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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และ
ความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ออกไปเท่ียวต่างประเทศ กลุ่มตัวย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินท างออกไป
ตา่งประเทศในช่วงเดินทางออก 2 สนามบิน คือ สนามบินดอนเมือง และสนามบินสวุรรณภูมิ จ านวน 400 
คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
คา่ความถ่ี ค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  F-test One – way  Brown – Forsythe และ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
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เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไป
ท่องเท่ียวต่างประเทศมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้  2) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ (Product)  
ด้านราคา (Price) และด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีผลตอ่พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและมีผล
ต่อการกลบัมาใช้บริการซ า้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จึงเป็นตวัก าหนดของความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาด เช่น ความเหมาะสมกับสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง ราคาแพคเกจ 
ประกันภัยการเดินทาง ราคาตัว๋ และสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น 3) ความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว พบว่า 
ด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Collaborator)  ด้านคู่แข่ง (Competitor)  และด้านการโดดเด่นของบริษัท 
(Company) มีผลตอ่พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และมีผลต่อการกลบัมาใช้บริการซ า้ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย จงึเป็นตวัก าหนดของความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว เชน่ ใบรับรอง หรือใบอนญุาตเปิดธุรกิจน าเท่ียว
จากหนว่ยงานของรัฐ ใบรับรอง หรือใบอนญุาตของมคัคเุทศก์ และใบอนญุาตจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น 

 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศ
พบว่า เหตผุลหลกัๆ ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจ และความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว คือ ธุรกิจน า
เท่ียวมีใบอนญุาตเปิดธุรกิจน าเท่ียวจากหน่วยงานของรัฐ ราคาท่ีเหมาะสมของแพคเกจทวัร์ โรงแรม การ
เดินทาง อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ประกันภัยในการเดินทาง ความสะดวกสบายในการช าระเงิน และ
ส่วนลดในการซือ้แพคเกจเท่ียวในครัง้ต่อไป ท าให้นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความมั่นใจในการกลับมาใช้
บริการซ า้ของธุรกิจน าเท่ียว 
 
ค ำส ำคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาด, ความไวว้างใจ, พฤติกรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study quantity of the satisfaction for Marketing Mix 
and confidence in Tourism Business affecting behavior of Thai tourists traveling abroad. The 
samples of this study were 400 Thai tourists departing from Don Mueang Airport and 
Suvarnabhumi Airport traveling abroad.  The questionnaire was used as a research tool.  
Statistical analysis included Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, F-test 
One – way, Analysis of Variance Brown – Forsythe, and Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD). The research findings were as follows: 1) demographic characteristics of sex, age, 
status, education, career, and salary of Thai tourists traveling abroad were different with 
statistical significance at the 0.05 level that was in accordance with the set base 2) the 
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marketing mix: product, price, and promotion affected to behavior of tourists and affected to the 
return of tourist. Therefore, product, price, and promotion specified the satisfaction for 
marketing mix such as suitability of place, hotel, restaurant, journey, package price, insurance, 
ticket price, and attraction places 3) the confidence in tour business found collaborator, 
competitor, and company advantage affected to behavior of tourists and affected to the return 
of tourist. Therefore, collaborator, competitor, and company were specified the confidence in 
tour business such as tourism business license or certificate, guide license or certificate from 
the government, and company registration license. 

So, the main reasons that Thai tourists satisfy and confidence in Tourism Business were 
tourism business license from the government, suitability of price, packages, place, hotel, 
restaurant, journey, insurance, payment convenience, and discount. The results of this study 
indicated that the main reasons certainly affected behaviors of tourists and affected the return of 
tourists. 
 
Keywords:  Marketing Mix, Confidence, Behaviors of Thai Tourists 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเท่ียวไทยในปัจจบุนัมีการเจริญเติบโต และพฒันาอย่างมาก ทัง้ทางด้านการบริการ การ
ขนส่ง และสินค้า เพ่ือตอบสนองตอ่ประเทศแห่งการท่องเท่ียว โดยธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกิจในการพฒันาสงัคม และในภาคอตุสาหกรรมอ่ืนด้วย ภาครัฐได้สนบัสนุนให้มีการ
ลงทุน และสามารถปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจบุนัท่ีมีการเจริญเติบโตของ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มากขึน้ ท าให้ในปัจจบุนัมีผู้หนัเข้ามาลงทนุ และสนใจประกอบธุรกิจประเภทนีเ้พิ่มมากขึน้ 
ท าให้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง ย่อมสร้างผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในการช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชน และยงัเป็นกลไกหลกัในการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (ส านักงานแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย และ 
ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2557) 

