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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่ ส่ งผลต่อการเลือกบริษัทนํา เที่ ยวในไทยของนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยว

ในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรงุเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพมหานครที่

ใช้บริการบริษัทนาํเที่ยวภายในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คร้ัง ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ได้จาก

การสุ่มตัวอย่าง จาํนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ   

41 - 50 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 100,001 - 200,000 บาท ในด้านพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการนาํเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยว 1 คร้ัง/ปี ผู้ที่มีอทิธพิลในการ

ตัดสนิใจคือครอบครัว เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือต้องการพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม

คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจจากอนิเตอร์เนต็ มีค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางท่องเที่ยว 20,000 – 40,000 บาท/คร้ัง โดยเดินทางมากบัครอบครัว มีระยะเวลา

ในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 10 วัน/คร้ัง ส่วนผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ 

การเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมีความสาํคัญมากที่สุด เม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเพศและการศึกษาต่างกนั ให้ความสาํคัญต่อปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทยไม่แตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน ส่วน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอายุ   สถานภาพ   อาชีพ  และรายได้ต่างกนัให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วน 

 

 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทยแตกต่างกนัในด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพของบริษัท 

คาํสาํคัญ :     ปัจจัยส่วนประสมการตลาด นักท่องเที่ยวต่างชาติ บริษัทนาํเที่ยวในไทย 

 

1. บทนาํ 

การท่องเที่ยวเป็นกจิกรรมที่อยู่คู่มนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย การเดินทางของมนุษย์ไปยัง

ที่ต่าง ๆ ทาํให้มนุษย์ได้ช่ืนชมกบัทศันียภาพอนัสวยงามของธรรมชาติ ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ 

มนุษย์จึงมีความพึงพอใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ทาํให้การท่องเที่ยวมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังมีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมบริการที่ประกอบด้วยธุรกจิที่เกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกนั

เป็นลูกโซ่ โดยมีธุรกจิหลัก ได้แก่ ธุรกจินาํเที่ยว ธุรกจิ การเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกจิโรงแรม 

และธุรกจิรอง ได้แก่ ธุรกจิการจาํหน่ายของที่ระลึก ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิการเดินทางในประเทศ 

เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นธุรกิจที่กระตุ้ นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 

อตุสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน และยังส่งเสริมการพัฒนาธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงก่อให้เกดิการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในระดับรากหญ้า ดังน้ัน 

การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมบริการที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสาํคัญในฐานะที่เป็น

ยุทธศาสตร์หลักในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างรวดเรว็ โดยกาํหนดให้การท่องเที่ยว มีความสาํคัญในลาํดับต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

 เม่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและความสาํคัญต่อสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน เพราะก่อให้เกิดการใช้จ่ายและรายได้ในธุรกิจต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัธุรกจิท่องเที่ยว ทาํให้มีเงินตราไหลเวียนภายในระบบเศรษฐกจิของประเทศค่อนข้าง

สงู ช่วยสร้างงาน ช่วยกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภมิูภาคต่าง ๆ  

 บริการนาํเที่ยวหรือแพคเกจทวัร์ (Package Tour) นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาํคัญ

ที่สุดในธุรกิจนําเที่ยว ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กสาํคัญในการดึงดูด

นักท่องเที่ยว ปัจจุบันแบบของการบริการนาํเที่ยวยังขาดความหลากหลาย และยังไม่มีการพัฒนา

และปรับปรุงให้เกิดความแปลกใหม่มากเท่าที่ควร ทาํให้นักท่องเที่ยวที่มีใช้บริการเดินทางใน

เส้นทางท่องเที่ยวซํา้ ๆ กนั ก่อนให้เกดิความเบื่อหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวเดิม อกีทั้งก่อให้เกดิการ

กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจนเกนิศักยภาพของการรองรับ จนส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม ไม่ก่อให้เกดิการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
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 อุปสรรคประการหน่ึงที่มีผลต่อการกระจายรายได้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ คือ 

บริการนาํเที่ยวของภาคธุรกิจนาํเที่ยวส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจัดทาํโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ใน

ธุรกจิ ทาํให้แพค็เกจทวัร์ส่วนใหญ่สิ้นเปลืองเวลาไปกบัการเลือกซ้ือสนิค้า ถงึแม้ว่าการเข้าถงึแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบันทาํได้ง่ายกว่าเดิม ผนวกกับการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand แต่

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เหล่าน้ียังให้ผลตอบแทนน้อยกว่า ทาํให้การบรรจุลงในบริการนาํเที่ยวยัง

