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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวและปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน รวมถึง
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีและไม่มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ Independent Samples T-Test, Logistic Regression 

ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมาก่อน  นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีระยะเวลาในการเดินทาง 5-7 วัน/ครั้ง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง  มีการตัดสินใจเดินทางด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับเพ่ือน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบมาก่อนว่ามี
การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และการยกเว้นวีซ่า
ส าหรับเดินทางท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจ โดยท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันเพิ่มมากขึ้น 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยระหว่างกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน พบว่า    
มีพฤติกรรมการเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารเพียงเรื่องเดียวที่ไม่มีความแตกต่างกัน ส าหรับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านอ่ืนๆ พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินทาง 
ระยะเวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กิจกรรมที่ท าให้สนใจท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เป็นต้น 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน จึงท าให้มี
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งได้ เช่น กลุ่มที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 
หากต้องไปท่องเที่ยวซ้ าอีกครั้งในอนาคตอาจเลือกวิธีเดินทางด้วยตนเองแทนการใช้บริษัทน าเที่ยว  
มีระยะเวลาในการเดินทางที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่ท าให้สนใจไปท่องเที่ยวนอกจากสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วยังให้ความสนใจในเรื่องอ่ืนๆ เช่น อาหาร เทคโนโลยี ช้อปปิ้ง เป็นต้น 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของ
สถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย 
และปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยเรื่องเพศ ปัจจัยเรื่องระดับรายได้ และปัจจัย
เรื่องอาชีพ โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศหญิง อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
และระดับรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ  

ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ โดยเป็นแนวทางข้อมูลพ้ืนฐานในการรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้แก่
ธุรกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เช่น ธุรกิจบริษัทน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
สายการบิน เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: นักท่องเที่ยวชาวไทย, ตัดสินใจ, ประเทศไต้หวัน 
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ABSTRACT 
 

Factors affecting Thai consumer decisions to travel to Taiwan and related 
behavior were studied. Samples were Thai tourists who had, or had not, traveled to 
Taiwan, and those planned, or did not plan, to do so in future. Data was collected 
by online questionnaire and analyzed by independent-samples t-test, and logistic 
regression. 

The study shows that most of the samples had been to Taiwan before, 
favorably traveling with friends for five to seven days, spending less than 15,000 baht 
per trip. Purpose of travel was tourism and relaxation with friends and colleagues. 
Most samples were aware of the visa waiver for Thai tourists in Taiwan, influencing 
their choice of travel. Samples who had been to Taiwan behaved differently from 
those who had not in choices of journey, travel time and expenses, although airline 
ticket price selection did not differ. Most influential factors for samples choosing 
travel to Taiwan were safety of attractions, visa waiver for Thai tourists in Taiwan, and 
travel expenses, in decreasing order of importance. Gender, average monthly income, 
and occupation influenced consumer decisions. From the logistic regression, female 
samples who were office workers or public servants earning less than 35,000 baht 
monthly are most likely to chose to travel to Taiwan. These findings may be useful 
for the Thai and Taiwanese tourist industries to better meet the needs and 
expectations of an increasing number of recreational travelers. 
 
Keywords: Thai tourists, Consumer decision, Taiwan 
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ที่สุด  รวมไปถึง อาจารย์ ดร. ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ์ ที่ได้สละเวลามาเป็นกรรมการการศึกษาค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่และเพ่ือนๆ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจทุกคนที่คอยให้ค าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือการเรียนใน
ทุกๆ ด้าน จนสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดมา 

ผู้วิจัยหวังว่ารายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะสามารถให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่นๆ ที่สนใจได้ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มี อัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง  

ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของรายได้  
การจ้างงาน การเติบโตของธุรกิจและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่  โรงแรมที่พัก
อาศัย ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว ร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น รวมไปถึงช่วยสร้างและ
กระจายความเจริญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคม
ขนส่ง ด้านเทคโนโลยี ออกไปยังส่วนภูมิภาคท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ นอกจากผลทางด้านเศรษฐกิจแล้ว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังส่งผลในด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย โดยก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างเจ้าของประเทศและผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศนั้นๆ ในช่วงที่ผ่านมา
ภาคการท่องเที่ยวโลกมีแนวโน้มเติบโตมาโดยตลอด โดยในปี 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศสูงถึง 1,180 ล้านคน  ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 4.40% และ
จากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) คาดการณ์ว่าในปี 2563 
จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากถึง 1,600 ล้านคน ซึ่งภูมิภาคที่
นักท่องเที่ยวสนใจให้ความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยว ได้แก่  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชีย
แปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส านักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งในการ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและ
เดินทางของโลกมีสัดส่วนถึง 9.80% ของ GDP รวมของโลก (World Travel & Tourism Council: 
WTTC, 2559) และหากแยกพิจารณาตามแต่ละภูมิภาคพบว่า ผลิตภัณฑ์ประชาชาติด้านการท่องเที่ยว
และเดินทางมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.30-5.00% ของ GDP รวมของภูมิภาคนั้นๆ (ตามตารางที่ 1.1) ส าหรับ
ประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ ประเทศมากเช่นกัน 
โดยในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและเดินทางของไทย คิดเป็น 5.79% ของ GDP 
รวมของประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 5.02% ของ GDP รวมของประเทศ 
โดยรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปของเงินตราต่างประเทศมีส่วนช่วยในการสร้าง
เสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินของประเทศ ตัวอย่างเช่นในปี  2558 ภาคการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
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รายได้เข้าประเทศสูงถึง 2.23 ล้านล้านบาท  ในขณะที่รายจ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 
คิดเป็นเงินเพียงประมาณ 0.17 ล้านล้านบาท  (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2558) ส่วนที่เกินดุลการช าระเงินนี้จึงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดดุลการช าระเงินในด้านอ่ืนๆ ได้
เป็นอย่างมาก โดยรายได้ที่ได้มาจากภาคการท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวหรือตามศูนย์กลางของประเทศเท่านั้น แต่รายได้จากภาคการท่องเที่ยวได้มีการกระจายตัว 
อย่างกว้างขวางออกไปยังภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นต่างๆ ภายในประเทศอีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่น  
การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ้านของแต่ละท้องถิ่นและน าเข้ามาจ าหน่ายเป็นของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว
หรือการผลิตวัตถุดิบและอาหารไปป้อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น ต่างเป็นการช่วยกระจาย
รายได้ออกไปให้แก่ประชากรตามภูมิภาคต่างๆ ภาคการท่องเที่ยวจึงค่อนข้างมีบทบาทส าคัญที่ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการผลิต การจ้างงาน การสร้างรายได้และการน าทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ภายใน ประเทศ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะเติบโต
ต่อไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากประชากรของโลกมีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลา ส่งผลให้มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน และในขณะเดียวกันการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปัจจุบัน
สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็น
ทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ประกอบกับมีจ านวนผู้ประกอบการด้านการเดินทางและขนส่งเพ่ิม
มากข้ึน ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวถูกลงกว่าในอดีต จึงยิ่งกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 

ในช่วงปีที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็นภาคเดียวที่ยังมีแนวโน้มดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้น
ของนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย โดยในปี 2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง 29.88 ล้านคน (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2558) ถึงแม้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศจะมีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
แต่ในขณะเดียวกันจากข้อมูลส านักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วงปี 2551-2558 พบว่า การเดินทาง
ออกไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวไทยต่างก็มีจ านวนที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2558 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวไทยเดินทางออกนอกประเทศสูงถึง 4.62 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่มีจ านวน
เพียง 2.42 ล้านคน จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วง 8 ปีที่ผ่านมามีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น 52.29% (ตามตารางท่ี 1.2) โดยกลุ่มประเทศท่ีนักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมาก
ที่สุดคือ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รองลงมา ได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ และในกลุ่มภูมิภาคเอเชียประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด 
ได้แก ่มาเลเซีย สิงคโปร์ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม ตามล าดับ (ตามตารางที่ 1.3)  
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ส าหรับประเทศไต้หวัน เป็นประเทศที่ชาวไทยต่างคุ้นชื่อและรู้จักมาเป็นเวลานาน แต่อาจ
ยังไม่เป็นประเทศเป้าหมายที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากในอดีตการ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวไทยยังคงต้องขอวีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยว 
และประเทศไทยเพ่ิงจะได้รับการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งการ
เดินทางไปประเทศไต้หวันในอดีตมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงเมื่อเทียบกับการเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากผู้ให้บริการสายการบินที่บินตรงระหว่างประเทศไทยไปยัง
ประเทศไต้หวันมีจ านวนน้อยราย เช่น THAI AIRWAYS, EVA AIR, CHINA AIRLINES เป็นต้น 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายการบินแบบ Full-Service ท าให้มีค่าบริการในการเดินทางสูงตามไปด้วย โดยมี
อัตราค่าบริการในการเดินทางไปกลับเฉลี่ย 11,000-18,000 บาทต่อคน (http://www.flymeto 
taiwan.com) นอกจากนี้ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับประเทศไต้หวันค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประเทศไต้หวันยังไม่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากนัก หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น 
ญี่ปุ่น เกาหลี หรือฮ่องกง แต่ล่าสุดผลส ารวจจากเว็บไซต์ Skyscanner พบว่า 10 ประเทศที่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยให้ความสนใจค้นหาข้อมูลมากที่สุด ประเทศไต้หวันถูกจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วย รวมถึง
ปัจจุบันมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Social Media, นิตยสาร, โทรทัศน์และ
วิทยุ รวมไปถึงการพูดถึงกันแบบปากต่อปากเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากมาย  ท าให้
เกิดกระแสความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 
การเดินทางไปประเทศไต้หวันสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากมีผู้ให้บริการสายการบิน
เพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีตที่มีเฉพาะสายการบินแบบ Full-Service แต่ปัจจุบันมีสายการบินแบบต้นทุนต่ าที่
ให้บริการเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยไปประเทศไต้หวันเกิดขึ้นหลายราย ตัวอย่างเช่น NOK SCOOT, 
TIGER AIR โดยมีจ านวนเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-ไทเป รวมทั้งสิ้น 380 เที่ยวบินต่อเดือน และมี
จ านวนที่นั่งมากถึง 105,937 ที่นั่งต่อเดือน ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศไต้หวันยิ่งถูกลง
กว่าเดิม โดยมีอัตราค่าบริการในการเดินทางไปกลับเฉลี่ยเพียง 4,000-7,000 บาทต่อคน ส่งผลให้มี
จ านวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
จ านวนนักท่องเที่ยวไทยที่มีการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้นมาโดยตลอดเมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมากถึง 123,872 คน เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันเพียง 91,657 คน หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 35.15% จากปี 2553 (ตามตารางที่ 1.4) หาก
เปรียบเทียบสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
ในช่วงระหว่างปี 2557-2558 จะพบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 18.19% จากปีก่อนหน้า และ
ล่าสุดข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมไต้หวัน (Radio Taiwan International, 2559) พบว่า ในช่วงครึ่งปีแรก



Ref. code: 25595804010287QTC

4 
 

 

4 

ของปี 2559 จ านวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นถึง 87.55% 
เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันจากข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศต่างก็พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวัน มีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน จ านวน 4,883,047 คน เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน จ านวน 3,235,477 คน หรือเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 50.92% จากปี 2553 (ตามตารางที่ 1.5) โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย รองลงมา
ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย และแอฟริกา ตามล าดับ ส าหรับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย 
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย 
ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาเกิดประเด็นค าถามและสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย และในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้ศึกษาได้ท าการแยกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ือน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษา โดยได้
แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
มาก่อน รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีและไม่มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวหรือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มอาจมีความแตกต่างกันได้ 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและเดินทางเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของภูมิภาคต่างๆ ในปี 2558 
 

ภูมิภาค 
สัดส่วนของ GDP 

รวม (%) 
ภูมิภาค 

สัดส่วนของ GDP 
รวม (%) 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5.00% ตะวันออกกกลาง 3.00% 

แอฟริกาเหนือ 4.90% อเมริกาเหนือ 2.90% 
สหภาพยุโรป 3.70% ยุโรปอื่นๆ 2.60% 

โอเชียเนีย 3.30% เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 2.40% 

ละตินอเมริกา 3.30% เอเชียใต้ 2.30% 
หมายเหตุ. จาก World Travel & Tourism Council (WTTC), 2016. 
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ตารางที่ 1.2 แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงปี 2551-2558 
 
ท่าอากาศ

ยาน 
จ านวนนักท่องเท่ียวไทยขาออกจากประเทศ (คน) 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

สุวรรณภูมิ 2,357,457 2,458,474 2,968,737 2,995,931 3,225,395 3,238,046 3,276,778 3,283,497 
ดอนเมือง 2,605 2,679 3,043 3,484 154,151 582,560 822,128 1,155,678 

ภูเก็ต 21,154 24,276 30,594 35,745 53,022 71,453 71,005 68,479 
เชียงใหม ่ 30,232 29,494 34,695 50,576 58,537 64,169 84,929 93,461 

หาดใหญ่ 6,832 7,422 14,161 24,022 25,173 24,416 24,763 23,538 
รวมทั้งสิ้น 2,418,280 2,522,345 3,051,230 3,110,658 3,516,278 3,980,644 4,279,603 4,624,653 

หมายเหตุ. จาก ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2558. 
 
ตารางที่ 1.3 ตัวอย่างประเทศในภูมิภาคเอเชียที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว 
 

ประเทศ จ านวนนักท่องเที่ยว 
ระยะเวลาการ 
เข้าพัก (วัน) 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
บาท/วัน) 

มาเลเซีย 1,970,564 4.09 4,523.94 
สิงคโปร์ 483,389 5.79 5,801.14 

ญี่ปุ่น 426,422 6.22 6,433.07 

จีน 401,315 5.63 5,187.62 
ฮ่องกง 280,296 4.67 6,283.29 

เกาหลีใต ้ 212,765 5.51 5,613.91 

ไต้หวัน 167,148 6.00 5,075.48 
เวียดนาม 125,526 4.94 4,292.17 

หมายเหตุ. จาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559. 
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ตารางที่ 1.4 แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศไต้หวันในช่วงปี 2553-2558 
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (คน) 

91,657 101,695 96,698 103,357 104,172 123,872 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(%) 

- 10.95% -4.91% 6.89% 0.79% 18.91% 

หมายเหตุ. จาก Tourism Bureau, M.O.T.C. Republic of China (Taiwan), 2558. 
 
ตารางที่ 1.5 แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางไปประเทศไต้หวันในช่วงปี 2553-2558 
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวน
นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ (คน) 
3,235,477 3,588,727 3,831,635 4,095,599 4,687,048 4,883,047 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (%) 

- 10.92% 6.77% 6.89% 14.44% 4.18% 

หมายเหตุ. จาก Tourism Bureau, M.O.T.C. Republic of China (Taiwan), 2558. 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา: ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง
ผู้ที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน จากข้อมูลสถิติจ านวนประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดือนกันยายน 2559 พบว่า มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 
10,701,253 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)  

1.3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา: จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้อ้างอิงจาก
จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
Taro Yamane ได้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง   

1.3.3 ตัวแปรตาม: การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

1.3.4 ตัวแปรอิสระ มีดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย 

สถานภาพสมรส 
2. ปัจจัยหรือแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ

โฆษณาประสัมพันธ์ ประเภทและสถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ค่าครองชีพ 
เป็นต้น 

1.3.5 ศัพท์เฉพาะ “พฤติกรรมผู้บริโภค” คือ กระบวนการแสดงออกทางด้านปฏิกิริยา
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการตามความต้องการของตน โดยจะประกอบไปด้วย
กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล การซื้อ การประเมินผล และการก าจัดสินค้าหรือบริการที่
ผู้บริโภคได้ซื้อมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรม แรงจูงใจ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

1.4.2 เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

1.4.3 เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ธุรกิจบริษัทน าเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจสายการบิน 
ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 



Ref. code: 25595804010287QTC

8 
 

 

8 

บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวรรณกรรมปริทัศน์ 

 
การวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยได้มีการแบ่งรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค ์
2.1.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
2.1.3 ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันและเส้นงบประมาณ 
2.1.4 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยว 
2.1.5 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.2 วรรณกรรมปริทัศน์ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค์  
อุปสงค์ส าหรับสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึง ปริมาณของสินค้าหรือ

บริการที่ผู้บริโภคมีความประสงค์จะซื้อในช่วงเวลาหนึ่งๆ ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้าหรือบริการชนิด
นั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า อุปสงค์คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อ (Quantity demanded) และราคา 
(Price) ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ นั่นเอง ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เป็นการบอกให้ทราบว่า หากปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ก าหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว หากราคาสินค้าหรือบริการชนิดนั้นอยู่ที่ระดับต่างๆ ผู้บริโภคมี
ความประสงค์ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการชนิดนั้นมาบริโภคเป็นปริมาณเท่าใดในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งความ
ประสงค์ที่จะซื้อนี้เป็นความเต็มใจหรือความยินดีที่จะซื้อ (Willingness to pay) และขณะเดียวกันจะต้อง
มีความสามารถที่จะจ่าย (Ability to pay) ค่าสินค้าหรือบริการในจ านวนที่ต้องการนั้นด้วย ส่วนจะซื้อได้
ตามความประสงค์นั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายยินดีที่จะขายสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่ด้วย 
(ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2556) 

