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บทคัดยอ
 งานวจิยันี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่วิเคราะหสวนประสมทางการตลาดทองเทีย่วและสภาพ
แวดลอมภายนอก ศกึษาพฤตกิรรมการทองเทีย่วและระดบัความพงึพอใจของนกัทองเทีย่ว
ชาวไทย โดยเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง
แบบอาศัยดุลยพนิจิของผูวจิยั และแจกแบบสอบถามนกัทองเท่ียวทีใ่ชบริการบริษทั จาํนวน 
120 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ผลการศึกษา พบวา 
 (1) บริษัทมีสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียว (8P’s) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
กระบวนการ และความรวมมือทางธุรกจิทีเ่หมาะสม โดยการนํากลยุทธการตลาดทองเท่ียว
มาวิเคราะห และบริษัทยังมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดทองเที่ยว เพื่อให
บรษิทัมคีวามพรอมสําหรับการแขงขนัในทุกดาน และมีการตอบสนองความตองการในดาน
การบริการลูกคาใหไดมากที่สุด

 (2) พฤตกิรรมนักทองเทีย่วชาวไทยท่ีใชบรกิารของบริษทัสวนใหญมาใชบรกิารเปน
ครัง้แรก วตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาดูงาน โดยมีองคกรเปนผูสนบัสนุนคาใชจายในการเดินทาง

แบบเหมาจายเปนคณะ คาใชจายในการเดินทางอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท นักทอง

เที่ยวนิยมเดินทางในชวงเดือนเมษายน ในวันหยุดพักรอน โดยรับรูขอมูลจากเพ่ือน และ
สวนใหญติดตอจองกับทางบริษัทโดยผานโทรศัพทหรือโทรสาร ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและ
รวดเร็ว

 (3) ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการใหบริการของบริษัทในดาน
ผลิต ภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดลอม
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ทางกายภาพ กระบวนการ และดานความรวมมือทางธุรกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.97 ซึง่แสดงใหเหน็ถงึการบริการนักทองเท่ียวของบริษทัทีม่คีณุภาพ
และไดมาตรฐาน 

คําสําคัญ :  สวนประสมทางการตลาดทองเท่ียว พฤติกรรมนักทองเที่ยว การสงเสริม
 การตลาดทองเท่ียว

Abstract
 This research aimed to study Thai tourists’ attitudes to and satisfaction with 
the marketing mix of Sermsup Travel Agency Company. Data were collected from 
interviews of three participants, the managing director, a member of the marketing 
staff, and a member of the operation staff, who were selected by purposive sampling, 
and from 120 questionnaires completed by tourists who were selected by simple 
random sampling. The results indicated that the company used the appropriate eight 
marketing mixes (8Ps – product, price, place, promotion, personnel, physical envi-
ronment, process, and business partnership) by analyzing marketing strategy and 
the tourism marketing environments to determine the company’s readiness to 
compete in all dimensions and respond to customers’ demands as much as pos-
sible. It was found that for most of the Thai tourists, it was their first time traveling 
with the company. The tourists’ objectives were educational and their tours were 
sponsored by organizations with which they were associated. The costs of the trips 
were between 5,001 and 10,000 baht. Results showed that tourists preferred to 
travel on their vacations around April and most had made direct reservations with 
the company using convenient and quick telephone or facsimile services. It was 
found that the overall level of tourists’ satisfaction with the 8Ps was an average of 
3.97, indicating a good standard of service.
  
