การศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีส่ ่งผลต่อการเลือก
บริษทั นําเทีย่ วในไทยของนักท่องเทีย่ วต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
สุทิพา กลิน่ ขจร*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยหี่ ล้า**

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กบริ ษั ท นํ า เที่ ย วในไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยว
ในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพมหานครที่
ใช้ บริการบริษัทนําเที่ยวภายในประเทศไทยอย่างน้ อย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ได้ จาก
การสุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ าข้ อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ
41 - 50 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 - 200,000 บาท ในด้ านพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้ บริการนําเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง/ปี ผู้ท่มี ีอทิ ธิพลในการ
ตัดสินใจคือครอบครัว เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อต้ องการพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม
คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจจากอินเตอร์เน็ต มีค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางท่องเที่ยว 20,000 – 40,000 บาท/ครั้ง โดยเดินทางมากับครอบครัว มีระยะเวลา
ในการท่องเที่ยวน้ อยกว่ า 10 วัน/ครั้ง ส่วนผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อ
การเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมีความสําคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบว่ าปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ีเพศและการศึกษาต่างกัน ให้ ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยไม่แตกต่างกันทั้ง 7 ด้ าน ส่วน
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ีอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ต่างกันให้ ความสําคัญต่อปัจจัยส่วน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**อาจารย์ท่ปี รึกษา
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ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยแตกต่างกันในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ และด้ านสิ่งแวดล้ อม
ทางกายภาพของบริษัท
คําสําคัญ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาด นักท่องเที่ยวต่างชาติ บริษัทนําเที่ยวในไทย

1. บทนํา
การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่อยู่คู่มนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย การเดินทางของมนุษย์ไปยัง
ที่ต่าง ๆ ทําให้ มนุษย์ได้ ช่ ืนชมกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ ได้ ประสบการณ์แปลกใหม่
มนุษย์จึงมีความพึงพอใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ทําให้ การท่องเที่ยวมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
จากอดีตจนถึงปั จจุ บัน นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมบริการที่ประกอบด้ วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
เป็ นลูกโซ่ โดยมีธุรกิจหลัก ได้ แก่ ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจ การเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจรอง ได้ แก่ ธุรกิจการจําหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจการเดินทางในประเทศ
เป็ นต้ น รวมทั้ง ยั ง เป็ นธุ ร กิจ ที่ก ระตุ้ น อุต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่น ๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างและพัฒนาที่ดิน และยังส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ ไปสู่ประชาชนในระดับรากหญ้ า ดังนั้น
การท่องเที่ยวจึงเป็ นอุตสาหกรรมบริ การที่รัฐบาลหลายประเทศให้ ความสําคัญในฐานะที่เป็ น
ยุทธศาสตร์หลักในการสร้ างรายได้ ท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศให้ แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างรวดเร็ว โดยกําหนดให้ การท่องเที่ยว มีความสําคัญในลําดับต้ นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ พร้ อมทั้งเร่ งพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
เมื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและความสําคัญต่ อสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปั จจุ บัน เพราะก่อให้ เกิดการใช้ จ่ายและรายได้ ในธุรกิจต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจท่องเที่ยว ทําให้ มีเงินตราไหลเวียนภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้ าง
สูง ช่วยสร้ างงาน ช่วยกระจายรายได้ และความเจริญไปสู่ภมู ิภาคต่าง ๆ
บริการนําเที่ยวหรือแพคเกจทัวร์ (Package Tour) นับได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญ
ที่สุดในธุรกิจนําเที่ยว ถือได้ ว่าเป็ นผลิต ภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็ นแม่ เหล็กสําคัญในการดึงดู ด
นักท่องเที่ยว ปั จจุบันแบบของการบริการนําเที่ยวยังขาดความหลากหลาย และยังไม่มีการพัฒนา
และปรับปรุงให้ เกิดความแปลกใหม่ มากเท่าที่ควร ทําให้ นักท่องเที่ยวที่มีใช้ บริการเดินทางใน
เส้ นทางท่องเที่ยวซํา้ ๆ กัน ก่อนให้ เกิดความเบื่อหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวเดิม อีกทั้งก่อให้ เกิดการ
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจนเกินศักยภาพของการรองรับ จนส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อม
และวัฒนธรรม ไม่ก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ ส่ชู ุมชนท้ องถิ่น

