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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ 
“เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย (2)  เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เรา
เที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัย ด๎านที่พัก  ด๎านความ
สะดวกสบาย  ด๎านความปลอดภัย  ด๎านแหลํงทํองเที่ยวที่สํงผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวม
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  

กลุํมตัวอยํางทีใ่ช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือนักทํองเที่ยวที่ตดัสินใจเขา๎รํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกนั” ใน
ประเทศไทย  จ านวน  400  คน  โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือในการเก็บรวมรวบข๎อมูล    สถิติที่ใชใ๎น
การวเิคราะห์พรรณนาได๎แกํ  คําความถี่  คํารอ๎ยละ  คําเฉลี่ย  และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช๎สถิติการทดสอบแบบ t-test   ทดสอบสมมติฐานด๎วยสถิติแปรปรวนทางเดียว  
(One-way ANOVA)  หากพบวําความแตกตํางจะน าไปเปรียบเทียบรายคูํ โดยใช๎วธิีของ LSD และสถิติการ
ถดถอยพหุคูณ   (Mutiple  Regression)



 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา นักทํองเที่ยวในประเทศไทยที่มี  เพศ อายุ อาชีพ  รายได๎เฉลี่ยตํอ

เดือนและการศึกษาตํางกัน  ท าให๎มีผลตํอการการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน” ในประเทศไทย ตํางกัน และประชาชนในประเทศไทย ที่มี สถานภาพตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจ 
ของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ไมํตํางกัน นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลตํอ
การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย ด๎านที่พัก ด๎านความ
สะดวกสบาย ด๎านความปลอดภัย ด๎านแหลํงทํองเที่ยว มีผลการการตัดสินตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวม
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ; นักทํองเที่ยว; ประเทศไทย ;โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”; โควิด-19; การทํองเที่ยว 
 
ABSTRACT 

This research study Objectives (1) to study the decision of tourists participating in 
the project “We Travel Together” in Thailand (2) to study the decisions of tourists 
participating in the project. “We travel together” in Thailand classified by personal factors 
(3) to study the factors of accommodation, comfort safety In terms of tourist attractions 
that affect the decision of tourists participating in the project "We Travel Together" in 
Thailand 
The sample group used in this research was tourists who decided to join the project. "We 
Travel Together" in Thailand with 400 people using a questionnaire as a tool to collect 
data. The statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Test the hypothesis for comparison using statistical t-test. Test the 
hypothesis by using One-way ANOVA. using LSD method and multiple regression statistics. 
 

The hypothesis testing results showed that Tourists in Thailand with different 
gender, age, occupation, average monthly income and education It affects the decision of 
tourists participating in the project. “We travel together” in different countries and people 
in Thailand with different statuses. make a decision of tourists participating in the project 
“We travel together” in Thailand is no different. “We travel together” in Thailand, in terms 
of accommodation, in comfort safety tourist attraction There is a decision of the tourists 
participating in the project. "We Travel Together" in Thailand 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบันในประเทศไทยได๎รับผลกระทบสถานการณ์การแพรํระบาดโคโรนา 2019 หรือ โควิด-
19 ทั่วโลกมีมาตํอเนื่องยาวนานกวํา 2 ปี เพื่อป้องกันการแพรํระบาดของโรคโควิค-19 และการแพรํ
ระบาดของโรคโควิค-19 มีการแพรํระบาดอยํางหนัก  รัฐบาลจึงมีมาตรการ Social Distancing การเว๎น
ระยะหํางในสังคม เพื่อชํวยลดการแพรํกระจายของเชื้อไวรัส เพื่อให๎ผู๎ติดเชื้อมีจ านวนลดลง จนสามารถ
ควบคุมได๎ เมื่อเราเว๎นระยะหํางกัน ไมํมีการสัมผัสกัน โอกาสติดเชื้อก็จะลดลงไป   เหตุการณ์นี้ท าให๎การ
ทํองเที่ยวของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางมาก  ซึ่งรัฐบาลมองเห็นถึงปัญหาในด๎านเศรษฐกิจการ
ทํองเที่ยววําต๎องตกต่ าลง  เนื่องจากเศรษฐกิจการทํองเที่ยวเป็นรายได๎หลักของประเทศไทย การระบาดของ
โควิด-19  ถือเป็นการ Set zero ภาคการทํองเที่ยวไทย การฟื้นตัวในระยะถัดไปจะยั่งยืนและสามารถรองรับ
ความผันผวนได๎มากน๎อยแคํไหนขึ้นอยูํกับการเลือกทางเดินที่จะออกจากวิกฤตครั้งนี้ไทยควร Reposition ผล
การศึกษา พบวํา โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” เป็นมาตรการที่ชํวยกระตุ๎นเศรษฐกิจของภาครัฐในยุคปัจจุบัน
ที่มีโรคระบาดโควิค 19 ท าให๎เศรษฐกิจของการทํองเที่ยวซบเซาลง  ภาครัฐจึงได๎คิดโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน” ขึ้นมา  และมีข๎อเสนอกับนักทํองเที่ยวคือ มีเงินสนับสนุน 40% เพื่อเป็นแรงจูงใจให๎นักทํองเที่ยว
ออกเดินทางทํองเที่ยว  นอกจากนี้ยังมีสํวนลดของที่พัก  ร๎านอาหาร -เครื่องดื่ม และแหลํงทํองเที่ยว  เป็น
มูลเหตุส าคัญในการตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ ถึงแม๎จะเผชิญกับโรคระบาดโควิค- 19 ในสํวนของ
ผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” เป็นความคาดหวังวําเป็นการกระตุ๎นยอดขาย เพิ่ม
รายได๎   

ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการตัดสินใจของนักทํองเทีย่วทีเ่ข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ใน
ประเทศไทย ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ใน
ประเทศไทย  โดยมีแนวคิดคือ 1) ศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  
ในประเทศไทย 2)ศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย  
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล  3) ศึกษาถึงปัจจัยด๎านที่พัก ด๎านความสะดวกสบาย  ด๎านความปลอดภัย ด๎าน
แหลํงทํองเที่ยว ที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “ เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศ
ไทย เพื่อแสดงให๎เห็นวํา การตัดสินใจของนักทํองเที่ยว ที่จ าแนกตามปัจจัยตํางๆ มีความแตกตํางกันหรือไมํ 
และปัจจัยใดบ๎างที่สํงผลให๎นักทํองเที่ยวในประเทศไทยมีการตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  
รวมถึงสามารถรับรู๎ได๎วํานักทํองเที่ยวแตะละคนมีความต๎องการ  มีข๎อคิดเห็นอยํางไร  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการทํองเที่ยว และผู๎ประกอบการนักธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ไปพัฒนา
องค์กร/หนํวยงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และน าไปเป็นแรงจูงใจกับนักทํองเที่ยวให๎เกิดความต๎องการที่จะ
ทํองเที่ยว ถึงแม๎จะมีอุปสรรคเรื่อง โรคระบาดโควิค – 19 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย 
2.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย  

จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล   
3.  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด๎านที่พัก ด๎านความสะดวกสบาย  ด๎านความปลอดภัย ด๎านแหลํงทํองเที่ยว 

ที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “ เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย 
 



ขอบเขตของงานวิจัย 
1.   ขอบเขตของประชากร 

  ขอบเขตของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยตั้งใจศึกษากลุํมนักทํองเที่ยวในประเทศไทย 
 2.  ขอบเขตของกลุํมตัวอยําง 
 ทางผู๎วิจัยไมํทราบจ านวนประชากรที่เป็นนักทํองเที่ยวในประเทศไทยที่แนํนอน  จึงใช๎วิธีการ
ก าหนดกลุํมตัวอยํางโดยการเปิดตารางหาขนาด  กลุํมตัวอยํางของ Yamane (1973)  โดยผู๎วิจัยได๎ก าหนดคํา
ความคลาดเคลื่อนของ  กลุํมตัวอยํางที่ยอมรับได๎ 0.05 จึงท าให๎ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  และจากการเปิด
ตารางพบวําจ านวนของกลุํมตัวอยํางที่จะต๎องท าการศึกษานั้นอยูํที่  400  ตัวอยําง 
 
ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้จะใช๎เครื่องมือในการเก็บข๎อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นส าคัญตําง ๆ ใน
ด๎านปัจจัยของสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวในประเทศไทยและการตัดสินใจของประชากรที่มีความสนใจใน
โครงการ  “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  ได๎แกํ  ปัจจัยสํวนบุคคล  แบํงเป็นด๎าน เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน  และระดับการศึกษา ปัญหาในด๎านที่พัก    ด๎านความสะดวกสบาย  ด๎านความปลอดภัย  ด๎านแหลํง
ทํองเที่ยวที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย    

ตัวแปรตาม ได๎แกํ  การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศ
ไทย  แบํงออกเป็น   4  ด๎าน  1. ด๎านการรับรู๎ข๎อมูลทางสื่อ   2. ด๎านการตระหนักถึงปัญหา  3. ด๎าน
พิจารณาทางเลือก   4. ด๎านการตัดสินใจเข๎ารํวม 

3.5  ขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแตํ  เดือนมีนาคม   ถึง  เมษายน  พ.ศ.  
2565 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อให๎ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  
ของประเทศไทย 
 2.  เพื่อให๎ทราบถึงการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ของ
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 3. เพื่อให๎ทราบถึงปัจจัยด๎านที่พัก  ด๎านความสะดวกสบาย ด๎านความปลอดภัย  ด๎านแหลํง
ทํองเที่ยวที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎า

รํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ผู๎วิจัยสรุปวํา เป็นมาตรการที่ชํวยกระตุ๎นความต๎องการ
เดินทางทํองเที่ยวภายในประเทศ  ภาครัฐสร๎างนโยบายเพื่อให๎เกิดแรงจูงใจให๎กับนักทํองเที่ยว ด๎วยข๎อเสนอ
มอบเงินสนับสนุนและจ านวนสิทธิ รวมไปถึงความนําสนใจของที่พัก ร๎านอาหารและแหลํงทํองเที่ยว ที่เข๎า
รํวมโครงการ เป็นมูลเหตุส าคัญในการตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการนี้  โดยมีโครงการรณรงค์สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว ภายในประเทศอยํางจริงจังและมีการน าเสนอผํานสื่อตําง ๆ เพื่อ กระตุ๎นและสํงเสริมให๎คนไทยหัน
มาเดินทางทํองเที่ยวในประเทศ กันมากขึ้น 

งานศึกษาวิจัยได๎ท าการศึกษาความส าคัญของโครงการ  “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ที่มีตํอ
ภาคการทํองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาด๎านที่พัก   ด๎านความสะดวกสบาย ด๎านความ
ปลอดภัย ด๎านแหลํงทํองเที่ยว ที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” 
ในประเทศไทย  โครงการ  “เราเที่ยวด๎วยกัน” เป็นชํองทางที่กระตุ๎นยอดขาย เพิ่มรายได๎  เสริมความคลํอง
ให๎กับธุรกิจและสร๎างแรงจูงใจให๎นักทํองเที่ยวมาใช๎บริการมากขึ้นได๎  อยํางไรก็ตาม ทั้งนักทํองเที่ยวและ
ผู๎ประกอบการตํางก็ประสบปัญหาในเรื่องเงื่อนไข / ขั้นตอนเข๎ารํวมโครงการ (การใช๎งาน) ในแอปพลิเคชั่น 
“เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”  ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการใช๎งาน  ยังไมํสามารถใช๎การได๎สะดวกเทําที่ควรและพบ
ปัญหาเรื่องตําง ๆ อีกหลากหลายด๎านในทุกๆสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ โครงการ  “เราเที่ยวด๎วยกัน”การสอบถาม
ความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการทํองเที่ยวเพื่อ ทราบผลของการบริการน ามาปรับปรุงและ
แก๎ไขการจัดการการบริการอยํางมี ประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  

ณัฐพร ดอกบุญนาค ฐาปกรณ์ ทองคานุช , (2558)  ได๎กลําวไว๎วํา ที่พักเป็นธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ทเป็นธุรกิจบริการด๎านที่พักแรมที่มีความส าคัญด๎านที่พัก พบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เรา
เที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ 
“เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ด๎านที่พัก อยูํในระดับมากที่สุดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา  ข๎อที่ขาดมาตรฐานการบริการ เป็นปัญหาของนักทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.36  

ประภัสสร ชัยวัง, (2556)  ได๎กลําวไว๎วํา  ข๎อมูลด๎านปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการที่พัก
ของนักทํองเที่ยว พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจ มากที่สุด คือ ปัจจัยด๎านราคา รองลงมาคือ ปัจจัยด๎าน
สิ่งอ านวยความสะดวก พบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  
ด๎านความปลอดภัย อยูํในระดับมากที่สุดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา  ข๎อที่สิ่ง
อ านวยความสะดวกในด๎านการทํองเที่ยว เชํน แผนที่ ป้ายบอกทาง จุดพักรถ มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ มาเป็น
อันดับแรก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ4.31  

ประภัสสร ชัยวัง, (2556)  ได๎กลําวไว๎วํา  ข๎อมูลด๎านปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการที่พัก
ของนักทํองเที่ยว พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจ มากที่สุด คือ ปัจจัยด๎านราคา รองลงมาคือ ปัจจัยด๎าน
สิ่งอ านวยความสะดวก พบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  
ด๎านความปลอดภัย อยูํในระดับมากที่สุดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่วิกฤติโค
วิด-19 สํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอภาคการทํองเที่ยวมีคําเฉลี่ยเทํากับ   4.37  



ศจีนาฎ   เรืองกุน, (2563) กลําวไว๎วําในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว หรือ
แรงจูงใจในการทํองเที่ยวนั้น สามารถพิจารณาได๎จากทั้งปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มา
จากความต๎องการสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวและปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เชํน
แหลํงทํองเที่ยว  พบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ด๎าน
แหลํงทํองเที่ยว อยูํในระดับมากที่สุดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา  ข๎อที่แหลํง
ทํองเที่ยวที่ขาดป้ายบํงชี้ ข๎อความอันตราย ส าหรับแจ๎งเตือน นักทํองเที่ยวมีคําเฉลี่ยเทํากับ  4.34 