ไม่แพร่หลายมากนัก ย่ิงไปกว่าน้ัน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันน้ีทาํให้ธุรกิจในภาค

ท่องเที่ยวและบริการมีการแข่งขันกันทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องล้วนมี

ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ตํ่า ผลที่

เกิดขึ้ นคือ การเผชิญกับการแข่งขันตัดราคา ซ่ึงมุ่งเน้นเร่ืองการลดต้นทุนด้วยการแสวงหา

เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงการย้ายจุดหมายปลายทางใหม่ที่มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม และ

ยังคงความบริสทุธิ์ 

 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มในการใช้บริการท่องเที่ยวจากภาคธุรกิจนาํเที่ยว

น้อยลงและหันมาเดินทางในลักษณะของการเป็นนักท่องเที่ยวอิสระ  (Free Independent 

Traveler) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อรสนิยมในการท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างสูงสุด ซ่ึง

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความหลากหลายและแปลกใหม่ไปกว่าเดิม นักท่องเที่ยวมี

แนวโน้มในการเดินทางด้วยความถี่มากขึ้น ทาํให้จาํนวนการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น แต่จะใช้ระยะเวลา

ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวน้อยลง ที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเร่ิมเปล่ียนไปโดยหันมานิยมเดินทาง

ด้วยตนเองกันมากขึ้ น และมีการเปรียบเทียบราคาเป็นตัวแปรหลักในการตัดสินใจ เน่ืองจาก

ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกจิ ทาํให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญในการระมัดระวังการใช้จ่าย โดย

ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลมากขึ้นในด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสาํคัญใน

การค้นหาถึงเหตุผลใน การท่องเที่ยวมากขึ้ น เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ

ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะค้นหานิยมของการท่องเที่ยวในคร้ังน้ัน ๆ เช่น การท่องเที่ยวเพ่ือการ

พักผ่อน คือ ช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่น่าพึงพอใจ หลีกหนีจากภาวะกดดันต่าง ๆ เพ่ือเติมพลังในการ

ทาํงานต่อไป โดยประเดน็ในการตัดสนิใจ คือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต้องสมเหตุสมผล ไม่แพง

มากนัก และเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพในการใช้ชีวิตกบัครอบครัว 

 จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนับเป็นตลาดที่สาํคัญ โดยผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนการตลาด

ท่องเที่ยวต่อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวภายในประเทศมี             

การเจริญเติบโตตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
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2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

     2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือก

บริษัทนาํเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

     2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรงุเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

 นักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มี

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทยแตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

     4.1 ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริการนาํเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

     4.2 ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่แบบเจาะจง 9 วัด ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศ วัด

อรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดชนะสงคราม วัดระฆังโฆสิตาราม และวัด

กลัยาณมิตร เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความความสาํคัญและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในกรงุเทพมหานคร  

 ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวกรงุเทพมหานครกบับริษัทนาํเที่ยว  

 ขอบเขตด้านช่วงเวลา ผู้วิจัยทาํการเกบ็ข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2558 

ในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. ในวันธรรมดา และ 09.00 - 20.00 น. ในวันหยุดราชการ  

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัข้อมูลพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว 
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 ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่

ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย โดยในตอนที่ 3 น้ีกาํหนดระดับความสาํคัญในแต่ละช่วง 

ดังน้ี 

 คะแนนระหว่าง  4.21 – 5.00 หมายถงึระดับความสาํคัญ  มากที่สดุ 

 คะแนนระหว่าง  3.41 – 4.20 หมายถงึระดับความสาํคัญ  มาก 

 คะแนนระหว่าง  2.61 – 3.40 หมายถงึระดับความสาํคัญ  ปานกลาง 

 คะแนนระหว่าง  1.81 – 2.60 หมายถงึระดับความสาํคัญ  น้อย 

 คะแนนระหว่าง  1.00 – 1.80 หมายถงึระดับความสาํคัญ  น้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 มี

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.50 

มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 100,001 - 200,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 39.00 

7.2 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีส่วนใหญ่

เคยใช้บริการนาํเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100 มีความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 1 คร้ัง / ปี คิด

เป็นร้อยละ 42.50 โดยผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวคือครอบครัว คิดเป็น

ร้อยละ 26.00 เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือต้องการพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ซ่ึงประเภทของ

แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีแหล่งข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการตัดสนิใจจากอนิเตอร์เนต็ คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 

