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บทคดัย่อ 

 
 กำรวจิยัน้ีมุ่งศึกษำลักษณะประชำกรศำสตรแ์ละปจัจัยดำ้นกำรรบัรูค้วำมเสี่ยงทีม่ีผลต่อกำรจดักำรควำม
เสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเที่ยวของผูบ้รโิภคในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่ำง 
คือ ผู ้บริโภคในประเทศไทยที่เคยใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวจ ำนวน 200 คน                  
ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมอืเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะหข์อ้มูล คอื ค่ำรอ้ยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำม
เบีย่งเบนมำตรฐำน วเิครำะหค์วำมแตกต่ำงโดยใช้สถติกิำรทดสอบค่ำทแีละกำรวเิครำะหก์ำรถดถอยแบบพหุคูณ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ  21-30 ปี สถำนภำพโสด กำรศึกษำ                  
ระดบัปรญิญำตร ีมรีำยไดต้ัง้แต่ 55,001 บำทขึน้ไป เป็นพนักงำนบรษิัทเอกชน มกีำรรบัรูค้วำมเสีย่งในกำรใช้บริ
กำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศรวมทุกดำ้นอยู่ในระดบัสูง หำกพจิำรณำรำยดำ้นพบว่ำ ควำมเสีย่งดำ้นหน้ำที่ 
ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนจิตวทิยำ ด้ำนเวลำ ด้ำนควำมรู้สึกอยู่ในระดับสูง และด้ำนสังคมอยู่ในระดบัต ่ำ               
มกีำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศทุกดำ้นอยู่ในระดบัสูง หำกพจิำรณำรำยดำ้น
พบว่ำ ด้ำนกำรค้นหำข้อมูล และด้ำนควำมภักดีต่อบริษัทน ำเที่ยวอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้ำนภำพลักษณ์ของ                
บรษิัทน ำเทีย่ว ดำ้นรำคำแพค็เกจท่องเทีย่ว และดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจอยู่ในระดบัสูง ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน
พบว่ำ เพศหญิงมีกำรจัดกำรควำมเสีย่งดำ้นกำรคน้หำข้อมูล ด้ำนควำมภักดตี่อบริษัทน ำเที่ยว ด้ำนภำพลักษณ์
ของบรษิัทน ำเทีย่ว ดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจ ต่ำงจำกเพศชำยอย่ำงมนัียส ำคญัทำงสถติทิี ่ .01o กลุ่มตวัอย่ำงที่มี
อำยุระหว่ำง 21  – 30 ปี และ 31  – 40 ปี มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงรวมทุกด้ำน และด้ำนภำพลักษณ์ของ                   
บรษิัทน ำเทีย่ว แตกต่ำงจำกกลุ่มตวัอย่ำงที่มอีำยุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป อย่ำงมนัียส ำคญัทำงสถิตทิี่ระดับ .05 ระดับ
กำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรค้นหำควำมมัน่ใจสูงกว่ำระดับกำรศึกษำ                  
สูงกว่ำปริญญำตรี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ .05  และกำรรับรู้ควำมเสี่ยงมีอิทธพิลต่อกำรจัดกำรควำมเสีย่ง              
อย่ำงมนัียส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 หำกพจิำรณำรำยดำ้นพบว่ำ กำรรบัรูค้วำมเสีย่งดำ้นควำมรูส้กึ ส่งผลต่อกำร
จดักำรควำมเสีย่งอย่ำงมนัียส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: กำรรบัรู ้กำรจดักำรควำมเสีย่ง แพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศ  
 

 
¹สำขำวชิำกำรจดักำร หลกัสูตรบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
²อำจำรย ์ดร. คณะบรหิำรธุรกจิเพื่อสงัคม มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 
 This research was designed to study perceived risk and risk management on the service usage 
tendency of Thai consumers of outbound tour packages from Thai travel agents. The researcher studied 
the demographic factors of consumers, their perceived risk of risk management and their service usage 
tendency of outbound tour packages. The sample group consisted of two hundred Thai consumers who 
traveled abroad on a package tour service. The instrument used to collect data was a questionnaire. The 
statistics for analysis was percentage, mean, standard deviation, a different analysis was employed by 
using a one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The results of this research found 
that most consumers who answered the questionnaires could be described as follows: female, aged 
between twenty one and thirty years of age, single, held a Bachelor’s degree, worked as private company 
employees with an income over 55,001 baht. Most consumers had an overall perceived risk at a high level. 
With regard to the perceived risk factors, functional risk, physical risk, financial risk, psychological risk, 
temporal risk and sensory risk were at a high level and social risk was at a low level. Furthermore, most 
consumers had overall risk management at a high level. In terms of each of the risk management factors, 
seeking information and brand loyalty were at the highest level, selecting company image, buying the most 
expensive model and seeking reassurance were at a high level. The results of the hypotheses testing were 
found that consumers of different genders had different levels of risk management in terms of seeking 
information, brand loyalty, selecting company image, and seeking reassurance with a level of statistical 
significance of 0.01, consumers who are between twenty one to thirty years of age and over forty one of 
age had different levels of overall risk management and selecting companies based on the image factor 
at a statistically significant level of 0.05. Moreover, consumers between thirty one to forty years of age and 
over forty one years of age had different level of overall risk management and selecting companies based 
on the image factor with a statistically significant level of 0.05. Consumers with different levels of education 
had different levels of risk management in terms of seeking reassurance at a statistically significant level 
of 0.05. Furthermore, the perceived risks of Thai consumers was related to risk management to a service 
usage tendency of outbound tour package from travel agents with a statistical significance of 0.05. In 
consideration of each factors, sensory risk was related to risk management to a service usage tendency 
of outbound tour package from travel agents with a statistical significance of 0.05. 
 