การที่ผู้บริโภคจะยินดีซื้อสินค้าตามราคาที่ก าหนดนั้นขึ้นอยู่กับระดับราคาสงวน 
(Reservation price) ซึ่งก็คือ ราคาสูงที่สุดที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายส าหรับสินค้าแต่ละหน่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
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ว่าสินค้าแต่ละหน่วยให้อรรถประโยชน์ (Utility) หรือความพอใจแก่เขามากน้อยเพียงใด โดยปกติแล้ว
เมื่อราคาสินค้าลดลงปริมาณความต้องการซื้อจะเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากราคาเพ่ิมขึ้น ปริมาณ
ความต้องการซื้อจะลดลง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของอุปสงค์ (Law of 
demand) ซึ่งกล่าวว่า ถ้าให้สิ่งอ่ืนๆ คงที่แล้ว ปริมาณซื้อของสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งชนิดใดย่อม
ผันแปรเป็นปฏิภาคส่วนกลับกับระดับราคาของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ เสมอ การที่ปริมาณความ
ต้องการซื้อหรือปริมาณซื้อในสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งผันแปรในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับของ
ราคาสินค้าหรือบริการชนิดนั้น เป็นเพราะเม่ือราคาเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผล 2 ประการ ดังนี้  

1. ผลทางรายได้ (Income effect) คือ เมื่อราคาสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลง
ไป แต่รายได้ที่เป็นตัวเงินและราคาสินค้าชนิดอื่นๆ  คงที่ จะท าให้ผู้บริโภคมีอ านาจซื้อที่แท้จริง 
(Real income) ลดลง เพราะเงินเท่าเดิมแต่สามารถซื้อสินค้าได้น้อยลง ผลดังกล่าวนี้หากสินค้านั้นเป็น
สินค้าปกติทั่วไป จะส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดนั้นน้อยลง 

2. ผลทางการทดแทน (Substitution effect) คือ เมื่อราคาสินค้าหรือบริการ
ชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปโดยราคาสินค้าชนิดอ่ืนๆ คงที่ จะท าให้ราคาเปรียบเทียบหรือราคาสัมพัทธ์ 
(Relative price) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าชนิดที่ราคาต่ าลงแทนชนิดที่มี
ราคาสูงขึ้น ถ้าสินค้าชนิดนี้สามารถทดแทนสินค้าชนิดอ่ืนๆ ได้ 

อนึ่ง ความหมายของกฎอุปสงค์ที่กล่าวมานี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อ
กับระดับราคาต่างๆ ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ในช่วงเวลาหนึ่งๆ จึงเรียกอุปสงค์ชนิดนี้ว่า “อุป
สงค์ต่อราคา” (Price demand) ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อกับราคา
ของตัวมันเอง โดยก าหนดให้ปัจจัยที่ก าหนดปริมาณซื้อตัวอ่ืนๆ ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่พิจารณา
อยู่ หากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อกับระดับรายได้ต่างๆ ของผู้บริโภค โดยก าหนดปัจจัย
อ่ืนๆ คงที่จะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า “อุปสงค์ต่อรายได้” (Income demand) และถ้าหากเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อของสินค้าชนิดนั้นกับราคาของสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นจะ
เรียกว่า “อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” หรือ “อุปสงค์ไขว้” (Cross demand)  

ปัจจัยท่ีก าหนดอุปสงค์ แบ่งเป็น ปัจจัยโดยตรงและปัจจัยโดยอ้อม ดังนี้ 
1. ปัจจัยโดยตรง คือ ราคาสินค้าชนิดนั้น  
2. ปัจจัยโดยอ้อม คือ ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่ออุปสงค์ โดยสินค้าแต่ละชนิดอาจมี

ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น อายุ เพศ ระดับรายได้ สินค้าทดแทน ตัวอย่างปัจจัยโดย
อ้อม ได้แก่  

2.1 ราคาสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อ
สินค้าชนิดหนึ่งกับสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่เก่ียวข้องกัน แบ่งตามความสัมพันธ์ของสินค้าได้ 2 ประเภท คือ  



Ref. code: 25595804010287QTC

10 
 

 

10 

2.1.1 สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Substitution goods) หากสินค้าที่ใช้
ทดแทนกันได้มีราคาถูกลง ผู้บริโภคก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภคสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้นี้มากขึ้น 
ส่งผลให้อุปสงค์ของสินค้ามีปริมาณลดลง และในทางตรงข้ามหากสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้มีราคาสูงขึ้น 
อุปสงค์ของสินค้าที่พิจารณาจะมีปริมาณการบริโภคเพ่ิมข้ึน 

2.1.2 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary goods) หากสินค้าที่
ใช้ประกอบกันมีราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคอาจปรับลดปริมาณการบริโภคสินค้าที่ใช้ประกอบกัน เมื่อปริมาณ
การบริโภคสินค้าที่ใช้ประกอบกันลดลง จะท าให้อุปสงค์การบริโภคสินค้าที่พิจารณาอยู่มีปริมาณลดลง
ด้วย เนื่องจากต้องใช้สินค้าทั้งสองชนิดร่วมกัน ในทางตรงข้ามหากสินค้าที่ใช้ประกอบกันมีราคาลดลง 
อุปสงค์สินค้าที่พิจารณาจะเพ่ิมข้ึน 

2.2 รายได้ของผู้บริโภค คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้าชนิด
หนึ่งกับรายได้ของผู้บริโภค สามารถแบ่งประเภทของสินค้าได้ 2 ประเภท คือ  

2.2.1 สินค้าปกติ (Normal goods) เป็นสินค้าหรือบริการที่อุปสงค์ส าหรับ
สินค้าหรือบริการนั้นมีความสัมพันธ์กับรายได้ในเชิงบวกหรือทิศทางเดียวกัน 

2.2.2 สินค้าด้อย (Inferior goods) เป็นสินค้าหรือบริการที่อุปสงค์ส าหรับ
สินค้าหรือบริการนั้นมีความสัมพันธ์กับรายได้ในเชิงลบ หรือทิศทางตรงกันข้าม 

2.3 รสนิยมของผู้บริโภค ปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ในสินค้าใดๆ 
ขึ้นอยู่กับกาลเวลา แฟชั่น วัย เพศ ระดับการศึกษา ความชอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคล
ที่มีความแตกต่างกันไป 

2.4 จ านวนประชากร เมื่อจ านวนประชากรมากขึ้นจะท าให้ปริมาณความ
ต้องการซื้อหรือบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

2.5 การคาดคะเน โดยราคาและปริมาณสินค้าในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในปัจจุบัน เช่น หากคาดการณ์ว่าในอนาคตราคาสินค้าและบริการ
ชนิดหนึ่งปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการชนิดดังกล่าวในปัจจุบัน
ลดลงตามไปด้วย 

2.6 ฤดูกาล กรณีสินค้าและบริการที่ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
หรือฤดูกาล เช่น กลุ่มสินค้าเกษตร ในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก จะท าให้ราคา
สินค้าลดต่ าลง และส่งผลต่อปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภคได้ โดยผู้บริโภคจะมีความต้องการ
ซื้อสินค้านั้นๆ เพิ่มมากขึ้น 

2.7 สภาพการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจ หากมีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ผู้บริโภคจะมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมมากขึ้น สามารถส่งผล
ให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นได้ 
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ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีอุปสงค์ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับความต้องการ
ซื้อสินค้าหรือบริการ ความสามารถที่จะจ่ายและความเต็มใจจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ ระดับราคา
สงวน ปัจจัยต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ ระดับรายได้
หรืองบประมาณของผู้บริโภค เป็นต้น น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม โดยเฉพาะใน
ส่วนของแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น ระดับรายได้ ระดับราคาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง หรือโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจ่ายได้ สินค้าหรือบริการท่องเที่ยว
และสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจไปท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

2.1.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์  
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภค

สินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งอรรถประโยชน์ คือ ความสามารถของสินค้าหรือ
บริการชนิดหนึ่งๆ ในการสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภค สินค้าใดสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภค
ได้มาก แสดงว่าสินค้านั้นมีอรรถประโยชน์มาก แต่ถ้าสร้างความพอใจได้น้อย แสดงว่าสินค้านั้นมี
อรรถประโยชน์น้อยส าหรับผู้บริโภคคนนั้น โดยอรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือ
บริการชนิดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งที่ต่อเนื่องกัน แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ (ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2556) 

1. อรรถประโยชน์รวม (Total Utility: TU) คือ ระดับของความพอใจทั้งหมดที่
ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการในปริมาณหนึ่งๆ  

2. อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility: MU) คือ อรรถประโยชน์ส่วนที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่อผู้บริโภคได้เพ่ิมหรือลดการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันนั้นในหน่วย
ถัดไป 

ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การวางแผน
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน ส าหรับผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน หากการเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกครั้งยังสามารถสร้างความพึงพอใจได้ อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวซ้ าอีกในอนาคต ซึ่งพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งของ
นักท่องเที่ยวอาจมีความแตกต่างกันออกไปได้ 
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2.1.3 ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันและเส้นงบประมาณ  
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าให้ได้ความพอใจสูงสุดในงบประมาณจ ากัด การหาดุลย

ภาพของผู้บริโภคนั้นสามารถหาได้โดยการใช้เส้นงบประมาณ (Budget Line) และเส้นความพอใจ
เท่ากัน (Indifference Curve) จุดที่เส้นงบประมาณสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันเป็นจุดที่ผู้บริโภค
จะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินค้าและบริการ ภายใต้งบประมาณที่ผู้บริโภคมีอยู่  
ซึ่งดุลภาพของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากระดับรายได้และราคาเปลี่ยนแปลง ดังนี้  (ภราดร 
ปรีดาศักดิ,์ 2556) 

1. การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพผู้บริโภคเม่ือระดับรายได้เปลี่ยนแปลง ถ้าก าหนดให้
ราคาสินค้ายังคงอยู่ในระดับเดิม หากผู้บริโภคมีระดับรายได้เพ่ิมขึ้น (ลดลง) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถ
ซื้อสินค้าหรือบริการได้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ท าให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น (ลดลง) กว่าเดิม กรณี
เช่นนี้จะเรียกว่าเกิดผลทางรายได้เกิดขึ้น (Income Effect)  

2. การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพผู้บริโภคเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง ถ้าก าหนดให้
รายได้ผู้บริโภคอยู่ในระดับเดิม แต่ระดับราคาสินค้ามีการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถ
ซื้อสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ ได้น้อยลง (เพ่ิมขึ้น) แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคสามารถหันไปบริโภค
สินค้าหรือบริการชนิดอ่ืนๆ ที่มีราคาเปรียบเทียบที่ต่ ากว่าและเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้แทน กรณีเช่นนี้
จะก่อให้เกิดผลที่เรียกว่า ผลทางการทดแทน (Substitution Effect)  

ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันและเส้นงบประมาณมาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวหรือปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น หากนักท่องเที่ยวมีระดับรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือระดับ
ราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นระดับราคาตั๋วเครื่องบิน
โดยสาร ค่าที่พักแรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมหรือ  
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้ 

2.1.4 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยว  
สินค้าท่องเที่ยว คือ สินค้าและบริการ บรรยากาศ หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่

นักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่มุ่งหวังไว้ โดยสินค้าและบริการท่องเที่ยว
จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าอ่ืนทั่วไป ดังนี้ (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ, 2556) 

1. สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าหรือบริการหลายชนิดที่ใช้ร่วมกัน (Composite 
Product) แต่ในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันนั้นไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการ อาจ
มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันได้ในสินค้าชนิดเดียวกัน (Non Homogeneous)  
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2. สินค้าท่องเที่ยวบางองค์ประกอบไม่สามารถจับต้องได้ เนื่องจากการท่องเที่ยว
เป็นบริการและบรรยากาศที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ ซึ่งเป็นการรับรู้ที่นักท่องเที่ยวจับ
ต้องไม่ได้ 

3. สินค้าท่องเที่ยวจะต้องถูกใช้หรือบริโภค ณ แหล่งที่ผลิต 
4. สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าท่ีมีอายุการใช้งาน เช่น ตั๋วโดยสารโปรโมชั่นจะต้อง

ใช้งานในระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
5. สินค้าท่องเที่ยวมีความเป็นฤดูกาล เช่น ฤดูดอกไม้บาน ฤดูสกี เป็นต้น 
6. สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าและบริการที่ไม่สามารถกักเก็บหรือกักตุนไว้ได้ 
7. สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีต้นทุนคงที่สูงและมีต้นทุนหน่วยสุดท้ายต่ า เช่น 

บริการด้านการเดินทางโดยรถไฟ ตั๋วส าหรับเดินทางใบสุดท้ายจะมีต้นทุนที่ต่ าเนื่องจากมีการก าหนดเวลา
ออกเดินทางที่แน่นอน แม้ว่าจะมีผู้โดยสารเต็มจ านวนหรือไม่ก็ตาม รถไฟก็ต้องออกเดินทางตามเวลา
ที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวมาพบ
กัน หรือเมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปถึงยังจุดหมายปลายทางท่ีคาดหวังไว้ ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่างมารวมตัวกันจนเป็นระบบการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การขนส่ง ตัวกลางการท่องเที่ยว 
ตัวกลางการตลาดและข้อมูล เป็นต้น เพ่ือที่จะท าให้อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวมาพบกันจนเกิด
เป็นการท่องเที่ยวขึ้นมา (ตามภาพท่ี 2.1)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบของระบบการท่องเที่ยว. โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
2558. 
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3. ตัวกลางการตลาด 

4. ตัวกลางด้านข้อมูล 

5. อุตสาหกรรมบริการต่างๆ 

อุปทาน 

1. สิ่งดึงดูดใจ 

2. การบริการ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

3. โครงสร้างพื้นฐาน 
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อุปสงค์การท่องเที่ยว คือ ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปซื้อ
สินค้าหรือบริการการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งๆ หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของตน 
โดยนักท่องเที่ยวต้องมีความต้องการ มีอ านาจซื้อ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้าหรือบริการการ
ท่องเที่ยวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การวัดอุปสงค์การท่องเที่ยวสามารถวัดได้หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยว (Tourist Arrivals) พิจารณาจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งที่ เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ  

2. จ านวนคืนที่พักแรม (Overnights) พิจารณาจากจ านวนวันเข้าพักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง  

3. จ านวนครั้งในการท่องเที่ยว (Number of trip) พิจารณาจากจ านวนครั้งใน
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ตัวอย่างเช่น จ านวนครั้งในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในแต่ละปีของนักท่องเที่ยวแต่ละคน  

4. ค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยว (Tourism Expenditure) พิจารณาจากการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวตามหมวดหมู่ที่ก าหนด เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร
หรือของที่ระลึก เป็นต้น 

อุปทานการท่องเที่ยว คือ การรวบรวมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มี
ความน่าดึงดูดใจเพ่ือน าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว โดยการรวบรวมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวจะเป็น
กิจกรรมที่มีลักษณะเชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางถึงปลายทาง ที่เรียกว่า “ห่วงโซ่อุปทาน” ซึ่งห่วงโซ่อุปทาน
นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบหลักของระบบการท่องเที่ยว
และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสู่จุดหมายปลายทาง โดยสิ่งดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ยวของสถานที่นั้นๆ จะต้องมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนหรือเป็นสิ่งดึงดูดใจที่มีอยู่
เฉพาะในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น พีรามิดในอียิปต์ ซากุระในญี่ปุ่น เป็นต้น โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 
กลุ่มย่อย ดังนี้ 

1.1 สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติเบื้องต้น ได้แก่ ลักษณะอากาศ หาดทราย น้ าตก 
ทะเลสาป เป็นต้น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจตามธรรมชาติที่สวยงามจะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาในการเข้าพักแรมนานขึ้น โดยจะมีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นแบบพักผ่อน 
(Holiday Tourism) ซึ่งจะมีจ านวนวันพักที่ยาวนานกว่าการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาหรือแบบการไปชม
สถานที่ส าคัญ (Sight Seeing Tourism)  
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1.2. สิ่งดึงดูดใจโดยเกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น โดยแรกเริ่มอาจไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว แต่สิ่งเหล่านี้มีความสามารถที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้
ในภายหลัง แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้ 

1.2.1 สิ่งดึงดูดใจที่เป็นสิ่งก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  
ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม อนุสาวรีย์ โบสถ์ สุเหร่า มัสยิดและวัด พระราชวัง สวนสาธารณะ 
ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ ได้แก่ ทัชมาฮาลในอินเดีย ก าแพงเมืองจีน โบสถ์เซนต์พอลใน
อังกฤษ พระบรมมหาราชวังของไทย ประตูชัยที่ปารีส เป็นต้น 

1.2.2 สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โรงละคร/โรงภาพยนตร์ 
เทศกาล พิธีกรรมทางศาสนา งานศิลปะและงานฝีมือ ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ลูฟในฝรั่งเศส งานประเพณีสงกรานต์ในไทย  

1.2.3 สิ่งดึงดูดใจทางสังคม ได้แก่ วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรใน
ประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง ตัวอย่างเช่น ชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีต่างกัน 

1.2.4 สิ่งดึงดูดใจที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ เช่น สวนสนุก เทศกาลหรือกิจกรรมส าคัญต่างๆ เป็นต้น 

1.3 อัธยาศัยของคนท้องถิ่น เป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งของสิ่งที่ดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ  

2. การบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวที่เอกชนเป็นผู้ให้บริการ 
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นด้านที่พักอาศัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ เป็นต้น กลุ่มที่สองด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
และกลุ่มสุดท้ายด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ร้านค้า บริการสุขภาพ โรงภาพยนตร์ คาสิโน 
เป็นต้น 

3. บริการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 
3.1 บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โรงพยาบาล ห้องน้ า 

กระบวนการก าจัดขยะและของเสียอื่นๆ เป็นต้น 
3.2 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ระบบทางรถไฟ การบริการขนส่งส าหรับ

ทัวร์ท่องเที่ยว สนามบิน ท่าเรือ เป็นต้น 
4. ตัวกลางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัททัวร์ บริษัทที่ขายตั๋ว เว็บท่า (Online 

