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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ประการแรก เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม

โครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  ประการสอง เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” ของนักท่องเท่ียวชาวไทยโดยจําแนกตามปัจจัย  

ด้านประชากรศาสตร์ และประการสุดทา้ย  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” ของนักท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มตวัอย่างท่ี 

ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 400 คน เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขา้งตน้ งานวิจยั 

แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก  เป็นการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนท่ีสอง  

เป็นการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  ส่วนท่ีสาม เป็นการศึกษาปัจจยัดา้นการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ส่วนสุดทา้ย เป็นคาํถามลกัษณะ
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ปลายเปิด เก่ียวกบั ท่านคิดว่า โครงการ “ เราเท่ียวดว้ยกัน ” ควรปรับปรุง หรือเพิ่มการบริการ เพื่อให้

ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จาํนวน 400 ชุด โดยมีระยะเวลา  

ในการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา นิยม

เดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบใดมากท่ีสุด ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ยานพาหนะท่ีใช้ในการ และค่าใชจ่้าย

เฉล่ียในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง แตกต่างกัน ทําให้การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ“เราเท่ียวด้วยกัน”   

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  ต่างกัน มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ  “เราเท่ียว

ดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  และนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

แตกต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั”  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ไม่ต่างกนั 

ไม่มีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็น

ส่วนตวั มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  “เราเ ท่ียวด้วยกัน” ของนักท่องเท่ียว 

ชาวไทย 

 ผลการศึกษา พบว่า โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” มีส่วนกระตุน้ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว

ของประชาชนภายในประเทศ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ตดัสินใจเขา้ร่วมจากการท่ีเวบ็ไซต์โครงการฯ หรือ

แอปพลิเคชันของตวักลางออนไลน์มีการเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างราคาจากราคาปกติของโรงแรม 

อย่างชดัเจน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งการเปรียบเทียบส่วนต่างราคจากราคาปกติของแต่ละท่ีอย่างชัดเจน 

พร้อมทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีความตอ้งการพกัผ่อน/คลายเครียด ในสถานท่ีแตกต่างไปจาก

กิจวตัรประจาํวนั  จึงมีความตอ้งการท่ีจะตอ้งเดินทางท่องเท่ียวโดยตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียว

ดว้ยกนั”อนัเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการน้ี อย่างไรก็ตาม  นกัท่องเท่ียวต่างก็

ประสบปัญหาในเร่ืองเง่ือนไข / ขั้นตอนในการเขา้ร่วมโครงการ (หรือการใช้งาน) มีความยุ่งยากและ

ซบัซอ้น 

คาํสาํคญั: การตดัสินใจ,ท่องเท่ียว,โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั”,โควิด-19 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research want to (1) Study factors affecting the decision to join the  

“We Travel Together” project of Thai tourists. (2) Study factors affecting the decision to join the “we 

travel together” project of Thai tourists by demographic factors. (3) To study the online marketing mix 

factors that affects the decision to join the “We Travel Together” project of Thai tourists. The sample 

used in this research is 400 Thai tourists. To achieve this, this study is divided into 4 parts with the period 

from February 2022 to April 2022. The first part aims to study factors affecting the decision to join the 

“We Travel Together” project of Thai tourists by demographic factors. The second part aims to study the 

online marketing mix factors that affects. The third part aims to study decision to join the “we travel 

together” project.The last part aims to study about Do you think the “We Travel Together” project should 

improve or increase the service? for respondents to express their opinions, It's an open-ended question. 

By using online questionnaires. 

 The hypothesis test found that Thai tourists with different gender,age,income,education 

level ,What is the most popular form of travelling?, travel companion ,vehicles used in and the average 

cost of each trip has different affect on the decision to join the “We Travel Together” project of  

Thai tourists differs, affecting the factors affecting the decision to join the project. "We travel together" 

of Thai tourists And Thai tourists with different travel periods on the decision to join the  

“We Travel Together” project of Thai tourists not different, but did not affect the factors affecting the 

decision to join the "We travel together" project of Thai tourists. The online marketing mix factors 

consisting of products, prices, place, promotion personalization and privacy affect on the decision to join 

the “We Travel Together” project of Thai tourists. 

 The hypothesis was tested with a statistically significant difference at 95% confidence level. 

 The results of the study found that the “We Travel Together” project stimulated the demand for 

domestic travel. Thai tourists decide to participate from the  website or OTAs have a clear comparison 

of the price difference from the normal hotel price. As a result, consumers want to clearly compare  
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the price difference from the normal price of each place. Along with this, most Thai tourists have a need 

for relaxation/relaxation. In a place different from daily routine Therefore, there is a need to travel  

by deciding to join the “We travel together” project. It's an important reason to join. However, tourists 

experience some critical problems including (1 )  conditions and procedures for joining the project  

 (2)  the use of mobile application. Reveal that the conditions, procedures and use of the “We Travel 

Together” project still exists complex, complicated and troublesome. In addition, the mobile applications. 