Keywords: Tourism marketing mix: Tourist behavior: Tourism marketing promotion
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1. บทนํา
 อตุสาหกรรมการทองเท่ียวประกอบดวยธุรกจิหลายประเภท เชน ธรุกิจดานการขนสง 
ธรุกิจดานทีพ่กัและอาหาร ธรุกจินําเทีย่วรวมไปถึงธรุกจิรานขายของทีร่ะลึก การทองเทีย่ว
กอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค เมื่อมีการเดินทางทองเท่ียว
เขาไปถึงแหลงทองเท่ียวในชนบทการพัฒนาความเจริญก็จะไปถึงแหลงทองเท่ียวน้ัน กอ
ใหเกดิการลงทนุของนกัลงทนุในการทาํธรุกจิใหมๆ  ในทองถิน่ เชน โรงแรม ภตัตาคาร ราน
คา ทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ และเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น
ซึ่งจะชวยลดปญหาการวางงาน การเคลื่อนยายเขามาหางานทําในเมืองของประชาชนใน
ชนบท (จริารักษ เรอืงศรี, 2549) จากเหตุการณดงักลาวสงผลใหธรุกจิการทองเท่ียวพยายาม
จดัสรรส่ิงอาํนวยความสะดวกและวางแผนตลาดการทองเท่ียวเพ่ือดงึดูดใหนกัทองเท่ียวมา
ใชบริการเพ่ือนํามาซึ่งความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ใหประสบความสําเร็จในธุรกิจ
 ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียวของจังหวัดอบุลราชธานีเติบโตอยางรวดเร็ว เชน ธุรกิจ
ดานท่ีพกั รานอาหาร สถานบันเทิง และบริษทันาํเท่ียวท่ีเพิม่มากข้ึนเพ่ือรองรับการเดินทาง
เขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ การเพิ่มขึ้นของธุรกิจดาน
การทองเทีย่วนัน้ทาํใหเกิดการแขงขันกนัมากโดยเฉพาะในดานของธรุกจินาํเท่ียวซึง่แตละ
บริษัทตองใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด และใชการประชาสัมพันธของธุรกิจ เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหกบัลกูคา เปนการดึงดูดและโนมนาวใหนกัทองเท่ียวมาใชบรกิารของ
ตน ไมวาจะเปนการแขงขันทางดานสินคาและบริการ รวมไปถึงการสงเสริมการตลาด ซึ่ง
การแขงขันอยางเขมขนของธรุกจินาํเทีย่ว ทาํใหผูประกอบการบรษิทันาํเทีย่วขนาดเล็กและ
ยังไมมีชื่อเสียงท่ีเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวมากนัก มีความเสียเปรียบทางดานการตลาด
การทองเท่ียว ดวยเหตุนี้บริษัทนําเท่ียวขนาดเล็กจึงมีการใชกลยุทธสวนประสมทางการ
ตลาด และกลยทุธในการประชาสัมพนัธ เพือ่สงเสริมใหบริษทันาํเทีย่วของตนเปนทีรู่จกัแก
นักทองเที่ยว ที่เดินทางมาเท่ียวยังจังหวัดอุบลราชธานี
 จงัหวดัอบุลราชธานีเปนจงัหวัดหนึง่ท่ีมศีกัยภาพดานการทองเทีย่ว เนือ่งจากมสีภาพ
ภูมิศาสตร ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนประตูทางการคาที่ติดตอสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บาน และมีสถานท่ีทองเท่ียวทีน่าสนใจทัง้ดานธรรมชาตแิละวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณ โดย
เฉพาะทุนทางธรรมชาติ คือแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ไดแก อุทยานประวัติศาสตร
ผาแตม อุทยานแหงชาติภูจองนายอย สามพันโบก รวมถึงประเพณีทางศิลปวัฒนธรรมที่
มีชื่อเสียง คือ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ที่มีความเปนเอกลักษณ ทําใหจังหวัด
อุบลราชธานีเปนที่รูจักของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ทําใหมีจํานวนผูมา

เยือนเพ่ิมขึ้นในแตละป ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานียังมีบริษัททัวรจํานวนมากเพ่ือรองรับ
นักทองเที่ยวที่มาเยือน เชน บริษัทศักดาแทรเวลเวิรล บริษัทเนวาดาทัวร บริษัทอุบล
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ชาญชัยทัวร บริษัทอุบลสุรชัยทัวร บริษัทอุบลศรีอุทัยทัวร และบริษัทเสริมทรัพยการ
ทองเที่ยว เปนตน (เทศบาลเมืองวาริน ชําราบ, 2553)
 แนวทางการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของ บริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว ซึ่ง
บริหารงานโดยคุณเสริม ผลเพิ่ม ตั้งอยูที่ เลขท่ี 713 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี ใหบริการนําเท่ียวภายในประเทศ และตางประเทศ บริการจําหนายต๋ัว
โดยสารเคร่ืองบิน บริการรถเชา รถบัส หรือ รถตู นับเปนหนึ่งในบริษัทนําเที่ยวท่ีอยูใน
จงัหวดัอบุลราชธาน ีทีม่บีริการท่ีหลากหลายทัง้จดันาํเท่ียว บรกิารจองตัว๋เครือ่งบนิ บรกิาร
เชารถ ใหนกัทองเท่ียวไดใชบริการ และนับวาเปนบริษทัธุรกจิครอบครวัขนาดเล็กท่ีดาํเนิน
การโดยคนในพื้นที่ ที่จะสามารถสูกับบริษัทนําเท่ียวที่มีขนาดใหญกวาในจังหวัด
อบุลราชธานไีดอยางนาพอใจ และยังเปนบรษิทัทีเ่ลง็เห็นถึงความสาํคญัของธรุกจินาํเทีย่ว
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ซึง่จากขอมลูดงักลาวขางตนนี ้ทาํใหผูศกึษาสนใจศกึษาบรษิทั
เสริมทรัพยการทองเท่ียว ในดานสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียว รวมถึงตองการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัท อาทิเชน บุคลากรภายในองคกร 
การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรมตางๆ ลวน
แลวแตนํามาซึ่งวิกฤติและโอกาส พฤติกรรมการทองเท่ียว และระดับความพึงพอใจของ

นกัทองเท่ียวชาวไทย ตลอดจนแนวทางการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวของบริษทั เพือ่
สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวและเปนการประชาสัมพันธบริษัทใหเปนที่รูจักแก
นักทองเที่ยวตอไป 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้

 1) การวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เปนการวจิยัเชงิมานษุยวทิยา การ

วิจัยลักษณะน้ีมักพรรณนาปรากฏการณอันใดอันหน่ึง เพื่อใหเห็นความสัมพันธของ
ปรากฏการณ โดยใชปรากฏการณนัน้เปนกญุแจไขลักษณะรวมของท้ังระบบ ซึง่ตองศึกษา

