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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร คุณภาพการบรกิาร และรปูแบบการด าเนิน
ชวีติทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชก้ารวจิยั 
คอื ผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป ที่เคยใชบ้รกิารบรษิทัน าเที่ยวอย่างน้อย 1 ครัง้ จ านวน  
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที                
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคูณู 
 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 29-37 ปี สถานภาพโสด มกีารศกึษาทีร่ะดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  25,001-35,000 บาท โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีคุณภาพการบรกิารโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมโดยรวมผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ด้านความสนใจโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจอยู่ในระดับมาก               
ดา้นความคดิเหน็โดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี
 ผลการทดสอบสมตฐิานพบว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิาร ไดแ้ก่ สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีาร
ตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร                
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั คุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื และ
ดา้นการเอาใจใส ่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั รูปแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร.ประจ าภาคบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

ดงันัน้ ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวจิยันี้ไปใช้พฒันาในการท าด าเนินธุรกจิ พร้อมปรบัปรุงพนักงานภาย             
ในองคก์ร ใหม้คีวามเขา้ใจในการบรกิารมากยิง่ขึน้ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้หมาะสม 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร คุณภาพบรกิาร รปูแบบการด าเนินชวีติ การตดัสนิใจใชบ้รกิาร  
 

Abstract 
 
 The objective of this research is to study the marketing mix, service quality and life style factor affecting 
customers in Bangkok and making purchasing decisions on travel agencies. The samples in this research included 
four hundred customers who used the services of a travel agency at least once and live in the Bangkok metropolitan 
area. A questionnaire was used by as a tool for data collection. The statistic hypotheses testing employed a t-test, 
a one way analysis of variance and Multiple Regression. 
 The results of the study were almost all of respondents were female aged between twenty-nine and               
thirty-seven, single, graduated with a Bachelor’s degree, worked as employees at private companies and had on 
average income per month of between 25,001-35,000 Baht. The results for the marketing mix found that the 
opinions from the respondents were rated as good. The results for the service quality found that the opinions from 
the respondents were rated as very good. The results for the factor of life style by activity and found in the opinions 
of the respondents were rated as very good. Life style by interest part found that the opinions of the respondents 
were rated as very good. Life style by opinion part found that the opinions of the respondents were rated as very 
good. 
 The results of hypothesis testing was customers with different status level affected the purchasing 
decisions at travel agency by customer in Bangkok at a statistically significant level of 0.05. Marketing Mix by Place 
Promotion People and Process affected customers in Bangkok in term of their purchasing decisions at travel 
agencies at statistically significant levels of 0.05 and 0.01, respectively. Service quality by Tangible Reliability and 
Empathy affected customers in Bangkok and their purchasing decisions at travel agencies at a statistically 
significant levels of 0.05 and 0.01, respectively. Life style by Interest and Opinion affected customers in Bangkok 
and their purchasing decision on travel agencies at a statistically significant level of 0.01 
 Thus, business owner can use the results to develop the operation. And improve the staff to understand 
more about service and satisfy the customer in the right way. 
 
Keywords: Marketing Mix, Service Quality, Life Style, Purchase Decision  
 
บทน า 
 ปัจจุบนัท่องเทีย่วเป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบัความนิยมมากส าหรบัคนไทย  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอดตีการเดนิทางออก
ต่างประเทศของคนไทยใน\นัน้มีข ัน้ตอนการด าเนินการ การค้นหาข้อมูลที่มีความยุ่งยาก อีกทัง้อุปสรรคการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัคนไทย  ซึง่ในประเทศไทยนัน้ไดม้ีผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเทีย่วหลายแห่งทีอ่ านวย
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ความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดยตามความในพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ไดใ้หค้วามหมายของ
ธุรกจิน าเทีย่วไวว้่า คอื ธุรกจิเกีย่วกบัการน านกัท่องเทีย่วเดนิทางไปท่องเทีย่วหรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น โดยจดัใหม้บีรกิาร
หรอืการอ านวยความสะดวกอย่าง อนัไดแ้ก่ สถานทีพ่กั อาหาร มคัคุเทศก์ หรอืบรกิารอื่นใดตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
หน้าทีห่ลกัคอื การจดัหาสนิคา้ทางการท่องเทีย่ว เช่น ราคาตัว๋พาหนะ หอ้งพกั การจองใชบ้รกิารยานพาหนะ ตัว๋เครื่องบนิ  
เป็นการวางแผนเดนิทาง ช่วยเหลอืลูกคา้ในการซือ้สนิคา้และบรกิารท่องเทีย่วอื่นๆ (Praveet Elearning. 2014: ออนไลน์) 
ซึ่งประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รบัจากการใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยว คอืช่วยวางแผนและหาขอ้มูลในการท่องเที่ยว ท าให้
ประหยดัเวลา ปัจจุบนับรษิทัน าเทีย่วทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครมจี านวนกว่า 1,500 บรษิทัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนอย่างถูกต้อง
และสามารถใหบ้รกิารเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว (รวมรายชื่อบรษิทัทวัรใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร. 2016: ออนไลน์) 
 อย่างไรก็ตามพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในปัจจุบนัมแีนวโน้มการท่องเที่ยวที่  
แปลกใหม่ เช่น การท่องเที่ยวหมู่บ้านชนบทที่มศีลิปวฒันธรรม และชมความสวยงามของธรรมชาติ  นิยมออกแบบการ
เดินทางด้วยตนเอง โดยสิง่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและตัว๋เครื่องบนิที่ถูกลง ที่พกัมีให้เลือก               
ตามงบประมาณ การหาข้อมูลการท่องเที่ยวท าได้ง่าย เช่น นักท่องเที่ยวสามารถอ่านรีวิวได้ผ่านทางเวบ็ไซด์ รวมถึง
