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บทคัดย่อ 
 

งานศึกษานี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดย
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
แบบอิสระ (FIT- Free/Fully Independent Traveler) มากที่สุด รวมไปถึงภาครัฐไทยที่สามารถน า
ข้อมูลไปประเมิน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายด้านการท่องเที่ยวของตนที่ใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระมาก
ที่สุด 

ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจ านวน 18 คน ซึ่งทั้งหมด
เป็นนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT) ที่ไปท่องเทีย่วเกาะไต้หวันมาแล้ว โดยค าถามครอบคลุมข้อมูลต่างๆ
ของนักท่องเที่ยว ทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกไป
ท่องเที่ยวไต้หวัน พฤติกรรมในการท่องเที่ยวไต้หวันและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปของ และการ
เปรียบเทียบการท่องเที่ยวไต้หวันกับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไต้หวัน ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ไต้หวัน นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลไต้หวัน และข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไป
ในไต้หวันย้อนหลังเพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และการเรียนรู้ภายหลังการ
ท่องเที่ยว ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้แก่กลุ่มอ้างอิงคือ
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เพ่ือนและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวไต้หวันที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) ที่หลากหลาย ราคา 
(Price) ที่เหมาะสม การส่งเสริมการตลาด (Promotions) ของการท่องเที่ยวไต้หวัน ประสบการณ์ที่ดี
ที่ได้รับจากปัจจัยด้านบุคคล (People) ของการท่องเที่ยวไต้หวัน ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันที่ง่ายและสะดวก และปัจจัยด้านกายภาพและการ
น าเสนอ (Physical Evidence) ของไต้หวันในภาพรวม  
 ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพบว่าก่อนการไปท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่รู้ว่า
ไต้หวันมีอะไร แค่อยากลองไปหรือเป็นทางเลือกใหม่ๆเท่านั้น แต่ภายหลังจากการไปท่องเที่ยวไต้หวัน
มาแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการท่องเที่ยวเที่ยวไต้หวันตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวของตน 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจมากต่อการท่องเที่ยวไต้หวัน  และคาดว่าน่าจะ
กลับไปหรือจะกลับไปท่องเที่ยวไต้หวันอีกแน่ๆ รวมไปถึงยังจะแนะน าให้คนรู้จักไปท่องเที่ยวไต้หวัน
อีกด้วย จุดเด่นของไต้หวันในสายตาของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ได้แก่ อาหาร ค่าใช้จ่ายที่ถูก 
ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย ความง่ายและสะดวกสบายในการท่องเที่ยว 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวแบบอิสระ, นักท่องเที่ยวแบบอิสระ 
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 ABSTRACT 
 

This research studied the factors affecting Thai FITs’ (Free/Fully 
Independent Traveler) decision making process to travel to Taiwan and their travel 
behaviors. The results will be beneficial to business operators in related fields to 
develop products and services that can captivate Thai travelers and fulfill their 
needs. Besides, Thai governments can use these results to evaluate, revamp and 
develop their existing tourism policies to be more effective and to attract more Thai 
fully independent travelers. 

The researcher conducted in-depth interviews with 18 Thai fully 
independent travelers who have been to Taiwan for traveling. The questions covered 
their personal information, their decision making process to choose Taiwan as their 
destination, their travel behaviors both in Taiwan and in general and the comparison 
between Taiwan and Thailand tourism. Moreover, the researcher studied and 
gathered information regarding Taiwan tourism including attractions, transportation, 
Taiwan tourism policies and the historical number of visitor arrivals in order to study 
the change. 

The results from the research show that the internal factors affecting Thai 
FITs’ decision to travel to Taiwan are their motivations and the learning from their 
past travel experiences. Besides, the external factors are friends and families which 
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are also known as reference groups. In addition, there are the marketing mix factors 
that affect travelers’ decision which are various tourism products, reasonable price or 
travel cost, Taiwan’s tourism promotions, good experiences from relevant person in 
Taiwan’s tourism industry, convenient traveling process and physical evidence 
ensuring the goodness of Taiwan’s tourism. 

The results from the research show that the majority of the samples did 
not know much about Taiwan before going there and just wanted to give it a try. 
However, after the trip, most of the samples thought that traveling in Taiwan was 
concordant with their travel styles. Moreover, they were satisfied with their Taiwan 
trip and thought that they would/might travel to Taiwan again and would give their 
acquaintances a recommendation to go there as well. From Thai FITs’ point of view, 
the distinctive points of Taiwan tourism were Taiwanese food, low travel budget, its 
orderliness, its safety and its amiable and convenient travel system. 
 
Keywords: Independent Travel, Fully Independent Traveler 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยส าเร็จลุลวงไปดวยดีด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ความรู้ แนวคิด ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าในการ
ท าการศึกษาครั้งนี้ ท าให้งานศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีวามรู้สึกทราบซึ้งในความกรุณา
ของอาจารย์และขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงมาไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี กรรมการสอบการศึกษา
อิสระ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการท าการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจนคณาจารย์
โครงการบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้สั่งสอนและ
ให้ความรู้ ที่สามารถน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ 

ขอขอบคุณ พ่ีๆ โคร งการบริ หาร ธุ รกิ จ  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน ามาโดยตลอด 

ขอขอบคุณพ่อแม่ ครอบครัว และเพ่ือนๆ ที่คอยให้ก าลังใจ ผลักดัน และให้ความ
ช่วยเหลือในการท าการศึกษาอิสระครั้งนี้ 

ขอขอบคุณผู้ที่เสียสละเวลามาให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ ซึ่งท าให้การศึกษา
ในครั้งนี้สมบูรณ์และลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยรู้สึกทราบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านอีก
ครั้งไว้ในโอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ในปีพ.ศ.2545 ละครชุดสัญชาติไต้หวันเรื่อง “รักใสๆหัวใจ4ดวง” หรือ “Meteor 
Garden” ซึ่งประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ท าให้เกิดกระแส “F4 Fever” ในประเทศไทย จนท าให้เกิด
กระแสความนิยมในสื่อบันเทิงไต้หวัน ไม่ต่างจากกระแสของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน หรือกระแส
ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงก่อนหน้า และละครเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ท าให้คนไทยเริ่มรู้จักและให้
ความสนใจเกาะไต้หวัน (Republic of China(Taiwan)) มากขึน้ 

ทางด้านรัฐบาลไต้หวันเองก็ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศตน
เช่นกัน โดยได้มีนโยบายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น "Project Vanguard for 
Excellence in Tourism" ซึ่งเป็นแผนด าเนินงานปี 2009-2014 ของส านักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน 
(Tourism Bureau, M.O.T.C. Republic of China(Taiwan)) โดยมีวิสัยทัศน์คือ “พัฒนาไต้หวันให้
กลายเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวในทวีปเอเชีย โดยการสรรสร้างการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับ
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ” ตลอดระยะเวลาภายใต้นโยบายนี้ ไต้หวันได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพและจัดระเบียบเส้นทาง
ท่องเที่ยวหลัก 13 เส้นทางรอบเกาะไต้หวัน พัฒนาสินค้าหรือแพ็คเกจท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน มีการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่นอีกด้วย  

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน5ตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทางการ
ท่องเที่ยวไต้หวันเริ่มให้ความสนใจมาตั้งแต่สมัย Project Vanguard for Excellence in Tourism 
เพ่ิงเริ่มด าเนินการ ในปัจจุบัน ทางการท่องเที่ยวแห่งไต้หวันเองก็ได้ด าเนินการเชิงรุกด้านการ
ท่องเที่ยวกับประเทศไทยภายใต้สโลแกน ‘Time for Taiwan’  

จากข้อมูลของส านักงานการท่องเที่ยวแห่งไต้หวัน พบว่าในปี 2002 ซึ่งเป็นปีที่ละครชุด
เรื่อง “รักใสๆหัวใจสี่ดวง” ออกฉายในประเทศไทย จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวไต้หวันมี
จ านวนมากกว่าปีใกล้เคียง และหลังจากนั้นจ านวนก็มีการลดลง แต่ในช่วงหลังจากปี 2009 จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยก็เริ่มกลับมาเพ่ิมขึ้น และเป็นที่น่าสนใจว่าจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 
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2015 มีจ านวนถึง 124,409 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2014 ถึง 18.7% หรือประมาณเกือบ20 ,000คน 
ตามท่ีแสดงในภาพที่ 1.1 
 

 
ภาพที่1.1 สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปไต้หวัน 
สืบค้นจาก http://admin.taiwan.net.tw/index_en.aspx (สิงหาคม 2559) 
 

การประชาสัมพันธ์แคมเปญ ‘Time for Taiwan’ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการ
ออกบูธตามงานท่องเที่ยวต่างๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงการด าเนินการผ่อนปรน
ระเบียบการขอวีซ่าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยวที่ได้รับมอบหมายจาก
การท่องเที่ยวไต้หวัน ให้ไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบอาชีพ เอกสารการเงิน และได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และการเปิดเส้นทางบินตรงจากประเทศ
ไทยไปสู่ไต้หวันของสายการบินต้นทุนต่ า เช่น Tiger Air และ V Air ซึ่งท าให้การไปไต้หวันไม่ใช่เรื่อง
ยากและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก ส่งผลให้มีคนไทยเที่ยวไต้หวันเพ่ิมขึ้นถึง 40.88% ในเดือน มกราคม-
พฤษภาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 (ข้อมูลจาก Tourism Bureau, 
Republic of China (Taiwan)) และการท่องเที่ยวไต้หวัน ส านักงานกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งดูแลตลาด
นักท่องเที่ยวไทยยังคาดการณ์ว่า ในปี 2559 จะมีคนไทยเที่ยวไต้หวัน 1.7 แสนคน เพ่ิม 36.64% จาก
ปี2558 ที่มีนักท่องเที่ยวไทยจ านวน 124,409 คน 

จากกระแสความนิยมในสื่อบันเทิงไต้หวัน นโยบายส่งเสริมให้คนต่างชาติมาท่องเที่ยว
ไต้หวัน และการที่มีสายการบินที่เปิดเส้นทางบิน ไทย-ไต้หวัน เพ่ิมขึ้น ดังกล่าวข้างต้นที่เชื่อกันว่า
ส่งผลต่อการเกิดกระแสความนิยมในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเกาะไต้หวันแล้ว 
นอกจากนั้นมีปัจจัยอ่ืนหรือไม่ ที่ท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น  

ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถการเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ท าให้การท่องเที่ยวด้วย
ตัวเอง (Independent travel) ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเองด้วย โดยจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี พ.ศ.2558 นักท่องเที่ยวชาวไทย

110,650 
98,390 103,089 93,568 95,643 90,069 84,586 78,405 

92,949 102,902 97,712 104,138 104812 
124409 
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ร้อยละ 90.8 จัดการการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยตัวเอง โดยมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นมาโดย
ตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จึงท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีความน่าใจเป็นอย่างมาก 

งานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยศึกษารูปแบบของการท่องเที่ยว ระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการไป
ท่องเที่ยวไต้หวันในแต่ละครั้ง ผลการวิจัยที่ได้จะท าให้เข้าใจแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว เช่น สายการบิน โรงแรมที่พัก บริษัทน าเที่ยว เว็บไซต์การท่องเที่ยวต่างๆ ที่สามารถน า
ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทย และคาด
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนไทยในการน าไปพัฒนาและออกนโยบายให้โดนใจและ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หันกลับไปท่องเที่ยวไทยเพ่ิมมากข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยแบบอิสระ  
 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีท าการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 18 คน 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เป็นผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวในเกาะไต้หวัน และเป็นนักท่องเที่ยวแบบอิสระ 
(IT- Independent Traveler หรือ FIT – Free/Fully Independent Traveler) โดยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลของงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรท่องเที่ยวดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน ที่พักโรงแรม เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ 

และบริษัททัวร์ เป็นต้น ที่สามารถทราบถึงปัจจัยที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย และสามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบสินค้าและ
บริการที่เหมาะสมกับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวแบบอิสระ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีจ านวนมากขึ้น 
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2. องค์กรภาครัฐไทยที่ดูแลการท่องเที่ยวสามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวไทยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น  
 
1.5 นิยามค าศัพท์ 
 

นักท่องเที่ยวแบบอิสระ (IT- Independent Traveler หรือ FIT – Free/Fully 
Independent Traveler) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่จัดการ วางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองทุกอย่าง 
หรืออาจมีการใช้บริการบางอย่างของบริษัทน าเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวก เช่น การจองตั๋ว
เครื่องบิน ที่พัก เป็นต้น โดยอาจจะเดินทางโดยล าพังหรือเดินทางเป็นกลุ่มก็ได้ (อ้างอิงจาก Alastair 
M. Morrison, 2013, p. 423)  
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระบน

เกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ซึ่งมี
ประเด็นดังต่อไปนี้  

2.1 การท่องเที่ยวแบบอิสระ (IT) และนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
2.4 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การท่องเที่ยวแบบอิสระ (IT) และนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT) 
 