Portals) ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการสั่งซื้อได้ ผู้จัดจ าหน่ายพิเศษ เป็นต้น 
ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวหรือปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
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นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล เช่น ระดับค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวนวันในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง พฤติกรรมในการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว 
ความสะดวกสบายในการคมนาคม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมหรือ
การตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ 

2.1.5 พฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการแสดงออกทางด้านปฏิกิริยาของแต่ละบุคคล

เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการตามความต้องการของตน โดยจะประกอบไปด้วยกระบวนการที่
เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล การซื้อ การประเมินผล และการก าจัดสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้ซื้อมาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งผู้บริโภคทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ ศาสนา อาชีพ ฯลฯ ท าให้พฤติกรรมในการอุปโภค
บริโภค หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคแต่ละคนที่มีต่อสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งๆ นั้นมีความ
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าหรือบริการหลากหลายชนิดที่มีความแตกต่างกัน โดย
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งๆ นั้นเรียกว่า “กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ” (ตามภาพที่ 2.2) ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 
2555) 

1. การตระหนักถึงความต้องการ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
โดยผู้บริโภคเกิดการรับรู้หรือตระหนักถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งเกิดจากการที่มีสิ่งเร้าต่างๆ เข้ามา
กระตุ้นผู้บริโภค โดยสิ่งเร้าหรือสิ่งที่เข้ามากระตุ้นนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

- สิ่งเร้าภายใน เป็นตัวกระตุ้นความต้องการที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของ
ผู้บริโภคเอง เช่น ความรู้สึกหิวข้าว การกระหายน้ า เป็นต้น 

- สิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าทางการตลาด เป็นตัวกระตุ้นที่เกิดจากส่วนประสม
ทางการตลาด (4 P’s) ซึ่งประกอบไปด้วย  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจ าหน่าย  การส่งเสริมทาง
การตลาด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสิ่งเร้าทางด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่อยู่แวดล้อมตัวผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น  

2. การค้นหาข้อมูลภายหลังจากที่ผู้บริโภคถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ จนกระทั่ง
ทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการใดๆ แล้ว ขั้นต่อไปผู้บริโภคจะเริ่มแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ  เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แหล่ง  ได้แก่ 
แหล่งข้อมูลบุคคล เช่น การสอบถามจากคนใกล้ตัวหรือผู้ที่มีประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลทางการค้า 
เช่น การค้นหาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ การสอบถามจากพนักงานขาย เป็นต้น  
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3. การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริโภคทราบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
แล้ว ขั้นถัดไปผู้บริโภคจะท าการประเมินผลจากทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ก่อนท าการตัดสินใจ โดย
ในการประเมินทางเลือกนั้นผู้บริโภคจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินทางเลือก 

4. การตัดสินใจซื้อ หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือไม่ โดยถ้าการประเมินผลทางเลือกเป็นที่
น่าพอใจจะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการดังกล่าว 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ท าการตัดสินใจเลือกซื้อและ
ใช้สินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บริโภคจะมีการประเมินผลความพอใจที่ได้รับจากการใช้
สินค้าหรือบริการดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งความคาดหวังหรือความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
เพราะสามารถมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวซ้ าอีกในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค. จากการสรุปของผู้วิจัย. 
 

แต่นอกจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันดังกล่าวแล้ว 
ยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้บริโภคมีการบริโภคสินค้าและบริการหรือมีลักษณะพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจของผู้บริโภค มีดังต่อไปนี้ 

การตระหนักถึง 
ความต้องการ 

การค้นหาข้อมูล 

การประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมหลังการซื้อ 
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1. ปัจจัยทางด้านสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลที่ส าคัญต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจัยทางสังคมประกอบไปด้วยครอบครัว เพ่ือน หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆ 
ในสังคมที่ผู้บริโภคแต่ละคนด ารงชีวิตอยู่ รวมไปถึงสถานภาพและบทบาทของผู้บริโภคแต่ละคนที่
ปรากฏอยู่ในสังคมนั้นๆ โดยปัจจัยทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความคิดเห็น 
รวมไปถึงพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของผู้บริโภค 

2. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิน 
ใจของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วยการจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติ โดยพฤติกรรมใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคเป็นผลมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทาง
การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา รวมไปถึงความรู้สึกนึก
คิด ความเชื่อและทัศนคติที่ผู้บริโภคได้รับผ่านบุคคลรอบตัวหรือสื่อแวดล้อมต่างๆ  

3. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด 
โดยวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งและเป็นสิ่งที่
ก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม กลุ่มคนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน มีวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบ ความเชื่อ ค่านิยม การด ารงชีพ เป็นต้น จะส่งผลต่อความคิด
และรูปแบบในการด ารงชีวิต ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันตามไปด้วย 

ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
แบบสอบถาม โดยเฉพาะในส่วนของแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล
ต่างมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงความแตกต่างในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากคนใกล้ชิดหรือสื่อแวดล้อม ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวให้มีความแตกต่างกันได้ 
 
2.2 วรรณกรรมปริทัศน์ 
 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ผู้ศึกษาได้ท าการแบ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 
2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่  (1) การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถแยกย่อยออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 
คือ กลุ่มแรกเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มที่สองเป็น
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย (2) การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารการตลาด พฤติกรรมและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค 
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2.2.1 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและ 
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ในกลุ่มแรกเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษางานวิจัย 4 ชิ้น ได้แก่ งานวิจัยของ อติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล และ สุชาติ 
ทวีพรปฐมกุล (2555) ซึ่งได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง งานวิจัยของ หทัยรัตน์ ทับเคลียว (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และงานวิจัยของ  ศิรินภา 
สงเคราะห์กุล (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของเยาวชนไทย 
โดยทั้งสามงานวิจัยได้ท าการศึกษาด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลการศึกษาจาก
งานวิจัยข้างต้นพบว่า มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มี
ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น มีผลต่อพฤติกรรมใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัย
ผู้ใหญ่ มีระดับการศึกษาสูง มีอาชีพมั่นคงและมีรายได้ในระดับที่สูงจะมีแรงจูงใจให้ต้องการออกเดินทาง
ไปท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยด้านการสื่อสาร
และปัจจัยด้านการตลาด ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล
ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้รับค าแนะน าชักชวนจากคนที่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาก่อน หรือการได้รับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เช่น สื่อจากอินเตอร์เน็ต หนังสือและวารสารการท่องเที่ยว มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
มากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ แต่งานวิจัยทั้งสามชิ้นข้างต้นไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา น้อยใจดี 
(2556) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในกรณีที่มี
การยกเลิกวีซ่าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะใช้วิธีการศึกษาด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม รวมถึงวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เช่นเดียวกัน แต่ผลจากการศึกษาของชุติมาพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  

กลุ่มที่สองเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษางานวิจัย 2 ชิ้น ได้แก่ งานวิจัยของพิเชฐ คูหเพ็ญแสง (2546) ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวบริเวณชายหาด
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จังหวัดระยอง และงานวิจัยของหนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะกูด จังหวัดตราด โดยทั้งสองงานวิจัยมีวิธีการศึกษาด้วยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติ
เชิงพรรณนาเช่นเดียวกัน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น แต่ในการทดสอบ
สมมติฐานส าหรับงานของพิเชฐจะใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ส่วนงานของหนึ่งฤทัยจะใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลการศึกษาที่ได้จากทั้งสองงานวิจัยพบว่า มี
ความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแต่ละคน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
โดยปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันจะเป็นสิ่งที่ก าหนดผลการตัดสินใจ
เลือกเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงมีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักแรมของนักท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกันอีกด้วยตัวอย่างเช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวในวัยผู้ใหญ่ ระดับการศึกษาสูง และมีระดับรายได้
สูงจะตัดสินใจเลือกสถานที่พักแรมประเภทโรงแรม ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน แม้ว่าจะมี
ระดับราคาท่ีสูงไปด้วยก็ตามหากเปรียบเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อยกว่า และมีระดับรายได้
น้อยจะตัดสินใจเลือกสถานที่พักแรมประเภทอ่ืนๆ ที่มีระดับราคาต่ ากว่า 

2.2.2 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารการตลาด 
พฤติกรรมและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษางานวิจัย 4 ชิ้น ได้แก่ งานวิจัยของ พัชรียา สุตา (2555) 
ไดศ้ึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร, 
งานวิจัยของ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2550) ได้ศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคต่อเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิต งานวิจัยของ พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย (2553) ได้ศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าตาลลิน และงานวิจัยของ เอกอุไร วังปรีชา (2557) ได้ศึกษากลยุทธ์
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) ในประเทศไทย 
ซึ่งงานวิจัยตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ใช้วิธีการศึกษาแบบเดียวกัน โดยศึกษาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติทดสอบ T-Test, F-Test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

งานวิจัยของ พัชรียา สุตา (2555) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อ QR Code โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ช่วงคะแนน 1.00-1.80 = น้อยที่สุด, 1.81-2.60 = น้อย, 2.61-3.40 = ปานกลาง, 3.41-4.20 
= มาก และ 4.21-5.00 = มากที่สุด) โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อการรับรู้การสื่อสารการตลาดด้าน
การใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด นอกจากนี้ด้านปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคจะให้ความส าคัญต่อการรับรู้การสื่อสารการตลาด
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ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ QR Code ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงจะให้ความสนใจ
กับการรับรู้การสื่อสารการตลาดมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะรับรู้การสื่อสารการตลาด
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นจะสามารถรับรู้และเข้าใจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายกว่า
กลุ่มท่ีมีอายุมาก เป็นต้น  

ผลการศึกษาของ พัชรียา สุตา (2555) พบว่า มีความสอดคล้องกับงานของ พีรพัฒน์ 
ฉัตรศิริกุลชัย (2553) และงานของ เอกอุไร วังปรีชา (2557) ในเรื่องของการให้ความส าคัญต่อการรับรู้
การสื่อสารการตลาด โดยงานของ พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้การ
สื่อสารการตลาดจากผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากและการรับรู้การสื่อสารการตลาดนั้นจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในระดับมากเช่นกัน (ช่วงคะแนน 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, 1.50-2.49 = น้อย, 
2.50-3.49 = ปานกลาง, 3.50-4.49 = มาก และ 4.50-5.00 = มากที่สุด) นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคา แต่การรับรู้การ
สื่อสารการตลาดในงานของ พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านการโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศน์จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ส าหรับงานของเอกอุไร วังปรีชา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดด้านราคาและด้านการสื่อสารการตลาด โดยพบว่า 
ปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคาและปัจจัยเรื่องการสื่อสารภาพลักษณ์ของสายการบินเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมากและมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) 
ในประเทศไทย ในขณะที่กลยุทธ์ด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านกระบวนการ กลยุทธ์ด้านกายภาพ 
กลยุทธ์ด้านบุคคลากร เป็นต้น ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost 
Airline) ในประเทศไทย 

ส าหรับงานของ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2550) ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้
เกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในเกณฑ์แต่ละด้านแตกต่างกัน โดยเกณฑ์ข้ันตอนการให้บริการ
มีความส าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุด เนื่องจากประกันชีวิตถือว่าเป็นบริการที่ผูกพันระยะยาว 
ผู้บริโภคจะค านึงถึงคุณภาพของบริการที่จะได้รับตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ จึงให้ความส าคัญต่อ
เกณฑ์การตัดสินใจที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและการท างานของบริการ ส าหรับการเปรียบเทียบ
ผู้บริโภคที่เคยและไม่เคยซื้อประกันชีวิต พบว่า มีการรับรู้ถึงเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต
ของผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ทั้งในเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และขั้นตอน
การให้บริการ เนื่องจากผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มอาจมีระดับความช านาญ มี ประสบการณ์การใช้บริการและ
ความคุ้นเคยต่อบริการประกันชีวิตที่ต่างกัน แต่ทั้งสองกลุ่มให้ความส าคัญกับเกณฑ์การตัดสินใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด นอกจากนี้ผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ถึงเกณฑ์การ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแตกต่างกันด้วย โดยผู้ที่มีระดับรายได้มากกว่ามีแนวโน้มที่จะให้
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ความส าคัญต่อเกณฑ์การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ในขณะที่ผู้ที่มีระดับ
รายได้ต่ ากว่ามีแนวโน้มจะให้ความส าคัญต่อเกณฑ์การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่า 

โดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการน าข้อมูล แนวความคิด
ทฤษฎี วิธีการศึกษา รวมไปถึงตัวอย่างการออกแบบแบบสอบถามจากงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้มาประยุกต์ใช้
กับการศึกษาในครั้งนี้ด้วย ตัวอย่างเช่น วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติ
ต่างๆ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น โดยผลจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น เพศ อายุ ระดับรายได้ อาชีพ ฯลฯ ที่มีความ
แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น นักท่องเที่ยวในวัยผู้ใหญ่ มีอาชีพมั่งคง มีระดับการศึกษาและระดับรายได้ค่อนข้างสูงจะมี
แรงจูงใจให้ออกเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า รวมไปถึงมีลักษณะพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวที่
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
สถานที่พักแรม เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เช่นเดียวกัน โดยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ซึ่งผลที่ได้ผู้ศึกษาคาดว่าอาจมีความ
เหมือนหรือแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ ที่ได้ศึกษามาได้ 

นอกจากนี้ผู้ศึกษาพบว่า ยังไม่ค่อยมีการท าการศึกษาในลักษณะของการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้นอกจากผู้ศึกษาจะศึกษา
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมในการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้ว ผู้ศึกษายังได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบถึงพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยท าการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยออกเป็นนักท่องเที่ยว
กลุ่มที่เคยเดินทางและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทดสอบความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้ศึกษาคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจะสามารถน าไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
1. อติกานต์ ไพโรจน์
พิริยะกุล และ 
สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 
(2555)  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวเมือง
หลวงพระบาง 

ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ 
รายได้ อาชีพ  
ระดับการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เดินทางไปท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบางท่ีแตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในวัย
ผู้ใหญ่ มีอาชีพมั่นคง มีระดับรายได้สูงเพียงพอในการท่องเท่ียวจะมีความ
ต้องการท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบางมากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ  
- ด้านเพศ มีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีความชอบท่ีแตกต่างกัน โดยเพศชาย

ส่วนใหญ่ชอบท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีมีความผจญภัย ในขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่
ชอบแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ 

- ด้านอายุ นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างแตกต่างจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป 
เช่น วัยรุ่นจะเน้นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความท้าทาย ขณะท่ีวัยท างานจนไปถึง
วัยสูงอายุจะเน้นสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

- ด้านอาชีพและระดับรายได้ ผู้ท่ีมีอาชีพมั่นคง มีระดับรายได้สูงสามารถ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวได้ง่ายกว่าผู้ท่ีมีระดับรายได้น้อยหรือมีอาชีพท่ี
รายได้ไม่แน่นอน 

- ด้านระดับการศึกษา ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงอาจมีหน้าท่ีการงานและรายได้ท่ี
มากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษานอ้ยกว่า ท าให้สามารถตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเท่ียวได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
2. หนึ่งฤทัย ศิลาอาศน์ 
(2556)  

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 
การท่องเท่ียวเกาะกูด 
จังหวัดตราด  

ปัจจัยทางด้านเพศ  
ระดับการศึกษา  
ระดับรายได้ อายุ 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียวส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเกาะกูด จังหวัดตราดท่ีแตกต่างกัน โดยผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ พบว่า  
มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
- ด้านเพศ มีผลต่อการตัดสินใจในปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านสิ่ง

ดึงดูดใจท่ีแตกต่างกัน เช่น เพศหญิงมีความต้องการความสะดวกสบายมากกว่า
เพศชาย 

- ด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจในปัจจัยด้านการบริการ 
การคมนาคมขนส่ง และการประชาสัมพันธ์ เช่น ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาและระดับ
รายได้สูง ต้องการได้รับการบริการท่ีดี การเดินทางคมนาคมท่ีสะดวกสบายและ
รวดเร็ว แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าก็ตาม 

- ด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจในปัจจัยด้านการบริการ 
3. หทัยรัตน์ ทับเคลียว 
(2558)  

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียว
ประเทศสิงคโปร์ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย 

ปัจจัยทางด้านเพศ  
ระดับการศึกษา อายุ 
ระดับรายได้ สถานภาพ
สมรส 

ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย รวมถึง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ที่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านเพศท่ี
แตกต่างกันของนักท่องเท่ียวไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ
สิงคโปร ์



Ref. code: 25595804010287QTC

25 
 

 

25 

ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
4. ศิรินภา สงเคราะห์กุล 
(2558)  

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของ
เยาวชนไทย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทาง
สังคม ปัจจัยด้านการตลาด 
และปัจจัยด้านการสื่อสาร 

- ปัจจัยส่วนบุคล มีความส าคัญต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ความต้องการสัมผัสหรือเห็นบรรยากาศ
ของต่างประเทศ ความต้องการหาประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีผลต่อ 
การตัดสินใจเดินทางมากท่ีสุด 

- ปัจจัยด้านสังคม มีความส าคัญต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
เยาวชนไทยอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า การได้รับค าชักชวนจากเพื่อนมีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางมากท่ีสุด 

- ปัจจัยด้านการตลาด มีความส าคัญต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ
ของเยาวชนไทยอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ความมีชื่อเสียงของประเทศ ส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆ เช่น ท่ีพักแรม ตั๋ว
เครื่องบินโดยสาร หรือความสะดวกในการคมนาคม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทาง 

- ปัจจัยด้านการสื่อสาร มีความส าคัญต่อระดับการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า การสื่อสารจากสื่อ
อินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
5. พิเชฐ คูหเพ็ญแสง 
(2546)  

ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางท่องเท่ียว
บริเวณชายหาด จ.ระยอง 

ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ ภูมิล าเนา และปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนตัวของนักท่องเท่ียวชาวไทย รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ท่ีแตกต่าง
กัน ดังนี ้
- เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจในด้านเหตุผลส าคัญในการ

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวและด้านสถานท่ีท่ีต้องการไปท่องเท่ียว  
- อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจในด้านเหตุผลส าคัญในการ

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวและด้านสถานท่ีท่ีต้องการไปท่องเท่ียว 
- ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจในด้านสถานที่พัก

แรม  
- อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจในด้านเหตุผลส าคัญในการ

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวและด้านสถานท่ีพักแรม 
- รายได้และภูมิล าเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจในด้านเหตุผล

ส าคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว ด้านสถานท่ีพักแรม และด้านสถานที่
ท่ีต้องการไปเท่ียว 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
6. ชุติมา น้อยใจดี 
(2556)  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางไป
เท่ียวประเทศญี่ปุ่น ใน
กรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่า
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ปัจจัยด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ย สถานภาพสมรส 
อาชีพ  

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
มูลเหตุจูงใจ และทัศนคติ
ต่อการท่องเท่ียว 

- ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และประสบการณ์การท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่าไม่
แตกต่างกัน  

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มูลเหตุจูงใจ และทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวประเทศ
ญี่ปุ่นท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ
ญี่ปุ่นในกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่า 

โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มูลเหตุจูงใจและทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวประเทศ
ญี่ปุ่น และการตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นในกรณีท่ีมีการ
ยกเลิกวีซ่านั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้มีการ
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นในกรณีท่ีมีการยกเลิกวีซ่าเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย  
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
7. พีรพฒัน์ ฉัตรศิริกุลชัย 
(2553)  

การรับรู้การสื่อสาร
การตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
น้ าตาลลิน ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

- การรับรู้การสื่อสาร
การตลาด 

- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และ
ด้านส่งเสริมการตลาด 

การรับรู้ข้อมูลการสื่อสารการตลาดจากผลิตภัณฑ์น้ าตาลลินของผู้บริโภคอยู่ใน
ระดับมาก และการรับรูข้้อมูลการสื่อสารการตลาดสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
โดยรวมในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด แต่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ได้แก่ 
ปัจจัยด้านราคา 

8. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 
(2550)  

การรับรู้ของผู้บรโิภคต่อ
เกณฑ์การตัดสินใจเลือก
ซื้อประกันชีวิต 

เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก
ซื้อประกันชีวิต ได้แก่ เกณฑ์
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในเกณฑ์แต่ละด้าน
แตกต่างกัน โดยเกณฑ์ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความส าคญัต่อการตัดสินใจ
มากท่ีสุดและแตกต่างจากเกณฑ์ด้านอื่นๆ ส าหรับการเปรียบเทียบผู้บริโภคท่ีเคย
ซื้อและไม่เคยซื้อประกันชีวิตมีการรับรู้ถึงเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต
ต่างกันในเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยผู้ซื้อท้ังสองกลุ่มให้ความส าคัญต่อเกณฑ์การตัดสินใจด้านขั้นตอน
การให้บริการมากสุด นอกจากนี้ผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้
ถึงเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
9. เอกอุไร วังปรีชา 
(2557)  

กลยุทธ์การตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุน
ต่ า (Low Cost Airline) 
ในประเทศไทย 

- ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด
และบริการ เช่น กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย ฯลฯ 

- ปัจจัยด้านประชากร-
ศาสตร์ เช่น เพศ อายุ 
อาชีพ ฯลฯ 

 

-  ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) ในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความคุ้มค่า เช่น ราคาบัตรโดยสารท่ีต่ ากว่า การมีโปรโมชั่นลดราคาเป็น
ประจ าเมื่อเทียบกับสายการบินอื่น โดยเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ปัจจัยอันดับรองลงมา ได้แก่ การสื่อสารภาพลักษณ์ของสายการบิน 
เชน่ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ส าหรับปัจจัยอื่นๆ เช่น กลยุทธ์ด้านกระบวนการ 
ด้านกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
(Low Cost Airline) ในประเทศไทย 

- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ความแตกต่างทางด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่ า (Low Cost Airline) ในประเทศไทย 

10. พัชรียา สุตา 
(2555)  

การรับรูแ้ละทัศนคติของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการซื้อ
สินค้าผ่าน QR Code ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

- การรับรู้การสื่อสาร
การตลาดและทัศนคติของ
ผู้บริโภค 

- ปัจจัยด้านเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ 

- การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคท่ีมีต่อ QR Code พบว่า ให้
ความส าคัญระดับมากด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน QR Code พบว่า 
ในด้านสินค้าหรือบริการและด้านแนวโน้มในอนาคตในการซื้อสินค้าผ่านระบบ 
QR Code ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่รู้สึกเฉยๆ กับด้านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยท่ีศึกษา ผลการศึกษา 

   - ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะให้ความส าคัญต่อการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดของผู้บริโภคท่ีมีต่อ QR Code ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการโฆษณา 
ด้านป้ายโฆษณา ด้านเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนี้ 
 เพศ โดยเพศหญิงจะให้ความส าคัญต่อการรับรู้การสื่อสารการตลาดทุก

รูปแบบมากกว่าเพศชาย 
 อายุ โดยกลุ่มที่มีช่วงอายุวัยรุ่นถึงวัยกลางคนจะให้ความสนใจต่อการรับรู้

การสื่ อสารการตลาดด้านการโฆษณาและด้ านเครื อข่ ายสื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุมาก เนื่องจากรับรู้ มีความ
เข้าใจ และเข้าถึงสื่อได้ง่ายกว่า 
 สถานภาพ โดยกลุ่มที่มีสถานภาพโสดจะให้ความส าคัญต่อการรับรู้การ

สื่อสารการตลาดทุกรูปแบบมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  
 ระดับการศึกษา โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงจะให้ความส าคัญต่อการ

รับรู้การสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่ต่ า
กว่า เนื่องจากสามารถรับรู้และเข้าใจศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่ใช้สื่อสารได้
มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค (ต่อ)  
 

ผู้ศึกษา งานศึกษา ปัจจัยท่ีศึกษา ผลการศึกษา 

    อาชีพ โดยอาชีพที่แตกต่างกันจะให้ความส าคัญต่อการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดทุกรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น พนักงานบริษัทจะให้ความส าคัญ
ต่อการรับรู้ในด้านด้านเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าแม่บ้าน  
 รายได้ รายได้เฉลี่ยที่ต่างกันจะให้ความส าคัญต่อการรับรู้การสื่อสาร

การตลาดทุกรูปแบบแตกต่างกันโดยกลุ่มท่ีมีรายได้สูงจะให้ความสนใจต่อ
การโฆษณาทุกรูปแบบมาก เนื่องจากมีก าลังในการซื้อสินค้า 

หมายเหตุ. จากการสรุปของผู้วิจัย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3.5 กรอบการวิเคราะห์และสมมติฐานในการศึกษา 

 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและปริมณฑล ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน จากข้อมูล
สถิติจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดือนกันยายน 2559 พบว่า มีจ านวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 10,701,253 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง, 2559)  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้  อ้างอิงจากจ านวน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ Taro Yamane เนื่องจาก
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน อีกทั้งมีวิธีการค านวณที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และบอกถึงจ านวน
ตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องเก็บมาเพ่ือการวิเคราะห์ แต่การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีดังกล่าว
มีข้อด้อยเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจท าให้ผลที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ นอกจากนี้ยังไม่ได้ค านึงถึงความ
แตกต่างของสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย (โยธิน แสวงดี, 2557)  
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วิธีการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ Taro Yamane  

n  =  
 

       
 

 =  
           

                    
 

 =  400  
โดย   n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 

N  =  ขนาดของประชากร 
e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดเท่ากับ 5% 

2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ
จ านวน 400 ตัวอย่าง 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถาม
ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมานั้นรวบรวมและพัฒนามาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในแบบสอบถามจะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปด้วย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ เป็นต้น โดยเป็นแบบสอบถาม
แบบมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices)  

2. ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น 
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) โดยแบบสอบถามใน
ส่วนนี้จะให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน 

3. ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม กรณีที่ มี
การวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต เช่น รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว 
ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
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แบบมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) แบบสอบถามในส่วนนี้จะให้ตอบแบบสอบถาม
เฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตอันใกล้ 

4. แรงจูงใจหรือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราช่วง (Interval Scale) ซึ่งมีการก าหนด
ระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 

สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น  = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

=  
   

 
  

≈  0.8 
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 

 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออกชุด
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง แล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ผล 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี บทความ 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการท าการศึกษา 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ 
เป็นต้น โดยจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน เช่น เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน โดยตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร เมื่อสุ่ม
ตัวอย่างประชากรแต่ละกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent T-Test) , Logistic Regression  

 
3.5 กรอบการวิเคราะห์และสมมติฐานในการศึกษา 
 

3.5.1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ผู้ศึกษาได้สร้างฟังก์ชันของตัวแปรต่างๆ ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี้ 

Decision = α + ß1 Sex + ß2 Age + ß3 Status + ß4 Income1 + ß5 Income2 +  
ß6 Income3+ ß7 Income4 + ß8 Graduated1 + ß9 Graduated2 +  
ß10 Graduated3 + ß11 Occupation1 + ß12 Occupation2 +  
ß13 Occupation3 + ß14 Occupation4 + u 

โดยที่ก าหนดให้  

ตัวแปร ความหมาย 
Decision 0 = กรณีตัดสินใจไม่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

1 = กรณีตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 
Sex 0 = เพศหญิง 

1 = เพศชาย 

Age อายุของนักท่องเที่ยว 
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ตัวแปร ความหมาย 

Status 0 = สถานะอ่ืนๆ นอกจากสถานะโสด 
1 = สถานะโสด 

Income 1  0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน 
1 = ระดับรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน 

Income 2  0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้ 20,001-35,000 บาท/เดือน 
1 = ระดับรายได้ 20,001-35,000 บาท/เดือน 

Income 3 0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้ 35,001-50,000 บาท/เดือน 
1 = ระดับรายได้ 35,001-50,000 บาท/เดอืน 

Income 4  0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้มากกว่า 50,001 บาท/เดือน 
1 = ระดับรายได้มากกว่า 50,001 บาท/เดือน 

Graduated 1 0 = ระดับการศึกษาอ่ืนนอกจากต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
1 = ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

Graduated 2 0 = ระดับการศึกษาอ่ืนนอกจากระดับปริญญาตรี 
1 = ระดับปริญญาตรี 

Graduated 3 0 = ระดับการศึกษาอ่ืนนอกจากสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
1 = สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

Occupation 1 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากนักเรียน/นักศึกษา 
1 = นักเรียน/นักศึกษา 

Occupation 2 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
1 = ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

Occupation 3 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากพนักงานบริษัทเอกชน 
1 = พนักงานบริษัทเอกชน 

Occupation 4 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากธุรกิจส่วนตัว 
1 = ธุรกิจส่วนตัว 

α ค่าคงที่ 

ß  ค่าสัมประสิทธิ์ 
หมายเหตุ. จากการสรุปของผู้วิจัย 
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แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบจ าลอง Binary Logit ซึ่งเป็นแบบจ าลอง
ที่ใช้ส าหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทดสอบหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล ซึ่งตัวแปรตามในการศึกษา ได้แก่ การตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยตัวแปรตามในที่นี้จะมีค่าเพียง 2 ค่า 
ได้แก่ 1 และ 0 ซึ่งจะแสดงถึงการตัดสินใจเลือกและไม่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ส าหรับตัวแปรอิสระประกอบไปด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
แต่ละบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระดับรายได้ 

3.5.2 การทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ผู้ศึกษาจะท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยก าหนดทางเลือกในการตัดสินใจ 2 ทางเลือก 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถตัดสินใจเลือกได้เพียงทางเลือกเดียว จากนั้นจะท าการเปรียบเทียบพฤติกรรม
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจากทางเลือกที่กลุ่มตัวอย่างได้เลือกไว้ โดยใช้สถิติ T-Test ส าหรับตัว
แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่องเที่ยว รายได้ของนักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว ระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ 
  

 
ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง. จากการสรุปของผู้วิจัย. 
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ภาพที่ 3.2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง. จากการสรุปของผู้วิจัย. 
 

โดยการศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใน
แต่ละกรณี (ตามภาพที่ 3.2) เนื่องจากผู้ศึกษาคาดว่าพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาเปรียบเทียบอาจมีความแตกต่างกันได้ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางและยังไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม A+B และ กลุ่ม C+D) ซึ่งตามวัตถุประสงค์การศึกษาใน
ข้อที่ 1 ผู้ศึกษาต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
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ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนี้อาจมีความ
แตกต่างกันได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งมีประสบการณ์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมาก่อน ซึ่งประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่เคยประสบมาก่อนหน้าอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางที่แตกต่างกันได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอีก
กลุม่หนึ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน พฤติกรรมและปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางอาจเป็นผลมาจากด้านอ่ืนๆ เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การชักชวนจากคนใกล้ชิด เป็นต้น ส าหรับวิธีการศึกษาในกลุ่มนี้จะท าการศึกษาโดยการ
ใช้สถิติ T-Test และใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามในส่วนที่ 4 มาประกอบการวิเคราะห์ผล 

กรณีที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนที่
ตัดสินใจเลือกและไม่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกในอนาคต (การเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม A และ กลุ่ม B) ซึ่งตามวัตถุประสงค์การศึกษาในข้อที่ 2 ผู้ศึกษาต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมใน
การเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมาก่อน โดยผู้ศึกษาต้องการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
คาดว่าอาจเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกในอนาคตของ  
กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับวิธีการศึกษาในกลุ่มนี้จะท าการศึกษาโดยการใช้สถิติ T-Test และใช้ข้อมูลที่ได้
จากการเก็บแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 มาประกอบการวิเคราะห์ผล 

กรณีที่ 3 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
มาก่อนที่ตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต (การเปรียบเทียบระหว่าง 
กลุ่ม A และ กลุ่ม C) ซึ่งตามวัตถุประสงค์การศึกษาในข้อที่ 3 ผู้ศึกษาต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมใน
การเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยระหว่างกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน โดยการเปรียบเทียบในกลุ่มนี้ผู้ศึกษาคาดว่าพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวของทั้ง 2 กลุ่ม อาจมีความแตกต่างกันได้ เนื่องจากกลุ่มหนึ่งมีประสบการณ์ในการ
เดินทางทอ่งเที่ยวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไปและอาจ
มีพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ยังไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน ส าหรับวิธีการศึกษาในกลุ่มนี้จะท าการศึกษาโดยการใช้สถิติ T-Test และใช้
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 มาประกอบการวิเคราะห์ผล 

กรณีที่ 4 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมา
ก่อนที่ตัดสินใจเลือกและไม่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต (การเปรียบเทียบ
ระหว่าง กลุ่ม C และ กลุ่ม D) ในกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวัน ไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาก่อนหน้า ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
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ที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การชักชวน
จากคนใกล้ชิด ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมและ  
การตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับวิธีการศึกษาในกลุ่มนี้ท าการศึกษาโดยการใช้สถิติ T-Test และใช้ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บ
แบบสอบถามในส่วนที่ 4 มาประกอบการวิเคราะห์ผล 

โดยผู้ศึกษาคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไปในอนาคตได้ เช่น การวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท าโปรโมชั่นต่างๆ ของธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศไต้หวันให้ตรงตามพฤติกรรมหรือความแตกต่างกันของผู้บริโภคใน
แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทน าเที่ยว สายการบิน หรือโรงแรม เป็นต้น 

3.5.3 สมมติฐานในการศึกษา  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานในการศึกษาแบบ Null Hypothesis 

โดยได้ท าการแบ่งสมมติฐานหลักออกเป็น 3 สมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 วิธีการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันใน
อนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันใน
อนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 การเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารส าหรับเดินทาง
ไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 การเลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยวส าหรับเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยว
กลุ่มท่ีเคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 
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สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันใน
อนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.7 การรับรู้เรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.8 การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตไม่แตกต่างกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร
ด้านการตลาด และปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีและไม่มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันในอนาคต (นักท่องเที่ยวกลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และกลุ่ม D ที่ก าหนดในข้อ 3.5.2)  

กรณีที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม A+B และกลุ่ม C+D  
สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A+B และกลุ่ม C+D 
สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านการตลาดมีผล

ต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน  ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A+B 
และกลุ่ม C+D 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A+B และกลุ่ม C+D 

กรณีที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B  
สมมติฐานย่อยท่ี 2.4 ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม B 
สมมติฐานย่อยท่ี 2.5 ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านการตลาดมีผล

ต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และ
กลุ่ม B 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.6 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม B 
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กรณีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม C  
สมมติฐานย่อยท่ี 2.7 ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม C 
สมมติฐานย่อยท่ี 2.8 ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านการตลาดมีผล

ต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน  ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และ
กลุ่ม C 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.9 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม C 

กรณีที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม C และกลุ่ม D  
สมมติฐานย่อยท่ี 2.10 ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม C และกลุ่ม D 
สมมติฐานย่อยที่ 2.11 ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารด้านการตลาด

มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม C 
และกลุ่ม D 

สมมติฐานย่อยที่ 2.12 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม C และกลุ่ม D 

สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.1 เพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.2 อายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.3 สถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.4 ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.5 ระดับรายได้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยที่ 3.6 อาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทนี้จะแสดงผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บ
แบบสอบถาม จากนั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายของ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
4.3 ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย รวมถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน โดยใช้ T-Test ใน
การเปรียบเทียบ 

