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การศึกษาวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ เปรียบเทียบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) และความตังใจใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นําเทียวต่ างประเทศจําแนกตามลั กษณะส่วนบุ คคล
และศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีมีความสัมพั นธ์กับการตังใจใช้ บริ การบริ ษัท
ทั ว ร์ นํา เที ยวต่ า งประทศ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ นั ก ท่ อ งเที ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครทีเคยใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ จํานวน 385 คน ใช้ สอบถามเป็ น
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ t-test, ANOVA และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่าทุกด้ านมีความสําคัญระดับมาก และความตังใจทีจะใช้ บริ การบริ ษัททัวร์นาํ เทียว
ต่างประเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการให้ ความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน 2) ระดับการศึกษาและอาชีพทีแตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน 3) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านบุคลากรมีผลเชิงบวกต่อความ
ตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ในขณะทีปั จจัยด้ านราคามีผลเชิงลบต่อความตังใจ
ใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
คําสําคัญ : บริษัททัวร์นาํ เทียว, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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Dissertation topic: Factors Affecting the Selection of Tour Operators for
Overseas Tourists of Thai People in Bangkok
Parichat Chaisophap3
Dr. Jiraporn Chomsuan4
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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บทนํา
อุตสาหกรรมการท่องเทียวของไทยนัน สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศเป็ นจํานวน
มาก นอกจากนีประเทศไทยยังเป็ นประเทศทีมีจาํ นวนนักท่องเทียวต่างชาติเข้ ามาท่องเทียวเป็ น
จํานวนมาก จะเห็นได้ จากสถิติของจํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติทเข้
ี ามายังประเทศไทยมีจาํ นวน
ทีเพิ มมากขึนทุกปี และมีแนวโน้ มจะเพิ มขึนเรื อย ๆ แต่จาํ นวนนักท่องเทียวชาวไทยทีตัดสิน ใจ
เลือกเดินทางไปท่องเทียวต่างประเทศเองก็มีจาํ นวนทีเพิมมากขึนเช่นกัน
ซึงในปี 2560 มีนักท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound Tourism)
เป็ นจํานวนมากประมาณ 8.83 ล้ านคน โดยประเทศทีนั กท่องเทียวเดินทางไปและมีการใช้ จ่า ย
สูงสุดคือ ประเทศญีปุ่ น ซึงมีการใช้ จ่ายสูงถึง 42,290.78 ล้ านบาท การเดินทางไปท่องเทียวใน
ต่างประเทศของนักท่องเทียวชาวไทยมีจาํ นวนทีเพิ มขึนเรื อย ๆ เป็ นประจําทุกปี โดยในปี พ.ศ.
2560 มีจาํ นวนนักท่องเทียวชาวไทยสูงถึง 8.83 ล้ านคน ซึงเพิมขึนจากปี พ.ศ. 2559 ซึงมีจาํ นวน
นักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 7.98 ล้ านคน เพิมขึน 0.85 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 10.65
การเดินทางไปท่องเทียวต่ างประเทศของนั กท่องเทียวชาวไทยนั น มีทังแบบทีเลือก
เดินทางไปท่องเทียวด้ วยตนเอง และแบบทีเลือกเดินทางไปท่องเทียวโดยใช้ บริการผ่านทางบริษัท
นําเทียว ซึงจํานวนของผู้ทตัี ดสินใจเดินทางไปท่องเทียวต่างประเทศโดยเลือกใช้ บริการผ่านบริษัท
นําเทียวในมีจาํ นวนเพิมขึนเรือย ๆ ซึงสอดคล้ องกับจํานวนผู้ทเดิ
ี นทางไปท่องเทียวต่างประเทศที
มีจาํ นวนเพิมมากขึนด้ วยเช่นกัน
จากการทีมีจาํ นวนนักท่องเทียวชาวไทยเลือกเดินทางไปท่องเทียวต่างประเทศโดยการ
ใช้ บ ริ ก ารผ่ า นบริ ษั ท นํา เที ยวที เพิ มขึ น ทํา ให้ บ ริ ษั ท นํา เที ยวที เป็ นประเภท Outbound ทีนํา
นักท่องเทียวชาวไทยไปเทียวต่างประเทศนันมีโอกาสในการให้ บริการนักท่องเทียวชาวไทยมากขึน
และยังช่วยให้ บริษัทมีรายได้ เพิมขึนตามไปด้ วย
ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษา ปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียว
ต่างประเทศของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพือเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการและ
ผู้สนใจในธุรกิจทัวร์นาํ เทียวต่างประเทศนําข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผน และพัฒนาแพคเกจทัวร์ให้
สอดคล้ องกับความต้ องการทีเปลียนไปของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผู้ใช้ บริการบริษัททัวร์
นําเทียวต่างประเทศจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล



2. เพือเปรียบเทียบการตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประทศของผู้ใช้ บริการ
บริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
3. เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีมีความสัมพันธ์กับการตังใจใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกิจ เพือตอบสนองความจําเป็ น
หรื อความต้ องการของลู กค้ าให้ เกิดความพึ งพอใจ ประกอบด้ วยสิงทีสัมผัสได้ และสัมผัสไม่ ได้
เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้ า บริการและชือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ น
สิ น ค้ า บริ ก ารสถานที บุ ค คลหรื อ ความคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี อ รรถประโยชน์ (Utility) คุ ณ ค่ า
(Value) ในสายตาของลูกค้ า จึงจะมีผลทําให้ ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิงอืน ๆ ทีต้ องจ่ ายหรื อเสียไปเพื อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์หรื อ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่ างคุณค่า
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน ดังนัน ผู้กาํ หนดกลยุทธ์ด้านราคาจึง
ต้ องคํานึงถึง คุณค่าทีรั บรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้ า ซึงต้ องพิจารณาการยอมรั บ
ของลูกค้ าในคุณค่า ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
และการแข่งขัน (Etzel, Walker, & Stanton, 2001)
. สถานที (Place) หมายถึง โครงสร้ า งของช่ องทางซึ งประกอบด้ วย สถาบั น และ
กิจกรรม ใช้ เพื อเคลื อนย้ ายสินค้ าและบริ การ จากองค์การหรื อผู้ ผลิ ตไปยั งตลาด สถาบั นทีนํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด คือสถาบันทางการตลาด อาจจะเป็ นคนกลางต่าง ๆ
. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครืองมือ ทีใช้ เพือสร้ างความพึงพอใจ ต่อ
ตราสินค้ าหรือบริการหรือความคิดต่อบุคคล โดยใช้ เพือจูงใจให้ เกิดความต้ องการ เพือเตือนความ
ทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชือ และพฤติกรรมการซือ หรือ
เป็ นการติดต่อสือสารเกียวกับข้ อมู ลระหว่ างผู้ขายกับผู้ซือ เพื อสร้ าง ความคิดทีมีผลต่ออารมณ์
และความรู้ สึก ออกมาโดยทางพฤติ ก รรม การ ติ ด ต่ อ สือสารอาจใช้ พนั กงานขาย ( Personal
Selling) ทําการขายและการติดต่อสือสารโดยไม่ใช้ คน (Non-Personal Selling) เครืองมือในการ
ติดต่อสือสารมีหลายเครืองมือ องค์การอาจเลือกใช้ หนึงหรือ หลายเครืองมือ ซึงต้ องใช้ หลักการ
เลื อ กใช้ เครื องการสื อสาร การตลาดแบบ ประสมประสานกั น ( Integrated Marketing
Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้ า คู่แข่งขัน ผลิ ตภัณฑ์ โดยบรรลุ
จุ ดมุ่ งหมายร่ วมกัน ได้ เครื องมื อ การส่ งเสริ มการตลาดทีสํา คั ญ ซึ งประกอบด้ ว ย การโฆษณา
(Advertising), การขายโดยใช้ พนั ก งานขาย (Personal Selling), การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales



Promotion) ทีมุ่ งหมายกระตุ้นความต้ อ งการซือของผู้ บริ โภค (Consumer), คนกลาง (Trade)
และพนั ก งานขาย (Sales Forces), การให้ ข่ า วและการประชาสั ม พั น ธ์ (Publicity and Public
Relation: PR), การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลทีมีส่วนร่วมในกระบวนการทังหมดซึงรวมไปถึง
พนักงานผู้ให้ บริการ ซึงได้ จากการคัดเลือก เพือทําให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
มากขึ นแตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ซึ งพนั ก งานควรมี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ทัศ นคติ ทีดี สามารถ
ตอบสนองต่อลูกค้ า อย่างมีความน่าเชือถือ มีความรับผิดชอบ สือสารกับลูกค้ าได้ ดี
. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้ อมทีปรากฏ ให้ ผ้ ูบริโภคได้ เห็นทังหมด
ไม่ว่าจะเป็ นสถานทีซือขายผลิตภัณฑ์ หรือสถานทีอืนๆ ทีเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ซือกับบริษัท
. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้ บ ริ ก ารแก่ลู กค้ า ซึ ง มี
หลากหลายรูปแบบเป็ นการส่งมอบคุณภาพในการให้ บริการกับลูกค้ า เพือให้ เกิดความรวดเร็วและ
ความประทับใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ การทักทาย
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึงผู้บริ โภคทํา การ
ค้ น หา การซื อ การใช้ การประเมิ น ผล การใช้ ส อยผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการบริ ก าร ซึ งคาดว่ า จะ
ตอบสนองความต้ องการของตนเอง (Schiffman and Kanuk, 1994) หรือเพือตอบสนองความ
ต้ องการภายในครัวเรือนและองค์กร ผู้บริโภคทุกคนทีซือสินค้ าและบริการไปเพือวัตถุประสงค์เช่น
ว่ า นี รวมกั น เรี ย กว่ า ตลาดผู้ บ ริ โ ภค ผู้ บ ริ โ ภคทัวโลกนั นมี ค วามแตกต่ า งกั น ในลั ก ษณะด้ า น
ประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเรืองของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็ นต้ น พฤติกรรมการกิน การใช้ การซือ และความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ทําให้ มีการซือการบริโภคสินค้ าและบริการหลาย ๆ
ชนิ ดทีแตกต่ า งกัน นอกจากลั ก ษณะประชากรดั งกล่ า วแล้ ว ยั งมี ปั จ จั ยอืน ๆ อีก ทีทํา ให้ มีก าร
บริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555)
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการตัดสินใจซือ
คอทเลอร์ (Kotler,
) อธิบายคําว่า การตัดสินใจซือ หมายถึง ผู้บริโภคแต่ละคน
จะต้ อ งการข้ อ มู ล และระยะเวลาในการตั ด สิน ใจสํา หรั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์แ ต่ ละชนิ ดแตกต่ า งกัน คือ
ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้ องการข้ อมูลมาก ต้ องใช้ ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ หมายถึง ผู้บริโภคมีรูปแบบและ
ขั นตอนในการตั ด สิ น ใจซื อสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารแต่ ล ะประเภททีแตกต่ า งกั น สํา หรั บ สิ น ค้ า บาง
ประเภท ผู้บริโภคอาจต้ องใช้ เวลาในการตัดสินใจนานและต้ องการข้ อมูลมาก ได้ แก่ สินค้ าราคา
แพง อายุการใช้ งานนาน ๆ ไม่เปลียนบ่อย โดยเฉพาะถ้ าเป็ นสินค้ าหรือบริการทีไม่เคยใช้ มาก่อน
เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล รถยนต์ บ้ าน เป็ นต้ น แต่สาํ หรับสินค้ าบางประเภทกลับใช้ เวลา