พัชรี  บุญคาม, (2560)  ได๎กลําววํา การเปิดรับการเข๎าใจการวิเคราะห์สื่อสื่อสื่อคือ การรู๎เทําทันการ
เปิดรับสื่อพบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ด๎านการรับ
ข๎อมูลทางสื่อ อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ  4.18   และคํา S.D เทํากับ 0.69  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา  ด๎านที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข๎อมูลของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยในชํวงเทศกาลมาเป็นอันดับ
แรก  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.26 

ชุลีวรรณ ปราณีธรรม, (2564) ได๎กลําวไว๎วํา   ทุกภาคสํวนต๎องด าเนินงานรํวมกันอยํางเป็นระบบ 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาเห็นถึงความส าคัญของการป้องกัน แก๎ไขปัญหา และฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อมรํวมกัน
ทุกคน ต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวม
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่
เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ด๎านการตระหนักถึงปัญหา อยูํในระดับมากที่สุด 4.28   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา  ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุก ๆ ด๎าน มีผล
ตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว  มีคําเฉลี่ยเทํากับ4.35   

มานิต   รัตนสุวรรณ, สมฤดี ศรีจรรยา, (2556) ได๎กลําวไว๎วํา การประเมินทางเลือก หลังจาก
ผู๎บริโภคค๎นหาข๎อมูลแล๎วขั้นตอนมาผู๎บริโภคจะท าการประเมินทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยระหวํางสิ่ง
สองสิ่งหรือหลายสิ่งทั้งนี้ สิ่งที่ผู๎บริโภคมักจะท าการประเมินทางเลือก พบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ 
“เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวม
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย   

ชุติมา นุตยะสกุล,ประสพชัย พสุนนท์,(2559)  ได๎กลําวไว๎วํา การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่
ผู๎บริโภคตัดสินใจวําจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยมี ปัจจัย คือ ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวสินค๎า สังคมและกลุํม
ทางสังคม กลยุทธ์ทางการตลาด และทัศคติของผู๎บริโภคพบวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตดัสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เรา
เที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ด๎านการตัดสินใจเข๎ารํวม อยูํในระดับมากที่สุดมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.23   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา  ข๎อที่ความพึงพอใจให๎กับโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
4.26 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1 นักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ที่มีเพศ อายุ  

อาชีพ สถานภาพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และการศึกษาตํางกัน  นําจะท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎า
รํวมโครงการ “ เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ตํางกัน 
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด๎านที่พัก  ด๎านความสะดวกสบาย  ด๎านความปลอดภัย  ด๎านแหลํงทํองเที่ยว   
นําจะมีผลตํอ  การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “ เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย 



 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบวิจัยแบบไมํทดลอง (Non-Experimental Design)  เป็นการวิจัยที่

มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ  โดยไมํมีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลภคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ  เป็นการเก็บข๎อมูลในชํวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช๎เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  และท า
การวิเคราะห์ด๎วยวิธีทางสถิติ ประชาชนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักทํองเที่ยวที่ชอบการเที่ยวในประเทศ
ไทย ทางผู๎วิจัยไมํทราบจ านวนของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ที่แนํนอน จึงใช๎วิธีการ
ก าหนดกลุํมตัวอยํางโดยการเปิดตาราง  Yamane (1973)  โดยที่ก าหนดคําความคลาดเคลื่อนของกลุํม
ตัวอยํางที่ยอมรับได๎ที่  0.05  จึงท าให๎มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุํม
ตัวอยํางพบวํา  ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่จะต๎องท าการศึกษาจ านวน   400 ตัวอยําง  และสุํมตัวอยํางไมํ
อาศัยความนําจะเป็น  ด๎วยวิธีการสุํมแบบสะดวก  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู๎วิจัยใช๎ในการเก็บรวมรวมข๎อมูลน าเอามาวิเคราะห์สถิติ  เพื่อการ

ตอบข๎อสมมติฐานของการวิจัยในเรื่องที่ก าลังศึกษาการวิจัยนี้เป็นวิธีเชิงส ารวจที่ใช๎แบบสอบถามทั้งแบบ
ปลายปิดและปลายเปิด โดยมีตัวเลือกค าถามให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎เลือกตอบและในสํวนแบบสอบถาม
ปลายเปิดผู๎วิจัยจะก าหนดเฉพาะค าถามให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎สามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได๎  
โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้ 

สํวนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ประกอบด๎วย  เพศ  อายุ  อาชีพ   สถานภาพ  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  และระดับ
การศึกษา เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดมีตัวเลือกค าตอบให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎เลือกเพียงแคํ 1 
ค าตอบ  มีจ านวน 6  ข๎อ   

สํวนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านที่พัก  ด๎านความสะดวกสบาย  ด๎านความปลอดภัย  4
ด๎านแหลํงทํองเที่ยว เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดมีตัวเลือกค าตอบให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎เลือกเพียง
แคํ 1 ค าตอบ  มีจ านวน  15  ข๎อ  

สํวนที่ 3 แบบสอบถามการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ใน
ประเทศไทย   ประกอบด๎วยการตัดสินใจ  4   ด๎าน  1. ด๎านการรับรู๎ข๎อมูลทางสื่อ  2. ด๎านการตระหนักถึง
ปัญหา 3. ด๎านประเมินทางเลือก 4. ด๎านเลือกเข๎าโครงการทํองเที่ยว เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดมี
ตัวเลือกค าตอบให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎เลือกเพียงแคํ 1 ค าตอบ  มีจ านวน  12 ข๎อ 

 
สํวนที่ 4  ทํานพิจารณาเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ด๎วยเหตุผลใด จ านวน

ข๎อค าถาม 1  ข๎อ โดยเป็นการให๎ระดับความคิดเห็นมี  5  ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับ   5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น อยูํในระดับมากที่สุด 
 ระดับ   4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น อยูํในระดับมาก 
 ระดับ   3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น อยูํในระดับปานกลาง 
 ระดับ   2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น อยูํในระดับน๎อยที่สุด 
 ระดับ   1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น อยูํในระดับน๎อยที่สุด 



 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ผู๎วิจัยได๎มีการตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  และความนําเชื่อถือ  กํอน
น าแบบสอบถามไปด าเนินการใช๎งานจริง โดยผู๎วิจัยน ารํางแบบสอบถามเสนอแกํอาจารย์ที่ปรึกษาท าการ
ตรวจสอบข๎อค าถามเพื่อครอบคลุมเชิงเนื้อหาที่ต๎องการศึกษา  รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ใน
แบบสอบถาม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขและผํานความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา  ไปด าเนินการจัดท าแบบสอบถามเป็นแบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม  Google Formเพื่อเก็บข๎อมูล
จากกลุํมตัวอยําง  400 คน  ซึ่งเป็นกลุํมตัวอยํางคือ ของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” 
ในประเทศไทย  โดยสุํมแบบสะดวก  หลังจากรวบรวมข๎อมูลครบแล๎ว น าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ค านวณผล
โดยการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

เมื่อรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์  ผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่ได๎มาประมวลผลด๎วยการวิเคราะห์
ข๎อมูล ดังนี้  

1.1 สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics)  ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 1)ใช๎คําร๎อยละ 
(Percentage) และความถี่ (Frequency)  ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุํม  ได๎แกํ ปัจจัย
สํวนบุคคลที่ประกอบด๎วย  เพศ  อายุ  อาชีพ   สถานภาพ  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  และระดับการศึกษา 

1.2 ใช๎คําร๎อยละใช๎คําร๎อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)  ในการวิเคราะห์ปัญหาตัว
แปรที่มีระดับการวัดปริมาณของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ได๎แกํ 
ปัญหาที่ประกอบด๎วย 4 ด๎าน   1. ด๎านที่พัก  2. ด๎านความสะดวกสบาย 3. ด๎านความปลอดภัย   4.  ด๎าน
แหลํงทํองเที่ยว    

1.3 ใช๎คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได๎แกํ  การ
ตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential  Statistics) ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวม
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย  จ าแนกตามเพศ โดยใช๎การวิเคราะห์ด๎วยข๎อมูลt-test  2)เพื่อ
ศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย  จ าแนกตามอายุ  
อาชีพ  สถานภาพ  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระดับการศึกษา โดยใช๎การวิเคราะห์ด๎วยข๎อมูลสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Anova) หากพบความแตกตํางจะน าไปสูํการเปรียบเทียบเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีของ 
LSD3) เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านที่พัก  ด๎านความสะดวกสบาย  ด๎านความปลอดภัย  ด๎านแหลํงทํองเที่ยว ที่มีผล
ตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย โดยใช๎การวิเคราะห์
ด๎วยข๎อมูลสถิติพหุถดถอย (Mutiple  Regression) 

 
 
 
 

 



4. สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง  การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ 

“เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  สามารถผลวิจัยได๎ดังตํอไปนี้ 
1.ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศ

ไทย โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นส าคัญมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา การตัดสินใจของ
นักทํองเที่ยวทีเ่ข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ด๎านที่พัก ด๎านความสะดวกสบาย    ด๎าน
ความปอดภัย   ด๎านแหลํงทํองเที่ยว มีระดับความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ 

