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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) และความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียวต่างประเทศจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีมีความสัมพันธ์กับการตังใจใช้บริการบริษัท
ทัวร์นําเทียวต่างประทศ   กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเทียวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครทเีคยใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ จาํนวน 385 คน ใช้สอบถามเป็น
เครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test, ANOVA และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบว่า  นักท่องเทยีวให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมากทสีดุ เมือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านมีความสาํคัญระดับมาก  และความตังใจทจีะใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียว
ต่างประเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  1) อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้
ทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการให้ความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทียวต่างประเทศแตกต่างกัน  2) ระดับการศึกษาและอาชีพทแีตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกัน 3) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากรมีผลเชิงบวกต่อความ
ตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ  ในขณะทปัีจจัยด้านราคามีผลเชิงลบต่อความตังใจ
ใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ 

คําสําคญั : บริษัททวัร์นาํเทยีว, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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The purpose of this study was to compare marketing mix factors ( 7Ps)  and 

intention of using foreign tour companies by personal characteristics. And study the marketing 

mix factors ( 7Ps)  that are related to the intention to use the tour companies in different 

countries the sample group used in the study was 385 Thai tourists in Bangkok who have 

used foreign tour companies to ask as a tool for data collection the statistics used for data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. And tested the hypothesis by 

using t-test, ANOVA and multiple regression analysis. 
The study found that the marketing mix factors which have the highest influence 

on the selection of foreign tour company in the highest level. When considering in each aspect 

Found that every aspect has a high level of importance and the intention to use the foreign 

tour company in general is at the high level. 
The hypothesis testing found that 1) the age, status, education level, occupation, 

and income have different influences on the importance of marketing mix factors. 2) Different 

educational levels and occupations have different influences on the intention to use the services 

of foreign tour companies. 3) The marketing mix of products Marketing Promotion And the 

personnel aspect had a positive effect on the intention of using the tour companies in foreign 

countries.  While the price factor has a negative effect on the intention of using the foreign 

tour company. 
Keywords: Tour Agency, marketing mix factors. 
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บทนาํ 
อุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทยนัน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจาํนวน

มาก นอกจากนีประเทศไทยยังเป็นประเทศทีมีจาํนวนนักท่องเทียวต่างชาติเข้ามาท่องเทียวเป็น
จาํนวนมาก จะเหน็ได้จากสถิติของจาํนวนนักทอ่งเทยีวชาวต่างชาติทเีข้ามายังประเทศไทยมีจาํนวน
ทีเพิมมากขึนทุกปี และมีแนวโน้มจะเพิมขึนเรือย ๆ แต่จาํนวนนักท่องเทียวชาวไทยทีตัดสินใจ
เลือกเดินทางไปทอ่งเทยีวต่างประเทศเองกมี็จาํนวนทเีพิมมากขึนเช่นกนั 

ซึงในปี 2560 มีนักท่องเทยีวชาวไทยทเีดินทางไปต่างประเทศ (Outbound Tourism) 
เป็นจาํนวนมากประมาณ 8.83 ล้านคน โดยประเทศทีนักท่องเทียวเดินทางไปและมีการใช้จ่าย
สูงสุดคือ ประเทศญีปุ่น ซึงมีการใช้จ่ายสูงถึง 42,290.78 ล้านบาท  การเดินทางไปท่องเทียวใน
ต่างประเทศของนักท่องเทียวชาวไทยมีจาํนวนทีเพิมขึนเรือย ๆ เป็นประจาํทุกปี โดยในปี พ.ศ. 
2560 มีจาํนวนนักทอ่งเทยีวชาวไทยสูงถึง 8.83 ล้านคน ซึงเพิมขึนจากปี พ.ศ. 2559 ซึงมีจาํนวน
นักทอ่งเทยีวชาวไทยจาํนวน 7.98 ล้านคน เพิมขึน 0.85 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.65  

การเดินทางไปท่องเทียวต่างประเทศของนักท่องเทียวชาวไทยนัน มีทังแบบทีเลือก
เดินทางไปท่องเทยีวด้วยตนเอง และแบบทเีลือกเดินทางไปท่องเทยีวโดยใช้บริการผ่านทางบริษัท
นาํเทยีว ซึงจาํนวนของผู้ทตีัดสินใจเดินทางไปท่องเทยีวต่างประเทศโดยเลือกใช้บริการผ่านบริษัท
นาํเทยีวในมีจาํนวนเพิมขึนเรือย ๆ ซึงสอดคล้องกับจาํนวนผู้ทเีดินทางไปท่องเทยีวต่างประเทศที
มีจาํนวนเพิมมากขนึด้วยเช่นกนั 

จากการทมีีจาํนวนนักท่องเทยีวชาวไทยเลือกเดินทางไปท่องเทยีวต่างประเทศโดยการ
ใช้บริการผ่านบริษัทนําเทียวทีเพิมขึน ทําให้บริษัทนําเทียวทีเป็นประเภท Outbound ทีนํา
นักท่องเทยีวชาวไทยไปเทยีวต่างประเทศนันมีโอกาสในการให้บริการนักท่องเทยีวชาวไทยมากขึน 
และยังช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิมขึนตามไปด้วย  

ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษา ปัจจัยทมีีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทียว
ต่างประเทศของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและ
ผู้สนใจในธุรกิจทวัร์นาํเทยีวต่างประเทศนาํข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาแพคเกจทวัร์ให้
สอดคล้องกบัความต้องการทเีปลียนไปของผู้บริโภค 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผู้ใช้บริการบริษัททวัร์
นาํเทยีวต่างประเทศจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 



 2. เพือเปรียบเทียบการตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประทศของผู้ใช้บริการ
บริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

 3. เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทมีีความสัมพันธ์กับการตังใจใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกยีวกบังานวิจยัทีเกยีวขอ้ง 
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

. ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง สงิทเีสนอขายโดยธุรกจิ เพือตอบสนองความจาํเป็น 
หรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิงทีสัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ 
เช่น บรรจุภัณฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็น
สินค้าบริการสถานที บุคคลหรือความคิดผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภัณฑส์ามารถขายได้  

. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือสิงอืน ๆ ทีต้องจ่ายหรือเสียไปเพือให้ได้ 
ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน ดังนัน ผู้กาํหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึง
ต้องคาํนึงถึง คุณค่าทีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึงต้องพิจารณาการยอมรับ
ของลูกค้าในคุณค่า ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายทเีกียวข้อง 
และการแข่งขัน (Etzel, Walker, & Stanton, 2001) 

. สถานที (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึงประกอบด้วย สถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพือเคลือนย้ายสินค้าและบริการ จากองค์การหรือผู้ผลิตไปยังตลาด สถาบันทีนํา
ผลิตภัณฑอ์อกสู่ ตลาด คือสถาบันทางการตลาด อาจจะเป็นคนกลางต่าง ๆ  

. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครืองมือ ทใีช้เพือสร้างความพึงพอใจ ต่อ
ตราสนิค้าหรือบริการหรือความคิดต่อบุคคล โดยใช้เพือจูงใจให้เกดิความต้องการ เพือเตือนความ
ทรงจาํในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชือ และพฤติกรรมการซือ หรือ
เป็นการติดต่อสือสารเกียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซือ เพือสร้าง ความคิดทีมีผลต่ออารมณ์ 
และความรู้สึก ออกมาโดยทางพฤติกรรม การ ติดต่อสือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal 

Selling) ทาํการขายและการติดต่อสอืสารโดยไม่ใช้คน (Non-Personal Selling) เครืองมือในการ
ติดต่อสอืสารมีหลายเครืองมือ องค์การอาจเลือกใช้หนึงหรือ หลายเครืองมือ ซึงต้องใช้หลักการ
เ ลือกใ ช้ เค รือ งการสือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน  ( Integrated Marketing 

Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า คู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครืองมือการส่งเสริมการตลาดทีสาํคัญ ซึงประกอบด้วย การโฆษณา 
(Advertising), การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling), การส่งเสริมการขาย (Sales 



Promotion) ทีมุ่งหมายกระตุ้นความต้องการซือของผู้บริโภค (Consumer), คนกลาง (Trade) 
และพนักงานขาย (Sales Forces), การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 

Relation: PR), การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลทมีีส่วนร่วมในกระบวนการทงัหมดซึงรวมไปถึง

พนักงานผู้ให้บริการ ซึงได้จากการคัดเลือก เพือทาํให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
มากขึนแตกต่างเหนือคู่แข่ง ซึงพนักงานควรมีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติทีดี สามารถ
ตอบสนองต่อลูกค้า อย่างมีความน่าเชือถือ มีความรับผิดชอบ สอืสารกบัลูกค้าได้ดี  

. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมทปีรากฏ ให้ผู้บริโภคได้เหน็ทงัหมด 
ไม่ว่าจะเป็นสถานทซืีอขายผลิตภัณฑ ์หรือสถานทอีนืๆ ทเีกดิปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้ซือกบับริษัท 

. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้าซึง มี
หลากหลายรูปแบบเป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกค้า เพือให้เกดิความรวดเรว็และ
ความประทบัใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) รวมถึงการนาํเสนอผลิตภัณฑ ์การทกัทาย 
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึงผู้บริโภคทาํการ
ค้นหา การซือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึงคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง (Schiffman and Kanuk, 1994) หรือเพือตอบสนองความ
ต้องการภายในครัวเรือนและองค์กร ผู้บริโภคทุกคนทซืีอสนิค้าและบริการไปเพือวัตถุประสงค์เช่น
ว่านีรวมกัน เรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทัวโลกนันมีความแตกต่างกันในลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์อยู่หลายประเดน็ เช่น ในเรืองของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤติกรรมการกนิ การใช้ การซือ และความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ทาํให้มีการซือการบริโภคสินค้าและบริการหลาย ๆ 
ชนิดทีแตกต่างกัน นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอืน ๆ อีกทีทาํให้มีการ
บริโภคแตกต่างกนั (กมลภพ ทพิย์ปาละ, 2555) 
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการตดัสินใจซือ 

คอทเลอร์ (Kotler, ) อธิบายคาํว่า การตัดสินใจซือ หมายถึง ผู้บริโภคแต่ละคน
จะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสาํหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ 
ผลิตภัณฑบ์างอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทยีบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคกไ็ม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน   

