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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ  (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่

มีผลต่อการตัดสินใจที่จะซื้อซื้อทัวร์แบบแพ็จเกจเรือล่องแม่น้ำในยโุรปของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ

เพื่อศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานครโดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยด้านประชากรศาสตร์  

แนวคิดด้านการท่องเที่ยว แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ และวิเคราะหห์าแนวทางในการประชาสัมพันธ์เรือ 

Avalon Waterways River Cruise ให้กับนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครได้ทราบถึงการท่องเทีย่วแบบแพ็จเกจการ

ล่องเรือในแม่น้ำในยุโรป โดยการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและการสมัภาษของนักท่องเที่ยว จำนวน 20  คน  ผล

การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีไปเที่ยวท่ีไปเที่ยวแบบเพจแก็จล่องเรอืแม่น้ำในยุโรปกับบริษัท Avalon Waterways River 

Cruise  มีทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่จะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพแต่งงานแล้ว เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ  และส่วนใหญ่

จบปริญญาตรีขั้นไป   โดยปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดของบริษัททัวร์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุดคือการที่มี

ช่ือเสียงของเรือ Avalon Waterways River Cruise   ที่เน้นการบรกิารและเน้นความ Luxury  สะดวกสบาย เปรียบเสมือน

นอนโรงแรมแบบ 5 ดาวเคลื่อนที่ ไม่ยุ่งยากในการเคลื่อนย้ายสมัภาระในทุกๆวัน  

คำสำคญั: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมติกรรมของนกัท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์แบบล่องเรือในยุโรป       

 

Abstract 

The purpose of this survey  was a qualitative research. The objective is to study the marketing 

factors affecting the decision to buy a European river cruise package among Thai travelers residing in 

Bangkok Metropolitan area. As well, the research attempts to identify the behaviors and demographics of 

this set of travelers. Tourism concept service. Marketing mix concept and analyzing the details that 

received from the interview to promote Avalon Waterways River Cruise to Thai travelers in Bangkok. 

Public relations to more people know about the package tour of a river cruises in Europe.  By collecting 

data from questionnaires and verbal interviews of 20 tourists. Tourists who go on a paged tour of river 

cruises in Europe with Avalon Waterways River Cruise Company are male and female, mostly aged 50 and 

over, and are married. The majority are business owners and have at least a Bachelor's degree. The most 

important factor in the marketing mix of tour companies is the reputation of Avalon Waterways River 

Cruise, which focuses on service and emphasizes luxury, comfort, like sleeping in a 5-star hotel. Especially 

don’t need to carry and pack or move the luggage every day. 

 

Keywords: Service marketing mix.  Tourist behavior.  River Cruise in Europe ‘s tour Package. 

 

 



บทนำ 

Avalon Waterways เป็นบริษัทล่องเรือในแม่น้ำท่ีเป็นเจ้าของโดยกลุ่มแบรนด์ Globus และให้บริการล่องเรือใน

ยุโรป  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ อินเดยี และหมู่เกาะกาลาปากอส  บริษัทไดเ้ข้าเป็นสมาชิกของ Cruise Lines 

International Association (CLIA) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552   Avalon Waterways เริ่มดำเนินการในปี 2547 โดยมีเรือ

ลำแรกเพยีงลำเดียวท่ีเรยีกว่า Avalon Artistry ในปีถัดมา บริษัทได้เพิ่ม Avalon Poetry เข้าในกองเรอื  ณ ปี 2557 บริษัท

ดำเนินการเรือในแม่น้ำดานูบ ไรน ์โมเซลล์ โรน แซน และเซาเน ในยุโรป แม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แม่น้ำคงคา 

(ในอินเดีย) และแม่น้ำอเมซอน (ในเปรู) Avalon Waterways ไดร้บัรางวัลผู้ให้บริการล่องเรือในแม่นำ้รวมถึง "เส้นทางแม่น้ำที่

ดีที่สุดในยุโรป" ในปี 2019 

ปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวของชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายมาก โดยมเีทคโนโลยีทีท่ันสมัยส่งผล

