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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้นี้จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคอืการวเิคราะห์
ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. ดา้นการบรกิาร พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่พงึพอใจต่อการจดัโปรแกรมการท่องเทีย่วของบรษิทัมาก
ที่สุด รองลงมา คอื ความสะดวกสบายของพาหนะในการเดนิทางท่องเที่ยวของบรษิัท และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ชื่อเสยีงและประสบการณ์ในการใหบ้รกิารของบรษิทั 
 2. ดา้นราคา พบว่า นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่พงึพอใจต่อบรกิารแบ่งช าระค่าบรกิารเป็นงวด และสามารถช าระ
ผ่านบตัรเครดติได้มากที่สุด รองลงมา คอื ราคาค่าบรกิารที่เหมาะสมกบับรกิารที่ได้รบั และที่พงึพอใจน้อยที่สุด คือ 
ราคาค่าบรกิารทีถู่กกว่าทีอ่ื่น  
 3. ด้านสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการที่บรษิัทมีเครอืข่ายกบัธุรกจิน าเที่ยว  อื่นๆ 
(Travel Agent) มากที่สุด รองลงมา คือ การจองโปรแกรมการท่องเที่ยว และการช าระค่าบริการผ่านทางเว็บไซต ์
ส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่สะดวกในการเดนิทางไปทีบ่รษิทั และทีพ่งึพอใจน้อยที่สุด คอื ความสะดวกในการเดนิทางไปบรษิัท 
ทัง้การใชร้ถสว่นบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ 
 4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พงึพอใจต่อการจดักจิกรรมส่งเสริมการตลาด
ของบริษัทร่วมกับบัตรเครดิตต่างๆ ที่ให้สทิธิพิเศษมากกว่าที่อื่นๆ เช่น ส่วนลดค่าบริการที่มากขึ้นหากจ่ายผ่าน            
บตัรเครดติ การใหแ้ตม้สะสมเพื่อแลกของรางวลั เป็นตน้ มากทีส่ดุ รองลงมา คอื การประชาสมัพนัธบ์รษิทั และแนะน า
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) และที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ             
การประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลู และแนะน าโปรแกรมท่องเทีย่วโดยการใชแ้ผ่นพบัของบรษิทั 
  
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อความซื่อสตัยแ์ละตรงเวลา
ของบริษัทมากที่สุด รองลงมา คือ การบริการแบบส าเร็จในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) ของบริษัท และที่             
พงึพอใจน้อยทีส่ดุ คอื ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อของบรษิทั 
 6. ดา้นบุคลากร พบว่า นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการใหค้ าแนะน าและทกัษะในการสื่อสาร
กบัลูกค้าของเจ้าหน้าที่มากที่สุด รองลงมา คือ มนุษยสมัพันธ์และความเป็นกนัเองของเจ้าหน้าที่ และที่พึงพอใจ           
น้อยทีส่ดุ คอื การแต่งกายทีม่คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเจา้หน้าที่ 
 7. ด้านสภาพแวดล้อมการให้บรกิาร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาใช้บรกิารของบรษิัท เช่น น ้าดื่ม ห้องน ้า ที่จอดรถ การรกัษาความปลอดภยั สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 
เป็นต้น มากที่สุด รองลงมา คอื เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิัท และที่พงึพอใจน้อยที่สุด คอื การตกแต่งส านักงาน             
ทีท่นัสมยั สวยงามและมรีะเบยีบ 
         ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มเีพศแตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจด้านการบรกิาร ดา้นราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านกระบวนการให้บริการ  ส่วน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 
 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านการบริการ ด้านบุคลากร และด้าน
สภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
 3. นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีาชพีแตกต่างกนัจะความพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 4. นักท่องเทีย่วชาวไทยที่มรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจดา้นการบรกิาร ด้านราคา และ
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการใหบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 5. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด          
ทัง้ 7 ดา้นแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
 6. นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัจะความพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 

 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ สว่นประสมทางการตลาด บรกิารท่องเทีย่วต่างประเทศ 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study the satisfaction of tourists to Thailand regarding marketing 
mix factors, and the international travel services provided by Union Professional Travel Co., Ltd. The sample 
in this research is 400 respondents. It is conducted by questionnaires as the tool to collect the data. The data 
was analyzed using percentage, mean, standard deviation. The statistical hypotheses testing employed t-test, 
One-way ANOVA, and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results are analyzed as follows: 

1. The service found that visitors with the same age, occupation, education level and marital status 
were different, they were satisfied in a different way with the services of the company.  
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2. The aspect price found that tourists, in terms of gender occupation, and marital status were 
different, and they were be satisfied with the services of the company based on factors professional travel 
restrictions and different prices.  

3. The tourists with different marital status. They were most intenested in terms of place of site in 
satisfied with the services of the company travel restrictions and place can vary widely because different 
statuses.  

4. In the market, it was found that visitors with a different status will have the satisfaction of the 
services provided by the travel services because of the fact that the market varies.  

5. The processes services found that visitors with different marital status have the most 
satisfaction with the travel services provided by the company special rally in terms of different services and 
processes.  

6. The personnel found that visitors who were of the same age, occupation and marital status 
were different, and they were satisfied with the services of the company and noted that the personnel varied.  