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ หมายถึง ผู้บริโภคมีรูปแบบและ
ขันตอนในการตัดสินใจซือสินค้าหรือบริการแต่ละประเภททีแตกต่างกัน  สําหรับสินค้าบาง
ประเภท  ผู้บริโภคอาจต้องใช้เวลาในการตัดสนิใจนานและต้องการข้อมูลมาก  ได้แก่  สนิค้าราคา
แพง  อายุการใช้งานนาน ๆ ไม่เปลียนบ่อย  โดยเฉพาะถ้าเป็นสนิค้าหรือบริการทไีม่เคยใช้มาก่อน  
เช่น  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  รถยนต์  บ้าน  เป็นต้น  แต่สาํหรับสนิค้าบางประเภทกลับใช้เวลา



สนั  ไม่ต้องการข้อมูลมากนักในการตัดสนิใจ  หรือบางครังผู้บริโภคอาจจะตัดสนิใจในทนัทโีดยไม่
ต้องพิจารณาข้อมูลเพิมเติม  อย่างไรกด็ี  ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจสาํหรับสินค้าหรือบริการ
ประเภทใด  ผู้บริโภคจะมีความเสียงจากการตัดสินใจ  คือ  นอกจากสิงทเีขาคาดหวังว่าจะได้รับ
แล้ว  ผู้บริโภคต้องยอมรับความเสยีงในสิงทเีขาไม่พึงปรารถนาจากการตัดสนิใจซือนัน ๆ ด้วย  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้สรุปเป็นกรอบแนวคิด ดงัน ี 
ตวัแปรอิสระ                                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 

ความตงัใจใชบ้ริการบริษทัทวัร์นาํ
เทียวต่างประทศของประชากรชาว

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้



ระเบยีบวิธีการวิจยั 
ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักท่องเทยีวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทเีคย

ใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ 

ตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ นักทอ่งเทยีวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทเีคยใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทแีน่นอน ดังนัน ผู้วิจัย
จึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยคํานวณจากสูตรกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรของคอแครน 
(Cocharn,1997) โดยกาํหนดระดับความเชือมันท ี % ได้ขนาดตัวอย่างทจีาํนวน 385 คน 
การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาํข้อมูลทรีวบรวมได้ทังหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ทงัหมดโดยใช้เครืองมือประกอบการศึกษาคือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการ
อธิบายข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statics) การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis testing) ใช้ค่า T-test ใช้เปรียบเทยีบตัวแปรอสิระทจีาํแนกออกเป็น  กลุ่ม และค่า 
One-Way ANOVA ใช้ทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระทีจําแนกเป็น  กลุ่ม หากพบความ
แตกต่าง จะทาํการทดสอบค่าเฉลียแบบจับคู่พหุคูณ (multiple Comparison) โดยใช้การคาํนวณ
วิธแีบบ LSD 

 

ผลการวิเคราะห ์
ส่วนที 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึงประกอบด้วย เพศ  ชันปีทศึีกษา และ
หลักสตูรทศึีกษา โดยการหาค่าความถแีละร้อยละ มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลส่วนบุคคล จํานวน  รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 159 41.30 

หญิง 226 58.70 

รวม 385 100.00 

อายุ   

น้อยกว่า 5 ปี 88 22.86 

25 – 35 ปี   245 63.64 

36 – 45 ปี    52 13.51 

รวม 385 100.00 

สถานภาพ   

โสด 261 67.79 

สมรส 99 25.71 

หม้าย/หย่าร้าง 25 6.49 

รวม 385 100.00 

ระดับการศึกษา   

ตาํกว่าปริญญาตรี      28 7.27 

ปริญญาตรี 267 69.35 

สงูกว่าปริญญาตรี 90 23.38 

รวม 385 100.00 

อาชีพ   

รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 73 18.96 

พนักงานบริษัทเอกชน         210 54.55 

เจ้าของกจิการ ธุรกจิส่วนตัว 46 11.95 

นักเรียน/นักศึกษา 56 14.55 

รวม 385 100.00 

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน     



ขอ้มูลส่วนบุคคล จํานวน  รอ้ยละ 
ไม่เกนิ ,  บาท 116 30.13 

20,001 – 30,  บาท 107 27.79 

30,001 – 40,  บาท 87 22.60 

40,001 – 50,  บาท 63 16.36 

50,001 – 60,000 บาท 8 2.08 

70,0  บาท ขนึไป 4 1.04 

รวม 385 100.00 

ประเทศทตีัดสนิใจหรือกาํลังตัดสนิใจเลือกใช้บริการบริษัททวัร์   

โซนทวีปเอเชียตะวันออก 108 28.05 

โซนประเทศในอาเซียน 87 22.60 

โซนทวีปยุโรป 108 28.05 

โซนทวีปอเมริกาเหนือ 23 5.97 

โซนทวีปอเมริกาใต้ 39 10.13 

โซนทวีปตะวันออกกลาง 20 5.19 

รวม 385 100.00 

 
ส่วนที 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัรน์าํเทียว
ต่างประเทศ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีอิทธพิลต่อการเลือกใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ โดยการหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน มีผลการ
วิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี 

