
 
 

ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบริษทันําเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย 

Marketing’s Mix Factors Affecting to Thai Traveler’s Decision for 

Selection Travel Agency 

 

 

บทคดัยอ่ 

 

 การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารบรษิทันําเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรอืไม่ และเพื่อศกึษาปัจจยัทางการตลาด 

(7Ps) ปัจจยัใดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร กลุ่มตวัอย่างการวจิยั คอื ประชากรชาวไทย 

จํานวน 400 คน โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมอืที่ใช้ศึกษาวิจยั คอื แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ได้

เท่ากบั 0.93 ผู้วจิยัทําการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านสื่อ Social Network ต่างๆ ให้กบักลุ่ม

ตัวอย่างที่มอีายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปูทําการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิ

สถติ ิไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean : �̅�𝑥) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติสมการ

ถดถอยเชงิเสน้พหุคณู (Multiple Linear Regression) โดยตัง้ระดบันยัสาํคญัทางสถติไิวท้ี ่0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัทางการตลาด 

(7Ps) ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.26 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด 

จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลติภณัฑ ์ตามลําดบั และอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิการขาย 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้

บรกิารบรษิทันําเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทย โดยมปัีจจยัทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

ราคา ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการ 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั: ปัจจยัทางการตลาด, การตดัสนิใจใชบ้รกิาร, บรษิทันําเทีย่ว 



 
 

ABSTRACT 

 

Objective of this research for study the marketing’s mix factor (7Ps) affecting to 

Thai traveler’s decision for selection travel agency or not and study what item of 

marketing’s mix (7Ps) affecting to traveler’s decision for select service. The sample of this 

research is 400 Thai travelers sampling by Taro Yamane calculate formula. Collected the 

research data with Cronbach alpha 0.93 score point questionnaire. The researcher start 

research on social network and another online channel to 18 years old or higher sample 

and sampling with convenience sampling method then make data analysis with analyze 

application with descriptive statistic such frequency, percentage, mean and standard 

deviation and test the hypothesis by multiple linear regression base on 0.05 level 

statistical significance. 

 Research finding: Most of sample comment on marketing’s mix (7Ps) affecting to 

decision for select the travel agency highly level at 4.26 score point when consider item 

by item can finding 5 items highly affecting to decision such people factor next price factor 

physical evidence factor process factor and product fact respectively and high level 2 

items such promotion factor and place factor respectively. 

 Hypothesis test finding: The marketing’s mix can affect to Thai traveler’s decision 

for selection travel agency with marketing factor such product, price, process, physical 

evidence with 0.05 level statistical significance. 

 

Keywords: Marketing factor, Selected Service Decision, Travel Agency 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงทีม่คีวามสําคญัต่อการเจรญิเตบิโตของ

เศรษฐกิจ และมแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้วิกฤตโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 จะส่งผล

กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง จนทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ลดลง แต่

สถานการณ์การท่องเทีย่วในประเทศ รายจงัหวดั ปี 2563 ประเทศไทยมจีาํนวนผูเ้ยีย่มเยอืนคน

ไทยและชาวต่างชาต ิ137,030,112 คน รายได ้792,534.21 ลา้นบาท (กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา, กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) นัน่แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวยงัมี



 
 

ความสําคญัและเป็นสิง่ที่มนุษย์มคีวามต้องการ โดยเฉพาะชาวไทยมคีวามต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวมากขึน้ ปี 2562 ชาวไทยเดนิทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จํานวน 10,446,496 คน 

โดยผ่านบรษิทันําเที่ยว 2,675,066 คน จดัการเดนิทางเอง 7,771,430 คน (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, ศูนยว์จิยัดา้นตลาดการท่องเที่ยว, 2564) อกีทัง้ชาวไทยกนิ็ยมเดนิทางท่องเที่ยว

ภายในประเทศ ในปี 2563 จํานวนชาวไทยที่เดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 123,214,821 

คน สร้างรายได้ 482,468.09 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองเศรษฐกิจการ

ท่องเทีย่วและกฬีา, 2564) 

ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น จึงทําให้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หนัมาเดนิทางท่องเที่ยวด้วยตวัเองมากขึ้น เน่ืองจากเทคโนโลยใีนยุค