7. The environment found that serving tourists of different ages and marital status were satisfied 
with the travel services provided by the company. And on environmental approach to providing different 
services.  
 
Keywords: The Satisfied, Marketing Mix, Service International Travel     

 
บทน า   
 การท่องเที่ยวต่างประเทศ ถอืเป็นกจิกรรมการพกัผ่อนยอดนิยมกจิกรรมหนึ่งส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทย 
เนื่องจากการท่องเที่ยวต่างประเทศนัน้นอกจากจะได้ชื่นชมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ อาหารการกิน             
ทีแ่ตกต่างจากประเทศไทย โดยจากการสรุปแผนการท่องเทีย่วระดบัโลกของวซี่า ประจ าปี 2558 (Visa Global Travel 
Intentions Study. 2015) เผยใหเ้หน็ว่าในรอบ 2 ปีทีผ่่านมามนีักท่องเทีย่วชาวไทยมากถงึ 89% เดนิทางท่องเทีย่วไป
ต่างประเทศทัว่โลก  โดยสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวต่างประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย มากที่สุด 10 อันดับ ประกอบด้วย โตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ โซล โอซาก้า ลอนดอน 
กวัลาลมัเปอร ์ซบัโปโร ไทเป นิวยอรค์ (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา. 2558) 
 จากความสามารถด้านการเงนิ และความสนใจในการเดนิทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ ยว 
ชาวไทยนี้เอง ท าใหธุ้รกจิดา้นการบรกิารท่องเทีย่วต่างประเทศมกีารแข่งขนักนัสงูมาก ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาในดา้น
ของการบรกิาร การจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศทีม่คีวามแปลกใหม่เพื่อดงึดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ว 
หรอืการลดราคา หรือการมอบสทิธิพิเศษอื่น ๆ ส าหรับลูกค้า เป็นต้น เพื่อรองรบัพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
นักท่องเที่ยว ปัจจุบนันอกจากจะเกดิการแข่งขนักนัระหว่างบรษิัทที่ให้บรกิารด้านการบรกิารท่องเที่ยวต่างประเทศ           
เองแลว้ ยงัพบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยสว่นใหญ่หนัมานิยมการท่องเทีย่วต่างประเทศดว้ยตนเองมากขึน้ เนื่องจากการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถท าได้ง่ายขึน้ ท าให้บทบาทของธุรกิจน าเที่ยวลดลง            
แต่อย่างไรกด็ใีนตลาดธุรกจิจดัน าเทีย่วเขา้ในประเทศของประเทศไทย ยงัเป็นธุรกจิทีส่ามารถเตบิโตได ้เพราะจ านวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วยงัประเทศไทย และในภูมภิาคมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้การปรบักลยุทธธ์ุรกจิใหเ้ท่า
ทันความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น จะช่วยให้ธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยว
ต่างประเทศเตบิโตไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยจากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ           
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แบบส าเรจ็รปู คอื การคดิราคาแบบเหมาจ่าย สามารถจองและช าระผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัได ้พนกังานใหบ้รกิารลูกคา้
อย่างเอาใจใสแ่ละเสมอภาค บรษิทัมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั และความตรงต่อเวลาของบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร 
(นิลวรรณ คู่เจรญิถาวร. 2555) 
 จากที่มาและความส าคญัของปัญหาที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึเลง็เหน็ถึงความส าคญัของการสร้างความ           
พงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการใชบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศใหเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากจะเป็นการรกัษาฐาน
ลูกคา้เก่า และขยายฐานลูกคา้เพิม่เตมิจากการบอกต่อของลูกคา้ โดย ปรญิญา ผาตากแดด (2553) พบว่า การไดร้บั
ขอ้มูลจากคนรู้จกั เช่น เพื่อน ครอบครวั เป็นต้นเป็นสื่อทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อโปรแกรมการท่องเทีย่วต่างประเทศ
แบบส าเรจ็รปูมากทีส่ดุ รองลงมาจากสือ่อนิเตอรเ์น็ต  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1.  เพื่อศกึษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั  
 2.  เพื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชพี ระดบัการศกึษา สถานภาพ และรายได ้กบัความพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการใหบ้รกิาร
ท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
   1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ  
    1.1.1.1 เพศชาย 
    1.1.1.2  เพศหญงิ 
   1.1.2  อาย ุ
    1.1.2.1  อายุ 20-29 ปี 
    1.1.2.2  อาย ุ30-39 ปี 
    1.1.2.3  อาย ุ40-49 ปี 
    1.1.2.4  อาย ุ50-59 ปี 
    1.1.2.5  อาย ุ60 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  การศกึษา 
    1.1.3.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.3.2  ปรญิญาตร ี
    1.1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4  อาชพี 
    1.1.4.1  นิสติ/นกัศกึษา 
    1.1.4.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.4.3  รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.4.4  คา้ขาย/เจา้ของกจิการ 
    1.1.4.5  เกษยีณอายุ/ว่างงาน 
    1.1.4.6  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
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   1.1.5  สถานภาพ 
    1.1.5.1  โสต 
    1.1.5.2  สมรส 
    1.1.5.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
   1.1.6  รายได ้ 
    1.1.6.1  ต ่ากว่า 15,000 บาท 
    1.1.6.2  15,000 – 24,999 บาท 
    1.1.6.3  25,000 – 34,999 บาท 
    1.1.6.4  35,000 – 44,999 บาท 
    1.1.6.5  45,000 – 54,999 บาท 
    1.1.6.6  55,000 บาทขึน้ไป 
  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  ความพึงพอใจที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศ  
 2.1  ดา้นบรกิาร  
 2.2  ดา้นราคา  
 2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