รายละเอียดของเหตุการณหนึง่ๆและสภาพแวดลอมท้ังหมด ทาํใหมตีวัแปรเขามาเก่ียวของ
เปนจาํนวนมาก การวิจยัจึงตองทําเปนกลุมขนาดเลก็ ศกึษาเปนกรณหีนวยศกึษา อาจเปน
บุคคลเดียวและตองใชเวลานาน (สุภางค จันทวานิช, 2554)
 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใหความสําคัญกับการจัดการใน
เร่ืองตวัเลข มตีวัแปรทีใ่ชในการศกึษาหลายตวั นยิมใชกนัอยางกวางขวาง เพราะมรีปูแบบ
ในการรวบรวมขอมูลท่ีสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปเหมารวม

ไปยงัสถานการณอืน่หรอืกลุมตัวอยางกลุมอ่ืนดวยเครือ่งมอืหลายประเภท มกีารสรางแบบ
จาํลองทางคณติศาสตร เพือ่วิเคราะหความสมัพันธ ความเปนเหตเุปนผลของตวัแปรตางๆ 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 22 -

การวิจัยเชิงปริมาณจะใหผลที่มีความเชื่อถือไดสูง สามารถศึกษาซํ้าได (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 
ตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี
 1) สวนประสมทางการตลาดทองเทีย่วและสภาพแวดลอมภายนอกของบรษิทั
เสริมทรัพยการทองเที่ยว
 - ประชากร / การสุมตัวอยาง 
 ผูศึกษา ไดศึกษาจากประชากรทั้งหมดที่มีอยูของบริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว 
ไดแก ผูบริหารบริษัท และพนักงานปฏิบัติการ รวมเปน 2 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใชดุลยพินิจของผูวิจัย (Judgment sampling) 
 - เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยรายละเอียด
ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ 
ประสบการณในการทํางาน ภูมิลําเนา
 ตอนที่ 2 รายละเอียดในการสัมภาษณ ประกอบดวย สวนประสมทางการตลาด
ทองเทีย่ว (8P’s) และสภาพแวดลอมภายนอก การจดัดานผลติภณัฑ ดานการกาํหนดราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด สิ่งแวดลอมทางกายภาพ กระบวนการ 
บุคลากร ความรวมมือทางธุรกิจ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมือง 
และดานเทคโนโลยี 
 - การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 ผูศึกษานําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช (Wording) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง
 - การรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลดวยตนเองที่บริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว โดย
รวบรวมขอมูล ทั้งจากขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณ ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลหลังจากไดรวบรวมขอมูลของบริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว และจัดหมวดหมู เพื่อ
สะดวกตอการวิเคราะหขอมูลตอไป
 - การวิเคราะหขอมูล 

 ใชการวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชเครื่องมือในการ

วิเคราะหสถานการณทางการตลาด (SWOT Analysis) ในการวิเคราะห เพื่อหาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตอสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยว (8 P’s) และ

สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว
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 2) พฤตกิรรมการทองเทีย่วและระดบัความพงึพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทย
ที่ใชบริการของบริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว
 - ประชากร / การสุมตัวอยาง 
 ผูศกึษาไดแจกแบบสอบถาม โดยการสุมตัวอยางนกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีมาใชบรกิาร
ของบริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว รวมท้ังส้ิน 120 ชุด โดยสุมตัวอยางแบบอาศัยความ
นาจะเปน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ซึ่งใชหลักการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1967) ดังน้ี

 สูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane
  n =     N
   1 + Ne²
 เมื่อ n  = ขนาดของหนวยตัวอยางกลุมเปาหมาย
 N  = ประชากรท้ังหมด
 e  = ระดับความคลาดเคล่ือนท่ีรอยละ 5 

 ผูศกึษาไดเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขาใชบรกิารบริษทัเสริมทรัพย
การทองเที่ยว เมื่อเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2553 มีจํานวนประชากร (นกัทองเที่ยวชาวไทย
ที่มาใชบริการบริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว) ทั้งหมดจํานวน 172 คน (Outbound) 
(เสริม ผลเพิ่ม, 2554) โดยคิดคาคลาดเคลื่อนอยูที่รอยละ 5 สามารถหาคาได ดังนี้
 N  =  172 
 e  =  0.05
แทนคา n  =  172
   1 + 172(0.05)²
 n =  120

 - เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 ผูศึกษานําเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Question-

naire) ที่มีคําถามชนิดปลายปด โดยแบงคําถามออกเปน 4 ตอน ไดแก

 ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรของผูตอบแบบ สอบถาม ไดแก มลีกัษณะเปนคาํถาม

แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดโดย
เฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา
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 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการบริษัท
เสริมทรัพยการทองเที่ยว มีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) ทั้งหมด 
11 ขอ ประกอบดวย การใชบริการบริษัท วัตถุประสงคหลักของการเดินทาง บุคคลผูรวม
เดินทาง วิธีการเดินทาง ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวที่นักทองเที่ยวใชบริการ คาใชจายใน
การทองเที่ยวตอครั้ง ความถี่ในการใชบริการ เดือนท่ีนักทองเที่ยวนิยมเดินทาง ชวงเวลา
ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทาง การรับรูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการบริการของบริษัท 
และวิธีการท่ีใชติดตอกับบริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว
 ตอนที ่3 ระดบัความพึงพอใจของนักทองเท่ียวทีใ่ชบริการของบริษทัเสรมิทรัพยการ
ทองเที่ยว รวม 8 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสรมิการตลาด ดานบคุคล ดานสิง่แวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดาน
ความรวมมือทางธุรกิจ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s Scale มีจํานวนท้ังหมด 42 ขอ โดยมีการกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังนี้ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 3 คะแนน ระดับความพึงพอใจนอย 2 คะแนน และระดับ
ความพึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน วิธีแปลผลแบบสอบถามใชคาเฉลี่ยตามเกณฑตอไปนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
         จํานวนชั้น
 คาเฉล่ีย  =    5 - 1    =   0.8
    5

          คาเฉลี่ย  หมายถึง

 คาเฉล่ีย 4-21 - 5.00  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20  ระดับความพึงพอใจมาก

 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40  ระดับความพึงพอใจปานกลาง
 คาเฉล่ีย 1-81 - 2.60  ระดับความพึงพอใจนอย
 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

 - การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

 การศึกษาคร้ังนี้ไดมีการทดสอบความตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) 
ดังนี้
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  1. ความตรง (Validity) นาํแบบสอบถามทีส่รางขึน้ใหอาจารยทีป่รกึษาพจิารณาและ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช 
(Wording) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง
 2. ความเช่ือม่ัน (Reliability) นาํแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาและปรับปรงุแกไขแลวไป
ทําการทดสอบ (pre-test) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง เพื่อตรวจสอบวาคําถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตองการและความ
เหมาะสมหรือไม มีความยากงายเพียงใด จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS for Window ในการหาความเชือ่มัน่ทีร่ะดบั
คาสมัประสิทธิแ์อลฟาที ่0.7 ขึน้ไป โดยใชสตูรการหาคาสมัประสิทธ์ิของ Cronbach’s Alpha 
ตามที่ Nunnally (1978) ไดเสนอแนะเปนเกณฑการยอมรับไว ดังสูตรตอไปนี้

 α   =  

เมื่อ α  แทน คาความเชื่อม่ัน
 k  แทน จํานวนขอของเคร่ืองมือ
 Si² แทน ผลรวมของความแปรปรวนของ
  ขอคําถามแตละขอ
 S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 - การรวบรวมขอมูล 

 วธิกีารเก็บขอมลูทีไ่ดจากการแจกแบบสอบถามนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใชบรกิารของ
บริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว ในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา(มกราคม ถึง มิถุนายน 

พ.ศ. 2554)
 จากนั้น ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหลังจากไดรวบรวมขอมูลของบริษัท

เสริมทรัพยการทองเท่ียวและจัดหมวดหมูขอมูล เพื่อสะดวกตอการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 - การวิเคราะหขอมูล 
 สรางแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนที่1 เปนขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา และ
รายได โดยจะวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ การแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

 ตอนที่ 2 เปนขอมูลพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย โดยจะ

วิเคราะหดวยสถิติ การแจกแจงความถี่ และ คารอยละ

Σk S

Stk - 1
1-

2

2
i
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 ตอนที่ 3 เปนขอมูลระดับความพึงพอใจของนัก-ทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการของ
บริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว รวม 8 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ดานกระบวนการ และดานความรวมมือทางธุรกิจ โดยจะวิเคราะหดวยสถิติ คาเฉลี่ย และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 3) แนวทางการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวของบริษทัเสริมทรัพยการทองเท่ียว
 คณะผูศึกษาไดนําขอมูลจากวัตถุประสงคขอที่ 1-2 มาวิเคราะหแนวทางในการ
สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของบริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว ซึ่งใชแนวทางในการ

สงเสริมการตลาดการทองเที่ยว โดยใชการวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา (Descriptive 
Analysis)

3. ผลการวิจัย
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีผลการศึกษาตามลําดับของวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้
 1. สวนประสมทางการตลาดทองเทีย่วและสภาพแวดลอมภายนอกของบรษิทั
เสริมทรัพยการทองเที่ยว
 แสดงผลการศึกษา ตามลักษณะของการเก็บขอมลู คอื ขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณ 
และจากเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี
 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาของธุรกิจและพนักงานปฏิบัติการ

 

ภาพที่ 1 การสัมภาษณผูบริหาร

(ที่มา ถายโดยคณะผูศึกษา, 24 มิถุนายน 2554)