ให้ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครสามารถศึกษาหาข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางได้ง่ายขึ้น ประกอบกับ

สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ชาวไทยในเขตกรงุเทพมหานครมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวท่ีแตกต่าง

กันไป ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 19.6 เลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เพราะเป็นโอกาสในการเปดิประสบการณ์ พบเห็น

สิ่งใหม่และรับรู้วัฒนธรรมของแตล่ะประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    งานวิจัยฉบับนี ้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อแพคเกจทัวร์แบบล่องเรือ

แม่น้ำในยุโรปของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และศาสนา ที่

ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวรเ์รือล่องแม่น้ำในยโุรปกับบริษัท Avalon Waterways River Cruise  ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์เรือล่องแม่น้ำในยุโรปกับบริษัท 

Avalon Waterways River Cruise  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ทำให้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อโปรแรกมทัวรข์องผู้บริโภคเพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงพัฒนาภายใน

องค์กร  

2.เมื่อนำไปพัฒนาปรบัปรุงองค์แลว้ ก็จะทำให้เกิดผลกำไรสูงสุดและทำให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภณัฑม์ากขึน้ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

1.แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเรื่อง แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทอ่งเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545)  ได้กล่าว

ว่าการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นคำที่มี 

ความหมายกว้างขวางครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนนใจการเล่นกีฬาการตดิต่อธุรกิจตลอดจนการเยี่ยมเยือน

ญาติพี่น้อง สหพันธ์องค์การส่งเสรมิการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official Travel Organization 

หรือ IUOTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า จะต้องเป็นการท่องเที่ยวท่ีมีเง่ือนไขตามหลกัสากลดังต่อไปนีค้ือ 

(Goeldner & Ritchir, 2006) ต้องเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการชั่วคราว ต้องเป็นการเดินทางด้วย

ความสมคัรใจ ต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค๋ใดๆกต็ามที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ในการเดินทางนั้นนิศา 

ชัชกุล (2550) กล่าวว่าการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุด หนึ่งไปยังจดุหนึ่ง ซึ่งงนับ ต้ั้งแต่จุดเริม่ต้น 

จนถึงปลายทางจะต้องประกอบดว้ยปัจจัยสามประการ คือ การเดินทางการค้างแรม และการกินอาหารนอกบ้าน 

นิคม จารุมณี(2550, น. 47-48) ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว (Tourism Industry) ประกอบด้วยธุรกิจ

หลายประเภททั้งธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง และการท่องเที่ยวยังมีการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 

2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านประชากรศาสตร ์

(วชิรวัชร งามละม่อม 2558) การวิเคราะหป์ระชากรในเรื่องขนาดโครงสร้างการกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลง

ประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ปจัจัยทางประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผล

ของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคมและ วัฒนธรรม  (พรพณิ ประกายสันติสุข, 2550) ทฤษฎีประชากรศาสตร์หมายถึง 

ศาสตร์วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประชากร คำว่า “Demo” หมายถึง “People” แปลว่า ประชาชน หรือ ประชากร “Graphy” 

หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” แปลว่าลักษณะ ดังนัน้ Demography จะมีความหมายว่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 8 

ประชากร ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ 

            (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เป็น

ลักษณะทีส่ำคญั และสถิติที่วัดไดข้องประชากรที่ช่วยกำหนด ตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัว

แปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่ สำคัญ จะมลีักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์ จากปัจจยั ดังนี้ เพศ ความแตกต่างทาง

เพศ ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารตา่งกัน เพศหญิงมแีนวโน้ม มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่า

เพศชาย ในขณะที่เพศชาย ไม่ได้มคีวามต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดยีวเท่านัั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีใหเ้กิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย เพศเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วน ตลาดที่สำคัญเช่นกัน  

 3 .ทฤษฎีส่วนผสมการตลาดบริการ 7P’s (Service Marketing Mix Zeithaml and Bitner 2000) ได้กลา่วไว้ว่า ส่วน