Keyword: perceived risk, risk management, outbound tour packages 
 
บทน า 
 ปจัจุบนักำรท่องเที่ยวโลกเตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกปจัจัยสนับสนุนดำ้นควำมต้องกำรเดนิทำงท่องเที่ยว 
ค่ำเดนิทำงทีถู่กลงโดยเฉพำะค่ำตัว๋เครื่องบนิสำยกำรบนิตน้ทุนต ่ำ ประกอบกับขัน้ตอนกำรท ำวซ่ีำทีส่ะดวกยิ่งขึ้น 
เป็นแรงส่งใหก้ำรเดนิทำงท่องเทีย่วระหว่ำงประเทศขยำยตวั ผู ้ประกอบกำรชี้ว่ำในช่วงทีผ่่ำนมำช่องทำงส ำคญัหน่ึง
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่มำจำกกระแส SOLOMO (Social, Location, and Mobile) ซึ่งนับเป็นปจัจยั
ส ำคญัหน่ึงในกำรขบัเคลื่อนกำรท่องเทีย่วทัว่โลก โดยเกิดจำกอตัรำกำรเขำ้ถงึสมำรท์โฟน (MO) ทีเ่พิม่สูงขึน้ ท ำให้
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เกิดกำรคน้พบสถำนทีท่่องเทีย่วใหม่ๆ (LO) โดยกำรแนะน ำของผูใ้ช้ Social Media (SO) ต่ำงๆ เช่น TripAdvisor, 
Yelp, และ Pantip เป็นตน้ ปจัจยัเหล่ำน้ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤตกิรรมกำรลอกเลียนแบบหรอืกำรเทีย่วตำมรอยขึน้ และ
น ำไปสู่กำร SOLOMO ต่อเน่ืองไปเป็นลูกโซ่ ซึ่งส่งผลใหท้ัง้สถำนทีท่่องเทีย่วเกิดใหม่เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงรวดเรว็ และ
กำรท่องเทีย่วในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัควำมนิยมอยู่แล้วขยำยตวัมำกขึน้อกี  
 ธุรกิจน ำเที่ยวจึงเป็นปจัจัยสนับสนุนอีกปจัจัยหน่ึงที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศของ
นักท่องเทีย่วชำวไทย จำกพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนไป คอื ผูค้นหนัมำสนใจในกำรท่องเทีย่วมำกขึน้ ธุรกิจ
น ำเที่ยวจึงได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจำกสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวที่
ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยต่ำงๆ เช่น ทีพ่กั อำหำร รวมทัง้กำรสรรหำแหล่งท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจ ในขณะเดยีวกันก็
ให้ทัง้ควำมรู้ และควำมบันเทิง ท ำให้เกิดจำกแข่งขันอย่ำงรุนแรงในธุรกิจน ำเที่ยว มีกำรน ำกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อ
พยำยำมปรบัปรุงรูปแบบกำรบรกิำร และรำยกำรน ำเทีย่วตำมควำมตอ้งกำรของนักท่องเทีย่วมำกขึน้ นอกจำกน้ีไม่
ว่ำจะเป็นสำยกำรบนิ โรงแรม และบรษิัทน ำเทีย่วไดห้นัมำร่วมมอืจดัท ำกำรส่งเสรมิดำ้นกำรตลำดระหว่ำงกันมำก
ขึน้ ท ำใหร้ำคำสนิคำ้ท่องเทีย่วอยู่ในระดบัทีด่งึดูดใจ  
 จำกควำมนิยมในกำรใช้บรกิำรบรษิัทน ำเทีย่วทีเ่พิ่มมำกขึน้ของนักท่องเทีย่วชำวไทย จงึมกีลุ่มมจิฉำชีพ
แฝงตวัในรูปแบบต่ำงๆ จำกสถติเิรื่องรอ้งเรยีนตัง้แต่ปี 2557 เป็นตน้มำ มทีัง้หมด 1,059 เรื่อง โดยเรื่องรอ้งเรียน 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ไม่ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงหรอืได้โฆษณำชี้ชวนไว ้ จ ำนวน 334 เรื่อง ช ำระค่ำบรกิำรแล้วแต่ไม่
สำมำรถเดนิทำงได ้294 เรื่อง และประกอบธุรกิจน ำเทีย่วโดยไม่มใีบอนุญำต 110 เรื่อง กรมกำรท่องเทีย่วใหค้วำม
สนใจในปญัหำน้ีเป็นอย่ำงมำกจงึได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน ได้แก่ กำรเพิ่มมำตรกำรควบคุมและตรวจสอบ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวโดยประสำนงำนกับกระทรวงพำณิชย์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวใน
พระรำชบญัญัตธิุรกิจน ำเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 เพื่อปิดโอกำสกำรฉ้อโกงของผู้ประกอบกำรทวัรห์ลอกลวง
ในระยะยำว 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึสนใจศึกษำเรื่องกำรรบัรูแ้ละกำรจดักำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศ โดยศึกษำปจัจัยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเป็นตวัแปรส ำคญัที่มีผลต่อกำรก ำหนดรูปแบบและกำรตดัสนิใจ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวในกำรน ำข้อมูลจำกกำรวจิัยไปวำงแผนเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่
ให้กับผู ้บริโภคและก ำหนดกลยุทธท์ำงกำรตลำดอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนัน้แล้วกำรวจิัยน้ียังเป็นประโยชน์ต่อ
ผู ้รับบริกำรหรือนักท่องเที่ยวชำวไทยทีส่ำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรวิจยัไปช่วยในกำรตัดสินใจใช้บริกำรแพค็เกจ
ท่องเทีย่วต่ำงประเทศไดอ้กีดว้ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
         ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ ใช้ทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 57-58) ทีก่ล่ำวว่ำ
ขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตรจ์ะสำมำรถเขำ้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อกำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย รวมทัง้ง่ำยต่อกำรวดั
มำกกว่ำตวัแปรอื่น ประกอบดว้ย อำยุ เพศ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ รำยได ้และสถำนภำพ 
 แนวคิดเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเส่ียง ใช้ทฤษฎขีอง จริะวฒัน์ อนุวชิชำนนท.์ (2554: 75-76) ทีก่ล่ำวว่ำ
คุณลักษณะของกำรบริกำรทำงกำรท่องเที่ยวที่ไม่สำมำรถจับต้องได ้นักท่องเที่ยวจึงไม่สำมำรถที่จะประเมนิ
คุณภำพของกำรบรกิำรไดจ้นกว่ำจะได้ใช้บริกำรจริง ดงันัน้ในกำรตดัสนิใจซื้อบรกิำรทำงกำรท่องเทีย่วจึงมีควำม
เสีย่ง ซึ่งหมำยถงึควำมไม่แน่นอนของผลลัพธท์ีไ่ดจ้ำกกำรใช้บรกิำรเกิดขึน้ บรกิำรทีไ่ดร้บัจรงิอำจไม่ตรงกับบรกิำร
ทีนั่กท่องเทีย่วคำดหวงัไว ้ โดยปจัจยัดำ้นกำรรบัรูค้วำมเสี่ยงทัง้ 7 ดำ้น ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งดำ้นหน้ำที ่ ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำยภำพ ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงิน ควำมเสี่ยงดำ้นสังคม ควำมเสี่ยงด้ำนจิตวิทยำ ควำมเสีย่งดำ้นเวลำ และ
ควำมเสีย่งดำ้นควำมรูส้กึ  
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง ใช้ทฤษฎีของ Schiffman, Kanuk. & Wisenblit. (2010:                
202-203) ที่กล่ำวว่ำโดยทัว่ไปแล้วผู ้บริโภคจะมีกำรพัฒนำกลยุทธ์ในกำรลดควำมเสี่ยงของตนเอง ซึ่งกลยุทธ์               
ในกำรลดควำมเสี่ยงนั ้นจะท ำให้ผู ้บริโภคสำมำรถเกิดพฤติกรรมได้อย่ำงมีควำมมัน่ใจเมื่อต้องกำรตัดสินใจ                
เลือกสนิคำ้ ถงึแมว้่ำกำรตดัสนิใจนัน้ก็ยงัมคีวำมไม่แน่นอนอยู่ก็ตำม ซึ่งปจัจยักำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมกับ

ลักษณะประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. รายได้ 

5. อาชีพ 

6. สถานภาพ 

การรับรู้ความเส่ียงในการใช้บริการ 

แพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ 

จากบริษัทน าเที่ยว 

1. ความเส่ียงด้านหน้าที่ 

2. ความเส่ียงด้านกายภาพ 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน 

4. ความเส่ียงด้านสังคม 

5. ความเส่ียงด้านจิตวิทยา 

6. ความเส่ียงด้านเวลา 

7. ความเส่ียงด้านความรู้สึก 

การจัดการความเส่ียงในการใช้บริการ

แพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ 

จากบริษัทน าเที่ยว 

1. การค้นหาข้อมูล 

2. ความภักดีต่อบริษัทน าเที่ยว 

3. ภาพลักษณ์ของบริษัทน าเที่ยว 

4. ราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว 

5. การค้นหาความม่ันใจ 
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หวัขอ้กำรวจิยัทัง้หมด 5 ดำ้น ไดแ้ก่ กำรคน้หำขอ้มูล ควำมภกัดตี่อบรษิัทน ำเทีย่ว ภำพลักษณ์ของบรษิัทน ำเทีย่ว 
รำคำแพค็เกจท่องเทีย่ว และกำรคน้หำควำมมัน่ใจ  
 แนวคิดเกี่ยวกบัการท่องเท่ียว จำกแนวคิดของ จริญญำ เจริญสุกใส; และสุวัฒน์ จุธำภรณ์. (2544) 
กำรศึกษำครัง้น้ีมุ่งศึกษำประเภทกำรน ำเทีย่วแบบกำรน ำเทีย่วออกนอกประเทศ (Outbound) หำกจ ำแนกรูปแบบ
กำรท่องเทีย่วตำมลักษณะกำรจดักำรเดนิทำง จะมุ่งประเดน็ศึกษำกำรท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ คอื กำรท่องเทีย่วที่
นักท่องเทีย่วซื้อรำยกำรน ำเทีย่ว (Package Tour) จำกบรษิัทน ำเทีย่ว โดยเดนิทำงท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษำลักษณะประชำกรศำสตรป์ระกอบดว้ย อำยุ เพศ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ รำยได ้สถำนภำพ 
ทีม่ผีลต่อปจัจยัดำ้นกำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว 
 2. เพื่อศึกษำปจัจยัดำ้นกำรรบัรูค้วำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำ
เที่ยวที่มีผลต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวของ
ผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
 
สมมติฐานของการวิจยั  
 1. ลักษณะทำงประชำกรศำสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ รำยได ้อำชีพ และสถำนภำพทีแ่ตกต่ำง
กันของผู้บริโภคในประเทศไทย มีผลต่อกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงปร ะเทศ             
จำกบรษิัทน ำเทีย่ว 
 2. กำรรับรู้ควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวของผูบ้รโิภค               
ในประเทศไทย มผีลต่อกำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว  
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ ผู ้บริโภคในประเทศไทยที่เคยใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน ค ำนวณขนำดกลุ่มตวัอย่ำง (Sample size) 
ดว้ยโปรแกรม G*Power version 3.1.9.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนำมำจำกพืน้ฐำนของ Power analysis ก ำหนด
อ ำนำจกำรทดสอบ (Power of test) เท่ำกับ 0.95 ระดับนัยส ำคญัทำงสถติิ (Level of significance) เท่ำกับ 0.05 
ค่ำขนำดอิทธิพล (Effect size) อยู่ในช่วงปำนกลำงเท่ำกับ 0.15 จะได้กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจยัครัง้น้ีเท่ำกับ 
153 คน และผูว้จิยัเพิม่จ ำนวนตวัอย่ำงอกี 47 คน รวมเป็นขนำดของตวัอย่ำงทัง้หมด 200 คน โดยใช้วธิกีำรสุ่ม
แบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) และกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยอำศัยควำมสะดวก (Convenience Sampling) 
 ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาประกอบด้วย 1) ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ ลักษณะทำงประชำกรศำสตร ์ คอื เพศ 
อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ และ สถำนภำพ และกำรรับรู้ควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยว คือ ควำมเสี่ยงด้ำนหน้ำที่ ควำมเสี่ยงด้ำนกำยภำพ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ               
ควำมเสีย่งดำ้นสงัคม 