  องค์การท่องเที่ยวโลกหรือ United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO) ได้ให้ค าจัดความของ การท่องเที่ยว (Tourism) ไว้ว่า “Tourism comprises the 
activities of the person traveling to and staying in places outside their usual 
environment  for not more than one consecutive year for leisure, business and other 
purpose.” ซึ่งสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวคือกิจกรรมของบุคคลที่เดินทางไปและพ านักอยู่ที่อ่ืนที่ไม่ใช่ที่
อยู่ตามปกติ เป็นเวลาไม่เกิน1ปีติดตอ่กัน เพ่ือการพักผ่อน ธุรกิจ และอ่ืนๆ  
  การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent Travel (IT)  หรือ Free Independent 
Travel (FIT))  คือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Becken and Hay, 2007, p.87) ในขณะที่ Alastair M. Morrison (2013, p. 
423) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบ FIT มี 2 ความหมาย ความหมายแรกคือ การท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวเดินทางโดยล าพัง และความหมายที่สองคือ การท่องเที่ยวทั้งโดยล าพังหรือเป็นกลุ่ม แต่
ไม่ได้ใช้บริการบริษัทน าเที่ยวที่มีตารางท่องเที่ยวที่แน่นอน แต่อาจจะมีการใช้บริการบางอย่างจาก
บริษัทน าเที่ยวได ้
  นักท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent Traveler หรือ Free/Fully Independent 
Traveler) คือ นักท่องเที่ยวที่วางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Lang and Frost, 2014, p. 14) 
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ในขณะที่ Alastair M. Morrison ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจจะเดินทางโดยล าพัง
หรือเป็นกลุ่มก็ได้ และจะไม่ใช้บริการบริษัททัวร์ แต่จะใช้วิธีหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆและหนังสือน า
เที่ยว (2013, p. 423) ทางด้าน Charlie Panakera (2003, p. 187 - 188) ได้ให้ความหมายของ
นักท่องเที่ยวแบบอิสระ ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบควบคุมดูแลตารางท่องเที่ยวและประสบการณ์จาก
การท่องเที่ยวด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวประเภทนี้มักจะชอบการผจญภัย ชื่นชอบสถานที่ที่ไม่ค่อยเป็น
ที่รู้จักและไม่ถูกรบกวน ท าให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้ดื่มด่ ากับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว  
 

สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ (2554, หน้า 74-90) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
นักท่องเทีย่วสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
หมายเหตุ. ดัดแปลงจาก สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ (2554) 
 

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงความต้องการ  
  การรับรู้ถึงความต้องการเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ถึงความแตกต่างของสิ่งที่ตนมีและสิ่งที่ต้องการ โดยสิ่งกระตุ้นที่ท าให้ตระหนัก
ถึงความต้องการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1.) สิ่งกระตุ้นภายในที่เกิดจากตัวนักท่องเที่ยวเอง เช่น ความต้องการ , จิตใต้ส านึก, อัต
ลักษณะส่วนบุคคล สภาวะทางกายภาพ  
 2.) สิ่งกระตุ้นภายนอก ได้แก่ บุคคลรอบข้างหรือสภาพแวดล้อม เช่น การที่รู้ว่าเพ่ือน
เดินทางไปท่องเที่ยวมา และสื่อโฆษณาต่างๆ 
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ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล  
  เมื่อเกิดความต้องการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะท าการค้นหาข้อมูล โดยคาดหวังว่า
ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีข้ึน แหล่งข้อมูลอาจมาจาก  
 1.) แหล่งข้อมูลภายใน (Internal search) ซึ่งจะเป็นแหล่งแรกที่นักท่องเที่ยวนึกถึง 
เนื่องจากเป็นการทบทวนความทรงจ าและประสบการณ์ในอดีตของตนเอง  
 2.) แหล่งข้อมูลภายนอก (External search) ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
แหล่งบุคคล  เช่น เพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก, แหล่งสาธารณะ เช่น องค์กรด้านการท่องเที่ยว และสื่อ
ต่างๆ ที่ไม่ได้จัดท าเพ่ือส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจใด และแหล่งการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการธุรกิจของตน เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัทท่องเที่ยว 
ตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก 
 เมื่อหาข้อมูลแล้ว นักท่องเที่ยวจะประเมินทางเลือกของการบริการการท่องเที่ยวต่างๆ
ตามคุณลักษณะที่ตนให้ความส าคัญ โดยเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 เกณฑ์คือ  
 1.) เกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม  เช่น ราคา และคุณภาพในการบริการ  
 2.) เกณฑ์ที่เป็นนามธรรม เช่น ภาพลักษณ์ของการบริการการท่องเที่ยวต่างๆ (สถานที่
ท่องเที่ยว, โรงแรม, สายการบิน, บริษัทน าเที่ยว) หรือความรู้สึกเมื่อเข้ารับบริการจากธุรกิจเหล่านั้น 
เป็นต้น  
 นักท่องเที่ยวจะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทางเลือกและตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนก็
ขึ้นอยู่กับระดับความส าคัญของเรื่องที่จะตัดสินใจ หากเป็นเรื่องหรือการเดินทางท่องเที่ยวที่ส าคัญมาก 
นักท่องเที่ยวอาจจะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทางเลือกมากกว่าปกติ นอกจากนี้ เกณฑ์ในการ
ประเมินทางเลือกแต่ละเกณฑ์อาจจะมีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่แตกต่างกัน สิ่งที่ส าคัญ
ต่อคนหนึ่งอาจจะไม่ส าคัญต่ออีกคนหนึ่งเลยก็เป็นได้  

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ 
 จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554 , หน้า 77) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจซื้อโดย
พิจารณาจากโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ตนสนใจ ราคาที่เหมาะสม วันและเวลาที่สะดวก เงื่อนไขต่างๆ 
และความน่าเชื่อถือของธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นๆ โดยทั่วไปความตั้งใจซื้อมักน าไปสู่การตัดสินใจที่จะ
ซื้อ แต่ก็อาจจะมีปัจจัยหรือสิ่งแทรกแซงได้ ที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอาจตัดสินใจที่จะไม่ซื้อบริการนั้นๆ 
เช่น ข่าวความไม่สงบทางการเมืองและภัยธรรมชาติของประเทศเป้าหมาย เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 หลังจากนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวแล้ว ก็จะน าประสบการณ์ที่ตนได้รับไปเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากประสบการณ์ที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ นักท่องเที่ยวก็จะพึงพอใจ 
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หรือหากสิ่งที่ได้รับนั้นสูงกว่าที่คาด พวกเขาก็จะพึงพอใจมาก ในทางตรงข้าม หากประสบการณ์ที่
ได้รับต่ ากว่าที่คาดหวังเอาไว้ นักท่องเที่ยวก็จะผิดหวัง โดยความรู้สึกเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อครั้งต่อไปของนักท่องเที่ยว 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ปัจจัย ได้แก่ 1.) ปัจจัยภายใน และ 2.) ปัจจัยภายนอก (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 37) ดังนี้ 

 
2.3.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวนักท่องเที่ยว
เอง ซึ่งเป็นตัวผลักดันของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยภายในที่มีผลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 1.) แรงจูงใจ 2.) การรับรู้ 3.) การเรียนรู้ 4.) บุคลิกภาพ 5.) 
ทัศนคติ และ 6.) รูปแบบการด าเนินชีวิต (สุวีร์ณัสญ์ โสภนศิริ, 2554, หน้า 96 – 114) 
    แรงจูงใจ (Motivation) 
    แรงจูงใจ คือ ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากภายใน ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยแรงจูงใจส าหรับนักท่องเที่ยว คือ “แรงขับภายในที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
เลือกที่จะไปเที่ยว ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง” (สุวีร์ณัสญ์ โสภนศิริ, 2554, หน้า 96) แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นมีหลากหลายแตกต่างกันออกไป โดยอาจเป็นความต้องการพ้ืนฐานจาก
การท่องเที่ยว เช่น เพ่ือพักผ่อน เพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือหลีกหนีความจ าเจ หรือเป็นเพราะต้องการ
การยอมรับจากสังคม เช่น การไปท่องเที่ยวแบบลุยหรือแบบหรูหราตามกลุ่มเพ่ือนเพ่ือที่จะได้รับการ
ยอมรับ รวมไปถึงความต้องการและความพอใจส่วนบุคคล การต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง 
(Rojek, 1993 as cited in Laing & Frost, 2014, p. 38 - 39) การท าตามความฝัน เช่น ความ
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก เป็นต้น 
    การรับรู้ (Perception) 
    การรับรู้  หมายถึง “กระบวนการที่มนุษย์ เลือกที่จะรับรู้  สรุปการรับรู้ 
ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพ่ือที่จะสร้างภาพในสมอง ให้เป็นภาพที่มีความหมายและ
มีความกลมกลืน” (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 79) โดยกระบวนการรับรู้ประกอบไปด้วย 1.) การ
เลือกสนใจข้อมูล กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะเจอข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน 
แต่ก็จะเลือกสนใจข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น 2.) การเลือกตีความข้อมลู นักท่องเที่ยวจะตีความข้อมูล
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ตามความเข้าใจของตนเอง โดยจะแตกต่างกันเนื่องจากประสบการณ์ ความรู้ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
และ 3.) การเลือกท่ีจะจดจ า  
    การเรียนรู้ (Learning) 
    การเรียนรู้ เป็นผลมาจากความรู้และ(หรือ)ประสบการณ์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
ในอนาคต (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 95) โดยการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้น เมื่อ
นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์แล้ว ก็จะส่งผลต่อทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในอนาคต 
เช่น การเข้าไปท่องเที่ยว ณ สถานที่แห่งนั้นอีกครั้งหลังจากที่นักท่องเที่ยวเคยรับบริการและเกิดความ
ประทับใจ เป็นต้น 
    บุคลิกภาพ (Personality) 
    บุคลิกภาพ คือ “รูปแบบของพฤติกรรมที่มีความสม่ าเสมอ” (สุวีร์ณัสญ์ โสภนศิริ
, 2554, หน้า 112) บุคลิกภาพที่แตกต่างกันของแต่ละคนจะส่งผลต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งนักท่องเที่ยวตามบุคลิกภาพได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
    1.) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบไปที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ไม่นิยมไปเที่ยวสถานที่
เดิมๆ พร้อมที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ไม่รู้สึกกังวลที่ต้องไปเที่ยวต่างถ่ิน  
    2.) นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับกลุ่มแรก กล่าวคือ จะมีความกลัวและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หากจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยว จะค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก อาจเลือกในที่
ที่เคยไปมาแล้วหรือที่ท่ีมีวัฒนธรรมและใช้ภาษาใกล้เคียงกับตนเอง 
    ทัศนคติ (Attitude) 
    ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกทีน่ักท่องเที่ยวมีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวจะพยายามเลือกในสิ่งที่ไม่ขัดกับทัศนคติของ
ตน และส่วนหนึ่งของทัศนคตินั้นเกิดจากประสบการณ์ (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ , 2554, หน้า 85) 
หากนักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการใดๆที่ตนก าลังประเมินอยู่ ก็อาจน าไปสู่การเลือก
ซื้อได้ ทัศนคติประกอบไปด้วย3องค์ประกอบ คือ  
    1.) ความเข้าใจ คือ การรับรู้และความเชื่อถือของนักท่องเที่ยวต่อสินค้า บริการ 
หรือสถานที่ท่องเที่ยว  
    2.) ความรู้สึก หรือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสินค้า บริการ หรือสถานที่
ท่องเที่ยว  
    3.) พฤติกรรม คือ แนวโน้มการกระท าของผู้บริโภคท่ีเกิดจากทัศนคติที่มี  
    รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
    Lifestyle คือ รูปแบบในการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้จาก
พฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาท า (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็นต่อ



10 

ตนเองและสิ่งต่างๆ (Opinions) (Morrison, 1989 อ้างถึงใน วีร์ณัสญ์ โสภนศิริ, 2554, หน้า 113) 
โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเลือกใช้บริการ
ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

2.3.2 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 ปัจจัยภายนอกที่อยู่ รอบๆตัวนักท่องเที่ยวอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โดยในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบน
เกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยนี้จะให้ความสนใจในปัจจัยด้านสังคม (Social factors) ซึ่งเป็น
ผลกระทบหรือแรงผลักดันที่บุคคลอ่ืนมีต่อนักท่องเที่ยว โดยปัจจัยด้านสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่ม
อ้างอิง  

 กลุ่มอ้างอิง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่ถูกน ามาเปรียบเทียบหรือใช้เป็น
มาตรฐานที่ท าให้เกิดค่านิยมและทัศนคติ หรือบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548, หน้า 78) นอกเหนือจากความคิดและความต้องการของ
ตนเองแล้วนั้น บุคคลรอบข้างก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 
โดยนักท่องเที่ยวจะน าค่านิยม ความคิดและมุมมองกลุ่มอ้างอิงมาใช้อ้างอิงเพ่ือการตัดสินใจ ซึ่งอาจใช้
เป็นแหล่งข้อมูล ใช้เปรียบเทียบเพื่อความมั่นใจ หรือใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจก็ได้  

 กลุ่มอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม (สุวีร์ณัสญ์ โสภนศิริ, 2554, หน้า 
123-125) คือ 1.) กลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยวเป็นสมาชิก และ 2.) กลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เป็น
สมาชิก 

 1.) กลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยวเป็นสมาชิกอยู่ (Membership group) เป็นกลุ่มที่
มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่นักท่องเที่ยวใกล้ชิดที่สุด หรือ กลุ่มปฐมภูมิ 
(Primary group) ซึ่งจะมีขนาดเล็ก และนักท่องเที่ยวจะมีปฏิสัมพันธ์เป็นประจ า เช่น ครอบครัว 
เพ่ือน เป็นต้น และ กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group) ซึ่งเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์
บ่อยนักและไม่สนิทเท่ากลุ่มปฐมภูมิ เช่น เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมห้องเรียน กลุ่มคนที่ติดต่อกันอย่าง
เป็นทางการ เป็นต้น ท าให้คนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 