ประสมทางการตลาด ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะนำมาใช้ร่วมกันเพื่อ ตอบสนอง

ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการ ทางตลาดจะมเีพียงแค่ 4 ตัวแปร

เท่านั้น (4P’s) ได้แก่ ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือ ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปร เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และ กระบวนการ(Process)  



(เสรีวงษ์มณฑา 2542) กล่าวว่า บริษัทนำเที่ยวจะต้องดำเนินการด้านการตลาดเพื่อให้ สามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายโดยการ

นำกลยุทธ์ทางการตลาด หรือ Marketing Mix (7P’s) มาใช้ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการท่องเที่ยวมักเป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่

สามารถจับ ต้องไดไ้มส่ามารถนำไปเป็นตัวอย่าง ไมส่ามารถทดลองใช้ก่อน แต่เป็นผลติภณัฑ์ที่เป็นนามธรรม ท่ี เน้นการบริการ

ให้เกิดความพึงพอใจ สร้างความประทับใจ จึงจะเกิดการซื้อซ้ำ 2. ราคา การดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องราคานั้น บริษัทนำ

เที่ยวไมส่ามารถกำหนดราคาท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดยีว การกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ี

เกี่ยวข้องอื่นด้วย 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางในการทำให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงและ เลือกใช้บริการได้ ซึ่งมักจะทำโดย

ผ่านตัวกลางต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาด เช่น บริษัทนำเที่ยว และบริษัท ตัวแทนท่องเที่ยวโดยช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ 4. การ

ส่งเสริมทางตลาด การส่งเสริมการขายเป็นเรื่องของการสื่อสาร ระหว่างผู้ผลติกับผู้บริโภค โดยข่าวสารที่ผู้ผลติแจ้งไปยัง

ผู้บริโภคนั้น จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของ สินค้าหรือรายการนำเทีย่ว ข้อมูลเรื่องราคา และสถานท่ีจดัจำหน่าย เพื่อใหผู้้บริ 

โภคนำไป ประกอบการตัดสินใจซือ้ การส่งเสริมการขายนี้ นับว่าเปน็องค์ประกอบท่ีสำคญัประการหนึ่งของ การดำเนินงาน

ด้านการตลาดจำเป็นต้องทำการตลาดต่อเนื่อง  5. บุคลากร  การบริการที่ต้องใช้มนุษย์ทำงานกับมนษุย์ การบริการจะดี 

หรือไม่ขึ้นอยู่กับบคุลากร หรือพนกังานของบริษัท ที่จะทำงานสนองความต้องการของลูกค้าให้ ได้รับความพอใจได้มากน้อย

เพียงใด พนักงานท่ีดีจึงต้องมีคุณภาพ จึงจะสามารถอยู่ในวงการ ท่องเที่ยวได้นาน 6. ลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบท่ี

เป็น ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า เช่น การตกแต่งบรรยากาศ สสีัน รปูแบบร้านท่ีบริการ เสยีง 

เป็นต้น 7. กระบวนการให้บริการ กระบวนการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพใน การให้บริการได้อย่างประทับใจลูกค้าและ

รวดเร็ว กระบวนการให้บริการ เปน็ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคญัมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ 

เครื่องมือทันสมยัที่ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ 

4.แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดา้นกระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจ (Stage of decision making process) ประกอบด้วย 5 ข้้น ตอน (Kotler, 2000, pp. 274-283) คือ 

1.การรับรู้ความต้องการ เกดิขึ้นเมือ่ผบู้ริโภคเผชิญกับ ปัญหาผบู้รโิภคจะมีรปูแบบการรับรู้ปญัหาที่แตกต่างกัน ในการรับรู้ 

2. การค้นหาข้อมูล เป็นข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซื่อ ซึ่งผู้บรโิภคไดรับรู้ถึงความจำ เป็นและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลติ

ภัณฑเ์พื่อสนองความตอ้งการ ของเขาขั้นตอนนี้เริม่ต้น เมื่อผู้บรโิภครบัรู้ถึงความจำ 

3. การประเมินทางข่าวสาร เป็นขั้นตอนในกระบวนการ ตดัสินใจซื้อซึ่งผู้บริโภคประเมินผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากแต่ละ