20,000 – 40,000 บาท / คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.50 โดยเดินทางมากบัครอบครัว คิดเป็นร้อย

ละ 41.50 ซ่ึงมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 10 วัน / คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.00 

7.3 ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมี

ความสาํคัญมากที่สดุ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์มีคะแนนเฉล่ียสงูสดุอยู่ที่  

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

8.1 ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมี

ความสาํคัญมากที่สุด โดยปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ในขณะที่ปัจจัยด้าน
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สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของบริษัทมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ จิตรานาถ 

พิศาลศิลป์ (2555) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเหมา

จ่ายภายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาจังหวัดพิษณโุลก ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 

การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการท่องเที่ยวเหมาจ่ายมีสิ่งจูงใจในการตัดสินใจคือ โปรแกรม

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระดับมากที่สดุ 

8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเพศต่างกนั ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อมรรัตน์ วงศ์เป็ง (2554) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ผลการวิจัยพบว่า สนิค้าหรือผลิตภัณฑท์างการ

ท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สดุ โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

จะมีความสนใจส่วนบุคคลในการตัดสนิใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอายุต่างกนั ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย แตกต่างกนั ในด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ วัชรียา ไชยสถาน (2556) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทนําเที่ยวเพ่ือสุขภาพและนันทนาการในเขต

กรงุเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลในด้านอายุที่แตกต่างกนั ส่วนใหญ่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและนันทนาการในเขต

กรงุเทพมหานคร่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ บุษรา

ภรณ ์กอบกจิพานิชผล (2556) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือบริการนาํเที่ยว

แบบเหมาจ่ายภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างกนัตามลักษณะทางประชากรศาสตร์จะส่งผลให้เกดิความแตกต่าง

ของระดับความมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจของปัจจัยแต่ละปัจจัย 

สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกัน ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิศมัย จัตุรัตน์ (2556) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจ

เลือกใช้บริการธุรกจินาํเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ไม่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกใช้บริการธุรกจินาํเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอาชีพต่างกัน ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประ

ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ บุษราภรณ์ กอบกจิพานิชผล 

(2556) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการนําเที่ยวแบบเหมาจ่าย

ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความ

แตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างของระดับความมี

อทิธพิลต่อการตัดสนิใจของปัจจัยแต่ละปัจจัย 

สมมติฐานที่ 6 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีรายได้ต่างกัน ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาํคัญ 

0.05 ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน

พนักงานผู้ให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ 

บุษราภรณ์ กอบกจิพานิชผล (2556) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซ้ือบริการ

นาํเที่ยวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างกนัตามลักษณะทางประชากรศาสตร์จะส่งผลให้เกดิความแตกต่าง

ของระดับความมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจของปัจจัยแต่ละปัจจัย 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทย

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาํมาเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ดังน้ี 

9.1 ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑมี์ความความสาํคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า สถานที่พักแรมมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย มี

คะแนนเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วน ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาด

ท่องเที่ยว บริษัทนาํเที่ยวควรสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักท่องเที่ยวโดยการเลือกสรรสถานที่พัก

แรมที่มีความปลอดภัยและมีสิ่งอาํนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวม่ันใจ

และรู้สกึสะดวกสบายเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

9.2 ด้านราคา จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าปัจจัยส่วนประสม

การตลาดด้านราคามีความสาํคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวในไทยอยู่ในระดับมากที่สุด 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ราคาค่าบริการเหมาะสมและคุ้มค่า มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ซ่ึง

นักท่องเที่ยวเลง็เหน็ถงึความสาํคัญในส่วนน้ี ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาดท่องเที่ยว บริษัทนาํเที่ยวควร

พิจารณาในด้านราคาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกบันักท่องเที่ยว โดยไม่เอาเปรียบและไม่
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เกบ็ค่าใช้จ่ายเลก็ ๆ น้อย ๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้คาดหวังหรือรับรู้มาก่อน เพ่ือให้นักท่องเที่ยว

เหน็ถงึความยุติธรรมจากบริษัทนาํเที่ยวและรู้สกึดีเม่ือได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

9.3 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่า

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความสาํคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัท 

นําเที่ยวในไทยอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีบริการต่าง ๆ ผ่านทาง

อนิเตอร์เนต็ มีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ ซ่ึงนักท่องเที่ยวเลง็เหน็ถึงความสาํคัญในส่วนน้ี ดังน้ัน เพ่ือทาํ

การตลาดท่องเที่ยว บริษัทนาํเที่ยวควรใช้สื่อหลาย ๆ สื่อในอนิเตอร์เนต็ เช่น Facebook เพ่ือให้

นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการได้รับการบริการและสามารถหาข้อมูลได้จากหลายแหล่ง 

9.4 ด้านส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความสาํคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยว

ในไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า การโฆษณาประชาสมัพันธมี์ความน่าสนใจ 

มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสาํคัญในส่วนน้ี ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาด

ท่องเที่ยว บริษัทนาํเที่ยวควรพิจารณาอตัราส่วนลดหรือมอสทิธพิิเศษให้กบันักท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจ

ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น 

9.5 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการมีความสาํคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยวใน

ไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มัคคุเทศกมี์ความเป็นมืออาชีพและพนักงาน

มีความสุภาพนอบน้อม เต็มใจให้บริการ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึง

ความสาํคัญในส่วนน้ี ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาดท่องเที่ยว บริษัทนาํเที่ยวควรสรรหาบุคลากรที่มี

ความพร้อมในการบริการ ตลอดจนฝึกอบรมพนักงานให้มีความสภุาพ นอบน้อม เตม็ใจให้บริการ 

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกดิความรู้สกึที่ดีในการใช้บริการของบริษัทนาํเที่ยว 

9.6 ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมีความสาํคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนาํเที่ยว

ในไทยอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า การบริการมีความสะดวกรวดเรว็ และ

ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้อง ชัดเจน มีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ ซ่ึงนักท่องเที่ยวเลง็เหน็ถึงความสาํคัญ

ในส่วนน้ี ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาดท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวควรตรวจสอบความถูกต้องของ

รายละเอยีดต่าง ๆ ที่สาํคัญ และลดขั้นตอนในกระบวนการทาํงานที่ไม่จาํเป็น เพ่ือให้นักท่องเที่ยว

เกดิความรู้สกึที่ดีและสะดวกในการใช้บริการของบริษัทนาํเที่ยว 

9.7 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของบริษัท จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ

คิดว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีความสาํคัญที่ส่งผลต่อการเลือก

บริษัทนาํเที่ยวในไทย อยู่ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า บริษัทมีเทคโนโลยีสื่อสาร

ทันสมัย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสาํคัญในส่วนน้ี ดังน้ัน เพ่ือทาํ

การตลาดท่องเที่ยว บริษัทนาํเที่ยวควรมีการนาํเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการทาํงาน เพ่ือ
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เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานให้มากขึ้ น รวมถึงอํานวยความสะดวกให้

นักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณท์ี่ดีต่อองค์การ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ีลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก

บุคคลหลายฝ่าย ผู้จัดทาํรู้สกึซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้า อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คาํปรึกษาแนะนาํ 

รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนตรวจทานให้แก่ผู้จัดทาํตลอดมา เพ่ือให้การศึกษา

เฉพาะบุคคลฉบับน้ีสมบูรณ ์

 คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพ่ีน้อง ด้วยความซาบซ้ึงในพระคุณของท่านที่สนับสนุนให้ได้

ศึกษาเล่าเรียนจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ตลอดจนเพ่ือน ๆ ที่เป็นกาํลังใจให้คณะผู้จัดทาํตลอดมา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาเพ่ือตอบแบบสอบถาม หากการวิจัย

มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทาํต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสน้ี สุดท้ายน้ี ขออาํนาจคุณ  

พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สทิธทิั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาํการวิจัย

ฉบับน้ี จงมีแต่ความสขุความเจริญตลอดกาล 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. เอกสารประกอบการสมัมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย.  

        กรงุเทพมหานคร : ฟรีฟอร์มพร้ินติ้ งเซอร์วิส, 2552. 

กลัยา วานิชย์บัญชา. สถติิสาํหรับงานวิจัย. กรงุเทพมหานคร : กองทุนตาํราภาควิชาสถติิ  

        คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2549. 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. พิมพ์คร้ังที่ 5.  

        กรงุเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. 

ชิดจันทร์ หังสสตู. หลักและการจัดการอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว. พิมพ์คร้ังที่ 7.  

        กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, 2535. 

ทกัษิณา คุณารักษ์. การตลาดและการตัดสนิใจซ้ือของนักท่องเที่ยว. เชียงใหม่ : คณะ 

        มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 

ธานินทร์ ศิลป์จาร.ุ การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วย SPSS. พิมพ์คร้ังที่ 9. นนทบุรี :  

        เอส. อาร์. พร้ินติ้ ง แมสโปรดักส,์ 2551. 
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