 2.) กลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นสมาชิก (Non-membership group) 
แบ่งออกเป็น กลุ่มที่นักท่องเที่ยวอยากจะเป็นสมาชิก หรือ กลุ่มใฝ่ฝัน เช่น ดารา นักร้อง บุคคลที่มี
ชื่อเสียง เป็นต้น นักท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับ และ กลุ่มไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะมีผลต่อนักท่องเที่ยวในทางตรงกันข้ามกับกลุ่มใฝ่ฝัน โดย
นักท่องเที่ยวจะพยายามที่จะไม่ท าพฤติกรรมแบบคนกลุ่มนี้ เพราะไม่ต้องการที่จะถูกมองว่าอยู่กลุ่ม
เดียวกัน 
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2.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการ และมี
ลักษณะร่วมหลายประการที่เหมือนกันกับธุรกิจการให้บริการอ่ืนๆ โดยที่ธุรกิจการท่องเที่ยวจะให้
ความส าคัญกับการมอบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการมากกว่าธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
(Hsu, Killion, Brown, Gross & Huang, 2008, p.13) และด้วยลักษณะของธุรกิจบริการรวมไปถึง
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจการท่องเที่ยวดังกล่าว ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Zeithamal, 
Bitner & Gremler, 2006 as cited in Hsu et al., 2008, p.12) จึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้
อธิบายและศึกษาได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด โดยประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotions) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้าน
กายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation)  
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการต่างๆที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยสินค้า
หรือบริการของการท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน ได้แก่ สิ่งดึงดูดจากการท่องเที่ยว (Tourist attractions) 
เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อาหารและสินค้าต่างๆ รวมไป
ถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไต้หวัน เทศกาลต่างๆ กิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษต่างๆ และ
ประสบการณ์ท่ีน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังรวมถึงโรงแรมที่พัก และร้านอาหารต่างๆใน
ไต้หวันอีกด้วย 
 ด้านราคา (Price)  
 ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบตัวเงิน โดยเปรียบเทียบความ
เหมาะสมระหว่างราคาและคุณค่า (Value) ที่นักท่องเที่ยวได้รับ โดยปัจจัยด้านราคาในการท่องเที่ยว
เกาะไต้หวัน ประกอบไปด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่า ค่าผ่านทาง ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ค่าบริการต่างๆ ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยว ค่าอาหาร  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ สถานที่ในการน าเสนอหรือขายสินค้าและบริการให้ถึงมือ
ผู้บริโภค ทั้งท าเลที่ตั้งและช่องทางในการเสนอสินค้าและบริการ ได้แก่ สถานที่และช่องทางในการซื้อ
สินค้าและบริการต่างๆเพ่ือที่จะเดินทางไปและท่องเที่ยวในเกาะไต้หวัน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ตั๋ว
หรือบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แพ็คเกจทัวร์ต่างๆ เป็นต้น ไม่ว่าจะผ่านทางหน้าร้าน บูธตาม
งานท่องเที่ยว หรือเว็บไซต์ออนไลน์  
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) 
 การส่งเสริมการตลาด คือ การสื่อสารและสิ่งจูงใจเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค 
โดยการส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือและช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยวชาวไทย
เพ่ือชักจูงและท าให้เกิดความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ โปรโมชั่นตั๋วโดยสารและที่พัก บทความรีวิวท่องเที่ยว รวมไปถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ
รัฐบาลไต้หวันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังไต้หวันมากขึ้น 
 ด้านบุคคล (People) 
 ได้แก่ ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่จะสร้างความพึง
พอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าผ่านทางการสร้างสายสัมพันธ์อันดีจากการให้บริการ ดูแล 
อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ในสนามบิน พนักงาน
โรงแรม พนักงานร้านอาหาร รวมไปถึงชาวไต้หวันเองที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเจอตลอดเวลาที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในเกาะไต้หวัน ซึ่งปัจจัยด้านบุคคลเป็นส่วนส าคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือ
บริการต่างๆที่มอบให้แก่ลูกค้าได้ 
 ด้านกระบวนการ (Process) 
 ในธุรกิจบริการการท่องเที่ยวนั้น ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมักจะต้องเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ร่วมในกระบวนการในการผลิตและส่งมอบบริการ (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, 2554, หน้า 242)  โดย
ตัวอย่างกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิธีการบริการที่น าเสนอให้กับนักท่องเที่ยวชาว
ไทย เพ่ือท าให้เกิดการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว ได้แก่ การอ านวยความสะดวกในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น ความยากง่ายในการขอลงตราวีซ่า ระเบียบและ
ความรวดเร็วในการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น  
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical evidence) 
 รูปแบบหรือสภาพแวดล้อมของการให้บริการที่ส่งผลต่อประสบการณ์การเข้ารับบริการ
ของลูกค้า ได้แก่ การสร้างคุณภาพและภาพลักษณ์โดยรวมของการท่องเที่ยวไต้หวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวสามารถเห็นและจับต้องได้ เพ่ือสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เช่น 
ความสะอาด ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมไป
ถึงรางวัลที่ได้รับ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยว  
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2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่พบงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างไรก็ตามพบว่ามีงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ 1.) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อตัดสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 2.) ลักษณะของนักท่องเที่ยวแบบอิสระ 
(FIT) และ 3.) การเลือกจุดหมายปลายทาง (Destination) ของนักท่องเที่ยว ที่สามารถใช้เป็น
แนวทางส าหรับงานวิจัยนี้ได้ ดังนี้ 

   ศราวรรณ ไชยสุทธิเมธีกุล (2558) ได้ท าการศึกษากระบวนการตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Free Independent Traveler) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวแบบFIT ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 878 ชุด โดยมีเนื้อหาค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

   โดยจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยอายุจะส่งผลในขั้นการตระหนักถึงความต้องการ กล่าวคือ
นักท่องเที่ยวในช่วงอายุต่างๆจะมีแรงจูงใจและทัศนคติต่อการไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน ส่วนในขั้นการ
แสวงหาข้อมูลนั้น นอกจากอายุแล้ว ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกัน ก็ส่งผลต่อวิธีการหรือ
ช่องทางในการหาข้อมูลที่ต่างกันด้วยเช่นกัน ด้านขั้นการประเมินทางเลือก มีปัจจัยที่ส่งผลต่อสาเหตุที่
เลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง คือ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนในขั้นการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลทุกตัวมีผลต่อขั้นตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ร่วมเดินทาง ช่วงเวลา
ในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่เลือกท าหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไป ส่วนรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตนั้นส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่แรงจูงใจท่องเที่ยวที่ต่างกัน ไปจนถึงความ
พึงพอใจภายหลังการท่องเที่ยว ที่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าการท่องเที่ยวนั้นสามารถตอบสนอง
ความสนใจของตนได้หรือไม่   

   ธัญชนก แววแก้ว (2557) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น ข้อมูลประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
4Psที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจ านวน 400 
ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นระหว่าง 
พฤศจิกายน 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 โดยไปสุ่มตัวอย่างที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและ
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ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ชุดค าถามครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกาหลีหรือญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย แล้วน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 

   จากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวของ
กลุ่มตัวอย่างคือเพ่ือไปพักผ่อน โดยจะใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวไม่เกิน 5 วัน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 
20,000 – 30,000 บาท โดยจะเลือกใช้บริการบริษัทน าเที่ยวมากกว่าท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ใช้
อินเตอร์เนตเป็นแหล่งในการหาข้อมูล ส่วนใหญ่จะเดินทางกับเพ่ือน รองลงมาคือคู่รัก/สามี/ภรรยา 
โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 1.) การส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆ 2.) แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม หลากหลาย มีชื่อเสียง สะอาด ปลอดภัย สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้ง 
รสชาติอาหาร และความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น 3.) ราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่า
เครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอ่ืนๆ และ 4.) การส่งเสริมการขาย ได้แก่ 
การดูแลของบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ การให้ส่วนลดและของแถมต่างๆ 

   หทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวประเทศ
สิงคโปร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 
จ านวน 400 ตัวอย่าง 

   จากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
31 – 40 ปี สมรสแล้ว ท าอาชีพเป็นนักธุรกิจหรือท าธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 50,000 
บาทต่อเดือน โดยจะเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล ใช้ระยะเวลา 5 วันในการท่องเที่ยว และเดินทาง
กับครอบครัวหรือญาติ 

   นอกจากนี้ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีผลต่อการพฤติกรรมการท่องเที่ยวและตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ในขณะที่
เพศที่ต่างกันไม่ส่งผล ส่วนปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านที่พัก ด้านข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อการตัดสินใจไป
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของคนไทยในระดับมาก 

   Varista Nimitpronsuko (2013) ได้ท าการศึกษาการเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น ด้วยจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เพ่ิมสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้ประเทศญี่ปุ่น
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สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ โดยผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าหาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น แล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และตั้งใจว่าจะกลับไปเที่ยวอีก อายุระหว่าง 20 – 40 
ปี จ านวน 30 คน 

   จากการวิจัยพบว่าตั้งแต่ปี 2008 - 2012 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมขึ้น
จากช่วงเวลาเดียวกัน (Month over Month) ยกเว้นในปี 2011 ที่เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อย่าง
แผ่นดินไหวและสึนามิ แต่จ านวนนักท่องเที่ยวก็สามารถเพ่ิมกลับมาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกลยุทธ์
และนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือก
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับเพ่ือนจ านวน 14 คน และกับครอบครัวจ านวน 11 คน โดยมี
เหตุผลหลักที่เลือกไปประเทศญี่ปุ่นคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาหารอร่อย และการช้อปปิ้ง 
เนื่องจากในสายตาชาวไทย สินค้าจากญี่ปุ่นนั้นคือสินค้าท่ีมีคุณภาพและคุ้มราคา  

   Oppewal, Huybers, and Crouch (2010) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “How 
do Australians Choose Holiday Destinations and Experiences” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียในการเลือกจุดหมายการท่องเที่ยว 
โดยผ่านการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกือบ 4,000 คน โดยสมมติให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ
บัตรก านัลส าหรับใช้จ่ายในช่วงวันหยุด และให้พวกเขาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือรูปแบบของ
ประสบการณ์ที่ต้องการที่จะได้ รวมถึงมีการถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น 
ช่วงเวลาการเดินทาง ระยะเวลาของการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวที่เกินจาก
บัตรก านัลที่ได้ไป นอกจากนี้ยังมีการถามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และความคุ้นเคยในสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ แรงจูงใจ รวมถึงข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ต่างๆด้วย 

   ผลการวิจัยพบว่า ความสนใจที่จะไปในจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง (Destination) 
ของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการประวัติการไปท่องเที่ยวใน
อดีต ส่วนประสบการณ์ในอดีตก็ส่งผลต่อความสนใจที่จะได้รับประสบการณ์นั้นๆอีกครั้งในการ
ท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ ความสนุก การได้ไปสถานที่ใหม่ๆ การได้
ไปพักผ่อน การหลีกหนีชีวิตเดิมๆ และการได้ท าหรือได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  นอกจากนี้ยังพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าท่องเที่ยวในประเทศ (ภายใต้สถานการณ์
สมมติว่าได้รับบัตรก านัลการท่องเที่ยว) และยอมที่จะใช้เงินของตัวเองประมาณ 500 – 600 ดอลล่าร์
ออสเตรเลีย เพ่ิมเติมจากบัตรก านัลมูลค่า 600 – 1,000 ดอลล่าร์ ที่ได้รับมา 

   LaMondia, Snell, and Bhat (2009) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “Traveler 
Behavior and Values Analysis in the Context of Vacation Destination and Travel Mode 
Choices: A European Union Case Study” โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามผ่าน
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ทางโทรศัพท์ของ Eurobarometer 48.0: Holiday Travel ที่ศึกษาในเรื่องการท่องเที่ยวในสหภาพ
ยุโรป ซึ่งจัดท าโดย European Commission โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
จ านวน 15 ประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ค าถามครอบคลุมถึงแผนการในช่วงวันหยุดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เหตุผลที่เลือกหรือไม่เลือกที่จะท่องเที่ยวในช่ วงวันหยุด ประวัติการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมในการท่องเที่ยว เช่น ระยะเวลาที่ใช้ บุคคลที่ไปท่องเที่ยวด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไป 
ที่พักที่เลือกใช้บริการ งบประมาณ แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล การวางแผนการท่องเที่ยว เป็นต้น 
รวมทั้งข้อมูลทางประชากรศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

   ผลการวิจัยพบว่าสัญชาติส่งผลต่อการเลือกจุดหมายการท่องเที่ยว กล่าวคือ 
นักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปมักจะเลือกท่องเที่ยวภายในประเทศของตัวเอง (แม้ว่าจะมีการควบคุม
ตัวแปรด้านระยะทางแล้วก็ตาม) โดยมีปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว บุคคลที่เดินทางไปด้วย ความชื่นชอบส่วนตัวและทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวเอง รวมไปถึงความชื่นชอบในวันหยุดเทศกาลต่างๆของนักท่องเที่ยวเองก็มีผลอย่าง
มากต่อการตัดสินใจเลือกปลายทางและลักษณะการท่องเที่ยว 

   Hyde, and Lawson (2003) ท าการวิจัยเรื่อง “The Nature of 
Independent Travel” เพ่ือศึกษาถึงลักษณะและพฤติกรรมของการท่องเที่ยวแบบอิสระ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนักท่องเที่ยวแบบอิสระที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์เป็นครั้ง
แรก โดยการสัมภาษณ์เกิดขึ้น 2 ครั้ง คือภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง และ
หลังจากการเดินทางจบลง โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ครบทั้ง 2 ครั้ง จ านวน 20 กลุ่ม 
ค าถามครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการท่องเที่ยว ไปจนถึงพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดระหว่างการ
ท่องเที่ยว เช่น สิ่งที่ได้ท าและไม่ได้ท าตามแผนที่วางเอาไว้ เป็นต้น 

   ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้อยู่ที่ระหว่าง 
10 – 88 วัน แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลส่วนใหญ่คือหนังสือน าเที่ยวและโบรชัวร์การท่องเที่ยว โดย
ระยะเวลาที่ใช้ในการหาข้อมูลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องการ
การวางแผนเป็นพิเศษ และส่วนมากจะได้ไปสถานที่ต่างๆตามที่ได้วางแผนเอาไว้ กลุ่มนักเดินทางที่หา
ข้อมูลก่อนการเดินทางมากๆ มักจะเป็นคู่รัก มีอายุในช่วง 30 ปี และมาจากประเทศที่ไม่ได้พูด
ภาษาอังกฤษ ส่วนนักท่องเที่ยวแบบ backpacker มักไม่ค่อยค้นคว้าข้อมูลมาก่อนมากนัก  