2.5  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  
2.6.   ดา้นบุคลากร  
2.7  ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร 

 
สมมติฐานการวิจยั  
 1.  นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการ
ใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั 
 2.  นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการ
ใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั 
 3.  นักท่องเทีย่วชาวไทยที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั  
 4.  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั 
 5.  นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั 
 6.  นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการ 
 สุมนา อยู่โพธิ ์(2554: 22) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง กระบวนการทาง
การตลาดที่ผู้บรหิารการตลาดเสนอ ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการ และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย
ตดัสนิใจซือ้ ธงชยั สนัตวิงษ์ (2550: 34) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารว่า หมายถงึ การผสมที่
เขา้กนัไดอ้ย่างดเีป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของการก าหนดราคา การสง่เสรมิการขาย ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายและระบบการ
จดัจ าหน่าย ซึง่ไดม้กีารจดัออกแบบเพื่อใชส้ าหรบัการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่้องการ เสร ีวงษ์มณฑา (2552: 17) ยงัได้
ใหค้วามหมายของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (Marketing Mix หรอื 4Ps) ไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึง่บรษิัทใชร้่วมกนั เพื่อตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอื
เป็นเครื่องมอืทีใ่ชร้่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคท์างการตดิต่อสือ่สารขององคก์าร 
 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
 อญัชไม จนัทมาศ (2556: 12) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจว่า เป็นความรูส้กึของแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใด
สิง่หนึ่ง โดยถ้าบุคคลมีความคาดหวงัหรือมีความตัง้ใจมากและได้รบัการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก            
แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงัหรอืไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่เมื่อไม่ไดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไว ้ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัสิง่ทีต่ัง้ใจไวว้่าจะมมีากหรอืน้อย พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2554: 66) ไดใ้ห้ความหมายของความพงึ
พอใจ หมายถงึ พอใจ ชอบใจความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นเรื่องของความรูส้กึทีม่คีวามสกึของบุคคลทีม่ต่ีองานที่
ปฏบิตัอิยู่และความพงึพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏบิตังิาน อย่างไรกด็ ีความพงึพอใจของแต่ละบุคคลไม่มวีนัสิน้สุด 
เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจงึมโีอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิง่ที่เคยพึงพอใจมาแล้ว 
ฉะนัน้ผู้บรหิารจ าเป็นจะต้องส ารวจตรวจสอบความพงึพอใจในการปฏบิตัใิห้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ตลอดไป ทัง้นี้เพื่อใหง้านส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รหรอืหน่วยงานทีต่ัง้ไว ้ตระกลู สวุรรณด ี(2554: 142) ได้
ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลังจากมี
ประสบการณ์ต่อสิง่นัน้ ๆ เช่น ความรูส้กึหลงัการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร กาญจนา อรุณสอนศร ี(2551: 23) กล่าวว่า ความ
พงึพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเหน็เป็นรูปร่างได้ การที่เราจะ
ทราบว่า บุคคลมคีวามพงึพอใจหรอืไม่ สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกทีค่่อนขา้งสลบัซบัซ้อนและต้องมสีิง่เรา้ทีต่รง
ต่อความตอ้งการของบุคคล จงึจะท าใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจ 
  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
  นิคม จารุมณี (2552: 8) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว (Tourism) ว่าหมายถึง การเดนิทางใดๆ             
ทีเ่ป็นการเดนิทางทีอ่ยู่ในเงื่อนไข 3 ประการ คอื การเดนิทางจากสถานที่อยู่อาศยัประจ าไปยงัสถานที่อื่นๆ เป็นการ
ชัว่คราว การท่องเที่ยวเป็นการเดนิทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ไดถู้กบงัคบั และเป็นการเดนิทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ            
กต็าม แต่มิใช่เดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพหรอืหารายได้ กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ ยว (Tourism) หมายถึง การ
เดนิทางของมนุษย ์จากสถานทีใ่ดสถานทีห่นึ่งไปยงัอกีสถานทีห่นึ่ง หรอืการเดนิทางจากถิน่พ านกัทีอ่าศยัประจ าไปยงั
สถานที่อื่นเป็นการชัว่คราวด้วยความสมัครใจ วรรณา วงษ์วานิช (2551) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น                       
2 ประเภท คอื 1) การท่องเทีย่วภายในประเทศ เป็นการท่องเทีย่วไปตามสถานทีต่่างๆ ภายในประเทศ การท่องเทีย่ว