ทางเลือกของแต่ละผลติภณัฑ ์

4. การตัดสินใจซื้อผู้บริโภคมีรูปแบบการซื้อ 2 ประเภท คือ การซื้อเพื่อทดลอง และการซื้อซ้ำ ถ้าผู้บริโภคซื้อผลติภณัฑ์ หรือ

ตราสินค้าเป็นคร้ังแรกจะซื้อในปรมิาณน้อยยกว่า ปกติในกรณีนี้ถือว่าเป็นการซื้อเพื่อทดลอง ช่วงทดลองเป็นช่วงการสำรวจ

พฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคพยายามที่จะประเมินผลติภณัฑ์การใช้โดยตัวอย่างเมื่อผู้บริโภคทดลองใช้ 

5. พฤติกรรมหลังการเลือกซื้อ เมือ่ผู้บริโภคใช้ผลติภณัฑ์ โดยเฉพาะระหว่างผู้บริโภคมีการทดลองเขาจะซื้อผลิตภณัฑม์ีผลลัพธ์

ที่เป็นไปได ้

(ธนพร แตงขาว 2541) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกที่ ประกอบด้วยทางเลือกหลายทาง 

ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณา มีเปา้หมายที่ชัดเจนว่าการตดัสินใจ เพือ่สิ่งใด (ทวีศักดิ์ สุวคนธ์ 2546) กล่าวว่า การตดัสินใจซื้อ 



หมายถึง การที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรอืบริการ เพราะคาดว่าจะได้รับความพอใจจากผลประโยชน์อย่างหนึง่อย่างใดหรือหลายอยา่ง

จาก สินค้าหรือบริการนั้นๆ 

(ลฎาภา พลูเกษม 2550) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจ ทาง กระบวนการคดิโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใด

สิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือก ที่ดีท่ีสดุ และตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากท่ีสุด กลา่วโดย

สรุปได้ว่า “การตัดสินใจ”กระบวนการในการเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งท่ีต้องการรวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสนิค้าและบริการที่ ดีทีสุ่ด 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย เชิงคุณภาพ พื้นที่วิจัยคือ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ทีเ่คยมีประสบการณ์ในการเดินทาง

ท่องเที่ยวไปกับเรือ Avalon Waterways River Cruise มาแล้ว ซึ่งเป็นลูกค้าท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน   

กลุ่ม  ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการคัดเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive SamplingX) เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจัยมีได้แก่  

1.แบบสอบถามเชิงคุณภาพ ใช้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อแพ็จเกจทัวร์แบบล่องเรือแม่น้ำในทวีปยุโรปกับบริษัท 

Avalon Waterways River Cruise  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. แบบสัมภาษณ ์

    2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทางดา้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และศาสนา  

    2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เรือล่องแม่น้ำ   

         ยุโรปกับบริษัท  Avalon Waterways River Cruise  ใช้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อแพ็จเกจทัวร์แบบล่องเรือ

แม่น้ำในทวีปยุโรปกับบริษัท Avalon Waterways River Cruise  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เลือกใช้วิธีการคัดเลือกสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักท่องเที่ยวท่ีเคยเดินทางท่องเที่ยว

ต่างประเทศแบบล่องเรือในแม่น้ำในยุโรปมาแล้วกับบริษัท  Avalon Waterways River Cruise  และเป็นผู้ที่มีอายุ

ที่อยู่ระหว่าง 50 -75 ปี    มีการเดินทางกับบริษัทมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัท Avalon Waterways River Cruise  (มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

2. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน โดยเวลาในการใช้สมัภาษณ์คือ 30 – 50 นาที เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

มาถอดความสำหรับการวิเคราะหข์้อมูล ซึ่งหลังจากผู้วิจัยได้สมัภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการแสดงความขอบคุณผู้ถูก

สัมภาษณ์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ ระยะเวลาการสัมภาษณ์ตั้งแต่ (มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2565) 