   งานวิจัยนี้ได้สรุปลักษณะของนักท่องเที่ยวแบบอิสระเอาไว้ว่า 1.) แผนการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะปรับเปลี่ยนได้ 2.) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะกล้าที่จะเสี่ยงในการเลือก
องค์ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ 3.) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีความต้องการที่จะลองหรือมีประสบกาณ์
ในเรื่องที่ไม่คาดฝันหรือเรื่องที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ 
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   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ดังนี้ 

   1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ (ธัญชนก, หทัยรัตน์, Varista) 
   2. การส่งเสริมการตลาดของประเทศนั้นๆ (ธัญชนก, หทัยรัตน์) 
   3. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (ธัญชนก) 
   โดยปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น ได้แก่  ความสวยงาม ความ

หลากหลายและความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว อาหารที่อร่อย มีแหล่งช้อปปิ้ง ที่พักที่
สะดวกสบาย การคมนาคมหรือการเดินทางภายในประเทศที่ง่ายและสะดวก ในขณะที่ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดของประเทศนั้นๆ ได้แก่ นโยบายด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ความยากง่ายในการเดิน
ทางเข้าไปท่องเที่ยว การยกเว้นวีซ่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่างๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น
จะรวมทั้ง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว 

   นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีดังนี้ 

   1. แรงจูงใจในการท่องเที่ยว (Oppewal, Huybers, and Crouch) 
   2. ประวัติหรือประสบการณ์ท่องเที่ยวในอดีต (Oppewal, Huybers, and 

Crouch) 
   3. ผู้ร่วมเดินทาง (LaMondia, Snell, and Bhat) 
   โดยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวได้แก่ ต้องการความสนุก การได้ไปสถานที่ใหม่ๆ 

ต้องการไปพักผ่อน เพ่ือหลีกหนีจากชีวิตเดิมๆ และการได้ท าหรือได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในด้านของ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในอดีตจะส่งผลต่อความสนใจที่จะได้รับประสบการณ์นั้นๆอีกครั้งในการ
ท่องเที่ยวในอนาคต ในขณะที่ผู้ร่วมเดินทางจะส่งผลต่อการเลือกสถานที่ ท่องเที่ยว เช่น หาก
นักท่องเที่ยวเดินทางไปคนเดียวหรือไปกับเด็ก ก็จะเลือกที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กว่าเดินทางไปกับบุคคล
อ่ืนๆ 
 2.5.2 นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลไต้หวัน 
    จากการค้นคว้าพบว่า รัฐบาลไต้หวันได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศของตน โดยจะสังเกตได้จากการที่ทางรัฐบาลไต้หวันจะมีแผนการท่องเที่ยวทั้งใน
ระยะยาวและระยะสั้นออกมาในทุกๆปี รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละปีและความต้องการที่จะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในภูมิภาคนี้ของนักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา จ านวนผู้มาเยือนไต้หวันเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี จาก 2,248,117 คน ในปี 2003 
เป็น 5,567,277 คน ในปี 2010 และในปี 2015 มีจ านวนถึง 10,439,785 คน โดยในช่วงแรกจะมี
สัดส่วนเป็นชาวญี่ปุ่นมากที่สุด และในช่วงหลังเมื่อทางไต้หวันสนใจตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน
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แผ่นดินใหญ่มากขึ้น จ านวนชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในไต้หวันก็เพ่ิมขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด จาก 
329,204 คน ในปี 2008 เป็น 1,630,735 คน ในปี 2010 และในปี 2015 มีจ านวนถึง 4,184,102 
คน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของจ านวนผู้มาเยือนทั้งหมดของไต้หวัน นอกจากนี้จากรายงานของการ
ท่องเที่ยวไต้หวัน ในปี 2015 จ านวน ผู้มาเยือนที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือความความสุข 
(Pleasure) คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ72 ของ ผู้มาเยือนทั้งหมด ในขณะที่หากมองย้อนไปในปี 2003 
สัดส่วนเป็นแค่ร้อยละ31เท่านั้น  
 

 
ภาพที่ 2.2 จ านวนผู้มาเยือนไต้หวันแบ่งตามภูมิล าเนา 
สืบค้นจาก http://admin.taiwan.net.tw/index_en.aspx (สิงหาคม 2559) 
 
    โดยตัวอย่างของแผนการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวจากข้อมูลของกรมการ
ท่องเที่ยวไต้หวัน (Tourism Bureau, M.O.T.C. Republic of China (Taiwan)) ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมจ านวนนักเดินทางขาเข้าต่างชาติ  ได้แก่ 
    1.) Tourism Flagship Plan เป็นแผนการเพ่ือที่จะเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวขา
เข้าให้ได้ 5 ล้านคน ภายในปี 2008 รัฐบาลไต้หวันได้ใช้เงินลงทุนไปกว่า 75 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน โดย
ในปี 2006  ก็ได้มีแผนการท่องเที่ยว “Tourism Flagship Plan” ที่จะพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในไต้หวัน เทศกาลส าคัญ และ
กิจกรรมต่างๆในไต้หวัน  
    2.) Project Vanguard for Excellence in Tourism (2009-2015) ซี่งเป็น
แผนระยะยาวเพ่ือพัฒนาและสร้างการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ และน า
ไต้หวันไปสู่จุดหมายปลายทางหลักและส าคัญในทวีปเอเชีย โดยมุ่งเน้นทั้งในด้าน 1.) การน าเสนอ
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มุมมองการท่องเที่ยวไต้หวันใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยว (Theme1 – Beautiful Taiwan) โดยการ
ปรับปรุงทัศนียภาพ แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ 2.) การพัฒนาแพ็คเกจ
และผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวต่างๆ (Theme2 – Specialty Taiwan) โดยการน าสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมาสร้างแพ็คเกจที่ดึงดูดและสร้างความพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว 
3.) การอ านวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มจนจบการเดินทาง (Friendly 
Taiwan) โดยสร้างเครือข่ายการให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับทั้งระดับท้องถิ่นและ
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 4.) การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของที่พัก และพนักงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (Quality Taiwan) ผ่าน
การฝึกอบรมและประเมินผล เพ่ือสร้างและเ พ่ิมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 5.) การ
ประชาสัมพันธ์หลายทิศทาง (Marketing Taiwan) เพ่ือสร้าง Global exposure and awareness 
ไม่ว่าการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆทั้งสื่อดั้งเดิมและออนไลน์ในประเทศต่างๆ การร่วมมือกับพันธมิตร
ในต่างประเทศ การให้ Incentives แก่คู่ค้าและพันธมิตร (สามารถดูภาพตัวอย่างนโยบายต่างๆได้ใน
ภาคผนวก ค)  
    3.) Medium-term Plan for Construction of Major Tourist Sites (2008-
2011, 2012-2015, 2016-2019) เป็นโครงการระยะ3ปี เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สวยงามและแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศอย่างมั่นคง รวมไปถึงการดึงเอกลักษณ์และจุดเด่นของท้องถิ่นต่างๆออกมา 
พัฒนาคุณภาพของบริการในพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล รวมไปถึงพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการพัฒนาตัวท้องถิ่นเองด้วย  
    4.) โครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Time for Taiwan (2013) โครงการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไต้หวันที่มีความยั่งยืน คุณภาพ มิตรภาพ มีชีวิตชีวา และมีความ
หลากหลาย โดยโครงการนี้จะเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไต้หวันและตอกย้ าประสบการณ์
ทางด้านอารมณ์ (Emotional experiences) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ที่ช่วยพัฒนาทั้งคุณภาพ
การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่นด้วย โดยมีการจัดท าโครงการ “Time for 
Celebration” ที่น าเสนอเทศกาลต่างๆท่ีมีเอกลักษณ์ต่อตลาดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ 
    5.) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่ง่ายและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว เช่น 
    โครงการ “Taiwan Easy Go” ที่ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับรัฐบาล
ท้องถิ่น เพ่ือให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวและบริการต่างๆแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น Taiwan 
Tourist Shuttle Programs หรือ แพ็คเกจตั๋วระหว่างภูมิภาคต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว 



20 

    การสร้างการท่องเที่ยวแบบ Caring Travel ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการท่องเที่ยว
แบบ Barrier-free ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ด้อยโอกาส (Disadvantaged groups) ให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย การคิดค้นแผนท่องเที่ยวส าหรับผู้สูอายุ รวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพ
ให้กับระบบรถโดยสารและการจัดตั้งและเพ่ิมศูนย์บริการข้อมูล i-travel service system เพ่ือ
ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
    6.) โครงการหรือแผนการมองหาและพัฒนาตลาดใหม่ๆท่ีมีศักยภาพ เช่น ไต้หวัน
ได้ตัดสินใจทดลองยกเลิกกฎการขอวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและบรูไนเป็นเวลา1ปี ซึ่งเป็นผลมา
จากนโยบาย “New Southbound” ของรัฐบาลไต้หวันที่ต้องการใกล้ชิดกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียมากขึ้น โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงใน5
ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  – 31 กรกฎาคม 2560  
ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืนๆจะมีการยกเว้นวีซ่าให้อย่างมีเงื่อนไข โดยกระทรวง
คมนาคมของไต้หวันคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางมาไต้หวันเพ่ิมขึ้น 
280,000 คน หรือร้อยละ20 หรือ 280,000 คน คิดเป็นรายได้ 13,000 ล้านเหรียญดอลล่าร์ 
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บทที่ 3 
ระเบียบการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Search) เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไต้หวัน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT – Free/Fully Independent Traveler) กลุ่มตัวอย่างที่
ไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันมาแล้ว (เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้วิธี
วิจัยเชิงปริมาณ) ท าให้ได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึก และเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ได้ดีขึ้น หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์แล้วสรุปผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 วิธีการวิจัย 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.1 วิธีการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยว
แบบอิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Search) ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไต้หวัน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT) กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน ดังนี้ 
 

3.1.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Search) 
ผู้วิจัยได้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวรวม

และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปในไต้หวันปี 2002 จนถึงปี 2015 เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนผู้มาเยือนที่เดินทางเข้าไปในไต้หวัน รวมถึงข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของไต้หวัน และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2006 ของรัฐบาลไต้หวัน โดยมี
สมมติฐานว่าปัจจัยเหล่านั้นอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยว 
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3.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   
ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับนักท่องเที่ยวแบบ

อิสระ (FIT) กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันมาแล้ว เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ
ตัดสินใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวไต้หวันกับการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีค าถามปลายเปิดเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  และมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบค าถามติดตาม (Follow-up Questions) ไปตามค าตอบที่แตกต่างกันออกไปของ
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีสุด สามารถดูค าถามปลายเปิดได้ที่ภาคผนวก ข 
 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ ให้หน่วยตัวอย่าง
กลุ่มแรกแนะน าคนรู้จักที่เคยไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันแบบอิสระ และท าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะ
ครบจ านวนตามที่ต้องการ  

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 18 คน เป็นผู้หญิง 15 คน และเป็นผู้ชาย 3 คน 
ทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT) ที่เคยไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันกลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 25-
33 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีสถานภาพโสด และมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัทจ านวน 13 คน รัฐวิสาหกิจ 1 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3 คน และประกอบอาชีพ
อิสระ (Freelance) 1 คน มีรายได้ 15,001-30,000 บาท จ านวน 5 คน รายได้ 30,001-45,000 บาท 
จ านวน 7 คน รายได้ 45,001-60,000 บาท จ านวน 5 คน และรายได้มากกว่า 60,000 บาท จ านวน 
1 คน โดยจะสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะไต้หวันและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยทั่วไป รวมทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต ทัศนคติและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ทางผู้วิจัยได้ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามและแบบค าถาม
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใช้ในการท าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง (สามารถดู
รายละเอียดของแบบสอบถามและแบบค าถามเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก ก และ ข) ซึ่งโครงสร้างค าถาม
จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้  

ชุดที่ 1 แบบสอบถามเพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกค าตอบจากตัวเลือกที่มีให้ แต่ถ้าหากค าตอบของ
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นักท่องเที่ยวไม่มีอยู่ในตัวเลือก ก็สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลเหล่านั้นได้ตามความเป็นจริง โดยค าถามจะ
เริ่มถามตั้งแต่แรงจูงใจในการไปเที่ยว การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และ
พฤติกรรมภายหลังการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย 

ชุดที่ 2 ชุดค าถามปลายเปิดเพ่ือศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวไต้หวันและ
การท่องเที่ยวโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยว ในส่วนนี้กลุ่มตัวอย่างจะถูกถามเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยว
ไต้หวัน เช่น ระยะเวลาและงบประมาณท่ีใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินและที่พักที่ใช้บริการ สถานที่ที่
ได้ไปเที่ยว สถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ประทับใจ อาหารไต้หวัน สินค้าและของฝากที่ซื้อ 
นอกจากนี้ยังจะถามถึงลักษณะการท่องเที่ยวโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยเช่นกัน เช่น สไตล์การ
ท่องเที่ยว ความถี่ในการท่องท่องเที่ยวในและต่างประเทศต่อปี รวมถึงงบประมาณที่ใช้โดยเฉลี่ยต่อ
ครั้ง ประเทศที่เคยไปท่องเที่ยวมาแล้ว และเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกที่พัก เป็นต้น 

ชุดที่ 3 เปรียบเทียบการท่องเที่ยวไต้หวันกับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยและ
ข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวไทย โดยในส่วนนี้จะถามถึงทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อไต้หวัน ข้อดี
และข้อด้อยของการท่องเทียวในไต้หวันและในไทย รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่นักท่องเที่ยวต้องการให้
การท่องเที่ยวไทยปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวที่ดีและสะดวกมากข้ึน 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไต้หวันที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Search) และได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยผ่านการท าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 18 
คน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด คือ เคยไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันและเป็นนักท่องเที่ยวแบบอิสระ 
การสัมภาษณ์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา สถานที่ และใช้ช่องทางตามความสะดวกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ 
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์  
 