ควำมเสีย่งดำ้นจติใจ ควำมเสีย่งดำ้นเวลำ และควำมเสีย่งดำ้นควำมรูส้กึ 2) ตวัแปรตำม คอื กำรจดักำร
ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเทีย่ว ประกอบด้วย  กำรแสวงหำขอ้มูล 
ควำมภกัดตี่อบรษิัทน ำเทีย่ว ภำพลักษณ์ของบรษิัทน ำเทีย่ว รำคำแพค็เกจท่องเทีย่ว  และกำรคน้หำควำมมัน่ใจ 
 ลักษณะเครื่องมอืประกอบกำรวจิัย คอื แบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื แบบสอบถำมขอ้มูล
ทัว่ไปเกี่ยวกับลักษณะประชำกรศำสตร ์ เป็นค ำถำมปลำยปิดทีม่หีลำยค ำตอบใหเ้ลือก แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำร
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รับรู้ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยว 
ลักษณะค ำถำมเป็นแบบปลำยปิด โดยเลือกตอบเพียงค ำตอบเดยีวจำกค ำตอบที่ใหเ้ลือก ก ำหนดเกณฑ์กำรให้
คะแนน 4 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วนดังน้ี 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจัยเตรียม
แบบสอบถำมใหเ้พยีงพอกับจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำง และน ำแบบสอบถำมซึ่งหำค่ำควำมเชื่อมัน่แลว้ไปขอควำมร่วมมอื
จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำหนด โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำใจถึงวัตถุประสงค ์และอธิบำยถงึวิธกีำรตอบ
แบบสอบถำมก่อนใหผู้ต้อบแบบสอบถำมเริม่ตน้ท ำ และท ำกำรรวบรวมแบบสอบถำมดว้ยตนเอง 2) ขอ้มูลทุตยิภูม ิ
(Secondary data) เป็นกำรคน้ควำ้หำขอ้มูลจำกเอกสำร วำรสำรทีส่ำมำรถอำ้งองิได ้ผลงำนวิจยัต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมถงึแหล่งขอ้มูลทีไ่ดเ้ผยแพร่ทำงอนิเตอรเ์น็ต เพื่อประกอบกำรสรำ้งแบบสอบถำม 
 การวิเคราะหข์้อมูล เครื่องมอืทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ขอ้มูลส ำหรบักำรวจิัยครัง้น้ี ไดแ้ก่ 1) กำรวเิครำะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนำ (Descriptive statistic) เป็นกำรอธบิำยขอ้มูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับกลุ่มตวัอย่ำง โดยใช้
ตำรำงแจกแจงควำมถี่ร้อยละ (Percentage) วิเครำะห์ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์  ใช้ค่ำคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) วิเครำะห์ข้อมูล กำรรับรู้และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้
บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว 2) กำรวเิครำะหข์อ้มูลโดยใช้สถติเิชิงอนุมำน (Inferential 
statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิำน โดยใช้ค่ำสถติ ิt-test (Independent t-test) ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำย
กับเพศหญิงที่มีผลต่อกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเทีย่ว              
ใช้ค่ำสถิติ One Way ANOVA ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ และ
สถำนภำพ ทีม่ผีลต่อกำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว และ
ใช้กำรวเิครำะหก์ำรถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในกำรทดสอบกำรรบัรูค้วำมเสีย่งในกำร
ใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยว ที่มีผลต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำร
แพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน               
151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 มีอำยุระหว่ำง 21 – 30 ปี จ ำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 กำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีจ ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 มีรำยได้ตัง้แต่ 55,001 บำทขึ้นไป จ ำนวน 53 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 26.5 เป็นพนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 และมีสถำนภำพโสด จ ำนวน              
114 คน คดิเป็น รอ้ยละ 57.0  
 2. ผลกำรวเิครำะหก์ำรรบัรูค้วำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเที่ยว  
พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงคดิเหน็ว่ำกำรรบัรูค้วำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว
รวมทุกด้ำนอยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ยที่ 2.65 หำกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน กลุ่มตัวอย่ำงคิดเห็นว่ำควำมเสี่ยง               
ดำ้นหน้ำที ่ ดำ้นกำยภำพ ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นจติวทิยำ ดำ้นเวลำ และดำ้นควำมรูส้กึอยู่ในระดบัสูง มคี่ำเฉลี่ยที ่2.66 
2.51 2.89 2.76 2.67 และ 2.75ตำมล ำดบั และควำมเสีย่งดำ้นสงัคมอยู่ในระดบัต ่ำ มคี่ำเฉลี่ยที ่2.35 
 3. ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบรษิัท               
น ำเที่ยว พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงคิดเห็นว่ำกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศ              
จำกบรษิัทน ำเทีย่วรวมทุกดำ้นอยู่ในระดบัสูง มคี่ำเฉลี่ยที ่3.16 หำกพจิำรณำเป็นรำยดำ้น กลุ่มตวัอย่ำงคดิเหน็ว่ำ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรคน้หำข้อมูล และด้ำนควำมภักดตี่อบริษัทน ำเที่ยวอยู่ในระดบัสูงที่สุด มีค่ำเฉลี่ยที ่3.46 และ 
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3.36 ตำมล ำดบั ดำ้นภำพลักษณ์ของบริษัทน ำเที่ยว ดำ้นรำคำแพค็เกจท่องเที่ยว และดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจ 
อยู่ในระดบัสูง มคี่ำเฉลี่ยที ่3.09 2.55 และ 3.23 ตำมล ำดบั 
 4. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ เพศแตกต่ำงกันมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพค็เกจ
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตทิี่ .01 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยดำ้น
พบว่ำ เพศแตกต่ำงกันมกีำรจดักำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยว
ด้ำนกำรคน้หำข้อมูล ด้ำนควำมภักดีต่อบริษัทน ำเทีย่ว ด้ำนภำพลักษณ์ของบริษัทน ำเทีย่ว และด้ำนกำรคน้หำ
ควำมมัน่ใจ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ .01 โดยเพศหญิงมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสูงกว่ำเพศชำย               
ในทุกดำ้น 
 อำยุแตกต่ำงกันมกีำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่ว
รวมทุกด้ำนและด้ำนภำพลักษณ์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 มีจ ำนวน 2 คู่  ได้แก่                    
กลุ่มตัวอย่ำงทีม่ีอำยุระหว่ำง 21 – 30 ปี มีกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศ
จำกบริษัทน ำเที่ยวสูงกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตัง้แต่ 41 ปีขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี                
มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวสูงกว่ำกลุ่มตวัอย่ำง                
ทีม่อีำยุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป  
 ระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกันมกีำรจดักำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำก
บริษัทน ำเที่ยวดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจแตกต่ำงกันอย่ำงมนัียส ำคญัทำงสถิติที ่.05 โดยผู้ที่มีกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรหีรือเทยีบเท่ำมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจมำกกว่ำผูท้ี่มกีำรศึกษำสูงกว่ำระดบั
ปรญิญำตร ี
 รำยได้ อำชีพ และสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มนัียส ำคญัทำงสถติิ 
 กำรรับรู้ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวมีอทิธพิลต่อกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถติิ              
ทีร่ะดบั 0.05 โดยอำจกล่ำวไดว้่ำกำรรบัรูค้วำมเสี่ยงในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำ
เที่ยวมีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเ ที่ยว                  
ร้อยละ 13 หำกพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ กำรรับรู้ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศ                
จำกบรษิัทน ำเทีย่วดำ้นควำมรูส้กึ ส่งผลต่อกำรจดักำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศ
จำกบริษัทน ำเที่ยวอย่ำงมีนั ยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สำมำรถอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตำม                 
คอืกำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วรอ้ยละ 7 
 
อภิปรายผล 
 ผลกำรวเิครำะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมด 200 คน พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีช่วงอำยุระหว่ำง 21 - 30 ปี สถำนภำพโสด กำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีรำยได้ตัง้แต่ 55,001 
บำทขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นพนักงำนบริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวจิัยของ วรมน สำระ (2552) ศึกษำเรื่อง
ปจัจยัในกำรเลือกซื้อบรกิำรน ำเทีย่วแบบเหมำจ่ำยภำยในประเทศของกลุ่มคนวยัท ำงำนในกรุงเทพมหำนคร พบวำ่ 
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอำยุระหว่ำง 25 - 29 ปี สถำนภำพโสด กำรศึกษำระดบัปรญิญำตร ี
และส่วนใหญ่เป็นพนักงำนบริษัทเอกชน และสอดคล้องกับทฤษฏขีอง จิระวัฒน์ อนุวิชชำนนท์ (2554) ที่ได้ให้
แนวคดิไวว้่ำ ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ และรำยได ้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว 