ลกัษณะนี้จะต้องมสีิง่จูงใจหลายอย่าง เช่น ความสวยงามของภูมปิระเทศ ความสะดวกสบายในการเดนิทาง ความ
ปลอดภัย ตลอดจนการโฆษณา หรือมีสิ่งจูงใจโดยเฉพาะของสถานที่นัน้ เช่ น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือ
ศลิปวฒันธรรมประจ าทอ้งถิน่ 2) การท่องเทีย่วต่างประเทศ เป็นการท่องเทีย่วไปยงัสถานทีท่ีต่่างไปจากประเทศของตน
และต้องผ่านกระบวนการระหว่างประเทศหลายอย่าง เช่น ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น โดยใช้
ภาษาต่างประเทศและอาจจะตอ้งมมีคัคุเทศกเ์ป็นผูน้ า การท่องเทีย่วต่างประเทศนี้ขนาดของประเทศเป็นสิง่ส าคญั เช่น 
ประเทศทีม่ขีนาดใหญ่มกัจะมสีิง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวมากเพราะมโีอกาสทีจ่ะมสีภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสิง่อื่นๆ 
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หลายอย่างมากกว่าประเทศขนาดเลก็ แต่บางครัง้การทีจ่ะตอ้งเดนิทางไกลๆ กอ็าจเป็นอุปสรรคหรอืท าใหน้ักท่องเทีย่ว
หมดความสนใจ หรอืมคีวามสนใจน้อยลงกไ็ด ้อสท. (2558) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) 
ประกอบดว้ยธุรกจิหลายประเภททัง้ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทางออ้มหรอืสนบัสนุนต่างๆ การซือ้
บรกิารของนักท่องเที่ยวประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่มองไม่เหน็ด้วยสายตา ( Invisible Export) 
เพราะเป็นการซือ้ดว้ยเงนิตราต่างประเทศ การผลติสนิคา้คอืบรกิารต่างๆ ทีน่กัท่องเทีย่วซือ้กจ็ะตอ้งมกีารลงทุนซึง่เป็น
ผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศ และจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ดา้นสงัคมการท่องเที่ยวเป็นการพกัผ่อนคลายความตงึเครยีด พรอ้มๆ กบัการไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจใน
วฒันธรรมทีผ่ดิแผกแตกต่างออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าบทบาทและความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2550: 90) กล่าวว่า ปัจจยัที่ท าให้บุคคลตัดสนิใจเดินทาง
ท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย 1. เงนิหรอืค่าใชจ้่าย 2. เวลา 3. ความตัง้ใจทีจ่ะไป วนิิจ วรียางกรู (2553) ไดก้ล่าวถงึ ปัจจยัที่
สนับสนุนใหม้กีารท่องเทีย่วมดีงันี้ 1. การเปลีย่นวถิกีารด ารงชวีติ 2. รายไดข้องครอบครวัเพิม่ขึน้ 3. การเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ  4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5. อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา 6. สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและรฐับาล 
ในขณะที ่กองวชิาการและฝึกอบรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป) กล่าวว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อบริการ คือ 1. ปัจจัยภายใน เช่น ทรพัยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource)  ประเภทธรรมชาติ เป็นต้น               
2. ปัจจยัภายนอก เช่น ปัจจยัทางการเมอืง วฒันธรรม เป็นตน้ 
 ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ อันจะน าไปสู่การศึกษาถึงความต้องการ และ                
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน                   
โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรบักลยุทธ์ในการ
ใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วต่างประเทศทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งความพงึพอใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยทีม่าใชบ้รกิารไดม้ากขึน้ อนัจะน าไปสูก่ารเพิม่ยอดขาย ขยายฐานลกูค้าของบรษิทัใหม้ากขึน้ต่อไป 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร (Personal Characteristics) 
 ปรมะ สตะเวทิน (2550) ยงัได้อธบิายถึงแนวคิดเกี่ยวกบัประชากรไว้เพิ่มเติมว่า ลกัษณะทางประชากร             
เป็นคุณสมบตัิเฉพาะของตน ซึ่งจะมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละคน โดยคุณสมบตัเิหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารใน
การท าการสื่อสารแต่ในการศกึษาเกีย่วกบัเรื่องของการสื่อสารนัน้หากผูร้บัสารมจี านวนมากกจ็ะไม่สามารถศกึษาหรอื
เคราะห์ผู้รบัสารเป็นรายบุคคลได้ ดงันัน้วธิกีารที่ดทีี่สุดในการจะท าการศกึษาวเิคราะห์ผูร้บัสารคือ การแบ่งผู้รบัสาร
ออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะแบ่งออกได้ตามลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อายุ 
เพศ  สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น โดยคุณสมบตัต่ิางๆ เหล่านี้ลว้น
แล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเข้าใจในการสื่อสารทั ้งสิ้น ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2552) ได้กล่าวถึง
แนวความคดิเกีย่วกบัประชากรไวว้่า เป็นแนวคดิทีใ่ชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื พฤตกิรรมต่างๆ ของ
มนุษยจ์ะเกดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ โดยมคีวามเชื่อว่า หากคนเรามคีุณสมบตัทิางประชากรแตกต่าง
กนัก็จะมพีฤติกรรมแตกต่างกนัออกไปด้วย โดยสามารถอธบิายคุณสมบตัิของลกัษณะของประชากร ได้ดงันี้   เพศ  
อายุ  สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ และการศกึษา  
  
วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ทัง้เพศชายและเพศหญิง อายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป              
ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยมาใช้บริการท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล 
เน่ืองจากกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทีส่ามารถตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ดว้ยตนเอง   
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นักท่องเทีย่วชาวไทย ทัง้เพศชายและ
เพศหญิง อายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยมาใช้บรกิารท่องเที่ยวต่างประเทศกบั
บรษิทั ยเูนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้ จงึไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ จงึใชก้าร
ก าหนดขนาด จากสดัส่วนประชากรโดย ใช้สูตร (กลัยา วาณิชย์บญัชา. 2552: 74) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และ           
ยอมให้มคีวามคลาดเคลื่อนได ้5% จากสูตรผูว้จิยัได้กลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง เพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง 
รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามล าดบัดงันี้  
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยท าการแยกประชากรออกเป็นกลุ่ม               
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตามเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม คือ               
เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง และ                
เขตคลองสาน 
 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิีการสุ่มแบบก าหนดจ านวนตัวอย่าง (Quota Sampling) จากกลุ่มประชากรที่ทัง้ 8 กลุ่ม     
โดยผู้วิจ ัยท าการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม ในจ านวนที่เท่ากัน คือ กลุ่มละ 50 คน รวมทัง้สิ้น            
400 ตวัอย่าง  
 ขัน้ตอน ท่ี  3 วิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งผู้ วิจ ัยจะท าการแจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าให้บรกิาร ปี 2559 ผูว้จิยัจะท าการแจกแบบสอบถาม
ให้กบันักท่องเที่ยวชาวไทยหลงัจากจบโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ จ านวน 200 ชุด และแจกแบบสอบถาม 
Online ใหก้บันกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าใชบ้รกิารในปี 2554-2558 โดยสง่ Link แบบสอบถามใหก้บัผูบ้รกิารตามอเีมลท์ี่
ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ไวใ้นฐานขอ้มลูลกูคา้ของบรษิทั จ านวน 200 ชุด 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการศึกษา ”ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั” สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา 
 ตอนท่ี 1 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            
มโีดยมีจ านวนทัง้สิน้ 284 คน คดิเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 116 คน คดิเป็นร้อยละ 29.00  
ส่วนใหญ่จะมีอายุ 30-39 ปี รองลงมา คือ 40 -49 ปี และที่น้อยที่สุด คือ 60 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด และมรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 55,000 บาท
ขึน้ไป 
 ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเท่ียวต่างประเทศของบริษัท ยูเน่ียน               
โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั 

1. ดา้นการบรกิาร พบว่า นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการ
ให้บรกิารท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ด้านบรกิารโดยรวมในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อการจดัโปรแกรมการท่องเทีย่วของบรษิัทมากที่สุด 
รองลงมา คอื ความสะดวกสบายของพาหนะในการเดนิทางท่องเทีย่วของบรษิทั และทีพ่งึพอใจน้อยทีส่ดุ คอื ชื่อเสยีง
และประสบการณ์ในการใหบ้รกิารของบรษิทั  

2. ด้านราคา พบว่า นักท่องเที่ยวมคีวามพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บรกิาร
ท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากัด ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อบรกิารแบ่งช าระค่าบรกิารเป็นงวด และสามารถช าระ
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ผ่านบตัรเครดติได้มากที่สุด รองลงมา คอื ราคาค่าบรกิารที่เหมาะสมกบับรกิารที่ได้รบั และที่พงึพอใจน้อยที่สุด คือ 
ราคาค่าบรกิารทีถู่กกว่าทีอ่ื่น 

3. ดา้นสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการให้บรกิาร
ท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากัด ด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการที่บรษิัทมีเครือข่ายกบัธุรกิจน าเที่ยวอื่นๆ 
(Travel Agent) มากที่สุด รองลงมา คือ การจองโปรแกรมการท่องเที่ยว และการช าระค่าบริการผ่านทางเว็บไซต ์
ส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่สะดวกในการเดนิทางไปทีบ่รษิทั และทีพ่งึพอใจน้อยที่สุด คอื ความสะดวกในการเดนิทางไปบรษิัท 
ทัง้การใชร้ถสว่นบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ  

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การให้บรกิารท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ด้านการส่งเสรมิการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า นักท่องเที่ยวมคีวามพึงพอใจต่อการจดักจิกรรมส่ งเสรมิ
การตลาดของบรษิัทร่วมกบับตัรเครดติต่างๆ ที่ให้สทิธพิเิศษมากกว่าที่อื่นๆ เช่น ส่วนลดค่าบรกิารทีม่ากขึน้หากจ่าย
ผ่านบัตรเครดิต การให้แต้มสะสมเพื่อแลกของรางวัล เป็นต้น มากที่สุด รองลงมา คือ การประชาสมัพันธ์บริษัท           
และแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และที่พึงพอใจ            
น้อยทีส่ดุ คอื การประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลู และแนะน าโปรแกรมท่องเทีย่วโดยการใชแ้ผ่นพบัของบรษิทั  

5. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
การให้บรกิารท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ด้านกระบวนการให้บรกิาร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อความซื่อสตัยแ์ละตรงเวลา
ของบรษิัทมากที่สุด รองลงมา คอื การบรกิารแบบส าเรจ็ในขัน้ตอนเดียว (One Stop Service) ของบรษิัท และที่พึง
พอใจน้อยทีส่ดุ คอื ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อของบรษิทั 