3.สรุปผลการศึกษาจากข้อมลูการสัมภาษณ์และนำเสนอข้อมูลทีไ่ดร้บัจากการศึกษาในระเวลา (สิงหาคม - ตุลาคม 2565)

  

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด แล้วมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย
ตามที่ตั้งไว้ โดยมีการใช้เครื่องมือจากการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เนื้อหาจากทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลการวิจัย 

ปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์เรือล่องแม่น้ำในยุโรปกับบริษัท Avalon 

Waterways River Cruise  ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ เพศ อายุ  สถานะภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และศาสนา ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวรเ์รือล่องแม่น้ำในยโุรปกับ

บริษัท Avalon Waterways River Cruise  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาด้านเพศจะสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีการซือ้แพ็คเกจแบบล่องเรือแม่นำ้ในยุโรปกว่ากว่าเพศ

ชาย เนื่องจาก การเดินทางแบบน้ี โปแรกมมีความน่าสนใจมากกว่าและ เพศหญิงชายความสะดวกสบายไมเ่ร่งรีบ จึง

ตอบสนองมากกว่า จากการศึกษาด้านอายุจะสังเกตได้ว่าจากกลุ่มตวัอย่าง จะมีอายุ 50ปีขึ้นไปท่ีมีการเลือกซื้อแพ็คเกจแบบ

เรือล้องแม่น้ำในยโุรป เนื่องจากชอบความสะดวกสบายไมเ่ร่งรีบ ชอบการเข้าถึงแหล่งชุมชุมของเมืองนั้นๆ อย่างแท้จริง สัมผสั

เมืองเล็กเมืองน้อยได้อย่างเข้าถึง จากการศึกษาด้านสถานภาพสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญส่มรสแล้วท่ีมีการเลือกซื้อ

แพ็คเกจทัวร์แบบเรือล่องแม่น้ำใยยุโรป  เนื่องจากการเดินทางห้องพักสามารถนอนได้ห้องละสองท่าน จึงจำเป็นต้องเป็นนรู้ใจ

จริงๆ ที่จะอยู่ด้วยกันหลายๆวัน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านอายจุะสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาปริญญา

ตรีเป็นส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์แบบล่องเรือแม่น้ำในยุโรป เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือแบบนี้จำเป้นที่จะต้องมี

ประสบการณ์และภาษาอังกฤษในระดับดีถึงจะสามารถเดือนทางแบบน้ีได้ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านศาสนาจะสังเกตได้

ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์แบบเรือล้องแม่น้ำในทวีปยุโรป เพราะคนที่นับถือศาสนา

พุทธส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหากับการรับประทานอาหารในท้องถิ่นนั้นๆ  

 

 

 

 



วิเคราะห์เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดแนวคิดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์เรือล่องแม่น้ำในยุโรปกับบริษัท 

Avalon Waterways River Cruise  ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบว่าปัจจัยด้านการตลาดผ่านเนือ้หาจากกลุ่มตัวอย่างมีความนยิมในการหาข้อมูลในรูปแบบวิดโีอ และโทรเข้ามา

สอบถามพนักงาน  มากกว่ารูปแบบบทความหรือการอ่านแบบยาวๆ  เนื่องจากลักษณะของประชากรส่วนใหญ่ให้เหตุผลใน

ความไมส่ะดวกต่อการอ่าน 

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เนต็พบว่าปัจจัยด้านการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ตจากกลุ่ม

ตัวอย่างจะเริม่ต้นการค้นหาด้วยการใช้ Google ก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากน้ันจะดรูายการท่องเที่ยวได้จากเว็บไซร์ของ

บริษัท ที่มีความสวยงาม น่าเช่ือถือ  และเป็นแหล่งหาข้อมูลที่ได้รับข้อมูลอย่างหลากหลายโปแกรม   สามารถเลือกรับข้อมูลได้

รูปแบบบทความ รูปภาพ หรือวิดโีอได้ง่าย 

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าปัจจัยด้านการตลาดผ่านเนื้อหาจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความนิยมในการ

รับชมการดรููปภาพ อัพเดทต่างๆจาก บริษัท  เนื่องจากการรับชมรูปภาพอัพเดทของเรือสินส่วนใหญ่เป็นห้องพัก และรายการ

เส้นทางที่เรือแล่นผ่าน  และเกิดความเพลิดเพลินในการรับชมโดยนยิมรับผมผา่น Facebook มากทีส่ดุ 

วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์เรือล่องแม่น้ำในยุโรปกับบริษัท Avalon 

Waterways River Cruise  ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวนั้น การเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างจะง่าย กลุ่มลกุค้าสามารถจองโรงแรมเอง ตั่วเครื่องบินเองได้จาก

อินเตอร์เนตต่างๆ ได้อย่างง่าย ดังนั้น บริษัท  Avalon Waterway River Cruise  จึงมี target  กับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 50ปีขึ้น

ไป ท่ีเน้น ความสะดวกสบาย เดินทางมาแล้วหลายครั้ง ชอบความไม่วุ่นวาย เน้นพาชมเมืองเล็กเมืองน้อยของประเทศนั้นๆ ท่ี

เรือแล่นผ่าน ปัญหาทีเ่กิดขึ้่น จากช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อต่อการท่องเที่ยวโดยตรง จึง

ทำให้เรือหยุดจอดสนิท ไม่สามารถเดินทางได้ ในส่วนท่ีลูกค้าซื้อ หรอืจองไว้แล้วก็มีการคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือลูกคา้สามรถ

เลือกรับเป็นวงเิงนเครดติในการซือ้ครั้งต่อไปได้    และปัญหาอีกสำหรับบริษัท  Avalon Waterways River Cruise  คือ การ

เกิดปรากฎการน้ำแห้งในเส่นทาง แม่น้ำไรท์ แม่นำ้ดานูบ  จนทำให้เรือวิ่งไม่ได้ จากท่ีลุกค้าจะได้อยยู่บนเรือตลอดการเดินทาง 

ต้องเปลี่ยนใหลู้กค้า มาพักท่ีโรงแรมแทน โดยการบริษัทเรือ  Avalon Waterways  เองเป้นคนจัดการค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด  

และยังให้สิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นสว่นลดต่างๆ ในการเดินทางครั้งต่อไป เพือ่ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและอธิบายถึงปัจหานี้ว่าเป้น 

ภับธรรมชาิตที่ไมส่ามารถเหลียกเลี่ยงได้ การสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา (Alternative Solutions) 

 จากที่ศึกษามาขอเสนอแนวทางการไขปัญหาดังนี้  

 ปัจจัย ส่วนประสมการตลาดในการแก้ปัญหาด้านการสินค้าการบรกิารและการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถสรุปได้

ตามส่วนประสมการตลาดดังนี ้

           ด้านผลิตภัณฑ์  ทางบรษิัทเพิ่มโปรแกรมเรือเส้นทางอื่นๆ ออกมา ให้หลากหลายให้มากขึ้น หาทัวร์ใหม่ๆ เข้ามาเสริม 

ทำให้ลุกค้าเก่าๆที่เคยเดินทาง เกดิความสนใจ ถึงแม้ว่าอาจจะเคยเดินทางเส้นนี้มาแล้ว แต่หากมีบางโปแกรมบางเมืองที่ยังไม่



เคยไปท่ีทางเรือเอาเข้ามาเสริม กอ็าจจะกลับมาซื้อซ้ำได้อีก  และตอนนี้บริษัท Avalon Waterways  เองก็ได้เลือกเส้นทางมา

ใหม่ซึ่งจะเปิดในปี 2566  ที่เส้นทางแม่น้ำแถบสเปนและโปรตเุกต เป้นต้น  

         ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากข้ึน อาจจะเชิญให้ agent  หรือ  media   

ที่ประเทศไทยไดม้ีโอกาศไปศึกษาดูเรือ และช่วยนำมาประชาสมัพันธ์ขายให้กบักลุ่มลูกค้า หรือผู้ติดตามของตน นี่เป็นอีก