8 
 

 ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเทีย่ว
พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยว               
ดำ้นหน้ำที ่ดำ้นกำยภำพ ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นจติวทิยำ ดำ้นเวลำ และดำ้นควำมรูส้กึอยู่ในระดบัสูง ซึ่งกำรรบัรูค้วำม
เสีย่งทุกดำ้นทีก่ล่ำวมำมคีวำมสอดคล้องกับควำมเสีย่งตำมแนวคดิของ จริะวฒัน์ อนุวชิชำนนท ์(2554) ทีก่ล่ำววำ่ 
เน่ืองจำกคุณลักษณะของกำรบริกำรทำงกำรท่องเที่ยวที่ไ ม่สำมำรถจับต้องได้ นักท่องเที่ยวจึงไม่สำมำรถ                    
ทีจ่ะประเมนิคุณภำพของกำรบรกิำรไดจ้นกว่ำจะไดใ้ช้บรกิำรจรงิ ดงันัน้ในกำรตดัสนิใจซื้อบรกิำรทำงกำรท่องเทีย่ว
จงึมคีวำมเสีย่ง (Risk) ซึ่งหมำยถงึควำมไม่แน่นอนของผลลัพธท์ีไ่ดจ้ำกกำรใช้บรกิำรเกิดขึน้ ซึ่งบรกิำรทีไ่ดร้บัจริง
อำจไม่ตรงกับบรกิำรทีนั่กท่องเทีย่วคำดหวงัไว้ 
 ผลกำรวเิครำะหก์ำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเที่ยว
พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเทีย่ว                
ดำ้นกำรคน้หำขอ้มูล และดำ้นควำมภกัดตี่อบรษิัทน ำเทีย่วอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด ดำ้นภำพลักษณ์ของบรษิัทน ำเที่ยว 
ด้ำนรำคำแพ็คเกจท่องเที่ยวและด้ำนกำรค้นหำควำมมัน่ใจอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีควำมสอดคล้ องกับกำรจดักำร              
ควำมเสี่ยงตำมแนวคดิของนภวรรณ คณำนุรักษ์ (2556) ที่กล่ำวไวว้่ำ ผู ้บริโภคมีกำรพัฒนำกลยุทธข์องตนเอง              
เพื่อลดควำมเสีย่งทีร่ับรู ้ เป็นกำรเพิม่ควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผู ้บริโภคเมื่อจะท ำกำรตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์ ซึ่งผูบ้รโิภค              
จะใช้กลยุทธก์ำรลดควำมเสีย่ง หรอืมกีำรจดักำรควำมเสีย่งหลำยกลยุทธต์ำมผลกำรวเิครำะหข์ำ้งตน้  
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะประชำกรศำสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อำยุ และกำรศึกษำทีแ่ตกต่ำงกันจะมกีำรจดักำร
ควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเทีย่วแตกต่ำงกัน โดยเพศทีแ่ตกต่ำงกัน             
มีกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวรวมทุกด้ำน ด้ำนกำร
คน้หำขอ้มูล ดำ้นควำมภกัดตี่อบรษิัทน ำเทีย่ว ดำ้นภำพลักษณ์ของบรษิัทน ำเทีย่ว และดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจ 
ทีแ่ตกต่ำงกัน โดยเพศหญิงมกีำรจดักำรควำมเสี่ยงทีสู่งกว่ำเพศชำยในทุกดำ้น และกลุ่มตวัอย่ำงทีม่อีำยุระหว่ำง 
21 - 30 ปี และกลุ่มตวัอย่ำงทีม่อีำยุระหว่ำง 31 - 40 ปี มกีำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วรวมทุกดำ้น และดำ้นภำพลักษณ์ของบรษิัทน ำเทีย่ว ต่ำงจำกกลุ่มตวัอย่ำงทีม่ีอำยุ
ตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป โดยกลุ่มตวัอย่ำงทีม่อีำยุระหว่ำง 21 - 30 ปี และกลุ่มตวัอย่ำงทีม่อีำยุระหว่ำง 31 - 40 ปี มกีำร
จดักำรควำมเสีย่งทีสู่งกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มอีำยุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป นอกจำกนัน้แล้วระดบักำรศึกษำทีแ่ตกต่ำง กัน             
มกีำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจ
แตกต่ำงกัน โดยกลุ่มตวัอย่ำงทีม่รีะดบักำรศึกษำปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำ มกีำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นกำรค้นหำ
ควำมมัน่ใจที่สูงกว่ำกลุ่มตวัอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี ซึ่งควำมแตกต่ำงข้ำงต้นสอดคล้องกับ
ทฤษฏขีองนุชนำรถ ว่องธวชัชัย (2539) ทีไ่ดใ้หแ้นวคดิไวว้่ำ ลักษณะของประชำกรศำสตรโ์ดยส่วนรวม เช่น เพศ 
อำยุ รำยได้ อำชีพ และกำรศึกษำ มีผลต่อกำรตดัสนิใจและพฤตกิรรมในกำรซื้อของนักท่องเทีย่ว เพรำะปจัจยั             
ทำงประชำกรศำสตรเ์ป็นสิง่ทีก่ ำหนดแนวทำงและรูปแบบของกำรตลำดว่ำควรเน้นทีจ่ะผลิตในรูปแบบใด  
 กำรรบัรูค้วำมเสีย่งมอีทิธพิลต่อกำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำก
บริษัทน ำเที่ยวของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยหำกมีกำรรับรู้ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วเพิม่มำกขึน้ย่อมมผีลท ำใหก้ำรจดักำรควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วไดม้ำกขึน้เช่นเดยีวกัน จำกกำรศึกษำกำรรบัรูค้วำมเสีย่ง ประกอบดว้ย ควำมเสีย่ง
ด้ำนหน้ำที่ ควำมเสี่ยงด้ำนกำยภำพ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม ควำมเสี่ยงด้ำนจิตวิทยำ                 
ควำมเสี่ยงด้ำนเวลำ และควำมเสี่ยงด้ำนควำมรู้สึก พบว่ำ หำกมีกำรรับรู้ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวด้ำนควำมรู้สึกมำกขึ้น จะท ำให้ระดับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้
บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วเพิม่มำกขึน้เช่นเดยีวกัน ขณะทีก่ำรรบัรูค้วำมเสีย่งในกำร
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ใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยวดำ้นอื่นๆ มีค่ำคงที่ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแนวคดิ
ของนภวรรณ คณำนุรกัษ์ (2556) ทีก่ล่ำวไวว้่ำ ระดบัควำมเสีย่งทีผู่บ้รโิภครบัรูแ้ละควำมทนทำนต่อควำมเสีย่งของ
ผูบ้รโิภค เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อกลยุทธก์ำรซื้อของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจงึมกีำรพัฒนำกลยุทธข์องตนเองเพื่อลด
ควำมเสีย่งทีร่บัรู ้ เป็นกำรเพิม่ควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคเมื่อจะท ำกำรตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ ์ นัน่คอื เมื่อผูบ้รโิภค
