ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
Marketing’s Mix Factors Affecting to Thai Traveler’s Decision for
Selection Travel Agency

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการบริษทั นํ าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่ และเพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาด
(7Ps) ปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ ประชากรชาวไทย
จํานวน 400 คน โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ได้
เท่ากับ 0.93 ผู้วจิ ยั ทําการส่งแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านสื่อ Social Network ต่างๆ ให้กบั กลุ่ม
ตัว อย่างที่มอี ายุ 18 ปี ข้นึ ไป ซึ่ง ใช้ว ิธ ีก ารสุ่ มตัว อย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
และนําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทําการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean : 𝑥𝑥̅ ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติส มการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression) โดยตัง้ ระดับนัยสําคัญทางสถิตไิ ว้ท่ี 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่ อ ปั จจัยทางการตลาด
(7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนํ าเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุ ด
จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ และอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้
บริการบริษทั นํ าเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทย โดยมีปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้บ ริก าร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คําสําคัญ: ปั จจัยทางการตลาด, การตัดสินใจใช้บริการ, บริษทั นําเทีย่ ว

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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญต่อการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ และมีแ นวโน้ มเพิ่มมากขึ้นเรื่อ ยๆ ถึง แม้ว ิก ฤตโรคระบาดไวรัส โควิด-19 จะส่งผล
กระทบต่ อ ธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย วโดยตรง จนทํ า ให้จํา นวนนั ก ท่ อ งเที่ย วและรายได้ล ดลง แต่
สถานการณ์การท่องเทีย่ วในประเทศ รายจังหวัด ปี 2563 ประเทศไทยมีจาํ นวนผูเ้ ยีย่ มเยือนคน
ไทยและชาวต่างชาติ 137,030,112 คน รายได้ 792,534.21 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) นัน่ แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวยังมี

ความสําคัญและเป็ นสิง่ ที่มนุ ษ ย์มคี วามต้องการ โดยเฉพาะชาวไทยมีความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากขึน้ ปี 2562 ชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จํานวน 10,446,496 คน
โดยผ่านบริษทั นํ าเที่ยว 2,675,066 คน จัดการเดินทางเอง 7,771,430 คน (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, ศูนย์วจิ ยั ด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2564) อีกทัง้ ชาวไทยก็นิยมเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ในปี 2563 จํานวนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 123,214,821
คน สร้างรายได้ 482,468.09 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา, 2564)
ปั จ จุ บ ัน การเดิน ทางท่ อ งเที่ย วมีค วามสะดวกสบายและรวดเร็ว มากขึ้น จึง ทํ า ให้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ หนั มาเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีในยุค
ปั จจุบนั ที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่ อเข้าถึงผู้ประกอบการเองได้ง่ายและโดยตรง เข้าถึงการ
ส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆจากผูป้ ระกอบการกิจการ ทําให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถตัดค่าใช้จ่าย
ทีไ่ ม่จาํ เป็ นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ แต่การเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวเองก็มขี อ้ จํากัดอยู่หลาย
ประการ ยกตัว อย่าง ในช่ ว งหน้ าการท่ อ งเที่ยว (High Season) ค่ าที่พ กั หรือ ค่ าเข้าเยี่ยมชม
สถานที่บางแห่ง นักท่องเที่ยวอาจจะต้องชําระในราคาเต็มอัตราหรืออาจจะมีการบวกเพิม่ จาก
เจ้าของกิจการ เพราะนักท่องเทีย่ วจะไม่มอี ํานาจต่อรองกับเจ้าของกิจการในด้านของราคา หรือ
ได้รบั มอบผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ตรงกับความต้องการ การให้บริการทีล่ ่าช้า ไม่สะดวกสบายเหมือนกับ
การใช้บริการบริษทั นําเทีย่ ว
บริษัท นํ า เที่ย วส่ ว นใหญ่ ม องเห็น ปั ญ หาและอุ ป สรรคของนัก ท่ อ งเที่ย ว จึง ได้ม ีก าร
ปรับตัวและออกแบบรายการท่องเทีย่ ว เพื่อให้ตอบโจทย์กบั ความต้องการของนักท่องเทีย่ วมาก
ขึ้นกว่าเดิม มีการนํ ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ มุ่งเน้ นพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ก ารท่อ งเที่ยวให้ม ี
ความแปลกใหม่น่าสนใจ อีกทัง้ จัดรายการส่งเสริมการขาย หรือมอบส่วนลด เพื่อดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจใช้บริก ารบริษัทนํ าเที่ยวมากขึ้นกว่ าการเดินทางท่องเที่ยวด้ว ยตัว เอง
รวมถึงการให้ความสําคัญกับการบริการต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการบริษทั นํ าเที่ยวของนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือไม่ และปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริก าร เพื่อ นํ า ผลที่ไ ด้จ ากการวิจ ยั มาส่ ง เสริม การประกอบธุ ร กิจ นํ า เที่ย ว กํ า หนดกลยุท ธ์
แผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทุกกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึง
นํ าความคิดเห็นอื่นๆมาวิเคราะห์ร่วม เพื่อนํ าไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจโรงแรมทีพ่ กั
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าของฝากของทีร่ ะลึก เป็ นต้น และเป็ นการสร้างรายได้ ซึง่ มี
ผลต่อการจ้างงานในประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.
เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ า
เทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือไม่
2.
เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ปั จจัยใดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
บริษทั นําเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
คําถามการวิ จยั
ปั จ จัย ทางการตลาด (7Ps) ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิน ใจใช้ บ ริก ารบริษั ท นํ า เที่ย วของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือไม่
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ปั จจัยใดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเทีย่ วของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย
ขอบเขตของการวิ จยั
1.
ขอบเขตด้านประชากร สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจใช้บริการบริษทั นําเทีย่ ว จํานวน 400 คน
2.
ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็ นการศึกษาปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเที่ยวของนักท่องเทีย่ วชาวไทย ในด้านต่างๆ 7 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย (Place) ด้านการ
ส่ ง เสริม การขาย (Promotion) ด้ า นบุ ค ลากร (People) ด้ า นกระบวนการ (Process) ด้ า น
องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)
3.
ขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาวิจยั และเก็บข้อมูล ในระหว่างเดือน สิงหาคม
ถึง ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix)
