน 

2.1 ค่าสถิติ t-test (Independent t-test) ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ในความแตกต่างระหวา่งเพศชาย
กับเพศหญิงท่ีมีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 

2.2 คา่สถิติ One Way ANOVA ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ในความแตกต่างระหว่าง
ลกัษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ ท่ีมีผลต่อการ
จดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

2.3 วิ เคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว ท่ีมีผลตอ่การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เพศ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 และเพศ

ชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
อายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 อายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.5 

ระดบัการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 126 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.0 และสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
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รายได้ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีรายได้ตัง้แต่ 55,001 บาทขึน้ไป จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 รองลงมาคือมีรายได้ต ่ากวา่หรือเท่ากับ 25,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.5 ตามด้วยรายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 และ 35,001 – 45,000 บาท เท่ากัน จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และรายได้ระหวา่ง 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.0 

อาชีพ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.5 รองลงมาคือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ มี
ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

สถานภาพ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 
ตามด้วยสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านหน้าท่ีอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.66 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดในแตล่ะประเด็นพบวา่ประเด็นคณุภาพของการบริการไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียว
กล่าวอ้างมีการรับรู้ความเสี่ยงในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.80 รองลงมาคือ รายการท่องเท่ียวไม่
เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวก าหนด และโรงแรมและร้านอาหารไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียว
ก าหนด เทา่กนั มีการรับรู้ความเสีย่งในระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 2.66 และมคัคเุทศก์มีความรู้เก่ียวกับ
สถานท่ีท่องเท่ียวไม่มากพอ และให้บริการไม่ทัว่ถึง มีการรับรู้ความเสี่ยงในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 
2.55 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านกายภาพอยูใ่นระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 2.51 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดใน
แตล่ะประเด็นพบวา่ประเด็นผู้น าเท่ียว ให้ข้อมลูท่านไม่ชดัเจนและเพียงพอ ดแูลลกูค้าไม่ทัว่ถึง ท า
ให้ทา่นอาจหลงทาง หรือเกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้มีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 
2.58 ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะดวกสบาย และโรงแรมและ
ร้านอาหารไม่สะอาด อุปกรณ์ในห้องพกัไม่ได้มาตรฐาน หรือตัง้อยูใ่นท าเลท่ีไม่ปลอดภยั ท าให้อาจ
เกิดเหตุอันตรายได้ เท่ากัน การรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับต ่า มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.50 และผู้ ขับขี่
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ยานพาหนะท่ีบริษัทน าเท่ียวจดัหา ขาดความระมดัระวงัในการขบัขี่การรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบั
ต ่า มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.50 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านการเงินอยู่ในระดับสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.89 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น การซือ้แพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว อาจมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืนแอบแฝง มีการรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.11 แพ็คเกจท่องเท่ียวจาก
บริษัทน าเท่ียวท าให้ท่านเสียเงินมากกว่าการวางแผนท่องเท่ียวด้วยตนเองโดยได้คุณภาพท่ี
ใกล้เคียงกัน มีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.81 คุณภาพโรงแรม ร้านอาหาร 
ยานพาหนะ และมคัคุเทศก์จากแพ็คเกจทอ่งเท่ียวไม่คุ้มคา่กับเงินท่ีเสยีไป มีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่
ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.76 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านสงัคมอยู่ในระดบัต ่า มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.35 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น การเท่ียวในรูปแบบหมู่คณะ ท าให้คนท้องถ่ินไม่
ต้อนรับทา่น เน่ืองจากสร้างความรบกวนและท าความสกปรกมีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัต ่า มี
ค่าเฉลี่ยท่ี 2.46 รองลงมาคือประเด็นรู้สกึเสียหน้า เน่ืองจากแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีท่านใช้บริการไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการยอมรับของคนทั่วไปในสงัคมมีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับต ่า มี
คา่เฉลีย่ท่ี 2.39 ตามด้วยการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท าให้สงัคมมองทา่นว่า
เป็นคนล้าสมยั ไม่นา่สนใจมีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัต ่า มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.22 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านจิตวิทยาอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.76 และเม่ือพิจารณา
โดยละเอียดในแตล่ะประเด็นพบวา่ประเด็น หลงัจากช าระเงินคา่แพ็คเกจทอ่งเท่ียว ทา่นมกัจะวิตก
กงัวลเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวว่าจะไม่ดีตามท่ีคาดหวงั มีการรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลี่ย
ท่ี 2.91 รองลงมาคือประเด็นหลงัจากการท่องเท่ียวทา่นรู้สกึผิดหวงั เสียใจ เน่ืองจากการท่องเท่ียว
ตามแพ็คเกจท่องเท่ียวมีเวลาท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีไม่ตรงตามท่ีท่านต้องการมีการรับรู้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.71 ตามด้วยประเด็นหลงัจากการท่องเท่ียวท่านรู้สึกผิดหวัง 
เสียใจ เน่ืองจากแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีท่านเลือกใช้บริการไม่ดีตามท่ีคาดหวัง หรือตามท่ีบริษัทน า
เท่ียวแจ้งไว้มีการรับรู้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.68 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสีย่งด้านเวลาอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.67 และเม่ือพิจารณาโดย