รบัรูถ้งึควำมเสีย่งมำก ผูบ้รโิภคย่อมแสวงหำวธิกีำรจดักำรควำมเสีย่งมำกขึน้ตำมไปดว้ยนัน่เอง 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ผลกำรวิจัยลักษณะทำงประชำกรศำสตร์พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง               
21 - 30 ปี สถำนภำพโสด กำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีรำยได้ตัง้แต่ 55,001 บำทขึ้นไป และเป็นพนักงำน
บริษัทเอกชน ดังนั ้นผู ้ประกอบกำรบริษัทน ำเที่ยวสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปวำงแผนก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย                
ทีช่ัดเจนลงไป โดยค ำนึงถงึกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวไทยทีม่ลีักษณะขำ้งตน้ด้วย เช่น เน้นกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นเพศ
หญิง มอีำยุระหว่ำง 21 - 30 ปี และมสีถำนภำพโสด หรอืเน้นกลุ่มเป้ำหมำยทีท่ ำงำนบริษัทเอกชน และมรีำยได้ 
55,001 บำทต่อเดอืนขึน้ไป เป็นตน้ จำกกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเจำะจงลงไปน้ี จะช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรธุรกิจ 
น ำเที่ยวต่ำงประเทศสำมำรถด ำเนินกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะกลุ่มได้ชัดเจนและ               
มีสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่ำสนใจและสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวชำวไทย                 
เพศหญิง ที่มีอำยุระหว่ำง 21 - 30 ปี และมีสถำนภำพโสด ซึ่งกำรก ำหนดกลยุทธ์เฉพำะกลุ่มดงักล่ำว ส่งผลให้
ประสบควำมส ำเรจ็มำกกว่ำกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ระจำยทัว่ไป ซึ่งอำจไม่ครอบคลุมหรอืไม่ตรงจุดเท่ำทีค่วร 
 2. ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำผลกำรวิจัยเรื่องกำรรับรู้ควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วของผูบ้รโิภคชำวไทยมำก ำหนดกลยุทธข์องบรษิัทได ้แบ่งตำมหวัขอ้ย่อยดงัต่อไปน้ี  
  2.1 ผลกำรรบัรูค้วำมเสีย่งดำ้นหน้ำที่อยู่ในระดบัสูง ไม่ว่ำจะเป็นประเดน็ดำ้นคุณภำพของกำร
บรกิำรไม่เป็นไปตำมทีบ่รษิัทน ำเทีย่วกล่ำวอำ้ง รำยกำรท่องเทีย่ว โรงแรมและรำ้นอำหำรไม่เป็นไปตำมทีบ่รษิัทน ำ
เทีย่วก ำหนด หรอืมคัคุเทศก์มคีวำมรูเ้กี่ยวกับสถำนทีท่่องเทีย่วไม่มำกพอ และใหบ้รกิำรไม่ทัว่ถงึ ดงันัน้ บรษิัทน ำ
เทีย่วควรรกัษำคุณภำพของกำรบรกิำร และควรก ำหนดกลยุทธเ์พื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหผู้ท้ีม่คีวำมสนใจ เช่น มกีำร
ใหนั้กท่องเทีย่วทีเ่คยใช้บรกิำรแล้วเล่ำถงึประสบกำรณ์ทีเ่คยใช้บรกิำรเพื่อแลกกับส่วนลดครัง้ถดัไป  
  2.2 ผลกำรรับรู้ควำมเสี่ยงด้ำนกำยภำพอยู่ในระดับสูง ในเรื่องผู ้น ำเที่ยวให้ข้อมูลผู ้บริ โภค               
ไม่ชัดเจนและเพยีงพอ ดูแลลูกคำ้ไม่ทัว่ถงึ ท ำใหอ้ำจหลงทำง หรอืเกิดอนัตรำยต่อร่ำงกำยได ้ดงันัน้บรษิัทน ำเทีย่ว
จงึควรใหค้วำมส ำคญัในขัน้ตอนกำรคดัเลือกผูน้ ำเทีย่ว เน่ืองจำกผูน้ ำเทีย่วเป็นบุคคลส ำคญัทีท่ ำใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจ
ในควำมปลอดภยั นอกจำกนัน้แล้วจงึควรใหผู้ใ้ช้บรกิำรท ำแบบประเมนิผูน้ ำเทีย่วเพื่อใหร้ำงวลัพเิศษแก่ผูน้ ำเที่ยว
ทีส่รำ้งควำมประทบัใจใหลู้กคำ้ และปรบัปรุงผูน้ ำเทีย่วทีดู่แลลูกคำ้ไดไ้ม่ดตีำมทีค่วรจะปฏบิตัิ 
  2.3 ผลกำรรับรู้ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินอยู่ในระดับสูง ได้แก่ประเด็นเรื่องกำรซื้อแพ็ค เกจ
ท่องเที่ยวจำกบริษัทน ำเที่ยว อำจมีค่ำใช้จ่ำยอื่นแอบแฝง แพ็คเกจท่องเที่ยวจำกบริษัทน ำเที่ยวท ำให้ผูบ้รโิภค              
เสยีเงนิมำกกว่ำกำรวำงแผนท่องเที่ยวดว้ยตนเองโดยไดคุ้ณภำพที่ใกล้เคยีงกัน หรอืคุณภำพโรงแรม รำ้นอำหำร 
ยำนพำหนะ และมัคคุเทศก์จำกแพ็คเกจท่องเที่ยวไม่คุม้ค่ำกับเงินที่เสยีไป ดังนั ้นบริษัทน ำเทีย่วจึงควรแจกแจง
ค่ำใช้จ่ำยใหช้ัดเจนว่ำประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยเรื่องใดบำ้ง หรอืค ำนวนค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงเพื่อเรียกเก็บในครัง้เดียว
และรบัประกันกับผูบ้รโิภคว่ำจะไม่มกีำรเรยีกเก็บอกี ทัง้น้ีเพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมมัน่ใจให้ผูบ้รโิภค 
  2.4 ผลกำรรับรู้ควำมเสี่ยงด้ำนจิตวิทยำอยู่ในระดับสูง ได้แก่ประเด็นเรื่องหลังจำกช ำระเงนิ            
ค่ำแพ็คเกจท่องเทีย่ว ผู ้บริโภคมักจะวิตกกังวลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวว่ำจะไม่ดตีำมทีค่ำดหวัง และหลังจำกกำร
ท่องเที่ยวผู ้บริโภครู้สึกผดิหวงั เสียใจ เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวตำมแพ็คเกจท่องเที่ยวมีเวลำท่องเที่ยวในแต่ละ
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สถำนที่ไม่ตรงตำมที่ตอ้งกำร ไม่ดีตำมที่คำดหวงั หรือตำมที่บริษัทน ำเทีย่วแจ้งไว้ ดังนั ้นบริษัทน ำเที่ยวจึงควร
ติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอหลังจำกมีกำรช ำระเงินแล้ว เช่น กำรแจ้งรำยงำนอุณหภูมิของสถำนที่
ท่องเทีย่วในแพค็เกจ หรอืรูปแบบเครื่องแต่งกำยทีเ่หมำะสม สิง่ของทีค่วรเตรยีมไป และควรแจง้รำยละเอยีดอย่ำง
ชัดเจนว่ำจะไปที่สถำนที่ใดบำ้ง ใช้เวลำเท่ำไหร่ในแต่ละสถำนที่ ผู ้บริโภคจะได้มคีวำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และรู้สกึ
สบำยใจเมื่อมกีำรตดิต่ออย่ำงสม ่ำเสมอ 
  2.5 ผลกำรรับรู้ควำมเสี่ยงดำ้นเวลำอยู่ในระดับสูง ได้แก่ประเด็นเรื่องผู ้บริโภคใช้เวลำคน้หำ
แพค็เกจท่องเทีย่วจำกบรษิัทน ำเทีย่วต่ำงๆ แต่แพค็เกจท่องเทีย่วกลับไม่ดตีำมทีค่ำดหวงั เสยีเวลำในกำรท่องเทีย่ว
ตำมแพค็เกจท่องเทีย่วทีไ่ม่เป็นไปควำมตอ้งกำร และกำรตดิต่อสอบถำม รวมไปถงึกำรช ำระแพค็เกจน ำเที่ยวกับ
บรษิัทน ำเทีย่ว มคีวำมยุ่งยำก ดงันัน้บรษิัทน ำเทีย่วจงึควรแจกแจงรำยกำรท่องเที่ยวอย่ำงละเอียด มขีัน้ตอนของ
กระบวนกำรขำยและตอบค ำถำมลูกคำ้อย่ำงเป็นระบบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหลู้กคำ้หรอืผูท้ีม่คีวำมสนใจ  