โทรศพัท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตและดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ ที่เป็นอกีตวัช่วยหนึ่งที่ช่วยให้การเดนิทาง 
(Sky scanner. 2016: ออนไลน์) จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวใช้บรกิารบรษิทั            
น าเทีย่วมปีรมิาณน้อยลง และท าใหก้ารแขง่ขนัของธุรกจิน าเทีย่วมมีากขึน้จากผลส ารวจ ในไตรมาสที ่1/2559 นกัท่องเทีย่ว
ไทยรอ้ยละ 7 มแีผนการท่องเทีย่ว ต่างประเทศ ซึง่ใกลเ้คยีงกบัในปี2558 จุดหมายหลกัของนกัท่องเทีย่ว ยงัคงเป็นประเทศ
ใกลเ้คยีงและประเทศในแถบเอเชยี เช่น ญี่ปุ่ น เกาหล ีและสงิคโปรแ์ละมกัจะเดนิทางดว้ยตนเอง (รอ้ยละ 65) มากกว่าไป 
กบับรษิทัทวัร ์(สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 2558: ออนไลน์) 
 ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารคอื ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร คุณภาพการบรกิาร และรูปแบบการด าเนินชวีติ ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
วางแผนพฒันาและเพิม่ความสารถด้านคุณภาพการบรกิารและก าหนดการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและ  
ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิาร  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใช้บรกิารบริษัทน าเที่ยวของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย               
การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ                  
บรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาคุณภาพการบรกิาร ได้แก่ สิง่ที่สมัผสัได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความเชื่อถื อ และ 
การเอาใจใสท่ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินการด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อ            
การตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้รกิาร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิทาง
การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ สิง่ทีส่มัผัสได ้ความน่าเชื่อถอื การตอบสนอง การใหค้วามเชื่อมัน่ และการเอาใจใส่ 
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. รูปแบบการด าเนินการด าเนินชวีติ ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเหน็มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจ             
ใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 ฉัตยาพร เสมอใจ; และฐตินิันท ์วารวีนิช (2551: 70) กล่าวว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี 
รายได ้การศกึษา เชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ ขนาดครอบครวั และจ านวนสมาชกิในครอบครวั เป็นวธิกีารแบ่งสว่นแบ่งการตลาด
ที่ช่วยให้ทราบถึงกลุ่มตลาดที่ส าคญั เนื่องจากความต้องการของผู้บรโิภคหรอือัค่าใช้จ่ายจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัตวัแปร
ทางดา้นประชากรศาสตรแ์ละสามารถวดัไดง้่ายกว่าตวัแปรอื่น  สว่นใหญ่ใชต้วัแปรหลายดา้นมาในการแบ่งสว่นการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบ อายุ เพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากร 
เป็นลกัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั คอื ดา้นอายุ ผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่าง
กนั นักการตลาดจงึใช้เป็นตวัแบ่งของส่วนตลาด ด้านเพศ เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญั เพราะในปัจจุบนันี้           
ตัวแปรทางด้านเพศมกีารเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ด้านลกัษณะครอบครวั  เป็นเป้าหมายที่ส าคญัของทางการตลาด 
นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหนึ่ง และยงัสนใจสื่ อที่เกี่ยวขอ้งกบั              
ผูต้ดัสนิใจในครอบครวัเพื่อพฒันากลยุทธ ์และรายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ เป็นตวัแปรในการก าหนดส่วนของ
ตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่ครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางถงึต ่าจะเป็นกลุ่มตลาดทีม่ี
ขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มี
ความสามารถในการกระจายสนิค้า แต่การเลือกซื้อสนิค้าที่แท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ 
การศึกษา แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมากนักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมาย รายได้อาจจะเกี่ยวขอ้งกบัเกณฑ์อายุและอาชพีร่วมกนั ผู้วจิยัได้น า
แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) มาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพทางการสมรส  เน่ืองจากผูว้จิยัเหน็ว่าปัจจยัดงักล่าวมผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2552: 53 และฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) ได้
ให้ความหมายว่า เป็นปัจจยัที่สามารถควบคุมได้ องค์กรใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกดิความพงึพอใจ  
กระบวนการในการวางแผนและการบรหิารแนวความคดิ การตัง้ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด ส าหรบั
ผลติภณัฑบ์รกิาร เพื่อการแลกเปลีย่นทีบ่รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้และผูใ้ชบ้รกิาร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 340-342) กล่าวว่า เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งได้ส่วนประสม
การตลาดบรกิาร (Marketing Mix) หรอื 7Ps มาก าหนดกลยุทธก์ารตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์เป็นสิง่สนองความ
จ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือสิ่งที่ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ลูกคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่ากบัราคา ถ้าคุณค่าสงูกว่า
ราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยากาศในการน าเสนอบรกิารแก่ลกูคา้ซึง่มผีล
ต่อการรบัรูแ้ละคุณประโยชน์ของบรกิารทีน่ าเสนอ ต้องพจิารณาในดา้นสถานทีต่ัง้และช่องทางในการน าเสนอ ดา้นส่งเสรมิ
การตลาด เป็นเครื่องมือในการติอต่อสื่อสารผู้ใช้บริการโดยมีวตัถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร โดยพจิารณาถงึความเหมาะสม ดา้นบุคคล ตอ้งอาศยัการคดัเลอืกการฝึกอบรม สามารถสรา้งความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีคความคิดริเริ่ม สามารถแก้ไขปัญหา  สร้างค่านิยมให้แก่องค์กร                      
ด้านลกัษณะทางกายภาพ เป็นภาพรวมทัง้ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บรกิารเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้าเช่น                
ดา้นการแต่งกายสะอาด รวมถงึเครื่องหมายการคา้ เอกสารประกอบธุรกจิทีถู่กต้อง ส านักงาน เครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และด้านกระบวนการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัระเบียบและปฏิบตัิงานในด้านการบริการที่น าเสนอให้กบัผู้ใช้บรกิาร             
เพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง 
 ผู้วจิยัได้น าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) อ้างองิจาก Philip Kotler มาใช้เป็นแนวทางในการ
ท าการศกึษา ซึง่ไดอ้ธบิายและใหค้วามหมายในแต่ละปัจจยัทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัการน าไปใชใ้นธุรกจิบรกิาร จงึสามารถ            
น า มาใชใ้นการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดการบรกิาร รวมไปถงึบรษิทัน าเทีย่วทีเ่ป็นธุรกจิบรกิารเช่นกนั 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 