ปัจจุบนัที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเข้าถึงผู้ประกอบการเองได้ง่ายและโดยตรง เข้าถึงการ

ส่งเสรมิการขาย ส่วนลดต่างๆจากผูป้ระกอบการกจิการ ทาํใหน้กัท่องเทีย่วสามารถตดัค่าใช้จ่าย

ทีไ่ม่จาํเป็นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวได ้แต่การเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัเองก็มขีอ้จํากดัอยู่หลาย

ประการ ยกตัวอย่าง ในช่วงหน้าการท่องเที่ยว (High Season) ค่าที่พกัหรอืค่าเข้าเยี่ยมชม

สถานที่บางแห่ง นักท่องเที่ยวอาจจะต้องชําระในราคาเต็มอตัราหรอือาจจะมกีารบวกเพิม่จาก

เจา้ของกจิการ เพราะนักท่องเทีย่วจะไม่มอีํานาจต่อรองกบัเจา้ของกจิการในดา้นของราคา หรอื

ไดร้บัมอบผลติภณัฑท์ีไ่ม่ตรงกบัความตอ้งการ การใหบ้รกิารทีล่่าชา้ ไม่สะดวกสบายเหมอืนกบั

การใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่ว 

บริษัทนําเที่ยวส่วนใหญ่มองเห็นปัญหาและอุปสรรคของนักท่องเที่ยว จึงได้มีการ

ปรบัตวัและออกแบบรายการท่องเทีย่ว เพื่อใหต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วมาก

ขึ้นกว่าเดมิ มกีารนํากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ มุ่งเน้นพฒันาผลติภณัฑ์การท่องเที่ยวให้มี

ความแปลกใหม่น่าสนใจ อีกทัง้จดัรายการส่งเสรมิการขาย หรอืมอบส่วนลด เพื่อดงึดูดใจให้

นักท่องเที่ยวตัดสินใจใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยวมากขึ้นกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 

รวมถงึการใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่นกัท่องเทีย่ว 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้

บรกิารบรษิทันําเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทยหรอืไม่ และปัจจยัใดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้

บริการ เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยัมาส่งเสริมการประกอบธุรกิจนําเที่ยว กําหนดกลยุทธ์

แผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักท่องเทีย่วชาวไทยทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถงึ

นําความคดิเหน็อื่นๆมาวเิคราะหร์่วม เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสรมิอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่ว รวมถงึอุตสาหกรรมอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการบนิ ธุรกจิโรงแรมทีพ่กั 

รา้นอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึ เป็นต้น และเป็นการสรา้งรายได ้ซึง่มี

ผลต่อการจา้งงานในประเทศต่อไป 

 



 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิทันํา

เทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืไม ่

2. เพื่อศกึษาปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ปัจจยัใดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

บรษิทันําเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

 

คาํถามการวิจยั 

 ปัจจัยทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนําเที่ยวของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืไม ่

 

สมมติฐานของการวิจยั 

ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ปัจจยัใดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่วของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทย 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากร สําหรบัการวจิยัในครัง้น้ี คอื นักท่องเที่ยวชาวไทยที่

ตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่ว จาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศกึษาปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิทันําเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในด้านต่างๆ 7 ด้าน ประกอบดว้ย 

ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) ด้านการ

ส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้าน

องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

3. ขอบเขตด้านเวลาในการศกึษาวจิยั และเก็บขอ้มูล ในระหว่างเดอืน สงิหาคม 

ถงึ ธนัวาคม 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) 

Kotler (2012 อา้งถงึใน ดลนสัม ์โพธิฉ์าย, 2562, หน้า 14-15) ไดใ้หแ้นวคดิส่วนประสม

ทางการตลาดสําหรบัธุรกิจบรกิาร (Service Marketing Mix) ไว้ว่า เป็นแนวคดิที่เกี่ยวข้องกบั

ธุรกจิทีใ่หบ้รกิาร ซึง่เป็นธุรกจิทีแ่ตกต่างจากธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคทัว่ไป จาํเป็นตอ้งใชส้่วน



 
 

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรอื 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ประกอบดว้ย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าได้ร ับ