สัน ไม่ต้องการข้ อมูลมากนักในการตัดสินใจ หรือบางครังผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจในทันทีโดยไม่
ต้ องพิ จ ารณาข้ อ มู ลเพิ มเติม อย่ า งไรก็ดี ไม่ ว่า จะเป็ นการตัดสิน ใจสํา หรั บ สิน ค้ า หรื อ บริ การ
ประเภทใด ผู้บริโภคจะมีความเสียงจากการตัดสินใจ คือ นอกจากสิงทีเขาคาดหวังว่าจะได้ รับ
แล้ ว ผู้บริโภคต้ องยอมรับความเสียงในสิงทีเขาไม่พึงปรารถนาจากการตัดสินใจซือนัน ๆ ด้ วย
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสรุปเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

ความตังใจใช้บริ การบริ ษทั ทัวร์นาํ
เทียวต่างประทศของประชากรชาว
ไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร



ระเบียบวิธีการวิจยั
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี เป็ นนักท่องเทียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีเคย
ใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ นักท่องเทียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีเคยใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน ดังนัน ผู้วิจัย
จึ ง กํา หนดขนาดตั ว อย่ า งโดยคํา นวณจากสู ต รกรณี ไ ม่ ท ราบจํา นวนประชากรของคอแครน
(Cocharn,1997) โดยกําหนดระดับความเชือมันที % ได้ ขนาดตัวอย่างทีจํานวน 385 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้ อมูลทีรวบรวมได้ ทังหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ทังหมดโดยใช้ เครืองมือประกอบการศึกษาคือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ในการ
อธิ บ ายข้ อ มู ล ทัวไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม และใช้ ค่ า เฉลี ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statics) การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
(Hypothesis testing) ใช้ ค่า T-test ใช้ เปรียบเทียบตัวแปรอิสระทีจําแนกออกเป็ น กลุ่ม และค่า
One-Way ANOVA ใช้ ทดสอบเปรี ยบเทียบตั ว แปรอิสระทีจําแนกเป็ น กลุ่ ม หากพบความ
แตกต่าง จะทําการทดสอบค่าเฉลียแบบจับคู่พหุ คูณ (multiple Comparison) โดยใช้ การคํานวณ
วิธแี บบ LSD
ผลการวิเคราะห์
ส่วนที 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงประกอบด้ วย เพศ ชันปี ทีศึกษา และ
หลักสูตรทีศึกษา โดยการหาค่าความถีและร้ อยละ มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี



ตารางที 1 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
จํ านวน
เพศ
ชาย
159
หญิง
226
รวม
385
อายุ
น้ อยกว่า 5 ปี
88
25 – 35 ปี
245
36 – 45 ปี
52
รวม
385
สถานภาพ
โสด
261
สมรส
99
หม้ าย/หย่าร้ าง
25
รวม
385
ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ร้อยละ
41.30
58.70
100.00
22.86
63.64
13.51
100.00
67.79
25.71
6.49
100.00

28
267
90

7.27
69.35
23.38

รวม

385

100.00

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้ าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
รวม

73
210
46
56

18.96
54.55
11.95
14.55

385

100.00

อาชีพ

รายได้ ส่วนบุคคลต่อเดือน



ข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่เกิน , บาท
20,001 – 30, บาท
30,001 – 40, บาท
40,001 – 50, บาท
50,001 – 60,000 บาท
70,0 บาท ขึนไป
รวม
ประเทศทีตัดสินใจหรือกําลังตัดสินใจเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์
โซนทวีปเอเชียตะวันออก
โซนประเทศในอาเซียน
โซนทวีปยุโรป
โซนทวีปอเมริกาเหนือ
โซนทวีปอเมริกาใต้
โซนทวีปตะวันออกกลาง
รวม

จํ านวน

ร้อยละ

116
107
87
63
8
4

30.13
27.79
22.60
16.36
2.08
1.04

385

100.00

108
87
108
23
39
20

28.05
22.60
28.05
5.97
10.13
5.19

385

100.00

ส่วนที 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษทั ทัวร์นาํ เทียว
ต่างประเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ โดยการหาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน มีผลการ
วิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี
ตารางค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการบริษทั ทัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการ
S.D.
ระดับความสําคัญ
ത
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
4.45 0.707
มากทีสุด
2. ด้ านราคา
4.49 0.759
มากทีสุด
3. ด้ านช่องทางการตลาด
4.24 0.803
มากทีสุด



4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด
4.21 0.832
มากทีสุด
5. ด้ านบุคลากร
4.51 0.787
มากทีสุด
6. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
4.38 0.654
มากทีสุด
7. ด้ านกระบวนการให้ บริการ
4.54 0.749
มากทีสุด
รวม
4.40 0.651
มากทีสุด
ส่วนที 3 ความตังใจใช้บริการบริษทั ทัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ โดยการ
หาค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐาน มีผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี
ตารางค่ า เฉลี ยและส่ ว นเบียงเบนมาตรฐานของความตังใจใช้บ ริ ก ารบริ ษ ทั ทัว ร์นํา เที ยว
ต่างประเทศ
ความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
S.D. ระดับความคิดเห็น
ത
1. เมือต้ องการเดินทางไปท่อ งเทียวต่ างประเทศ จะ 3.59 1.128
มาก
เลือกใช้ บริการทัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
2. เมือใช้ บริการทัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ จะใช้ บริการ 3.69 1.083
มาก
บริษัทเดิมเป็ นประจํา
3. หากมี ผ้ ู แ นะนํา ให้ ใ ช้ บ ริ ษั ท ทัว ร์ นํา เทียวอื น ก็จ ะ 3.65 0.989
มาก
ยังคงเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวเดิมทีเคยใช้
บริการ
. ยังคงใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นําเทียวเดิ มทีใช้ บริ ก าร 3.42 1.073
มาก
แม้ ว่าจะมีการปรับราคาทีสูงขึน
. ยอมจ่ า ยค่ า บริ ก ารบริ ษั ท ทั ว ร์ นํ า เที ยวที สู ง ขึ น 3.76 1.042
มาก
เพื อให้ ได้ รั บ การบริ ก ารทีดี ก ว่ า หรื อ การบริ ก ารที
สูงขึน
รวม
3.62 0.940
มาก
ส่วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที 1 เพศทีแตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นการ
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 เพศทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่ อความสําคัญด้ านราคาในการเลือกใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน



สมมติฐานที 3 เพศทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านช่องทางการตลาดใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที 4 เพศทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านการส่งเสริมการตลาด
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที 5 เพศทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญด้ านบุคลากรในการเลือกใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที 6 เพศทีแตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อความสําคัญด้ านลักษณะกายภาพใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที 7 เพศทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านกระบวนการให้ บริการ
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
พบว่ า เพศที แตกต่ า งกั น ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ทัง 7 ด้ านได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการตลาด ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุ คลากร ด้ า นลั กษณะทาง
กายภาพ ด้ านกระบวนการให้ บริการ ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานที 1, 2,
3, 4, 5, และ 7
สมมติ ฐ านที อายุ ทีแตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ใ นการ
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที อายุทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านราคาในการเลือกใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที อายุทแตกต่
ี
างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านช่องทางการตลาดใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที อายุทแตกต่
ี
างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญด้ านการส่งเสริมการตลาด
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
อายุ ทีแตกต่ า งกัน มี อิ ทธิพ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นบุ คลากรในการ
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที อายุทแตกต่
ี
างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านลักษณะกายภาพใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
อายุ ที แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นกระบวนการ
ให้ บริการในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน



พบว่า อายุทแตกต่
ี
างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทัง 7 ด้ านได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการตลาด ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ า นบุ คลากร ด้ า นลั ก ษณะทาง
กายภาพ ด้ านกระบวนการให้ บริการ ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที , ,
, , , และ
เมือทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) พบว่า
1) นักท่องเทียวทีอายุน้อยกว่า 5 ปี ให้ ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศ น้ อยกว่ านักท่องเทียวทีมีอายุ 5 – 35 ปี
และ 6 – 45 ปี ในด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ า นบุ คลากร ด้ า น
ลักษณะทางกายภาพ ด้ านกระบวนการให้ บริการ
2) นักท่องเทียวทีอายุน้อยกว่า 5 ปี ให้ ความสําคัญปั จจัยด้ านช่องทางการตลาดใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ มากกว่านักท่องเทียวทีมีอายุ 5 – 35 ปี และ
36 – 45 ปี
สมมติฐานที สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านผลิตภัณฑ์ใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่ อความสําคัญด้ านราคาในการ
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
สถานภาพทีแตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นช่ อ งทาง
การตลาดในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่ อความสําคัญด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที สถานภาพทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญด้ านบุคลากรในการ
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
สถานภาพทีแตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นลั ก ษณะ
กายภาพในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที 21 สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านกระบวนการ
ให้ บริการในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
พบว่ า สถานภาพทีแตกต่ า งกัน มี อิทธิพ ลต่ อความสํา คั ญ ของปั จ จั ยด้ า นราคา ด้ า น
ส่ ง เสริ ม การตลาด และด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ททัว ร์ นํา เที ยว
ต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที 1 , และ



และพบว่ า สถานภาพทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความสําคัญของด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่ องทาง
การตลาด ด้ านบุคลากรและด้ านกระบวนการให้ บริ การในการเลือกใช้ บริการบริ ษัททัวร์ นาํ เทียว
ต่างประเทศ ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานที 15, 17, และ 21
สมมติฐานที ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญด้ านผลิตภัณฑ์
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านราคาใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านช่องทาง
การตลาดในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
ระดั บ การศึ ก ษาทีแตกต่ า งกัน มี อิทธิพ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาด ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านบุคลากร
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านลักษณะ
กายภาพในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
ระดั บ การศึ ก ษาที แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ าน
กระบวนการให้ บริการในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
พบว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญ ของด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา และด้ านบุคลากรในการเลือกใช้ บริการบริ ษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรั บ สมมติฐานที 15, และ และพบว่ า ระดับการศึ กษาที
แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความสําคัญ ของด้ านช่ องทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ าน
ลั กษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการให้ บริ การในการเลื อกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นํา เทียว
ต่างประเทศ ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานที 17, 18, 20 และ 21
เมือทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) พบว่า
1) นักท่องเทียวทีมีการศึกษาตํากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีให้ ความสําคัญกับด้ าน
ผลิตภัณฑ์ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศน้ อยกว่านักท่องเทียวทีมีการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
2) นักท่องเทียวทีมีการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี ให้ ความสําคัญกับด้ านราคา และด้ าน
บุคลากรในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศน้ อยกว่านักท่องเทียวทีมีการศึ กษา
ระดับปริญญาตรีขนไป
ึ