  2.6 ผลกำรรับรู้ควำมเสี่ยงด้ำนควำมรู้สึกอยู่ในระดับสูง ได้แก่ประเด็นเรื่องกลัวว่ำผู ้ ร่วม
ท่องเทีย่วจะมีพฤติกรรมที่ท ำใหไ้ม่พึงพอใจ เช่น ส่งเสยีงดงั ไม่ตรงต่อเวลำ และไม่มมีำรยำท ระหว่ำงท่องเที่ยว                 
มคีวำมหวำดกลัวว่ำอำจเกิดภยัธรรมชำต ิเช่น ภูเขำไฟระเบดิ สนึำม ิน ้ำท่วม และพำยุ ทีบ่รษิัทน ำเทีย่วไม่สำมำรถ
คุ้มครองควำมปลอดภัยได ้และกลัวว่ำกำรท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะอำจเป็นเป้ำหมำยกำรโจรกรรมจำกมจิฉำชีพ 
ดงันัน้บรษิัทน ำเทีย่วจงึควรแจง้ขอ้ตกลงในกำรปฏบิตัริะหว่ำงกำรท่องเทีย่วกับลูกคำ้ใหท้ัว่ถงึและชัดเจน มกีำรแจก
ข้อควรปฏิบัติ ชื่อหน่วยงำน หมำยเลขติดต่อเมื่อเกิดภัยธรรมชำติ และวิธีป้องกันจำกกำรถูกโจรกรรม เพื่อให้
ผูบ้รโิภครูส้กึปลอดภยัในเบือ้งตน้ และรบัรูไ้ดว้่ำบรษิัทน ำเทีย่วไดเ้ล็งเหน็ถงึปญัหำต่ำงๆขำ้งตน้ 
 3. ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำผลกำรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพค็เกจท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วของผูบ้รโิภคชำวไทยมำก ำหนดกลยุทธข์องบรษิัทได ้แบ่งตำมหวัขอ้ย่อยดงัต่อไปน้ี  
  3.1 ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรค้นหำข้อมูลอยู่ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ประเด็นเรื่อง
เปรียบเทียบข้อมูลและรำคำของแพ็คเกจท่องเที่ยวจำกบริษัทน ำเที่ยวต่ำงๆ ก่อนกำรตัดสินใจเลือกใช้บรกิำร              
กำรหำข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยวก่อนตดัสินใจเลือกใช้บริกำร และ              
กำรสอบถำมควำมพึงพอใจคนรู้จักที่เคยใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยว เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ ดังนั ้นบรษิัท               
น ำเทีย่วจงึควรมกีำรเปรียบเทียบกำรบรกิำรของตนกับบรษิัทคู่แข่งอย่ำงสม ่ำเสมอ และแสวงหำแหล่งท่องเที่ยว               
ทีก่ ำลังอยู่ในควำมสนใจของผูบ้รโิภคอยู่ตลอดเวลำ 
  3.2 ผลกำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นควำมภกัดตี่อบรษิัทน ำเทีย่วอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด ไดแ้ก่ประเดน็
กำรแนะน ำใหผู้อ้ ื่นเลือกใช้บรกิำรบรษิัทน ำเทีย่วทีผู่บ้รโิภครูส้กึพงึพอใจบรษิัท และหำกรูส้กึพงึพอใจบรษิัทน ำเทีย่ว
ที่เคยใช้บริกำร ผู ้บริโภคจะเลือกใช้บริกำรบริษัทน ำเทีย่วนัน้อีกในครัง้ต่อไป ดังนั ้นบริษัทน ำเที่ยวจึงควรรกัษำ
คุณภำพของกำรบรกิำร มกีำรใหส้่วนลดลูกคำ้เก่ำ หรอืลูกคำ้ทีม่กีำรแนะน ำ บอกต่อเพื่อขยำยฐำนลูกคำ้และรกัษำ
ลูกคำ้เดมิไว ้ 
  3.3 ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์ของบริษัทน ำเที่ยวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพำะ
ประเดน็เรื่องควำมคดิเหน็ของผู้ทีเ่คยใช้บรกิำรบนเครือข่ำยสังคมออนไลน์มผีลต่อกำรเลือกบริษัทน ำเทีย่ว มกีำร
จดักำรควำมเสีย่งในระดบัสูงทีสุ่ด ส่วนเรื่องบรษิัทท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมกัใหก้ำรบรกิำรทีด่กีว่ำบรษิัทท่องเทีย่วทีม่ี
ชื่อเสยีงน้อยกว่ำ และผูบ้รโิภคมกัพงึพอใจแพค็เกจท่องเทีย่วของบรษิัทน ำเที่ยวบรษิัททีม่ชีื่อเสยีงทีด่ ีมำยำวนำน 
มำกกว่ำบริษัทท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดด ำเนินกำรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดบัสูง ดังนั ้นบริษัทน ำเทีย่วจงึควรมี
ช่องทำงออนไลน์เพื่อให้ลูกคำ้เข้ำถึงไดง่้ำย และมีกำรตรวจสอบควำมคดิเห็นของผู้บริโภคทำงเครือข่ำยสงัคม
ออนไลน์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อน ำควำมคดิเหน็จำกผูท้ีเ่คยใช้บรกิำรมำปรบัปรุงและก ำหนดกลยุทธต์่อไป  
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  3.4 ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำแพ็คเกจท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง ได้แก่ประเด็นเรื่อง
บริษัทท่องเที่ยวที่ตัง้รำคำแพ็คเกจท่องเที่ยวแพงกว่ำ มักมีบริกำรที่ดีกว่ำบริษัทท่องเที่ยวที่ตัง้รำคำแพ็คเกจ
ท่องเทีย่วถูกกว่ำ แต่ประเดน็เรื่องผูบ้รโิภคมักเลือกใช้บรกิำรบรษิัทน ำเที่ยวที่มแีพค็เกจท่องเที่ยวรำคำแพงที่สุด               
มกีำรจดักำรควำมเสี่ยงในระดบัต ่ำ ดงันัน้บรษิัทน ำเทีย่วจึงควรใช้กลยุทธก์ ำหนดรำคำใหเ้หมำะสม กำรตัง้รำคำ             
ที่ต ่ำเพื่อเรียกลูกคำ้ก็อำจท ำให้บริษัทขำดควำมน่ำเชื่อถอื หรือหำกตัง้รำคำสูงเกินไปก็อำจท ำให้ลูกค้ำเลือกใช้
บรกิำรเจำ้อื่นได ้
  3.5 ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรค้นหำควำมมัน่ใจอยู่ในระดับสูง โดยเฉพำะประเด็น
ขอ้ตกลง เงื่อนไขกำรท่องเทีย่วและกำรใหบ้รกิำรของบริษัทน ำเทีย่วมผีลต่อกำรเลือกบรษิัทน ำเทีย่วของผูบ้ริโภค  
มีกำรจัดกำรควำมเสีย่งในระดับสูงที่สุด ส่วนประเด็นกำรเลือกบริษัทน ำเที่ยวที่ไดร้ับกำรรับรองจำกหน่วยงำน             
ของรฐัหรอืเอกชน และจ ำนวนผูต้ดิตำมบนเครอืข่ำยสังคมออนไลน์มีผลต่อกำรเลือกบริษัทน ำเที่ยว มกีำรจดักำร
ควำมเสีย่งในระดบัสูง ดงันัน้บรษิัทน ำเทีย่วจงึควรระบุขอ้ตกลง และเงื่อนไขในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงชัดเจน มช่ีองทำง
ออนไลน์เพื่อสื่อสำรกับผูบ้รโิภคอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้ับผูบ้รโิภค  
 4. ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำผลกำรทดสอบสมมติฐำนมำก ำหนดกลยุทธใ์นกำรรับมือกับกำรรับรูค้วำม
เสีย่งของผูบ้รโิภค ใหต้รงกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยทีแ่ตกต่ำงกันในดำ้นเพศ อำยุ และกำรศึกษำ 
ไดแ้ก่ 
  4.1 เพศหญิงมกีำรจดักำรควำมเสี่ยงในดำ้นกำรคน้หำขอ้มูล ดำ้นควำมภกัดตี่อบรษิัทน ำเที่ยว 
ดำ้นภำพลักษณ์ของบรษิัทน ำเทีย่ว และดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจสูงกว่ำเพศชำย  
  4.2 กลุ่มตัวอย่ำงทีม่ีอำยุระหว่ำง 21 - 30 ปี มีกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพค็เกจ
