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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)ศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

(2)ศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครจ าแนตามปัจจัยประชากร(3)ศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการท าวิจัยในคร้ังน้ี คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจึงน าไปเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษาและรายได้ต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครต่างกัน และ

ประชากรในกรุงเทพมหนครที่มีอาชีพต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

และด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจท่องเที่ยว ; คนกรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to (1) To study the decision making process of domestic 

tourism of Bangkokians (2 )  To study the decision making process of domestic tourism of 

Bangkokians classified by population factors (3) To study the marketing mix factors affecting the 

decision making process of domestic tourism of Bangkokians.  



 
 

    

The sample used in this research is 400  people in Bangkok, using questionnaires as a 

tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean 

and standard deviationby testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance 

statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and using multiple 

regression statistics. 

 The hypothesis test results showed that Population in Bangkok with different sex, age, 

education level and income There are different decisions to travel within the country of Bangkok 

people. and the population in Bangkok with different occupations Does not affect the decision 

to travel within the country of Bangkok people. The marketing mix factor products, prices, 

distribution channels, and sales promotions Affects the decision to travel within the country of 

Bangkok people 

Keywords: Travel decision; Bangkok people 

บทน ำ 

 ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศหน่ึงที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง เน่ืองจากมีทรัพยากรการท่องเทีย่ว

ทางธรรมชาติทั้ง ทะเล ภูเขา น้ าตก บ่อน้ าพุร้อนและเขตวนอุทยานทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีความสวยงามและ

อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยู่

มากมาย  กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศ อีกทั้งมีสถานที่พักคอยรับรองนักท่องเที่ยว  พร้อมทั้ง

บุคลากรที่คอยให้บริการดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ได้รับความสะดวกสบายได้เปน็อย่างดี

นอกจากน้ียังมีกาพัฒนาในด้านการคมนาคม การติดต่อสื่อสารที่ท าให้สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้

สะดวก ประเทศไทยจึงถือเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งใน  

ประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยยังคงมีรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปี มากกว่ารายจ่าย 

ดังน้ัน การท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงถือเป็นนโยบายที่ส้าคัญด้านหน่ึงของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยที่ต้องส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

(2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครจ าแนตามปัจจัยประชากร 

(3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร  



 
 

    

ขอบเขตงำนวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะคนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากคนในเขต

กรุงเทพมหานคร 50 เขต ก าหนดกลุ่มของประชากรที่ท างาน อายุตั้งแต่ 20-40 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้

เป็นของตนเองเพียงพอที่จะมีการวางแผนท่องเที่ยวได้ผู้วิจัยท้าการส ารวจข้อมูลการตัดสินใจท่องเที่ยว

ภายในประเทศของคนในกรุงเทพมหานครในช่วงดือน พฤษภาคม - เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ , 

 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย ส่งเสริมการขาย  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก้ ด้านสถานที่ ด้านความ

ปลอดภัยในการเดินทาง ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อทราบทัศนคติการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อทราบปัจจัยประชากรต่างกัน ทัศนคติการท่องเที่ยวต่างกัน เพื่อเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

4. เพื่อทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท าให้สามารถสร้างโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากบทความทางวิชาการ   เอกสาร   รวมถึงงานวจิยัจากแหล่งต่างๆ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบ

ส าหรับการวิจัย โดยจะมีหัวข้อที่มีความมีความสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการวิจยัในคร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น 

1. แนวคิดและทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์  

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด  

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ  

ด้ำนประชำกรศำสตร์   

น้ าฝน จันทร์นวล (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ดังน้ัน ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่ม

บุคคลที่เกี่ยวข้องทีจ่ะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น ดารา 

นักแสดง หรือเพื่อน เป็นต้น ทั้งน้ีกลุ่มครอบครัว หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด ได้แก่ บิดา มารดา 

และพี่น้อง เป็นต้น หรือกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวยังมีอิทธิพลต่อการ



 
 

    

ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือแสดงความคิดเหน็ ในสถานการณ์ต่างๆ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าลักษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ที่ได้ท าการทบทวนข้างต้น จากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีทางด้านประชากรศาสตร์มี

ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร การสร้างการรับรู้การ

เปรียบเทียบสถานที่ท่องเทีย่วจะมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านนักวิจัยจึงได้น าแนวคิดทางด้าประชากรศาสตร์

มาเป็นส่วนหน่ึงในการวิจัยในคร้ังน้ี โดยน าเอาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา

มาศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย  

ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด  

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่จะช่วยในการผลักดันให้คนในกรุงเทพมหานครพิจารณา

ตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  

ด้ำนผลิตภัณฑ์ (product) เป็นส่วนผสมของสินค้าและบริการหลายประเภทที่อ านวยความสะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยว ในความหมายของการท่องเที่ยวน้ัน ส าหรับธุรกิจโรงแรมจะหมายถึงตัวอาคาร สิ่งอ านวย

ความสะดวก ความสวยงามของสถานที่ ความหลากหลายของห้องพักและบริการ ถ้าส าหรับร้านอาหารจะ

หมายถึงการตกแต่ง การบริการและรายการอาหาร จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางต่างๆเพื่อให้ตรง

ตามที่คาดหวัง ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร

ทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

ด้ำนรำคำ (price) หมายถึงความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่

ได้รับ เช่น ทางด้านที่พักราคาควรมีความเหมาะสมกับสถานที่ ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวน้ัน นโยบาย และกล

ยุทธ์ด้านราคาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด การตั้งราคาต่างๆ ไม่ควรมีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เช่น ของที่ระลึก 

อาหาร หรือคูปองต่างๆ เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว , 2556., Middleton et al, 2552., ชัย

สมพล ชาวประเสริฐ, 2546) ได้สรุปไว้ในงานวิจัย ดังน้ี ราคาเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยวใช้พิจารณาว่า

จะซื้อบริการท่องเที่ยวหรือไม่ ดังน้ันการก าหนดราคา จึงมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าของ

ราคาที่ต้องจ่าย ความเหมาะสมของค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารตลอดจนความหลากหลายของราคาโปรแกรม

การท่องเที่ยว การก าหนดราคามีส่วนในการท าให้ธุรกิจบริการประสบภาวะก าไรและขาดทุน ซึ่งต้องประเมิน

สภาพธุรกิจกับการตั้งราคา และคุณภาพของคู่แข่งในการบริการ 

ด้ำนสถำนที่ (place) ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวน้ันหมายถึงการเดินทางที่มีความสะดวก ปลอดภัย 

ระยะทางใกล้-ไกล การจองตั๋วเคร่ืองบินจองโรงแรม จองรถเช่า รวมถึงความสะดวกในการหาข้อมูล การติดต่อ ที่

มีความรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ง่ายและสามารถมั่นใจได้ว่าถูกต้องครบถ้วน เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (เฉลิมเกียรติ เฟื่อง



 
 

    

แก้ว, 2556., Middleton et al, 2552., ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) ได้สรุปไว้ในงานวิจัย ดังน้ี ช่องทางการ

จัดจ าหน่ายในการให้บริการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนโดยเฉพาะก่อนเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ว

น้ัน มีช่องทางหลายช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการท่องเที่ยวตามที่ต้องการได้  

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (promotion) ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย

และการให้ข่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่น การจัดแพคเกจต่างๆ การให้คูปอง

ส่วนลด การท าบัตรสมาชิกเพื่อเก็บแต้ม เป็นต้น เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว , 2556., 

Middleton et al, 2552., ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) ได้สรุปไว้ในงานวิจัย ดังน้ี การส่งเสริมการตลาดของ

ธุรกิจบริการท่องเที่ยว มีความคล้ายกับธุรกิจสินค้าจับต้องทั่วไป คือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวท า

ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวสาร การลดราคา 

การตลาดทางตรงผ่านสื่อซึ่งการส่งเสริมการตลาดก็คือ การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวน่ันเอง  

ด้ำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยว 

ภายในประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสวยงามพร้อมทั้ง มีวัฒนธรรมที่ดีงามแยกไป

ตามภาคต่างๆของประเทศ รวมทั้งมีฤดูกาลต่างที่ท าให้แต่ละสถานที่โดดเด่นและสวยงามมากขึ้น คนไทยจึงควร

ท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากที่สุดก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศของคนกรุงเทพมหานครแต่ละบุคคลมีจุดประสงค์ที่ต่างกันออกไป ในบางช่วงเวลาที่การท่องเที่ยวซบเซา

จากผลกระทบต่างๆก็จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ น้ าฝน จันทร์นวล (2556) ได้กล่าวไว้ว่า 

ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเทีย่ว ดังน้ัน 

ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม

ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น ดารา นักแสดง หรือเพื่อน เป็นต้น  

ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 

นักท่องเที่ยวจะค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเป็นประการส าคัญ ทางด้าน

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีม าตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือให้ได้ รับความ

ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ฐิติพรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2554, 93) ได้กล่าวไว้ว่า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง แหล่ง

ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นกระบวนการในการส่งเสริมและ

กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการ และสนใจที่จะท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ด้านเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ที่

ปฏิบัติงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว ด้านกายภาพ เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว

สามารถเห็นด้วยสายตา และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งน้ัน ๆ  



 
 

    

กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 

ข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากทางภาครัฐและเอกชน โดยท าการสื่อสารจาก

ช่องทางต่างๆ มีทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ เช่น โครงการของภาครัฐการจัดกิจกรรมต่างๆของ ททท.จัดกิจกรรม 

มหกรรมท่องเที่ยว , การให้ข้อมูลทางทีวี , การสร้างเพจต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มโซเชียล สามารถท าให้เลือกแหล่ง

ท่องเที่ยวได้ง่ายมากขึ้น พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม และสุวันชัย หวนนากลาง (2555) ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ า

ในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาเที่ยวตลาด

น้ าในเขตตลิ่งชันมากที่สุดคือ ญาติหรือบุคคลในครอบครัว และจะทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากค าแนะน าของ

เพื่อน เพื่อนร่วมงานมากที่สุด  

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (2556) เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

และวันหยุดต่อเน่ืองของวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ด้วยการสุ่มแบบบงัเอญิ 

ในกลุ่มตัวอย่างคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 –50 ปี จ านวน 400 คน พบว่า เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเน่ืองที่ต่างกัน  

ขวัญเรือน พุ่มจ าเนียร (2555) เร่ือง ปัจจัยที่มีผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วนตนเอง ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21 – 40 ปี จ าานวน 

549 ราย มีผลการศึกษาที่แตกต่างคือ ปัจจัยด้านอาชีพ เพศ ไม่มีผลต่อการตัดสินเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองใน

คร้ังถัดไป แต่ปัจจัยที่ยังคงมีผลและสอดคล้องกับงานศึกษาของท่านอื่นๆ คือ ระดับรายได้ และจ านวนวันหยุด 

ทั้งน้ีในการศึกษาการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองจะมีลักษณะปัจจัยที่เฉพาะแตกต่างออกไปจากการเดิ นทาง

ท่องเที่ยวปกติ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความประทับใจต่อการเดินทางคร้ังล่าสุดและต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวในคร้ังต่อไป คือ แรงจูงใจด้านความบันเทิงและความชอบ  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดท าหรือควบคุมตัวแปร

ใดๆ ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม ที่เป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นการเก็บข้อมูลเพียงคร้ังเดยีว 

โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีการวิเคราะห็ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดย

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์   



 
 

    

กลุ่มประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ คนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบที่

จะทราบจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจเร่ืองการท่องเที่ยวภายในประเทศได้

อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนน้ัน ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง จึงได้ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง   โดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro 

Yamane ( 1973 ) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่ตัวอย่างในการวิจัย โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวน

ที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตาราง

ของ Taro Yamane ( 1973 ) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ซึ่งในการท าวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิ จัย

เชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1.1ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ปัจจัยประชากร ด้านเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัด เชิง

ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวภานในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร  

 2.  สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ โดย

ใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test  

2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA)

หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) 

 

 



 
 

    

ผลกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ืองการตัดสินใจท่องเทีย่วภายในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศขอ งคน

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความ

ปลอดภัย  

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย

ประชากร สามารถสรุปผลวิจัยได้ ดังน้ี 

2.1 คนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และรายได้ต่างกัน 

ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศต่างกัน 

2.2 คนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่ มีผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร  

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

อภิปรำยผล  

ผลการวิจัยการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในกรุงเทพของคนกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ความคิดเห็นระดับมาก 

1.1 ด้านการตัดสินใจ ของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็น 

ว่าประชากรส่วนใหญ่ มีความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะพักผ่อน ด้าน

สถานที่เป็นสิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่น้ันรับรู้ถึงความต้องการในขณะน้ันได้และเป็นสิ่งที่ท าให้ประชากรส่วนใหญ่

น้ันเกิดความต้องการ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ดวงสุดา พิสิฎญาพิบูล 2550 : 58 นักวิชาการส่วนใหญ่เร่ิมให้ความส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการ



 
 

    

ท่องเที่ยวทางน้้ามากขึ้น จะเห็นได้จากการศึกษา ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีการบริการท่องเที่ยวตลาด

น้้าดอนหวาย โดยผลการวิจัยพบว่าในด้านการจัดสถานที่ของตลาดน้้าดอนหวายเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดที่

ท้าให้นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้้า รองลงมาคือ คือ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านการให้บริการ 