  95 

ละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น ท่านใช้เวลาค้นหาแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว
ตา่งๆ แตแ่พ็คเกจท่องเท่ียวกลบัไม่ดีตามท่ีคาดหวงัมีการรับรู้ความเสีย่งอยู่ในระดบัสูงมีคา่เฉลีย่ท่ี 
2.75 ตามด้วยประเด็นเสียเวลาในการท่องเท่ียวตามแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นไปความต้องการ
ของท่านมีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.73 และการติดต่อสอบถาม รวมไปถึง
การช าระแพ็คเกจน าเท่ียวกับบริษัทน าเท่ียว มีความยุ่งยาก เสียเวลามีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.54 

กลุม่ตวัอย่างคิดเห็นว่าการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านความรู้สึกอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.75 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็น กลัวว่าผู้ ร่วมท่องเท่ียวของท่านจะมี
พฤติกรรมที่ท าให้ทา่นไม่พงึพอใจ เช่น สง่เสยีงดงั ไม่ตรงตอ่เวลา และไม่มีมารยาทมีการรับรู้ความ
เสีย่งอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 3.04 ตามด้วยประเด็นระหว่างท่องเท่ียวท่านมีความหวาดกลวัว่า
อาจเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ น า้ท่วม และพายุ ท่ีบริษัทน าเท่ียวไม่สามารถ
คุ้มครองความปลอดภยัได้มีการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยท่ี 2.61 และประเด็นกลวั
วา่การทอ่งเท่ียวเป็นหมู่คณะอาจเป็นเป้าหมายการโจรกรรมจากมิจฉาชีพ มีการรับรู้ความเสีย่งอยู่
ในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.59 

3. ผลการวิเคราะห์การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียว 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสีย่งด้านการค้นหาข้อมลูอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่ท่ี 
3.46 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็นเปรียบเทียบข้อมูลและราคา
ของแพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวตา่งๆ ก่อนการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ มีการจดัการความ
เสี่ยงในระดับสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.52 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวก่อนตดัสินใจเลอืกใช้บริการมีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงูท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่ท่ี 
3.44 ตามด้วยประเด็นมักสอบถามความพึงพอใจคนรู้จักท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจเลือกใช้บริการของทา่นมีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงูท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยท่ี 
3.41 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสีย่งด้านความภกัดีต่อบริษัทน าเท่ียวอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ 
มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.36 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบวา่ประเด็นรู้สกึพงึพอใจบริษัท
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น าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ ทา่นจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้มีการจดัการความ
เสี่ยงในระดับสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.39 ตามด้วยประเด็นรู้สึกพึงพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้
บริการ ทา่นจะเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้อีกในครัง้ตอ่ไปมีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงู
ท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.33 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.09 
และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแตล่ะประเด็นพบวา่ประเด็นความคิดเห็นของผู้ ท่ีเคยใช้บริการบน
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีผลตอ่การเลือกบริษัทน าเท่ียวมีการจัดการความเสี่ยงในระดบัสงูท่ีสดุ มี
คา่เฉลี่ยท่ี 3.31 ตามด้วยประเด็นคิดว่าบริษัททอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมกัให้การบริการท่ีดีกวา่บริษัท
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงน้อยกว่ามีการจัดการความเสี่ยงในระดบัสงู มีค่าเฉลีย่ท่ี 2.99 คิดว่าท่านจะ
พึงพอใจแพ็คเกจท่องเท่ียวของบริษัทน าเท่ียวบริษัทท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีมายาวนาน มากกว่าบริษัท
ทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่งเปิดด าเนินการมีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.97 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านราคาแพ็คเกจท่องเท่ียวอยู่ในระดับสูง มี
คา่เฉลี่ยท่ี 2.55 และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในแตล่ะประเด็นพบว่าประเด็นบริษัทท่องเท่ียวท่ีตัง้
ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียวแพงกวา่ มกัมีบริการท่ีดีกวา่บริษัททอ่งเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพ็คเกจทอ่งเท่ียวถูก
กวา่มีการจดัการความเสี่ยงในระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยท่ี 2.83 หากมีแพ็คเกจท่องเท่ียวคล้ายคลงึกันใน
แตล่ะบริษัท ทา่นมกัเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวท่ีมีแพ็คเกจทอ่งเท่ียวราคาแพงท่ีสดุมีการจดัการ
ความเสีย่งในระดบัต ่า มีคา่เฉลีย่ท่ี 2.28 

กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านการค้นหาความมัน่ใจอยูใ่นระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยท่ี 3.23 และเม่ือ
พิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็นข้อตกลง เงื่อนไขการท่องเท่ียวและการ
ให้บริการของบริษัทน าเท่ียวมีผลต่อการเลือกบริษัทน าเท่ียวของท่านมีการจัดการความเสี่ยงใน
ระดับสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.34 ตามด้วยประเด็นเลือกบริษัทน าเท่ียวท่ีได้รับการรับรองจาก
หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนมีการจัดการความเสีย่งในระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.20 จ านวนผู้ ติดตาม
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีผลต่อการเลือกบริษัทน าเท่ียวของท่าน มีการจัดการความเสี่ยงใน
ระดบัสงู มีคา่เฉลีย่ท่ี 3.17 

 
 



  97 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงใน
การใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

เพศแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
เพศแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัท
น าเท่ียวด้านการค้นหาข้อมลู ด้านความภกัดีตอ่บริษัทน าเท่ียว ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว 
ด้านการค้นหาความมั่นใจ แตกต่างกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยเพศหญิงมีการจัดการ
ความเสีย่งสงูกวา่เพศชายในทกุด้าน 

อายุแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจ านวน 2 คู ่
ได้แก่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทกุด้านสงูกว่ากลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายุตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 
และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทกุด้านสงูกว่ากลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายุตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 
และอายุแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มีการจดัการความเสีย่งในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียวสงูกว่า
กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มีการจดัการ
ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านภาพลกัษณ์ของ
บริษัทน าเท่ียวสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายตุัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 

ระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านการค้นหาความมั่นใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05 โดยผู้ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่มีการจดัการความเสีย่งด้านการค้นหาความ
มัน่ใจมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 
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รายได้แตกตา่งกันมีการจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

อาชีพแตกตา่งกนัมีการจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สถานภาพแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ความเสีย่งมีผลตอ่การจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวมี
อิทธิพลตอ่การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวมีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวร้อยละ 13 หากพิจารณารายด้านพบว่า 
การรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความรู้สกึ 
สง่ผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามคือการ
จดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวร้อยละ 7  
 

การอภปิรายผลการศึกษา 
ผลจากการศกึษาในการศกึษาวิจยั มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้
1. การวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 200 คน พบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มีรายได้ตัง้แต่ 55,001 บาทขึน้ไป สว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ วรมน สาระ (2552) ศกึษาเร่ืองปัจจยัในการเลอืกซือ้บริการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย
ภายในประเทศของกลุม่คนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 25 - 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสว่นใหญ่
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคล้องกับทฤษฏีของ จิระวฒัน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ท่ีได้ให้
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แนวคิดไว้วา่ ปัจจยัสว่นบุคคล ได้แก่ อาย ุอาชีพ การศกึษา และรายได้ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของ
นกัทอ่งเท่ียว 

2. การวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสี่ยงด้านหน้าท่ี  ด้านกายภาพ ด้านการเงิน 
ด้านจิตวิทยา ด้านเวลา และด้านความรู้สกึอยูใ่นระดบัสงู ซึง่การรับรู้ความเสี่ยงทุกด้านท่ีกลา่วมา
มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงตามแนวคิดของ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ท่ีกล่าวว่า 
เน่ืองจากคุณลกัษณะของการบริการทางการท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถจับต้องได้ นกัท่องเท่ียวจึงไม่
สามารถท่ีจะประเมินคณุภาพของการบริการได้จนกวา่จะได้ใช้บริการจริง ดงันัน้ในการตดัสนิใจซือ้
บริการทางการท่องเท่ียวจึงมีความเสี่ยง (Risk) ซึ่งหมายถึงความไม่แน่นอนของผลลพัธ์ท่ีได้จาก
การใช้บริการเกิดขึน้ ซึง่บริการท่ีได้รับจริงอาจไม่ตรงกบับริการท่ีนกัทอ่งเท่ียวคาดหวงัไว้ 

3. การวิเคราะห์การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจาก
บริษัทน าเท่ียว 

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความเสีย่งด้านการค้นหาข้อมูล และด้านความภกัดี
ต่อบริษัทน าเท่ียวอยู่ในระดับสูงท่ีสุด ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทน าเท่ียว  ด้านราคาแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวและด้านการค้นหาความมั่นใจอยู่ในระดบัสงู ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการความ
เสีย่งตามแนวคิดของนภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ท่ีกลา่วไว้วา่ ผู้บริโภคมีการพฒันากลยุทธ์ของ
ตนเองเพื่อลดความเสี่ยงท่ีรับรู้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเม่ือจะท าการตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยง หรือมีการจัดการความเสี่ยงหลายกลยุทธ์
ตามผลการวิเคราะห์ข้างต้น 

4. ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุและการศกึษาท่ีแตกตา่ง
กันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว
แตกตา่งกนั ซึง่จากผลการวิเคราะห์พบวา่  

เพศท่ีแตกตา่งกันมีการจดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ
จากบริษัทน าเท่ียวรวมทุกด้าน ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านความภักดีต่อบริษัทน าเท่ียว ด้าน
ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว และด้านการค้นหาความมั่นใจ ท่ีแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการ
จดัการความเสีย่งท่ีสงูกวา่เพศชายในทกุด้าน 
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กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี
การจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทุก
ด้าน และด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว ต่างจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป โดย
กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี มีการจัดการ
ความเสีย่งท่ีสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายตุัง้แต ่41 ปีขึน้ไป 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว
ตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านการค้นหาความมั่นใจแตกต่างกัน โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการจัดการความเสี่ยงด้านการค้นหาความมั่นใจท่ีสูงกว่า
กลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี ซึ่งความแตกต่างข้างต้นสอดคล้องกับทฤษฏี
ของนุชนารถ ว่องธวชัชัย (2539) ท่ีได้ให้แนวคิดไว้ว่า ลกัษณะของประชากรศาสตร์โดยสว่นรวม 
เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการซือ้ของ
นกัท่องเท่ียว เพราะปัจจยัทางประชากรศาสตร์เป็นสิง่ท่ีก าหนดแนวทางและรูปแบบของการตลาด
วา่ควรเน้นท่ีจะผลติในรูปแบบใด 

5. การรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยหากมีการรับรู้ความเสีย่ง
ในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวเพิ่มมากขึน้ย่อมมีผลท าให้การ
จัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวได้มากขึน้
เช่นเดียวกัน จากการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านหน้าท่ี ความเสี่ยง
ด้านกายภาพ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสงัคม ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา ความเสี่ยง
ด้านเวลา และความเสี่ยงด้านความรู้สกึ พบวา่ หากมีการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความรู้สกึมากขึน้ จะท าให้ระดับการจัดการความ
เสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวเพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกัน 
ขณะท่ีการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้าน
อ่ืนๆ มีค่าคงท่ี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
ระดบัความเสีย่งท่ีผู้บริโภครับรู้และความทนทานตอ่ความเสี่ยงของผู้บริโภค เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่กลยุทธ์การซือ้ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงมีการพฒันากลยทุธ์ของตนเองเพื่อลดความเสีย่งท่ีรับรู้ 
เป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภคเม่ือจะท าการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ นัน่คือ เม่ือผู้บริโภครับรู้
ถึงความเสีย่งมาก ผู้บริโภคยอ่มแสวงหาวิธีการจดัการความเสีย่งมากขึน้ตามไปด้วยนัน่เอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ผลการวิจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ตัง้แต ่55,001 บาทขึน้
ไป และเป็นพนกังานบริษัทเอกชน ดงันัน้ผู้ประกอบการบริษัทน าเท่ียวสามารถน าข้อมลูดงักลา่วไป
วางแผนก าหนดกลุม่เป้าหมายท่ีชัดเจนลงไป โดยค านึงถึงกลุม่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะ
ข้างต้นด้วย เช่น เน้นกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี และมีสถานภาพโสด 
หรือเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีท างานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 55,001 บาทต่อเดือนขึน้ไป เป็นต้น 
จากการก าหนดกลุม่เป้าหมายเจาะจงลงไปนี ้จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวตา่งประเทศ
สามารถด าเนินการวางแผนกลยทุธ์ท่ีใช้ส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะกลุม่ได้ชดัเจนและมีและสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
เพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี และมีสถานภาพโสด ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์เฉพาะกลุ่ม
ดงักลา่ว สง่ผลให้ประสบความส าเร็จมากกวา่การก าหนดกลุม่เป้าหมายท่ีกระจายทัว่ไป ซึง่อาจไม่
ครอบคลมุหรือไม่ตรงจุดเทา่ท่ีควร 

2. ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจยัเร่ืองการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคชาวไทยมาก าหนดกลยทุธ์ของบริษัทได้ แบ่ง
ตามหวัข้อยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผลการรับรู้ความเสี่ยงด้านหน้าท่ีอยู่ในระดับสงู ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านคุณภาพ
ของการบริการไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวกลา่วอ้าง รายการท่องเท่ียว โรงแรมและร้านอาหาร
ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวก าหนด หรือมัคคเุทศก์มีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวไม่มากพอ 
และให้บริการไม่ทัว่ถึง ดงันัน้ บริษัทน าเท่ียวควรรักษาคณุภาพของการบริการ และควรก าหนดกล
ยทุธ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ ท่ีมีความสนใจ เช่น มีการให้นกัท่องเท่ียวท่ีเคยใช้บริการแล้วเลา่ถึง
ประสบการณ์ท่ีเคยใช้บริการเพื่อแลกกบัสว่นลดครัง้ถดัไป 

2.2 ผลการรับรู้ความเสีย่งด้านกายภาพอยูใ่นระดบัสงู ในเร่ืองผู้น าเท่ียวให้ข้อมลูผู้บริโภค
ไม่ชัดเจนและเพียงพอ ดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง ท าให้อาจหลงทาง หรือเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ 
ดงันัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรให้ความส าคัญในขัน้ตอนการคัดเลือกผู้น าเท่ียว เน่ืองจากผู้น าเท่ียว
เป็นบุคคลส าคญัท่ีท าให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภยั นอกจากนัน้แล้วจึงควรให้ผู้ ใช้บริการท า
แบบประเมินผู้ น าเท่ียวเพื่อให้รางวัลพิเศษแก่ผู้ น าเท่ียวท่ีสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และ
ปรับปรุงผู้น าเท่ียวท่ีดแูลลกูค้าได้ไม่ดีตามท่ีควรจะปฏิบติั 
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2.3 ผลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินอยู่ในระดบัสงู ได้แก่ประเด็นเร่ืองการซือ้แพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว อาจมีค่าใช้จ่ายอ่ืนแอบแฝง แพ็คเกจทอ่งเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท า
ให้ผู้บริโภคเสียเงินมากกว่าการวางแผนท่องเท่ียวด้วยตนเองโดยได้คุณภาพท่ีใกล้เคียงกัน หรือ
คุณภาพโรงแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ และมัคคุเทศก์จากแพ็คเกจท่องเท่ียวไม่คุ้มค่ากับเงินท่ี
เสียไป ดังนัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรแจกแจงค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเร่ือง
ใดบ้าง หรือค านวนคา่ใช้จ่ายทกุอยา่งเพื่อเรียกเก็บในครัง้เดียวและรับประกนักบัผู้บริโภควา่จะไม่มี
การเรียกเก็บอีก ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภค 