Kotler (2012 อ้างถึงใน ดลนัสม์ โพธิ ์ฉาย, 2562, หน้า 14-15) ได้ให้แนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่า เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจทีใ่ ห้บริการ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีแ่ ตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคทัวไป
่ จําเป็ นต้องใช้ส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ประกอบด้วย
1.
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ (Product) คือ สิ่ง ที่ผู้ข ายมอบให้แ ก่ ลูก ค้า และลูก ค้า ได้ ร ับ
ประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ
2.
ด้านราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการในรูปตัวเงิน ดังนัน้
การกําหนดราคา ควรให้มคี วามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการทีช่ ดั เจน
3.
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมในการนํ าเสนอสินค้าหรือ
การบริการให้กบั ลูกค้า ซึง่ จะต้องมีการกําหนดในด้านทําเลทีต่ งั ้ (Location) และช่องทางในการ
นําเสนอสินค้าหรือการบริการ (Channel)
4.
ด้านการส่ ง เสริมการขาย (Promotion) เป็ นเครื่อ งมือ ที่มคี วามสํา คัญ ในการ
สื่อสารผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้กบั ลูกค้า โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการแจ้ง ข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือใช้บริการ
5.
ด้านบุคคล (People) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างพนักงานและลูกค้า
อีก ทัง้ พนัก งานต้อ งมีค วามรู้ค วามสามารถ และมีทศั นคติท่ดี ี สามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม
6.
ด้ า นกายภาพและการนํ าเสนอ (Physical Evidence / Environment and
Presentation) เป็ นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการนํ าเสนอแก่ลูกค้า ให้เห็น
เป็ นรูปธรรม ทัง้ ด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการแต่งกายของพนักงานทีส่ ะอาดเรียบร้อย การเจรจาทีส่ ุภาพอ่อนน้อม และการให้บริการ
ทีร่ วดเร็ว
7.
ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับวิธกี ารและการปฏิบตั งิ านใน
ด้านการให้บริการ เพื่อส่งมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว ทําให้ลกู ค้าเกิด
ความพึงพอใจและประทับใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ทวีศกั ดิ ์ สุวคนธ์ (2546 อ้างถึงใน นัฐชัย เฮงไพจิตร, 2561, หน้ า 20) ได้สรุปว่า การ
ตัดสินใจซือ้ หมายถึง การทีล่ กู ค้าซือ้ สินค้าหรือบริการ เพราะคาดหวังว่าจะได้รบั ความพอใจจาก
ผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างจากสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เดชาธร เงินทองแดง (2557) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมและธรรมชาติ ในจังหวัดนครนายก พบว่า ปั จจัยภายในอันได้แก่ การรับรู้ การ
เรียนรู้ ทัศนคติ และแรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและธรรมชาติ ใน
จัง หวัด นครนายก ซึ่ง ปั จ จัย ดัง กล่ า วสามารถร่ ว มกั น ทํ า นายการตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วเชิ ง
เกษตรกรรมและธรรมชาติ ในจังหวัดนครนายก ของนักท่องเที่ยวได้ถึงร้อ ยละ 44 รายได้ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกรรมและธรรมชาติ ในจังหวัดนครนายกที่
แตกต่างกัน ซึ่งน้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ปั จจัยภายนอก อันได้แก่ ส่วนประสม
ทางการตลาด ประกอบด้วย ราคา การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและการนํ า เสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ กับปั จจัยอื่น ประกอบด้วย นโยบายของภาครัฐและกลุ่ม
อ้างอิง มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและธรรมชาติ ในจังหวัดนครนายก ซึ่ง
ปั จจัยดังกล่าวสามารถร่วมกันทํานายการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและธรรมชาติ ใน
จังหวัดนครนายก ของนักท่องเทีย่ วได้ถงึ ร้อยละ 34
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิ จยั
ประชากรของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ประชากรชาวไทยทีม่ อี ายุ 18 ปี ขน้ึ ไป จํานวน
52,305,857 คน (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2564)
ผู้วจิ ยั ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจากประชากรชาวไทย จํานวน
52,305,857 คน โดยใช้สตู รของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ คือ 400 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่างการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างการวิจยั แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามให้ ก ั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จํ า นวน 400 คน ซึ่ ง ได้ จ ัด ทํ า และแจกเป็ น
แบบสอบถามออนไลน์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่อ งมือ ในเก็ บ
รวบรวมข้อ มูล ลัก ษณะของแบบสอบถาม เป็ น แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด (Close-ended