4.4 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย รวมถึงเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมาก่อน โดยใช้ T-Test ในการเปรียบเทียบ 

4.5 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้ Logistic Regression 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 78 19.50 
หญิง 322 80.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อาย ุ   

ไม่เกิน 30 ปี 159 39.75 
31-50 ปี 229 57.25 
51 ปีขึ้นไป 12 3.00 

รวม 400 100.00 
3. สถานภาพสมรส    

โสด 314 78.50 
สมรส 84 21.00 
หย่าร้าง/หม้าย 2 0.50 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 20 5.00 
ปริญญาตรี 232 58.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 148 37.00 

รวม 400 100.00 
5. อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 36 9.00 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 114 28.50 
พนักงานบริษัทเอกชน 187 46.75 
ธุรกิจส่วนตัว 54 13.50 
อ่ืนๆ 9 2.25 

รวม 400 100.00 
6. ระดับรายได้   

ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน 72 18.00 
20,001-35,000 บาท/เดือน 148 37.00 
35,001-50,000 บาท/เดือน 85 21.25 
50,001 บาท/เดือนขึ้นไป 95 23.75 

รวม 400 100.00 

หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง จ าแนกข้อมูลตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ผลการศึกษาข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏผลตามตารางที่ 4.1 โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.50 และเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 

2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-50 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.25 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 อันดับที่ 
3 ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ  

3. สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 314 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.50 รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรส จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 อันดับที่ 3 
สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 

4. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาได้แก่ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 อันดับที่ 3 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ตามล าดับ 

5. อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 114 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 อันดับที่ 3 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.50 และอันดับที่ 4 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น แม่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยนักวิจัย ดีไซเนอร์ เป็นต้น 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดับ 

6. ระดับรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับรายได้เฉลี่ย 20,001-35,000 บาท/
เดือน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมามีระดับรายได้เฉลี่ย 35,001-50,000 บาท/
เดือน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 อันดับที่ 3 มีระดับรายได้เฉลี่ย 50,001 บาท/เดือนขึ้นไป 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และอันดับที่ 4 มีระดับรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามล าดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย  

 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประวัติการเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวัน 
 

ประวัติการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 235 58.75 
ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 165 41.25 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
มาก่อน จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 และกลุ่มที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 
 
ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย (นักท่องเที่ยว
กลุ่มท่ีเคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  
 

พฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   

ไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง 109 46.38 
15,001-25,000 บาท/ครั้ง 98 41.70 
25,001 บาท/ครั้งข้ึนไป 28 11.92 

รวม 235 100.00 

2. วิธีการเดินทาง   
เดินทางด้วยตนเอง 222 94.50 
เดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยว 13 5.50 

รวม 235 100.00 
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ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย (นักท่องเที่ยว
กลุ่มท่ีเคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   

ไม่เกิน 4 วัน/ครั้ง 76 32.34 
5-7 วัน/ครั้ง 135 57.45 
มากกว่า 7 วัน/ครั้ง 24 10.21 

รวม 235 100.00 
4. รูปแบบการเดินทาง   

ท่องเที่ยวคนเดียว 43 18.30 
ท่องเที่ยวกับเพื่อน/เพ่ือนร่วมงาน 118 50.20 
ท่องเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ 74 31.50 
อ่ืนๆ - - 

รวม 235 100.00 
5. เหตุผลในการตัดสินใจเดินทาง   

ตัดสินใจด้วยตนเอง 168 71.50 
ตามค าชักชวนของครอบครัว/เพ่ือน 48 20.40 
โฆษณาจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 14 6.00 
อ่ืนๆ 5 2.10 

รวม 235 100.00 
6. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง   

ท่องเที่ยว/พักผ่อน 220 93.60 
ประชุม/สัมมนา/ดูงาน 9 3.80 
เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน 4 1.70 
อ่ืนๆ 2 0.90 

รวม 235 100.00 
7. ทราบมาก่อนหรือไม่ว่ามีการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว   

ทราบ 235 100.00 
ไม่ทราบ - - 

รวม 235 100.00 
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ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย (นักท่องเที่ยว
กลุ่มท่ีเคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

8. การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจใช่หรือไม่   
ใช่ 209 88.90 
ไม่ใช่ 26 11.10 

รวม 235 100.00 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนมี
จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 โดยมีพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว จ าแนกตามหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเที่ยวไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 46.38 รองลงมามี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 15,001-25,000 บาท/ครั้ง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 
อันดับที่ 3 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 25,001 บาท/ครั้งขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.92 ตามล าดับ 

2. วิธีการเดินทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเดินทางโดยการเดินทางด้วยตนเอง 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 และเลือกเดินทางโดยผ่านบริษัทน าเที่ยว จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.50  

3. ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว 5-7 วัน/ครั้ง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 57.45 รองลงมามีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวไม่เกนิ 4 วัน/ครั้ง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34 และอันดับที่ 3 มีระยะเวลาใน
การเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 7 วันต่อครั้ง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.21 ตามล าดับ 

4. รูปแบบการเดินทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมเพ่ือน/
เพ่ือนร่วมงาน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาเดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว/ญาติ 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 อันดับที่ 3 เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวจ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.30 ตามล าดับ 

5. เหตุผลในการตัดสินใจเดินทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางด้วย
ตนเอง จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาตัดสินใจเดินทางตามค าชักชวนของครอบครัว/
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เพ่ือน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 อันดับที่ 3 ตัดสินใจเดินทางจากการโฆษณาจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอันดับที่ 4 ตัดสินใจเดินทางด้วยเหตุผล
อ่ืนๆ เช่น ประชุมสัมมนา ศึกษาต่อ เป็นต้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตามล าดับ  

6. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยว/
พักผ่อน จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60 รองลงมามีวัตถุประสงค์เพ่ือประชุม/สัมมนา/ดูงาน 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 อันดับที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และอันดับที่ 4 เหตุผลอื่นๆ เช่น ดูคอนเสิร์ต จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.80 ตามล าดับ 

7. การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนทั้งหมดทราบว่ามีการยกเว้น วีซ่า
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

8. การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย มีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้นหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น หากมีการยกเว้น VISA เดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวัน จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90 และไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันเพิ่มมากขึ้น จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันในอนาคตระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการตัดสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
 

การเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยว 362 90.50 
ไม่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยว 38 9.50 

รวม 400 100.00 

หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแผน 
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต จ านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 90.50 และกลุ่มที่
ไม่มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันในอนาคตจ าแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเดินทาง 
 

เหตุผลในการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานที่ท่องเที่ยว/อาหาร/เทคโนโลยี 246 67.95 
ค่าครองชีพ 103 28.45 
อ่ืนๆ  13 3.60 

รวม 362 100.00 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันใน
อนาคต เหตุผลส่วนใหญ่ในการตัดสินใจเลือกเดินทางมาจากเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว /อาหาร/
เทคโนโลยี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 67.95 เหตุผลในการตัดสินใจรองลงมาได้แก่ เรื่องค่า
ครองชีพ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45 และอันดับที่ 3 เหตุผลอ่ืนๆ เช่น การยกเว้นวีซ่า
เดินทางท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ชื่นชอบดารา/ศิลปินไต้หวัน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจไม่เลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันในอนาคตจ าแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจที่ไม่เลือกเดินทาง 
 

เหตุผลในการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไต้หวัน 6 15.80 
อยากไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืนก่อน 31 81.60 
อ่ืนๆ  1 2.60 

รวม 38 100.00 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันใน
อนาคต เหตุผลส่วนใหญ่ในการตัดสินใจไม่เลือกเดินทางเนื่องจากอยากไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืนๆ ก่อน 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 81.60 เหตุผลในการตัดสินใจรองลงมาเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศไต้หวัน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 และเหตุผลอ่ืนๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวบ่อยครั้ง
แล้ว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันในอนาคตจ าแนกตามประวัติการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน  
 
มีแผนเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันมาก่อน 218 60.22 
นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันมาก่อน 144 39.78 

รวม 362 100.00 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและ
มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกในอนาคต มีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 60.22 
และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันในอนาคต มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 39.78 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย (นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  
 

พฤติกรรม 
กลุ่ม A กลุ่ม C T-Test 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ T-Stat. Sig 

1. วิธีการเดินทาง 

เดินทางด้วยตนเอง 217 99.50 133 92.40   
เดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยว 1 0.50 11 7.60   

รวม 218 100.00 144 100.00 3.44 0.00* 



Ref. code: 25595804010287QTC

52 
 

 

52 

ตารางที่ 4.8 แสดงพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย (นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
กลุ่ม A กลุ่ม C T-Test 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ T-Stat. Sig 

2. ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
ไม่เกิน 4 วัน/คร้ัง 33 15.10 31 21.50   
5-7 วัน/คร้ัง 140 64.20 101 70.10   
มากกว่า 7 วัน/คร้ัง 45 20.60 12 8.30   

รวม 218 100.00 144 100.00 3.38 0.00* 
3. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน 151 69.30 88 61.10   
3,001-6,000 บาท/วนั 56 25.70 44 30.60   
6,001 บาท/วนัขึ้นไป 11 5.00 12 8.30   

รวม 218 100.00 144 100.00 -2.23 0.03* 
4. ระดับราคาตั๋วเครื่องบิน 
ไม่เกิน 5,000 บาท/คน 67 30.70 57 39.60   
5,001-7,000 บาท/คน 85 39.00 54 37.50   
7,001-10,000 บาท/คน 58 26.60 29 20.10   
10,001 บาท/คนขึน้ไป 8 3.70 4 2.80   

รวม 218 100.00 144 100.00 1.56 0.12 
5. ระดับราคาบริษัทน าเที่ยว 
14,000-17,999 บาท/คน 170 78.00 102 70.80   
18,000-25,000 บาท/คน 40 18.30 35 24.30   
25,001 บาท/คนขึน้ไป 8 3.70 7 4.90   

รวม 218 100.00 144 100.00 -0.98 0.02* 
6. เหตุผลในการตัดสินใจเดินทาง 
ตัดสินใจด้วยตนเอง 203 93.10 104 72.20   
ค าชักชวนของครอบครัว/เพื่อน/ญาต ิ 12 5.50 25 17.40   
โฆษณาจากสื่อประชาสัมพันธ์ 3 1.40 13 9.00   
อื่นๆ - - 2 1.40   

รวม 218 100.00 144 100.00 -5.51 0.00* 
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ตารางที่ 4.8 แสดงพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย (นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
กลุ่ม A กลุ่ม C T-Test 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ T-Stat. Sig 

7. ทราบมาก่อนหรือไม่ว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ทราบ 217 99.50 134 93.10   
ไม่ทราบ 1 0.50 10 6.90   
รวม 218 100.00 144 100.00 3.26 0.00* 
8. การยกเว้นวีซ่ามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางใช่หรือไม่ 

ใช่ 194 89.00 139 96.50   
ไม่ใช ่ 24 11.00 5 3.50   
รวม 218 100.00 144 100.00 -3.09 0.00* 
9. กิจกรรมที่ท าให้สนใจไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

สถานทีท่่องเที่ยว 117 53.70 86 59.70   
อาหาร/เครื่องดื่ม 88 40.40 48 33.30   
เทคโนโลย/ีShopping 6 2.80 8 5.60   
อื่นๆ 7 3.20 2 1.40   
รวม 218 100.00 144 100.00 0.27 0.04* 

- กลุ่ม A คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและมีแผนที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกในอนาคต 
- กลุ่ม C คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและมีแผนที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
* การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม C โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันใน
อนาคต มีจ านวน 362 คน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อนและมีแผนที่จะไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต (กลุ่ม A) จ านวน 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.22 และกลุ่มที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและมีแผนที่จะไป
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ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต (กลุ่ม C) จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 39.78 โดยมีพฤติกรรม
ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบ ดังนี้ 

1. วิธีการเดินทาง พบว่า กลุ่ม A เลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยด้วยตนเอง จ านวน 217 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.50 และเลือกเดินทางโดยผ่านบริษัทน าเที่ยว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ส าหรับกลุ่ม C เลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40 และเลือก
เดินทางโดยผ่านบริษัทน าเที่ยว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีวิธีการ
เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยหากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต กลุ่ม A เกือบ
ทั้งหมดจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และเลือกเดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยวเพียงร้อยละ 0.50 
ในขณะที่กลุ่ม C มีสัดส่วนการเลือกวิธีเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยวมากกว่ากลุ่ม A โดยใน
กลุ่ม C เลือกวิธีการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยวมากถึงร้อยละ 7.60  

2. ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า กลุ่ม A มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
5-7 วัน/ครั้ง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 รองลงมามีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
มากกว่า 7 วัน/ครั้ง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 และอันดับที่ 3 มีระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเที่ยวไม่เกิน 4 วัน/ครั้ง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่ม C มีระยะเวลา
ในการเดินทางท่องเที่ยว 5-7 วัน/ครั้ง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 รองลงมามีระยะเวลาใน
การเดินทางท่องเที่ยวไม่เกิน 4 วัน/ครั้ง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และอันดับที่ 3 มีระยะ 
เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 7 วัน/ครั้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีระยะเวลา
ในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มจะมีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 5-7 วัน/ครัง้ แต่ในช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ ที่รองลงมา พบว่า ในกลุ่ม A ส่วนใหญ่
เลือกระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 7 วัน/ครั้ง โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 20.60 
ในขณะที่กลุ่ม C ส่วนใหญ่จะเลือกระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวไม่เกิน 4 วัน/ครั้ง โดยมีสัดส่วน
ถึงร้อยละ 21.50  

3. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว พบว่า  กลุ่ม A มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยไม่เกิน 
3,000 บาท/วัน/คน จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมามีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
เฉลี่ย 3,001-6,000 บาท/วัน/คน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 และอันดับที่ 3 มีค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวเฉลี่ย 6,001 บาทข้ึนไป/วัน/คน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ ส าหรับ
กลุ่ม C มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.10 รองลงมามีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 3,001-6,000 บาท/วัน/คน จ านวน 44 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 30.60 และอันดับที่ 3 มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 6,001 บาทขึ้นไป/วัน/คน จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
อยู่ในระดับต่ าสุดเช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนการเลือกที่ค่อนข้างแตกต่างกัน รวมไปถึงระดับ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในอันดับอ่ืนๆ ที่รองลงมาก็มีความแตกต่างด้วยเช่นกัน โดยหากมีค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวต่อวันในจ านวนที่สูงขึ้น กลุ่ม A จะมีสัดส่วนการเลือกระดับค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับที่
ต่ ากว่ากลุ่ม C โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับที่รองลงมา กลุ่ม A มีสัดส่วนการเลือกร้อยละ 25.70 และ 
5.00 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่ม C มีสัดส่วนถึงร้อยละ 30.60 และ 8.30 ตามล าดับ 

4. ระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสาร พบว่า ในกลุ่ม A เลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบิน
โดยสาร 5,001-7,000 บาท/คน  จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาเลือกระดับราคาตั๋ว
เครื่องบินโดยสารไม่เกิน 5,000 บาท/คน  จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.70 อันดับที่ 3 เลือก
ระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสาร 7,001-10,000 บาท/คน  จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 และ
อันดับที่ 4 เลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสาร 10,001 บาท/คนข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.70 ตามล าดับ  ส าหรับกลุ่ม C เลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารไม่เกิน 5,000 บาท/คนจ านวน 
57 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมาเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสาร 5,001-7,000 บาท/คน 
จ านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.50 อันดับที่ 3 เลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสาร 7,001-
10,000 บาท/คน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 และอันดับที่ 4 เลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบิน
โดยสาร 10,001 บาท/คนข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเลือกระดับ
ราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารไม่แตกต่างกัน แม้กลุ่ม A ส่วนใหญ่จะเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสาร 
5,001-7,000 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และกลุ่ม C ส่วนใหญ่เลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบิน
โดยสารไม่เกิน 5,000 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 39.60 ซึ่งหากเปรียบเทียบสัดส่วนการเลือกระดับ
ราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารของทั้ง 2 กลุม่ จะพบว่า มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก หรือแม้แต่ใน
อันดับที่รองลงมาของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต่างมีสัดส่วนการเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารที่
ค่อนข้างใกล้เคียงกันในทุกอันดับ 

5. ระดับราคาบริษัทน าเที่ยว พบว่า กลุ่ม A เลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยว 14,000-
17,999 บาท/คน จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมาเลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยว 
18,000-25,000 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 อันดับที่ 3 เลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยว 
25,001 บาท/คนขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่ม C เลือกระดับ
ราคาบริษัทน าเที่ยว 14,000-17,999 บาท/คน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 รองลงมา
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เลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยว 18,000-25,000 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30อันดับที่ 3 
เลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยว 25,001 บาท/คนข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเลือกระดับ
ราคาบริษัทน าเท่ียวแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มจะเลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยวในระดับที่
ต่ าสุด แต่ในอันดับที่รองลงมา หากระดับราคาบริษัทน าเที่ยวมีระดับราคาที่สูงขึ้นจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่ม A น้อยกว่ากลุ่ม C โดยกลุ่ม A มีสัดส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อเพียงร้อยละ 
18.30 และ 3.70 ในขณะที่กลุ่ม C มีสัดส่วนถึงร้อยละ 24.30 และ 4.90 