ด้านความปลอดภัย ด้านการบริการของร้านค้า ตามล าดับ 

1.2 ด้านความปลอดภัย ของคนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในความคิดเห็นในระดับมาก ผู้วิจัยมีความ 

คิดเห็นว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่คนในกรุงเทพส่วนใหญ่น้ันมีความต้องการ ซึ่งสอดคล่องกับแนวคิดของ ฐิติ

พรรณ ศิริตระกูลวงศ์ (2554, 93) ได้กล่าวไว้ว่า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และ

ปลอดภัย ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นกระบวนการในการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความ

ต้องการ และสนใจที่จะท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ด้านเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ให้

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว ด้านกายภาพ เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเห็นด้วยสายตา และท าให้

นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งน้ัน ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  

1.3 ด้านการให้ข้อมูล ของคนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความ  

คิดเห็นว่าการให้ข้อมูลกับคนกรุงเทพมหานครเพื่อเปรียบเทียบระหว่างความคุ้มค่าเหมาะสม ในด้านต่างๆ

หลังจากที่ได้ท าการค้นหาข้อมูลในด้านน้ันๆก่อน จะท าการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ บุญ

เที่ยงธรรม และสุวันชัย หวนนากลาง (2555) ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความ

คาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชัน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ าในเขตตลิ่งชันมาก

ที่สุดคือ ญาติหรือบุคคลในครอบครัว และจะทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากค าแนะน าของเพื่อน เพื่อนร่วมงาน

มากที่สุด  

2.ผลการวิจัยการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยประชากร 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศน้ัน 

ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่ประชากรมีเพศที่ต่างกันน้ัน ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ

น้ัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่  ด้านความปลอดภัย ด้านข้อมูลข่าวสารน้ันมี

กระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์ (2554) เร่ือง  ผลของข้อมูลจากสือ่

ออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในด้านส่วนประสมทางการตลาด คือ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ

รายได้  

 



 
 

    

2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศน้ันต่างกัน  

ซึ่งจากผลวิเคราะห์ ผู้วิ จัยมีความคิดเห็นว่า ช่วงอายุที่ต่างกันน้ัน มีผลท าให้การตัดสินใจที่เหมือนกันและ

คล้ายคลึงกัน ซึ่งช่วงอายุไม่ได้ก าหนดว่าต้องตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งสอดคล้องกับเกษรา เกิดมงคล 

(2546) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล เพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมก าร

ท่องเที่ยวของคนวัยท างาน พบว่าคนวัย ท างานที่มีความแตกต่างด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ มีการ

แสวงหาข้อมูลด้าน การท่องเที่ยวต่างกัน และคนวัยท างานที่มีความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา และ 

สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน และพฤติกรรมการท่องเที่ยวมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

แสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบการด าเนิน ชีวิตของคนวัยท างาน  

2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี ระดับก ารศึกษ าต่ างกั น ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ ย ว

ภายในประเทศน้ันต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่น้ันมีระดับการศึกษาแตกต่างกันในหลาย

ระดับ ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือการค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมูล ซึ่งมีน้ าหนักของข้อมูลที่ต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับ เพ็ญลักษณ์ เกตุทัต (2546) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ

ท่องเที่ยวในเกาะเสม็ดทุกด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ

การท่องเที่ยวในเกาะเสม็ดทุก ด้านแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพสมรสของ

นักท่องเที่ยว ชาวไทยที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเกาะเสม็ดด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน  

2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชี พที่แตกต่างกั น ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ ย ว

ภายในประเทศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิ จัยคิดเห็นว่า อาชีพน้ันไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ภายในประเทศ เน่ืองจากการตัดสินใจของแต่ละบุคคลน้ัน ไม่มีผลต่ออาชีพที่ประชากรส่วนใหญ่น้ันประกอบอยู่  

ซึ่งสอดคล้องกับปวีณา โทนแก้ว (2542) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ก าหนดรูปแบบการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

ภายในประเทศของคนไทย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศของ

นักท่องเที่ยวที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 มี 5 ตัวดังน้ีคือ เพศของ นักท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อค่าใช้จ่าย

ในการท่องเที่ยวกล่าวคือ นักท่องเที่ยวเพศหญิงจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่าเพศชาย อายุของ

นักท่องเที่ยว จากค่าสถิติ ของอายุนักท่องเที่ยวพบว่าอายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

หมายถึงเมื่อนักท่องเที่ยวอายุมากขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้น การศึกษาของ นักท่องเที่ยว คือ

นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากกว่า

ระดับการศึกษาอื่น ๆ  อาชีพของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ย วที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน อาชีพ



 
 

    