3.5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  
 

การวิจัยนี้จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
มาวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไป
ท่องเที่ยวเกาะไต้หวันแบบอิสระและพฤติกรรมการท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและท าแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันมาแล้วจ านวน 18 คน โดยมีผลวิจัยดังนี้ 

4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

4.2 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว
ไต้หวันและทัศนคติที่มีต่อไต้หวันก่อนและหลังการเดินทาง 
 
4.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อและกระบวนการตัดสินใจ
เลือกไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 4.1.1 แรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นที่ส่งผลต่อความต้องการไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน 
    จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยเกิดความ
สนใจและต้องการไปท่องเที่ยวไต้หวัน ได้แก่ 
    ต้องการไปพักผ่อน (8 คน) 
    เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ (3 คน) 
    ต้องการให้รางวัลกับชีวิต (2 คน) 
    เพ่ือลดความตึงเครียดจากการท างาน (2 คน) 
    ในขณะที่สิ่งกระตุ้นที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจและต้องการไปท่องเที่ยว
ไต้หวันได้แก ่
    เพ่ือน (8 คน) 
    การเปิดเส้นทางบินตรงจากประเทศไทยไปสู่ไต้หวันของสายการบินต้นทุนต่ า (5 
คน) 
    ครอบครัว (3 คน) 
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    คนรัก (1 คน) 
    รีวิวการท่องเที่ยวไต้หวัน (1 คน) 
    จะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวมากคือเพ่ือน จากการ
สัมภาษณ์พบว่า เพื่อนมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าจะไปท่องเที่ยวหรือไม่ รวมถึงการเลือก
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้วย 
    “ที่จริงอยากจะไปประเทศเกาหลีใต้ แต่เพื่อนอีกคนยังลางานไม่ได้ในช่วงนั้น เลย
บอกให้รอก่อน ครั้งนี้เลยหาที่อ่ืนไปก่อน” (หลิง, พนักงานบริษัท, 27 ปี, สัมภาษณ์) 
 4.1.2 ช่องทางในการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยและข้อมูล
ทางการท่องเที่ยวไต้หวันที่ต้องการทราบ 
    ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่มีความต้องการไปเที่ยวไต้หวันต้องการ
ทราบคือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางภายในประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
และร้านอาหาร ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก สภาพภูมิอากาศ งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว และข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าหรือของฝากแนะน า ตามล าดับ  
    โดยแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ในการหาข้อมูลคือ  
    เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเว็บไซต์ที่มีคนใช้มากที่สุดคือ Pantip.com ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะสามารถอ่านรีวิวและความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปมาแล้วได้ สาเหตุที่นักท่องเที่ยวเลือก
หาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ข้อมูลมีความทันสมัย และได้รับ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย 
    ถามเพ่ือนที่เคยเดินทางไปไต้หวันมาแล้ว เนื่องจากจะได้ข้อมูลมาง่ายและรวดเร็ว 
    อ่านหนังสือแนะน าการท่องเที่ยว 
 4.1.3 การตัดสินใจไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย 
    ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกไปเที่ยวไต้หวัน คือ  
    งบประมาณท่ีใช้มีความเหมาะสม (7 คน) 
    ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ (4 คน) 
    ต้องการไปพักผ่อน (3 คน) 
    ช่วงเวลาเดินทางท่ีเหมาะสม (3 คน) 
    สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ (2คน) 
    อยากลอง (2 คน) 
    จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับงบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวมาก 
จากการสัมภาษณ์มีนักท่องเที่ยวบางคนที่ต้องมีการตัดสินใจเลือกประเทศจุดหมายปลายทางในการ
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ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเลือกไปไต้หวัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆที่อยู่ใน
ตัวเลือกของพวกเขา 
    “ตอนนั้นมีตัวเลือกอีกที่คือประเทศญี่ปุ่น แต่ช่วงเวลาที่ไปเป็นช่วงปีใหม่ เมื่ อ
เทียบค่าครองชีพ ค่าตั๋ว ค่าโรงแรมแล้ว ไต้หวันถูกกว่า เลยเลือกไปไต้หวัน” (หญิง, พนักงานบริษัท, 
28 ปี, สัมภาษณ์) 
    “แม่อยากไปประเทศญี่ปุ่น แต่ที่เลือกไต้หวันเพราะค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่ า
กว่า” (มิ้นท,์ พนักงานบริษัท, 25 ปี) 
    นอกจากนี้จากการศึกษาว่ากระแสการท่องเที่ยวไต้หวันส่งผลต่อความต้องการ
และการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยหรือไม่ พบว่า 
    กระแสไม่มีผล (10 คน) โดยที่ตัดสินใจไปนั้นเป็นผลมาจากราคาตั๋วเครื่องบินที่
ถูกและเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมพอดี  
    “กระแสไม่มีผลเลย ที่ไปเพราะตั๋วเครื่องบินถูกมากๆ” (เบลล์, อาชีพอิสระ, 27 
ปี, สัมภาษณ์) 
    “กระแสการท่องเที่ยวไต้หวันไม่มีผลต่อการตัดสินใจไป ที่ไปเพราะจังหวะเวลา
มันได้ และต้องการหนีงาน” (แจ๊ส, พนักงานบริษัท, 30 ปี, สัมภาษณ์) 
    กระแสมีผลบ้าง (5 คน) เช่น เมื่อได้เห็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆหรือรีวิวการ
ท่องเที่ยวไต้หวัน ก็ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับไต้หวันมากขึ้น และกระตุ้นให้อยากไปมากขึ้น 
    “กระแสมีผลนิดหน่อย แต่อยากไปเที่ยวไต้หวันอยู่แล้ว พอเห็นรีวิวการท่องเที่ยว
ไต้หวันก็เหมือนมีแรงกระตุ้นนิดหน่อย ท าให้มีความรู้ เกี่ยวกับไต้หวันมากขึ้น” (ฝน, ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว, 30 ปี, สัมภาษณ์) 
    กระแสมีผลมาก (3 คน) 
    “กระแสมีผลต่อการไปเที่ยวไต้หวันนะ ที่ไปเพราะกระแสล้วนๆเลย” (แพร, 
พนักงานบริษัท, 28 ปี, สัมภาษณ์) 
 
4.2 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันและ
ทัศนคติที่มีต่อไต้หวันก่อนและหลังการเดินทาง 
 