2.4 ผลการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยาอยู่ในระดบัสงู ได้แก่ประเด็นเร่ืองหลงัจากช าระ
เงินค่าแพ็คเกจท่องเท่ียว ผู้บริโภคมักจะวิตกกังวลเก่ียวกับการท่องเท่ียวว่าจะไม่ดีตามท่ีคาดหวงั 
และหลังจากการท่องเท่ียวผู้ บริโภครู้สึกผิดหวัง เสียใจ เน่ืองจากการท่องเท่ียวตามแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวมีเวลาท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีไม่ตรงตามท่ีต้องการ ไม่ดีตามท่ีคาดหวงั หรือตามท่ี
บริษัทน าเท่ียวแจ้งไว้ ดงันัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรติดต่อสื่อสารกบัลกูค้าอย่างสม ่าเสมอหลงัจากมี
การช าระเงินแล้ว เช่น การแจ้งรายงานอุณหภมิูของสถานท่ีทอ่งเท่ียวในแพ็คเกจ หรือรูปแบบเคร่ือง
แตง่กายท่ีเหมาะสม สิง่ของท่ีควรเตรียมไป และควรแจ้งรายละเอียดอย่างชดัเจนวา่จะไปท่ีสถานท่ี
ใดบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละสถานท่ี ผู้บริโภคจะได้มีความเข้าใจที่ถกูต้อง และรู้สกึสบายใจเม่ือ
มีการติดตอ่อยา่งสม ่าเสมอ 

2.5 ผลการรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลาอยู่ในระดับสูง ได้แก่ประเด็นเร่ืองผู้บริโภคใช้เวลา
ค้นหาแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวต่างๆ แต่แพ็คเกจท่องเท่ียวกลบัไม่ดีตามท่ีคาดหวัง  
เสยีเวลาในการท่องเท่ียวตามแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นไปความต้องการ และการติดต่อสอบถาม 
รวมไปถึงการช าระแพ็คเกจน าเท่ียวกับบริษัทน าเท่ียว มีความยุ่งยาก ดงันัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควร
แจกแจงรายการท่องเท่ียวอย่างละเอียด มีขัน้ตอนของกระบวนการขายและตอบค าถามลูกค้า
อยา่งเป็นระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าหรือผู้ ท่ีมีความสนใจ 

2.6 ผลการรับรู้ความเสี่ยงด้านความรู้สกึอยู่ในระดบัสงู ได้แก่ประเด็นเร่ืองกลวัว่าผู้ ร่วม
ท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมท่ีท าให้ไม่พึงพอใจ เช่น ส่งเสียงดัง ไม่ตรงต่อเวลา และไม่มีมารยาท 
ระหว่างท่องเท่ียวมีความหวาดกลวัว่าอาจเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด สนึามิ น า้ท่วม 
และพายุ ท่ีบริษัทน าเท่ียวไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภยัได้ และกลวัวา่การท่องเท่ียวเป็นหมู่
คณะอาจเป็นเป้าหมายการโจรกรรมจากมิจฉาชีพ ดงันัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรแจ้งข้อตกลงในการ
ปฏิบติัระหว่างการท่องเท่ียวกับลกูค้าให้ทัว่ถึงและชัดเจน มีการแจกข้อควรปฏิบัติ  ช่ือหน่วยงาน 
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หมายเลขติดต่อเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ และวิธีป้องกันจากการถูกโจรกรรม เพื่อให้ผู้ บริโภครู้สึก
ปลอดภยัในเบือ้งต้น และรับรู้ได้วา่บริษัทน าเท่ียวได้เลง็เห็นถึงปัญหาตา่งๆข้างต้น 

3. ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยเร่ืองการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวของผู้บริโภคชาวไทยมาก าหนดกลยทุธ์ของบริษัท
ได้ แบง่ตามหวัข้อยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ผลการจดัการความเสี่ยงด้านการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดบัสงูท่ีสดุ ได้แก่ประเด็นเร่ือง
เปรียบเทียบข้อมูลและราคาของแพ็คเกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวก่อน
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ และการสอบถามความพงึพอใจคนรู้จกัท่ีเคยใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรมีการเปรียบเทียบการบริการของตนกับ
บริษัทคู่แข่งอย่างสม ่าเสมอ และแสวงหาแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีก าลงัอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคอยู่
ตลอดเวลา 

3.2 ผลการจดัการความเสี่ยงด้านความภกัดีต่อบริษัทน าเท่ียวอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ ได้แก่
ประเด็นการแนะน าให้ผู้ อ่ืนเลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวท่ีผู้บริโภครู้สกึพึงพอใจบริษัท และหาก
รู้สกึพึงพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ ผู้บริโภคจะเลอืกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้อีกในครัง้
ต่อไป ดังนัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรรักษาคุณภาพของการบริการ มีการให้ส่วนลดลูกค้าเก่า หรือ
ลกูค้าท่ีมีการแนะน า บอกตอ่เพื่อขยายฐานลกูค้าและรักษาลกูค้าเดิมไว้  

3.3 ผลการจัดการความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ของบริษัทน าเท่ียวอยู่ในระดับสูง 
โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความคิดเห็นของผู้ ท่ีเคยใช้บริการบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีผลต่อการ
เลอืกบริษัทน าเท่ียว มีการจัดการความเสี่ยงในระดบัสงูท่ีสดุ สว่นเร่ืองบริษัทท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มักให้การบริการท่ีดีกว่าบริษัทท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงน้อยกว่า และผู้บริโภคมักพึงพอใจแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวของบริษัทน าเท่ียวบริษัทท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีมายาวนาน มากกว่าบริษัทท่องเ ท่ียวท่ีเพิ่งเปิด
ด าเนินการมีการจัดการความเสี่ยงในระดับสูง ดังนัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรมีช่องทางออนไลน์
เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย และมีการตรวจสอบความคิดเห็นของผู้บริโภคทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน าความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเคยใช้บริการมาปรับปรุงและก าหนดกลยุทธ์
ตอ่ไป 

