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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบ staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING THE TRAVELLING DECISION TOWARDS STAYCATION 

OF WORKING ADULTS LIVING IN BANGKOK AREA 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด  ปัจจยัคุณภาพการบริการและการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการบริการ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งไร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย สถิติ
เชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานส าหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบแบบ t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลของคนท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ Staycation ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดและดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ
ปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือและดา้นความเอาใจใส่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ 
staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  
ค าส าคัญ : การตดัสินใจท่องเท่ียว, ท่องเท่ียวแบบ staycation, คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
 
 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยป์ระจ าโครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



2 

Abstract 
 

 The objectives of this research are to 1) study the general conditions of personal factors, marketing 
mixes, service quality, and the travelling decision towards staycation of working adults living in Bangkok area 
and 2) verify whether personal factors, marketing mixes and service quality have relationship with the 
travelling decision towards staycation or not. The sample of this study is 400 working adults living in 
Bangkok area. The data was collected by self-administered questionnaire and analyzed with descriptive 
statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested with 
inferential statistics; t-test, ANOVA, and Multiple Linear Regression. It was found from hypothesis testing 
that working adult living in Bangkok areas with different gender, age, occupation, and average income do not 
have differences in the travelling decision towards staycation.  Price, Promotion and Product of the marketing 
mixes influence the travelling decision towards staycation with statistical significance at 0.05. Reliability and 
Empathy of the service quality affect the travelling decision towards staycation with statistical significance at 
0.05. 

 
Keyword: travelling decision, staycation, working adults  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตั้งแต่ตน้ปีพ.ศ. 2563 ไดเ้กิดมีวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) 
ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวทัว่โลกหยดุชะงกั  อตัราการเจริญเติบโตของนกัท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศลดลงอยา่งมากปีพ.ศ.2563 (ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) ส าหรับใน
ประเทศไทยปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยสะสมตั้งแต่ เดือนมกราคม - 
ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 6.70 ลา้นคน มีจ านวนลดลงถึงร้อยละ 83.21 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ี
ผา่นมา ส่วนจ านวนนกัท่องเท่ียวภายในประเทศมีจ านวน 90.56 ลา้นคน-คร้ัง ซ่ึงมีอตัราลดลงร้อยละ 47.58 
ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นมูลค่า 0.48 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 55.40 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
โดยจงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และชลบุรี ตามล าดบั 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563)  
 ธุรกิจโรงแรม (โรงแรม รีสอร์ท และเกสตเ์ฮา้ส์) เป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากการท่องเท่ียวท่องเท่ียวท่ีลดลง โดยผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) หมวดท่ีพกัแรมและ
บริการดา้นอาหาร (accommodation and food service activities) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 1.03 ลา้นลา้นบาท คิดเป็น
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สัดส่วนร้อยละ 6.1 ของผลิตภณัฑม์วลรวมทั้งประเทศ และในปี พ.ศ. 2563  ธุรกิจโรงแรมทัว่ประเทศของไทย
นบัวา่อยูใ่นภาวะท่ีถดถอยเน่ืองจากปริมาณผูเ้ขา้มาพกัและใชบ้ริการลดลง โดยอตัราการเขา้พกัเฉล่ียทัว่ประเทศ
ในปีพ.ศ. 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 29.62 สูงกวา่ภาวะวิกฤตซ่ึงหมายถึงอตัราต ่าสุดท่ีธุรกิจโรงแรมจะอยูไ่ด ้ซ่ึงอยูท่ี่
ระดบัร้อยละ 27.87 เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น (ประชาชาติ, 2564)  
 ดงันั้นธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเท่ียวตอ้งปรับตวัมารับนกัท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลกั จาก แต่เดิม
ท่ีประเทศไทยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มามากมาย แต่ในปีท่่ีผา่นมามีมาตรการป้องกนัโค
วิด-19 ท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาไดน้อ้ยลงกวา่เดิมมาก ธุรกิจโรงแรมจึงใหค้วามส าคญักบันกัท่องเท่ียว
ในประเทศมากขึ้นและมองว่าการท่องเท่ียวแบบ staycation ถือเป็นกลยทุธ์การตลาดดา้นหน่ึงท่ีจะท าใหส้ามารถ
อยูร่อดไดใ้นภาวะวิกฤตน้ี งานวิจยัช้ินน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation 
เพื่อใหธุ้รกิจโรงแรมสามารถท่ีจะวางแผนส่วนประสมการตลาด คุณภาพการบริการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อ
จะจูงใจใหค้นไทยในประเทศมาท่องเทียวแบบ staycation มากขึ้น ซ่ึงนบัวา่เป็นวิถีการท่องเท่ียวใหม่สไตล ์            
new normal ของประเทศไทย ท่ีจะช่วยธุรกิจการท่องเท่ียวและส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศดว้ย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณภาพการ
บริการและการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการบริการท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์ 
 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ 

staycation ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีองคก์ร

น ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

 คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคของธุรกิจการ

ใหบ้ริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างเชิงการแข่งขนัใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง คุณภาพการบริการ

ประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความตอ้งการ ความมัน่ใจ ความเอาใจใส่ และความเป็นรูปธรรม 
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 การตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation หมายถึง การคิดโดยใชเ้หตุผลและประสบการณ์ท่ีผา่นมากใน

การตกลงใจท่ีจะเดินทางไปเท่ียวแบบ staycation จากทางเลือกในการท่องเท่ียวต่างๆ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิด

ส่ิงกระตุน้ ท าใหเ้กิดความตอ้งการท่องเท่ียว  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชาชนคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-60 
ปี ซ่ึงจ านวนทั้งส้ิน 3,269,617 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563)  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตรการค านวณ
สูตรของ Yamane (1976) กลุ่มตวัอยา่งคิดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาด
เคล่ือนท่ี 5% ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการวิจยั คือ คนวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเกณฑท่ี์
น ามาใชใ้นการเลือกหน่วยตวัอยา่งมีดงัน้ี  1) เป็นคนวยัท างานอายรุะหวา่ง 20-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร และ 2) เคยท่องเท่ียวแบบ staycation ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจยัคุณภาพการบริการ ส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ Staycation ของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัน้ีจะแลว้เสร็จภายในเวลาประมาณ 2 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม               
พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาและเพื่อ

พฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณภาพการบริการและ

การตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation  

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียวแบบ 

staycation ไดท้ราบถึงความคิดเห็นของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

การท่องเท่ียวแบบ staycation รวมถึงระดับคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวแบบ  staycation ทั้งน้ีเพื่อให้

ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการพฒันาคุณภาพการ

บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 
 McCarthy (1993, pp. 46 - 50) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบดว้ย 
4 ดา้นหลกั หรือเรียกวา่ 4Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) ดา้นราคา (price) ดา้นสถานท่ี หรือ ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion) ซ่ึงนบัเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีสามารถน าใชใ้น
การก าหนดกลยทุธ์ วางแผนและการปฏิบติัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางการตลาดของสินคา้และบริการ  
 2.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เป็นสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เป็นบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งคิดคน้ สร้างสรรค ์ออกแบบ และพฒันาขึ้นใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
ผลิตภณัฑ ์และท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในสินคา้ หรือ การรับบริการนั้น โดยในงานวิจยัน้ี ผลิตภณัฑค์ือ 
การท่องเท่ียวแบบ staycation ท่ีจะเป็นรูปแบบการบริการใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงจะมีทั้งหอ้งพกั อาหาร การพกัผอ่น
หยอ่นใจ และบริการอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 2.1.2 ราคา (price) หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนของผลิตภณัฑ ์สินคา้หรือรับการ
บริการผา่นรูปแบบของเงินตรา ซ่ึงลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าในตวัของผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการ กบั
ราคา ถา้คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บเหมาะสมกบัราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือเขา้รับบริการนั้น ๆ  
 2.1.3 ดา้นสถานท่ี หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เป็นช่องทางสถานท่ี การน าเสนอผลิตภณัฑ ์
หรือ การใหบ้ริการสู่ตลาดเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์การให้การบริการตอ้งสามารถมีไวใ้หก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงท่ีมีความเหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
สะดวกสบาย  
 2.1.4 ดา้นการจดัการส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่งสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ช้ีแจง แจง้ใหท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสาร ส่ิงจูงใจใหลู้กคา้เกิดความสนใจใคร่รู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และยงัเป็นการ
เขา้ถึงของความคิดเห็น ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์การบริการใหก้บักลุ่มตลาดลูกคา้เป้าหมายหลกัใหไ้ดรั้บรู้  
 