 4.2.1 ลักษณะของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน 
    จากการศึกษาพบว่าลักษณะนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวไต้หวันมี 2 ประเภท คือ 
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    ประเภทที่ 1 คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบไปท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ พร้อมที่จะ
ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ไม่รู้สึกกังวลที่ต้องไปเที่ยวต่างถ่ิน ดังนี้ 
    กล้าที่จะไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย ประเทศที่ใช้ภาษาแตกต่างจากเรา
หรือไม่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงไม่กลัวที่จะไปเที่ยวคนเดียว (10 คน) 
    กล้าไปเที่ยวในที่ที่ไม่คุ้นเคย และกล้าที่จะไปเที่ยวคนเดียว แต่ไม่ชอบและไม่
อยากไปคนเดียว (3 คน) 
    ประเภทที่ 2 คือ นักท่องเที่ยวที่มีความกลัวและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หากจะ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยว อาจเลือกในที่ที่ตนเคยไปมาแล้วหรือที่ที่มีวัฒนธรรมและใช้ภาษาใกล้เคียงกับ
ตนเอง ดังนี้ 
    ไม่กล้าไปเที่ยวที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยคนเดียว แต่ถ้าหากมีเพ่ือนร่วมเดินทาง
ไปด้วยก็จะกล้าไป (2 คน) 
    ไม่กล้าไปเที่ยวในที่ที่ตนไม่สามารถสื่อสารได้ (3 คน) 
 4.2.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน 
    สายการบินทีน่ักท่องเที่ยวแบบอิสระกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้เพื่อเดินทางไปไต้หวันมี
ความแตกต่างกันออกไปดังนี้ 
    สายการบินต้นทุนต่ า (10 คน) ได้แก่ Tiger Airways, VAir และ Nokscoot 
ตามล าดับ ซึ่งจะมีราคาอยู่ระหว่าง 3,000-7,000 บาท ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของทางสายการบิน ณ 
เวลาที่ซื้อ โดยมีสาเหตุที่เลือกเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ า เพราะราคาและโปรโมชั่นของทางสาย
การบิน 
    สายการบินแบบ Full service (8 คน) ได้แก่ Thai Airways, EVA Airlines, 
Hong Kong Airlines และ China Airlines โดยมีราคา 7,000-15,000 บาท โดยสาเหตุที่เลือก
เดินทางด้วยสายการบิน Full service คือ เป็นราคาโปรโมชั่นและไม่ได้แตกต่างจากสายการบิน
ต้นทุนต่ ามากนัก แต่ได้รับบริการต่างๆและราคาก็รวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม รวมไปถึง
เหตุผลด้านความน่าเชื่อถือของสายการบินและความต้องการที่จะสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ 
    “เลือก EVA Airlines เพราะ ต้องการบินตรง ไม่อยากเปลี่ยนเครื่อง และราคา
ตอนนั้นแค่ 8,000 บาท เป็นโปรโมชั่น พอเปรียบเทียบราคากับพวก low cost แล้วก็ไม่ได้ต่างกันมาก 
ราคาโอเค” (หลิง, พนักงานบริษัท, 27, สัมภาษณ์) 
    จ านวนครั้งทีก่ลุ่มตัวอย่างเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันนั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไปท่องเที่ยวไต้หวันเป็นครั้งแรกเป็นจ านวน 12 คน ในขณะที่อีก 6 คนเคยเดินทางไปไต้หวันมา
มากกว่า 1 ครั้ง จะใช้เวลาท่องเที่ยวระหว่าง 3-10 วัน โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ที่ 5 วัน เป็นจ านวน 
8 คน บุคคลที่ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
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    เพ่ือน (8 คน)  
    คนรัก (4 คน)  
    ครอบครัว (4 คน)  
    เดินทางคนเดียว (2 คน) 
    ที่พักท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกพักมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
    โรงแรม (8 คน) มีราคาระหว่าง 1,500-4,000 บาท/ห้อง/คืน 
    โฮสเทล (5 คน) มีราคาตั้งแต่ 500-1,000 บาท/คน/คืน (โฮสเทล คือ ที่พักราคา
ประหยัดที่มีเพียงสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน เช่น เตียงนอนและที่เก็บของ ในบางแห่งสามารถ
เลือกได้ว่าจะพักห้องนอนรวมหรือห้องส่วนตัวซึ่งจะมีราคาแตกต่างกันออกไป) 
    พักกับเพื่อนหรือญาติ (2 คน) 
    Airbnb (1 คน) ราคาคืนละ 600 บาท/คน/คืน (Airbnb เป็นที่พักส่วนบุคคลที่
เจ้าของบ้านแบ่งห้องให้นักเดินทางเช่าอยู่) 
    Couchsurfing (1 คน) Couchsurfing เป็นเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นมาเพ่ือเป็นชุมชน
ของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อกับเจ้าของบ้าน (Host) เพ่ือขอไปพักด้วยโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
    Agoda.com และ Booking.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก ใช้งานง่าย น่าเชื่อถือ มีตัวเลือกเยอะ สามารถเปรียบเทียบหลายๆที่
ได้ มีรูปและรีวิวให้ดู โดย Agoda.com มักจะมีโปรโมชั่นส่วนลดราคาห้องพักร่วมกับบัตรเครดิต 
ทางด้าน Booking.com มีข้อดีในเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องช าระเงินก่อน สามารถไปช าระที่โรงแรมได้ และ
สามารถยกเลิกการจองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกท่ีพัก คือ 
    ท าเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก กล่าวคือที่ตั้งต้องอยู่ไม่ไกลจากการขนส่งสาธารณะ 
เช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 
    ราคาสมเหตุสมผล 
    งบประมาณโดยรวมทุกอย่างทั้งตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่ายระหว่างการ
ท่องเที่ยว ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการไปท่องเที่ยวไต้หวันนั้นแตกต่างกันออกไปตามจ านวนวัน กิจกรรม
ท่องเที่ยวที่ท า ลักษณะที่พัก และราคาตั๋วเครื่องบิน โดยมีตั้งแต่ 12,000-50,000 บาท ดังนี้ 
    ผู้ที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 25,000 บาท (11 คน) ส่วนใหญ่จะใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่ า (โดยมี 2 คนที่ใช้สายการบิน Full service) และใช้เวลาในการท่องเที่ยวตั้งแต่ 4-7 วัน  
    ผู้ที่ใช้งบประมาณมากกว่า 25,000 บาท (7 คน) มักจะเดินทางด้วยสายการบิน 
Full service และใช้เวลาในการท่องเที่ยวตั้งแต่ 5-10 วัน 
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    ครอบครัวและเพ่ือนมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กัน เช่น การเลือกสายการบิน Full service เมื่อเดินทางไปกับครอบครัว แต่เมื่อเดินทางกับเพ่ือนหรือ
ไปคนเดียวจะเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ า และการเลือกที่พักที่ดีกว่าปกติหากเดินทางไปกับ
ครอบครัวหรือเดินทางไปกับเพ่ือนบางกลุ่ม 
    “ถ้าไปคนเดียวส่วนใหญ่จะพักโฮสเทล ราคาประมาณ 500-600 บาทต่อคืน แต่
ถ้าไปกับเพ่ือนก็จะเลือกนอนเป็นห้องส่วนตัว ตกคนละ1,000-1,200 บาท” (ด๋า, พนักงานบริษัท, 30 
ปี, สัมภาษณ์) 
    “ปกติการเลือกท่ีพัก ก็จะข้ึนอยู่กับว่าไปกับใคร เพ่ือนบางคนก็อยากนอนสบายๆ 
บางคนก็ชอบลุยๆหน่อย” (แพร, พนักงานบริษัท, 28 ปี, สัมภาษณ์) 
    “ขึ้นอยู่กับว่าไปกับใคร ถ้าไปกับครอบครัวก็จะนอนดีๆหน่อย” (หญิง, พนักงาน
บริษัท, 28 ปี, สัมภาษณ์) 
    สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างประทับใจที่สุดในการไปท่องเที่ยวไต้หวัน สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สถานที่ท่องเที่ยวและอาหาร ดังนี้ 
    เมืองโบราณ Jiufen (3 คน) เนื่องจากสวย บรรยากาศดีและอาหารอร่อย 
    Sun Moon Lake (3 คน) เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามและมีกิจกรรมให้ท า
หลากหลาย เช่น ปั่นจักรยาน ล่องเรือ ดูพระอาทิตย์ขึ้น 
    อาหารการกินที่หลากหลาย (4 คน) โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรับประทาน
อาหารตามร้านท้องถิ่น รวมทั้ง Street food ที่พบได้ทั่วไปในไต้หวัน โดยอาหารที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาบูหรือหม้อไฟต่างๆ ติ่มซ า และชานม 
    ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในไต้หวัน มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คนท่องเที่ยวอยู่
แค่ในไทเป โดยกลุ่มนี้จะใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 3-5 วัน ส่วนอีก 10 คน มีการเดินทางไปเมือง
อ่ืนๆ โดยกลุ่มตัวอย่างนี้มักจะใช้เวลาท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป สถานที่ท่องเที่ยวในที่ได้รับ
ความนิยมที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง (ดูรูปตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันเพ่ิมเติมได้ที่ภาคผนวก ค) 
ได้แก่ 
    เมืองโบราณ Jiufen 
    ตลาดกลางคืนต่างๆ  
    ตึก Taipei 101 
    อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ค 
    ย่าน Ximending  
    Beitou 
    Taipei Fish Market 
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    Sun Moon Lake (ได้รับความนิยมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการเดินทางไปเมืองอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากไทเป) 
    สินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างคือรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ
ต่างๆ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน ถึง 10 คนท่ีซื้อรองเท้าผ้าใบกลับมา โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีราคา
ที่ถูกกว่าที่ประเทศไทย รวมไปถึงมีแบบให้เลือกเยอะกว่า ส่วนสินค้าที่นิยมซื้อมาเป็นของฝาก ได้แก่ 
พายสับปะรด โมจิไส้เผือก ขนมต่างๆ และชานม ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขนมหรืออาหาร
ขึ้นชื่อของไต้หวัน  
 4.2.3 ทัศนคติก่อนและหลังการท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 
    ทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อไต้หวันก่อนการเดินทาง สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้  
    ไม่รู้ว่าไต้หวันมีอะไร ไม่คิดอะไร แค่อยากลองไปหรือเป็นทางเลือกใหม่ๆ (6 คน)  
    คิดว่าไต้หวันเป็นประเทศที่สามารถไปเที่ยวได้ง่ายและปลอดภัย (4 คน)  
    คิดว่าไต้หวันมีที่เท่ียวที่น่าสนใจ (2 คน) 
    คิดว่าไต้หวันมีอาหารที่อร่อย (2 คน) 
    คิดว่าไต้หวันมีความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่น (2 คน) 
    คิดว่าไต้หวันน่าจะหมือนกับประเทศจีน (1 คน) 
    คิดว่าไต้หวันมีระบบการศึกษาท่ีดี (1 คน) 
    เมื่อสอบถามว่าหลังจากที่ได้ไปท่องเที่ยวไต้หวันมาแล้ว คิดว่าการท่องเที่ยว
ไต้หวันนั้นตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวของตนเองหรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน  12 คนคิดว่า
ไต้หวันตรงกับรูปแบบการท่องเที่ยวของตน และมี 6 คนที่คิดว่ายังไม่ตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวของ
ตนเท่าไหร่ โดยรูปแบบการท่องเที่ยวไต้หวันที่ตรงสไตล์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาว
ไทยมีดังนี ้
    มีอาหารให้ลองชิมเยอะ  
    มีที่ให้เที่ยวทั้งแบบธรรมชาติและในเมือง วิวสวย 
    งบประมาณท่ีใช้ต่ า 
    สามารถเดินทางไปคนเดียวได้ 
    การเดินทางภายในประเทศสะดวก 
    มีของช้อปปิ้งที่ราคาถูก 
    ที่พักดี คุ้มราคา 
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    “ตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวตรงเรื่องกิน ปกติชอบกินอาหารข้างถนน เป็นคนกิน
ง่าย ชอบตระเวนกินอยู่แล้ว และที่ไต้หวันก็มีอาหารพวก street food เยอะมาก” (หงษ์, ธุรกิจ
ส่วนตัว, 27 ปี, สัมภาษณ์) 
    “ตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวของตน เพราะไต้หวันเป็นการรวมกันของทั้ง
ธรรมชาติและเมือง คือมีที่เที่ยวทั้งสองแบบ และอาหารอร่อย” (พิม, พนักงานบริษัท, 25 ปี, 
สัมภาษณ์) 
    “ตรงสไตล์นะ เพราะค่าใช้จ่ายไม่สูง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ การ
เดินทางภายในประเทศง่ายและสะดวก” (หญิง , พนักงานบริษัท, 28 ปี, สัมภาษณ์) 
    “ตรงนะ เลยไปมาแล้วหลายครั้ง แต่คิดว่าการท่องเที่ยวไต้หวันมีทุกสไตล์” (ด๋า, 
พนักงานบริษัท, 30 ปี, สัมภาษณ์) 
    ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวไต้หวัน 
สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 
    พึงพอใจมาก (8 คน) 
    พึงพอใจ (8 คน) 
    เฉยๆ (2 คน) 
    จากการสอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างว่าคิดจะกลับไปเที่ยวไต้หวันอีก
หรือไม่ พบว่านักท่องเที่ยว 
    จะกลับไปอีกแน่ๆ (9 คน) 
    น่าจะกลับไป (8 คน) 
    ไม่แน่ใจ (1 คน) 
    และเมื่อถามว่าจะแนะน าให้คนรู้จักไปท่องเที่ยวไต้หวันหรือไม่ ค าตอบของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง เป็นดังต่อไปนี้ 
    แนะน า (17 คน) 
    ไม่แน่ใจ (1 คน) 
    เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่าถ้าพูดถึงไต้หวันจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก มีถึง 
15 คนที่นึกถึงอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ชานมไข่มุก พายสับปะรด ชาบู Street food ซึ่งล้วนแต่เป็น
อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ในขณะที่มีเพียง 3 คนเท่านั้นที่จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของไต้หวัน 
    ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยกลุ่มตัวอย่างต่อไต้หวันภายหลัง
การท่องเที่ยว สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
    ความเป็นระเบียบของไต้หวัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้จากการที่คนข้ามถนนตรง
ทางม้าลาย การจอดรถในที่ท่ีได้รับอนุญาต การแยกแถวรอคิวเพ่ือขึ้นรถบัสในสายที่ต่างกัน การยืนชิด
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ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเวลาขึ้นบันไดเลื่อน การต่อแถวเพ่ือขึ้นรถไฟฟ้า การที่คนไม่นั่ง Priority seats ใน
รถไฟฟ้า การที่ไม่เห็นคนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ร้านค้าแผงลอยที่ตั้งอย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น 
    ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
    ความง่ายและสะดวกสบายในการท่องเที่ยว เพราะไต้หวันมีการคมนาคมที่
สะดวกและครอบคลุม มีป้ายภาษาอังกฤษตามสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงคนไต้หวันที่สามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้ดี 
    ไต้หวันไม่เหมือนประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไต้หวัน ที่ไม่เหมือนคนจีนเลย 
โดยกล่าวว่าคนไต้หวันมีระเบียบ สุภาพและมีมารยาทมากกว่า 
    ไต้หวันเหมือนญี่ปุ่นตรงความมีระเบียบและมารยาทของคน สินค้าต่างๆ ที่มี
ความน่ารักและมีหีบห่อที่สวยงาม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง เช่น ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ บ่อ
น้ าพุร้อน หรือย่านที่มีร้านหนังสือและคาเฟ่น่ารักๆ และการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวก 
    “เป็นประเทศที่เจริญแล้ว มีระเบียบ แม้ว่าจะคนเยอะ แออัดแต่ก็ยังมีระเบียบ 
การเดินทางภายในประเทศง่าย คนไต้หวันแตกต่างจากคนจีน ไม่หลอกลวง มีความคล้ายญี่ปุ่นตรง
เรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เที่ยวง่าย เดินทางง่าย ตัวเมืองและบรรยากาศมีความคล้าย
ญี่ปุ่น” (จุ้ย, พนักงานบริษัท, 27 ปี, สัมภาษณ์) 
    “เป็นคนจีนในร่างญี่ปุ่น เป็นคนจีนที่ไม่เหมือนคนจีนแผ่นดินใหญ่ในทุกเรื่อง ทั้ง
นิสัยและอาหาร มีความมีระเบียบเหมือนคนญี่ปุ่น นิสัยดีเหมือนคนไทย (ท่ีนิสัยดี) เป็นประเทศที่เจริญ
มากๆ มีความปลอดภัยสูงมาก” (ด๋า, พนักงานบริษัท, 30 ปี, สัมภาษณ์) 
    “เหมือนญี่ปุ่นผสมฮ่องกง มีระเบียบ ท าอะไรมีขั้นตอนชัดเจน ไม่เละเทะเหมือน
จีน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวถูก ทุกอย่างถูกมาก ประทับใจตอนขึ้นรถไฟฟ้า คือไม่ต้องแย่งกันขึ้น
เหมือนญี่ปุ่น” (เนย, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 30 ปี, สัมภาษณ์) 
    “ไต้หวันเป็นระเบียบมาก คนมารยาทดี เช่น ไม่นั่ง priority seat ในรถไฟฟ้า 
คนไต้หวันให้ความช่วยเหลือดี” (หลิง, พนักงานบริษัท, 27 ปี, สัมภาษณ์) 
    “เค้าจัดการเรื่องขยะได้ดีมาก สภาพแวดล้อมดี สะอาด เป็นระเบียบ อาหาร
หลากหลาย ด้านการท่องเที่ยวก็มีอะไรใหม่ๆตลอด ไม่เหมือนจีนซะทีเดียว อาจเพราะประวัติความ
เป็นมาไม่ยาวนานเท่า ก็จะยังมีกลิ่นอายและวัฒนธรรมคล้ายจีนอยู่บ้าง แต่มีความสมัยใหม่ผสมอยู่” 
(เมย,์ พนักงานบริษัท, 31 ปี, สัมภาษณ์) 
    นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างได้เสนอมุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่างการท่องเที่ยว
ไต้หวันและการท่องเที่ยวประเทศไทย ดังนี้ 
    นักท่องเที่ยวคิดว่าไต้หวันเดินทางท่องเที่ยวง่ายกว่าประเทศไทย เนื่องจากมีป้าย
บอกทางหรือข้อมูลตลอด สามารถเดินทางเข้าหรือออกจากสนามบินได้ง่าย มีระบบขนส่งสาธารณะที่
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ครอบคลุมและสะดวกมากกว่า สามารถเดินทางไปต่างเมืองได้ง่าย และค่าโดยสารก็มีราคาถูก ในขณะ
ที่เมอืงไทยไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ง่ายนัก จ าเป็นต้องมีรถส่วนตัว  
    คนไต้หวันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคน
ไทย จึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  
    ไต้หวันมีระบบการดูแลจัดการที่ค่อนข้างดี เห็นได้จากความเป็นระเบียบและ
ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีการดูแลรักษาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่ดี ท าให้
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างดี เช่น ทางเดินที่ท าให้คนแก่เดินได้ง่าย เป็นต้น การ
ท่องเที่ยวไทยมักจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพ ท าให้เกิดปัญหานักท่องเที่ยวถูกโกง เช่น ค่า
โดยสารรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก หรือสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีราคาสูงแต่คุณภาพต่ า เป็นต้น ซึ่ง
ปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยได้ 
    ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสวยงาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างถึง 13 คนที่คิดว่าประเทศไทยมีที่เที่ยวที่
หลากหลายกว่า มีครบทุกอย่างทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น มีวัฒนธรรมประเพณีที่
เก่าแก่และสวยงาม และมี 5 คนที่คิดว่าทะเลไทยสวยกว่าไต้หวัน 
    “ไต้หวันเดินทางง่ายและถูกกว่า ราคาอาหารที่ไทยถูกกว่า รู้สึกว่าคนไทยชอบ
หลอกลวงนักท่องเที่ยวมากกว่า โดยเฉพาะรถตุ๊กตุ๊ก (แท็กซี่ยังกดมิเตอร์ได้) ที่ไต้หวันสามารถรักษา
สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติได้ดีกว่า คนไทยไม่ค่อยรักษาของ ไม่มีการ
บ ารุงรักษาสถานที่ ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเร็ว ไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น” (จุ้ย, 
พนักงานบริษัท, 27 ปี, สัมภาษณ์) 
    “ประเทศไทยเลือกที่เที่ยวได้เยอะกว่า มีทรัพยากรท่องเที่ยวเยอะกว่า แต่ที่
ไต้หวันจะสะอาด มีระเบียบกว่า การคมนาคมและขนส่งสาธารณะทั่วถึงกว่า” (เนย, พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ, 30 ปี, สัมภาษณ์) 
    “ไทยมีข้อเสียตรงภาพลักษณ์ ที่ทุกอย่างจะดูถูกชาร์จเพ่ิมในสถานที่ท่องเที่ยว 
ท าให้ราคาสูงแต่คุณภาพต่ า ท าให้ส่วนตัวคิดว่าเที่ยวต่างประเทศคุ้มค่ากว่า” (ด๋า, พนักงานบริษัท, 30 
ปี, สัมภาษณ์) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ได้ดังนี้ 
 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความต้องการไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างคือต้องการ
ไปพักผ่อนและต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ  
 เพ่ือน และการเปิดเส้นทางบินตรงของสายการบินต้นทุนต่ าคือสิ่งกระตุ้นหรือปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อความสนใจและต้องการไปท่องเที่ยวไต้หวันมากที่สุด 
 เมื่อต้องการหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจนักท่องเที่ยวแบบอิสระจะใช้เว็บไซต์
ท่องเที่ยวต่างๆเป็นแหล่งข้อมูล โดยเว็บไซต์ที่มีคนใช้มากที่สุดคือ Pantip.com  
 เมื่อถึงเวลาตัดสินใจ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกไปเที่ยวไต้หวัน คือ 
งบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม และความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ โดยค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว และที่นักท่องเที่ยว
เหล่านั้นเลือกไปไต้หวัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าประเทศตัวเลือกอ่ืนๆ 
 กระแสการท่องเที่ยวไต้หวันนั้นไม่มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวแบบ
อิสระชาวไทยส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ก่อนการศึกษา 
 ลักษณะของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1.) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบไปที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ พร้อมที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ไม่รู้สึกกังวลที่ต้องไปเที่ยวต่างถ่ิน 
 2.) นักท่องเที่ยวที่มีความกลัวและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หากจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
อาจเลือกในที่ที่ตนเคยไปมาแล้วหรือที่ท่ีมีวัฒนธรรมและใช้ภาษาใกล้เคียงกับตนเอง  
 นักท่องเทีย่วแบบอิสระชาวไทยส่วนใหญ่จะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า เพราะปัจจัย
ด้านราคาและโปรโมชั่น ในขณะที่ผู้ที่เลือกสายการบินแบบ Full service ก็เลือกโดยใช้ปัจจัยด้าน
ราคาและโปรโมชั่นเช่นเดียวกัน 
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไปท่องเที่ยวไต้หวันเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวล า
ท่องเที่ยวอยู่ที่ 5 วัน และเดินทางไปกับเพ่ือนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เลือกพักโรงแรมซึ่งท าการจองมา
ก่อนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์จองที่พักคือ Agoda.com และ Booking.com โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
เลือกที่พักคือ ท าเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวกและราคาสมเหตุสมผล ส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (ตั๋ว
เครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว) ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการไปท่องเที่ยวไต้หวันนั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  
 1.) ผู้ที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 25,000 บาท ส่วนใหญ่จะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
และใช้เวลาในการท่องเที่ยวตั้งแต่ 4-7 วัน 
 2.) ผู้ที่ใช้งบประมาณมากกว่า 25,000 บาท มักจะเดินทางด้วยสายการบิน Full 
service และใช้เวลาในการท่องเที่ยวตั้งแต่ 5-10 วัน 
 กลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคือครอบครัวและเพ่ือน 
กล่าวคือ กรณีเดินทางไปกับครอบครัว นักท่องเที่ยวจะเลือกสายการบิน Full service และเลือกที่พัก
ที่ดีกว่าปกติ ในขณะที่กรณีเดินทางกับเพ่ือนหรือไปคนเดียวจะเลือกสายการบินต้นทุนต่ าและพักโฮส
เทล 
 สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างประทับใจที่สุดในการไปท่องเที่ยวไต้หวัน สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 1.) สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เมืองโบราณ Jiufen และ Sun Moon Lake  