3.4 ผลการจัดการความเสี่ยงด้านราคาแพ็คเกจท่องเท่ียวอยู่ในระดบัสงู ได้แก่ประเด็น
เร่ืองบริษัทท่องเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพ็คเกจท่องเท่ียวแพงกวา่ มักมีบริการท่ีดีกว่าบริษัทท่องเท่ียวท่ีตัง้
ราคาแพ็คเกจท่องเท่ียวถูกกว่า แต่ประเด็นเร่ืองผู้ บริโภคมักเลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวท่ีมี
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แพ็คเกจทอ่งเท่ียวราคาแพงท่ีสดุมีการจดัการความเสีย่งในระดบัต ่า ดงันัน้บริษัทน าเท่ียวจึงควรใช้
กลยุทธ์ก าหนดราคาให้เหมาะสม การตัง้ราคาท่ีต ่าเพื่อเรียกลูกค้าก็อาจท าให้บริษัทขาดความ
นา่เช่ือถือ หรือหากตัง้ราคาสงูเกินไปก็อาจท าให้ลกูค้าเลอืกใช้บริการเจ้าอ่ืนได้ 

3.5 ผลการจัดการความเสี่ยงด้านการค้นหาความมั่นใจอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ
ประเด็นข้อตกลง เงื่อนไขการทอ่งเท่ียวและการให้บริการของบริษัทน าเท่ียวมีผลตอ่การเลอืกบริษัท
น าเท่ียวของผู้บริโภค มีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงูท่ีสดุ สว่นประเด็นการเลอืกบริษัทน าเท่ียว
ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และจ านวนผู้ ติดตามบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีผลตอ่การเลอืกบริษัทน าเท่ียว มีการจดัการความเสีย่งในระดบัสงู ดงันัน้บริษัทน าเท่ียว
จึงควรระบุข้อตกลง และเงื่อนไขในการให้บริการอย่างชัดเจน มีช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสารกับ
ผู้บริโภคอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภค 

4. ผู้ ประกอบการสามารถน าผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 มาก าหนดกลยุทธ์ในการ
รับมือกับการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกตา่งกนัในด้านเพศ อาย ุและการศกึษา ได้แก่ 

4.1 เพศแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในด้านการค้นหาข้อมูล ด้านความภักดีต่อ
บริษัทน าเท่ียว ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว และด้านการค้นหาความมัน่ใจท่ีแตกตา่งกนั  

4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทุกด้านต่างจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุตัง้แต ่
41 ปีขึน้ไป และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
แพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวรวมทุกด้านต่างจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายุตัง้แต ่
41 ปีขึน้ไป 

4.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านการค้นหาความมัน่ใจแตกตา่งกัน 

5. ผู้ประกอบการสามารถน าผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 คือ การรับรู้ความเสี่ยงมีผล
ต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียว  มา
ก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทได้ กลา่วคือ หากผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศจากบริษัทน าเท่ียวด้านความรู้สกึอันได้แก่ ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์จาก
การใช้บริการ ได้แก่ เหตกุารณ์ท่ีไม่คาดฝัน เช่น ภูเขาไฟระเบิด สนึามิ น า้ท่วม และพายุ เกิดขึน้ใน
ระหว่างการท่องเท่ียว ผู้ ร่วมท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่ีท าให้ไม่พึงพอใจ เช่น สง่เสียงดัง ไม่ตรงต่อ
เวลา และไม่มีมารยาท และการถูกโจรกรรมจากมิจฉาชีพระหวา่งการท่องเท่ียว จะท าให้ระดบัการ
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จดัการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวต่างประเทศอันได้แก่ การค้นหาข้อมูล ความ
ภกัดีต่อบริษัทน าเท่ียว ภาพลกัษณ์ของบริษัทน าเท่ียว ราคาแพ็คเกจท่องเท่ียว การค้นหาความ
มัน่ใจ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ดงันัน้ บริษัทน าเท่ียวจึงควรก าหนดกลยุทธ์ และสื่อสาร
ให้ผู้บริโภครับรู้ว่าบริษัทได้ให้ความส าคัญ ตระหนักถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ และมีแผนการเพื่อ
รองรับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภยัทางธรรมชาติ การอยูร่่วมกันของผู้บริโภค 
หรือเหตุร้ายท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กบัผู้บริโภค และสามารถลดความเสี่ยงท่ี
ผู้บริโภครับรู้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ศกึษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 
2. ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในการท่องเท่ียวด้วยตนเองของ

นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 
3. ศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวต่างประเทศโดยใช้บริการแพ็คเกจ

ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศของผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการบริษัทน าเท่ียวน าความรู้ไป
พฒันารูปแบบแพ็คเกจทอ่งเท่ียว 

4. ศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้จากการเดินทางไปท่องเท่ียว
ตา่งประเทศ เพื่อน าผลท่ีได้มาพฒันา และปรับปรุงในการวางแผนการจดัน าเท่ียว 

5. ศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองคุณภาพในการให้บริการของผู้ ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว
ต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง  เพื่อให้การ
บริการของธุรกิจน าเท่ียวตา่งประเทศมีความเหมาะสม และสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึน้ 