ตารางค่าเฉลียและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัรน์าํเทียวต่างประเทศ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีอิทธพิลต่อการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ 

 S.D. ระดับความสาํคัญ 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.45 0.707 มากทสีุด 
2. ด้านราคา 4.49 0.759 มากทสีุด 

3. ด้านช่องทางการตลาด 4.24 0.803 มากทสีุด 



4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.21 0.832 มากทสีุด 
5. ด้านบุคลากร 4.51 0.787 มากทสีุด 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.38 0.654 มากทสีุด 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.54 0.749 มากทสีุด 

รวม 4.40 0.651 มากทสีุด 

ส่วนที 3 ความตงัใจใชบ้ริการบริษทัทวัรน์าํเทียวต่างประเทศ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ โดยการ

หาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน มีผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี 
ตารางค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความตงัใจใช้บริการบริษทัทัวร์นําเทียว
ต่างประเทศ 
ความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. เมือต้องการเดินทางไปท่องเทียวต่างประเทศ จะ
เลือกใช้บริการทวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ 

3.59 1.128 มาก 

2. เมือใช้บริการทวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ จะใช้บริการ
บริษัทเดิมเป็นประจาํ 

3.69 1.083 มาก 

3. หากมีผู้แนะนําให้ใช้บริษัททัวร์นําเทียวอืน ก็จะ
ยังคงเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวเดิมทเีคยใช้
บริการ 

3.65 0.989 มาก 

. ยังคงใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียวเดิมทีใช้บริการ 
แม้ว่าจะมีการปรับราคาทสีงูขึน 

3.42 1.073 มาก 

. ยอมจ่ายค่าบริการบริษัททัวร์นําเทียวทีสูง ขึน 
เพือให้ได้รับการบริการทีดีกว่าหรือการบริการที
สงูขนึ 

3.76 1.042 มาก 

รวม 3.62 0.940 มาก 

 
ส่วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที 1 เพศทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ในการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที 2 เพศทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านราคาในการเลือกใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 



 สมมติฐานที 3 เพศทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านช่องทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที 4 เพศทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านการส่งเสริมการตลาด 
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที 5 เพศทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญด้านบุคลากรในการเลือกใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที 6 เพศทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านลักษณะกายภาพใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที 7 เพศทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านกระบวนการให้บริการ
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 
 พบว่า เพศทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ ทัง 7 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05  ดังนันจึงปฏเิสธสมมติฐานท ี1, 2, 

3, 4, 5,  และ 7    
 สมมติฐานที  อายุทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ในการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  อายุทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านราคาในการเลือกใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  อายุทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านช่องทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  อายุทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญด้านการส่งเสริมการตลาด 
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  อายุทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านบุคลากรในการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  อายุทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านลักษณะกายภาพใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  อายุทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้านกระบวนการ
ให้บริการในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 



 พบว่า อายุทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกัน ทงั 7 ด้านได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ ์    
ด้านราคา  ด้านช่องทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการ ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05  ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานท ี , , 

, , ,  และ  

 เมอืทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธ ีLeast Square Difference (LSD) พบว่า 
 1)  นักท่องเทยีวทอีายุน้อยกว่า 5 ปี ให้ความสาํคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ น้อยกว่านักท่องเทียวทีมีอายุ 5 – 35 ปี   
และ 6 – 45 ปี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ 
 2) นักท่องเทียวทีอายุน้อยกว่า 5 ปี ให้ความสาํคัญปัจจัยด้านช่องทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ มากกว่านักทอ่งเทยีวทมีีอายุ 5 – 35 ปี   และ
36 – 45 ปี  
 สมมติฐานที  สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านผลิตภัณฑ์ใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านราคาในการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้านช่องทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านการส่งเสริม
การตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  สถานภาพทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญด้านบุคลากรในการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้านลักษณะ
กายภาพในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที 21 สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านกระบวนการ
ให้บริการในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

พบว่า สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยด้านราคา ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานท ี1 ,  และ  



และพบว่า  สถานภาพทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความสาํคัญของด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การตลาด ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียว
ต่างประเทศ ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05  ดังนันจึงปฏเิสธสมมติฐานท ี15, 17,  และ 21 

สมมติฐานที  ระดับการศึกษาทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญด้านผลิตภัณฑ์
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  ระดับการศึกษาทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านราคาใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  ระดับการศึกษาทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านช่องทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  ระดับการศึกษาทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านบุคลากร
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  ระดับการศึกษาทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านลักษณะ
กายภาพในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้าน
กระบวนการให้บริการในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

พบว่า ระดับการศึกษาทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านบุคลากรในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกัน ทรีะดับ
นัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที 15,  และ  และพบว่า  ระดับการศึกษาที
แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความสาํคัญของด้านช่องทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียว
ต่างประเทศ ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05  ดังนันจึงปฏเิสธสมมติฐานท ี17, 18, 20 และ 21 

เมอืทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธ ีLeast Square Difference (LSD) พบว่า 
1) นักท่องเทยีวทมีีการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีให้ความสาํคัญกับด้าน

ผลิตภัณฑ์ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศน้อยกว่านักท่องเทยีวทมีีการศึกษา
สงูกว่าปริญญาตรี 