แนวคิดทฤษฏีการวัดคุณภาพการบริการ 
 Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1990) ไดมี้การน าเสนอเคร่ืองมือในการตดัสินคุณภาพการบริการ
ตาม หลกัเกณฑข์องทฤษฏี ServQual มี 5 ประการ ดงัน้ี  
 1. เกณฑด์า้นความเช่ือถือได ้(reliability) การใหค้  ามัน่สัญญาเอาไว ้และการปฏิบติัตามการใหบ้ริการใน
ส่ิงท่ีไดใ้หส้ัญญาไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น แม่นย  า การกระท าท่ีตรงตามเวลาตรงความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
หรือตรงกบัค าสั่งของลูกคา้ผูรั้บบริการอยา่งถูกตอ้ง และผูใ้หบ้ริการมีความเป็นมืออาชีพ 
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 2. เกณฑด์า้นความมัน่ใจ (assurance) การสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัตราผลิตภณัฑข์องผูใ้หบ้ริการ การ
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่องคก์ร ดว้ยความอ่อนนอ้มสุภาพของผูใ้หบ้ริการ ศกัยภาพในการปฏิบติังานผูใ้หบ้ริการ 
ตอ้งมีความรู้และทกัษะในการใหบ้ริการ ความสุภาพ ความน่าเช่ือถือ และความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั 
 3. เกณฑด์า้นความเป็นรูปธรรม (tangible) ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ปรากฏในทางลกัษณะกายภาพ
โดยทัว่ไป เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ส าหรับการใหบ้ริการ พนกังานท่ี
ใหบ้ริการ บรรยากาศในการตกแต่งสถานท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 
 4. เกณฑด์า้นความเอาใจใส่ (empathy) ความสามารถในการท าความเขา้ใจ และสามารถรับรู้ถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ในค าขอร้องท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และการส่ือสารออกไปอยา่งถูกตอ้ง การท าใหก้าร
เขา้ถึงการบริการมีความสะดวก ง่ายดาย และเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 
 5. เกณฑด์า้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ (responsiveness) จะเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการในดา้นความ
พร้อมในการปฏิบติังาน ความกระตือรือร้น เขา้มาใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และระบบการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ มีความเตม็ใจท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือใหบ้ริการต่อลูกคา้ 
 
แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 วรรณี ธรรมโชติ (2543, น.247) กล่าวถึงการตดัสินใจวา่ เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึง
ในหลาย ๆ ทางท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด ซ่ึงผูต้ดัสินใจตอ้งใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีคุม้ค่าหรือบรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผูต้ดัสินใจแต่ละคนจะใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจอาจตดัสินใจโดยใช้
ประสบการณ์ท่ีตนไดพ้บ ไดย้นิ ไดเ้ห็นมา หรือตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลข่าวสารเป็นองคป์ระกอบ 
 วีรพล สุวรรณนนัท ์(2523) กล่าววา่การตดัสินใจประกอบไปดว้ยขั้นตอนของการก าหนดวตัถุประสงค์
การก าหนดทางเลือกขอ้จ ากดัการวิเคราะห์การตดัสินใจโดยยดึวตัถุประสงค ์ลกัษณะการตดัสินใจซ้ือ (Decision) 
หมายถึงการเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกขึ้นไปในการตดัสินใจซ้ือ/ไม่ซ้ือสินคา้หรือการตดัสินใจเลือกยีห่้อ/
ช่องทางในการซ้ือบุคคลจะอยูใ่นภาวะท่ีจะตอ้งท าการตดัสินใจซ้ือ 
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กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครท าให้การตดัสินใจท่องเท่ียว
แบบ Staycation แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

▪ เพศ 
▪ อาย ุ
▪ อาชีพ 
▪ รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4Ps  

▪ ผลิตภณัฑ ์
▪ ราคา 
▪ ช่องทางการจำหน่าย 
▪ การส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจท่องเท่ียว

แบบ staycation ของ

คนทำงานใน

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ  

▪ ความน่าเชื่อถือ 

▪ การตอบสนองความต้องการ 

▪ การให้ความมั่นใจ 

▪ การเข้าใจและรับรู้ความต้องการ 

▪ ความเป็นรูปธรรม 
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 3. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) 
และใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดตวัอยา่ง (sample size) ใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 จึง
ไดน้ าสูตรของยามาเน่ (Yamane,1976) มาใชผู้วิ้จยัจึงไดค้  านวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้ดงัน้ี  
 

    มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี         𝑛 = N

1+𝑁(𝑒)2
 

 