ธุรกิจน าเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท    
ทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนบัสนนุต่างๆ โดยการซือ้บริการของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ หรือนักท่องเท่ียวในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกท่ีมองไม่เห็น
ด้วยสายตา (Invisible Export) ท าให้เกิดธุรกิจตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ธุรกิจ
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โรงแรม ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจขายของท่ีละลึก ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น และธุรกิจน าเท่ียวในปัจจุบนันัน้ มีการ
เจริญเติบโตมากมาย และธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้หลากหลายเพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางออกไปเท่ียวนอกประเทศ และเดินทางไปเท่ียวในประเทศ โดยมีการพฒันาเพ่ือให้
ตอบโจทย์ของการท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ี โดยผู้ประกอบการของธุรกิจน าเท่ียวทุกรายมุ่งหวงัท่ีจะหวงั
ธุรกิจของตนได้เปรียบในเชิงลกุและเชิงรับในตลาดของธุรกิจน าเท่ียว และผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ี
มีบทบาทในการพัฒนา และมีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและท าให้ธุรกิจ
ด าเนินการตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป (ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557) 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในปัจจบุนัมีการตดัสินใจการเลือกท่ีจะท่องเท่ียวด้วยการใช้บริการของบริษัท
ทวัร์ หรือบริษัทน าเท่ียวมากขึน้ โดยจะเกิดขึน้ในหลายปัจจยั เช่น ราคา แผนการท่องเท่ียว สายการบิน และ
ส่วนลดต่างๆ ทัง้หมดนีล้้วนเป็นปัจจยัในการตดัสินใจการเลือกของนกัท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวเองยัง
ต้องการความซ่ือสตัย์ ความเช่ือถือของธุรกิจน าเท่ียว เพราะในปัจจบุนัมีการขยายตวัของธุรกิจน าเท่ียวมาก
ขึน้ จงึท าให้เกิดบริษัทน าเท่ียวท่ีไมไ่ด้คณุภาพ สร้างปัญหาให้แก่นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การลอยแพนกัท่องเท่ียว 
หรือการหลอกลวงต่างๆ ท าให้นักท่องเท่ียวผิดหวัง และหมดความน่าเช่ือถือในธุรกิจน าเท่ียว  แต่ใน
ภาพรวมแล้ว แนวโน้มการทอ่งเท่ียวตา่งประเทศของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยยงัเตบิโต และธุรกิจน าเท่ียวยงัคง
เป็นธุรกิจท่ีมีความนา่สนใจ โดยเฉพาะในแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม ่เชน่ รัสเซีย โมร็อกโก และไอซ์แลนด์ 

ด้วยเหตผุลดงักล่าวผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษา ความพึงพอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล
ตอ่พฤติกรรมการใช้บริการของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ โดยธุรกิจน าเท่ียวได้
มีการเจริญเติบโตมากขึน้ บางธุรกิจอาจจะเปิดมาเพ่ือหลอกลวงต้มตุ๋น ไม่มีความน่าเช่ือถือ กรมการ
ท่องเท่ียวจึงได้มีการจดทะเบียนมัคคุเทศก์ และจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียว เพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียว พร้อมมาตรการป้องกันต่างๆ ข่าวคราวการหลอกลวงนกัท่องเท่ียวท าให้ผู้ วิจยัประสงค์ท่ีจะ
ค้นหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจน าเท่ียวของไทยให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้ 
นกัท่องเท่ียวได้รับการบริการท่ีดี นอกจากนี ้ยงัช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวทราบพฤติกรรมการใช้
บริการ และความต้องการของนักท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร และดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวให้มาใช้บริการมากขึน้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลกับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
และความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 
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2. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 
 3. เพ่ือศกึษาถึงความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการของนกัทอ่งเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 
 
สมมตฐิานของงานวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีมีผลต่อความแตกต่างกันกบัพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 

2. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 

3. ความไว้วางใจของนักท่องเท่ียวมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจตอ่สว่นประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียวท่ีมี
ผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ ผู้วิจยัส ารวจด้วย
แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนตามโจทย์การวิจยัท่ีตัง้ไว้ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปต่างประเทศ จาก 2 สนามบิน 
คือ สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จ านวน 364,512 คน 
(สถิติ 2 สนามบิน ช่วงเดือนกันยายน  2559 สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ  (กรมการ
ทอ่งเท่ียว, 2559) 