ประโยชน์และคุณค่าจากผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

2. ดา้นราคา (Price) คอื คุณค่าของผลติภณัฑห์รอืการบรกิารในรูปตวัเงนิ ดงันัน้

การกําหนดราคา ควรใหม้คีวามเหมาะสมกบัผลติภณัฑห์รอืการบรกิารทีช่ดัเจน 

3. ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมในการนําเสนอสนิค้าหรอื

การบรกิารใหก้บัลูกคา้ ซึง่จะต้องมกีารกําหนดในดา้นทําเลทีต่ ัง้ (Location) และช่องทางในการ

นําเสนอสนิคา้หรอืการบรกิาร (Channel) 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเครื่องมอืที่มคีวามสําคญัในการ

สื่อสารผลติภณัฑ์หรอืการบรกิารให้กบัลูกค้า โดยมวีตัถุประสงค์ในการแจง้ข่าวสารเกี่ยวกับ

ผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร เพื่อใหล้กูคา้เกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิาร 

5. ด้านบุคคล (People) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม เพื่อให้สามารถ

สรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้า และเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างพนักงานและลกูคา้ 

อีกทัง้พนักงานต้องมคีวามรู้ความสามารถ และมทีศันคติที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม 

6. ด้านกายภาพและการ นํา เสนอ  (Physical Evidence / Environment and 

Presentation) เป็นการแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอแก่ลูกค้า ให้เหน็

เป็นรปูธรรม ทัง้ดา้นกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้ ไมว่่าจะเป็น

ดา้นการแต่งกายของพนักงานทีส่ะอาดเรยีบรอ้ย การเจรจาทีสุ่ภาพอ่อนน้อม และการใหบ้รกิาร

ทีร่วดเรว็ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมเกี่ยวกบัวธิกีารและการปฏบิตังิานใน

ดา้นการใหบ้รกิาร เพื่อส่งมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และรวดเรว็ ทาํใหล้กูคา้เกดิ

ความพงึพอใจและประทบัใจ 

 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 ทวศีกัดิ ์สุวคนธ์ (2546 อ้างถึงใน นัฐชยั เฮงไพจติร, 2561, หน้า 20) ได้สรุปว่า การ

ตดัสนิใจซือ้ หมายถงึ การทีล่กูคา้ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร เพราะคาดหวงัว่าจะไดร้บัความพอใจจาก

ผลประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืหลายอยา่งจากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

 

 

 



 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เดชาธร เงนิทองแดง (2557) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวเชงิ

เกษตรกรรมและธรรมชาติ ในจงัหวดันครนายก พบว่า ปัจจยัภายในอนัได้แก่ การรบัรู้ การ

เรยีนรู ้ทศันคต ิและแรงจูงใจ มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตรกรรมและธรรมชาต ิใน

จังหวัดนครนายก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถร่วมกันทํานายการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง

เกษตรกรรมและธรรมชาติ ในจงัหวดันครนายก ของนักท่องเที่ยวได้ถึงร้อยละ 44 รายได้ที่

แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรกรรมและธรรมชาต ิในจงัหวดันครนายกที่

แตกต่างกนั ซึ่งน้อยกว่านัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ปัจจยัภายนอก อนัได้แก่ ส่วนประสม

ทางการตลาด ประกอบด้วย ราคา การส่งเสรมิการตลาด บุคคล การสร้างและการนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ กบัปัจจยัอื่น ประกอบดว้ย นโยบายของภาครฐัและกลุ่ม

อ้างองิ มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตรกรรมและธรรมชาต ิในจงัหวดันครนายก ซึ่ง

ปัจจยัดงักล่าวสามารถร่วมกนัทํานายการตดัสนิใจท่องเที่ยวเชงิเกษตรกรรมและธรรมชาต ิใน

จงัหวดันครนายก ของนกัท่องเทีย่วไดถ้งึรอ้ยละ 34 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวิจยั 

 ประชากรของการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี คอื ประชากรชาวไทยทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป จาํนวน 

52,305,857 คน (สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2564) 

ผู้วจิยัได้กําหนดกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามจากประชากรชาวไทย จํานวน 

52,305,857 คน โดยใชส้ตูรของ ทาโร ่ยามาเน่ (Yamane, 1973) ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

การวจิยัในครัง้น้ี คอื 400 คน 

 

วิธีการสุ่มตวัอย่างการวิจยั 

 ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างการวจิยัแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก

แบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน ซึ่งได้จ ัดทําและแจกเป็น

แบบสอบถามออนไลน์ 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 การศึกษาวิจยัครัง้น้ี ผู้ว ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในเก็บ

รวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended 



 
 

Question) และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Question) โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะคําถาม

เป็นแบบปลายปิด และเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนที ่2 ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิทันําเทีย่ว มี

ลกัษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสรมิการขาย (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) 

ด้านกระบวนการ (Process) และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) จํานวน 

21 ขอ้ โดยลกัษณะคําถามเป็นแบบให้เลอืกตอบ 5 ระดบั (Rating Scale) ของลเิคอรท์ (Likert 

Scale) 

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยว มลีกัษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด 

จํานวน 3 ขอ้ โดยลกัษณะคําถามเป็นแบบให้เลอืกตอบ 5 ระดบั (Rating Scale) ของลเิคอรท์ 

(Likert Scale) 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยว เพื่อการ

ปรบัปรงุและพฒันา มลีกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 

 

การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั 

ผู้วจิยันําแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ทําการปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try 

Out) กบักลุ่มประชากรทีไ่ม่ใช่ประชากรกลุ่มตวัอย่างการวจิยั จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพ 

ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึง่เป็นค่าทีใ่ชว้ดัความเทีย่งหรอืความสอดคลอ้งภายใน 

โดยค่าทีไ่ดต้้องมคี่าใกลเ้คยีง 1.00 มากทีสุ่ด ซึง่ผูว้จิยักําหนดค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาที ่0.80 ขึน้

ไป การคํานวณใช้โปรแกรมในคอมพวิเตอรค์ํานวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่า

สมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั 0.93 ดงันัน้จงึสามารถนําแบบสอบถามน้ีใชใ้นการวจิยัได ้

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทําการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านสื่อ Social 

Network ต่างๆ ให้กบักลุ่มตวัอย่างการวจิยั จํานวน 400 คน ซึ่งใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างการวจิยั

แบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และทําการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามเพื่อนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนําไปวเิคราะห์ข้อมูล

ต่อไป 



 
 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผู้วจิยัใช้วธิกีารวเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพวิเตอร ์โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รปู

ทําการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) โดยตัง้ระดบันยัสาํคญัทางสถติไิวท้ี ่0.05 

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นการ

คาํนวณสถติพิืน้ฐาน 

1.1 สถิติแสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ

วเิคราะหแ์ละอธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม นําเสนอในรปูตาราง

และความเรยีง 

1.2 สถิติแสดงค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) เพื่อวเิคราะห์และอธบิายปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อ

การตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิทันําเที่ยว และการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิทันําเที่ยว นําเสนอในรูป

ตารางและความเรยีง 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เ น่ืองจาก

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

บรษิทันําเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผูว้จิยัจะใช้สถติทิดสอบสมมตฐิานคอื สมการถดถอย

เชงิเสน้พหุคณู (Multiple Linear Regression) โดยตัง้ระดบันยัสาํคญัทางสถติไิวท้ี ่0.05 

 

ผลการวิจยั 

 

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 257 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 64.25 มอีายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จํานวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 สถานภาพโสด 

จาํนวน 222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.50 มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 312 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 78.00 ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน / รบัจา้งทัว่ไป จาํนวน 138 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 34.50 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 10,000-25,000.- บาท จาํนวน 183 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 45.75 

 

 



 
 

ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบริษทันําเท่ียว 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อปัจจยั

ทางการตลาด (7Ps) ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่ว 

ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) n = 400 ระดบัความคดิเหน็ 

�̅�𝑥 S.D. 

ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิการขาย 

ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 

รวม 

4.34 

4.42 

3.84 

4.02 

4.48 

4.37 

4.38 

4.26 

0.63 

0.63 

0.65 

0.61 

0.66 

0.64 

0.60 

0.50 

มากทีสุ่ด 

มากทีสุ่ด 

มาก 

มาก 

มากทีสุ่ด 

มากทีสุ่ด 

มากทีสุ่ด 

มากทีสุ่ด 

 

ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัทางการตลาด 

(7Ps) ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.26 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด 

จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 ดา้นราคา ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 ดา้น

องค์ประกอบทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 ด้าน

ผลติภณัฑ ์ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 ตามลําดบั และอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 

ตามลาํดบั 

 

การตดัสินใจใช้บริการบริษทันําเท่ียว 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูต้อบแบบสอบถาม 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่ว n = 400 ระดบัการตดัสนิใจ 

ใชบ้รกิาร �̅�𝑥 S.D. 