2.   ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ใน
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล  สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

2.1 นักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และระดับการศึกษาตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวม
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย โดยภาพรวมตํางกัน  

2.2 นักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ที่มีสถานภาพ โดยรวม แตกตํางกัน  ท าให๎
การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  ไมํแตกตํางกัน 

3.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน” ในประเทศไทย สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยด๎านที่พัก  มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” 
ในประเทศไทย ความคิดเห็นระดับมาก 
 3.2 ปัจจัยด๎านความสะดวกสบาย  มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เรา
เที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
 3.3 ปัจจัยด๎านความปลอดภัย  มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน” ในประเทศไทย ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
 3.4ปัจจัยด๎านแหลํงทํองเที่ยว  มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน” ในประเทศไทย ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
 

5. อภิปรายผล 

ผลการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย สรุปตาม
วัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย  
โดยภาพรวม    มีระดับความคิดเห็นด๎วยมากที่สุดด๎านการตระหนักถึงปัญหา พบวํา นักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวม
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย ให๎ระดับความคิดเห็น ด๎านการตระหนักถึงปัญหา  โดยภาพรวม
อยูํในระดับมากที่สุด โดยสํวนใหญํนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย มี
ความคิดเห็นวําด๎านการตระหนักถึงปัญหา  ของโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” สํงผลตํอความนําเชื่อถือของ
โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 ได๎
กลําววํา  การติดตํอสื่อสาร (Communication) หมายถึง ผู๎รับบริการจะต๎องเป็นผู๎ฟังถึงปัญหา   ของ
ผู๎รับบริการและมีความสามารถที่จะแจ๎งให๎เกิดความเข๎าใจได๎กลําวอีกนัยหนึ่งได๎วํา ผู๎ให๎บริการ   ต๎องเข๎าใจ
ภาษาของผู๎รับบริการเพื่อจะได๎สื่อสารระหวํางกันได๎เข๎าใจและเกิดความพึงพอใจที่จะรับบริการตํอไปการรู๎



ข๎อมูลเทําทันสื่อ คือ การที่เราไมํหลงเชื่อเนื้อหาที่ได๎อําน ได๎ยิน ได๎ฟัง แตํสามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และ
รู๎จักตั้งค าถามวํา สิ่งนั้นจริงหรือไมํจริง ใครเป็นคนให๎ข๎อมูลเขาต๎องการสื่ออะไร 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 

2.1 ปัจจัยสํวนบุคคลของการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ใน
ประเทศไทย ที่มีเพศตํางกัน  ท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมตํางกัน  เป็นไปตามสมมติฐาน  ผู๎วิจัยมีความคิดเห็นวํา  นักทํองเที่ยวในประเทศ
ไทยที่มีเพศตํางกัน  เป็นตัวก าหนดระดับการตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทย 
ตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ  กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์,(2560)  กลําวไว๎วําการมีสํวนรํวมโดยทั่วไป
ในมักจะกลําวถึงขั้นตอนการตัดสินใจแตํไมํได๎หมายความวําการมีสํวนรํวมมีแตํขั้นตอนการสินใจเพียงอยําง
เดียว  ยิ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ ยิ่งต๎องมีขั้นตอน
ส าคัญๆ คือ การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (decision making)  การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ 
(implementation)  การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน์ (benefit)  และการมีสํวนรํวมในกา
ประเมินผล (evaluation)   ซึ่งทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์ โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมที่ขนตอนการตัดสินใจ
เป็นประการส าคัญ 

2.2 ปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย ที่มี
อายุตํางกัน  ท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย โดย
ภาพรวมตํางกัน ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําการตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  อายุที่แตกตําง ลักษณะใน
การทํองเที่ยวก็แตกตํางกันไป คือจะทํองเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ ของแตะละชํวงอายุ  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์,(2560)  กลําวไว๎วําการมีสํวนรํวมโดยทั่วไปในมักจะกลําวถึงขั้นตอนการ
ตัดสินใจแตํไมํได๎หมายความวําการมีสํวนรํวมมีแตํขั้นตอนการสินใจเพียงอยํางเดียว  ยิ่งเป็นเรื่องของการ
ตัดสินใจที่จะปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ ยิ่งต๎องมีขั้นตอนส าคัญๆ คือ การมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจ (decision making)  การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ (implementation)  การมีสํวนรํวม
ในการรับผลประโยชน์ (benefit)  และการมีสํวนรํวมในกาประเมินผล (evaluation)   ซึ่งทุกขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์ โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมที่ขนตอนการตัดสินใจเป็นประการส าคัญ 