6. ท าการศึกษาเก่ียวกับนักท่องเท่ียวชาวไทยเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้
ประกอบธุรกิจสว่นตวั ซึง่จะเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลุม่นกัทอ่งเท่ียวเป้าหมายแต่
ละกลุม่วา่มีพฤติกรรมการทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเช่นไร ซึง่สามารถน าไปวางแผนการตลาดด้านการ
ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเฉพาะกลุม่ของนกัทอ่งเท่ียวได้ 
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ภาคผนวก ก. 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การรับรู้และการจัดการความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว 
ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยวของผู้บริโภคในประเทศไทย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง: การรับรู้และการจัดการความเส่ียงในการใช้บริการแพค็เกจท่องเที่ยว 
ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยวของผู้บริโภคในประเทศไทย 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพื่อรวบรวมข้อมลูเพื่อท าวิจยัในรายวชิา ระเบียบวิธีการวิจยั
ทางธุรกิจของนกัศกึษาปริญญาโท  หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยแบบสอบถามมีทัง้หมด 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
ตอนท่ี 2 การรับรู้ความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 
ตอนท่ี 3 การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัข้อมลูของทา่นมากท่ีสดุเพียงข้อละ 1 ช่อง 
1. เพศ    [  ] ชาย    [  ] หญิง  

2. อาย ุ   [  ] ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี  [  ] 21 – 30 ปี  
[  ] 31 – 40 ปี    [  ] ตัง้แต ่41 ปีขึน้ไป  

3. ระดบัการศกึษา  [  ] ต ่ากวา่มธัยมปลายหรือเทียบเทา่  
[  ] อนปุริญญาหรือเทียบเทา่  
[  ] ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  [  ] สงูกวา่ปริญญาตรี  

4. รายได้   [  ] ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท  
[  ] 25,001 - 35,000 บาท  [  ] 35,001 – 45,000 บาท  

[  ] 45,001 – 55,000 บาท  [  ] ตัง้แต ่55,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ   [  ] นกัเรียน / นกัศกึษา   [  ] พนกังานบริษัทเอกชน  
[  ] ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
[  ] ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ  [  ] วา่งงาน / เกษียญ 
[  ] อ่ืนๆ โปรดระบุ __________________  

6. สถานภาพ   [  ] โสด    [  ] สมรส / อยูด้่วยกนั  [  ] หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่
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ตอนที่ 2 การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทน า
เที่ยว 

ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ  

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพค็เกจท่องเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับความคิดเหน็ 

4 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

3 
เหน็ด้วย 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ความเส่ียงด้านหน้าที่ (Functional Risk)  
1. รายการท่องเท่ียวไมเ่ป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวก าหนด 

    

2. โรงแรมและร้านอาหารไมเ่ป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวก าหนด     

3. คณุภาพของการบริการไมเ่ป็นไปตามท่ีบริษัทน าเท่ียวกลา่วอ้าง     

4. มคัคเุทศก์มีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวไมม่ากพอ และ
ให้บริการไมท่ัว่ถึง 

    

ความเส่ียงด้านกายภาพ (Physical Risk) 
1. ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดนิทางท่องเท่ียว ไมไ่ด้มาตรฐาน ไม่
สะดวกสบาย  

    

2. โรงแรมและร้านอาหารไมส่ะอาด อปุกรณ์ในห้องพกัไมไ่ด้
มาตรฐาน หรือตัง้อยู่ในท าเลท่ีไมป่ลอดภยั ท าให้อาจเกิดเหตุ
อนัตรายได้ 

    

3. ผู้ขบัข่ียานพาหนะท่ีบริษัทน าเท่ียวจดัหา ขาดความระมดัระวงัใน
การขบัข่ี 

    

4. ผู้น าเท่ียว ให้ข้อมลูท่านไมช่ดัเจนและเพียงพอ ดแูลลกูค้าไมท่ั่วถึง 
ท าให้ท่านอาจหลงทาง หรือเกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้ 

    

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
1. คณุภาพโรงแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ และมคัคเุทศก์จาก
แพค็เกจท่องเท่ียวไม่คุ้มคา่กับเงินท่ีเสียไป 

    

2. แพค็เกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท าให้ท่านเสียเงินมากกวา่
การวางแผนท่องเท่ียวด้วยตนเองโดยได้คณุภาพท่ีใกล้เคียงกนั 

    

3. การซือ้แพค็เกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียว อาจมีค่าใช้จ่ายอ่ืน
แอบแฝง 
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การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการแพค็เกจท่องเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับความคิดเหน็ 

4 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

3 
เหน็ด้วย 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) 
1. ท่านรู้สกึเสียหน้า เน่ืองจากแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีท่านใช้บริการไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการยอมรับของคนทัว่ไปในสงัคม 

    

2. การใช้บริการแพค็เกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวท าให้สงัคมมอง
ท่านวา่เป็นคนล้าสมยั ไมน่่าสนใจ 

    

3. การเท่ียวในรูปแบบหมูค่ณะ ท าให้คนท้องถิ่นไมต้่อนรับท่าน 
เน่ืองจากสร้างความรบกวนและท าความสกปรก 

    

ความเส่ียงด้านจติวทิยา (Psychological Risk) 
1. หลงัจากช าระเงินคา่แพค็เกจท่องเท่ียว ท่านมกัจะวิตกกงัวล
เก่ียวกบัการท่องเท่ียววา่จะไมด่ีตามท่ีคาดหวงั 

    

2. หลงัจากการท่องเท่ียวท่านรู้สกึผดิหวงั เสียใจ เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวตามแพค็เกจท่องเท่ียวมีเวลาท่องเท่ียวในแตล่ะสถานท่ีไม่
ตรงตามท่ีท่านต้องการ 

    