Question) และแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (Open-ended Question) โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะคําถาม
เป็ นแบบปลายปิ ด และเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเทีย่ ว มี
ลัก ษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด ได้แ ก่ ด้านผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคลากร (People)
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) จํานวน
21 ข้อ โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert
Scale)
ส่ ว นที่ 3 การตัด สินใจใช้บริก ารบริษัท นํ าเที่ยว มีล กั ษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด
จํานวน 3 ข้อ โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอร์ท
(Likert Scale)
ส่ ว นที่ 4 ข้อ เสนอแนะ ความคิด เห็น เกี่ยวกับการใช้บริก ารบริษัทนํ าเที่ยว เพื่อ การ
ปรับปรุงและพัฒนา มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิ จยั
ผู้วจิ ยั นํ าแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ทําการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try
Out) กับกลุ่มประชากรทีไ่ ม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่างการวิจยั จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพ
ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่ าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึง่ เป็ นค่าทีใ่ ช้วดั ความเทีย่ งหรือความสอดคล้องภายใน
โดยค่าทีไ่ ด้ต้องมีค่าใกล้เคียง 1.00 มากทีส่ ุด ซึง่ ผูว้ จิ ยั กําหนดค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาที่ 0.80 ขึน้
ไป การคํานวณใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์คํานวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ 0.93 ดังนัน้ จึงสามารถนําแบบสอบถามนี้ใช้ในการวิจยั ได้
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านสื่อ Social
Network ต่างๆ ให้กบั กลุ่มตัวอย่างการวิจยั จํานวน 400 คน ซึ่งใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างการวิจยั
แบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็ น ระยะเวลา 2 สัป ดาห์ และทํ า การเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามเพื่อนํ ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล แล้วนํ าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป

วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทํ า การประมวลผลและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เชิง สถิติ ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean : 𝑥𝑥̅ ) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ าน ใช้ ส ถิติส มการถดถอยเชิง เส้ น พหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression) โดยตัง้ ระดับนัยสําคัญทางสถิตไิ ว้ท่ี 0.05
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1.
การวิเ คราะห์ ส ถิติ เ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็ นการ
คํานวณสถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 สถิติแสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
วิเคราะห์และอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม นํ าเสนอในรูปตาราง
และความเรียง
1.2 สถิ ติ แ สดงค่ า เฉลี่ ย (Mean : 𝑥𝑥̅ ) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) เพื่อวิเคราะห์และอธิบายปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่ อ
การตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเที่ยว และการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเที่ยว นํ าเสนอในรูป
ตารางและความเรียง
2.
การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics Analysis) เนื่ อ งจาก
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
บริษทั นํ าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผูว้ จิ ยั จะใช้สถิตทิ ดสอบสมมติฐานคือ สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression) โดยตัง้ ระดับนัยสําคัญทางสถิตไิ ว้ท่ี 0.05
ผลการวิ จยั
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 257 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 64.25 มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี จํานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00 สถานภาพโสด
จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 312 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 78.00 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน / รับจ้างทัวไป
่ จํานวน 138 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.50 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-25,000.- บาท จํานวน 183 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.75

ปัจจัยทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยว
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อปั จจัย
ทางการตลาด (7Ps) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นําเทีย่ ว
ปั จจัยทางการตลาด (7Ps)
n = 400
ระดับความคิดเห็น
S.D.
𝑥𝑥̅
ด้านผลิตภัณฑ์
4.34
0.63
มากทีส่ ุด
ด้านราคา
4.42
0.63
มากทีส่ ุด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
3.84
0.65
มาก
ด้านการส่งเสริมการขาย
4.02
0.61
มาก
ด้านบุคลากร
4.48
0.66
มากทีส่ ุด
ด้านกระบวนการ
4.37
0.64
มากทีส่ ุด
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
4.38
0.60
มากทีส่ ุด
รวม
4.26
0.50
มากทีส่ ุด
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่ อ ปั จจัยทางการตลาด
(7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนํ าเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุ ด
จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ด้านราคา ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.42 ด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 ตามลําดับ และอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ส่ ง เสริม การขาย ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.02 ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.84
ตามลําดับ
การตัดสิ นใจใช้บริ การบริษทั นําเที่ยว
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจใช้บริการของผูต้ อบแบบสอบถาม
การตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเทีย่ ว
n = 400
ระดับการตัดสินใจ
ใช้บริการ
S.D.
𝑥𝑥̅
คาดว่ า จะได้ร บั ประสบการณ์ ใ หม่ และ
4.34
0.75
มากทีส่ ุด
สังคมใหม่
คาดว่าจะได้รบั ความคุม้ ค่า และประหยัด
4.48
0.70
มากทีส่ ุด
ค่าใช้จา่ ย
คาดว่าจะได้รบั ความสะดวกสบาย และ
4.45
0.68
มากทีส่ ุด
การบริการทีด่ ี

การตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเทีย่ ว
รวม

n = 400
𝑥𝑥̅
4.42

S.D.
0.59

ระดับการตัดสินใจ
ใช้บริการ
มากทีส่ ุด

ผลการวิจยั พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมีระดับการตัด สินใจใช้บริก ารบริษัทนํ าเที่ยว
โดยรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.42 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีระดับ
การตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ทัง้ 3 ข้อ ได้แก่ คาดว่าจะได้รบั ความคุ้มค่า และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 คาดว่าจะได้รบั ความสะดวกสบาย และการบริการที่ด ี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.45 และคาดว่าจะได้รบั ประสบการณ์ใหม่ และสังคมใหม่ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34
ตามลําดับ
การทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression)
ปั จจัยทางการตลาด (7Ps)
Beta
t
p-value
ด้านผลิตภัณฑ์
0.279
7.789
0.000*
ด้านราคา
0.283
8.090
0.000*
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
-0.051
-1.528
0.127
ด้านการส่งเสริมการขาย
-0.043
-1.217
0.224
ด้านบุคลากร
0.032
0.763
0.446
ด้านกระบวนการ
0.295
6.851
0.000*
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
0.109
2.919
0.004*
R2=0.741, F-Value=160.054, n=400, p≤0.05*
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริก ารบริษัท นํ า เที่ย วของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทย คือ ปั จ จัย ทางการตลาด ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์
(β=0.28, t=7.79, p-value=0.00) ด้านราคา (β=0.28, t=8.09, p-value=0.00) ด้านกระบวนการ
(β=0.30, t=6.85, p-value=0.00) และด้ า นองค์ ป ระกอบทางกายภาพ (β=0.11, t=2.92, pvalue=0.00) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนํ าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ปั จจัยทางการตลาดทีไ่ ม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านบุคลากร

ข้อเสนอแนะ ความคิ ดเห็น เกี่ยวกับการใช้ บริ การบริ ษัทนํ าเที่ ยว เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบคําถามปลายเปิ ด จํานวน 78 คน คิด
เป็ นร้อยละ 19.50 สามารถสรุปข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น เกีย่ วกับการใช้บริการบริษทั นํ าเที่ยว
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ได้ว่า พนักงาน/มัคคุเทศก์ ควรมีความรูค้ วามสามารถและทักษะใน
การให้บริการ เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ แนะนํานักท่องเทีย่ วได้อย่างดีเยีย่ ม มีมนุ ษย์สมั พันธ์ท่ี
ดี สุ ภาพอ่ อ นน้ อ ม รัก ษาผลประโยชน์ ของลูก ค้า และบริษัทนํ าเที่ยวต้อ งมีค วามจริง ใจและ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ราคาของโปรแกรมนํ าเทีย่ วต้องมีรายละเอียดทีช่ ดั เจนและคุม้ ค่า ไม่เอาเปรียบ
ลูกค้า และเป็ นราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ บริษทั นํ าเที่ยวต้องมีความน่ าเชื่อถือ มีประสบการณ์ใน
การให้บริการและพนักงานมีความเป็ นมืออาชีพ มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการให้ บ ริก ารลู ก ค้ า และการมีม าตรการในการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วที่
ปลอดภัย เช่น มาตรการการป้ องกันโรคระบาด (โควิด-19) เพื่อลูกค้าจะเกิดความมันใจในความ
่
ปลอดภัยในการใช้บริการ เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้มากกว่าช่องทางอื่น
อย่างสมํ่าเสมอ จัด ให้มโี ปรโมชัน่ ตามฤดูก าลหรือ ให้เ ข้า กับสถานการณ์ ปัจ จุ บนั และควรมี
โปรแกรมนํ าเทีย่ วให้เข้ากับยุคสมัย มุ่งเน้นการอนุ รกั ษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นํ าเสนอให้ดู
น่ าสนใจ และจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
อภิ ปรายผล
จากคําถามการวิจยั และวัต ถุ ประสงค์ของการวิจยั ข้อ ที่ 1 ที่ว่ า ปั จจัยทางการตลาด
(7Ps) ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริก ารบริษั ท นํ า เที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยหรือ ไม่
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเทีย่ วโดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อันดับแรก คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านราคา ด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่ อการ
ตัดสินใจใช้บริการบริษัทนํ าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังที่ Kotler (2012) ได้ให้แนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริก าร (Service Marketing Mix) ไว้ว่า เป็ นแนวคิด ที่
เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจที่ใ ห้บริก าร ซึ่ง เป็ นธุ รกิจที่แ ตกต่ างจากธุ รกิจสินค้าอุ ปโภคบริโ ภคทัว่ ไป
จําเป็ นต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7Ps ในการกําหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาด ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่า ธุรกิจนําเทีย่ วเป็ นธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการเป็ นหลัก
ฉะนั น้ การวางแผนกํ า หนดกลุ ย ท์ ท างการตลาดจํ า เป็ นต้ อ งใช้ส่ ว นประสมทางการตลาด