2) นักท่องเทยีวทีมีการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรีให้ความสาํคัญกับด้านราคา และด้าน
บุคลากรในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศน้อยกว่านักท่องเทียวทีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขนึไป  



สมมติฐานที  อาชีพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านผลิตภัณฑ์ในการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  อาชีพทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญด้านราคาในการเลือกใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  อาชีพทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านช่องทางการตลาด
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  อาชีพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้านการส่งเสริม
การตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  อาชีพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านบุคลากรในการ
เลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที 34 อาชีพทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญด้านลักษณะกายภาพใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

สมมติฐานที  อาชีพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้านกระบวนการ
ให้บริการในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

พบว่า อาชีพทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ ทัง 7 ด้านได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์     ด้าน
ราคา  ด้านช่องทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ  
ด้านกระบวนการให้บริการ ทีระดับนัยสาํคัญ 0.05  ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานท ี , , , 

, ,  และ  

 เมอืทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธ ีLeast Square Difference (LSD) พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า 1) นักทอ่งเทยีวทมีีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ความสาํคัญ
กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  นักเรียน/นักศึกษา  
2) ธุรกิจส่วนตัว  ให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่าพนักงานบริษัทเอกชนและ
นักเรียน/นักศึกษา 
 ด้านราคา และด้านบุคคล พบว่า 1) นักท่องเทยีวทมีีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกจิ ให้
ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านราคา และด้านบุคคลมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกจิส่วนตัว  
นักเรียน/นักศึกษา  2) พนักงานบริษัทเอกชน ให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านราคา และด้านบุคคล
มากกว่า ธุรกจิส่วนตัวและนักเรียน/นักศึกษา 



 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า นักท่องเทียวทีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้
ความสาํคัญกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกจิส่วนตัว  
นักเรียน/นักศึกษา   
 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า นักท่องเทียวทีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้
ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการน้อยกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   
 สมมติฐานที  รายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกนัมีอิทธพิลต่อความสาํคัญด้านผลิตภัณฑ์
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  รายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านราคาใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  รายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านช่องทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  รายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  รายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านบุคลากร
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  รายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญด้านลักษณะ
กายภาพในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที  รายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้าน
กระบวนการให้บริการในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั 

 พบว่า รายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ ทงั 7 ด้านได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการ ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05  ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานท ี , 

, , , ,  และ  

 เมอืทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธ ีLeast Square Difference (LSD) พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า นักท่องเทยีวทีมีรายได้ไม่เกิน 
20,  บาท และ 40,  บาทขึนไปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
กระบวนการให้บริการน้อยกว่ารายได้ 30,001 – 40,  บาท   



 ด้านราคา พบว่า 1) นักท่องเทียวทีมีรายได้ไม่เกิน ,  บาท ให้ความสาํคัญกับ
ปัจจัยด้านราคาน้อยกว่ารายได้ 20,001 บาทขึนไป 2) นักท่องเทยีวทีมีรายได้ 40,  บาทขึน
ไปให้ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านราคาน้อยกว่ารายได้ 30,001 – 40,  บาท 

 ด้านช่องทางการตลาด พบว่า 1) นักท่องเทยีวทีมีรายได้20,001 – 30,  บาทให้
ความสาํคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการตลาด มากกว่ารายได้ ไม่เกิน ,  บาทและรายได้ 
30,001 – 40,  บาท  2) นักทอ่งเทยีวทมีีรายได้ 40,  บาทขนึไปให้ความสาํคัญกบัปัจจัย
ด้านช่องทางการตลาด น้อยกว่ารายได้ ไม่เกนิ 40,  บาท 

 ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า นักท่องเทียวทีมีรายได้ 40,  บาทขึนไปให้
ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด น้อยกว่ารายได้ ไม่เกนิ 40,  บาท 

 ด้านบุคคล พบว่า 1) นักท่องเทยีวทมีีรายได้ ไม่เกิน ,  บาทให้ความสาํคัญกับ
ปัจจัยด้านบุคคล น้อยกว่ารายได้ 20,001 – 30,  บาท  2) นักท่องเทยีวทมีีรายได้ 40,  
บาทขนึไปให้ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านบุคคล น้อยกว่ารายได้ 20,001 – 40,  บาท 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า นักท่องเทียวทีมีรายได้ ไม่เกิน ,  บาทให้
ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด น้อยกว่ารายได้ 30,001 – 40,  บาท  
 สมมติฐานที 43 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านเพศ ของผู้ใช้บริการทแีตกต่างกนั มีผลต่อ
ความตงัใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ แตกต่างกนั 

 พบว่า เพศทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียว
ต่างประเทศแตกต่างกนั ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏเิสธสมมติฐานท ี43 

 สมมติฐานที 44 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านอายุของผู้ใช้บริการทแีตกต่างกัน มีผลต่อ
ความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ แตกต่างกนั 

 พบว่า อายุทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียว
ต่างประเทศแตกต่างกนั ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏเิสธสมมติฐานท ี44 

 สมมติฐานที 45 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านสถานภาพ ของผู้ใช้บริการทแีตกต่างกนั มี
ผลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ แตกต่างกนั 