6. ดา้นบุคลากร พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการใหบ้รกิาร
ท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากัด ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก                
เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อการใหค้ าแนะน าและทกัษะในการสื่อสารกบัลูกค้า
ของเจ้าหน้าทีม่ากทีสุ่ด รองลงมา คอื มนุษยสมัพนัธแ์ละความเป็นกนัเองของเจา้หน้าที่ และทีพ่งึพอใจน้อยที่สุด คื อ 
การแต่งกายทีม่คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเจา้หน้าที ่ 

7. ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการให้บริการท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากัด ด้าน
สภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ
ต่อการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บรกิารของบรษิัท เช่น น ้าดื่ม ห้องน ้า ที่จอดรถ การรกัษาความปลอดภัย 
สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต เป็นต้น มากที่สุด รองลงมา คอื เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิัท และที่พงึพอใจน้อยที่สุด คอื 
การตกแต่งส านกังานทีท่นัสมยั สวยงามและมรีะเบยีบ 

8. สรุปผลการศึกษา ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน                   
โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั โดยรวม พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การให้บริการท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดับมาก                
เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการให้บรกิาร
ท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ปัจจยัดา้นราคามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และปัจจยัดา้นบุคลากร และทีพ่งึพอใจน้อยทีส่ดุ คอื ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
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 ส่วนท่ี 2  การการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
 สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศของบริษทั ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั หมายความว่า นกัท่องเทีย่ว
เพศหญงิจะมคีวามพงึพอใจดา้นการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที ่มากกว่านกัท่องเทีย่วเพศชายอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05  ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเที่ยวเพศชายจะมีความพึงพอใจด้านการบริการ มากกว่า
นักท่องเทีย่วเพศหญิง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  อย่างไรกต็ามนักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่เีพศแตกต่างกนั             
มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั              
ดา้นบุคลากรและดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเท่ียว
ต่างประเทศของบริษัท ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากัด แตกต่างกนั 2 ด้าน ด้านการบริการ และด้าน
บุคลากรซึง่สรุปไดว้่า นักท่องเทีย่วทีม่อีายุน้อยกว่า จะมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วต่างประเทศ
ของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั มากกว่านกัท่องเทีย่วทีม่อีายุมากกว่า อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
ส่วนอกี5 ด้าน คอืด้านราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการบรกิาร และดา้นสภาพแวดลอ้ม
การให้บรกิาร นักท่องเที่ยวที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารดา้นการท่องเที่ยวต่างประเทศของ
บรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 สมมติฐานท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศของบริษัท ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ไม่แตกต่างกนัทัง้ 7 ด้าน คอืดา้นการ
บริการ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านสถานที่  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ และด้าน
สภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4 นักท่องเท่ียวท่ีมีระดกัารศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศของบริษัท ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั 4 ดา้น คอืดา้นการบรกิาร 
ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ ดา้นกระบวนการบรกิาร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 สว่นอกี 3 ดา้นคอื 
ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 5  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการให้บริการท่องเท่ียวต่างประเทศของบริษัท ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล 
จ ากดั แตกต่างกนัทัง้ 7 ด้าน คือด้านการบรกิาร ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการบริการ            
ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 สมมติฐานท่ี 6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจที่มต่ีอปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการให้บรกิารท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ไม่แตกต่างกนั           
ทัง้ 7 ดา้น คอืดา้นการบรกิาร ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นบุคลากร 
และดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
สรปุผลและอภิปรายผล  
 การศกึษาวจิยัเรื่อง ”ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการ
ใหบ้รกิารท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั” ในครัง้นี้ พบว่า 
 สมมติฐานท่ี 1 นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลของนกัท่องเทีย่วชาวไทย มคีวามพงึพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั แตกต่างกนั ผลการศกึษา 
พบว่า  
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1. ดา้นการบรกิาร พบว่า นักท่องเที่ยวที่ม ีอายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และสถานภาพแตกต่างกนั จะมี
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิทัยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ด้าน
การบรกิารแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ นิลวรรณ คู่เจรญิถาวร (2555) ท าการศกึษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบรกิารที่มผีลต่อนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ในการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบ
ส าเรจ็รูป ทีพ่บว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีายุ อาชพี ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั จะมปัีจจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารที่มี
ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วและความพงึพอใจที่ได้รบัจากการท่องเที่ยวแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของตุลยราศร ีประเทพ (2551: บทคดัย่อ) ที่ศกึษาการใช้บรกิารของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา บรษิัททวัร ์
Domestics เฉพาะเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความ          
พงึพอใจในการใชบ้รกิารบรษิทัทวัร ์Domestics ดา้นการใหบ้รกิารแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบันอกจากนัน้ ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ (2552: 53) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจยัด้านการบรกิารที่ดจีะต้องเป็นสิง่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
สรา้งคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ได ้โดยผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายแก่
ลกูคา้ตอ้งมคีุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ต้องเป็นผลติภณัฑท์ีลู่กคา้คาดหวงั (Expected Product) หรอืเกนิความ
คาดหวัง(Augmented Product) ซึ่งสิ่งที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้นั ้น นักการตลาดจะต้องทราบว่า 
กลุ่มเป้าหมายของตนคอืใคร มพีฤตกิรรมอย่างไร มคีวามตอ้งการอย่างไร เพื่อน ามาวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ลูกค้าเป้าหมาย เรื่องจากลูกค้าจะมีปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจยัที่ท าให้บุคคลมีความต้องการและความพึงพอใจ
แตกต่างกนัออกไป และสอดคลอ้งกบั Mill และ Morrison (1992) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวมี
ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว และความพงึพอใจต่อการบรกิารท่องเทีย่วเช่นกนั ดา้นอายุ อาชพี และดา้นระดบั
การศกึษา (Education) ซึง่มผีลกระทบต่อความตอ้งการและทศันคตริวมไปถงึพฤตกิรรมต่างๆ ของบุคคล 