 สมวงศ ์พงศ์สถาพร (2550: 72-73) กล่าวว่า คุณภาพบรกิาร (Service Quality) ประกอบไปดว้ยปัจจยั ทัง้ 5 คอื
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ใจ การเอาใจใส่ และ.สามารถจบัต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด               
ความพงึพอใจของลกูคา้ 
 พาราสุรามัน ซีทฮอล์ม และ เบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry. 1990: 25-26) ได้พัฒนาและสร้าง
เครื่องมอืในการประเมนิคุณภาพการบรกิาร เรยีกว่าSERVQUAL (Service Quality) น าไปวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 5 ด้าน  
คอื ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้คอื การบรกิารทีน่ าเสนอในลกัษณะทางกายภาพทีป่รากฏใหเ้หน็ถงึสิง่อ านวยความสะดวกและสมัผสั
ไดซ้ึง่ไดแ้ก่ สถานทีต่ัง้ของบรษิทั เครื่องมอื บุคลากร เป็นต้น  ดา้นความน่าเชื่อถอื คอื ความสามารถในการใหบ้รกิารนัน้
ตรงกบัที่แจ้งไว้ มีความถูกต้อง เหมาะสมและมคีวามสม ่าเสมอ ท าให้ผู้รบับริการรู้สกึว่า  การบริการที่ได้รบัสามารถให้            
ความไวว้างใจได้ ดา้นการตอบสนอง คอื ผูใ้หบ้รกิารมคีวามพรอ้มและเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร โดยสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทนัท ี ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ คอื ผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะความรูค้วามสามารถในการ ใหบ้รกิาร
และตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารดว้ยความสภุาพ มกีริยิาและมารยาททีด่ ีและการเอาใจใส ่คอืผูใ้หบ้รกิารใหก้าร
ดแูลผูร้บับรกิารตามความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของผูร้บับรกิารแต่ละบุคคล  
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 ผู้วิจ ัยได้น าแนวคิดของ ซีทฮอล์ม พาราสุรามัน  และ เบอร์รี่  (Zeithaml; Parasuraman; & Berry. 1990:             
28; Lovelock. 1996: 464-466) มาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา เน่ืองจากเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรกิารน าไปสู่การ
ปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารเพื่อตอบสนองใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและใหธุ้รกจิด าเนินต่อไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล  (2550: 150) กล่าวว่า การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละยุคนัน้ไม่มี
หลกัเกณฑ ์มนุษยจ์ะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมกีฏเกณฑท์ีทุ่กคนในกลุ่มควรปฏบิตัติาม พฤตกิรรมและวฒันธรรม
ของคนจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั บุคคลทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่ม ชนชัน้ทางสงัคมและวฒันธรรมทีก่ล่าวมาแลว้นี้ จะพฒันา
แบบแผนของการใชช้วีติและแบบแผนของการบรโิภคขึน้มาเพื่อใชใ้นสงัคม เรยีกว่า แบบของการใชช้วีติ (Life Style) 
 เอนเจล, แบลค็เวลและมเินียรด์(Engel; et al. 1993: 370-373) การวดัรูปแบบการด าเนินชวีติโดยใชก้ารวดั AIOs 
การแบ่งส่วนแบ่งการตลาดเรื่องจตินิสยั จติวทิยาหรอืตามรูปแบบการด าเนินชวีติเป็นที่นิยมมากขึน้ เนื่องจากชีใ้หเ้หน็ถึง
ลักษณะของผู้บริโภคและอธิบายลักษณะทางจิตวิทยาที่ละเอียดและแม่นย ากว่าการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดเรื่อง
ประชากรศาสตร ์เทคนิคดงักล่าวสามารถวดัในเชงิปรมิาณและใชก้บัตวัอย่างทมีจี านวนมาก โดยเทคนิคน้ีจะใชก้ารวดั AIOs 
ประกอบดว้ยกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ มาใชใ้นการวดัรปูแบบการด าเนินชวีติ 
 ผู้วจิยัได้น าเทคนิคการแบ่งหวัขอ้รูปแบบการด าเนินชวีติของ  Engel, James F มาใช้เป็นแนวทางในการศกึษา 
เนื่องจากทฤษฎไีดก้ล่าวถงึรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ด้านความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคแต่ละ
คนนัน้มคีวามแตกต่างกนั ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการก าหนดทศิทางและวางแผนของธุรกจิได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมม ิ(2545: 44-45) กล่าวว่า การตดัสนิใจเป็นกระบวนการที่ผูบ้รโิภคมกัจะต้อง
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวนั ซึ่งจะมีข ัน้ตอนที่ส าคัญ 5 ขัน้ตอน ได้แก่             
การตระหนกัถงึปัญหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ ทศันคตหิลงัการซือ้ 
 (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2552: 54) กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ อธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ การรบัรูปั้ญหา 
คือการที่ผู้บริโภครู้จกัปัญหา หมายถึงความจ าเป็นและความต้องการในสนิค้า  งานของนักการตลาดือ กระตุ้น เพื่อให้
ผูบ้รโิภคเกดิความต้องการในสนิคา้ การคน้หาขอ้มลู คอื เมื่อผูบ้รโิภครบัรูปั้ญหานัน้ คอืเกดิความต้องการในขัน้ที ่1 แลว้ก็
จะคน้หาขอ้มลูจากแหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กัและแหล่งการคา้ งานของนกัการตลาดคอืจดัหาขอ้มลูใหผ้า่น
แหล่งการคา้และแหล่งบุคคล การประเมนิผลทางเลอืก คอื เมื่อผูบ้รโิภคไดข้อ้มลูมาแลว้จากนัน้ ผูบ้รโิภคจะเกดิความเขา้ใจ
และประเมินผลทางเลือก หลกัพิจารณาคือ (1) คุณสมบตัิของผลิตภัณฑ์ (2) การให้น ้าหนักความส าคญัของคุณสมบตัิ
ผลติภณัฑ ์(3) ความเชื่อถอืในตราสนิคา้ จะมอีทิธพิลในการเลอืก (4) ทศันคตใินการเลอืกตราสนิคา้ ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืก
ผลติภณัฑ์ที่ชอบมากทีสุ่ด การตดัสนิใจซื้อ คอื จากการประเมนิผลพฤติกรรมในขัน้ที่ 3 จะช่วยใหผู้บ้รโิภคก าหนดความ
พอใจระหว่างผลติภณัฑท์ีเ่ป็นทางเลอืก โดยทัว่ไปผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑท์ีช่อบทีสุ่ด และ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
คอื เป็นความรูส้กึพอใจหรอืไม่พอใจหลงัจากการซือ้ผลติภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรูส้กึนี้ขึน้อยู่กบัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ละ
ความคาดหวังของผู้บริโภค ผู้วิจ ัยได้เลือกทฤษฎี ตามที่ Philip Kotler (2009) ได้กล่าวไว้ ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่มี
ความส าคญัต่อนกัการตลาดทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูร้ายละเอยีดและลกัษณะของบรกิาร น าไปสูก่ารใชบ้รกิาร 
 
 วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปทีเ่คยใชบ้รกิาร
บรษิทัน าเทีย่วอย่างน้อย 1 ครัง้ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไปที่เคยใช้
บรกิารบรษิัทน าเที่ยวอย่างน้อย 1 ครัง้ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วาณิชย์บัญชา. 2545: 25-26) โดยค านวณ
ประชากรใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึน้ 0.05 ได้ขนาดตวัอย่าง 385 คน เพิ่มตวัอย่าง             
15 คน จะไดเ้ท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา โดยแบ่งการสุม่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง
ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปทีเ่คยใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วอย่างน้อย 1 ครัง้ โดยจะเลอืกสถานทีเ่กบ็แบบสอบถามตามในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตบางรกั เขตปทุมวนั เขตวฒันา เขตราชเทว ี เขตหว้ยขวาง  ซึง่เป็นเขตทีต่ัง้ของบรษิทัน าเทีย่ว 