คาดว่าจะได้รบัประสบการณ์ใหม่ และ

สงัคมใหม ่

คาดว่าจะไดร้บัความคุม้ค่า และประหยดั

ค่าใชจ้า่ย 

คาดว่าจะได้รบัความสะดวกสบาย และ

การบรกิารทีด่ ี

4.34 

 

4.48 

 

4.45 

 

0.75 

 

0.70 

 

0.68 

 

มากทีสุ่ด 

 

มากทีสุ่ด 

 

มากทีสุ่ด 

 



 
 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่ว n = 400 ระดบัการตดัสนิใจ 

ใชบ้รกิาร �̅�𝑥 S.D. 

รวม 4.42 0.59 มากทีสุ่ด 

 

ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยว

โดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มรีะดบั

การตดัสนิใจใช้บรกิารอยู่ในระดบัมากที่สุด ทัง้ 3 ข้อ ได้แก่ คาดว่าจะได้รบัความคุ้มค่า และ

ประหยดัค่าใช้จ่าย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 คาดว่าจะได้รบัความสะดวกสบาย และการบรกิารที่ด ี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 และคาดว่าจะไดร้บัประสบการณ์ใหม่ และสงัคมใหม่ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 

ตามลาํดบั 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยสมการถดถอยเชงิเสน้พหุคณู (Multiple Linear Regression) 

ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) Beta t p-value 

ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิการขาย 

ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 

0.279 

0.283 

-0.051 

-0.043 

0.032 

0.295 

0.109 

7.789 

8.090 

-1.528 

-1.217 

0.763 

6.851 

2.919 

0.000* 

0.000* 

0.127 

0.224 

0.446 

0.000* 

0.004* 

R2=0.741, F-Value=160.054, n=400, p≤0.05* 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้

บริการบริษัทนําเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย คือปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

(β=0.28, t=7.79, p-value=0.00) ดา้นราคา (β=0.28, t=8.09, p-value=0.00) ดา้นกระบวนการ 

(β=0.30, t=6.85, p-value=0.00) และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (β=0.11, t=2.92, p-

value=0.00) ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปัจจยัทางการตลาดทีไ่ม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่วของนักท่องเทีย่ว

ชาวไทย ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นบุคลากร 

 



 
 

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น เก่ียวกบัการใช้บริการบริษัทนําเท่ียว เพ่ือการปรบัปรงุและ

พฒันา 

 ผลการวเิคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบคําถามปลายเปิด จํานวน 78 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 19.50 สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ ความคดิเหน็ เกีย่วกบัการใชบ้รกิารบรษิทันําเที่ยว 

เพื่อการปรบัปรุงและพฒันา ไดว้่า พนกังาน/มคัคุเทศก ์ควรมคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะใน

การใหบ้รกิาร เอาใจใส่ใหค้วามช่วยเหลอื แนะนํานกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างดเียีย่ม มมีนุษยส์มัพนัธท์ี่

ดี สุภาพอ่อนน้อม รกัษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบรษิัทนําเที่ยวต้องมคีวามจรงิใจและ

ซื่อสตัยต่์อลกูคา้ ราคาของโปรแกรมนําเทีย่วตอ้งมรีายละเอยีดทีช่ดัเจนและคุม้ค่า ไมเ่อาเปรยีบ

ลูกค้า และเป็นราคาที่ลูกค้ายอมรบัได้ บรษิทันําเที่ยวต้องมคีวามน่าเชื่อถอื มปีระสบการณ์ใน

การให้บรกิารและพนักงานมคีวามเป็นมอือาชพี มคีวามทนัสมยัในด้านเทคโนโลย ีเพื่อความ

สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และการมีมาตรการในการเดินทางท่องเที่ยวที่

ปลอดภยั เช่น มาตรการการป้องกนัโรคระบาด (โควดิ-19) เพื่อลกูคา้จะเกดิความมัน่ใจในความ

ปลอดภยัในการใชบ้รกิาร เน้นการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ใหม้ากกว่าช่องทางอื่น

