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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการ
ท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) กรณี ศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างวิจยั ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วประเทศสาธารณรั บ เกาหลี ใ ต้ จํา นวน 400 คน โดยใช้วิ ธี เ ก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม
(Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Chi-square โดยสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
พฤติ กรรมการเดิ นทางท่องเที่ ยวประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ใต้ปีละ 1 ครั้ ง/ปี มี ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว ครั้งละ 20,001 – 40,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 3-5 วันและชื่นชอบกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามสถานที่แหล่งมีชื่อเสี ยง และนิ ยมพักโรงแรม ช่องทางแหล่งข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวคือ บริ ษทั จัดท่องเที่ยว
และเดินทางไปพร้อมเพื่อน และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน/นันทนาการ
ด้านปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย การส่ ง เสริ ม
การตลาดมากที่สุด รองมาปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และรองลงมาด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านอื่นๆประกอบด้วย
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านบุคคลากร และด้านกระบวนการ ตามลําดับและจากทดสอบความสัมพันธ์กนั
ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)
ในภาพรวมการตลาด ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลอันดับหนึ่ ง รองมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านอื่นๆ
ตามลําดับ โดยปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนมาก ยกเว้น ด้านช่องทางจัดจําหน่าย
และด้านกระบวนการที่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทย โดยผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ความหลากหลายของรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านราคาการแจก
แจงรายละเอี ยดของราคาค่าโปรแกรมท่ องเที่ ยวมี ความชัด เจน ด้านส่ งเสริ มการตลาดการลดราคาค่า โปรแกรม
ท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวในราคาพิเศษ ด้านบุคคลากรการให้คาํ แนะนําข้อมูลการท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์
และมีจาํ นวนบุคลากรเพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยว ด้านกายภาพสถานที่พกั มีสิ่งอํานวยความสะดวก ทันสมัย และมี
ความปลอดภัย ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
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Abstract
The objective of this research to study the marketing mix factors which affected traveling behaviors of
Thai tourists having been to South Korea. Research visitors traveling the country the public receive South Korea.
The subjects of the study were 400 Thai tourists who had at least once visited South Korea. The data were collected
by questionnaires and statistically analyzed by percentage, frequency, and mean scores. Chi-square was also used to
test the assumptions.
The results showed that most respondents went to Republic of South Korea once a year on recreational
purpose with information from travel agents, paying 20,001 - 40,000 baht. Most of them spent 3-5 days with
friends, stayed in hotels, and enjoyed sight-seeing at famous tourist attractions.
In terms of the service marketing mix factors, the respondents were most satisfied with the promotion;
second and third were products and physical aspects respectively. They also showed satisfaction to the price of the
tour, the distributing channels, personnel, and the process. The results of correlation testing among the factors
showed that factor affecting the behaviors the most was promotion, second, third, and fourth were products, price,
and other aspects respectively. Most service marketing mix factors affected the respondents; this did not include the
factors of process and distributing channels. The subjects perceived a big variety of travelling modes as important
product that affected their decision to purchase. Regarding the price, the packages clearly showed how much the
tourists should pay. In terms of promotion and personnel, discounts for packages during the low season, tourist
guide’s recommendation, and enough staff were seen as important. Good and safe accommodation with modern
facilities showed correlation to travelling behaviors of the respondents.
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