358

อุปสรรคประการหนึ่งที่มีผลต่ อการกระจายรายได้ เข้ าสู่แหล่ งท่องเที่ยวใหม่ ๆ คือ
บริการนําเที่ยวของภาคธุรกิจนําเที่ยวส่วนใหญ่ ในปั จจุ บัน มักจัดทําโดยมุ่งเน้ นผลประโยชน์ใน
ธุรกิจ ทําให้ แพ็คเกจทัวร์ส่วนใหญ่ส้ นิ เปลืองเวลาไปกับการเลือกซื้อสินค้ า ถึงแม้ ว่าการเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ในปัจจุ บันทําได้ ง่ายกว่าเดิม ผนวกกับการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand แต่
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เหล่านี้ยังให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่า ทําให้ การบรรจุลงในบริการนําเที่ยวยัง
ไม่ แพร่ หลายมากนั ก ยิ่งไปกว่ า นั้น คือ การพั ฒนาเทคโนโลยี ในปั จ จุ บัน นี้ ทํา ให้ ธุรกิจ ในภาค
ท่องเที่ยวและบริการมีการแข่งขันกันทั้งในด้ านราคาและคุณภาพ ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้ องล้ วนมี
ความสามารถในการสร้ างผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้ วยต้ นทุนที่ต่าํ ผลที่
เกิด ขึ้ นคื อ การเผชิ ญ กับ การแข่ ง ขั น ตั ด ราคา ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งการลดต้ น ทุ น ด้ ว ยการแสวงหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงการย้ ายจุ ดหมายปลายทางใหม่ ท่ีมีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม และ
ยังคงความบริสทุ ธิ์
ในปั จจุ บันนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ มในการใช้ บริการท่องเที่ยวจากภาคธุรกิจนําเที่ยว
น้ อยลงและหันมาเดินทางในลักษณะของการเป็ นนักท่องเที่ยวอิสระ (Free Independent
Traveler) เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อรสนิยมในการท่องเที่ยวของตนเองได้ อย่างสูงสุด ซึ่ง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในปั จจุ บันมีความหลากหลายและแปลกใหม่ไปกว่าเดิม นักท่องเที่ยวมี
แนวโน้ มในการเดินทางด้ วยความถี่มากขึ้น ทําให้ จาํ นวนการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่จะใช้ ระยะเวลา
ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวน้ อยลง ที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเริ่มเปลี่ยนไปโดยหันมานิยมเดินทาง
ด้ วยตนเองกันมากขึ้น และมีการเปรี ยบเทียบราคาเป็ นตัวแปรหลักในการตัดสินใจ เนื่องจาก
ภายใต้ ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทําให้ ผ้ ูคนส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญในการระมัดระวังการใช้ จ่าย โดย
ใช้ จ่ายอย่างมีเหตุผลมากขึ้นในด้ านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้ มที่จะให้ ความสําคัญใน
การค้ น หาถึงเหตุ ผ ลใน การท่ อ งเที่ย วมากขึ้น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิน ใจในการวางแผนการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะค้ นหานิยมของการท่องเที่ยวในครั้งนั้น ๆ เช่ น การท่องเที่ยวเพื่อการ
พักผ่อน คือ ช่วงเวลาการใช้ ชีวิตที่น่าพึงพอใจ หลีกหนีจากภาวะกดดันต่าง ๆ เพื่อเติมพลังในการ
ทํางานต่อไป โดยประเด็นในการตัดสินใจ คือ ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวต้ องสมเหตุสมผล ไม่แพง
มากนัก และเป็ นช่วงเวลาที่มีคุณภาพในการใช้ ชีวิตกับครอบครัว
จะเห็นได้ ว่าการท่องเที่ยวนับเป็ นตลาดที่สาํ คัญ โดยผู้วิจัยต้ องการที่จะศึกษาปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่ อนํา ข้ อมู ลที่ไ ด้ ม าใช้ เป็ นประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาและวางแผนการตลาด
ท่ อ งเที่ ย วต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง ทํา ให้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศมี
การเจริญเติบโตตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือก
บริษัทนําเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน

3. สมมติฐานการศึกษา
นักท่องเที่ยวต่ างชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยแตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
4.1 ใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริการนําเที่ยวให้ ตรงกับความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
4.2 ใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของนั กท่องเที่ยว
ต่างชาติ

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้ านพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่แบบเจาะจง 9 วัด ได้ แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม (วัดพระแก้ ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศ วัด
อรุณราชวราราม (วัดแจ้ ง) วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดชนะสงคราม วัดระฆังโฆสิตาราม และวัด
กัลยาณมิตร เนื่องจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความความสําคัญและได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
ในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านประชากร ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่เี ดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับบริษัทนําเที่ยว
ขอบเขตด้ านช่วงเวลา ผู้วิจัยทําการเก็บข้ อมูลในระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2558
ในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. ในวันธรรมดา และ 09.00 - 20.00 น. ในวันหยุดราชการ

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว
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ตอนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่ อปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่
ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย โดยในตอนที่ 3 นี้กาํ หนดระดับความสําคัญในแต่ละช่วง
ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับความสําคัญ มากที่สดุ
คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงระดับความสําคัญ มาก
คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับความสําคัญ ปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับความสําคัญ น้ อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับความสําคัญ น้ อยที่สดุ

7. ผลการศึกษา
7.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 51.50 มีอายุ อยู่ ระหว่ าง 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 36.50 มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 49.00 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 73.50
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 - 200,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 39.00
7.2 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่
เคยใช้ บริการนําเที่ยว คิดเป็ นร้ อยละ 100 มีความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง / ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 42.50 โดยผู้ท่มี ีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวคือครอบครัว คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.00 เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อต้ องการพักผ่อน คิดเป็ นร้ อยละ 69.50 ซึ่งประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 56.50 มีแหล่งข้ อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 มีค่าใช้ จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
20,000 – 40,000 บาท / ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 33.50 โดยเดินทางมากับครอบครัว คิดเป็ นร้ อย
ละ 41.50 ซึ่งมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวน้ อยกว่า 10 วัน / ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 45.00
7.3 ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย
ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น ต่ อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ ในระดับ มี
ความสําคัญมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี

8. อภิปรายผลการศึกษา
การศึ ก ษาปั จ จั ยส่ ว นประสมการตลาดที่ส่ งผลต่ อการเลื อ กบริ ษั ท นํา เที่ย วในไทยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
8.1 ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ให้ ความสํา คัญ ต่ อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ ในระดับ มี
ความสํา คัญมากที่สุด โดยปั จ จั ยทางด้ า นผลิ ตภัณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่ปั จ จัยด้ า น
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สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพของบริษัทมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จิตรานาถ
พิศาลศิลป์ (2555) ที่ได้ วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้ บริการการท่องเที่ยวแบบเหมา
จ่ายภายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
การตัดสินใจในการเลือกใช้ บริ การท่องเที่ยวเหมาจ่ ายมีส่ิงจู งใจในการตัดสินใจคือ โปรแกรม
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระดับมากที่สดุ
8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ีเพศต่างกัน ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
อมรรั ต น์ วงศ์ เ ป็ ง (2554) ที่ไ ด้ วิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ทางการตลาดที่มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิน ใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ผลการวิจัยพบว่า สินค้ าหรือผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สดุ โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
จะมีความสนใจส่วนบุคคลในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ีอายุต่างกัน ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย แตกต่างกัน ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ และด้ านสิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพของบริษัท ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วัชรียา ไชยสถาน (2556) ที่ได้ วิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท นํา เที่ย วเพื่ อ สุข ภาพและนั น ทนาการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลในด้ านอายุท่แี ตกต่างกัน ส่วนใหญ่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและนันทนาการในเขต
กรุงเทพมหานครี่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวต่ างชาติท่มี ีสถานภาพต่างกัน ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย แตกต่างกัน ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้ านส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ บุษรา
ภรณ์ กอบกิจพานิชผล (2556) ที่ได้ วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการนําเที่ยว
แบบเหมาจ่ า ยภายในประเทศของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทย ในอํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์จะส่งผลให้ เกิดความแตกต่าง
ของระดับความมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของปัจจัยแต่ละปัจจัย
สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ีการศึกษาต่ างกัน ให้ ความสําคัญต่ อปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลื อ กบริ ษั ทนํา เที่ย วในไทย ไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ พิศมัย จัตุรัตน์ (2556) ที่ได้ วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการธุรกิจนําเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ไม่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธุรกิจนําเที่ยว
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สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวต่ างชาติท่มี ีอาชีพต่างกัน ให้ ความสําคัญต่ อปั จจัยส่วนประ
ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย แตกต่างกัน ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้ านส่ งเสริมการตลาด ด้ านพนักงานผู้ ให้ บริการ และด้ าน
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพของบริษัท ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
(2556) ที่ไ ด้ วิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่มี อิท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อบริ ก ารนํา เที่ย วแบบเหมาจ่ า ย
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความ
แตกต่ างกันตามลั กษณะทางประชากรศาสตร์ จะส่งผลให้ เกิดความแตกต่ างของระดับความมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของปัจจัยแต่ละปัจจัย
สมมติฐานที่ 6 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี ีรายได้ ต่างกัน ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย แตกต่างกัน อย่ างมีระดับนัยสําคัญ
0.05 ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ าน
พนักงานผู้ให้ บริการ และด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพของบริษัท ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล (2556) ที่ได้ วิจัยเรื่อง ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการ
นําเที่ยวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์จะส่งผลให้ เกิดความแตกต่าง
ของระดับความมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของปัจจัยแต่ละปัจจัย