ช่องทาง ที่จะเพิ่มฐานลูกค้าได้   

         ด้านการส่งเสริมการตลาด  เพิ่มการทำโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายโดยการให้ส่วนลด 50%  สำหรบับาง ทัวร์บางรายการ

หรอบาง วันเดินทาง  และให้ส่วนลดเพิ่มสำหรับ ลูกค้าท่ีเคยเดินทางมาแล้ว 

        ด้านกระบวนการ  ทำโปรแกรมตารางเวลา ราคา กฎการยกเลิกท่ี ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการซื้อ  อบรมพนักงาน

ให้มีความรู้อยูเุสมอๆ ในเส้นทาง โปรแกรมรายการที่เรือจดัไว ้

 

อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1  อภิปรายด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

      จากท่ีได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์แบบเรือล่องแมน่้ำในทวีปยุโรป ทางด้าน

เพศพบว่าปัจจัยด้านเพศจะสังเกตได้ว่ากลุม่ตัวอย่างเพศหญิง จะมีการซื้อแพ็จเกจแบบล่องเรือแม่น้ำในยุโรปมากกว่าเพศชาย 

และกลับมายังไปชวนเพ่ือนๆ ไปเป็นแบบกลุ่มแบบผู้หญิงด้วยกัน เพราะเช่ือมั่นในตัวเรือ การให้บริการ  และมั่นใจในความ

ปลอดภัยจึงเกิดการกลับมาซื้อซ้ำ   สอดคล้องกับงานวิจัย (กอบกาญจน์เหรียญทอง, 2556) สอดคลอ้งกับ ศิริวรรณ เสรรีัตน์

(2550, หน้า 41) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้

ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะทีส่ำคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยกำหนด ตลาด

เป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่ สำคญั และคนที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวเิคราะห์ จากปัจจัย ดังน้ี เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทำ

ให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอ่สื่อสารต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศ

ชาย ในขณะที่เพศชาย  ด้าน อายพุบว่าปัจจัยด้านอายจุะสังเกตได้วา่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป เพราะด้วย

ความที่เรือล่องแม่นำ้ในยุโรปเป็นการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ไมต่้องแพ็คกระเป๋าทุกวันๆ ได้ชมบรรยากาศท้องถิ่น จึงเหมาะสม

กับคนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปนั่นเอง  สอดคล้องกับงานวิจัยวของ Patterson and Pegg (2009) พบว่าคนอายุเยอะมักชอบเที่ยว

แบบสบายๆไมเ่ร่งรีบ  ด้านระดับการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาจะสังเกตไุด้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาส่วนใหญ่ระดับ

ปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย การศึกษาของ พงศ์สิริ วิธิวรวรี์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการเลือกเดินทางท่องเที่ยว

ต่างประเทศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความรู้ระดับปรญิาตรีหรือปริญญาตรีขึ้นไปเน้นความสะดวกสบาย   ด้านอาชีพพบว่า

ปัจจัยด้านอาชีพจะสังเกตไุด้ว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญจ่ะเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะมรีายได้ที่เยอะเพียงพอที่จะไปเที่ยวแพ็จเก

จแบบล่องเรือแม่น้ำในยโุรป และไม่ต้องห่วงในเรื่องของการลางานเพราะเป็นกิจการของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

 



 

  

 

อภิปรายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

             ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ( Product)  เป็นปัจจัยสำคญัในการ

พิจารณาในการซื้อแพ็คเกจทัวร์แบบล่องเรือส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุ 50ปี ข้ึนไป เป็น

เจ้าของกิจการ เพราะจะมเีวลาค่อนข้างนานในการท่องเที่ยวและครัง้ ไม่ต้องพะวงในการลางาน และมีศักยภาพเพียงพอ และ

กำลังซื้อมากพอท่ีจะซื้อแพ็คเก็จแบบล่องเรือซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง และเนื่องด้วยอายุมากก็เลยอยากจะท่องเที่ยวแบบสบายๆ 