 พบว่า เพศทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียว
ต่างประเทศแตกต่างกนั ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏเิสธสมมติฐานท ี43 

 สมมติฐานที 46 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านระดับการศึกษา ของผู้ใช้บริการทแีตกต่าง
กนั มีผลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ แตกต่างกนั 

 พบว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นาํ
เทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานท ี46 



 เมอืทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธ ีLeast Square Difference (LSD) พบว่า นักทอ่งเทยีว
ทีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียวต่างประเทศมากกว่า
นักทอ่งเทยีวทมีีการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
 สมมติฐานที 47 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านอาชีพ ของผู้ใช้บริการทแีตกต่างกัน มีผล
ต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ แตกต่างกนั 

 พบว่า อาชีพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียว
ต่างประเทศแตกต่างกนั ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานท ี47 

 เมอืทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธ ีLeast Square Difference (LSD) พบว่า นักทอ่งเทยีว
ทมีีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษามีความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทียว
ต่างประเทศมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและเจ้าของกจิการ ธุรกจิส่วนตัว 
 สมมติฐานที 48 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านรายได้ต่อเดือน ของผู้ใช้บริการทแีตกต่าง
กนั มีผลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ แตกต่างกนั 

 พบว่า รายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นํา
เทยีวต่างประเทศไม่แตกต่างกนั ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏเิสธสมมติฐานท ี48 

 สมมติฐานที 49 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ มีผลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ ของประชากร
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากรมีผลต่อความตังใจใช้บริการ
บริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร( P-value < 0.05)  
ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการตลาด ด้านลักษณะกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการไม่มีผลต่อ
ความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 (P-value > 0.05)  
 และพิจารณาค่าสัมประสิทธิการถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากรมีค่าสัมประสิทธิการถดถอย เท่ากับ 0.397,  0.396 และ 
0.298 ตามลําดับ ดังนันแสดงว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
บุคลากรมีผลเชิงบวกต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทยีวต่างประเทศ  ส่วนปัจจัยด้านรา
คามีค่าสัมประสิทธิการถดถอย เท่ากับ -0.705 ดังนันแสดงว่า ปัจจัยด้านราคามีผลเชิงลบต่อ
ความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ   



 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายการเปลียนแปลงความตังใจใช้
บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
35.9  (R2 = 0.359) 
 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ 

-  ปี คิดเป็นร้อยละ .  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 54.55 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน ,  บาท คิด
เป็นร้อยละ .  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจหรือกาํลังตัดสินใจทีจะไปประเทศโซนทวีป
เอเชียตะวันออก และโซนทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ .  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
บริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมากทสีุด เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านทีกลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญเรียงตามลาํดับดังนี ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือ 
ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการตลาด และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ 

ผลการศึกษาพบว่า ความตังใจทจีะใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างยอมจ่ายค่าบริการบริษัททัวร์นําเทียวทีสูงขึน เพือให้ได้รับการบริการทีดีกว่าหรือการ
บริการทสีงูขึน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ตังใจจะใช้บริการบริษัทเดิมเป็นประจาํ เมือใช้บริการ
ทวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ  

อภิปรายผลการวิจยั 
1. เพศทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทงันีอาจเป็นเพราะทงัเพศหญิง
และเพศชายต่างต้องการบริษัททัวร์ทีมีคุณภาพ มีเชือเสียงน่าเชือถือ จึงให้ความสาํคัญกับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับวันคาํ ประเสริฐศักดิ (2555) ได้ทาํการศึกษา กล
ยุทธ์การตลาดบริการทีมีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทย ในการท่องเทียวนครหลวงเวียง
จันทร์ พบว่า เพศทต่ีางกนัให้ความสาํคัญต่อกลยุทธก์ารบริการไม่ต่างกนั 

2. อายุทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ใน
การเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทงันีอาจเป็นเพราะอายุทมีากขึนมี
เหตุผลในการตัดสินใช้บริการจากประสบการณ์  จึงทาํให้เกิดความความชอบและแรงจูงใจ
แตกต่างระหว่างกลุ่มอายุ  ซึงสอดคล้องกับ สุดหทยั ก้องมณีรัตน์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยทมีีผล
ต่อการตัดสนิใจซือทวัร์ประเทศเกาหลีของนักท่องเทยีวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า  สาํหรับปัจจัย



ทางด้านการส่งเสริมการตลาด อายุทแีตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการซือราคาแพคเกจทัวร์ และ 
ความชอบในการทอ่งเทยีวทแีตกต่างกนั 

3.  สถานภาพทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยด้านราคา ด้านส่งเสริม
การตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียวต่างประเทศ
แตกต่างกัน  ทังนีอาจเป็นนักท่องเทียวทีมีสถานภาพสมรสได้รับอิทธิพลการตัดสินใจจาก
ครอบครัว  ในขณะทีผู้ทีโสดจะตัดสินใจด้วยตนเองหรือได้รับิทธิลจากเพือนจึงทาํให้เกิดความ
แตกต่าง ซึงสอดคล้องกับ อัญมณี อุดมถิรพันธุ์ (2559)  ได้ทาํการศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อ
การซือแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเทียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือเพคเกจทวัร์ของนักทอ่งเทยีวแตกต่างกนั 

4. ระดับการศึกษาทแีตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา 
และด้านบุคลากรในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทียวต่างประเทศแตกต่างกัน  ทงันีอาจเป็น
เพราะผู้ทีมีการศึกษาสูงกว่ามีความรู้ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลมากกว่าเพือวิเคราะห์
เปรียบเทยีบให้ได้คุณภาพการให้บริการและราคาทดีี ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2550) ทกีล่าวว่า ระดับการศึกษา  เป็นปัจจัยหนึงททีาํให้บุคคลมีความคิด ค่านิยมชมชอบ 
หรือพฤติกรรมทแีตกต่างกัน สาํหรับคนทมีีการศึกษาสูงกมี็แนวโน้มทีจะใช้สินค้าทีมีคุณภาพที
ดีกว่าผู้ทมีีระดับการศึกษาตาํ อาจเนืองด้วยความรู้หรือประสบการณ์ทมีีต่าง ๆ ทผ่ีานการคิดและ
การวิเคราะห์เป็นอย่างดี 

5. อาชีพทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ใน
การเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ ทัง 7 ด้าน ทงันีอาจเป็นเพราะวิถีการดาํเนิน
ชีวิตของแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกันประกอบกับการได้รับอิทธิพลจากเพือนร่วมงานที
แลกเปลียนประสบการณ์การไปเทยีวต่างประเทศ จึงทาํให้เกดิความแตกต่างระหว่างกลุ่มอาชีพ ซึง
สอดคล้องกบั บุญญรัตน์ ม่วงเนย ( , บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทมีีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่องเทยีวแบบแพ็คเกจทวัร์ของนักท่องเทียวชาวไทย  
ผลการศึกษาพบว่า อาชีพต่างกันให้ความสาํคัญกับส่วนประสมทางการตลาดต่างกันในด้าน
ผลิตภัณฑ ์ด้านราคา  

6. รายได้ทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศแตกต่างกนั ทงั 7 ด้าน ทงันีอาจเป็นเพราะผู้
ทีมีรายได้มากกว่ามีกาํลังในการซือสินค้าและบริการจึงทาํให้สามารถเลือกใช้บริการบริษัททัวร์
ต่างประเทศได้หลากหลายกว่า โดยจะให้ความสาํคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ทีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตนเองเป็นหลัก  ซึงสอดคล้องกบั บุญญรัตน์ ม่วงเนย ( , บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่องเทียวแบบ
แพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเทียวชาวไทย  ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่างกันให้ความสาํคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  และ



สอดคล้องกบั สดุหทยั ก้องมณีรัตน์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือทวัร์ประเทศ
เกาหลีของนักท่องเทยีวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า  สาํหรับปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด
อายุทีแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการซือราคาแพคเกจทัวร์ และ ความชอบในการท่องเทียวที
แตกต่างกนั 

7. ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทยีว
ต่างประเทศแตกต่างกนั ทงันีอาจเป็นเพราะการใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศมีราคาสูง
กว่าเดินทางไปเทยีวด้วยตนเอง ซึงผู้ทรีะดับการศึกษาทสีูงกว่ามีรายได้สูงกว่าจึงมีกาํลังใช้จ่ายใน
การท่องเทียวต่างประเทศ  สามารถเลือกใช้บริการบริษัททัวร์ทีมีคุณภาพในการให้บริการ ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีทีพักและอาหารทีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา  ทาํให้เกิดความประทับใจ 
และมคีวามตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศอกีในครังต่อไปจนเกดิเป็นความภักดีต่อ
บริษัททวัร์  ในขณะทผู้ีทมีีการศึกษาทตีาํกว่าอาจเลือกไปเทยีวต่างประเทศโดยเดินทางด้วยตนเอง
เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า   ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กมลภพ ทพิย์ปาละ (2555) ที
กล่าวว่า  ความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์เช่น ระดับการศึกษา ทาํให้พฤติกรรม
การกิน การใช้ การซือ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ดังนัน
จึงมีการซือการบริโภคสนิค้าและบริการหลาย ๆ ชนิดทแีตกต่างกนั 

8. อาชีพทแีตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ
แตกต่างกัน ทงันีอาจเป็นเพราะความจาํเป็นและระยะเวลาการท่องเทยีวทแีต่ละอาชีพสามารถทาํ
ได้ตามความต้องการแตกต่างกัน  ซึงหากบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศสามารถให้บริการโดย
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวแต่ละอาชีพได้   จะทาํให้เกดความภักดีทีจะตังใจใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศในครังต่อไปและเกดิการแนะนาํให้คนรู้จักในอาชีพเดียวกนั  
ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ทกีล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลนัน จะ
นาํไปซึงความต้องการในผลิตภัณฑนั์นๆ ทแีตกต่างกนั  

9. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
บุคลากรมีผลเชิงบวกต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ  แสดงให้เหน็ว่า หาก
บริษัททัวร์ต่างประเทศสามารถจัดส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านบุคลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการของนักทอ่งเทยีวจะทาํให้นักทอ่งเทียวมี
ความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียวต่างประเทศเพิมขึน  นอกจากนีผลการศึกษายังพบว่า 
ปัจจัยด้านราคามีผลเชิงลบต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ  แสดงให้เหน็ว่า 
หากการให้บริการของบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศมีราคาสูงขึนจะทาํให้ความตังใจใช้บริการ
บริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศของนักท่องเทยีวลดลง  ซึงสอดคล้องกบั พัดชา ตีระดิเรก (2559) 
ศึกษา ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท ทัวร์นําเทียวของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคาส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท ทัวร์นําเทียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ 



ปริมณฑล  และสอดคล้องกบัการศึกษาของ โก้ จูเนียร์ ซาลาโมเน่ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยทส่ีงผล
ให้นักท่องเทยีวชาวไทย ตัดสินใจซือแพคเกจการเดินทางไปเทยีวประเทศอติาลี ลการศึกษาพบว่า 
การประชาสัมพันธ์ของประเทศอิตาลี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือแพคเกจการเดินทางไป
เทยีวประเทศอติาลีของนักทอ่งเทยีวชาวไทย 
 
ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากงานวิจยั 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และความตังใจใช้บริการ
บริษัททัวร์นําเทียวต่างประเทศของนักท่องเทียว ดังนันผู้ประกอบการควรจัดส่วนประสมทาง
การตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม  เพือให้เกดิการ
ตักสินใจใช้บริการเพิมขึน ในขณะเดียวกันผลการศึกษาครังนียังพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากรมีผลเชิงบวกต่อ
ความตังใจใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทยีวต่างประเทศ   ดังนันเพือให้นักท่องเทยีวมีความตังใจใช้
บริการบริษัททวัร์ต่างประเทศเพิมขึน ควรให้ความสาํคัญกับปัจจัยดังกล่าวทงั 4 ด้าน โดยผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะแต่ละด้านดังนี  

ด้านผลิตภัณฑ ์บริษัทควรให้ความสาํคัญกบัโปรแกรมนาํเทยีวมีความน่าสนใจ มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกบัจาํนวนวันทเีดินทาง โดยใช้เวลาในแต่ละสถานททีไีปเทยีวอย่างเหมาะไม่
น้อยหรือมากจนเกนิไป  นอกจากนีควรทาํตามทสีญัญาไว้กบัลูกค้าเพือเกดิความน่าเชือถือ   

ด้านราคา เนืองจากราคาส่งผลเชิงลบต่อความตังใจใช้บริการบริษัททวัร์ ดังนันเพือให้
นักท่องเทยีวมีความตังใจใช้บริการ  ดังนันระดับราคาควรมีความเหมาะสมสมเหตุสมผล มีคุ้มค่า 
เมือเทียบกับสิงทีนักท่องเทียวจะได้รับจากการเดินทางไปกับบริษัททัวร์ นอกจากนีควรมีราคาที
แน่นอน ระบุราคาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เหน็ชัดเจน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีโปรโมชัน เช่น การลดราคาให้ในกรณีต่าง ๆ ให้ลูกค้า
เดิมหรือการแนะนาํลูกค้าใหม่  แจกของแถมในช่วงเทศกาล และมีการการโฆษณาผ่านสอืต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสอืออนไลน์ทรัีบความนิยมในปัจจุบัน 

ด้านบุคลากร บริษัทควรรับพนักงานทีมีความรู้ความสามารถเข้าทาํงาน และมีการ
อบรมพนักงานอย่างต่อเนืองเป็นประจาํ เพือเพิมทกัษะความรู้ความสามารถในการให้บริการด้าน
การทอ่งเทยีวแก่พนักงาน ทงัยังสามารถแก้ปัญหาทเีกดิขึนได้ 

สาํหรับผลการศึกษาทีพบว่า อายุมีอิทธิพลต่อความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นําเทียวต่างประเทศ  ดังนันควรมีโปรแกรมการ
ทอ่งเทยีวให้เหมาะสมกบันักท่องเทยีวในแต่ละช่วงอายุ   ในขณะทรีายได้มีอิทธพิลต่อความสาํคัญ
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นาํเทียวต่างประเทศ ดังนัน



กลุ่มนักท่องเทยีวทมีีรายได้สูงควรเลือกทพัีก  และอาหารทมีีคุณภาพให้เหมาะสมกับราคาทตีังไว้
สูง  ในขณะทีกลุ่มนักท่องเทียวรายได้ตาํควรเลือกโปรแกรมการท่องเทียว ทีพัก  และอาหารทมีี
ความคุ้มค่า   

สาํหรับผลการศึกษาทีพบว่า ระดับการศึกษาและอาชีพมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
บริการบริษัททวัร์นาํเทยีวต่างประเทศ  ดังนันบริษัทควรมีโปรโมชันส่วนลดสาํหรับลูกค้าททีาํงานที
เดียวกันและไปเทยีวเป็นกลุ่มมากกว่า 10 คน ขึนไป  และมีความหลากหลายของโปรแกรมทวัร์ที
มีคุณภาพทงัทพัีก อาหารเหมาะสมกับราคาทสีูง  กับโปรแกรมทวัร์ทรีาไม่แพงมากนักแต่มีความ
คุ้มค่าให้กลุ่มนักทอ่งเทยีวทมีีระดับการศึกษาแตกต่างกนัเลือกใช้บริการ   
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