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาเป็ นข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ ดังนี้
9.1 ด้ า นผลิ ต ภัณฑ์ จากผลการวิจัย พบว่ า นั กท่องเที่ยวต่ า งชาติ คิด ว่ า ปั จ จัยส่ ว น
ประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์มีความความสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า สถานที่พักแรมมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย มี
คะแนนเฉลี่ ย สูง สุด ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ย วเล็ง เห็น ถึง ความสํา คั ญ ในส่ ว น ดั ง นั้ น เพื่ อ ทํา การตลาด
ท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวควรสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับนักท่องเที่ยวโดยการเลือกสรรสถานที่พัก
แรมที่มีความปลอดภัยและมีส่งิ อํานวยความสะดวกให้ แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ
และรู้สกึ สะดวกสบายเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
9.2 ด้ านราคา จากผลการวิจัย พบว่ า นักท่องเที่ยวต่ างชาติคิดว่ าปั จจัยส่วนประสม
การตลาดด้ านราคามีความสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวในไทยอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ราคาค่ า บริ ก ารเหมาะสมและคุ้ ม ค่ า มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้น เพื่อทําการตลาดท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวควร
พิจารณาในด้ านราคาให้ มีความเหมาะสมและเป็ นธรรมกับนักท่องเที่ยว โดยไม่เอาเปรียบและไม่
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เก็บค่าใช้ จ่ายเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ คาดหวังหรือรับรู้มาก่อน เพื่อให้ นักท่องเที่ยว
เห็นถึงความยุติธรรมจากบริษัทนําเที่ยวและรู้สกึ ดีเมื่อได้ มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
9.3 ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่ า
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ายมีความสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัท
นํา เที่ย วในไทยอยู่ ใ นระดั บ มากที่สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า มี บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้น เพื่อทํา
การตลาดท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวควรใช้ ส่อื หลาย ๆ สื่อในอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ รับความสะดวกในการได้ รับการบริการและสามารถหาข้ อมูลได้ จากหลายแหล่ง
9.4 ด้ านส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัย พบว่ า นักท่องเที่ยวต่ างชาติคิดว่ าปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยว
ในไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้น เพื่อทําการตลาด
ท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวควรพิจารณาอัตราส่วนลดหรือมอสิทธิพิเศษให้ กบั นักท่องเที่ยว เพื่อจูงใจ
ให้ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
9.5 ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ จากผลการวิจัย พบว่ า นักท่องเที่ยวต่ างชาติคิดว่าปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดด้ านพนักงานผู้ให้ บริการมีความสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยวใน
ไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า มัคคุเทศก์มีความเป็ นมืออาชีพและพนักงาน
มี ค วามสุ ภ าพนอบน้ อ ม เต็ม ใจให้ บ ริ ก าร มี ค ะแนนเฉลี่ ย สูง สุด ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ย วเล็ง เห็น ถึ ง
ความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้น เพื่อทําการตลาดท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวควรสรรหาบุคลากรที่มี
ความพร้ อมในการบริการ ตลอดจนฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความสุภาพ นอบน้ อม เต็มใจให้ บริการ
เพื่อให้ นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สกึ ที่ดีในการใช้ บริการของบริษัทนําเที่ยว
9.6 ด้ านกระบวนการให้ บริการ จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้ านกระบวนการให้ บริการมีความสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทนําเที่ยว
ในไทยอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า การบริการมีความสะดวกรวดเร็ว และ
ข้ อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้ อง ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในส่ ว นนี้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ทํา การตลาดท่ อ งเที่ย ว บริ ษั ท นํา เที่ย วควรตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่สาํ คัญ และลดขั้นตอนในกระบวนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ น เพื่อให้ นักท่องเที่ยว
เกิดความรู้สกึ ที่ดีและสะดวกในการใช้ บริการของบริษัทนําเที่ยว
9.7 ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพของบริษัท จากผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ
คิดว่ าปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้ านสิ่งแวดล้ อมของบริษัทมีความสําคัญที่ส่งผลต่ อการเลือก
บริษัทนําเที่ยวในไทย อยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า บริษัทมีเทคโนโลยีส่อื สาร
ทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่ วนนี้ ดังนั้น เพื่ อทํา
การตลาดท่องเที่ยว บริษัทนําเที่ยวควรมีการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ ามาใช้ ในกระบวนการทํางาน เพื่อ
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เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานให้ ม ากขึ้ น รวมถึ ง อํา นวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวและสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อองค์การ

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ลุล่วงได้ ด้วยดี ด้ วยความช่ วยเหลือและสนับสนุ นจาก
บุคคลหลายฝ่ าย ผู้จัดทํารู้สกึ ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้ า อาจารย์ท่ปี รึกษา ที่ได้ กรุณาสละเวลาให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา
รวมทั้งแนวทางในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนตรวจทานให้ แก่ผ้ ูจัดทําตลอดมา เพื่อให้ การศึกษา
เฉพาะบุคคลฉบับนี้สมบูรณ์
คุณพ่ อ คุ ณแม่ ญาติพ่ี น้อง ด้ วยความซาบซึ้งในพระคุ ณของท่านที่สนับสนุ นให้ ได้
ศึกษาเล่าเรียนจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่เป็ นกําลังใจให้ คณะผู้จัดทําตลอดมา
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ กรุณาสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถาม หากการวิจัย
มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทําต้ องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สุดท้ ายนี้ ขออํานาจคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สทิ ธิท้งั หลาย จงดลบันดาลให้ ผ้ ูท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดทําการวิจัย
ฉบับนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาล
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