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพแม่บ้าน/ท างานในครอบครัว จะมีค่าใช้จ่ายใน

การท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น  

2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ตามระดับรายได้

น้ันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศเน่ืองจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว

น้ัน มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต การแสวงหา

ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยท างาน พบว่าคนวัย ท างานที่มีความ

แตกต่างด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ มีการแสวงหาข้อมูลด้าน การท่องเที่ยวต่างกัน และคนวัยท างานที่

มีความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา และ สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน และพฤติกรรม

การท่องเที่ยวมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและรูปแบบการด าเนิน ชีวิตของ

คนวัยท างาน  

3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทสของคน

กรุงเทพมหานคร 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของ  

คนกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ซึ่งสอดคล้องกับวศยาภาสุ์ บัวทองค า (2558) ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลที่ได้มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ  

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคน 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา ใน

เร่ืองการตั้งราคาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รู้สึกคุ้มค่าซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับปริศนา มั่นเภา (2559) 

ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุทยานแห่งชาติดอยอิน

ทนนท์ พบว่า ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยาน ค่าที่พักแรม ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และค่าของ

ใช้เบ็ดเตร็ดทั่วไป มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออทุยานแห่งชาติดอยอนิ

ทนนท์ ที่มีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวผลที่ได้มี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้คือ 0.05  



 
 

    

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัย

กับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเร่ืองของ การหาสถานที่ได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ

ติดต่อ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับปริยา นพคุณ ปัจจัยทางการตลาดท่องเที่ยว (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

มาท่องเที่ยวด้าน น้าลึกในประเทศไทยของนักด าน้ าชาวต่างชาติ ผลที่ได้มีค่า Sig.เท่ากับ 0.001 ซึ่มีค่ามากกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เดินทางมาท่องเที่ยวด้าน น้าลึกในประเทศไทยของนักด าน้ าชาวต่างชาติ  

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว 

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญ

กับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในเร่ืองของการจัดโปรโมชั่นในการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาผ่าน

สื่อต่างๆท าให้เกิดกี่กระตุ้นท าให้เกิดความต้องการซื้อเกิดขึ้น ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับปริยา นพคุณ ปัจจัยทาง

การตลาดท่องเที่ยว (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวด้าน น้าลึกในประเทศไทยของนักด า น้ า

ชาวต่างชาติ ผลที่ได้มีค่า Sig.เท่ากับ 0.204 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัย

ด้านส่งเสริมการขาย ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดยแบ่งเป็นด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน

ระดับการศึกษา ด้านรายได้ ท าให้การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร การน าเสนอ การโฆษณา เพื่อให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายของคนแต่ละกลุ่มได้อย่างง่ายละมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การโฆษณาโดยมุ่งเน้นกับกลุ่มเพศ

หญิง ในช่วงอายุ 31-40 ปี เพราะเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ตัดสินใจ ควรท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ 

หรือแสวงหาข้อมูลได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์น้ันมีผลต่อการตัดสินใจ 

ดังน้ันจึงควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ออกจ าหน่าย เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  



 
 

    

 2.ด้านราคา จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาน้ันมีผลต่อการตัดสินใจ ดังน้ันจึง

ควรให้ความส าคัญกับการตั้งราคาที่ เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการในก ารมา

ท่องเที่ยว  

 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายน้ัน มีผลต่อการตัดสินใจ ดังน้ันการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการ

จัดจ าหน่าย เช่น การจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวทุกไตรมาส มีการสนับสนุนเวปไซต์ในการท่องเที่ยว เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพื่อความสะดวกตั้งแต่การจองจนถึงเร่ืองการช าระเงิน 

 4.ด้านการส่งเสริมการขาย จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายน้ันมี

ผลต่อการตัดสินใจ ดังน้ันนักการตลาดหรือผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญ ในการส่งเสริมการขาย โดยมีการ

จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย มีการลด แลก แจก แถม หรือการโฆษณาต่างๆ ผ่านช่องทางของสื่อต่างๆไม่ว่า

จะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ การน าผู้มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการรับรู้และกระตุ้นต

วามต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประ เทศ

ของคนกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้านความผูกพันธ์ เพื่อน ามา

ปรับปรุงให้มีความตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 

 2. ประชากรที่น ามาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ซึ่งถ้าหากต้องการ

ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาในคร้ังต่อไป ที่แตกต่างจากเดิม อาจเพิ่มเป็น

ประชากรในระดับภาค เพื่อให้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน 

 3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นด้วย 

เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกใช้วิธใีนการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุม่

แบบสะดวก อาจเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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