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 31 -

เต็มใจตลอดจนการจบการนําเที่ยว ก็จะสรางความประทับใจและความรูสึกดีตอมัคคุเทศก
และตอบริษัท และหลังจากการใหบริการทุกครั้ง บริษัทจะโทรถามลูกคาถึงการบริการวา
ลูกคาพึงพอใจ หรือไมพอใจในสวนไหน บริษัทจะไดนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นใน
การนําเที่ยวในครั้งตอไป
 ดังนั้น ดานกระบวนการของบริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว จะใหความสําคัญกับ
การสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวในทุกกระบวนการของการใหบริการทางการ
ทองเที่ยว ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังส้ินสุดการใหบริการ รวมไปถึงหลังการใหบริการ โดยการ
ตรวจสอบความพงึพอใจและความคาดหวงัของนกัทองเทีย่วในกระบวนการทาํงานและการ
ใหบรกิาร เพ่ือการกาํหนดทศิทาง และกลยทุธของการใหบรกิารและการสรางมาตรฐานของ
บริษัทใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จและการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวของ
บริษัทในอนาคต
 7. ดานบุคคลและหนาที่ความรับผิดชอบ 
 บริษทัคดัเลือกพนกังานเขาทาํงานตองเปนบคุคลท่ีมคีวามรู ความสามารถ และเนน
ภาษาอังกฤษเปนหลักเขามาทํางานกับบริษัท โดยผานการสัมภาษณจากผูบริหาร และ
ฝกงานเปนระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือทดลองงาน มกีารประเมนิงานจากผูบรหิาร ถาผลปฏบิตัิ
งานผานเกณฑกจ็ะไดเปนพนกังานประจาํ แตถาไมผานเกณฑกต็องออกจากงาน พนกังาน
สวนใหญทีท่าํงานอยูบรษิทัไมเคยมีการไลออก แตสวนใหญทํางานไดไมตรงตามเปาหมาย
ของทางบริษัทที่ตั้งไวจึงขอลาออกเอง พนักงานที่ทํางานอยูในบริษัทจําเปนตองทําได
ทกุหนาที ่เชน การตอบจดหมายภาษาองักฤษของลกูคา สนทนากบัลกูคาได เขยีนโปรแกรม
นําเท่ียวแตละสถานท่ีได ออกแบบรายการนําเที่ยวใหนาสนใจ เปนตน 
 8. ดานความรวมมือทางธุรกิจ 
 บริษทัทาํความรวมมอืทางธรุกจิกบัหลายๆ องคกร ทัง้องคกรภาครฐั และภาคเอกชน 

ดังตอไปนี้ 
 1. สมาคมธุรกิจทองเท่ียวอุบลราชธานี สมาคมธุรกิจทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

สมาคมผูประกอบอาชีพการนําเที่ยวไทย สมาคมมัคคุเทศกแหงประเทศไทย ผูบริหารจะ
คอยดูแลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทองเท่ียวของโลก เพื่อนํามาปรับใชกับบริษัท
 2. สายการบิน โดยบริษัทที่ติดตอผานตัวแทนจําหนายขนาดใหญ กับสายการบิน
โดยตรง เนื่องจากบริษัทมีขนาดเล็ก จึงจําเปนตองผานตัวแทนจําหนายขนาดใหญ (บริษัท 
อินทรา แมโขง บริษัท Big World) ทางบริษัทจะเลือกตัวแทนจําหนายที่ใหสวัสดิการดี และ

ใหบริการลูกคาดี

 3. รถทัวร ผูประกอบการรถทัวรจะติดตอกับบริษัทโดยตรง โดยการใหนามบัตรไว 
เมื่อมีงานบริษัทก็จะติดตอใหมาบริการลูกคา เนื่องจากบริษัทไมมีรถทัวรประจําบริษัทจึง

จําเปนตองใชความรวมมือกับผูประกอบการรถทัวร เพื่อสะดวกและรวดเร็ว
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 4. รถตูวิ่งเพ่ือบริการลูกคา ผูประกอบการรถตูจะทําความคุนเคยกับผูบริหาร เพื่อที่
จะไดรบังานจากบริษทั สวนใหญจะเปนลูกคาเกาทีต่องการไดรบัการบริการท่ีด ีจงึใชบรกิาร
บริษัท บริษัทก็จะติดตอไปยังรถตู เพื่อใหมาบริการลูกคา

 

ภาพที่ 2 การสัมภาษณพนักงานของบริษัท
(ที่มา ถายโดยคณะผูศกึษาม, 24 มิถุนายน 2554)