ไปเที่ยวยโุรปหรือทั่วโลกมาแล้วไมน่้อยกว่า 5 ครั้งจากท่ีสอบถาม เนน้ความสะดวกสบายไม่ต้องแพคกระเป๋าทุกวันๆ ชอบ

เดินทางท่องเที่ยวดูวิถีชมชนจริงๆ   เน้นการท่องเที่ยวและบริการทีม่ีคุณภาพดีและ คุ้มค่า ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจเป็น

หลัก ไม่กังวลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Ladna Sriampornekkul, & Thirawat Chuntuk, 

2018) ที่กล่าวไว้กว่า โดยกลุ่มเพื่อน คือ ปัจจัยทางด้านสังคม (social factor) กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์  ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวตา่งประเทศ

พบว่า ในด้านความต้องการของลกูค้านั้น นักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการบริษัททัวร์ต้องการการดูแลจากไกดแ์ละผู้นำทัวร์ อย่างทั่วถึง

ตลอดการเดินทาง ท้ังนี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวก แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต้องการผู้นำ ทัวร์มีความเชี่ยวชาญ

และแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าใหลู้กทัวร์ได้ทันทีโดยต้องพัฒนาผู้นำเที่ยวให้มีความรูค้วามสามารถ ในการนำเที่ยวและมี

บุคลิกภาพท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Narumol Soonsawad, Bang-On Saereerat, Chark Tingsabhat, & 

Sombat Teekasap, 2016) นอกจากน้ีด้านต้นทุนของลูกค้าและคณุค่าการแลกเปลี่ยน  ผู้ใช้บริการบริษัททัวร์ในปัจจุบันให้ 

ความสำคญักับโปรแกรมทัวร์ที่มีรายละเอียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน อีกทั้งผลการศึกษายังช้ีให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว 

เข้าถึงบริษัททัวร์ที่มีการขายโปรแกรมทัวร์ผา่นหลาย ๆ ช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ ไลน์กรุ๊ป เฟซบุค ฯลฯ สอดคล้องกับ การศึกษา

เรื่องผลกระทบของอินเทอร์เน็ตทีม่ีต่อบริษัทนำเที่ยวท่ีกล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นโอกาสใหม่ในการเสนอ บริการเพิ่มเติมทีไ่ม่

สามารถทำได้ในอดตี ตัวอย่างเช่น ตัวแทนการท่องเที่ยวควรแสดงตนบนอินเทอร์เน็ตและ รวมเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญเ่พื่อ

ขยายส่วนแบ่งการตลาดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Law, Leung & Wong, 2004) นอกจากน้ีผลจาก การศึกษายังพบว่า 

ความรูส้ึกท่ีสะท้อนถึงการได้รับความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง คือ ปัจจัย สำคัญทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการ ดังนัน้ในการดำเนินธุรกจินำเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวยคุใหม่ ผู้ประกอบการมีความจำเปน็ท่ีจะต้องสร้างความ

เชื่อมั่นในเรื่องของการเดินทางปลอดภัย ความสะอาด หา่งไกลโรค เป็นสำคัญ ด้วยการจดัขนาดกลุ่มทวัร์ที่มีขนาดเล็ก แหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีไม่แออัด ที่พัก ร้านอาหารมีมาตรฐานความสะอาด และปลอดเช้ือ มีการประกันสุขภาพเพือ่การเดินทาง ฯลฯ 

เพราะความปลอดภัยในชีวิต คือ ความต้องการขั้นสูงสุด ของมนุษยท์ุกคนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยจอง  (Maslow, 1970) 
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1.ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ที่ได้ใช้บริการทวัร์แบบแพ็จเกจเรือทุกชนิด ในต่างประเทศ และผู้ที่ให้

ข้อมูล เป็นคนไทยทุกๆ จังหวัด  โดยทําการเปรียบเทียบในจังหวัดหรือภูมิภาคต่างๆ 

2. ทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการซื้อแพ็คเก็จเรือล่องแม่น้ำในยุโรป ของนักท่องเที่ยวหรอืข้อบกพร่องต่างๆ และ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 
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