แหล่งธุรกจิการคา้ บรษิทัเอกชน และหา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัจะท าการ
เกบ็กลุ่มตวัอย่างจากเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนดไว ้โดยแบ่ง Quota สุม่ตวัอย่างแต่ละเขตละ 80 ชุด 
 ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) แจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีใ่ห้
ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม สุม่จนครบตามจ านวนขนาดตวัอย่าง 400 คน 

ค่าสมัประสิทธิแ์อลฟ่า (α - Coefficient) ของ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ดังนี้              
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มีความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92 คุณภาพการบรกิาร มคีวามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.94 รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ มคีวามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.917 และการตดัสนิใจใชบ้รกิารมคีวามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.892 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหเ์รื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร คุณภาพการบรกิาร และรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา               
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.50  มอีายุ 
29 - 37 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่/หม้าย จ านวน 323 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 80.75 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 และ มรีายได ้25,001 – 35,000 บาท จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ               
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ               
ดา้นกระบวนการ พบว่า ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มสีิง่อ านวยความสะดวกจดัรวมอยู่ในรายการท่องเที่ยวเช่น รถรบัส่ง โรงแรม ร้านอาหาร               
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมาคอื บรษิทัน าเทีย่วมแีพค็เกจท่องเทีย่วใหเ้ลอืกหลากหลาย มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัด ีรายการท่องเทีย่วน่าสนใจและแปลกใหม่ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
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 ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รายการท่องเที่ยวมีการแสดงราคาอย่างชดัเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  รองลงมาคือ รายการ
ท่องเทีย่วมรีาคาใหเ้ลอืกหลากหลาย มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี ราคาเหมาะสมและคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัรายการท่องเทีย่ว  
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ี เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายเช่น โทรศพัท์ หน้าร้าน อนิเตอร์เน็ต  มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัดมีาก รองลงมา คอืท าเลทีต่ัง้บรษิทัสะดวกต่อการเดนิทางมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี บรษิทัมที าเลทีต่ัง้หลากหลาย
สาขา มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มกีารจดัโปรโมชัน่พเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ลดราคาเมื่อจองผ่านนิทรรศการท่องเทีย่วมคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัด ีรองลงมา คอื มกีารประชาสมัพนัธผ์่านทางSocial Media เช่น Facebook, Instagram มคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัด ีมขีองสมนาคุณเมื่อเดนิทางเป็นหมู่คณะ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า  ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
สูงสุดคือ มีพนักงานให้การบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ มีความคิดเห็นอยู่ใน                 
ระดบัดมีาก รองลงมา คอื พนักงานมกีารตอบสนองทีด่แีก่ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ใหข้อ้มูลทีร่วดเรว็ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี  
จ านวนพนกังานเพยีงพอในการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมี เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มบีรษิัทแสดงใบประกอบธุรกจิน าเที่ยวอย่างถูกต้อง มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี  รองลงมา คอื 
อาคารทีต่ัง้ อุปรณ์ ของบรษิทัมปีระสทิธภิาพและทนัสมยั มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี ภายในบรษิทัมกีารตกแต่งสวยงาม
และสะอาด มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื บรษิทัมรีะบบการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็และถูกตอ้ง มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีรองลงมา คอื บรษิทัมรีะบบ
การช าระเงนิรวดเรว็และถูกต้อง มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี พนักงานใหบ้รกิารตามกฎระเบยีบของบรษิทั เช่น พนักงาน
ใหบ้รกิารตามกฎระเบยีบของบรษิทั มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่ส ัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ                
ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และ ด้านการเอาใจใส่ โดยรวม พบว่าระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดมีาก                
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื ใบปลวิและแผ่นผบัแสดงรายละเอยีดครบถว้น มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีรองลงมา คอื พนกังาน
ใหก้ารตอ้นรบัอย่างด ีมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก สถานทีต่ัง้ของบรษิทัง่ายต่อการเดนิทางและตดิต่อ มคีวามคดิเหน็อยู่
ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นความน่าเชื่อถอื กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสุดคอื การบรกิารน าเทีย่วทีไ่ดร้บัครบถ้วนตามรายการทีแ่จง้ไว ้ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา คอื 
การบริการน าเที่ยวที่ได้รบัท าให้เกิดความไว้วางใจ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก  บริษัทสามารถให้บริการได้ตรงกบั
รายละเอยีดทีแ่จง้กบัผูใ้ชบ้รกิาร ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ตามล าดบั 
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 ดา้นการตอบสนอง กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสุดคอื สามารถตดิต่อบรษิทัไดส้ะดวกและหลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์อเีมลล ์ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก  
รองลงมา คอื พนักงานมคีวามพรอ้มและเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก พนักงานสามารถใหบ้รกิาร
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ตามล าดบั 
 ด้านการให้ความมัน่ใจ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า                
ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื พนักงานสุภาพและมกีริยิามารยาทดใีนการใหบ้รกิาร ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา คอื 
พนักงานมคีวามเอาใจใส่ในการให้บรกิาร ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก พนักงานมทีกัษะความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้รกิาร ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ตามล าดบั 