 โดย  n  =  จ านวนของขนาดตวัอยา่ง, N =  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา,  e  =  
ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้0.05  
 ผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดใหข้นาดประชากรมีค่าเท่ากบั 3,269,617 คน และค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่งและเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรเป้าหมาย โดยใชว้ิธีการเลือกหน่วยตวัอยา่งเจาะจง (purposive sampling) โดยเกณฑท่ี์น ามาใชใ้นการ
เลือกหน่วยตวัอยา่งมีดงัน้ี 1) เป็นคนวยัท างานอายรุะหวา่ง 20-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และ 2) เคย
ท่องเท่ียวแบบ Staycation ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดจ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 
ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 20 ขอ้ โดยค าตอบแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ส่วนท่ี 3 ค  าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นความ
มัน่ใจ ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นความเป็นรูปธรรม จ านวน 22 ขอ้ โดยค าตอบแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั 
และส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ Staycation จ านวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะการตั้งขอ้
ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert scale) 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถามสร้างขึ้น
จากการศึกษาหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation โดย
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สร้างแบบสอบถามเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิดและวิธีการเรียงล าดบัแบบลิ
เคิร์ท และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) 
จ านวน 5 ท่าน จากนั้นทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยมีเกณฑพ์ิจารณาวา่ ค่า 
Cronbach’s Alpha ควรมีค่าสูงเกินกวา่ 0.7 ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วน
มีค่าเท่ากบั 0.971 0.958 0.974 และ 0.938 ตามล าดบั ซ่ึงเกินกวา่ 0.7 แสดงวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือใน
ระดบัท่ียอมรับได ้

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถาม แบ่งขอ้มูล
การศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยผูว้ิจยั
ไดท้ าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google Form ระหวา่งวนัท่ี 20 – 31 พฤษภาคม 2564 และตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใชใ้นการ
ก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยัได้ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติน้ีเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าของตวัแปร
อิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม และการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบ
อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.3 ในขณะท่ีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.8 
โดยผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ มีอายรุะหวา่ง 31-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 และในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีนอ้ยท่ีสุดมีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.8 
ในดา้นของอาชีพผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลูกจา้ง/พนกังานเอกชน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา คือ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ ขา้ราชการ/พนกังานราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ตามล าดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีนอ้ยท่ีสุดคือ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส าหรับระดบั
การศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.3  และต ่า
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั รายเฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม  รายได ้100,000 บาทขึ้น
ไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมากคือ 50,001 – 100,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 30,001 – 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามล าดบั รายไดเ้ฉล่ียท่ีมีปริมาณนอ้ยท่ีสุดคือ นอ้ยกวา่ 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 ดงัในตาราง 1 

 
ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของประชากร (n = 400)  

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย  119 29.8 
 หญิง  281 70.2 
อาย ุ 20 - 30 ปี  91 22.8 
 31 - 40 ปี  128 32.0 
 41 - 50 ปี 146 36.4 
 51 – 60 ปี 35 8.8 
อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
58 14.4 

 ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน 260 65.0 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 77 19.3 
 อ่ืนๆ 5 1.3 
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ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของประชากร (n = 400) (ต่อ) 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 1.8 
 ปริญญาตรี 189 47.2 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 204 51.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท  12 3.0 
 15,001 – 30,001 บาท 85 21.3 
 30,001 – 50,000 บาท 90 22.5 
 50,001 – 100,000 บาท  100 25.0 
 100,000 บาทขึ้นไป 113 28.2 

 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

รวมอยูท่ี่ 4.06 และเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเท่ียวแบบ Staycation พบวา่ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 4.19  ใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.10 ให้ระดบัความส าคญัมาก และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 ใหร้ะดบัความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัคุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู ่
4.17 โดยเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวแบบ staycation พบวา่ ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.27 มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 
4.19 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นความเป็นรูปธรรม และ ดา้นความมัน่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.15 
ใหค้วามส าคญัระดบัมาก และดา้นความเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ีย 4.08 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียอยู ่3.87 โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่ การท่องเท่ียวแบบ staycation ท าใหไ้ดพ้กัผอ่นและผอ่น
คลายความเครียดจากการท างาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.05  มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ การท่องเท่ียว
แบบ staycation เป็นการเปิดประสบการณ์แมเ้ท่ียวใกลบ้า้น มีค่าเฉล่ีย 3.97 มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมา
ท่านตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation เพราะเป็นการท่องเท่ียวท่ีสะดวก ไม่ตอ้งเดินทางไกล มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
3.91 มีความส าคญัระดบัมาก และ ท่านตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation เพราะเป็นการท่องเท่ียวท่ีประหยดั
ค่าใชจ่้าย มีค่าเฉล่ีย 3.64 มีความส าคญัล าดบัมาก ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ คนท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเทียวแบบ Staycationไม่
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจท่องเท่ียว
แบบ staycation คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ 
staycation ในภาพรวมไดร้้อยละ 48.3 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
แบบ staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจยัความ
น่าเช่ือถือ และดา้นความเอาใจใส่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation 
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงอิทธิพล
ของคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ในภาพรวมไดร้้อยละ 49.2  