สมมติฐานที อาชีพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านผลิตภัณฑ์ในการ
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที อาชีพทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญด้ านราคาในการเลือกใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที อาชีพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านช่องทางการตลาด
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
อาชี พ ที แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที
อาชี พทีแตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อความสําคัญด้ านบุคลากรในการ
เลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที 34 อาชีพทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญด้ านลักษณะกายภาพใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
อาชี พ ทีแตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นกระบวนการ
ให้ บริการในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
พบว่า อาชีพทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศ ทัง 7 ด้ านได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่องทางการตลาด ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที , , ,
, , และ
เมือทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) พบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) นักท่องเทียวทีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจให้ ความสําคัญ
กับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา
2) ธุร กิจ ส่ว นตัว ให้ ความสํา คัญ กับ ปั จ จั ยด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์น้ อยกว่ าพนัก งานบริ ษัทเอกชนและ
นักเรียน/นักศึกษา
ด้ านราคา และด้ านบุคคล พบว่า 1) นักท่องเทียวทีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้ านราคา และด้ านบุคคลมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา 2) พนักงานบริษัทเอกชน ให้ ความสําคัญกับปัจจัยด้ านราคา และด้ านบุคคล
มากกว่า ธุรกิจส่วนตัวและนักเรียน/นักศึกษา



ด้ านลั กษณะทางกายภาพ พบว่ า นั กท่องเทียวทีมีอาชี พรั บราชการ/รั ฐวิ สาหกิจ ให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
ด้ านกระบวนการให้ บริการ พบว่ า นักท่องเทียวทีมีอาชีพรั บราชการ/รั ฐวิสาหกิจ ให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการน้ อยกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
สมมติฐานที รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านผลิตภัณฑ์
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านราคาใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านช่องทาง
การตลาดในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
รายได้ ต่อ เดื อ นทีแตกต่ า งกัน มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาด ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านบุคลากร
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติฐานที รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญด้ านลักษณะ
กายภาพในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที
รายได้ ต่ อ เดื อ นที แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา คั ญ ด้ าน
กระบวนการให้ บริการในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน
พบว่า รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ทัง 7 ด้ านได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการตลาด ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ า นบุ คลากร ด้ า นลั กษณะทาง
กายภาพ ด้ านกระบวนการให้ บริการ ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรั บสมมติฐานที ,
, , , , และ
เมือทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) พบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านกระบวนการให้ บริ การ พบว่ า นักท่องเทียวทีมีรายได้ ไม่เกิน
20,
บาท และ 40,
บาทขึ นไปให้ ความสํา คั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละด้ า น
กระบวนการให้ บริการน้ อยกว่ารายได้ 30,001 – 40, บาท



ด้ านราคา พบว่า 1) นักท่องเทียวทีมีรายได้ ไม่เกิน , บาท ให้ ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้ านราคาน้ อยกว่ารายได้ 20,001 บาทขึนไป 2) นักท่องเทียวทีมีรายได้ 40, บาทขึน
ไปให้ ความสําคัญกับปัจจัยด้ านราคาน้ อยกว่ารายได้ 30,001 – 40, บาท
ด้ านช่องทางการตลาด พบว่า 1) นักท่องเทียวทีมีรายได้ 20,001 – 30, บาทให้
ความสําคัญกับปั จจั ยด้ านช่ อ งทางการตลาด มากกว่ ารายได้ ไม่เกิน ,
บาทและรายได้
30,001 – 40, บาท 2) นักท่องเทียวทีมีรายได้ 40, บาทขึนไปให้ ความสําคัญกับปัจจัย
ด้ านช่องทางการตลาด น้ อยกว่ารายได้ ไม่เกิน 40, บาท
ด้ านส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่ า นั ก ท่ อ งเที ยวที มี ร ายได้ 40,
บาทขึ นไปให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้ านส่งเสริมการตลาด น้ อยกว่ารายได้ ไม่เกิน 40, บาท
ด้ านบุคคล พบว่า 1) นักท่องเทียวทีมีรายได้ ไม่เกิน , บาทให้ ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้ านบุคคล น้ อยกว่ารายได้ 20,001 – 30, บาท 2) นักท่องเทียวทีมีรายได้ 40,
บาทขึนไปให้ ความสําคัญกับปัจจัยด้ านบุคคล น้ อยกว่ารายได้ 20,001 – 40, บาท
ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ พบว่ า นั ก ท่องเทียวทีมี ร ายได้ ไม่ เ กิน ,
บาทให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้ านส่งเสริมการตลาด น้ อยกว่ารายได้ 30,001 – 40, บาท
สมมติฐานที 43 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้ านเพศ ของผู้ใช้ บริการทีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แตกต่างกัน
พบว่ า เพศทีแตกต่ า งกั น ไม่ มี อิท ธิพ ลต่ อ ความตั งใจใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท ทัว ร์ นํา เทียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานที 43
สมมติฐานที 44 ปั จจัยส่วนบุคคล ทางด้ านอายุของผู้ใช้ บริการทีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แตกต่างกัน
พบว่ า อายุ ทีแตกต่ า งกั น ไม่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความตั งใจใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท ทัว ร์ นํา เที ยว
ต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานที 44
สมมติฐานที 45 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้ านสถานภาพ ของผู้ใช้ บริการทีแตกต่างกัน มี
ผลต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แตกต่างกัน
พบว่ า เพศทีแตกต่ า งกั น ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั งใจใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท ทัว ร์ นํา เทียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานที 43
สมมติฐานที 46 ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้ านระดับการศึกษา ของผู้ใช้ บริการทีแตกต่าง
กัน มีผลต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แตกต่างกัน
พบว่ า ระดับการศึกษาทีแตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อความตังใจใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ
เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที 46



เมือทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) พบว่า นักท่องเทียว
ทีมี ก ารศึ ก ษาสูงกว่ าปริ ญญาตรี มีความตังใจใช้ บริ การบริ ษัททัว ร์ นําเทียวต่ า งประเทศมากกว่ า
นักท่องเทียวทีมีการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี
สมมติฐานที 47 ปั จจัยส่วนบุคคล ทางด้ านอาชีพ ของผู้ใช้ บริการทีแตกต่างกัน มีผล
ต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แตกต่างกัน
พบว่ า อาชี พ ที แตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั งใจใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท ทั ว ร์ นํา เทียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที 47
เมือทดสอบค่าเฉลียรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) พบว่า นักท่องเทียว
ทีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษามีความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียว
ต่างประเทศมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและเจ้ าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว
สมมติฐานที 48 ปั จจัยส่วนบุคคล ทางด้ านรายได้ ต่อเดือน ของผู้ใช้ บริการทีแตกต่าง
กัน มีผลต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แตกต่างกัน
พบว่ า รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่ างกันมีอิทธิพลต่ อความตังใจใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นํา
เทียวต่างประเทศไม่แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานที 48
สมมติฐานที 49 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่ องทางการตลาด ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ า นบุ คลากร ด้ า นลั ก ษณะกายภาพ และด้ า น
กระบวนการให้ บริการ มีผลต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ของประชากร
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และด้ านบุคลากรมีผลต่อความตังใจใช้ บริ การ
บริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร( P-value < 0.05)
ส่วนปัจจัยด้ านช่องทางการตลาด ด้ านลักษณะกายภาพ และด้ านกระบวนการให้ บริการไม่มีผลต่อ
ความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P-value > 0.05)
และพิ จารณาค่ าสัมประสิทธิการถดถอย (B) พบว่ า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด และด้ านบุ คลากรมีค่าสัมประสิทธิการถดถอย เท่ากับ 0.397, 0.396 และ
0.298 ตามลํา ดับ ดังนั นแสดงว่ า ปั จ จั ยด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ า นการส่งเสริ ม การตลาด และด้ า น
บุคลากรมีผลเชิงบวกต่อความตังใจใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศ ส่วนปั จจัยด้ านรา
คามีค่าสัมประสิทธิการถดถอย เท่ากับ -0.705 ดังนันแสดงว่ า ปั จจัยด้ านราคามีผลเชิงลบต่อ
ความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ



โดยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบ ายการเปลี ยนแปลงความตังใจใช้
บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศ ของประชากรชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ
35.9 (R2 = 0.359)
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ . มีอายุ
- ปี คิดเป็ นร้ อยละ . มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ . อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 54.55 รายได้ ต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน , บาท คิด
เป็ นร้ อยละ . กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตัดสินใจหรื อกําลั งตัดสินใจทีจะไปประเทศโซนทวีป
เอเชียตะวันออก และโซนทวีปยุโรป คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริ การ
บริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านทีกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญเรี ยงตามลําดับดังนี ด้ านกระบวนการให้ บริ การ รองลงมาคือ
ด้ านบุคลากร ด้ านราคา ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านช่องทางการตลาด และด้ าน
การส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบว่า ความตังใจทีจะใช้ บริ การบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมือพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ทุกข้ อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่ างยอมจ่ า ยค่ าบริ การบริ ษัททัวร์ นําเทียวทีสูงขึน เพื อให้ ได้ รับการบริ การทีดีกว่ า หรื อ การ
บริการทีสูงขึน เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ตังใจจะใช้ บริการบริษัทเดิมเป็ นประจํา เมือใช้ บริการ
ทัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
อภิปรายผลการวิจยั
1. เพศทีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ นเพราะทังเพศหญิง
และเพศชายต่างต้ องการบริ ษัททัวร์ ทีมีคุณภาพ มีเชือเสียงน่าเชือถือ จึงให้ ความสําคัญกับปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้ องกับวันคํา ประเสริฐศักดิ (2555) ได้ ทาํ การศึกษา กล
ยุทธ์การตลาดบริ การทีมีผลต่ อพฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทย ในการท่องเทียวนครหลวงเวี ยง
จันทร์ พบว่า เพศทีต่างกันให้ ความสําคัญต่อกลยุทธ์การบริการไม่ต่างกัน
2. อายุทแตกต่
ี
างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ใน
การเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ นเพราะอายุทมากขึ
ี
นมี
เหตุผลในการตัด สิน ใช้ บ ริ ก ารจากประสบการณ์ จึ งทําให้ เ กิด ความความชอบและแรงจู ง ใจ
แตกต่างระหว่างกลุ่มอายุ ซึงสอดคล้ องกับ สุดหทัย ก้ องมณีรัตน์ (2559) ได้ ศึกษาปั จจัยทีมีผล
ต่อการตัดสินใจซือทัวร์ประเทศเกาหลีของนักท่องเทียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า สําหรับปัจจัย