3. หลงัจากการท่องเท่ียวท่านรู้สกึผดิหวงั เสียใจ เน่ืองจากแพค็เกจ
ท่องเท่ียวท่ีท่านเลือกใช้บริการไมด่ีตามท่ีคาดหวงั หรือตามท่ีบริษัท
น าเท่ียวแจ้งไว้ 

    

ความเส่ียงด้านเวลา (Temporal Risk) 
1. ท่านใช้เวลาค้นหาแพค็เกจท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวตา่งๆ แต่
แพค็เกจท่องเท่ียวกลบัไมด่ีตามท่ีคาดหวงั 

    

2. การตดิตอ่สอบถาม รวมไปถึงการช าระแพ็คเกจน าเท่ียวกบับริษัท
น าเท่ียว มีความยุ่งยาก เสียเวลา 

    

3. ท่านเสียเวลาในการท่องเท่ียวตามแพค็เกจท่องเท่ียวท่ีไมเ่ป็นไป
ความต้องการของท่าน 

    

ความเส่ียงด้านความรู้สึก (Sensory risk) 
1. ระหวา่งท่องเท่ียวท่านมีความหวาดกลวัว่าอาจเกิดภยัธรรมชาต ิ
เช่น ภเูขาไฟระเบิด สนึาม ิน า้ท่วม และพาย ุท่ีบริษัทน าเท่ียวไม่
สามารถคุ้มครองความปลอดภยัได้ 

    

2. ท่านกลวัว่าผู้ ร่วมท่องเท่ียวของท่านจะมีพฤตกิรรมท่ีท าให้ท่านไม่
พงึพอใจ เช่น สง่เสียงดงั ไมต่รงตอ่เวลา และไม่มีมารยาท 

    

3. ท่านกลวัวา่การท่องเท่ียวเป็นหมูค่ณะอาจเป็นเป้าหมายโจรกรรม     
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ตอนท่ี 3 การจดัการความเสีย่งในการใช้บริการแพ็คเกจทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจากบริษัทน าเท่ียว 
ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ  

การจัดการความเส่ียงในการใช้บริการแพค็เกจท่องเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับความคิดเหน็ 

4 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

3 
เหน็ด้วย 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

การค้นหาข้อมูล  
1. ท่านหาข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในการเลือกใช้บริการ
แพค็เกจท่องเท่ียวก่อนตดัสนิใจเลือกใช้บริการ 

    

2. ท่านมกัสอบถามความพงึพอใจคนรู้จกัท่ีเคยใช้บริการแพค็เกจ
ท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการตดัสนิใจเลือกใช้บริการของท่าน 

    

3. ท่านเปรียบเทียบข้อมลูและราคาของแพค็เกจท่องเท่ียวจาก
บริษัทน าเท่ียวตา่งๆ ก่อนการตดัสนิใจเลือกใช้บริการ 

    

ความภักดีต่อบริษัทน าเที่ยว 
1. หากท่านรู้สกึพงึพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ ท่านจะ
เลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้อีกในครัง้ตอ่ไป 

    

2. หากท่านรู้สกึพงึพอใจบริษัทน าเท่ียวท่ีเคยใช้บริการ ท่านจะ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนเลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียวนัน้ 

    

ภาพลักษณ์ของบริษัทน าเที่ยว 
1. ท่านคดิวา่บริษัทท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมกัให้การบริการท่ีดีกวา่
บริษัทท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงน้อยกวา่ 

    

2. ท่านคดิวา่ท่านจะพงึพอใจแพค็เกจท่องเท่ียวของบริษัทน าเท่ียว
บริษัทท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีมายาวนาน มากกวา่บริษัทท่องเท่ียวท่ีเพิง่
เปิดด าเนินการ 

    

3. ความคิดเห็นของผู้ ท่ีเคยใช้บริการบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มี
ผลตอ่การเลือกบริษัทน าเท่ียว 

    

ราคาแพค็เกจท่องเที่ยว 
1. บริษัทท่องเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพค็เกจท่องเท่ียวแพงกวา่ มกัมี
บริการท่ีดีกวา่บริษัทท่องเท่ียวท่ีตัง้ราคาแพค็เกจท่องเท่ียวถกูกวา่ 

    

2. หากมีแพค็เกจท่องเท่ียวคล้ายคลงึกนัในแตล่ะบริษัท ท่านมกั
เลือกใช้บริการบริษัทน าเท่ียว ท่ีมีแพค็เกจท่องเท่ียวราคาแพงท่ีสดุ 
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การจัดการความเส่ียงในการใช้บริการแพค็เกจท่องเที่ยว
ต่างประเทศจากบริษัทน าเที่ยว 

ระดับความคิดเหน็ 

4 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

3 
เหน็ด้วย 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

การค้นหาความม่ันใจ 

1. ท่านเลือกบริษัทน าเท่ียวท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน  

    

2. ข้อตกลง เง่ือนไขการท่องเท่ียวและการให้บริการของบริษัทน า
เท่ียวมีผลตอ่การเลือกบริษัทน าเท่ียวของท่าน 

    

3. จ านวนผู้ตดิตามบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีผลตอ่การเลือก
บริษัทน าเท่ียวของท่าน 

    

 

ขอขอบคณุท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค. 
บันทึกข้อความขอเรียนเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล จิตรี จรัสศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 29 มกราคม 2530 
สถานที่เกิด จงัหวดัพิษณุโลก 
วุฒิการศึกษา บช.บ. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

บธ.ม. การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 94/190 ม.ชยัพฤกษ์ รามอินทรา-วงแหวน2  

ถ.คู้บอย แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510   
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