 
3.2 สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว
 จากสวนประสมทางการตลาดทองเทีย่วของบรษิทัเสรมิทรพัยการทองเทีย่วทีก่ลาว
มาขางตนนัน้ เปนการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในของบรษิทั ซึง่บรษิทัสามารถกาํหนด
หรือควบคุมเองได อยางไรก็ตาม เพื่อใหการวิเคราะหสถานการณทางการตลาดทองเที่ยว
ของบริษัท มีความครอบคลุมในทุกๆ ดาน ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของ
บริษัท ซึ่งบริษัทไมสามารถกําหนดหรือควบคุมเองได มีทั้งหมด 4 ดาน ดังนี้
 1. ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ผลกระทบที่มีตอบริษัทดานสังคมและวัฒนธรรม เมื่อมีแนวโนม (Trend) การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาหลีเขามาในเมืองไทย นักทองเท่ียวนิยมเดินทางไปเกาหลีเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหบริษัทเล็งเห็นความสําคัญกับลูกคากลุมนี้ จึงมีการจัดทําโปรแกรมนําเที่ยว
ไปเกาหลี เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของตลาดนักทองเที่ยวปจจุบัน ทําใหยอด
ขายของบริษัทเพิ่มมากข้ึนเพราะนักทองเท่ียวมีความสนใจท่ีจะซื้อแพ็คเก็จทัวรเกาหลี
เพิ่มขึ้น เพ่ือที่จะไดไปสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนเกาหลี 
 2. ผลกระทบดานการเมือง 
 ผลกระทบทีม่ตีอบรษิทัดานการเมือง ทัง้ทางตรงและทางออม เนือ่งจากนักทองเท่ียว

สวนใหญจะเปนกรุปใหญ สวนใหญจะเปนหนวยงานราชการและองกรคของภาครัฐ วัตถุ 
ประสงคหลัก คอืการศึกษาดูงาน เมือ่การเมืองเกิดการเปล่ียนแปลงจึงทาํใหตองยุตกิารเดิน
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ทางเพ่ือความปลอด ภัยตอทรัพยสินและชีวิตของนักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวบางทาน
กไ็มกลาทีจ่ะซือ้แพคเก็จทวัรกบัทางบริษทั เนือ่ง จากไมกลาเดินทางออกหางไกลจากท่ีพกั 
เพราะกลัวความไมปลอดภัยตอทรัพยสินและชีวิตของตนเอง
 3. ผลกระทบดานเทคโนโลยี 
 ผลกระทบท่ีมีตอบริษัทดานเทคโนโลยี เปนผลกระทบทางดานบวกทําใหลูกคามี
ความสะดวกสบายในการตดิตอกบัทางบรษิทัเพิม่มากขึน้ เชน นโยบายเกีย่วกับสายการบนิ 
คือ ลูกคาสามารถโทรศัพท หรือสงเมลมาทางบริษัทวาตองการผลิตภัณฑชนิดไหน หลัง
จากนั้นบริษัทจะตอบกลับหรือสงบริการถึงบาน ถาตองการตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ 
อุบลราชธานี - กรุงเทพมหานคร เม่ือลูกคาโทรติดตอมา บริษัทก็จะจัดการสงตั๋วเครื่องบิน
ไปใหถึงบาน โดยไมตองเดินทางมาบริษัทดวยตนเอง ทําใหประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย 
 4. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบท่ีตอบริษัทดานเศรษฐกิจ ดานน้ีไมคอยมีผลกระทบเทาใดตอบริษัท 
เนื่องจากลกูคาสวนใหญจะเปนกลุมใหญ หนวยงานราชการ และหนวยงานภาครัฐ เพื่อที่
จะศึกษาดูงาน จํานวนลูกคาจึงมีสมํ่าเสมอ แตถาเปนลูกคา 2-3 คน ลูกคาจะเดินทางมาซื้อ
ดวยตนเอง ซึ่งเปนปกติของบริษัทอยูแลว
2. พฤติกรรมการทองเที่ยวและระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใช
บริการของบริษัทเสริมทรัพยการทองเที่ยว
 2.1 นกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบรกิารของบริษทัเสริมทรัพยการทองเท่ียว เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 56.66 ที่เหลือเปนเพศชาย จํานวน 
52 คน คิดเปนรอยละ 43.34 
 นักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.50 
 ระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 
93 คน คิดเปนรอยละ 77.50 
 อาชีพของนักทองเท่ียวสวนใหญเปน ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 68 คน คิด

เปนรอยละ 56.66 รองลงมาคือ อาชีพรับจางหรือพนักงานบริษัท จํานวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ 32.50 

 รายไดของนักทองเท่ียวสวนใหญมรีายไดเฉล่ียตอเดือน อยูระหวาง 10,001 - 15,000 
บาท จาํนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42.50 
 ภมูลิาํเนาของนกัทองเทีย่วทีม่าใชบรกิารสวนใหญมภีมูลิาํเนาอยูจงัหวดัอบุลราชธานี 
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 70 