2.3  ปัจจัยสํวนบุคคลนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย ที่มี
อาชีพตํางกัน ตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศ
ไทย โดยภาพรวมตํางกัน ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา    การตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศ
ไทยในอาชีพแตกตํางการเพราะด๎วย ภาระหน๎าที่ของแตํละอาชีพไมํเหมือนกันซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  
กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์,(2560)  กลําวไว๎วําการมีสํวนรํวมโดยทั่วไปในมักจะกลําวถึงขั้นตอนการตัดสินใจ
แตํไมํได๎หมายความวําการมีสํวนรํวมมีแตํขั้นตอนการสินใจเพียงอยํางเดียว  ยิ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะ
ปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ ยิ่งต๎องมีขั้นตอนส าคัญๆ คือ การมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ (decision making)  การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ (implementation)  การมีสํวนรํวมในการ
รับผลประโยชน์ (benefit)  และการมีสํวนรํวมในกาประเมินผล (evaluation)   ซึ่งทุกขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์ โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมที่ขนตอนการตัดสินใจเป็นประการส าคัญ 

2.4  ปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย ที่มี
สถานภาพไมํตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศ
ไทย โดยภาพรวมไมํตํางกัน ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําการตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  เนื่องจาก
สถานภาพความเป็นอิสระของชีวิตไมํตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของชุติมา นุตยะสกุล,ประสพชัย พสุ



นนท์,(2559)  ได๎กลําวไว๎วํา การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ผู๎บริโภคตัดสินใจวําจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใด โดยมีปัจจัย คือ ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวสินค๎า สังคมและกลุํมทางสังคม กลยุทธ์ทางการตลาด และทัศคติของ
ผู๎บริโภค 

 2.5  ปัจจัยสํวนบุคคลนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย ที่มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน  ท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมตํางกัน ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา    การตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  
ค านึงถึงคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับระดับราคาสถานที่ทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกั บ
งานวิจัยของกันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์,(2560)  กลําวไว๎วําการมีสํวนรํวมโดยทั่วไปในมักจะกลําวถึงขั้นตอน
การตัดสินใจแตํไมํได๎หมายความวําการมีสํวนรํวมมีแตํขั้นตอนการสินใจเพียงอยํางเดียว  ยิ่งเป็นเรื่องของการ
ตัดสินใจที่จะปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ ยิ่งต๎องมีขั้นตอนส าคัญๆ คือ การมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจ (decision making)  การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ (implementation)  การมีสํวนรํวม
ในการรับผลประโยชน์ (benefit)  และการมีสํวนรํวมในกาประเมินผล (evaluation)   ซึ่งทุกขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์ โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมที่ขนตอนการตัดสินใจเป็นประการส าคัญ 

2.6  ปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย ที่มี
ระดับการศึกษาตํางกัน  ท าให๎การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมตํางกัน ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา    การตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  
ขึ้นอยูํกับแนวคิดและวิเคราะห์ข๎อมูลของนักทํองเที่ยวที่มีความรู๎และประสบการณ์ในการทํองเที่ยว ในแตํละ
ระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของกันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์,(2560)  กลําวไว๎วําการมีสํวนรํวม
โดยทั่วไปในมักจะกลําวถึงขั้นตอนการตัดสินใจแตํไมํได๎หมายความวําการมีสํวนรํวมมีแตํขั้นตอนการสินใจ
เพียงอยํางเดียว  ยิ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์  
 
3.ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ด๎านที่พัก ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ในประเทศไทย   

3.1 ปัจจัยด๎านที่พัก  มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ใน
ประเทศไทย ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห็นวํา สํวนใหญํนักทํองเที่ยวที่ทํองเที่ยวจนเกิดความเหนื่อยล๎าแล๎ว  ก็ต๎องการ
ที่พักที่อบอุํน ปลอดภัย สะดวกสบาย  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ   จิรัสย์  นิพัทธ์โยธิน   ศิรญญา วิรุณ
ราช, (2563)  ได๎กลําวไว๎วําความสะดวกสบายหมายถึงการให๎สิ่งที่เอื้ออ านวยให๎ผู๎ท างานมีความสุขในห๎องพัก
ที่สะดวกสบาย เชํน ให๎ที่พักอาศัย  สะดวกคลํองไมํติดขัด , เชํน ทางสะดวก การเดินทาง
สะดวกสบาย เป็น เงื่อนไข ของ ความสะดวกสบาย เรียบงํายสะดวกสบายให๎ความสุขได๎  