2. ด้านราคา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อาชีพและสถานภาพแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ดา้นราคาแตกต่างกนั ทัง้นี้
เนื่องมาจากว่า เพศเป็นสิง่ที่ก าหนดให้บุคคลมีการตัดสนิใจเลอืกซื้อเลือกใช้บรกิารสิง่ใดสิง่หนึ่งแตกต่างกนัออกไป  
โดยพบว่าเพศหญิงมกัจะตดัสนิใจ และเกดิความพงึพอใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยพจิารณาจากอารมณ์และความชื่นชอบ
ส่วนตวัของตนเองเป็นหลกั แต่ในขณะเดยีวกบัเพศชายมกัจะตดัสนิโดยยดึหลกัการ เช่น ความคุ้มค่า ประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บัจากสิง่นัน้ ๆ หรอืความจ าเป็นเป็นหลกั ซึง่สอดคลอ้งกบั ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 69) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า เพศหญงิ
และเพศชายจะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป โดยเพศหญิงมกัใช้อารมณ์ และมคีวามอ่อนไหวต่อตวัแปรต่างๆ ทีม่า
กระทบมากกว่าเพศชาย ซึง่ปัจจยัดงักล่าวมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ พฤตกิรรมการแสดงออก และความพงึพอใจ
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกนัออกไป นอกจากนัน้ยงัพบว่า นักท่องเที่ยวที่มอีาชีพและสถานภาพที่แตกต่างกนั        
จะมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิัท ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั 
ด้านราคาแตกต่างกัน เนื่องจากอาชีพและสถานภาพเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบ และ
ความสามารถในการใช้จ่ายของบุคคลนัน้ๆ เช่น คนที่มสีถานภาพโสด จะมคีวามสามารถในการในการจ่ายค่าบรกิาร
ท่องเที่ยวได้ในอตัราที่มากกว่าคนที่มสีถานภาพสมรส เนื่องจากคนที่มสีถานภาพสมรสมกัจะมคี่าใช้จ่ายที่ต้องดูแ ล
รบัผิดชอบมากกว่า เช่น การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  นิลวรรณ คู่เจรญิถาวร (2555) 
ท าการศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อนักท่องเทีย่วในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซือ้โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศแบบส าเรจ็รูป ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มอีาชพีและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
ราคาของการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบส าเรจ็รูปแตกต่างกนั นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบั มอรร์ซินั 
(Morrison. 1992) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว                 
ด้านสถานภาพสมรส เป็นปัจจยัส าคญัที่ยับยัง้ความต้องการ และความสามารถในการท่องเที่ยว เนื่องจากรายได้               
ถูกแบ่งไปใชจ้่ายส าหรบัสิง่จ าเป็นอื่นก่อน เช่น อาหาร ของใชใ้นครวัเรอืน ภาษ ีและเงนิส ารอง การเลีย้งดบูุตร  
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3. ดา้นสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารด้านการ
ท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ดา้นสถานทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้เนื่องมาจากว่า 
ผูท้ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั จะมรีปูแบบการใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนั โดยผูท้ีม่สีถานภาพโสดจะมีอสิระและมเีวลาในการท า
กจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั เช่น การเดนิทางไปยงับรษิทัเพื่อสอบถามรายละเอยีดเรื่องการท่องเทีย่วต่างประเทศ 
มากกว่าผู้ที่มสีถานภาพสมรส ที่มกัจะมหีน้าที่ในการดูแลคู่สมรส บุตรหลาน เป็นต้น ซึ่งผลการศกึษาสอดคล้องกบั 
นิลวรรณ คู่เจรญิถาวร (2555: บทคดัย่อ) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อนักท่องเทีย่ว
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบส าเร็จรูป ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสดจะให้ความส าคัญและมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ด้ านสถานที่มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส หย่าร้างหรือหม้าย นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542: 70)             
ทีก่ล่าวว่า สถานภาพของบุคคลถอืเป็นปัจจยัทีก่ าหนดรูปแบบการด าเนินชวีติ พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสาร ทศันคติ
คตแิละการแสดงออก รวมไปถงึความพงึพอใจ ความชื่นชอบต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งของบุคคลใหม้คีวามแตกต่างกนัออกไป 