เน่ืองจากประชากรท่ีสนใจในการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยัง
ตา่งประเทศ ซึง่ผู้ศกึษาใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งดงันี ้

1. การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non probability sampling) คือ การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา (Quota sampling) คือ การเก็บกลุ่มตวัอย่าง ด้วยวิธีการก าหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ สนามบนิดอนเมือง 200 คน และสนามบนิสวุรรณภมูิ 200 คน 

2. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบ (Systematic sampling) คือ การเก็บข้อมลู 2 สถานีท่ี ดงันี ้
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สนามบินดอนเมืองเก็บข้อมลูในวนัจนัทร์ ถึง วนัอาทิตย์ ช่วงเวลา 9.00 ถึง 19.00 น. 10 วนั ในแต่
ละวนัจะเก็บตวัอยา่งจ านวน 20 คน กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 คน 

สนามบินสุวรรณภูมิ เก็บข้อมูลในวนัจนัทร์ ถึง วนัอาทิตย์ ช่วงเวลา 9.00 ถึง 19.00 น. 10 วนั ใน
แตล่ะวนัจะเก็บตวัอยา่งจ านวน 20 คน กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 คน 

โดยสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปต่างประเทศในช่วงเดินทางออก 2 
สนามบิน คือ สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
การศกึษาเป็นไปตามขอบเขต และวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  
อาชีพ และรายได้ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ  
21-30 ปี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ส่วนมากมีสถานภาพโสด จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.00 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น 
พนักงานบริษัท /รับจ้างทั่วไป จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 และมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ      
15,001-25,000 บาท จ านวน 288 คน คดิเป็นร้อยละ 57.00 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวตา่งประเทศมีความ
พึงพอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ และการบริการ (Product) ด้านราคา (Price) 
ด้านสถานท่ี (Place) และด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) จากการศกึษาพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดนิทางออกไปทอ่งเท่ียวตา่งประเทศมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมทางการตลาดเม่ือมีการพิจารณาเป็น
รายการดงันี ้

ด้านผลิตภณัฑ์ และการบริการ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศมีความพึง
พอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ และการบริการ โดยภาพรวมจะอยู่ระดบัมาก เม่ือมีการ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ การจ าหน่าย จองท่ีพกั โรงแรม และการบริการท าหนงัสือ
เดินทาง เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง รองลงมาคือ มัคคุเทศก์ มีความเอาใจใส่ในการท า
กิจกรรม เช่น กิจกรรมสันทนาการ หรือความบันเทิงบนรถน าเท่ียว และการบรรยาย แนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ การบริการของพนักงาน  และมัคคุเทศก์  เช่น กิริยา มารยาท ความอธัยาศยั และความ
สภุาพ ตามล าดบั 

ด้านราคา ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยมีภาพ
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รวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ ความเหมาะสมของราคา
กับโรงแรม หรือท่ีพัก รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับวันในการเดินทางท่องเท่ียว และ
ยานพาหนะการท่องเท่ียวความเหมาะสมของราคากับอาหาร เคร่ืองด่ืมในการท่องเท่ียว และความ
เหมาะสมของราคากบัโปรแกรมการทอ่งเท่ียว 

ด้านสถานท่ี ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานท่ี พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ี เดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานท่ี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความเหมาะสม
สถานท่ีพัก โรงแรม และร้านอาหาร รองลงมาคือ สถานท่ีใช้ในการนัดพบการเดินทาง เช่น สนามบิน 
โรงแรม ปัม้น า้มนั ประกันภยัในการเดนิทางท่องเท่ียว และประกนัภยัการสญูหายของกระเป๋าเดินทาง และ
ความเหมาะสมกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียว แหลง่ทอ่งเท่ียว 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศมีความ
พงึพอใจตอ่สว่นประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 
เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ใบปลิว  
Facebook และโทรทัศน์  รองลงมาคือ ช่องทางการจ าหน่าย การช าระการบริการและติดต่อ เช่น 
Facebook  Line และบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต การให้ของแถม ของท่ีระลึก เช่น กระเป๋าเดินทาง ปา้ยติด
กระเป๋าเดนิทาง และสว่นลดตา่งๆ 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวตา่งประเทศมีความ
ไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการติดต่อส่ือสารลูกค้า (Context) ด้านความต้องการของลูกค้า (Customer) ด้าน
คู่แข่ง (Competitor) ด้านหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง (Collaborator) และด้านความโดดเด่นของบริษัท 
(Company) จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศมีความ
ไว้วางใจเม่ือมีการพิจารณาเป็นรายการดงันี ้