 พฤติกรรมนักทองเท่ียวที่มาใชบริการสวนใหญมาใชบริการเปนครั้งแรก จํานวน 78 
คน คิดเปนรอยละ 65 
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 วัตถุประสงคที่นักทองเท่ียวที่ใชบริการทองเท่ียวสวนใหญ เพื่อศึกษาดูงาน จํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 41.66 
 นักทองเที่ยวสวนใหญเปน พนักงานขององคกรหรือมูลนิธิ จํานวน 49 คน คิดเปน
รอย ละ 40.83 รองลงมาคือ เพื่อนรวมงานในองคกรเดียวกัน จํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 34.17 
 สวนวิธีการเดินทางทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมคือ การเดินทางทองเท่ียวแบบ
เหมาจาย จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 75.83 
 ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวนิยมใชบริการสวนใหญคือ ศึกษาดูงาน 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
 คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในชวงระหวาง 
5,001-10,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 45 
 สวนเดือนที่นักทองเท่ียวนิยมเดินทางทองเท่ียวคือ เดือนเมษายน จํานวน 52 คน 
คิดเปนรอยละ 43.33
 ชวงเวลาท่ีนกัทองเท่ียวนิยมเดินทางทองเท่ียวสวนใหญคอื วนัหยดุพกัรอน จาํนวน 
56 คน คิดเปนรอยละ 46.67 
 ชองทางการรับรูขอมูลของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการสวนใหญ นักทองเที่ยวรับรู
ขอมูลจากเพื่อนหรือญาติ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 34.17 
 สวนวิธีการที่นักทองเที่ยวนิยมใชติดตอกับบริษัทสวนใหญคือ ติดตอผานโทรศัพท
หรือโทรสาร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.83 
 2.3 ระดับความพงึพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทยตอการใหบรกิารของบรษิทั
เสริมทรัพยการทองเที่ยว 
 ในภาพรวมอยูในระดบัมาก โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 3.97 ซึง่สามารถแยกประเดน็ตางๆ 
ไดดังนี้
 (1) ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมของดานผลิตภัณฑทางการ
ทองเที่ยว อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
 (2) ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในภาพรวมของดานราคา อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 
 (3) ระดบัความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวในภาพรวมของดานชองทางการจดัจาํหนาย 
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

 (4) ระดบัความพงึพอใจของนกัทองเทีย่วในภาพรวมของดานการสงเสรมิการตลาด 

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 
 (5) ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในภาพรวมของดานบุคลากรผูใหบริการ 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 
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 (6) ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมของดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 
 (7) ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในภาพรวมของดาน ดานกระบวนการ
การใหบริการ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 
 (8) ระดบัความพึงพอใจของนกัทองเทีย่วในภาพรวมของดาน ดานความรวมมอืทาง
ธุรกิจ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97

4. การอภิปรายผล 
 ผูศึกษาไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียวและสภาพแวดลอมภายนอก
ของบริษทั โดยใชเคร่ืองมือการวิเคราะหสถานการณทางการตลาด (SWOT Analysis) ทาํให
ทราบจุดแข็งจดุออน โอกาส อปุสรรค และทราบกลยุทธทีบ่รษิทัใชอยูในปจจบุนั และศกึษา
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการของ
บริษัท ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยและระดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอสวนประสมทางการตลาดท้ัง 8 ดานของบริษัท ทําใหไดรับองคความรู
ใหมจากการศึกษาในครั้งน้ี ดังตอไปน้ี
 ประเด็นที่หน่ึง 
 สวนประสมทางการตลาดทองเท่ียวและสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัท 
กระบวนการวางแผนและการวางกลยุทธการตลาดทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพของบริษัท
นั้น บริษัทมีขั้นตอนในการวางแผน คือ มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เพื่อหาจุด
แข็งขององคกร และโอกาสที่เกิดขึ้น ที่องคกรสามารถสรางผลกําไรจากจุดแข็งและโอกาส
ทีจ่ะเกดิข้ึนนัน้ได นอกจากนีย้งัทาํใหทราบถงึจดุออนและหลีกเลีย่งอปุสรรคท่ีเกดิขึน้ได เมือ่
ผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ บริษัทเสริมสรางความมีประสิทธิภาพ 

โดยการเลือกใชกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมกับจุดแข็งและโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกๆ ดาน 
และนําจุดดอยและโอกาส มาปรับและสรางกลยุทธการตลาดที่บริษัทยังไมมีในแผน จึงสง

ผลใหบริษทัมแีผนทางการตลาดทีช่ดัเจน และพรอมกบัสภาพการแขงขนัทางธุรกิจประเภท
เดียวกัน (ตาบทิพย ไกรพรศักดิ์, 2546)
 ประเด็นที่สอง
 พฤตกิรรมนกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีมาใชบริการบริษทัเสริมทรพัยการทองเทีย่ว กอน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว นักทองเท่ียวจะกล่ันกรองขอมูลจากแหลง