 
การอภิปรายผล 

 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
 1. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญัส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเท่ียวแบบ 
staycation โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายดา้นของส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ ปัจจยั
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด ใหร้ะดบัความส าคญัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑแ์ละ
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัใหร้ะดบัความส าคญัมาก และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ระดบั
ความส าคญัมาก ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั ชลธิชา เตชวชัรมงคล (2559) พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตพื้นท่ี อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาด โดยในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และดา้นผลิตภณัฑ ์ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  
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 2. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัปัจจยัคุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวแบบ staycation พบวา่ ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
รองลงมาคือ ดา้นความเป็นรูปธรรม และ ดา้นความมัน่ใจ มี ใหค้วามส าคญัระดบัมาก และดา้นความเอาใจใส่ 
ใหค้วามส าคญัระดบัมาก ตามล าดบัสอดคลอ้งกบั โศภิษฐา เตม็รัตน์ (2561) พบวา่ ปัจจยัคุณภาพดา้นการบริการ
ดา้นความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความตอ้งการ ความมัน่ใจ มีความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด และความเอาใจใส่มีความส าคญัในระดบัมาก ในการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าในโรงแรมระดบั 5 ดาว 
 3. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่ การท่องเท่ียวแบบ staycation ท าใหไ้ดพ้กัผ่อน
และผอ่นคลายความเครียดจากการท างาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ การท่องเท่ียว
แบบ staycation เป็นการเปิดประสบการณ์แมเ้ท่ียวใกลบ้า้น มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาท่านตดัสินใจ
ท่องเท่ียวแบบ staycation เพราะเป็นการท่องเท่ียวท่ีสะดวก ไม่ตอ้งเดินทางไกล มีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีความส าคญั
ระดบัมาก และ ท่านตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation เพราะเป็นการท่องเท่ียวท่ีประหยดัค่าใชจ่้าย มี
ความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั พชัรียา แกว้ชู (2563) ท่ีพบวา่ ปัจจยัผลกัดนัการท่องเท่ียวในยคุ 
new normal คือ ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และมีแนวโนม้ท่ีจะท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นอนัดบัแรก 
เนน้การเท่ียวใกล้ๆ ในระยะทางท่ีสั้นๆ และเป็นท่ีท่ีไม่เคยไป ปริมาณคนท่ีเดินทางไปเท่ียวไม่มากเกินไป 
 4. ผลการศึกษาพบวา่ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเทียวแบบ staycationไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบั พดัชา ตีระ
ดิเรก (2559) ศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์น าเท่ียวของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นอาย ุและ รายได ้ไม่ท าใหก้าร
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์ 
 5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ staycation คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งกบั พิชญสุ์กานต ์วสัสกาญจน์ (2560) ท่ีศึกษาวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการท่ีพกับนเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อการตดัสินใจพกับนเกาะบา้น จงัหวดัชลบุรี โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 6. ปัจจยัคุณภาพการบริการโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ Staycation ของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั นิศากร นามโคตร (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
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บริการโรงแรม 5 ดาวของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพการ
บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 
ดาวในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2557) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์และคุณภาพ
การใชบ้ริการของโรงแรมท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้าโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการบริการโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชบ้ริการซ ้าของโรงแรม
ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมาหนคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียวแบบ Staycation สามารถท่ีจะวางแผนกลยทุธ์ดา้นส่วน
ประสมการตลาดเพื่อท่ีจะไดลู้กคา้ในกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือดา้นราคา รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 2. ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะยกระดบัปัจจยัในดา้นคุณภาพการบริการเพราะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวแบบ Staycation ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความ
น่าเช่ือถือ และความเอาใจใส่ 
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

การวิจยัในคร้ังต่อไปสามารถท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัในดา้นอ่ืน เช่น คุณค่าของตราผลิตภณัฑ/์สินคา้ 
ภาพลกัษณ์ของโรงแรม อิทธิพลของส่ือออนไลน์ และแรงจูงใจ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัสามารถท าการวิจยัแบบ
ผสม (mixed method) ท่ีจะสามารถผสมผสานการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative method) และการเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพ (qualitative method) ผา่นการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ การสนทนากลุ่ม ท่ีจะเป็นขอ้มูลเชิงลึกท่ีจะมาใช้
ประกอบความเขา้ใจและอธิบายผลการวิจยัใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
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