 ดา้นการเอาใจใส่ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า  ขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื พนกังานสามารถรกัษาความลบัของผูใ้ชบ้รกิารไวเ้ป็นอย่างด ีความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา คอื 
พนักงานใหค้วามใส่ใจในความต้องการขอผูใ้ชบ้รกิารเป็นรายบุคคล มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก พนักงานมคีวามเป็น
มอือาชพี ใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้ง ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลรปูแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสใน และดา้นความ
คดิเหน็ สรุปผลวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 ด้านกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความถี่โดยรวมบ่อยครัง้ (1 ครัง้/เดือน) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ท่านมกัใชบ้รกิารบรษิทัน าเที่ยว มรีะดบัความถี่บ่อยครัง้ (1 ครัง้/เดอืน) รองลงมา คอื เมื่อมโีอกาสหรอื
เวลาว่างท่านมกัจะเดนิทางไปต่างประเทศ มีระดบัความถี่บ่อยครัง้ (1 ครัง้/เดอืน) ท่านมกัจะหาขอ้มูลก่อนการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว มรีะดบัความถีบ่างครัง้ (มากกว่า1ครัง้/ปี) ตามล าดบั 
 ด้านความสนใจ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความสนใจโดยรวมมาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า  ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด            
คือ ท่านสนใจเรียนรู้และแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยว  มีระดบัความสนใจมาก รองลงมา คือ ท่านสนทนา
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัสมาชกิในครอบครวัหรอืเพื่อนเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว  มรีะดบัความสนใจมาก ท่านสนใจอ่าน
หนงัสอื นิตยสาร บทความ เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว มรีะดบัความสนใจมาก ตามล าดบั 
 ด้านความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านคิดว่าการใช้บริการบริษัทน าเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบาย  ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมา คอื ท่านคดิว่าการใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วมคีวามคุม้ค่ากบัราคาทีจ่่ายไป ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี  ท่านคดิว่า
การใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วจะไดร้บัประสบการณ์ทีด่ ีเช่น ไปสถานทีท่่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่และหลากหลาย  ความคดิเหน็ 
อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลการตดัสินใจใช้บริการ ประกอบด้วย ด้านการรบัรู้ปัญหา ด้านการค้นหาขอ้มูล 
ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจ ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อโดยรวม พบว่าระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี             
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านการรบัรู้ปัญหา กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า  ขอ้ที่มี
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื ท่านเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วเพราะความสะดวก เช่น มรีถรบัสง่ตามสถานทีต่่างๆ มคีวามคดิเหน็อยู่
ในระดบัด ีรองลงมา คอื ท่านได้รบัสทิธพิเิศษ เช่น ส่วนลด เนื่ องจากเดนิทางเป็นหมู่คณะ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี 
รายการท่องเทีย่วแปลกใหม่ น่าสนใจ และตรงกบัความตอ้งการในการท่องเทีย่ว มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
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 ด้านการค้นหาขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า  ขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ก่อนเลอืกใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวท่านสอบถามจากแหล่งต่างๆ เช่น โฆษณา นิตยสาร  อนิเทอร์เน็ต                
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รองลงมา คอื ก่อนเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วท่านสอบถามจากคนใกลช้ดิ เช่น เพื่อน 
ครอบครวั มีความคดิเหน็อยู่ในระดบัดีมาก ท่านได้รบัขอ้มูลจากพนักงานก่อนใช้บริการบริษัทน าเที่ยว  มีความคดิเหน็             
อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นการประเมนิทางเลอืก กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่
มคี่าเฉลีย่สงูสุดคอื ท่านเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วจากภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอืของบรษิทั  มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัดมีาก รองลงมา คอื ท่านเลอืกใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวจากคุณสมบตัิโปรแกรมทวัร์ตรงกบัความต้องการ มคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ท่านเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วจากราคาถูกกว่าการเดนิทางไปดว้ยตนเอง มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นการตดัสนิใจ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื บรษิทัมขีอ้มลูของรายการน าเทีย่วครบถว้นและเป็นจรงิ สามารถตรวจสอบได ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี
มาก รองลงมา คอื เพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน าใหใ้ชบ้รกิารบรษิทัน าเที่ยวและชกัชวนใหท้่านใชบ้รกิาร  มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัด ีรายการท่องเทีย่ว (ผลติภณัฑ)์ เหมาะสมกบัราคา มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื เมื่อท่านพบปัญหา ท่านจะไม่กลบัไปใช้บรกิารบรษิัทเที่ยวอีก มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดีมาก 
รองลงมา คอื เมื่อท่านมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารท่านจะกลบัไปใช้บรกิารบริษัทอกี มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก            
เมื่อท่านมคีวามพงึพอใจในบรกิารท่านจะแนะน าต่อไปยงัคนใกลช้ดิและเพื่อน มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 4 ขอ้ ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิาร อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว แตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร  ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีอิทธิพล               
ต่อการตัดสนิใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า  ตัวแปรที่มีอิทธิพล               
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 คอื 
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ดา้นบุคลากร (X5) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X6) โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์เท่ากบั 0.138  0.231 ตามล าดบั และทีร่ะดบั 0.05 
ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X3)  ดา้นการส่งเรมิทางการตลาด ( X4)  โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์เท่ากบั 0.086  0.037 
ตามล าดบั เป็นปัจจยัทีเ่ป็นก าหนดการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร (y1 ) 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 คุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการ
ให้ความเชื่อมัน่ และด้านการเอาใจใส่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบว่า พบว่า ตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิัทน าเทีย่วของผู้ใช้บรกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชื่อถอื ( X2) ดา้นการเอาใจใส่ ( X5 ) โดยมคี่า
สมัประสทิธิ ์เท่ากบั 0.185 0.201 ตามล าดบั และทีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้( X1) โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์เท่ากบั 
0.117 เป็นปัจจยัทีเ่ป็นก าหนดการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) 
 สมมติฐานข้อท่ี 4 รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลวจิยัพบว่า พบว่า ตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ          
ใช้บรกิารบรษิทัน าเที่ยวของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ได้แก่ ด้านความ
สนใจ ( X2) ดา้นความคดิเหน็ ( X3 ) โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์เท่ากบั 0.126 และ 0.339 ตามล าดบัเป็นปัจจยัทีเ่ป้นตวัก าหนด
การตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร (y1 ) 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คุณภาพการบรกิาร และรูปแบบการด าเนินชวีติที่มอีทิธพิล            
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. เพศ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจาก บรษิทัน าเทีย่วนัน้สามารถใหก้บับรกิาร 
ไดก้บัผูใ้ชบ้รกิารทุกเพศ และใหบ้รกิารตรงกบัความต้องการของผู้ใชบ้รกิารซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภรดา ศรเีหรา
(2553) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกท่องเทีย่วสหราชอาณาจกัรของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ของบรษิทักลัวเิวอร ์ทราเวล แอ๊ดโซซเิอท จ ากดั พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่เีพศแกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืก
ท่องเที่ยวสหราชอาณาจกัรของนักท่องเที่ยวชาวไทยของบริษัทกลัวเิวอร์ ทราเวล แอ๊ดโซซิเอท จ ากดั ไม่แตกต่างกนั             
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจกบัผูใ้ชบ้รกิารทัง้เพศชายและหญงิใหม้ากขึน้
เพื่อทราบถงึปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
 2. อายุ พบว่า ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากบรษิัทน าเที่ยวนัม้แีพคเก็จท่องเที่ยว              
ให้เลือกหลากหลายให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  วิริยา วชิรานุวัฒน์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยั              
ส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน จงัหวดัเชยีงใหม่ 
พบว่า อายุของนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
ควรศกึษาช่วงอายุของผูใ้ชบ้รกิารเพื่อใหท้ราบถงึการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าทีย่วและปรบัปรุงการบรกิาร รายการน าเทีย่ว
ใหเ้หมาะสม 
 3. สถานภาพ พบว่า ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทน าเทีย่วของผู้ใชบ้รกิาร            
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
มกีารตดัสนิใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวมากกว่าผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ เนื่องจากปัจจุบนั
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ผูใ้ชบ้รกิารมเีดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส ทีต่้องการเดนิทางเป็นครอบครวัจะเลอืกใชบ้รกิารบรษิทั
น าเที่ยวเพื่อความสะดวกสบาย ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เดนิทางด้วยความมัน่ใจและรู้สกึปลอดภยั เพราะมบีริษัทน าเที่ยว             
ทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นผูใ้หค้ าแนะน า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรยีา ไชยสถาน (2556) ทีไ่ดก้ารศกึษาเรื่องปัจจยัที่
ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจยั
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ ความพงึพอใจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารท่องเทีย่วเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้รกิาร            
ทีส่ถานภาพสมรส เพราะมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วและควรศกึษาผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้เพื่อปรบับรกิารและรายการ
ท่องเทีย่วใหต้รงกบัความตอ้งการ 
 4. ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากบริษัทน าเที่ยวนัน้            
มีพนักงานคอยแนะน าขอ้มูลด้วยความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นฤมล  บ ารุงวงศ์ไทย (2551) ได้ศึกษา              
ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วต่อการใชบ้รกิารท่องเทีย่วเชงินิเวศของ Trekkingthai.com พบว่า 
ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ Trekkingthai.com ต่อสปัดาห์ของ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่า
ปรญิญาตร ีเท่ากบั ความถี่ในการเขา้ชมเวบ็ไซต์ ของ Trekkingthai.com ต่อสปัดาหข์องนักท่องเทีย่วทีม่กีารศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตรทีีร่ะดบั นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 5. อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาขพีแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ใช้บริการอาจจะได้รับค าแนะน า               
การใช้บรกิารบรศิทัน าเที่ยวมาจากบุคคลในครอบครวั เพื่อน พนักงงาน ท าให้ผู้ใช้บรกิารในทุกอาชพีสามารถใชบ้รกิาร
บริษัทน าเที่ยว โดยมีรายการท่องเที่ยวหลายหลาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการในรายที่ชื่นชอบและตรงกับ               
ความตอ้งการได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชัรยีา ไชยสถาน (2556) ทีไ่ดก้ารศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจ
ในการใช้บรกิารบริษัทน าเที่ยวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล        
ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ             
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรศกึษาในแต่กลุ่มอาชพีใหม้ากขึน้เพื่อทราบ
ความตอ้งการและน ามาปรบัใชก้บัรายการและบรกิารของบรษิทัเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร  
 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจใช้บริการบริษัท           
น าเที่ยวของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากบรษิัท             
น าเที่ยวนัน้ได้มรีายการท่องเที่ยวหลากหลายราคา ซึ่งผู้ใช้บรกิารสามารถเลอืกได้ตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารเอง             
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาณิศา ทองนาค (2551) ทีไ่ดก้ารศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารตวัแทนจ าหน่ายการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินจงัหวดัภูเกต็ 
พบว่า รายได้ที่แตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตัวแทนจ าหน่ายการท่องเที่ ยว อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้ผู้ประกอบการควรตัง้ราคาของรายการท่องที่ยวให้มคีวามสมเหตุสมผล
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารในแต่ละระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสามารถวางแผนค่าใชจ้่ายในการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วได้ 