ทางด้ านการส่งเสริ มการตลาด อายุทแตกต่
ี
างกัน จะมีแรงจู งใจในการซือราคาแพคเกจทัวร์ และ
ความชอบในการท่องเทียวทีแตกต่างกัน
3. สถานภาพทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญของปัจจัยด้ านราคา ด้ านส่งเสริม
การตลาด และด้ านลั กษณะทางกายภาพ ในการเลื อกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นําเทียวต่ างประเทศ
แตกต่ า งกั น ทังนี อาจเป็ นนั ก ท่ อ งเที ยวทีมี ส ถานภาพสมรสได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลการตั ด สิ น ใจจาก
ครอบครั ว ในขณะทีผู้ ทีโสดจะตัดสินใจด้ วยตนเองหรื อได้ รับิทธิลจากเพื อนจึงทําให้ เกิดความ
แตกต่าง ซึงสอดคล้ องกับ อัญมณี อุดมถิรพันธุ์ (2559) ได้ ทาํ การศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่ อ
การซือแพคเกจทัวร์ ต่างประเทศของนักท่องเทียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือเพคเกจทัวร์ของนักท่องเทียวแตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญของด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
และด้ านบุคลากรในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ น
เพราะผู้ ทีมีการศึ กษาสูงกว่ ามีความรู้ ความสามารถในการแสวงหาข้ อมู ลมากกว่ าเพื อวิ เคราะห์
เปรียบเทียบให้ ได้ คุณภาพการให้ บริ การและราคาทีดี ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2550) ทีกล่าวว่า ระดับการศึกษา เป็ นปัจจัยหนึงทีทําให้ บุคคลมีความคิด ค่านิยมชมชอบ
หรื อพฤติกรรมทีแตกต่างกัน สําหรั บคนทีมีการศึกษาสูงก็มีแนวโน้ มทีจะใช้ สินค้ า ทีมีคุณ ภาพที
ดีกว่าผู้ทมีี ระดับการศึกษาตํา อาจเนืองด้ วยความรู้หรือประสบการณ์ทมีี ต่าง ๆ ทีผ่านการคิดและ
การวิเคราะห์เป็ นอย่างดี
5. อาชีพทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ใน
การเลือกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศ ทัง 7 ด้ าน ทังนีอาจเป็ นเพราะวิถีการดําเนิน
ชี วิ ต ของแต่ ล ะอาชี พ มี ค วามแตกต่ า งกั น ประกอบกั บ การได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเพื อนร่ ว มงานที
แลกเปลียนประสบการณ์การไปเทียวต่างประเทศ จึงทําให้ เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มอาชีพ ซึง
สอดคล้ องกับ บุญญรัตน์ ม่วงเนย (
, บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการท่องเทียวแบบแพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเทียวชาวไทย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า อาชี พต่ า งกัน ให้ ความสํา คัญ กับ ส่ว นประสมทางการตลาดต่ า งกัน ในด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
6. รายได้ ทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศแตกต่างกัน ทัง 7 ด้ าน ทังนีอาจเป็ นเพราะผู้
ทีมีรายได้ มากกว่ ามีกาํ ลั งในการซือสินค้ าและบริ การจึ งทําให้ สามารถเลื อกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์
ต่ า งประเทศได้ ห ลากหลายกว่ า โดยจะให้ ความสํา คัญ กั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ทีสอดคล้ อ งกับ ความ
ต้ องการของตนเองเป็ นหลัก ซึงสอดคล้ องกับ บุญญรัตน์ ม่วงเนย (
, บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดทีมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารท่ อ งเทียวแบบ
แพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเทียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่ า รายได้ ต่างกันให้ ความสําคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดต่างกันในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย และ



สอดคล้ องกับ สุดหทัย ก้ องมณีรัตน์ (2559) ได้ ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือทัวร์ประเทศ
เกาหลีของนักท่องเทียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า สําหรับปั จจัยทางด้ านการส่งเสริมการตลาด
อายุทีแตกต่างกัน จะมีแรงจู งใจในการซือราคาแพคเกจทัวร์ และ ความชอบในการท่องเทียวที
แตกต่างกัน
7. ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้ บริ การบริษัททัวร์นาํ เทียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ นเพราะการใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศมีราคาสูง
กว่าเดินทางไปเทียวด้ วยตนเอง ซึงผู้ทระดั
ี บการศึกษาทีสูงกว่ามีรายได้ สูงกว่ าจึงมีกาํ ลังใช้ จ่ายใน
การท่องเทียวต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ บริ การบริษัททัวร์ ทีมีคุณภาพในการให้ บริการ ได้ รับ
ความสะดวกสบาย มีทีพั กและอาหารทีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ทําให้ เกิดความประทับ ใจ
และมีความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศอีกในครังต่อไปจนเกิดเป็ นความภักดีต่อ
บริษัททัวร์ ในขณะทีผู้ทมีี การศึกษาทีตํากว่าอาจเลือกไปเทียวต่างประเทศโดยเดินทางด้ วยตนเอง
เพราะประหยัดค่าใช้ จ่า ยมากกว่า ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ กมลภพ ทิพย์ปาละ (2555) ที
กล่าวว่า ความแตกต่างกันในลักษณะด้ านประชากรศาสตร์เช่น ระดับการศึกษา ทําให้ พฤติกรรม
การกิน การใช้ การซือ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ดังนัน
จึงมีการซือการบริโภคสินค้ าและบริการหลาย ๆ ชนิดทีแตกต่างกัน
8. อาชีพทีแตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ
แตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ นเพราะความจําเป็ นและระยะเวลาการท่องเทียวทีแต่ละอาชีพสามารถทํา
ได้ ตามความต้ องการแตกต่างกัน ซึงหากบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศสามารถให้ บริการโดย
ตอบสนองความต้ องการของนั กท่องเทียวแต่ ละอาชี พได้ จะทําให้ เกดความภักดีทีจะตังใจใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศในครังต่อไปและเกิดการแนะนําให้ คนรู้จักในอาชีพเดียวกัน
ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ทีกล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลนัน จะ
นําไปซึงความต้ องการในผลิตภัณฑ์นันๆ ทีแตกต่างกัน
9. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ าน
บุคลากรมีผลเชิงบวกต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แสดงให้ เห็นว่า หาก
บริ ษัททัวร์ ต่า งประเทศสามารถจั ดส่วนประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ า นการส่งเสริ ม
การตลาด และด้ านบุคลากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเทียวจะทําให้ นักท่องเทียวมี
ความตังใจใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นําเทียวต่ า งประเทศเพิ มขึน นอกจากนี ผลการศึ กษายั งพบว่ า
ปัจจัยด้ านราคามีผลเชิงลบต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ แสดงให้ เห็นว่า
หากการให้ บริ การของบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศมีราคาสูงขึนจะทําให้ ความตังใจใช้ บริ การ
บริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศของนักท่องเทียวลดลง ซึงสอดคล้ องกับ พัดชา ตีระดิเรก (2559)
ศึ ก ษา ปั จ จั ยทีส่ งผลต่ อ การตั ด สิน ใจเลื อกใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท ทัว ร์ นํา เทียวของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ านราคาส่งผล
ต่ อการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การบริ ษัท ทัวร์ นําเทียวของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและ



ปริมณฑล และสอดคล้ องกับการศึกษาของ โก้ จูเนียร์ ซาลาโมเน่ (2560) ได้ ศึกษาปัจจัยทีส่งผล
ให้ นักท่องเทียวชาวไทย ตัดสินใจซือแพคเกจการเดินทางไปเทียวประเทศอิตาลี ลการศึกษาพบว่า
การประชาสัมพันธ์ของประเทศอิตาลี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือแพคเกจการเดินทางไป
เทียวประเทศอิตาลีของนักท่องเทียวชาวไทย
ข้อเสนอแนะทีได้จากงานวิจยั
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความสําคัญของปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และความตังใจใช้ บริ การ
บริ ษัททัวร์ นําเทียวต่ า งประเทศของนั ก ท่อ งเทียว ดังนั นผู้ ประกอบการควรจั ดส่วนประสมทาง
การตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เพือให้ เกิดการ
ตัก สินใจใช้ บ ริ ก ารเพิ มขึน ในขณะเดียวกัน ผลการศึ กษาครั งนี ยังพบว่ า ปั จ จั ยส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านบุคลากรมีผลเชิงบวกต่อ
ความตังใจใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ เทียวต่างประเทศ ดังนันเพื อให้ นักท่องเทียวมีความตังใจใช้
บริการบริษัททัวร์ต่างประเทศเพิมขึน ควรให้ ความสําคัญกับปัจจัย ดังกล่าวทัง 4 ด้ าน โดยผู้วิจัยมี
ข้ อเสนอแนะแต่ละด้ านดังนี
ด้ านผลิตภัณฑ์ บริษัทควรให้ ความสําคัญกับโปรแกรมนําเทียวมีความน่าสนใจ มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับจํานวนวันทีเดินทาง โดยใช้ เวลาในแต่ละสถานทีทีไปเทียวอย่างเหมาะไม่
น้ อยหรือมากจนเกินไป นอกจากนีควรทําตามทีสัญญาไว้ กบั ลูกค้ าเพือเกิดความน่าเชือถือ
ด้ านราคา เนืองจากราคาส่งผลเชิงลบต่อความตังใจใช้ บริการบริษัททัวร์ ดังนันเพือให้
นักท่องเทียวมีความตังใจใช้ บริการ ดังนันระดับราคาควรมีความเหมาะสมสมเหตุสมผล มีค้ ุมค่า
เมือเทียบกับสิงทีนักท่องเทียวจะได้ รับจากการเดินทางไปกับบริ ษัททัวร์ นอกจากนีควรมีราคาที
แน่นอน ระบุราคาค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ เห็นชัดเจน
ด้ านการส่งเสริมการตลาด ควรมีโปรโมชัน เช่น การลดราคาให้ ในกรณีต่าง ๆ ให้ ลูกค้ า
เดิมหรือการแนะนําลูกค้ าใหม่ แจกของแถมในช่วงเทศกาล และมีการการโฆษณาผ่านสือต่าง ๆ
โดยเฉพาะสือออนไลน์ทรัี บความนิยมในปัจจุบัน
ด้ านบุ คลากร บริ ษัทควรรั บพนั กงานทีมี ความรู้ ความสามารถเข้ า ทํา งาน และมีการ
อบรมพนักงานอย่างต่อเนืองเป็ นประจํา เพือเพิมทักษะความรู้ความสามารถในการให้ บริการด้ าน
การท่องเทียวแก่พนักงาน ทังยังสามารถแก้ ปัญหาทีเกิดขึนได้
สําหรั บผลการศึกษาทีพบว่ า อายุมีอิทธิพลต่อความสําคัญ ของปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท ทัว ร์ นํา เทียวต่ า งประเทศ ดังนั นควรมีโ ปรแกรมการ
ท่องเทียวให้ เหมาะสมกับนักท่องเทียวในแต่ละช่วงอายุ ในขณะทีรายได้ มีอิทธิพลต่อความสําคัญ
ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกใช้ บริการบริ ษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ดังนัน



กลุ่มนักท่องเทียวทีมีรายได้ สูงควรเลือกทีพัก และอาหารทีมีคุณภาพให้ เหมาะสมกับราคาทีตังไว้
สูง ในขณะทีกลุ่มนักท่องเทียวรายได้ ตาควรเลื
ํ
อกโปรแกรมการท่องเทียว ทีพั ก และอาหารทีมี
ความคุ้มค่า
สํา หรั บ ผลการศึก ษาทีพบว่ า ระดั บ การศึ กษาและอาชี พ มีอิทธิพลต่ อ ความตังใจใช้
บริการบริษัททัวร์นาํ เทียวต่างประเทศ ดังนันบริษัทควรมีโปรโมชันส่วนลดสําหรับลูกค้ าทีทํางานที
เดียวกันและไปเทียวเป็ นกลุ่มมากกว่า 10 คน ขึนไป และมีความหลากหลายของโปรแกรมทัวร์ที
มีคุณภาพทังทีพัก อาหารเหมาะสมกับราคาทีสูง กับโปรแกรมทัวร์ทราไม่
ี แพงมากนักแต่มีความ
คุ้มค่าให้ กลุ่มนักท่องเทียวทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันเลือกใช้ บริการ
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