3.2   ปัจจัยด๎านความสะดวกสบาย สํงผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน”  ด๎านความสะดวกสบาย    ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห็นวํา สํวนใหญํนักทํองเที่ยวที่ทํองเที่ยวต๎องการได๎รับ
สิ่งอ านวยความสะดวก ในเรื่องของ สถานที่ ห๎องพัก การต๎อนรับ และความเอาใจใสํของพนักงาน  ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน ,ประทีป พืชทองหลาง, (2558)  ได๎กลําวไว๎วํา 
นักทํองเที่ยวสํวนใหญํตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีปัจจัยในด๎านที่ตั้งขอขอโรงแรมใกล๎สถานที่
ทํองเที่ยว การเดินทางสะดวก การตกแตํงห๎องพักที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ ความปลอดภัย ราคา มีการ
ให๎บริการที่พึงพอใจ และประสบการณ์ที่เคยได๎เข๎าพัก ทั้งนี้เป็นเพราะวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํต๎องการความ
สะดวกสบายในการเข๎าพักโรงแรม และอยากได๎รับการบริการ โรงแรมที่ตอบสนองความต๎องการของตนเอง 



3.3  ปัจจัยด๎านความปลอดภัย มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน”  ด๎านความปลอดภัย    ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห็นวํา สํวนใหญํนักทํองเที่ยวที่ทํองเที่ยวก็ต๎องการความ
ปลอดภัย ในการเดินทาง  เชํน มีป้ายบอกทาง จุดแจ๎งเตือนเหตุ  สถานที่ทํองเที่ยวมีเจ๎าหน๎าที่คอยดูแล  
( รปภ.)  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของปิ่นฤทัย คงทอง, วีรยา มีสวัสดิกุล, (2562) ได๎กลําววํา ในฐานะ
จุดหมายปลายทางการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว  แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการทํองเที่ยวเกิด
จากความรํวมมือที่เข๎มแข็งของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจากทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท๎องถิ่น  
และนักทํองเที่ยว  

3.4  ปัจจัยด๎านแหลํงทํองเที่ยว  มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน”  ด๎านแหลํงทํองเที่ยว ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห็นวํา สํวนใหญํนักทํองเที่ยวที่ทํองเที่ยว  ก็ต๎องการสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีบริเวณสงบแวดล๎อมด๎วยธรรมชาติ ในสํวนของสถานที่ทํองเที่ยวควรมีการสร๎างระบบระเบียบให๎
นักทํองเที่ยวเกิดความรู๎สึก สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ และคณะ, 
(2557) ได๎กลําววํา 1.ความปรารถนาของผู๎เที่ยว ต๎องประเมินความต๎องการในประเภทและการบริหารการ
ทํองเที่ยว ของคนสํวนใหญํทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลักษณะของแหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํงจะมีจุดดึงดูด
นักทํองเที่ยวได๎แตกตํางกัน  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1.ปัจจัยสํวนบุคคลจากผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวํานักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยว
ด๎วยกัน”  ของประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล แตกตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจนักทํองเที่ยวที่เข๎า
รํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน”  ของประเทศไทย แตกตํางกัน  เพราะนักทํองเที่ยวแตํละคนมีไลฟ์สไตล์ใน
การด าเนินชีวิตที่แตกตํางกัน ดังนั้นผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ  “เราเที่ยวด๎วยกัน” ต๎องปรับกล
ยุทธ์ให๎เข๎ากับนักทํองเที่ยวแตํละกลุํม 

2. ปัจจัยในด๎านที่พัก  ด๎านความสะดวกสบาย ด๎านความปลอดภัย  ด๎านแหลํงทํองเที่ยวแตกตํางกัน
ที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในประเทศไทยแตกตํางกัน 
เพราะสถานที่แตํละสถานที่มีความแตกตําง จึงท าให๎นักทํองเที่ยวมีจุดประสงค์ และความต๎องการทํองเที่ยว
ไมํเหมือนกัน ดังนั้นผู๎ประกอบการด๎านที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” ก็ต๎องท าการดูแลและ
รองรับนักทํองเที่ยวให๎เกิดการประทับใจ  เพื่อที่นักทํองเที่ยวจะกลับมาเที่ยวซ้ าอีก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาด๎านข๎อมูลทั่วไป ด๎านข๎อมูลทางสื่อเกี่ยวกับ โครงการ “เราเที่ยวด๎วยกัน” เพราะโครงการ
จะมีข๎อมูลมาอัพเดทอยูํเป็นระยะ 

2. ควรศึกษาผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ  “เราเที่ยวด๎วยกัน” ในรายละเอียดข๎อตกลง/
ข๎อเสนอแนะของผู๎ประกอบการให๎ละเอียดถี่ถ๎วนและเข๎าใจให๎มากขึ้น 

3. ควรศึกษาตัวแปรอิสระในด๎านอื่น ๆ ที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมโครงการ”เรา
เที่ยวด๎วยกัน” เพิ่มเติมในงานวิจัยครั้งตํอไป 
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