6. เหตุผลในการตัดสินใจเดินทาง พบว่า กลุ่ม A ตัดสินใจเดินทางด้วยตนเอง จ านวน 
203 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 รองลงมาตัดสินใจเดินทางตามค าชักชวนของครอบครัว/เพ่ือน จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 อันดับที่ 3 ตัดสินใจเดินทางจากการโฆษณาจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่ม C ตัดสินใจเดินทางด้วยตนเอง จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 รองลงมาตัดสินใจเดินทางตามค าชักชวนของครอบครัว/เพ่ือน จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 อันดับที่ 3 ตัดสินใจเดินทางจากการโฆษณาจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และอันดับที่ 4 ตัดสินใจเดินทางด้วยเหตุผลอ่ืนๆ เช่น เดินทาง
ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ไต้หวัน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล าดับ  

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีเหตุผลใน
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มมีเหตุผลในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวมาจากตนเอง แต่ทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนในการเลือกที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยกลุ่ม A 
เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมาจากตนเอง มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 93.10 ในขณะที่กลุ่ม 
C มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 72.20 ส าหรับการตัดสินใจเดินทางเนื่องจากเหตุผลด้านอ่ืนๆ ในอันดับ
รองลงมาของทั้งสองกลุ่มพบว่า มีสัดส่วนการเลือกที่ค่อนข้างแตกต่างกันในทุกๆ อันดับเช่นกัน โดย
เหตุผลในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวจากค าชักชวนของครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ และจากสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่ม C มากกว่ากลุ่ม A  

7. การรับรู้เรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทย พบว่า กลุ่ม A ทราบว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทย จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50 และไม่ทราบว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส าหรับกลุ่ม C ทราบ
ว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย  จ านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.10 และไม่ทราบว่ามีการยกเว้นวีซ่า เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้
เรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน แม้กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มทราบว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย แต่หากเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ที่ไม่ทราบว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละกลุ่มจะพบว่า มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่ม C  
มีสัดส่วนของผู้ที่ไม่ทราบว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยมากกว่ากลุ่ม A โดยในกลุ่ม C มีจ านวนถึงร้อยละ 6.90 ในขณะที่กลุ่ม A มีจ านวนเพียงร้อยละ 
0.50 

8. การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้นหรือไม่ พบว่า กลุ่ม A ส่วนใหญ่ตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น หากมีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวัน จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 และไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ส าหรับกลุ่ม C ส่วนใหญ่ตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น หากมีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวัน จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 96.50 และไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันเพิ่มมากขึ้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน แม้การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีผลท าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
เพ่ิมมากขึ้น แต่หากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจะพบว่า การยกเว้นวีซ่าเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่ม A มากกว่ากลุ่ม C โดยใน
กลุ่ม A หากมีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่ได้มีผลท าให้ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน มีจ านวนถึงร้อยละ 11.00 ในขณะที่กลุ่ม C มีจ านวนเพียงร้อยละ 3.50 

9. กิจกรรมที่ท าให้สนใจไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน พบว่า กลุ่ม A ส่วนใหญ่กิจกรรมที่
ท าให้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน  ได้แก่  สถานที่ท่องเที่ยว จ านวน 117 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.70 รองลงมาได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 อันดับที่ 3 
ได้แก่ กิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์, ดารานักแสดง เป็นต้น จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และอันดับที่ 4 ได้แก่ เทคโนโลยี/Shopping จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.80 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่ม C ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ท าให้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมาได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม 
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จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 อันดับที่ 3 ได้แก่ เทคโนโลยี/Shopping จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.60 และอันดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การแสดงงานศิลปะ เป็นต้น จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.40 ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีกิจกรรมที่
ท าให้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแตกต่างกัน แม้ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เลือกเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเนื่องจากสนใจเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว แต่ในอันดับอ่ืนๆ มีสัดส่วนการเลือกที่
ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่ม A อันดับรองลงมาสนใจในเรื่องของ
อาหาร/เครื่องดื่มมากถึงร้อยละ 40.40 และสนใจในเรื่องอ่ืนๆ  เช่น  เทคโนโลยี/Shopping เพียงร้อยละ 
2.80 ในขณะที่กลุ่ม C อันดับรองลงมาแม้ว่าจะสนใจในเรื่องของอาหาร/เครื่องดื่มเช่นเดียวกัน แต่มี
จ านวนเพียงร้อยละ 33.30 และสนใจในเรื่องอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยี/Shopping ถึงร้อยละ 5.60  

 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มที่เคยและไม่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 

ปัจจัย Mean Std. 
ระดับความ
มีอิทธิพล 

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว    
1. ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว  4.24 0.80 มากที่สุด 
2. ความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว 3.94 0.82 มาก 
3. ความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว 4.51 0.67 มากที่สุด 
4. ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว 4.53 0.68 มากที่สุด 
5. สิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว 4.24 0.79 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 
 

ปัจจัย Mean Std. 
ระดับความ
มีอิทธิพล 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด    
1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากบริษัทน าเที่ยว 3.10 1.14 ปานกลาง 
2. ค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคยเดินทางมาก่อน 3.68 1.03 มาก 
3. โปรโมชั่นต่างๆ จากสายการบิน/โรงแรม 4.32 0.86 มากที่สุด 
4. การโฆษณาผ่าน Internet, Social Media 3.77 0.98 มาก 
5. การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์/วิทยุ 2.89 1.13 ปานกลาง 
6. การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 4.47 0.90 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านราคา    
1. ค่าพาหนะในการเดินทาง 4.22 0.83 มากที่สุด 
2. ค่าท่ีพักแรม 4.19 0.82 มาก 
3. ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 4.19 0.82 มาก 
4. ค่าสินค้าที่ระลึก 3.49 1.09 มาก 

หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

ตามตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยใน
ด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวมี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̄ = 4.53, SD = 0.68) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51, SD = 0.67) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยวและปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̄ = 4.24, SD = 0.80 และ 0.70 ตามล าดับ) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องความ

มีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.94, SD = 0.82)  
2. ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่า

เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
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ประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.47, SD = 0.90) รองลงมาได้แก่ 

ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.32, SD = 0.86) 

อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน Internet, Social Media มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.77, 
SD = 0.98) อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องการได้รับค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศ

ไต้หวันมาก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.68, SD = 1.03) อันดับที่ 5 ปัจจัยเรื่องการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์จากบริษัทน าเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.10, SD = 1.14) และอันดับ

สุดท้ายได้แก ่ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่านโทรทัศน์/วิทยุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.89, SD = 
1.13)  

3. ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวมีผลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.22, 
SD = 0.83) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรมและปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 4.19, SD = 0.82) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องราคาสินค้าของที่ระลึก มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.49, SD = 1.09)  
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย (จ าแนกตามกลุ่ม)  
 

ปัจจัย 
Mean ระดับความมีอิทธิพล 

กลุ่ม 
A 

กลุ่ม 
B 

กลุ่ม 
C 

กลุ่ม 
D 

กลุ่ม 
A 

กลุ่ม 
B 

กลุ่ม 
C 

กลุ่ม 
D 

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว         
1. ความหลากหลายของสถานท่ี
ท่องเที่ยว  

4.25 4.18 4.32 3.71 มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก 

2. ความมีชื่อเสียงของสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

3.94 3.88 3.96 3.90 มาก มาก มาก มาก 

3. ความสะดวกในการคมนาคม
เข้าถึงสถานท่ีท่องเที่ยว 

4.61 4.29 4.48 3.90 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก 

4. ความปลอดภยัของสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

4.66 4.24 4.43 4.05 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก 

5. สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
สถานท่ีท่องเที่ยว 

4.34 4.12 4.15 3.90 มากที่สุด มาก มาก มาก 



Ref. code: 25595804010287QTC

61 
 

 

61 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย (จ าแนกตามกลุ่ม) (ต่อ) 
 

ปัจจัย 
Mean ระดับความมีอิทธิพล 

กลุ่ม 
A 

กลุ่ม 
B 

กลุ่ม 
C 

กลุ่ม 
D 

กลุ่ม 
A 

กลุ่ม 
B 

กลุ่ม 
C 

กลุ่ม 
D 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/ 
การสื่อสารด้านการตลาด 

        

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
จากบริษัทน าเที่ยว 

3.12 3.12 3.06 3.10 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2. ค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคย
เดินทางมาก่อน 

3.63 3.76 3.78 3.33 มาก มาก มาก ปานกลาง 

3. โปรโมช่ันต่างๆ จากสายการ 4.38 4.18 4.32 3.76 มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก 
บินและโรงแรม         
4. การโฆษณาผ่าน Internet, 
Social Media 

3.76 3.47 3.85 3.52 มาก มาก มาก มาก 

5. การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์/
วิทยุ 

2.78 2.94 3.02 3.10 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

6. การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 

4.44 4.06 4.65 3.86 มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก 

ปัจจัยด้านราคา         
1. ค่าพาหนะในการเดินทาง 4.31 4.18 4.13 3.86 มากที่สุด มาก มาก มาก 
2. ค่าที่พักแรม 4.24 4.18 4.17 3.81 มากที่สุด มาก มาก มาก 
3. ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 4.23 4.06 4.19 3.81 มากที่สุด มาก มาก มาก 
4. ค่าสินค้าท่ีระลึก 3.39 3.53 3.60 3.62 ปานกลาง มาก มาก มาก 

- กลุ่ม A คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและมีแผนท่ีจะเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกในอนาคต (จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50)  
- กลุ่ม B คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและไม่มีแผนท่ีจะเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต (จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25)  
- กลุ่ม C คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและมีแผนท่ีจะเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต (จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00)  
- กลุ่ม D คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนและไมม่ีแผนท่ีจะเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต (จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25)  

หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ตามตารางที่ 4.10 หากจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C 
และกลุ่ม D พบว่า กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยและระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยในด้านต่างๆ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
- กลุ่ม A พบว่า ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.66) รองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̄ = 4.61) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̄ = 4.34) อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̄ = 4.25) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.94)  
- กลุ่ม B พบว่า ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีผล

ต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.29) 

รองลงมาได้แก ่ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.24) 

อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18) 

อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12) 
และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 3.88)  
- กลุ่ม C พบว่า ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีผล

ต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.48) 

รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.43) 

อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.32) 

อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15) 
และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 3.96)  
- กลุ่ม D พบว่า ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05) รองลงมาได้แก่ 
ปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว, ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ยว และปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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(x̄ = 3.90) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 3.71)  
2. ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด 

- กลุ่ม A พบว่า  ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.44) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.38) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน Internet, Social Media มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.76) อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว

ประเทศไต้หวันมาก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.63) อันดับที่ 5 ปัจจัยเรื่องการโฆษณาจาก

บริษัทน าเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.12) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องการ

โฆษณาผ่านโทรทัศน์/วิทยุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.78)  
- กลุ่ม B พบว่า ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรมมีผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18) รองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว

ประเทศไต้หวันมาก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.76) อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน 

Internet, Social Media มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.47) อันดับที่ 5 ปัจจัยเรื่องการโฆษณา

จากบริษัทน าเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.12) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่อง

การโฆษณาผ่านโทรทัศน์/วิทยุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.94)  
- กลุ่ม C พบว่า ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่

นักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.32) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน Internet, Social Media มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.85) อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคยเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.78) อันดับที่ 5 ปัจจัยเรื่องการโฆษณา

จากบริษัทน าเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.06) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัย

เรื่องการโฆษณาผ่านโทรทัศน์/วิทยุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.02)  
- กลุ่ม D พบว่า ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่

นักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.86) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.76) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน Internet, Social Media มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (x̄ = 3.52) อันดับที่ 4 ปัจจัยเรื่องค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ

ไต้หวันมาก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.33) อันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องการโฆษณาจาก

บริษัทน าเที่ยวและปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่านโทรทัศน์/วิทยุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.10)  
3. ปัจจัยด้านราคา 

- กลุ่ม A พบว่า ปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.31) รองลงมาได้แก่ 

ปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.24) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/

เครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.23) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องค่าสินค้าที่ระลึก 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.39)  
- กลุ่ม B พบว่า ปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางและปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรมมี

ผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18) 

รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06) และอันดับสุดท้าย

ได้แก่ ปัจจัยเรื่องค่าสินค้าท่ีระลึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.53)  
- กลุ่ม C พบว่า ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่มมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่อง

ค่าที่พักแรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17) อันดับที่ 3 ปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทาง 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.13) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องค่าสินค้าที่ระลึก มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.60)  
- กลุ่ม D พบว่า ปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.86) รองลงมาได้แก่ ปัจจัย

เรื่องค่าที่พักแรมและปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.81) และอันดับ

สุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องค่าสินค้าท่ีระลึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.62)  
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละกลุ่ม 
 

ปัจจัย 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ตัวอย่าง 

A+B และ C+D A และ B A และ C C และ D 

ค่า t Sig. ค่า t Sig. ค่า t Sig. ค่า t Sig. 
ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว         
1. ความหลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยว 

0.49 0.63 0.00 1.00 -4.82 0.63 2.54 0.02* 

2. ความมีชื่อเสียงของสถานที่
ท่องเที่ยว 

0.34 0.74 0.44 0.67 0.07 0.94 -0.39 0.71 

3. ความสะดวกในการคมนาคม
เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว 

2.77 0.01* 2.70 0.02* 1.56 0.12 2.97 0.01* 

4. ความปลอดภัยของสถานที่
ท่องเที่ยว 

3.18 0.00* 3.39 0.00* 2.50 0.01* 0.78 0.45 

5. สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
สถานทีท่่องเที่ยว 

1.92 0.06 2.14 0.04* 1.39 0.17 -0.34 0.74 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/ 
การสื่อสารด้านการตลาด 

        

1. การโฆษณาประชาสัมพันธจ์าก
บริษัทน าเที่ยว 

0.28 0.78 -1.28 0.22 -0.25 0.80 -0.26 0.79 

2. ค าชักชวน/แนะน าจากผู้ที่เคย
เดินทางมาก่อน 

-0.95 0.35 -1.95 0.07 -2.22 0.03* 0.53 0.61 

3. โปรโมชั่นต่างๆ จากสายการ 1.19 0.24 -0.33 0.74 0.20 0.84 2.79 0.01* 
บินและโรงแรม         
4. การโฆษณาผา่น Internet, 
Social Media 

-0.91 0.36 1.19 0.25 -1.36 0.18 0.92 0.37 

5. การโฆษณาผา่นทางโทรทัศน/์
วิทยุ 

-2.27 0.02* -0.46 0.65 -2.26 0.03* -0.92 0.37 

6. การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

-1.79 0.08 0.59 0.57 -2.87 0.01* 3.29 0.00* 
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
 

ปัจจัย 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ตัวอย่าง 

A+B และ C+D A และ B A และ C C และ D 

ค่า t Sig. ค่า t Sig. ค่า t Sig. ค่า t Sig. 
ปัจจัยด้านราคา         
1. ค่าพาหนะในการเดินทาง 2.21 0.03* 0.77 0.46 1.39 0.16 1.48 0.15 
2. ค่าที่พักแรม 1.35 0.18 0.00 1.00 0.35 0.72 2.34 0.03* 
3. ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 0.78 0.43 0.29 0.77 0.00 1.00 0.97 0.34 
4. ค่าสนิค้าที่ระลึก -1.86 0.06 -1.28 0.22 -1.88 0.06 -0.48 0.63 

* การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ปัจจัย 
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด และปัจจัยด้านราคา  
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 กลุ่ม มีผลการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่ม A+B และ กลุ่ม C+D  
- ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วนของปัจจัยเรื่องความ
สะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวและปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว 
ส าหรับปัจจัยเรื่องความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่
ท่องเที่ยว และปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

- ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วน
ของปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่านโทรทัศน์และวิทยุเพียงปัจจัยเดียว ส าหรับปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยเรื่องการโฆษณาจากบริษัทน าเที่ยว ปัจจัยเรื่องค าแนะน าชักชวนจากผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อน ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน 
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Internet, Social Media และปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยว
ชาวไทย พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

- ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วนของปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทาง
เพียงปัจจัยเดียว ส าหรับปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรม ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร /
เครื่องดื่ม และปัจจัยเรื่องราคาสินค้าที่ระลึก พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

2. กลุ่ม A และ กลุ่ม B 
- ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว

ประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วนของปัจจัยเรื่องความสะดวกใน
การคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว และปัจจัยเรื่อง
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับปัจจัยเรื่องความหลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยวและปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุม่ 

- ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกันของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในทุกๆ 
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากบริษัทน าเที่ยว ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจาก
สายการบิน/โรงแรม ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน Internet, Social Media, โทรทัศน์และวิทยุ ปัจจัย
เรื่องค าแนะน าชักชวนจากผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน หรือปัจจัยเรื่องการยกเว้น
วีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย  

- ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันในทุกๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องค่า
พาหนะในการเดินทาง ปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรม ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม หรือปัจจัยเรื่องราคา
สินค้าของที่ระลึก 

3. กลุ่ม A และ กลุ่ม C 
- ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว

ประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วนของปัจจัยเรื่องความปลอดภัย
ของสถานที่ท่องเที่ยวเพียงปัจจัยเดียว ส าหรับปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการ
คมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว และปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
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- ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วน
ของปัจจัยเรื่องค าแนะน าชักชวนจากผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน ปัจจัยเรื่องการ
โฆษณาผ่านโทรทัศน์และวิทยุ ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยว
ชาวไทย ส าหรับปัจจัยเรื่องการโฆษณาจากบริษัทน าเที่ยว ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน /
โรงแรม ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่าน Internet, Social Media พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 

- ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันในทุกๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องค่า
พาหนะในการเดินทาง ปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรม ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม หรือปัจจัยเรื่องราคา
สินค้าของที่ระลึก 

4. กลุ่ม C และ กลุ่ม D 
- ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วนของปัจจัยเรื่องความ
หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว และปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ส าหรับปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว 
และปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 

- ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วนของ
ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม และปัจจัยเรื่องปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ส าหรับปัจจัยเรื่องการโฆษณาจากบริษัทน าเที่ยว 
ปัจจัยเรื่องค าแนะน าชักชวนจากผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน ปัจจัยเรื่องการโฆษณา
ผ่าน Internet, Social Media, โทรทัศน์และวิทยุ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 
2 กลุ่ม 

- ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในส่วนของปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรมเพียงปัจจัย
เดียว ส าหรับปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทาง ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร /
เครื่องดื่ม และปัจจัยเรื่องราคาสินค้าที่ระลึก พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แบ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน และนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่
เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วย Logit Model 
โดยมีแบบจ าลองดังนี้ 

ตัวแปร ความหมาย 
Decision 0 = กรณีตัดสินใจไม่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

1 = กรณีตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

Sex 0 = เพศหญิง 
1 = เพศชาย 

Age อายุของนักท่องเที่ยว 
Status 0 = สถานะอ่ืนๆ นอกจากสถานะโสด 

1 = สถานะโสด 
Income 1  0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน 

1 = ระดับรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน 
Income 2  0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้ 20,001-35,000 บาท/เดือน 

1 = ระดับรายได้ 20,001-35,000 บาท/เดือน 

Income 3 0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้ 35,001-50,000 บาท/เดือน 
1 = ระดับรายได ้35,001-50,000 บาท/เดือน 

Income 4  0 = ระดับรายได้อ่ืนนอกจากระดับรายได้มากกว่า 50,001 บาท/เดือน 
1 = ระดับรายได้มากกว่า 50,001 บาท/เดือน 

Graduated 1 0 = ระดับการศึกษาอ่ืนนอกจากต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
1 = ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

Graduated 2 0 = ระดับการศึกษาอ่ืนนอกจากระดับปริญญาตรี 
1 = ระดับปริญญาตรี 

Graduated 3 0 = ระดับการศึกษาอ่ืนนอกจากสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
1 = สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
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ตัวแปร ความหมาย 

Occupation 1 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากนักเรียน/นักศึกษา 
1 = นักเรียน/นักศึกษา 

Occupation 2 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
1 = ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

Occupation 3 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากพนักงานบริษัทเอกชน 
1 = พนักงานบริษัทเอกชน 

Occupation 4 0 = อาชีพอ่ืนนอกจากธุรกิจส่วนตัว 
1 = ธุรกิจส่วนตัว 

α ค่าคงที ่

ß  ค่าสัมประสิทธิ์ 

Decision = α + ß1 Sex + ß2 Age + ß3 Status + ß4 Income1 + ß5 Income2 + ß6 Income3+ 
ß7 Income4 + ß8 Graduated1 + ß9 Graduated2 + ß10 Graduated3 + ß11 Occupation1 + 
ß12 Occupation2 +ß13 Occupation3 + ß14 Occupation4 + u 
หมายเหตุ. จากการสรุปของผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 
ค่าความ 

คลาดเคลื่อน 
Sig 

Odd 
Ratio 

Sex (ชาย)  -0.45 0.27 0.09** 0.64 

Age 0.01 0.02 0.89 1.00 

Status (โสด)  -0.16 0.28 0.57 0.85 

Graduated (ระดับปริญญาตรี)  -0.45 0.54 0.39 0.64 
Graduated (สูงกว่าระดับปริญญาตรี)  -0.33 0.25 0.19 0.72 

Income 1 (ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน)  0.68 0.35 0.04* 1.98 
Income 2 (20,001-35,000 บาท/เดือน)  0.02 0.38 0.07** 1.02 

Income 3 (35,001-50,000 บาท/เดือน)  0.57 0.42 0.17 1.77 
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ตารางที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 
ค่าความ 

คลาดเคลื่อน 
Sig 

Odd 
Ratio 

Occupation1 (นักเรียน/นักศึกษา)  0.09 0.50 0.85 1.10 
Occupation2 (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)  0.76 0.46 0.02* 2.12 

Occupation3 (พนักงานบริษัทเอกชน)  0.59 0.52 0.00* 1.80 
Constant -0.15 0.73 0.84 0.86 

Chi-square = 28.17 
Percentage Correct = 64.30% 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.10 
หมายเหตุ. จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลใช้เป็นตัวชี้วัด
โอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน โดยมีค่าสรุปทาง
สถิติตามตารางที่ 4.12 โดยแบบจ าลองมีค่า Chi-square เท่ากับ 28.17 เป็นค่าที่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 
มีความเชื่อถือได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และแบบจ าลองที่ประมาณค่าได้นั้นมีความ
น่าเชื่อถือ ร้อยละ 64.30 โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีผลดังนี้ 

1. เพศ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยมีค่า Odd Ratio เท่ากับ 0.64 เท่า แสดงว่านักท่องเที่ยวเพศชายมีความเป็นไปได้ที่จะ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันน้อยกว่านักท่องเที่ยวเพศหญิง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 

2. อายุ พบว่า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย  โดยมีค่า Odd Ratio เท่ากับ 1.00 เท่า แสดงว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมีอายุเพ่ิมขึ้น 1 ปี ในขณะ
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ที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่จะท าให้มีความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวัน 1.00 เท่าจากปีก่อนหน้า โดยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3. สถานภาพ พบว่า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีค่า Odd Ratio เท่ากับ 0.85 เท่า แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด
มีความเป็นไปได้ท่ีจะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
สมรส โดยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ขึ้นไป 

4. ระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีค่า Odd Ratio เท่ากับ 0.64 และ 0.72 เท่า แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปมีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 ขึ้นไป 

5. ระดับรายได้ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยที่ระดับรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท/เดือน และระดับรายได้ 20,001-35,000 บาท/
เดือน พบว่า จะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมี
ค่า Odd Ratio เท่ากับ 1.98 และ 1.02 เท่า แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/
เดือน มีความเป็นไปได้ท่ีจะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับ
รายได้มากกว่า 50,001 บาท/เดือน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ขึ้นไป  

ในขณะที่ระดับรายได้ 35,001-50,000 บาท/เดือน พบว่า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีค่า Odd Ratio เท่ากับ 1.77 เท่า แสดงว่า
นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้ 35,001-50,000 บาท/เดือน มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้มากกว่า 50,001 บาท/เดือน โดยไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ขึ้นไป 

6. อาชีพ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีค่า Odd Ratio เท่ากับ 2.12 
และ 1.80 เท่า แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากกว่านักท่องเที่ยวที่
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

ในขณะที่อาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีค่า Odd Ratio เท่ากับ 1.10 เท่า แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากกว่า
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นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆ โดยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงการสรุปผลการศึกษา 

 
สมมติฐาน ผลการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
มาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 
วิธีการเดินทาง 
 

วิธีการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทาง
ไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคย
และไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคย
และไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 
การเลือกระดับราคาตั๋ว
เครื่องบินโดยสาร 

การเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารส าหรับเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 
การเลือกระดับราคา
บริษัทน าเที่ยว 

การเลือกระดับราคาบริษัทน าเที่ยวส าหรับเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความแตกต่างกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมา
ก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 
เหตุผลในการตัดสินใจ
เดินทาง 

เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคย
และไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการสรุปผลการศึกษา (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการศึกษา 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.7 
การรับรู้เรื่องการยกเว้น 
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวัน 

การรับรู้เรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคย
และไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.8 
ผลต่อการตัดสินใจจาก
การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวัน 

การยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตที่
แตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีเคยและไม่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด และ
ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่
แตกต่างกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยและไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 
รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีและไม่มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
(นักท่องเที่ยวกลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และกลุ่ม D) 
กลุ่ม A+B และกลุ่ม C+D 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 
ปัจจัยด้านสถานที่
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A+B และกลุ่ม 
C+D 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/
การสื่อสารด้านการตลาด 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
A+B และกลุ่ม C+D 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 
ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
แตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A+B และกลุ่ม C+D 

กลุ่ม A และกลุ่ม B 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.4 
ปัจจัยด้านสถานที่
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม B 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการสรุปผลการศึกษา (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการศึกษา 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.5 
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/
การสื่อสารด้านการตลาด 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยว
กลุ่ม A และกลุ่ม B 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.6 
ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
ไม่แตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม B 

กลุ่ม A และกลุ่ม C 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.7 
ปัจจัยด้านสถานที่
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม C 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.8 
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/
การสื่อสารด้านการตลาด 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
A และกลุ่ม C 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.9 
ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
ไม่แตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม A และกลุ่ม C 

กลุ่ม C และกลุ่ม D 

สมมติฐานย่อยที่ 2.10  
ปัจจัยด้านสถานที่
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม C และกลุ่ม D 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.11  
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/
การสื่อสารด้านการตลาด 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
C และกลุ่ม D 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.12  
ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
แตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม C และกลุ่ม D 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการสรุปผลการศึกษา (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการศึกษา 

สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระดับรายได้ และอาชีพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 
สมมติฐานย่อยท่ี 3.1 
เพศ 

เพศมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.2 
อายุ 

อายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.3 
สถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.4 
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.5 
ระดับรายได้ 

ระดับรายได้มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.6 
อาชีพ 

อาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

หมายเหตุ. จากการสรุปของผู้วิจัย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ผล โดยผู้ศึกษาได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทที่ 4 มาท าการสรุปผล
การศึกษา การอภิปรายผล การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง สามารถจ าแนกกลุ่มตัวอย่างจากประวัติการ

เดินทางและแผนการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันในอนาคตออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่ม A คือ  กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน

และมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
2. กลุ่ม B คือ  กลุ่มตัวอย่างที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน

และไม่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
3. กลุ่ม C คือ  กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน

และมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
4. กลุ่ม D คือ  กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน

และไม่มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

31-50 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
ระดับรายได้เฉลี่ย 20,001-35,000 บาท/เดือน  

โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมา
ก่อน มีอายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่หรือวัยท างาน มีอาชีพประจ าที่มั่นคง มีระดับการศึกษาและระดับ
รายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นแรงจูงใจให้ออกเดินทาง
ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ  
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5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย (กรณีเคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน โดยมีจ านวน 235 คน (กลุ่ม A และ กลุ่ม B) ซึ่ง
พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง มี
ระยะเวลาเดินทาง 5-7 วัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง มีการตัดสินใจ
เดินทางด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือไปท่องเที่ยว/พักผ่อน โดยเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับเพ่ือน/
เพ่ือนร่วมงาน  

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบมาก่อนว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และการยกเว้นวีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยวมีผล
ต่อการตัดสินใจ โดยท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากแต่เดิมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหากต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
จ าเป็นต้องมีวีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยว ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 
(ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 1,500 บาท/ครั้ง/คน) ซึ่งเมื่อ
รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางและค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยวแล้วท าให้
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืนๆ ในละแวก
ใกล้เคียงที่ไม่ต้องใช้วีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยว เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี หรือญี่ปุ่น เป็นต้น 
ดังนั้นหากมีการยกเว้นวีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลงได้ และส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันเพิ่มมากขึ้น 

5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จ านวน 362 คน มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต ซึ่งในจ านวนนี้
สามารถแยกย่อยออกได้เป็นกลุ่มคนที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน จ านวน 218 คน 
(กลุ่ม A) และไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน จ านวน 144 คน (กลุ่ม C)  

โดยในกลุ่มตัวอย่างที่มีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
เหตุผลส่วนใหญ่ที่ท าให้ตัดสินใจเดินทางมาจากเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว /อาหาร/เทคโนโลยี 
เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น มีการเผยแพร่
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร/เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมตาม Website และ Social Media 
ต่างๆ ท าให้การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้
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นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีแผนที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต เหตุผลส่วนใหญ่ที่ท าให้ตัดสินใจไม่เลือกเดินทาง 
เนื่องมาจากอยากเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืนๆ ก่อน โดยก่อนหน้านี้ประเทศที่อยู่ในความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและมีกระแสความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ได้แก่  ประเทศ
เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวไม่สูงจนเกินไป และมีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโดยสารราคา
ประหยัดบ่อยครั้ง ส าหรับประเทศไต้หวันยังไม่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยมากนัก จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นที่
นิยมก่อน 

ส าหรับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่
เลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ระยะเวลาเดินทาง 5-7 วัน/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ย 3,000 
บาท/วัน/คน หากต้องเดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยวส่วนใหญ่สนใจระดับราคาน าเที่ยวเฉลี่ย 14,000-
17,999 บาท/คน เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมาจากตนเอง โดยกิจกรรมหรือสิ่งที่ท าให้
สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุดมาจากเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้   
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบมาก่อนว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันให้แก่
นักท่องเทีย่วชาวไทย และการยกเว้นวีซ่าส าหรับเดินทางท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจ โดยท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น และกิจกรรมหรือสิ่งที่ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่มมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในเรื่องของระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารเพียงด้านเดียวที่ไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยสัดส่วนการเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารของทั้ ง
สองกลุ่มมีความใกล้เคียงมาก แม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะเลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารในระดับที่
ต่างกันก็ตาม โดยกลุ่ม A ส่วนใหญ่เลือกระดับราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารในระดับที่สูงกว่ากลุ่ม C ส าหรับ
พฤติกรรมการเดินทางในด้านอ่ืนๆ พบว่า มีความแตกต่างกันเกือบทุกด้าน ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของ
วิธีการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กิจกรรมที่ท าให้สนใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เป็นต้น โดยสาเหตุอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มมีประสบการณ์ในการเดินทางไปท่องเที่ ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 
ดังนั้นหากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกในอนาคต พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว
ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้อาจแตกต่างไปจากเดิม และแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 
หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคตอาจเลือกวิธีการเดินทางด้วยตนเองแทนการใช้บริษัท  
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น าเที่ยว มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม นอกจากท่องเที่ยวในเมืองหลวง
ของประเทศ อาจเริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณนอกเมืองหรือภูมิภาคอ่ืนๆ ส าหรับสิ่งที่ท าให้สนใจไป
ท่องเที่ยวนอกเหนือจากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังให้ความสนใจกับเรื่องอาหาร/เครื่องดื่ม เป็น
อันดับที่รองลงมา นอกจากนี้การมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวมาก่อน ท าให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับระดับค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพในประเทศไต้หวัน ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงคาดหวังว่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป เช่น หากต้องเดินทางผ่านบริษัท
น าเที่ยวจึงต้องการใช้บริการบริษัทน าเที่ยวที่มีระดับราคาไม่สูง ในขณะที่กลุ่มที่ไม่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก จึงสนใจใช้บริการผ่าน
บริษัทน าเที่ยวมากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วง
สั้นๆ โดยอาจไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศก่อน และการไม่มีประสบการณ์ใน
การเดินทางมาก่อน ท าให้ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพในประเทศไต้หวัน 
ดังนั้นเมื่อต้องเดินทางผ่านบริษัทน าเที่ยว กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จึงเลือกราคาบริษัทน าเที่ยวในระดับที่สูง
กว่า นอกจากนี้การโฆษณาจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้มากกว่า  

5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

5.1.4.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างสามารถจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และกลุ่ม D โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เมื่อจ าแนกตามปัจจัยหลักใน
แต่ละด้าน ดังนี้  

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว และปัจจัยที่อยู่ในอันดับท้ายสุด
ได้แก่ ปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว 

แต่หากพิจารณาแยกแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่ม A และ กลุ่ม D ส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่กลุ่ม B และ กลุ่ม C 
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ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อ  
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด เมื่อพิจารณาจาก
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/
โรงแรม และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องการโฆษณาผ่านโทรทัศน์/วิทยุ 

แต่หากพิจารณาแยกแต่ละกลุ่ม พบว่า  กลุ่ม A, กลุ่ม C และกลุ่ม D   
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ส าหรับกลุ่ม A และกลุ่ม C) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ส าหรับกลุ่ม D) ในขณะที่กลุ่ม B 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องโปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรมมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ปัจจัยด้านราคา  เมื่ อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวมีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรมและปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอันดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยเรื่องราคา
สินค้าของที่ระลึก 

แต่หากพิจารณาแยกแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่ม A, กลุ่ม B และกลุ่ม D 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่
กลุ่ม C ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่มมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัย
เรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และปัจจัยเรื่องค่า
พาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด เนื่องจากในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเดินทางด้วยตัวเองหรือผ่านบริษัทน าเที่ยว ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่
ส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเดินทางท่องเที่ยว 
หากประเทศนั้นๆ มีข่าวหรือมีชื่อเสียงไม่ดีในแง่ความปลอดภัย ย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึก
หวาดกลัวและตัดสินใจไม่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ส าหรับการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
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ไต้หวัน ท าให้นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวถูกลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอยากเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ค่าพาหนะ
เดินทางระหว่างการท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางด้วยตนเอง หากการเดินทางคมนาคมเข้าถึง
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและราคาไม่แพง ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวถูกลงเท่าใด ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

5.1.4.2 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  

โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม A+B และกลุ่ม C+D, กลุ่ม A และกลุ่ม B, 
กลุ่ม A และกลุ่ม C, กลุ่ม C และกลุ่ม D จ าแนกตามปัจจัยหลักในแต่ละด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด และปัจจัยด้านราคา พบว่า ในแต่ละ
กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้  

ปัจจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า แต่ละกลุ่มตัวอย่างที่น ามาเปรียบเทียบ
กัน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันที่ไม่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น แต่มีปัจจัย
เรื่องความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวเพียงปัจจัยเดียวที่ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดย
เปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน โดยการเดินทางเพ่ือไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ สิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเคยเดินทางไปท่องเที่ยวมาก่อนหรือไม่ก็ตาม อันดับแรก
เป็นผลมาจากเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว ยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็น
ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
เพ่ิมมากขึ้น ส าหรับปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบแตกต่างกัน ได้แก่  
ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ยว โดยทั้งสองปัจจัยต่างเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเดินทางท่องเที่ยวในทุกๆ ประเทศ 
แต่ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน ท าให้ไม่มีข้อมูลหรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไต้หวันมากนัก ดังนั้นหากต้องเดินทางไป
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงให้ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว รวม
ไปถึงความสะดวกสบายในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ  
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ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด พบว่า แต่ละกลุ่มตัวอย่าง
ที่น ามาเปรียบเทียบกัน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันที่ไม่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องการโฆษณาจากบริษัทน าเที่ยว , Internet, 
Social Media, โปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม หรือค าแนะน าชักชวนจากผู้ที่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน เป็นต้น แต่ปัจจัยที่ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยเรื่องการโฆษณาจากบริษัทน าเที่ยว, Internet, Social Media เนื่องจาก
ปัจจุบันในประเทศไทยแม้ว่าจะมีบริษัทน าเที่ยวเป็นจ านวนมาก แต่โดยส่วนใหญ่โปรแกรมการท่องเที่ยว
ของแต่ละบริษัทมีความคล้ายคลึงกันมาก อีกทั้งยังมีระดับราคาที่ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปัจจุบัน
การสื่อสาร/การโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์, Internet มีช่องทางที่แพร่หลาย มีความสะดวกรวดเร็ว และ
สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายในทุกๆ ช่วงวัย ดังนั้นจึงไม่ค่อยส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ให้มีความแตกต่างกันมากนัก ส าหรับปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบ
แตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยเรื่องการยกเว้นวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันเป็นอย่างมาก โดยส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวลดลง 
โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน หากมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ส าหรับเดินทางท่องเที่ยว จะยิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันอีกครั้งได้  

ปัจจัยด้านราคา พบว่า แต่ละกลุ่มตัวอย่างที่น ามาเปรียบเทียบกัน ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไม่แตกต่างกันใน
เกือบทุกๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องค่าที่พักแรม ปัจจัยเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว 
ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม หรือปัจจัยเรื่องราคาสินค้าที่ระลึก แต่ปัจจัยที่ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นโดยเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยเรื่องค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และปัจจัยเรื่องราคาสินค้าที่
ระลึก เนื่องจากการไปท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมการกินอยู่ที่แตกต่างไปจากประเทศ
ของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องอาหาร/เครื่องดื่ม ยิ่งเป็นอาหารที่มีรสชาติดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ย่อม
สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ มาก่อนก็ตาม ส าหรับปัจจัยเรื่องราคาสินค้าที่ระลึก เนื่องจากเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย ขึ้นอยู่กับรสนิยมหรือความชอบของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวโดยตรงและไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม  
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5.1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ขึ้นไป ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 
ได้แก่ ปัจจัยเรื่องเพศ ปัจจัยเรื่องระดับรายได้ และปัจจัยเรื่องอาชีพ โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศหญิง 
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และระดับรายได้ไม่เกิน  35,000 บาท 
มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ 
โดยนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีรายได้ประจ าที่แน่นอนจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เนื่องจากการท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในปัจจุบัน
สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีสายการบินที่ให้บริการบินตรงระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทั้งสายการบินแบบ Full-Service และแบบราคาประหยัด ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางท่องเที่ยวในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป นักท่องเที่ยวที่มีระดับรายได้น้อยถึงปาน
กลางสามารถรวบรวมเงินเพ่ือที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ จึงท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีระดับรายได้ไม่สูงมาก ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีระดับรายได้ที่สูง
กว่าอาจมีแรงจูงใจให้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่อยู่ไกลจากประเทศไทยแทน 
นอกจากนี้การเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันสามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ ได้ 
นักท่องเที่ยวที่ท างานประจ าจึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่จ าเป็นต้องลาหยุดงานเป็นระยะ
เวลานานเหมือนเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางนาน นอกจากนี้ประเทศไต้หวันค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร /
เครื่องดื่ม โดยเฉพาะสถานที่ช้อปปิ้งตอนกลางคืน (Night Market) ที่มีอยู่หลากหลาย จึงอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเพศหญิงให้มีความต้องการเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันได้มากกว่านักท่องเที่ยวเพศชาย 

 
5.2 การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลที่ได้จากการท าการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ได้หลากหลายธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจบริษัทน าเที่ยว  
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน 

ส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยท่องเที่ยวระยะเวลาสั้นๆ และมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระดับที่ไม่สูงมากนัก ส าหรับผลการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะ
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เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันในอนาคต พบว่า  ส่วนใหญ่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน และนิยมเดินทางกันเป็นกลุ่มพร้อมกับเพ่ือนหรือครอบครัว  
มีระยะเวลาท่องเที่ยวสั้นๆ และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับที่ไม่สูงมากเช่นกัน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องค่าท่ีพัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าอาหาร เป็นต้น  

ปัจจุบันธุรกิจบริษัทน าเที่ยวในประเทศไทยมีอยู่เป็นจ านวนมาก ลักษณะโปรแกรม
การท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเช่นเดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาท่องเที่ยว 
ระดับที่พักแรม หรืออาหารที่ให้บริการ เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าที่พัก
แรมและค่าอาหารมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นแนวทางให้ธุ รกิจ
บริษัทน าเที่ยวน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้ โดยสามารถวางแผนการตลาดเรื่องของ
การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่นอกจากมีชื่อเสียงแล้วยังต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย หรือการคัดสรรที่พัก
แรมราคาประหยัดแต่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย เพ่ือให้สามารถตั้งราคาขายโปรแกรม
ท่องเที่ยวได้ในระดับที่ไม่สูงมากจนเกินไป รวมไปถึงเน้นการสื่อสารด้านการตลาด โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์, Internet และ Social Media ซึ่งสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้
ง่ายและรวดเร็ว เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจใช้บริการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัท
น าเที่ยวแทนการเดินทางด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง เนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมการท่องเที่ยวแบบ Backpack กันมากขึ้นกว่าใน
อดีต ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวด้วยตนเองน่าจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้บริการบริษัทน าเที่ยว โดยบริษัทน าเที่ยวสามารถเพ่ิมการให้บริการในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถดึงดูดให้ลูกค้าหันมาใช้บริการ
กับบริษัทน าเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจเพ่ิมการให้บริการในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากการขายโปรแกรม
การท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยวเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น การให้บริการรับวางแผนการเดินทาง 
โดยบริษัทจะเป็นผู้วางแผนจัดวางโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ให้แก่นักท่องเที่ยว 
แต่ให้นักท่องเที่ยวน าโปรแกรมท่องเที่ยวดังกล่าวไปใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง รวมไปถึง
สามารถให้บริการเพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ เช่น ให้บริการรับจองที่พักแรม บริการรับจองตั๋วโดยสารที่ใช้
ส าหรับเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไต้หวัน หรือแม้กระทั่งการให้ค าแนะน ารวมถึงให้บริการรับ
จองร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศ หรือเป็นร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของคนในประเทศไต้หวันเอง 
โดยการให้บริการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ บริษัทน าเที่ยวสามารถร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มโรงแรมหรือ
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ร้านอาหารในประเทศไต้หวันยิ่งมีกลุ่มเครือข่ายร้านอาหาร/โรงแรมที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน
จ านวนมาก ยิ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพ่ิมมากข้ึนได้ 

2. ธุรกิจสายการบิน  
จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ

ไต้หวันมาก่อนมีระดับค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งในระดับที่ไม่สูงมากนัก (ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินโดยสาร) ซึ่งหากต้องเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอีกในอนาคต 
นักท่องเที่ยวจึงคาดหวังว่าจะมีค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินโดยสารในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน ยิ่งคาดหวังว่าระดับ
ราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก หากเทียบเคียงกับระดับราคาตั๋วเครื่องบิน
โดยสารไปประเทศอ่ืนๆ ในละแวกใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง หรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นที่มี
โปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารราคาถูกบ่อยครั้ง ดังนั้นธุรกิจสายการบินที่มีเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การวางแผนทางด้านการตลาด การตั้งราคาตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินโดยสาร
ราคาประหยัด เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หันมาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 

3. ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในประเทศไต้หวัน  
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีความ

คิดเห็นว่าปัจจัยทางด้านราคาท่ีพักแรม ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนั้นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการวางแผนด้านการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์, Internet และ Social Media ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงลูกค้า
ที่อยู่ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการอ่ืนๆ หรือการจัด
โปรโมชั่นต่างๆ เช่น การให้ส่วนลด การให้ของที่ระลึก เป็นต้น รวมไปถึงการตั้งราคาขายโดยแบ่งแยก
ตามระดับที่พักแรม เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 

4. ธุรกิจการให้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (Search Engine)  
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย

ตนเองมากกว่าใช้บริการผ่านบริษัทน าเที่ยว และในยุคที่การสื่อสารผ่าน Social Media, Internet 
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการเริ่มต้น
ด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การให้บริการ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงบริการรับจองผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นบริการค้นหาข้อมูลและรับจองตั๋ว
เครื่องบินโดยสาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสนุก 
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พิพิธภัณฑ์ คอนเสิร์ต เป็นต้น รวมไปถึงการให้บริการขาย/เช่า Pocket Wifi หรือ Simcard ส าหรับ
การใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นหลายกลุ่ม แต่
เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัด ข้อมูลที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างพบว่า เน้นไปในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หากมีผู้สนใจท าการศึกษาในครั้งต่อไปควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพ่ือให้มีการ
กระจายข้อมูลระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลให้ผลที่ได้จากการศึกษามีความเหมาะสม
มากขึ้น 

2. ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยระหว่างการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันและประเทศอ่ืนๆ  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

 แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการท าการศึกษา
ครั้งนี้เท่านั้น 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย หน้าค าตอบที่ท่านเลือกหรือเติมค าตอบลงในช่องว่าง 
1. เพศ 
 ชาย   หญิง 

2. อายุ ………………………………. ปี 
3. สถานภาพ 
 โสด   สมรส   หย่าร้าง /หม้าย 

4. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
 นักศึกษา   ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 พนักงานบริษัท   ธุรกิจส่วนตัว   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………. 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ต่ ากว่า 20,000 บาท   20,001-35,000 บาท 
 35,001-50,000 บาท   มากกว่า 50,001 บาท 
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ส่วนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย หน้าค าตอบที่ท่านเลือกหรือเติมค าตอบลงในช่องว่าง โดยให้

เลือกตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 
1. ท่านเคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนหรือไม่ 
 เคย โปรดระบุจ านวนครั้งที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ………….. ครั้ง 
 ไม่เคย (โปรดข้ามไปตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 3)  

2. กรณีท่ีเคยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อนหน้านี้ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยวิธีการใด 
 เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  

โปรดระบุ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ย/คน ………………………………….. บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เช่น shopping 

 เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยว 
โปรดระบุ ค่าใช้จ่ายโปรแกรมท่องเที่ยว/คน …………….……………………….. บาท 

3. ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันก่อนหน้านี้ แต่ละครั้งท่านใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวนาน
เท่าใด 
 ไม่เกิน 4 วันต่อครั้ง  5-7 วันต่อครั้ง 
 มากกว่า 7 วันต่อครั้ง 

4. ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันก่อนหน้านี้ ท่านเดินทางมากับกลุ่มหรือบุคคลใด 
 ท่องเที่ยวคนเดียว   เพ่ือน /เพ่ือนร่วมงาน 
 ครอบครัว / ญาติมิตร   อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………..…………..  

5. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ท่านตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันก่อนหน้านี้ 
 ตัดสินใจด้วยตนเอง   ตามค าชักชวนของครอบครัว/เพ่ือน 
 โฆษณาจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………..…………..  

6. วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของท่าน 
 ท่องเที่ยว/พักผ่อน   ประชุม/สัมมนา/ดูงาน 
 เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน   อ่ืนๆ โปรดระบุ 

7. ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่าปัจจุบันมีการยกเว้น VISA ประเทศไต้หวัน ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ทราบ   ไม่ทราบ 

8. กรณีที่มีการยกเว้นVISA ประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ส าหรับท่านมีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
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ส่วนที่ 3  ลักษณะพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามกรณีที่มีการ
วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย หน้าค าตอบที่ท่านเลือกหรือเติมค าตอบลงในช่องว่าง โดย
แบบสอบถามส่วนที่ 3 นี้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบทุกท่าน (ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคย
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมาก่อน)  

 
1. ในอนาคตท่านมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันหรือไม่ 
 มี เพราะเหตุใด   สถานที่ท่องเที่ยว/อาหาร/เทคโนโลยี  

 ค่าครองชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพประเทศไทย 
 อ่ืนๆ ................................................... 

 ไม่มี (โปรดข้ามไปตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 4)  
เพราะเหตุใด   ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไต้หวัน  

 อยากไปท่องเที่ยวประเทศอ่ืนก่อน 
 อ่ืนๆ ................................................... 

2. หากท่านมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต ท่านสนใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ด้วยวิธีการใด 
 เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง   เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยว 

3. ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต ท่านสนใจใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวนานเท่าใด 
 ไม่เกิน 4 วันต่อครั้ง   
 5-7 วันต่อครั้ง  
 มากกว่า 7 วันต่อครั้ง 

4. หากท่านต้องเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตด้วยตัวเอง ท่านคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย/วัน/คน เป็นเงินจ านวนเท่าใด (หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในที่นี้รวม
ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, shopping)  
 ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน  
 3,001-6,000 บาท/วัน/คน 
 มากกว่า 6,000 บาท/วัน/คน 

5. หากท่านต้องเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตด้วยตัวเอง โปรดเลือกระดับราคาตั๋ว
เครื่องบินส าหรับเดินทางไป-กลับที่ท่านสนใจเลือกใช้บริการ  
 ไม่เกิน 5,000 บาท/คน  5,001-7,000 บาท/คน 
 7,001-10,000 บาท/คน  มากกว่า 10,000 บาท/คน 
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6. หากท่านต้องเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคตโดยใช้บริการบริษัทน าเที่ยว โปรดเลือก
ช่วงราคาโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศไต้หวันที่ท่านสนใจที่จะเลือกใช้บริการ 
หมายเหตุระยะเวลาท่องเที่ยวค านวณจากค าตอบที่ท่านเลือกไว้ในข้อที่ 3 
 14,000-17,999 บาท  18,000-25,000 บาท 
 มากกว่า 25,000 บาท 

7. ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต ท่านสนใจเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับกลุ่ม
หรือบุคคลใด 
 ท่องเที่ยวคนเดียว   เพ่ือน /เพ่ือนร่วมงาน 
 ครอบครัว / ญาติมิตร   อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………..…………..  

8. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ท่านตัดสินใจวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต 
 ตัดสินใจด้วยตนเอง   ตามค าชักชวนของครอบครัว/เพ่ือน 
 โฆษณาจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………..…………..  

9. วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของท่าน 
 ท่องเที่ยว/พักผ่อน   ประชุม/สัมมนา/ดูงาน 
 เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน   อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………..………….. 

10. ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่าปัจจุบันมีการยกเว้น VISA ประเทศไต้หวัน ส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 
 ทราบ  
 ไม่ทราบ 

11. กรณีที่มีการยกเว้นVISA ประเทศไต้หวันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ส าหรับท่านมีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่ 
 ใช่  
 ไม่ใช่ 

12. กรณีท่ีท่านต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในอนาคต โปรดเลือกกิจกรรมหรือสิ่งที่ท า
ให้ท่านสนใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากที่สุด 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ 
 อาหาร/เครื่องดื่ม/ขนม 
 เทคโนโลยี/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/Shopping  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………  
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ส่วนที่ 4  แรงจูงใจหรือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการตัดสินใจของท่านมากที่สุด โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
4 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก  
3 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากปานกลาง 
2 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อย 
1 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 

หมายเหตุ แบบสอบถามในส่วนนี้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบทุกท่าน โดยผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวันมาก่อนให้เลือกค าตอบตามความเป็นจริง ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันให้เลือกค าตอบที่ท่านคาดว่าจะเลือก หากมีโอกาสได้เดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

ระดับการตัดสินใจ 

1 2 3 4 5 
1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

- ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว      

- ความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว      
- ความสะดวกในการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว      

- ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว      
- สิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่ท่องเที่ยว 
เช่น ห้องน้ า ร้านอาหาร เป็นต้น 

     

2. ด้านข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสารด้านการตลาด 
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากบริษัทน าเที่ยว      

- ค าแนะน า/ชักชวนจากผู้ที่เคยเดินทางมาแล้ว      
- โปรโมชั่นจากสายการบิน/โรงแรม      

- การโฆษณาผ่านInternet, Social Media      

- การโฆษณาผ่านรายการทางโทรทัศน์/วิทยุ      
- การยกเว้น VISA ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย      
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน 

ระดับการตัดสินใจ 

1 2 3 4 5 
3. ด้านราคา 

- ค่าพาหนะเดินทางในระหว่างการท่องเที่ยว      

- ค่าท่ีพักแรมระหว่างการท่องเที่ยว      
- ค่าอาหาร/เครื่องดื่มระหว่างการท่องเที่ยว      

- ราคาสินค้าของที่ระลึก/ของพ้ืนเมือง      
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา 
วันเดือนปีเกิด 27 มกราคม 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551: เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
(EXIM BANK)  

ประสบการณ์ท างาน : 
 

2560-ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
2555-2560: เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับโครงสร้างหนี้ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
2551-2555: เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 

 
 