ด้านการติดต่อส่ือสารลูกค้า (Context) ความไว้วางใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไป
ท่องเท่ียวต่างประเทศด้านการติดต่อส่ือสารลูกค้า (Context) พบว่า ความไว้วางใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยด้านการติดต่อส่ือสารลูกค้า (Context) โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความไว้วางใจในการส่ือสารการบริการของพนักงาน ความไว้วางใจในการ
ส่ือสารของมคัคเุทศก์ และความไว้วางใจในการส่ือสารการให้ค าแนะน าปรึกษา 

ด้านความต้องการของลูกค้า (Customer) ความไว้วางใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศด้านความต้องการของลูกค้า (Customer) พบว่า ความไว้วางใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยด้านความต้องการของลูกค้า (Customer) โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือมีการ
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ราคาและวันตรงกับความต้องการของลูกค้า อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวตรงกับความต้องการของลูกค้า และตารางการท่องเท่ียวตรงกับความ
ต้องการของลกูค้า 

ด้านคูแ่ขง่ (Competitor) ความไว้วางใจของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวตา่งประเทศ
ด้านคู่แข่ง (Competitor) พบว่า ความไว้วางใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยด้านคู่แข่ง (Competitor)                
โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ อุปกรณ์ในการ
อ านวยความสะดวกในการทอ่งเท่ียว ระบบการจองหรือซือ้บริการ และชอ่งทางการตดิตอ่ส่ือสาร  

ด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Collaborator) ความไว้วางใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Collaborator) พบว่า ความไว้วางใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Collaborator) โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือมีการ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุคือ มีใบรับรอง หรือใบอนญุาตของมคัคเุทศก์ใบรับรอง หรือ
ใบอนญุาตจดทะเบียนบริษัท และมีใบรับรอง หรือใบอนญุาตเปิดธุรกิจจากหนว่ยงานรัฐ 

ด้านการโดดเดน่ของบริษัท (Company) ความไว้วางใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไป
ท่องเท่ียวตา่งประเทศด้านการโดดเด่นของบริษัท (Company) พบว่า ความไว้วางใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยด้านการโดดเดน่ของบริษัท (Company) โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือมีการพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาท และอัธยาศยัดี และบริษัทน า
เท่ียวมีความนา่เช่ือถือ ความไว้วางใจ หรือการเปิดให้บริการมาเกินสิบปี 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียว
ตา่งประเทศได้แก่ 1) การท่องเท่ียวในโซนทวีป  2) ปริมาณการแลกเงินติดตวัไป (คิดเป็นเงินไทย)  3) ช่อง
ทางการช าระเงิน  4) ช่องทางการบริการของตวัแทนจ าหน่ายในการท่องเท่ียว  5) สินค้า หรือบริการท่ีใช้
เลือกบริการจากตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว  6) จ านวนคนท่ีจองในการเดินทางทอ่งเท่ียว  7) ราคาทวัร์ท่ี
จอง และจ่ายเงินประมาณเท่าไร  8) จ านวนวนัและเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง และการท่องเท่ียว  9) ใน 1 ปี 
มีการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศก่ีครัง้ต่อปี  และ 10) การตดัสินใจในใช้บริการกับธุรกิจน าเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศจากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้บริการ
ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเม่ือมีการพิจารณาเป็นรายการดงันี ้

 1) โซนทวีปท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยไปเท่ียวมากท่ีสดุคือ เอเชีย จ านวน 351 คน คดิเป็นร้อย
ละ 87.75 

 2) การแลกเงินของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุดคือ 10,001- 20,000 บาท จ านวน 219 
คน คดิเป็นร้อยละ 54.75 
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 3) ช่องทางการช าระเงินพบวา่ ช่องทางการช าระเงินของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุคือ 
บตัรเครดติ หรือ บตัรเดบติ จ านวน 204 คน คดิเป็นร้อยละ 51.00 