 7. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 เนื่องจากผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญักบั
ภาพลกัษณ์ของบรษิทัน าเทีย่ว ผูใ้ชบ้รกิารจงึต้องมกีารตรวจสอบใบประกอบธุจกจิน าเทีย่ว เพื่ อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัน าเทีย่ว             
ทีใ่ชบ้รกิารนัน้มคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้งตามกฏหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สภุาพรรณ 
อุ่นเสรี (2554)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อแพ็คเ กจทวัร์           
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จากธุรกิจน าเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ                   
สามารถร่วมกนัท านายการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเลอืกซื้อแพค็เกจทวัร์จากธุรกจิน าเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีได ้อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ ผูป้ระกอบการต้องรกัษาภาพลกัษณ์ของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมคีวาม
น่าเชื่อถอื 
 8. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 เนื่องจากผู้ใช้บริการบางรายยงัไม่เคยมปีระสบการณ์             
การเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ ซึง่บุคลากรในบรษิทัน าเทีย่วนัน้จงึอกีหนึ่งช่องทางทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถสอบถาม
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอย่างถูกต้องและใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเดนิทาง ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ สุภาพรรณ อุ่นเสรี 
(2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อแพ็คเกจทวัร์จากธุรกจิ          
น าเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร สามารถร่วมกันท านาย                
การตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเลอืกซื้อแพค็เกจทวัร์จากธุรกจิน าเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ อย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัอบรมพนักงานในการใหบ้รกิาร เพื่อใหเ้กดิความเป็นมาตารฐาน
และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ 
 9. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ                     
บรษิัทน าเที่ยวของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 เนื่องจากปัจจุบนันี้เวลา             
เป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้ใช้บริการแต่ละรายนัน้จึงต้องการรับการบริการด้วยความรวดเร็ว บริษัทน าเที่ยวจึงมีหลากหลาย              
ช่องทางในการใหบ้รกิาร เช่น อเีมลล ์โทรศพัท ์เพื่ออ านวยความสะดวก ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สุภาพรรณ อุ่นเสรี 
(2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อแพ็คเกจทวัร์จากธุรกจิ            
น าเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย สามารถร่วมกนั
ท านายการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อแพ็คเกจทวัร์จากธุรกิจน าเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลร าชธานี             
ได้ อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษัท ควรมีพนักงานให้บริการตลอดเพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อได ้
 10. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ               
บรษิัทน าเที่ยวของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 เนื่องจากปัจจุบนั Social 
Media นัน้เขา้มามบีทบาทของผูค้นในสงัคมมากขึน้ ดงันัน้การประชาสมัพนัธ์ตามSocial Media จงึท าให้ผูใ้ชบ้รกิารรูจ้กั
ชื่อเสยีงของบรษิัทน าเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ นิศากร นามโคต (2557) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใช้
บรกิารโรงแรม 5 ดาว ของประชาชนทีม่าใชบ้รกิารโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสม   ทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรม 5 ดาว ของประชาชนทีม่าใชบ้รกิาร
โรงแรมระดบั  ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ผูป้ระกอบควรประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อ
ตาม Social Media และมีจัดโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาล เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการสนใจ เช่น การลดราคาเมื่อเดินทาง               
เป็นหมู่คณะ 
 11. คุณภาพการบรกิาร ดา้นการเอาใจใส่ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.01 เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารที่เลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วตอ้งการการ
อ านวยความสะดวก ซึ่งบริษัทน าเทีย่วสามารถเป็นตวัแทนในการตดิต่อกบัผูป้ระกอบการในธุรกจิท่องเทีย่วต่างๆ ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารนัน้รูส้กึถงึการไดร้บัการเอาใจใส่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิศากร นามโคต (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ี
ผลต่อการใช้บริการโรงแรม 5 ดาว ของประชาชนที่มาใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
คุณภาพการบรกิาร ด้านการเอาใจใส่ มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรม 5 ดาว ของประชาชนที่มาใชบ้รกิารโรงแรม
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ระดบั 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้พนกังานควรใหค้วามใหค้วามสนใจในรายะเอยีด
ของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใหรู้ส้กึว่าไดร้บัการดแูละและบรกิารทีด่จีากบรษิทั  
 12. คุณภาพการบรกิาร ด้านความน่าเชื่อถือ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวของผู้ใช้บรกิาร            
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 เนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการที่ได้รับการบริการตามที่               
บรษิทัน าเทีย่วไดแ้จง้ไว ้ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามไวว้างใจ สง่ผลใหบ้รษิทัมภีาพลกัษณ์ทีด่แีละเป็นบรษิทัทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นิศากร นามโคต (2557) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการใช้บรกิารโรงแรม 5 ดาว ของ
ประชาชนที่มาใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ               
มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรม 5 ดาว ของประชาชนที่มาใช้บรกิารโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร      
อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้บรษิทัควรใหบ้รกิารตามรายการทีไ่ดแ้จง้ไวเ้พื่อท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามไวว้างใจและ           
มแีนวโน้มกลบัมาใชบ้รกิาร เน่ืองจากไดร้บัการบรกิารทีถู่กตอ้งและมคีวามน่าเชื่อถอื 
 13. คุณภาพการบรกิาร ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่วของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 เนื่องจากสิ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้และสมัผัสได้ เช่น                 
สถานที่ตัง้ของบริษัทที่ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก การต้อนรับที่ดีของพนักงาน การได้รับข้อมูล                 