ตางๆ เพ่ือรวบรวมและนํามาประมวลผลในการตัดสินใจซ้ือ จากการสอบถามผูที่เคยใชสิน

คานั้นๆ คนหาขอมูลตามแหลงตางๆ ในประเด็นของราคา การสงเสริมการขาย รูปลักษณ
ผลิตภัณฑ และจากสิ่งกระตุนภายนอก คือ เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมและ
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วัฒนธรรม เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของนกัทองเทีย่ว พฤติกรรม การทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวนั้นสวนใหญจะขึ้นอยูกับบุคคลผูใกลชิด หรือญาติสนิท ที่มีอิทธิพลในการ
เดินทางทองเท่ียว รวมถงึชวงเวลาทีเ่หมาะสม คาใชจายในการเดินทาง ซึง่สิง่เหลานีจ้ะเปน
องคประกอบใหนักทองเที่ยวเกิดพฤติกรรมการทองเท่ียวในที่สุด (นิรนัดร ทัพไชย, 2546)
 ประเด็นที่สาม
 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาใชบริการบริษัทเสริมทรัพยการ
ทองเทีย่ว นกัทองเทีย่วชาวไทยมีระดบัความพงึพอใจท่ีในระดบัมากเหมอืนกนัในทกุๆ ดาน 
ยกเวนดานการสงเสริมการตลาด ที่นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดบัปานกลาง เนือ่งจากบรษิทัยงัมกีารสงเสรมิการตลาดในดานตางๆนอย ไดแก ดานการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน และการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญในการสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยว ในการมาใชบริการของทางบริษัท อาจเกิด
จากงบประมาณที่มีจํากัด อกีทั้งยังเปนบริษัทท่ีมีขนาดเล็ก สงผลใหการสงเสริมการตลาด
ของบริษัทยังไมสามารถสรางการรับรูและสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียวไดเทาที่
ควร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของฉันทวัต วันดี (2551) ที่กลาววา การใชกลยุทธการ
ตลาดทีเ่หมาะสมของผูประกอบการธุรกจิสปา สามารถสรางความพงึพอใจใหกบัผูใชบริการ
ไดในระดับมาก

5. สรุปและขอเสนอแนะ
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความพอใจตอสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยว
ของบริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว จังหวัดอุบลราชธานี พบวา บริษัทใชสวนประสม
ทางการตลาดทองเที่ยว (8P’s) ที่เหมาะสมในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดทองเที่ยว
ในสภาวะปจจุบัน สําหรับในดานพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการของบริษัท 

พบวา สวนใหญมาใชบริการเปนคร้ังแรก วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดูงาน โดยมีองคกรเปน
ผูสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางแบบเหมาจายเปนกรุป คาใชจายในการเดินทางอยู

ระหวาง 5,001-10,000 บาท นกัทองเทีย่วนิยมเดินทางในชวงเดอืนเมษายน ในวนัหยดุพกั
รอน โดยรับรูขอมูลจากเพื่อน และสวนใหญติดตอจองกับทางบริษัทโดยผานโทรศัพทหรือ
โทรสาร ซึง่เปนวิธทีีส่ะดวกและรวดเรว็ สาํหรบัระดับความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวตอการ
ใหบรกิารของบรษิทัในดานผลิตภณัฑ ราคา ชองทางการจดัจาํหนาย การสงเสรมิการตลาด 
บุคลากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพ กระบวนการ และดานความรวมมือทางธุรกิจ โดยภาพ
รวมอยูในระดบัมาก ซึง่ผลการวจิยัสอดคลองกบัผลการวจิยัของอญัรนิทร ขจรเวคนิ (2548) 

ที่กลาววา กลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมของบริษัทนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสงผลตอ
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก 
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ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางใหบริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียว สามารถพรอมแขงขัน
กับธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับการสราง
การรับรูใหกับนักทองเท่ียวไดมาใชบริการของบริษัทมากย่ิงขึ้น ซึ่งคณะผูศึกษามีขอเสนอ
แนะดังตอไปนี้
  5.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของบริษัทเสริม
ทรัพยการทองเที่ยว
 1. บริษัทควรมีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่นัก
ทองเท่ียวหรือลูกคาจะไดมชีองทางในการเลือกใชบริการท่ีหลากหลายและสะดวกสบายข้ึน
 2. บริษัทควรมีการพัฒนารายการนําเที่ยวใหทันสมัยและแปลกใหมอยูเสมอ เพราะ
นักทองเที่ยวตองการบริโภคสินคาใหมๆ อยูตลอดเวลาตามกระแสนิยม
 3. บริษัทควรมีการพัฒนาเว็บไซตใหลูกคาสามารถจองผานเว็บไซตไดและควร
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
 4.บริษัทควรมีการประชาสัมพันธภาพลักษณของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
สรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียว โดยอาจสรางเครือขายรวมกับองคกรท่ีเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวตางๆ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัด
อุบลราชธานี และบริษัทนําเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี เปนตน
 5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปสําหรับนักวิจัย
 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวของบริษัทเสริมทรัพยการ
ทองเที่ยว โดยควรเจาะลึกถึงชนิดของการทองเท่ียวที่นักทองเที่ยวกลุมเปาหมายนิยม
 2. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมการตลาดของธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวัดอบุลราชธานแีละในภมูภิาคอสีานตอนใต เชน ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิ
การคมนาคมขนสง ธุรกิจรานจําหนายสินคาที่ระลึก เปนตน
 3. ควรศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธการตลาดของบริษัทเสริมทรัพยกับบริษัทนํา
เที่ยวอื่นๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและในภูมิภาคอีสานตอนใต เพื่อเปนขอมูลในการ

พัฒนาศักยภาพของการแขงขันระหวางธุรกิจประเภทเดียวกัน

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยความรูที่ไดรับจากครูอาจารยทุกทาน ขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย ดร.ปริวรรต สมนึก อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทาน 
ขอขอบพระคุณ บริษัทเสริมทรัพยการทองเท่ียวที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

ศึกษา และผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามจน
ทําใหงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี
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