(Marketing Mix) 7 ด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทาง
กายภาพ ซึ่งเป็ นหัวใจของธุรกิจบริก าร พนักงานควรมีความรู้ความเข้าใจในผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
บริการการท่องเทีย่ วของบริษทั รวมถึงข้อมูลอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถอธิบาย แนะนํ า ตอบข้อ
คําถามให้กบั ลูกค้าได้อย่างละเอียดชัดเจน ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเอาใจใส่ลูกค้าอย่าง
เสมอภาค มีความคล่องแคล่วในการทํางาน กระตือรือร้นที่จะอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีและเหมาะสม มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุ ษย์สมั พันธ์ทด่ี ี แต่ง
กายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย และมีบุคลิกดี อีกทัง้ บริษทั นํ าเทีย่ วควรมีการอัพเดตข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการท่ อ งเที่ยว ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารของบริษัท ส่ ง ให้ก ับลูก ค้าอย่างเสมอ ที่สําคัญ
บริษัทนํ าเที่ยวต้องมีความน่ าเชื่อถือ ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย บริษทั เข้าถึงได้ง่ายในทุกช่องทาง เช่น การเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของบริษทั
หรือช่องทางออนไลน์อ่นื ๆ ต้องมีความสะดวกและรวดเร็ว ซึง่ จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ของลูกค้าและเกิดการกลับมาใช้บริการซํ้าอีกในอนาคต
จากสมมติฐ านของการวิจ ัย และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย ข้อ ที่ 2 ที่ว่ า ปั จ จัย ทาง
การตลาด (7Ps) ปั จจัยใดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเทีย่ วของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางการตลาด (7Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ
และด้ า นองค์ ป ระกอบทางกายภาพ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริก ารบริษั ท นํ า เที่ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยปั จจัยทางการตลาด ด้าน
กระบวนการ ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด ทัง้ นี้เนื่องจาก นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัดสินใจใช้บริการบริษทั นํ าเที่ยว โดยมีความคาดหวังว่าจะได้รบั การบริการที่ดแี ละได้รบั ความ
สะดวกสบาย เริม่ ตัง้ แต่การบริก ารก่ อ นการเดินทาง การได้รบั ข้อ มูล คําแนะนํ าอย่างถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ความสะดวกสบายในการสํารองและการชําระเงิน การบริการระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวในด้านการดูแลต้อนรับ การประสานงานต่างๆ การตรงต่อเวลา ไปจนถึงการบริการ
หลังการใช้บริการ โดยการได้รบั ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆด้านการท่องเที่ยว รวมถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เดชาธร เงินทองแดง (2557) ศึกษาปั จจัยที่ม ี
ผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและธรรมชาติ ในจังหวัดนครนายก พบว่า
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ราคา การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและการ
นํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกรรม
และธรรมชาติ ในจังหวัดนครนายก โดยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจมากทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั ครัง้ นี้
1.
ด้านผลิตภัณฑ์ ในรายการนํ าเที่ยวหนึ่งรายการ ควรพาไปท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท และเป็ นสถานที่ท่กี ําลังได้รบั ความนิยม อีกทัง้ ควรจัดรายการ
นํ าเที่ยวไปยัง สถานที่ท่แี ปลกใหม่น่าสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ ใ หม่ๆให้ก ับนัก ท่องเที่ยว
โรงแรมที่พกั ควรเน้ นให้อยู่ใกล้ชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และสถานที่อ่ืนๆที่
นักท่องเทีย่ วสามารถเดินไปเทีย่ วชมบรรยากาศได้เอง
2.
ด้านราคา บริษทั นํ าเทีย่ วควรกําหนดราคารายการนํ าเที่ยวหรืออัตราค่าบริการ
ให้เหมาะสม ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความคุ้มค่าเมื่อใช้บริการ ควรมีการระบุราคาให้ชดั เจนว่า
ราคารวมและไม่รวมการบริการอะไรบ้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ ในการตัดสินใจใช้
บริการมากที่สุด ที่สําคัญหากกําหนดราคาได้ถูกกว่าหรือประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบ
กับการการเดินทางด้วยตัวเอง จะยิง่ ทําให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการบริษทั นํ าเที่ยวแทนการ
เดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวเอง
3.
ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ควรมีก ารจัด โปรโมชันที
่ ่แ ตกต่ างกันผ่ า นช่ อ ง
ทางการจัดจําหน่ ายแต่ละประเภท เช่น หากซือ้ ผ่านบูธประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
จะได้รบั ส่วนลดพิเศษและของแถม หรือหากซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ น Website,
Facebook หรือ IG จะได้รบั ส่วนลดพิเศษและสามารถสะสมแต้มได้ โดยเฉพาะควรเน้ นการจัด
จําหน่ ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึน้ เนื่องจากปั จจุบนั นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง
อินเตอร์เนตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆบนโลกออนไลน์มากขึน้
4.
ด้านการส่งเสริมการขาย ปั จจุบนั เทคโนโลยีมสี ่วนสําคัญในชีวติ ผูค้ นเป็ นอย่าง
มาก คนส่วนใหญ่เข้าถึงทุกสิง่ ทุกอย่างผ่านโลกออนไลน์ ค้นหาทุกอย่างผ่านอินเตอร์เนต ดังนัน้
บริษัทนํ าเที่ยวควรเน้ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิต ภัณฑ์แ ละบริก ารผ่านสื่อออนไลน์ ให้
มากกว่าสื่ออื่นๆ เช่น Website, Facebook, Line, IG หรืออื่นๆ เพราะนอกจากต้นทุนจะไม่สูง
แล้ว หรือแทบจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยังจะทําให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษทั
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ จัดโปรโมชันส่
่ งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม การบริการอื่นๆ
นอกเหนือจากในรายการนํ าเที่ยว ก็จะทําให้นักท่องเทีย่ วเกิดความสนใจและตัดสินใจใช้บริการ
มากขึน้ ไปด้วย
5.
ด้านบุคลากร พนักงานผูใ้ ห้บริการมีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการขับเคลื่อน
ธุรกิจนํ าเทีย่ ว เพราะธุรกิจนํ าเที่ยวเป็ นธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการโดยตรง ฉะนัน้ บริษทั นํ า
เที่ยวจึงต้องมีการจัดอบรมให้พนักงานมีทกั ษะและความรูใ้ นหลายๆด้าน เช่น พนักงานต้องมี
ความรูใ้ นผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเทีย่ วขององค์กร สามารถอธิบายแนะนํ าให้กบั ลูกค้า