 4) ช่องทางการบริการของตวัแทนจ าหน่ายในการท่องเท่ียวพบว่า ช่องทางการบริการของ
ตวัแทนจ าหนา่ยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุคือทางออนไลน์ มีจ านวน 231 คน คดิเป็นร้อยละ 57.75 

 5) สินค้า หรือบริการท่ีใช้เลือกบริการจากตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียวพบว่า สินค้า หรือ
บริการท่ีใช้เลือกบริการจากตัวแทนจ าหน่ายของนักท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุดคือ โปรแกรมทัวร์ หรือ 
แพ็คเกจทวัร์ จ านวน 195 คน คดิเป็นร้อยละ 48.75 

 6) จ านวนคนท่ีจองในการเดินทางท่องเท่ียวพบว่า จ านวนคนท่ีจองในการเดินทางของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุคือ 3-5 คน จ านวน 211 คน คดิเป็นร้อยละ 52.75 

 7) ราคาทวัร์ท่ีจอง และจ่ายเงินประมาณเท่าไรพบว่า ราคาทวัร์ท่ีจอง และใช้จ่ายเงินของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุคือ 10,001- 20,000 บาท จ านวน 163 คน คดิเป็นร้อยละ 40.75 

 8) จ านวนวนัและเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง และการท่องเท่ียวพบว่า จ านวนวนัและเวลาท่ี
ใช้ในการเดนิทางของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมากท่ีสดุคือ 4-6 วนั จ านวน 269 คน คดิเป็นร้อยละ 67.25 

 9) ใน 1 ปี มีการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศก่ีครัง้ต่อปีพบว่า การเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน 1 ปี มากท่ีสุดคือ 5 ครัง้ต่อปี และน้อยท่ีสุดคือ 1 ครัง้ต่อปี โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 1.32 

 10) การตดัสินใจในใช้บริการกบัธุรกิจน าเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไป
ท่องเท่ียวต่างประเทศพบว่า การตัดสินใจในใช้บริการกับธุรกิจน าเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุดคือ 5 ใช่แน่นอน และน้อยท่ีสุดคือ 1 ไม่ใช่แน่นอน โดยมีค่าเฉล่ียประมาณ
เทา่กบั 3.65 
 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อความแตกต่างกันกับพฤติกรรมการใช้บริการของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศท่ีมีเพศตา่งกนัมีความ
แตกตา่งกนัในพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ ด้านใน 
1 ปี ท่านเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ต่อปี และด้านท่านจะตดัสินใจใช้บริการกบัธุรกิจน า
เท่ียวท่ีทา่นเลือกหรือไม ่ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.2 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศท่ีมีอายตุา่งกนัมีความ
แตกตา่งกนัในพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ ด้านใน 
1 ปี ทา่นเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ตอ่ปี ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้ อย่างไรก็ตามมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศท่ีมีอายตุ่างกันมีความแตกตา่ง
กันในพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศ ด้านท่านจะ
ตดัสินใจใช้บริการกับธุรกิจน าเท่ียวท่ีท่านเลือกหรือไม่ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศท่ีมีสถานภาพตา่งกนัมี
ความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศ     
ด้านใน 1 ปี ท่านเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ตอ่ปีและด้านท่านจะตดัสินใจใช้บริการกับ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีทา่นเลือกหรือไม่ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกันมีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียว
ต่างประเทศ  ด้านใน 1 ปี ท่านเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศประมาณก่ีครัง้ต่อปีแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อย่างไรก็ตาม มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศท่ี
มีอายตุา่งกนัมีความแตกตา่งกนัในพฤติกรรมการใช้บริการของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียว
ตา่งประเทศ ด้านทา่นจะตดัสินใจใช้บริการกบัธุรกิจน าเท่ียวท่ีท่านเลือกหรือไม ่ไม่แตกตา่งกนั  ซึ่งไมเ่ป็นไป
ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกันมี
ความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศ
ด้านใน 1 ปี ท่านเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ตอ่ปีและด้านท่านจะตดัสินใจใช้บริการกับ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีทา่นเลือกหรือไม ่ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศท่ีมีรายได้ต่างกันมี
ความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศ 
ด้านใน 1 ปี ท่านเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ตอ่ปีและด้านท่านจะตดัสินใจใช้บริการกับ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีทา่นเลือกหรือไม่ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 
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สมมตฐิานข้อท่ี 2.1 ความพึงพอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ และการบริการ มี
ผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ ด้านใน 1 ปี ทา่น
เดนิทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ตอ่ปี 