 2.) อาหาร ได้แก่ ชาบูหรือหม้อไฟต่างๆ ติ่มซ า และชานม 
 สถานที่ท่องเที่ยวในที่ได้รับความนิยมที่สุดในกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เมืองโบราณ Jiufen, 
ตลาดกลางคืนต่างๆ และ Sun Moon Lake นอกจากนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ รองเท้าผ้าใบยี่ห้อต่างๆ เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าและมีแบบให้เลือกเยอะกว่าที่ประเทศ
ไทย ส่วนสินค้าของฝากที่ได้รับความนิยมคือ พายสับปะรด โมจิไส้เผือก ขนมต่างๆ และชานม โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขนมหรืออาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน 
 ทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อไต้หวันก่อนการเดินทางโดยส่วนใหญ่คือ ไม่รู้ว่าไต้หวันมี
อะไร แค่อยากลองไปเป็นทางเลือกใหม่ๆ อย่างไรก็ตามภายหลังจากการไปท่องเที่ยวไต้หวันมาแล้ว
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการท่องเที่ยวเที่ยวไต้หวันตรงกับสไตล์การท่องเที่ ยวของตน โดยมี
เหตุผลต่างกันออกไป เช่น ไต้หวันมีอาหารให้ลองชิมเยอะ มีที่ให้เที่ยวทั้งแบบธรรมชาติและในเมือง 
วิวสวย ใช้งบประมาณท่ีใช้ต่ า เป็นต้น  
 นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่ได้ไปท่องเที่ยวไต้หวันส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจหรือ
พึงพอใจมากต่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (17 คน) ยังคาด
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ว่าน่าจะกลับไปหรือจะกลับไปท่องเที่ยวไต้หวันอีกแน่ๆ รวมไปถึงยังจะแนะน าให้คนรู้จักไปท่องเที่ยว
ไต้หวันอีกด้วย 
 สิ่งที่นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงไต้หวันคือ
อาหารที่ไต้หวัน โดยความคิดเห็นที่นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยมีต่อไต้หวันคือ ไต้หวันมีความเป็น
ระเบียบ มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว มีความง่ายและสะดวกสบายในการท่องเที่ยว 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาพบว่า 1.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นปัจจัยภายในของนักท่องเที่ยวเอง ปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของประเทศไต้หวัน ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยภายในที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาได้แก่ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว การรับรู้ ทัศนคติ
ต่อการท่องเที่ยวไต้หวัน การเรียนรู้ และบุคลิกภาพของนักท่องเที่ยว โดยในการศึกษานี้พบว่าปัจจัย
ภายในของตัวนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ภายหลังการท่องเที่ยว โดยความ
ต้องการไปพักผ่อนและต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆคือแรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ต้องการไปท่องเที่ยวไต้หวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ Oppewal, Huybers, and 
Crouch (2010) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “How do Australians Choose Holiday 
Destinations and Experiences” และกล่าวว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้แก่ 
ต้องการความสนุก การได้ไปสถานที่ใหม่ๆ ต้องการไปพักผ่อน หลีกหนีจากชีวิตเดิมๆ และการได้ท า
หรือได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 
 ในส่วนของการเรียนรู้นั้นจะเกิดกับผู้ที่เคยท่องเที่ยวไต้หวันมามากกว่า 1 ครั้ง โดยการ
ท่องเที่ยวในครั้งก่อนจะท าให้เกิดความรู้และประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไต้หวัน ซึ่งหากเป็น
ประสบการณ์ที่ดีหรือนักท่องเที่ยวมีความประทับใจ ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจกลับไป
ท่องเที่ยวไต้หวันอีกครั้งได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวไต้หวันมามากกว่า 1 ครั้ง พบว่าทุก
คนชื่นชอบ ประทับใจ และมีประสบการณ์ที่ดีจากการท่องเที่ยวไต้หวันในครั้งก่อน จึงท าให้ตัดสินใจ
กลับไปท่องเที่ยวไต้หวันอีกครั้ง ในขณะที่ปัจจัยภายในอ่ืนๆนั้นยังไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด  
 ปัจจัยภายนอกที่ศึกษา ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง โดยมีเพ่ือนซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยว
เป็นสมาชิกอยู่ (Membership group) และเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวใกล้ชิดที่สุด (Primary group) 
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการและการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในขณะที่
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กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา นักร้อง ซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ (Non-
membership group) หรือกลุ่มใฝ่ฝัน ไม่ส่งผลต่อความต้องการและการตัดสินใจไปท่องเที่ยวไต้หวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของประเทศไต้หวันที่ท าให้ไต้หวันเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีได้รับความนิยมและความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย มีดังนี้ 
 ไต้หวันมีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Product) ที่หลากหลาย โดยมีแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติ ศาสตร์ รวมถึง
ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว (Accessibility) ต่างๆของไต้หวันยังสามารถท าได้ง่าย 
เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและสะดวกสบาย โดยรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายและ
แผนการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวของตนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆอยู่ตลอด 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจ านวนมากยังชื่นชอบ
อาหารไต้หวันเพราะความอร่อยและความหลากหลาย จนกล่าวได้ว่าอาหารการกินในไต้หวันคือ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไต้หวันในสายตาของกลุ่มตัวอย่าง  
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านราคา (Price) ที่เหมาะสมของการไปท่องเที่ยวไต้หวัน
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไปท่องเที่ยวไต้หวัน โดยนักท่องเที่ยวคิดว่าค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวไต้หวันนั้นค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากไต้หวันมีค่าครองชีพที่
ใกล้เคียงกับประเทศไทยและการเปิดเส้นทางบินตรงจากประเทศไทยไปไต้หวันก็ท าให้ราคาค่าตั๋ว
เครื่องบินลดลงมาจากอดีต โดยประเด็นด้านราคานี้ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการท่องเที่ยวไต้หวันตาม
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยกลุ่มตัวอย่าง 
 การที่การท่องเที่ยวไต้หวันได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นยังท าให้มี
รีวิวการท่องเที่ยวจากคนที่ไปมาแล้วเพ่ิมขึ้น และได้รับการแชร์ลงบนสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram (ดูตัวอย่างรีวิวการท่องเที่ยวไต้หวันได้ในภาคผนวก ค ภาพที่ ค.13) 
ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ (Promotions) การท่องเที่ยวไต้หวันอีกหนึ่งทาง ท าให้คนไทยรู้จักและ
สนใจไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการที่สายการบินต่างๆมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาตั๋วเครื่องบินอยู่
ตลอด กท็ าให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไต้หวันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
 นอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันเองก็ได้มีนโยบายส่งเสริมการตลาด (Promotions) เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยว
ไทย นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยจะทดลองใช้มาตรการนี้เป็นเวลา 1 ปี ซึ่ง
ท าให้นักท่องเที่ยวไทยตื่นตัวเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจ านวนคนไทยที่เดินทางเข้าไปไต้หวันเพ่ิมสูงขึ้น
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่มีจ านวนถึง 23,289 คน เพ่ิมขึ้นจากเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่มี 
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13,441 คน คิดเป็นร้อยละ 73.27 สามารถดูจ านวนคนไทยเดินทางเข้าไปไต้หวันในปี 2015  และ 
2016 เพ่ิมเติมได้ในภาพที่ ค.12 ในภาคผนวก ค 
 จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่กล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวดังนี้ 
 ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (Product) เช่น สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ การคมนาคม ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว (Assessibility) 
แหล่งช้อปปิ้ง เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชนก แววแก้ว (2557) ที่ศึกษาการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น และพบว่าปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม หลากหลาย มีชื่อเสียง สะอาด ปลอดภัย 
สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้ง รสชาติอาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางไป
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมถึงงานศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของหทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านที่
พักของประเทศสิงคโปร์ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในขณะที่  Varista 
Nimitpronsuko (2013) ก็ได้กล่าวไว้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาหารอร่อย และการ ช้อป
ปิ้งเป็นเหตุผลหลักท่ีท าให้คนไทยเลือกไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
 ในการศึกษาครั้งนี้ปัจจัยด้านราคา (Price) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญเมื่อต้องตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชนก แววแก้ว (2557) ที่
พบว่าปัจจัยด้านราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางอ่ืนๆที่เหมาะสมส่งผลต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการส่งเสริมการตลาดต่างๆ (Promotions) นั้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งการยกเว้นวีซ่า การลดราคาตั๋วเครื่องบิน 
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) ที่กล่าวว่า 
นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ความยากง่ายในการเดินทางเข้าประเทศ และการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวสิงคโปร์ของคนไทย เช่นเดียวกับงานวิจัยของธัญชนก 
แววแก้ว (2557) ที่พบว่าการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 
การประชาสัมพันธ์ของประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆ และการส่งเสริม
การขาย ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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 นอกเหนือจากปัจจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตข้างต้น ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ยัง
พบว่ามีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวแบบอิสระบนเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่  ด้านบุคคล (People) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical evidence) ดังนี้  
 ปัจจัยด้านบุคคล (People) ของการท่องเที่ยวไต้หวัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเห็นด้วย
กับประเด็นที่ว่าชาวไต้หวันมีความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงพนักงานและผู้ประกอบการ
ไต้หวันที่ให้บริการด้วยความสุภาพและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จึงสามารถช่วยเหลือและให้ข้อมูล
ต่างๆได้ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้สะดวกสบายได้มากขึ้น ที่น่าสนใจคือรัฐบาลไต้หวัน
นั้นก็ได้มีนโยบายการท่องเที่ยวต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของพนักงานที่ ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน  
 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวที่ถูกต้องและสะดวกรวดเร็วส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทั้งการที่
นักท่องเที่ยวสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการยื่นข้อวีซ่าลงไปได้ และนักท่องเที่ยวยังสามารถ
กรอกใบขาเข้าออนไลน์ (Online Arrival Card) ไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงไต้หวัน ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวไม่ต้องใช้เวลาในการรอตรวจคนเข้าเมืองนานมากนัก สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่ก็คิดว่ากระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวันนั้นมีความสะดวกและรวดเร็ว  
 ปัจจัยด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เห็นด้วยในระดับมากและมากที่สุดว่าไต้หวันมีความเป็นระเบียบ และการท่องเที่ยวไต้หวันก็มีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย เห็นได้จากพฤติกรรมหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่คนข้ามถนนตรงทาง
ม้าลาย การจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาต การแยกแถวรอคิวเพ่ือขึ้นรถบัสในสายที่ต่างกัน การยืนชิดฝั่ง
ใดฝั่งหนึ่งเวลาขึ้นบันไดเลื่อน การที่คนไม่นั่ง Priority seats ในรถไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมี
ระเบียบของคนไต้หวัน การที่นักท่องเที่ยวลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้และเมื่อกลับมาที่เดิมก็ยังไม่หายก็
เป็นตัวอย่างของความปลอดภัยของไต้หวันและความซื่อสัตย์ของคนไต้หวัน นอกจากนี้ไต้หวันยังมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและครอบคลุม มีป้ายภาษาอังกฤษ และคนไต้หวันที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ดี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวคิดว่าการท่องเที่ยวไต้หวันนั้นท าได้ง่ายและสะดวกสบาย 
 ดังนั้นปัจจัยทั้งสามที่กล่าวมาถือว่ามีความส าคัญต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมี
ลักษณะร่วมที่เหมือนกันกับธุรกิจการให้บริการอ่ืนๆ โดยที่ธุรกิจการท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับการ
มอบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการมากกว่าธุรกิจบริการอ่ืนๆ (Hsu et al., 2008, 
p.13) 
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 2.) ด้านพฤติกรรมในการท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย พบว่า
นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยส่วนใหญ่จะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า โดยส่วนใหญ่จะใช้
ระยะเวลาท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ที่ 5 วัน โดยพฤติกรรมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวไต้หวันนั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชนก แววแก้ว (2557) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นและกล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมใช้
ระยะเวลาท่องเที่ยวไม่เกิน 5 วัน และงานวิจัยของหทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) ที่ศึกษานักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์และกล่าวว่านักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลา 5 วันในการท่องเที่ยว 
โดยระยะเวลานี้อาจเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยท างานซึ่งเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง  
 จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวนิยมจองที่พักล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับที่พักและพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถหา
ที่พักได้ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยยังคงต้องความสะดวกสบายในการ
ท่องเที่ยวอยู่ แม้ว่าเลือกที่จะไม่ใช้บริการบริษัทน าเที่ยวก็ตาม เห็นได้จากพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ต่างๆ เช่น การเลือกที่พักที่ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวกมากกว่าราคาที่ถูก คือที่พัก
ต้องอยู่ไม่ไกลจากระบบการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟฟ้า โดยจะประเมินแค่ราคา
ที่มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับเท่านั้น รวมทั้งการที่นักท่องเที่ยวต่างประทับใจในความง่ายและ
สะดวกสบายในการท่องเที่ยวไต้หวัน ทั้งจากการที่มีระบบขนส่ งที่ครอบคลุม มีรถไฟฟ้า มีป้าย
ภาษาอังกฤษ และคนไต้หวันที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 เพ่ือนและครอบครัวคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
มาก เห็นได้จากการที่นักท่องเที่ยวแบบอิสระจะเลือกสายการบิน Full service และพักโรงแรมกรณี
เดินทางไปกับครอบครัว เนื่องจากต้องการความสบาย ในขณะที่กรณีเดินทางกับเพ่ือนก็จะเลือกสาย
การบินต้นทุนต่ าและพักโฮสเทล เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ LaMondia, Snell, and Bhat 
(2009) ที่พบว่าบุคคลที่เดินทางไปด้วยมีผลต่อลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
 นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวไต้หวัน
ค่อนข้างมาก ความคิดเห็นที่นักท่องเที่ยวมีต่อไต้หวันส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก ในด้านความเป็นระเบียบ
ของไต้หวัน ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ความง่ายและสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว โดย
จุดแข็งของการท่องเที่ยวไต้หวันในสายตาของกลุ่มตัวอย่างคืองบประมาณในการท่องเที่ยวที่ถูก 
 การท่องเที่ยวไต้หวันยังสามารถตอบสนองรูปแบบการท่องเที่ยวและลักษณะของ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เพราะไต้หวันมีทั้งความแปลกใหม่ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว ภาษา 
วัฒนธรรม แต่ก็ยังมีความสะดวกสบายและท่องเที่ยวได้ง่าย จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบได้ โดยความพึงพอใจนี้จะส่งผลต่อการแนะน าแบบปากต่อปาก รวมถึงความ
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เป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวจะกลับไปเที่ยวไต้หวันอีกครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Oppewal, 
Huybers, and Crouch (2010) ที่กล่าวว่าประสบการณ์ในอดีตของนักท่องเที่ยวจะส่งผลต่อความ
สนใจที่จะได้รับประสบการณ์นั้นๆอีกครั้งในการท่องเที่ยวในอนาคต 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวไทย 
    จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวแบบอิสระพบว่าสิ่ง
ที่นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยประทับใจการท่องเที่ยวไต้หวันคือปัจจัยด้านราคาค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวที่ไม่สูง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์
ด้านของสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยินดีที่จะจ่าย 
    อาหารเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของการท่องเที่ยวไต้หวันที่นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาว
ไทยชื่นชอบและประทับใจ ผู้ประกอบการไทยควรท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารและวัฒนธรรมการกินเพ่ือสร้างจุดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  
    การท าส่งเสริมการตลาดต่างๆ เช่น การท าโฆษณา ควรท าผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อาจจะใช้วิธีการโฆษณาที่สามารถแชร์
ผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพ่ิมการรับรู้ (Awareness) ของนักท่องเที่ยว และไม่จ าเป็นต้องใช้บุคคล
ที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย แต่อาจจะมี Key message ที่เน้นถึงความสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือ
ครอบครัว ผู้ซึ่งมีผลในการตัดสินใจ เพ่ือเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยว  
    การท่องเที่ยวไทยนั้นมีข้อได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
หลากหลายและสวยงาม เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรปรับปรุงข้อด้อย เพ่ือดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และนักท่องเที่ยวไทยให้หันมาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้น  
    จากมุมมองเชิงเปรียบเทียบที่นักท่องเที่ยวมีต่อการท่องเที่ยวไต้หวันและการ
ท่องเที่ยวไทย ที่เห็นว่าไต้หวันเดินทางท่องเที่ยวง่ายกว่าประเทศไทยและมีระบบการดูแลจัดการที่
ค่อนข้างดี รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
เพ่ือสร้างระบบที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว ทั้งการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารประจ าทาง 
ที่ควรท าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายขึ้น การเพ่ิมป้ายบอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น การ
บริการรถประจ าทาง ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
    การศึกษาครั้งนี้ยังไม่พบความสัมพันธ์ของการตัดสินใจไปท่องเที่ยวไต้หวันกับ
ปัจจัยภายในของนักท่องเที่ยวบางอย่าง เช่น รูปแบบการด ารงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว จึง
อาจศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจัยนี้ อีกทั้งการศึกษาในครั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนและความ
หลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง จึงควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ด ารงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเกาะไต้หวันหรือไม่ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง กระบวนการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของ 
นักท่องเที่ยวแบบอสิระชาวไทย 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาโท
บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดท ามีความประสงค์ที่
จะศึกษาการตัดสินใจไปท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และตอบค าถามให้ครบทุกข้อ ทั้งนี้
ค าตอบของท่านจะได้รับการรักษาเป็นความลับ และข้อมูลจะถูกน ามาวิเคราะห์และใช้ในงานวิจัยนี้
เท่านั้น 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่เป็นจริง 
กระบวนการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน 
1 สาเหตุ/แรงจูงใจ ที่ท าให้ท่านสนใจ/ต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน 
  เพ่ือพักผ่อนทางกายและจิตใจ   เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
  เพ่ือลดความตึงเครียดจากการท างาน  เพ่ือหลีกหนีความจ าเจในชีวิต 
  เพ่ือได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน   เพ่ือให้รางวัลกับชีวิต 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................  
2 ผู้ใด/สิ่งใด ที่ท าให้ท่านสนใจ/ต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน  
  ตนเอง 