ท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเที่ยวรวมทุกดำ้นและดำ้นภำพลักษณ์สูงกว่ำกลุ่มตวัอย่ำงที่มอีำยุตัง้แต่ 41 ปี
ขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่ำงที่มอีำยุระหว่ำง 31 - 40 ปี มีกำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วรวมทุกดำ้นและดำ้นภำพลักษณ์สูงกว่ำกลุ่มตวัอย่ำงทีม่อีำยุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป 
  4.3 ระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วดำ้นกำรคน้หำควำมมัน่ใจแตกต่ำงกัน 
 5. ผูป้ระกอบกำรสำมำรถน ำผลกำรทดสอบสมมติฐำนเรื่อง กำรรบัรูค้วำมเสีย่งมผีลต่อกำรจดักำรควำม
เสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศจำกบริษัทน ำเที่ยว มำก ำหนดกลยุทธข์องบรษิัทได ้ กล่ำวคอื 
หำกผูบ้รโิภคมกีำรรบัรูค้วำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเทีย่วต่ำงประเทศจำกบรษิัทน ำเทีย่วดำ้นควำมรู้สึก
อันได้แก่ ผลกระทบที่ไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใช้บริกำร ได้แก่ เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝนั เช่น ภูเขำไฟระเบดิ สนึำมิ             
น ้ำท่วม และพำยุ เกิดขึน้ในระหว่ำงกำรท่องเทีย่ว ผูร่้วมท่องเทีย่วมพีฤตกิรรมที่ท ำใหไ้ม่พึงพอใจ เช่น ส่งเสยีงดัง 
ไม่ตรงต่อเวลำ และไม่มมีำรยำท และกำรถูกโจรกรรมจำกมจิฉำชีพระหว่ำงกำรท่องเทีย่ว จะท ำใหร้ะดบักำรจดักำร
ควำมเสีย่งในกำรใช้บรกิำรแพค็เกจท่องเที่ยวต่ำงประเทศอนัไดแ้ก่ กำรคน้หำขอ้มูล ควำมภกัดตี่อบรษิัทน ำเที่ยว 
ภำพลักษณ์ของบรษิัทน ำเทีย่ว รำคำแพค็เกจท่องเทีย่ว กำรคน้หำควำมมัน่ใจ เปลี่ยนแปลงไปในทศิทำงเดยีวกัน 
ดังนั ้น บริษัทน ำเที่ยวจงึควรก ำหนดกลยุทธ์ และสื่อสำรให้ผูบ้ริโภครับรู้ว่ำบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญั ตระหนักถงึ
ปญัหำที่อำจเกิดขึ้น และมีแผนกำรเพื่อรองรับเหตุกำรณ์อันไม่พึงประสงค์ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องภัยทำงธรรมชำต ิ             
กำรอยู่ร่วมกันของผูบ้รโิภค หรอืเหตุรำ้ยทีอ่ำจเกิดขึน้ ทัง้น้ีเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหก้ับผูบ้รโิภค และสำมำรถลด
ควำมเสีย่งทีผู่บ้รโิภครบัรูไ้ด ้
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ศึกษำพฤตกิรรมกำรเปิดรบัขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศ 
 2. ศึกษำกำรรับรู้ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรท่องเที่ยวดว้ยตนเองของนักท่องเทีย่ว               
ชำวไทย 
 3. ศึกษำปจัจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศโดยใช้บริกำรแพ็คเกจท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศของผูบ้รโิภคในประเทศไทย เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรบรษิัทน ำเทีย่วน ำควำมรูไ้ปพฒันำรูปแบบแพ็คเกจ
ท่องเทีย่ว 
 4. ศึกษำเกี่ยวกับปญัหำและอุปสรรคทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรเดนิทำงไปท่องเที่ยวต่ำงประเทศ เพื่อน ำผล               
ทีไ่ดม้ำพฒันำ และปรบัปรุงในกำรวำงแผนกำรจดัน ำเทีย่ว 
 5. ศึกษำเพิม่เตมิในเรื่องคุณภำพในกำรใหบ้รกิำรของผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวต่ำงประเทศ ซึ่งขอ้มูล
ที่ได้จำกกำรวิจยัจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุง เพื่อให้กำรบริกำรของธุรกิจน ำเที่ยวต่ำงประเทศ             
มคีวำมเหมำะสม และสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้ับผูบ้รโิภคมำกยิง่ขึน้ 
 6. ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชำวไทยเฉพำะกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยท ำงำน กลุ่มผู ้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มว่ำมีพฤติกรรม               
กำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศเช่นไร ซึ่งสำมำรถน ำไปวำงแผนกำรตลำดดำ้นกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศเฉพำะกลุ่มของ
นักท่องเทีย่วได ้
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สำรนิพนธ์ฉบับน้ี ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมกรุณำ ช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบแก้ไข และ                 
ให้ค ำปรึกษำในกำรท ำงำนวิจัยฉบับน้ีทุกขัน้ตอนจำก อำจำรย์ ดร. ล ่ ำสัน เลิศกูลประหยัด อำจำรย์ที่ปรึกษำ                
สำรนิพนธ์ และ รศ. ผจงศักดิ ์หมวดสง นับตัง้แต่เริ่มต้นด ำเนินงำนวิจยัจนส ำเร็จเรียบร้อย ผู ้วิจัยรู้สึกทรำบซึ้ง              
ในควำมกรุณำ และขอขอบพระคุณอำจำรย์ทัง้สองท่ำนเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่น้ี ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ
คณำจำรยท์ีเ่ป็นประธำนและกรรมกำรสอบเคำ้โครงสำรนิพนธ ์สอบปำกเปล่ำ และเป็นผูเ้ชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบ
คุณภำพแบบสมัภำษณ์ ชี้แนะน ำแนวทำงในกำรแก้ไขงำนวจิัย เพื่อให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้ 
รวมถึงคณำจำรย์ภำควิชำบริกำรธุรกิจ ทุกท่ำนที่ได้มอบวชิำควำมรู้ อบรมสัง่สอน ตลอดจนประสบกำรณ์และ
แนวคดิต่ำงๆ แก่ผูว้จิยั 
 สุดท้ำยน้ี ผู ้ว ิจัยขอกรำบขอบพระคุณบิดำ มำรดำ และครอบครัวของผู ้วิจัย ตลอดจนเพื่อนนิสิต               
เพื่อนร่วมงำน และทุกคนทีค่อยห่วงใยและคอยใหก้ ำลังใจเสมอมำ ท ำใหผู้ว้จิยัมคีวำมมุ่งมำนะ และพยำยำมจน
ประสบควำมส ำเรจ็ รวมถงึเจำ้หน้ำทีใ่นมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่ำน ทีไ่ดใ้หม้ติรภำพทีด่ ีควำมช่วยเหลอื 
และอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยั ตลอดจนผูท้ีม่สี่วนช่วยเหลือผูว้จิยัในส่วนอื่นๆ ทีม่ไิดก้ล่ำวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย 
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