4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่รีะดบัการศกึษาและสถานภาพแตกต่างกนั จะมคีวาม
พงึพอใจต่อการให้บรกิารด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิัทยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั  ด้านการ
สง่เสรมิการตลาดแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ตุลยราศร ีประเทพ (2551: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาการใช้
บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา บรษิัททัวร์ Domestics เฉพาะเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มเีพศ ระดบัการศกึษาและสถานภาพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการท ากจิกรรมส่งเสรมิการตลาด
ของบรษิทัทวัร ์Domestics แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั นิลพนัธ ์ศรคีลา้ย (2557: บทคดัย่อ) ท าการศกึษาพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วต่างประเทศของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในจงัหวดัชลบุร ีทีพ่บว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษา
และสถานภาพแตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด อาท ิการลดแลกแจกแถม 
การให้ส่วนลด การมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับนอกจากนั ้น  ศิริวรรณ เสรีรัตน์                  
(2552: 54-55) ทีก่ล่าวว่าว่า การส่งเสรมิการตลาด (promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบั 
ผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤตกิรรมการซือ้ โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกคา้ ทัง้นี้เนื่องจากลูกค้าทมีปัีจจยั
สว่นบุคคล อาทเิพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามรู ้ทศันคต ิความคดิเหน็และการแสดงออกต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกต่างกนัออกไป 

5. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่รีะดบัการศกึษา กบัสถานภาพแตกต่างกนั จะมคีวาม
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัทยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ด้าน
กระบวนการให้บริการแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิลวรรณ คู่เจริญถาวร (2555: บทคัดย่อ) 
ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อนกัท่องเทีย่วในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซือ้โปรแกรม
การท่องเที่ยวต่างประเทศแบบส าเรจ็รูป ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจต่อ
การให้บรกิารด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ด้านกระบวนการ
ใหบ้รกิารแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ตุลยราศร ีประเทพ (2551:  บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาการใชบ้รกิารของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทย กรณีศกึษา บรษิัททวัร ์Domestics เฉพาะเขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า นักท่องเทีย่วที่มสีถานภาพ
แตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการใหบ้รกิารของบรษิทั ทวัร ์Domestics แตกต่างกนั 

6. ดา้นบุคลากร พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีายุ อาชพีและสถานภาพแตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั จ ากดั ดา้นบุคลากรแตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคล้องกบั สุมณี พีรกิจ (2550:  บทคดัย่อ) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยอายุ และสถานภาพ                
เป็นปัจจยัที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ และความพึงพอใจในการท่องเที่ยวต่างประเทศของ
นักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั นิลวรรณ คู่เจรญิถาวร (2555: บทคดัย่อ) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วน
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ประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ
แบบส าเร็จรูป ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ต่างประเทศของบรษิทั ยเูน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั จ ากดั ดา้นบุคลากรแตกต่างกนั 

7. ด้านสภาพแวดล้อมการให้บรกิาร พบว่า นักท่องเที่ยวที่มอีายุ และสถานภาพแตกต่างกนั จะมคีวาม            
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศของบรษิัทยูเนี่ยน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากัด จ ากัด             
ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิารแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ตุลยราศร ีประเทพ (2551: บทคดัย่อ) 
ทีศ่กึษาการใชบ้รกิารของนักท่องเทีย่วชาวไทย กรณีศกึษา บรษิทัทวัร ์Domestics เฉพาะเขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 
ทีพ่บว่า นักท่องเทีย่วที่มอีายุ และสถานภาพแตกต่างกนั จะใหค้วามส าคญัและมคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมการให้บรกิารที่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ มณี พรีกจิ (2550:  
บทคดัย่อ) ท าการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า อายุ
และสถานภาพเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่ออิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ และความพึงพอใจในการ
ท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรท าการศึกษาเฉพาะด้าน ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ราคาของแพ็จเกจ 
รสชาตขิองอาหารทีจ่ดัใหก้บัลูกคา้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว ความสะดวกสบายของทีพ่กัและการเดนิทาง ซึง่ผลทีไ่ด้
จากการวจิยัจะน ามาปรบัใชใ้นการวางโปรแกรมการท่องเทีย่วทีส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากขึน้ 
 2. ควรศกึษาเรื่อง การรบัรู้และการแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วต่างประเทศของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทย 
 3. ควรศกึษาเรื่อง การรบัรูแ้ละการแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วต่างประเทศของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ 
อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีก่รุณาเสยีสละเวลาให้ค าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขสารนิพนธ์เป็นอย่างดยีิง่ นับตัง้แต่
เริม่ต้นด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา 
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และท่านอาจารย์รสติา  สงัข์บุญนาค ที่ให้
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมือในการวจิยัให้สมบูรณ์ และเป็นคณะกรรมการ
พจิารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลอื และแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้นี้ 
ผูว้จิยัจงึขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบคุณครอบครวั ทีเ่ป็นก าลงัใจท าใหก้ารศกึษาครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดตีลอดมา และ
ขอขอบพระคุณผูใ้ชบ้รกิารการท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทั ยูเน่ียน โปรเฟสชัน่แนล ทราเวล จ ากดั ทุกท่าน ทีใ่ห้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามในงานศึกษาครัง้นี้ สุดท้ายขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วน
ช่วยเหลอืในการศกึษาครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา
มารดา ญาต ิและบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นวทางทีด่ ีและมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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