 เพ่ือน 
 ครอบครัว 
 สื่อบันเทิงต่างๆของไต้หวัน เช่น ละคร ภาพยนตร์ ดารา นักร้อง 

  สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล รีวิว ของการท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน 
 การเปิดเส้นทางบินไปสู่ไต้หวันของสายการบินต้นทุนต่ า (Low cost airlines) 
 การงดเว้นกระบวนการขอวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................  
 
3 ทัศนคติของท่านต่อเกาะไต้หวันก่อนการเดินทางไปท่องเที่ยว 
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  เป็นประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
  เป็นประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยวง่าย สะดวกสบาย 
  เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................... ........ 
4. เมื่อท่านต้องการไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน ท่านหาข้อมูลเพ่ือวางแผนการเดินทางจากแหล่งใด   
  ประสบการณ์ของตนเอง 
  ค าแนะน าจากเพ่ือน/ครอบครัว 

 รีวิวของผู้ที่เคยเดินทางไป 
 เว็บไซต์ต่างๆ โปรดระบุชื่อเว็บ.............................................. .......…………………….. 
 หนังสือ/นิตยสาร ท่องเที่ยว 
 สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
 งานออกร้าน / งานท่องเที่ยว 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................  

5. เพราะเหตุใด ท่านจึงเลือกแหล่งข้อมูลข้างต้น 
  ได้ข้อมูลครบถ้วน 
  ได้รับข้อมูล/ความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
  ข้อมูลทันสมัย 
  สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว 
  มีรูปภาพ/รูปแบบที่สวยงาม 
  ราคาเหมาะสม 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ ............................................... 
6. ข้อมูลใดที่ท่านต้องการทราบ เมื่อต้องการไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน  
  สถานที่ท่องเที่ยว 
  ข้อมูลที่พัก/โรงแรม 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 
  ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร/ร้านอาหาร 
  งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว 

 ข้อมูล/ประวัติของประเทศไต้หวัน 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ 
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 สินค้า/ของฝากแนะน า 
 วิถีชีวิตของคนไต้หวัน 
 วัฒนธรรม/ประเพณีของไต้หวัน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................................... 

7. สาเหตุที่ท่านตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวเกาะไต้หวัน 
  สถานที่ท่องเที่ยว/โปรแกรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ 
  งบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม 
  ระยะเวลา/ช่วงเวลาเดินทางมีความเหมาะสม 
  ต้องการไปพักผ่อน 
  ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................................... 
8. ความพึงพอใจของท่านต่อการไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวัน 
  พึงพอใจมาก     ไม่พึงพอใจ 
  พึงพอใจ     ไม่พึงพอใจมาก 
  เฉยๆ 
9. ท่านจะกลับไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันอีกหรือไม่ 
  กลับไปอีกแน่ๆ    ไม่น่าจะกลับไป 
  น่าจะกลับไป     ไม่กลับไปแน่นอน 
  ไม่แน่ใจ 
 
10. ท่านจะแนะน าให้คนอ่ืน/คนรู้จักเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะไต้หวันหรือไม่ 
  แนะน า     ไม่แนะน า 
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ภาคผนวก ข 
ค าถามปลายเปิด 

 
ชุดค าถามปลายเปิดที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวแบบอิสระกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวไต้หวันและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวมี
ดังนี้ 

 
จ านวนครั้งที่ไปท่องเที่ยวไต้หวัน 
ถ้าพูดถึงไต้หวัน จะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก 
ความคิดเห็นต่อประเทศไต้หวัน 
กระแสการท่องเที่ยวไต้หวันมีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวไต้หวันหรือไม่ 
ใช้บริการสายการบินอะไร เพราะเหตุใด และราคาเท่าไหร่ 
ประเภทที่พักท่ีใช้บริการ ราคา สาเหตุที่เลือกที่นี่ ช่องทางในการจอง 
โดยทั่วไป เมื่อไปท่องเที่ยวจะใช้บริการที่พักประเภทไหน ราคาประมาณเท่าไหร่ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกที่พัก 
งบประมาณท่ีใช้ในการท่องเที่ยวไต้หวัน 
ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างในไต้หวัน 
ประทับใจสถานที่ หรือกิจกรรมท่องเที่ยวอะไรมากที่สุดในไต้หวัน 
โดยปกติมีสไตล์การท่องเที่ยวอย่างไร และคิดว่าไต้หวันตรงกับสไตล์การท่องเที่ยวของ  

คนหรือไม่ 
ปกติเป็นคนที่กล้าไปท่องเที่ยวในที่ใหม่ๆ ไม่คุ้นเคย หรือไม่  
อะไรที่ท าให้การท่องเที่ยวไต้หวันโดดเด่นจากประเทศอ่ืนๆ 
เมื่อเปรียบเทียบการท่องเที่ยวไต้หวันกับการท่องเที่ยวประเทศไทย คิดว่ามีข้อแตกต่าง

กันอย่างไร หรือแต่ละที่มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไรบ้าง 
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไตห้วัน 

 
นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลไต้หวัน  

 

 
ภาพที่ ค.1 ตัวอย่างการพัฒนาทัศนียภาพของเส้นทางท่องเที่ยวของไต้หวัน 
สืบค้นจาก http://admin.taiwan.net.tw/index_en.aspx (สิงหาคม 2559) 
 

 
ภาพที่ ค.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจการท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
สืบค้นจาก http://admin.taiwan.net.tw/index_en.aspx (สิงหาคม 2559) 
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ภาพที่ ค.3  “i” – logo system travel service center ที่จะตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางคมนาคมต่างๆ  
สืบค้นจาก http://admin.taiwan.net.tw/index_en.aspx (สิงหาคม 2559) 
 

 
ภาพที่ ค.4 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไต้หวัน 
สืบค้นจาก http://admin.taiwan.net.tw/index_en.aspx (สิงหาคม 2559) 
 
สถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย 

 

 
ภาพที่ ค.5 Jiufen (เป็นเมืองที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเมืองในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง 
“Spirited Away” ของสตูดิโอจิบลิ)   
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ภาพที่ ค.6 Sun Moon Lake 
 

 
ภาพที่ ค.7 Night markets 
 

 
ภาพที่ ค.8 Taipei 101  
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ภาพที่ ค.9 Chiang Kai-shek Memorial Hall 

 

 
ภาพที่ ค.10 Ximending  
 

 
ภาพที่ ค.11 Beitou  
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ภาพที่ ค.12 สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปไต้หวัน เปรียบเทียบระหว่างปี 2015 และ 2016 
(Month over Month) 
สืบค้นจาก http://admin.taiwan.net.tw/index_en.aspx (พฤศจิกายน 2559) 
 

 
ภาพที่ ค.13 รีวิวการท่องเที่ยวไต้หวันที่ได้รับการแชร์ลงบนสังคมออนไลน์ 
สืบค้นจาก https://www.facebook.com/blueplanetbypantip (พฤศจิกายน 2559) 
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