อย่างสมํ่าเสมอ จดัให้มโีปรโมชัน่ตามฤดูกาลหรอืให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั และควรมี

โปรแกรมนําเทีย่วใหเ้ขา้กบัยุคสมยั มุ่งเน้นการอนุรกัษ์และพฒันาแหล่งท่องเที่ยว นําเสนอใหดู้

น่าสนใจ และจดัโปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั 

 

อภิปรายผล 

 

 จากคําถามการวิจยัและวตัถุประสงค์ของการวิจยัข้อที่ 1 ที่ว่า ปัจจยัทางการตลาด 

(7Ps) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนําเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่ 

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ที่

ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่วโดยรวม มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อนัดบัแรก คอื ด้านบุคลากร รองลงมา คอื ด้านราคา ด้าน

องคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่าปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทนําเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ดงัที่ Kotler (2012) ได้ให้แนวคดิ

ส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกิจบรกิาร (Service Marketing Mix) ไว้ว่า เป็นแนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บรกิาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบรโิภคทัว่ไป 

จําเป็นต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรอื 7Ps ในการกําหนดกล

ยทุธท์างการตลาด ทัง้น้ีเป็นเพราะว่า ธุรกจินําเทีย่วเป็นธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรกิารเป็นหลกั 

ฉะนัน้การวางแผนกําหนดกลุยท์ทางการตลาดจําเป็นต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด 



 
 

(Marketing Mix) 7 ด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทาง

กายภาพ ซึ่งเป็นหวัใจของธุรกิจบรกิาร พนักงานควรมคีวามรู้ความเข้าใจในผลติภณัฑ์และ

บรกิารการท่องเทีย่วของบรษิทั รวมถงึขอ้มลูอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถอธบิาย แนะนํา ตอบขอ้

คําถามใหก้บัลูกค้าไดอ้ย่างละเอยีดชดัเจน ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็และเอาใจใส่ลูกค้าอย่าง

เสมอภาค มคีวามคล่องแคล่วในการทํางาน กระตอืรอืรน้ที่จะอํานวยความสะดวกให้กบัลูกค้า 

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ยา่งดแีละเหมาะสม มคีวามสุภาพอ่อนน้อม มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีแต่ง

กายสุภาพ สะอาด เรยีบรอ้ย และมบุีคลกิด ีอกีทัง้บรษิทันําเทีย่วควรมกีารอพัเดตขอ้มลูข่าวสาร

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผลิตภณัฑ์และบรกิารของบรษิัท ส่งให้กับลูกค้าอย่างเสมอ ที่สําคญั

บรษิัทนําเที่ยวต้องมคีวามน่าเชื่อถือ ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย บรษิทัเขา้ถงึไดง้่ายในทุกช่องทาง เช่น การเขา้ถงึผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั

หรอืช่องทางออนไลน์อื่นๆ ต้องมคีวามสะดวกและรวดเรว็ ซึง่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

ของลกูคา้และเกดิการกลบัมาใชบ้รกิารซํ้าอกีในอนาคต 

 จากสมมติฐานของการวิจ ัยและวัตถุประสงค์ของการวิจ ัยข้อที่ 2 ที่ว่า ปัจจัยทาง

การตลาด (7Ps) ปัจจยัใดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทางการตลาด (7Ps) ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ 

และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนําเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยปัจจยัทางการตลาด ด้าน

กระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารมากที่สุด ทัง้น้ีเน่ืองจาก นักท่องเที่ยวชาวไทย

ตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเที่ยว โดยมคีวามคาดหวงัว่าจะได้รบัการบรกิารที่ดแีละได้รบัความ

สะดวกสบาย เริม่ตัง้แต่การบรกิารก่อนการเดนิทาง การได้รบัข้อมูลคําแนะนําอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ความสะดวกสบายในการสํารองและการชําระเงนิ การบรกิารระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวในด้านการดูแลต้อนรบั การประสานงานต่างๆ การตรงต่อเวลา ไปจนถงึการบรกิาร

หลงัการใช้บรกิาร โดยการได้รบัขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆด้านการท่องเที่ยว รวมถึง

ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เดชาธร เงนิทองแดง (2557) ศกึษาปัจจยัที่มี

ผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวเชงิเกษตรกรรมและธรรมชาต ิในจงัหวดันครนายก พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ราคา การส่งเสรมิการตลาด บุคคล การสรา้งและการ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิเกษตรกรรม

และธรรมชาต ิในจงัหวดันครนายก โดยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ มผีลต่อการ

ตดัสนิใจมากทีสุ่ด 

 

 

 



 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้น้ี 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ในรายการนําเที่ยวหน่ึงรายการ ควรพาไปท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท และเป็นสถานที่ที่กําลงัไดร้บัความนิยม อกีทัง้ควรจดัรายการ

นําเที่ยวไปยงัสถานที่ที่แปลกใหม่น่าสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว 

โรงแรมที่พกัควรเน้นให้อยู่ใกล้ชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และสถานที่อื่นๆที่

นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิไปเทีย่วชมบรรยากาศไดเ้อง 

2. ดา้นราคา บรษิทันําเทีย่วควรกําหนดราคารายการนําเที่ยวหรอือตัราค่าบรกิาร

ให้เหมาะสม ทําให้นักท่องเที่ยวเกดิความคุ้มค่าเมื่อใช้บรกิาร ควรมกีารระบุราคาให้ชดัเจนว่า

ราคารวมและไม่รวมการบรกิารอะไรบ้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกดิประโยชน์ในการตดัสนิใจใช้

บรกิารมากที่สุด ที่สําคญัหากกําหนดราคาได้ถูกกว่าหรอืประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทยีบ

กบัการการเดนิทางด้วยตวัเอง จะยิง่ทําใหน้ักท่องเที่ยวเลอืกใช้บรกิารบรษิทันําเที่ยวแทนการ

เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัเอง 

3. ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ควรมกีารจดัโปรโมชัน่ที่แตกต่างกันผ่านช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายแต่ละประเภท เช่น หากซือ้ผ่านบูธประชาสมัพนัธง์านส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

จะได้รบัส่วนลดพเิศษและของแถม หรอืหากซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Website, 

Facebook หรอื IG จะไดร้บัส่วนลดพเิศษและสามารถสะสมแต้มได ้โดยเฉพาะควรเน้นการจดั

จาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ใหม้ากขึน้ เน่ืองจากปัจจุบนันักท่องเทีย่วส่วนใหญ่สามารถเขา้ถงึ

อนิเตอรเ์นตผ่านแพลตฟอรม์ต่างๆ เขา้ถงึสนิคา้และบรกิารต่างๆบนโลกออนไลน์มากขึน้ 

4. ดา้นการส่งเสรมิการขาย ปัจจุบนัเทคโนโลยมีสี่วนสําคญัในชวีติผูค้นเป็นอย่าง

มาก คนส่วนใหญ่เขา้ถงึทุกสิง่ทุกอย่างผ่านโลกออนไลน์ คน้หาทุกอย่างผ่านอนิเตอรเ์นต ดงันัน้

บรษิัทนําเที่ยวควรเน้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และบรกิารผ่านสื่อออนไลน์ให้

มากกว่าสื่ออื่นๆ เช่น Website, Facebook, Line, IG หรอือื่นๆ เพราะนอกจากต้นทุนจะไม่สูง

แลว้ หรอืแทบจะไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใดๆ ยงัจะทาํใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารของบรษิทั

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ อกีทัง้จดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย ลด แลก แจก แถม การบรกิารอื่นๆ 

นอกเหนือจากในรายการนําเที่ยว กจ็ะทําใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความสนใจและตดัสนิใจใชบ้รกิาร

มากขึน้ไปดว้ย 

5. ดา้นบุคลากร พนักงานผูใ้หบ้รกิารมคีวามสําคญัเป็นอย่างมากในการขบัเคลื่อน

ธุรกจินําเทีย่ว เพราะธุรกจินําเที่ยวเป็นธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรกิารโดยตรง ฉะนัน้บรษิทันํา

เที่ยวจงึต้องมกีารจดัอบรมให้พนักงานมทีกัษะและความรูใ้นหลายๆด้าน เช่น พนักงานต้องมี

ความรูใ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการท่องเทีย่วขององคก์ร สามารถอธบิายแนะนําใหก้บัลูกค้า



 
 

ใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างละเอยีดชดัเจน มทีกัษะในการบรกิาร กระตอืรอืรน้ทีจ่ะช่วยเหลอือํานวยความ

สะดวก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม มมีารยาท สุภาพอ่อนน้อม และมมีนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี อีกทัง้ควรมีการฝึกให้พนักงาน/มคัคุเทศก์ มีความสามารถในการจดักิจกรรม

นันทนาการระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ

ตลอดการใชบ้รกิาร 

6. ดา้นกระบวนการ นกัท่องเทีย่วตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทันําเทีย่ว เพราะคาดหวงั

ว่าจะไดร้บัความสะดวกสบาย และการบรกิารทีด่ ีบรษิทันําเทีย่วต้องใหค้วามสําคญักบักระบวน

กระบวนการขัน้ตอนของการบรกิารให้มคีวามชดัเจน ไม่ยุ่งยากซบัซ้อนต่อลูกค้าที่ใช้บรกิาร 

ตัง้แต่การบรกิารก่อนการเดนิทาง ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนกต็าม เช่น ทางโทรศพัท ์ออนไลน์ 

ผ่านหน้าเคาเตอร ์การบรกิารระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว และการบรกิารหลงัจากเสรจ็สิ้นการ

เดนิทาง ตอ้งมกีารอํานวยความสะดวกในทุกขัน้ตอน ทัง้การตอ้นรบั การใหค้าํแนะนําหรอืขอ้มลู

ต่างๆ การประสานงานกับทางโรงแรมและร้านอาหาร การตรงต่อเวลา รวมถึงการส่งข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วใหก้บัลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ จะทําใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจและ

ประทบัใจ จนตดัสนิใจใชบ้รกิาร และเกดิการกลบัมาใชบ้รกิารซํ้าๆ อกีทัง้เกดิการบอกต่อโดยตวั

ลกูคา้เอง 

7. ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ เป็นสิง่ทีบ่รษิทันําเทีย่วตอ้งใหค้วามสําคญั เพื่อ

สรา้งภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอื บรษิทันําเที่ยวต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกบับรษิทัใหลู้กคา้

มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกจินําเทีย่ว เอกสารประกอบการจดัตัง้ธุรกจิ

ตามกฎหมาย นักท่องเทีย่วจะเกดิความเชื่อมัน่เชื่อใจในบรษิทั อกีทัง้องคป์ระกอบทางกายภาพ

อื่นๆ ที่จะสรา้งภาพลกัษณ์ให้กบับรษิัท เช่น บรรยากาศโดยรอบทัง้ภายในและภายนอกของ

บรษิทัควรมคีวามสะอาด สวยงาม น่าเขา้ไปใชบ้รกิาร อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละเทคโนโลยี

มคีวามทนัสมยั เวบ็ไซต์มคีวามน่าสนใจ สวยงาม ทนัสมยั โดดเด่น ดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มาเยีย่ม

ชม และพนกังานควรแต่งกายใหส้ะอาด สุภาพ เรยีบรอ้ย เหมาะสม บุคลกิภาพด ีเป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรมนีโยบายให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 

ดําเนินกจิการเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยเน้นในเรื่องของคุณธรรม จรยิธรรม และความ

ซื่อสตัย ์เพื่อภาพลกัษณ์และสรา้งความน่าเชื่อถอืของธุรกจินําเทีย่ว ใหน้กัท่องเทีย่วไวว้างใจ 

2. การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ควรมนีโยบายส่งเสรมิสนับสนุนใหน้ักท่องเที่ยว

ใช้บรกิารธุรกิจนําเที่ยว โดยร่วมมอืจดักิจกรรมหรอืจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจะได้

ประโยชน์จากการใชบ้รกิารธุรกจินําเทีย่ว เช่น ส่วนลดพเิศษ หรอืของสมนาคุณ เป็นตน้ 



 
 

3. ภาครฐั ควรมนีโยบายส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารใช้จ่ายชําระค่าบรกิารด้านการ

ท่องเที่ยวด้วยสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เพื่อ เ ป็นการเพิ่มเงินหมุนเวียนให้กับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สูงขึน้ เน่ืองจากกลุ่มคนที่ถอืสกุลเงนิดจิทิลั เป็นกลุ่มทีม่กีําลงัซื้อ

และการใชจ้า่ยค่อนขา้งสงู 
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