ที่ครบถ้วน ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สกึว่าได้รบัความสะดวกสบาย และคุ้มค่ากบัราคาที่จ่ายไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
นิศากร นามโคต (2557) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโรงแรม 5 ดาว ของประชาชนทีม่าใชบ้รกิารโรงแรม
ระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบรกิาร ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรม            
5 ดาว ของประชาชนที่มาใช้บรกิารโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ดงันัน้            
บรษิทัควรรกัษาความสะอาดเสมอ รวมถงึพนกังานตอ้งใหก้ารตอ้นรบัทีด่ ีพดูจาและแต่งกายสะอาดและสภุาพ 
 14. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั 0.01 เน่ืองจากการทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บัสิง่อ านวยความ
สะดวกจากบริษัทน า ท าให้ผู้ใช้บริการมปีระสบการณ์ที่ดีต่อการใช้บรกิารบริษัทน าเที่ยวและคุ้มค่ากบัราคาที่ได้จ่ายไป 
ดงันัน้จากปัจจยัดงักล่าวจงึสามารถเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัน าเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชนิดา ทองแสน (2554) รูปแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรโดยสารเครื่องบนิ
ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร พบว่า รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคดา้นความคดิเหน็มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรโดยสารเครื่องบนิของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.05 
ดงันัน้บรษิทัตอ้งใหก้ารบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกเป็นหลกั และท าใหเ้กดิประสบการณ์ทีด่จีากการใชบ้รกิาร 
 15. รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารบรษิัทน าเที่ยวของผู้ใช้บริการ              
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั 0.01 เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารทีค่วามสนใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว
นัน้ สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิจากบุคลากรในบรษิทัน าเที่ยว ท าใหค้วามสนใจในการเดนิทางกบับรษิทัน าเทีย่วอนัเน่ืองมาก
จากการมขีอ้มูลแหล่งท่องเทีย่วทีถู่กต้อง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณภทัร อคัรปัณณกูร (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยั           
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า รปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นความสนใจ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ของนักท่องเทีย่วชาวไทย
ด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตใินระดบั 0.05 ดงันัน้บรษิทัต้องมกีารอบรมใหพ้นักงานมคีวามรู้
และมขีอ้มลูใหม่ๆ ตลอด เพื่อสามารถตอบค าถามของผูใ้ชบ้รกิารได ้ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้ง 
 
 
 



15 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านประชากรศาสตร์ ในการพฒันาและการสร้างความได้เปรยีบทาการแข่งขนั ผู้ประกอบการธุรกจิน าเทีย่ว  
ควรให้ความสนใจผู้ใช้บริการในกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกนั เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการตัดสนิใจใช้บริการ           
บรษิทัน าเทีย่วมากทีส่ดุ 
 2. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวควรให้ความส าคัญกับด้านลักษณะ            
ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด การส้รางภาพลกัษณ์             
ของบรษิทัและมกีารด าเนินงานทีถู่กต้อง เช่น การจดทะเบยีนบรษิทัทีถู่กต้อง มกีารจดัอบรมพนักงานเกีย่วกบัรายละเอยีด
ของรายการท่องที่ยวที่บรษิัทจดัท า ขัน้ตอนการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถให้ขอ้มูลผู้ใช้บรกิารได้ มชี่องทางการติดต่อ              
ที่หลากหลายและสามารถตดิต่อได้ง่ายและจรงิ มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อท าให้ผู้ใชบ้รกิารรบัรู้ข่าวสาร             
ไดท้ัว่ถงึ  
 3. ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัดา้นการเอาใจใส ่ดา้นความน่าเชื่อถอื และดา้น
สิง่ที่สมัผสัได้ โดยควรมกีารจดัอบรมการด าเนินงานของบุคลกรในองค์กรใหม้คีวามใส่ใจในแก่ผู้ใชบ้รกิาร ควรมชี่องทาง 
การตดิต่อทีส่ามารถตดิไดห้ลายช่องทาง เพื่อความน่าเชื่อถอืของบรษิทั ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามเชื่อมัน่และมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมา
ใชบ้รกิารในอนาคต ภายในของบรษิทัควรมคีวามทนัสมยั สะอาดเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทั  
 4. ดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ ผูป้ระกอบการธุรกจิน าเทีย่วนัน้ควรใหค้วามสนใจดา้นความคดิเหน็ และดา้นความ
สนใจ ผู้ใช้บริการนัน้มคีวามเหน็ว่า การตัดสนิใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวนัน้จะได้รบัสิง่อ านวยความสะดวก การได้รบั
ประสบการณ์ทีด่แีละมคีวามคุม้ค่า ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารประทบัใจและ
รูส้กึคุม้ค่า  ดา้นความสนใจ ควรศกึษาลกัษณะการท่องเทีย่วและความสนใจของผู้ใชบ้รกิารในปัจจุบนั เพื่อน ามาปรบัใชก้บั
รายการท่องเทีย่ว เพื่อตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและพฒันาผลติภณัฑใ์นองคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาความต้องการของผู้ใชบ้รกิารที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น  เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิาร
และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้รงิ สง่ผลท าใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ 
 2. ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการและ รูปแบบการ
ด าเนินชวีติใหม้ากขึน้เพื่อสามารถวางกลยุทธใ์นการท าด าเนินธุรกจิ พรอ้มปรบัปรุงพนกังานภายในองคก์ร ใหม้คีวามเขา้ใจ
ในการบรกิารมากยิง่ขึน้ และสามารถทราบถงึความนิยมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อสามารถท าใหบ้รกิารตอบโจทยผ์ูใ้ชบ้รกิารได้
 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิัทน าเที่ยว เพื่อให้ทราบถึง ความสนใจของ
ผู้บริโภคและแนวโน้มในการเดินทางกับบริษัทน าเที่ยว ซึ่งสามารถน ามาใช้วางแผนการด าเนินงานในอนาคต และ           
หากลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อเพิม่ช่องทางการด าเนินธุรกจิใหไ้ดส้่วนแบ่งการตลาดมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดค้วามกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.ญาณพล แสงสนัต์ อาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ด้
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่านับตัง้แต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่าและประโยชน์ 
ช่วยเหลอื ตวรจสอบ แก้ไขขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้เป็นอย่างยิ่ง   
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ
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ตรวจสอบคุณภาะเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการ            
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจยัชิ้นนี้ ผู้วิจยัรู้สกึทราบซึ้ง               
ในความกรุณา ความเมตตา และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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