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การขาย มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศด้าน
ทา่นจะตดัสินใจใช้บริการกบัธุรกิจน าเท่ียวท่ีทา่นเลือกหรือไม่ 

สมมติฐานข้อที่  3 ความไว้วางใจของนักท่องเท่ียวมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ 

สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว ด้านคูแ่ขง่ และด้านการโดดเดน่ของบริษัท มี
ผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศด้านใน 1 ปี ทา่น
เดนิทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ตอ่ปี 

สมมติฐานข้อท่ี 3.2 ความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว ด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และด้านการโดด
เดน่ของบริษัท มีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ
ด้านทา่นจะตดัสินใจใช้บริการกบัธุรกิจน าเท่ียวท่ีทา่นเลือกหรือไม่ 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจน า
เท่ียวท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ พบวา่ 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชีพ และรายได้ 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมตฐิานท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ราตรีรัตน์ ทองรูปสวสัดิ ์(2553) 
ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของผู้ ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
กรณีศึกษา บริษัท เฌอแตมแทรเวล จ ากัด ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้ของครอบครัวตอ่เดือน มีผลความพึงพอใจตอ่ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวแตกตา่งกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิธาน จีนาภัทดิ์ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่ออุทยานแห่งชาติน า้ตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบรีุ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่อทุยานแห่งชาติน า้ตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบรีุโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศตา่งกนั อายตุา่งกนั ระดบัการศกึษาตา่งกนั และอาชีพ
ตา่งกนั มีความพงึพอใจตอ่อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบรีุ 
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2. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา 
และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และมีผลต่อการกลบัมาใช้บริการซ า้  ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2558) ซึ่งตวัก าหนดความ        
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีควรน าพิจารณาก่อน เช่น ความเหมาะสมกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง ราคาแพคเกจ ประกนัภัยการเดินทาง ราคาตัว๋ และสถานท่ีท่องเท่ียว เป็น
ต้น นอกจากนี ้ผลงานวิจัยของ ราตรีรัตน์ ทองรูปสวัสดิ์ (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวตอ่การให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว กรณีศกึษา บริษัท เฌอแตมแทรเวล จ ากดั ก็
ชีไ้ปในทิศทางเดียวกัน ราตรี ทองรูปสวัสดิ์  (2553) พบว่า ด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจทัง้ 9 ด้าน คือ ด้าน
ราคา ด้านการบริการของพนกังานก่อนเดินทาง ด้านการให้บริการของมัคคุเทศก์ ด้านการให้บริการของ
หวัหน้าทวัร์ ด้านความปลอดภัย ด้านกิจกรรมในการท่องเท่ียว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านปริมาณ
อาหารและรสชาติ และด้านการประกนัภัย ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจยัของ ญาณิศา ทองนาค (2551) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนจ าหน่ายการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการตวัแทนจ าหนา่ยการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในจงัหวดัภูเก็ต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนกังาน ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อนุพงศ์ เท่ียงน้อย (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจกลบัมา
ใช้บริการซ า้ระหว่างท่ีโรงแรมกบัโฮมสเตย์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ก็มีข้อค้นพบในท านองเดียวกัน 
ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกลบัมาใช้บริการซ า้ของ
โรงแรมพบว่า ด้านบุคลากร/พนักงานผู้ ให้บริการส่งผลมากท่ีสุด และความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการซ า้ของโฮมสเตย์พบว่าด้านบุคลากร หรือ
พนกังานผู้ให้บริการสง่ผลมากท่ีสดุ 

3. ความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว พบว่า ด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ด้านคู่แข่ง  และด้านความ
โดดเด่นของบริษัท มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และมีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ า้ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย จงึเป็นตวัก าหนดของความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว เช่น ใบรับรอง หรือใบอนญุาต
เปิดธุรกิจน าเท่ียวจากหน่วยงานของรัฐ  ใบอนญุาตของมคัคเุทศก์  และใบอนญุาตจดทะเบียนบริษัท เป็น
ต้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ บษุยา จินนัทยุา (2553) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความไว้วางใจของ
นกัท่องเท่ียวในการซือ้สิน้ค้าและบริการผ่านบริษัทน าเท่ียว ผลการวิเคราะห์พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีคา่นิยม
และรูปแบบการด าเนินชีวิตต่างกันมีความไว้วางใจในการซือ้สินค้าและบริการผ่านบริษัทน าเท่ียวไม่
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แตกต่างกนั ส่วนการรับรู้มีความสมัพนัธ์ตอ่ความไว้วางใจของนกัท่องเท่ียวในการซือ้สินค้าและการบริการ
ผ่านบริษัทน าเท่ียว และความพึงพอใจด้านการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของ
นกัทอ่งเท่ียวในการซือ้สินค้าและบริการผา่นบริษัทน าเท่ียว มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษา เร่ือง ความพึงพอใจตอ่ส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจน า
เท่ียวท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศ เพ่ือน า
ผลการวิจยัในครัง้นีน้ าไปปรับใช้กบัธุรกิจน าเท่ียว ในการพฒันา และปรับแผนการท่องเท่ียวให้ตรงกบัความ
ต้องการของลกูค้า และสถานท่ีทอ่งเท่ียวใหม่ๆ  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรมุ่งไปท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นเพศหญิงท่ีมี
ช่วงอายุท่ี 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษัท หรือ
รับจ้างทัว่ไป และมีช่วงรายได้ 15,001-25,000 บาท ซึ่งข้อมูลดงักล่าวนบัว่าเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคญัใน
การด าเนินการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปท่องเท่ียว
ตา่งประเทศ 

ผลการศึกษาพยากรณ์ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศ ค าถามท่ีว่า ใน 1 ปี ท่านเดินทาง
ท่องเท่ียวต่างประเทศประมาณก่ีครัง้ต่อปี พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญมากท่ี สุดด้าน
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรให้ความส าคัญในเร่ืองดงักล่าวเป็น
ล าดบัแรก ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ เช่น โรงแรม ท่ีพกั อาหาร การจองบตัรโดยสาร บตัรท่องเท่ียวตา่งๆ และ
การให้บริการ ค าแนะน า ค าปรึกษาท่ีดีกบันกัทอ่งเท่ียว และ ค าถามท่ีว่า ทา่นจะตดัสินใจใช้บริการกบัธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีท่านเลือกหรือไม่ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคญัมากท่ีสุด ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการขาย ดงันัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวเป็นล าดบัแรกใน
เร่ืองราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคณุภาพ โปรโมชัน่ และสว่นลดตา่งๆ  
 ผลการศึกษาพยากรณ์ ความไว้วางใจของนักท่องเท่ียวมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวต่างประเทศ ค าถามท่ีว่า ใน 1 ปี ท่านเดินทางท่องเท่ียว
ตา่งประเทศประมาณก่ีครัง้ต่อปี พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคญัมากท่ีสดุ ด้านคูแ่ข่ง และด้าน
การโดดเด่นของบริษัท ดงันัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวเป็นล าดบั
แรก ในเร่ืองของการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสาร ให้ค าแนะน า อ านวยความ
สะดวกในการจอง หรือการใช้บริการ และช่องทางในการช าระเงิน และค าถามท่ีว่า ท่านจะตัดสินใจใช้
บริการกับธุรกิจน าเท่ียวท่ีท่านเลือกหรือไม่ พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญมากท่ีสุด ด้าน
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และด้านการโดดเด่นของบริษัท  ดังนัน้  ผู้ ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรให้
ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวเป็นล าดับแรก ในเร่ืองของหน่วยงานรัฐท่ีมีใบรับรอง หรือใบอนุญาตของ
มคัคเุทศก์ การจดทะเบียนบริษัท และการเปิดธุรกิจ 

นอกจากพฤติกรรมการใช้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางออกไปเท่ียวตา่งประเทศแล้ว 
พบว่า เหตผุลส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจ และให้ความไว้วางใจของธุรกิจน าเท่ียว คือ ธุรกิจน า
เท่ียวมีใบอนุญาตเปิดธุรกิจน าเท่ียวจากหน่วยงานของรัฐ  ราคาท่ีเหมาะสมของโปรแกรมการเดินทาง  
คณุภาพของโรงแรม การเดินทาง อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการมีประกันภัยในการเดินทาง ความ
สะดวกสบายในการช าระเงิน และส่วนลดส าหรับการใช้บริการในครัง้ตอ่ไป ซึ่งล้วนแตเ่ป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้
นกัทอ่งเท่ียวมีความมัน่ใจในการกลบัมาใช้บริการซ า้จากธุรกิจน าเท่ียวรายเดมิ 
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