ให้เข้าใจได้อย่างละเอียดชัดเจน มีทกั ษะในการบริการ กระตือรือร้นทีจ่ ะช่วยเหลืออํานวยความ
สะดวก แก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ าได้อ ย่างเหมาะสม มีมารยาท สุ ภาพอ่ อ นน้ อ ม และมีมนุ ษ ย์
สัม พัน ธ์ท่ีด ี อีก ทัง้ ควรมีก ารฝึ ก ให้พ นั ก งาน/มัค คุ เ ทศก์ มีค วามสามารถในการจัด กิจ กรรม
นันทนาการระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเทีย่ วเกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน
ตลอดการใช้บริการ
6.
ด้านกระบวนการ นักท่องเทีย่ วตัดสินใจใช้บริการบริษทั นําเทีย่ ว เพราะคาดหวัง
ว่าจะได้รบั ความสะดวกสบาย และการบริการทีด่ ี บริษทั นํ าเทีย่ วต้องให้ความสําคัญกับกระบวน
กระบวนการขัน้ ตอนของการบริการให้มคี วามชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนต่ อลูกค้าที่ใช้บริการ
ตัง้ แต่การบริการก่อนการเดินทาง ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตาม เช่น ทางโทรศัพท์ ออนไลน์
ผ่านหน้าเคาเตอร์ การบริการระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว และการบริการหลังจากเสร็จสิ้นการ
เดินทาง ต้องมีการอํานวยความสะดวกในทุกขัน้ ตอน ทัง้ การต้อนรับ การให้คาํ แนะนําหรือข้อมูล
ต่ างๆ การประสานงานกับทางโรงแรมและร้านอาหาร การตรงต่ อเวลา รวมถึงการส่งข้อ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วให้กบั ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ประทับใจ จนตัดสินใจใช้บริการ และเกิดการกลับมาใช้บริการซํ้าๆ อีกทัง้ เกิดการบอกต่อโดยตัว
ลูกค้าเอง
7.
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั นํ าเทีย่ วต้องให้ความสําคัญ เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์และความน่ าเชื่อถือ บริษทั นํ าเที่ยวต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับบริษทั ให้ลูกค้า
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจนํ าเทีย่ ว เอกสารประกอบการจัดตัง้ ธุรกิจ
ตามกฎหมาย นักท่องเทีย่ วจะเกิดความเชื่อมันเชื
่ ่อใจในบริษทั อีกทัง้ องค์ประกอบทางกายภาพ
อื่นๆ ที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กบั บริษัท เช่น บรรยากาศโดยรอบทัง้ ภายในและภายนอกของ
บริษทั ควรมีความสะอาด สวยงาม น่ าเข้าไปใช้บริการ อุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เว็บไซต์มคี วามน่ าสนใจ สวยงาม ทันสมัย โดดเด่น ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยีย่ ม
ชม และพนักงานควรแต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม บุคลิกภาพดี เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.
กระทรวงการท่ อ งเที่ยวและกีฬ า ควรมีนโยบายให้ผู้ประกอบธุ รกิจนํ าเที่ย ว
ดําเนินกิจการเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยเน้นในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์ เพื่อภาพลักษณ์และสร้างความน่ าเชื่อถือของธุรกิจนําเทีย่ ว ให้นกั ท่องเทีย่ วไว้วางใจ
2.
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุ นให้นักท่องเที่ยว
ใช้บริการธุรกิจนํ าเที่ยว โดยร่วมมือจัดกิจกรรมหรือ จัดโปรโมชันต่
่ างๆ ที่นักท่องเที่ยวจะได้
ประโยชน์จากการใช้บริการธุรกิจนํ าเทีย่ ว เช่น ส่วนลดพิเศษ หรือของสมนาคุณ เป็ นต้น

3.
ภาครัฐ ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารใช้จ่ายชําระค่าบริการด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยสกุ ล เงิ น ดิ จ ิ ท ั ล (Cryptocurrency) เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม เงิ น หมุ น เวี ย นให้ ก ั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สูงขึน้ เนื่องจากกลุ่มคนที่ถอื สกุลเงินดิจทิ ลั เป็ นกลุ่มทีม่ กี ําลังซื้อ
และการใช้จา่ ยค่อนข้างสูง
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