Keywords: Decision,Tourism,“We Travel Together” Project, COVID-19 

บทน า 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือได้ว่ามีบทบาสําคัญอย่างมากในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยภาคการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้และแหล่งการจ้างงานท่ีสําคัญของประเทศไทย 
รวมทั้งยงัมีบทบาทในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อีกดว้ย 

 อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยไดเ้ผชิญกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ทาํใหก้ารเดินทางท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศหยุดชะงัก รวมถึงส่งผลกระทบต่อจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ ามาใน
ประเทศไทย ประเทศไทยเองไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทัว่ราชอาณาจกัร ตั้งแต่วนัท่ี 26 
มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกนัและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ ส่งผลให้
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทยไดแ้ละการเดินท างท่องเท่ียว
ของประชาชนชาวไทยในระหวางน้ีลดน้อยลงกว่าเดิม ในปี พ.ศ. 2563 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
คาดการณ์ว่า จาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจะลดลงเหลือเพียง 8.2 ลา้นคน หรือลดลงร้อยละ 80 จากปี  
พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะทาํให้รายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างชาติหายไป 1.5 ลา้นลา้นบาท ขณะท่ีมีการท่องเท่ียว
ภายในประเทศเพียง 70 ลา้นคร้ังและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งปีลดลงประมาณ 2.19 ลา้นลา้นบาท  

 ภายใตส้ถานการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลงเน่ืองจากไม่สามารถเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว  
ในประเทศไทยไดแ้ละการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยภายในประเทศก็ลดลง รวมถึงทศันคติต่อการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศโดยสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิด-19และสภาพเศรษฐกิจ ทาํให้รัฐบาลไทย
และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
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ของประเทศ ทั้งน้ี หน่ึงในมาตรการดังกล่าว ก็คือ โครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” โดยมีวตัถุประสงค์ 
ท่ีจะกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเท่ียวภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้กับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ือง ตลอดจนสนบัสนุนการจา้งงาน  การดาํเนิน
โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 – จนถึงปัจจุบนั ( เราเท่ียวดว้ยกนัเส 4 เร่ิม 1 
กุมภาพนัธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ) จากการติดตามการดาํเนินงานของโครงการท่ีผ่านมา พบว่า
โครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” มีส่วนช่วยกระตุน้ให้คนไทยออกเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ สามารถ
กระตุน้การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจได ้

 การดาํเนินโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 – จนถึงปัจจุบนั ( เราเท่ียว
ดว้ยกนัเส 4 เร่ิม 1 กุมภาพนัธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ) จากการติดตามการดาํเนินงานของโครงการ 
ท่ีผ่านมา พบว่าโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” มีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางท่องเท่ียว 
ในประเทศ สามารถกระตุน้การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจได ้ 

 ทว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ก็ยงัคงได้
ดาํเนินต่อไปอย่างไม่จบส้ิน ทาํให้พฤติกรรมท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป ภายใตรู้ปแบบการท่องเท่ียววิถี
ใหม่ หรือ New Normal โดยยกระดับมาตรการด้านการท่องเท่ียวควบคู่กบัด้านสาธารณสุข ใส่ใจเร่ือง
ความสะอาด ถูกสุขอนามยั คาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการลดความเส่ียงของการแพร่เช้ือโรค COVID-19  
ท่ีอาจจะกลบัมาแพร่ระบาดไดอี้ก รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ให้นักท่องเท่ียวเกิดความมัน่ใจและรู้สึกว่า
ประเทศไทยมีความปลอดภยั 

 ดังนั้น งานวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้น ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ“เราเท่ียว
ดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย รวมถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาของการ
แพร่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ดว้ยเช่นกนั 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียว 
                 ชาวไทย   
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียว 
                 ชาวไทย โดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  
 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม 
                  โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  
“เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตของงานวิจยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตของดา้นประชากรศาสตร์ ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้
ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจึงตอ้งกาํหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Taro Yamane (1973) ซ่ึงทางผูว้ิจยัได้กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ี
ยอมรับได้ท่ี 5%  จึงทาํให้มีระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% และจากการเปิดตารางท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ี  
95% พบวา่จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดมี้จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามปัจจยัต่างๆ โดยการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี แบ่งออกได้เป็น 2 ตวัแปรคือ ตวัแปรตน้ (IndependentVariables) และ 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงัต่อไปน้ี  

  1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา นิยมเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบใดมากท่ีสุด ผูร่้วมเดิน  
ทางท่องเท่ียว ยาพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ (6Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) ด้านการส่ง เส ริมการขาย  ( Promotion) ด้านการให้บ ริการส่วนบุคคล ( Personalization)  
ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy)  
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  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ
“เราเท่ียวดว้ยกนั”  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ ดา้นการการตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need arousal 
or Problem recognition) ด้านการแสวงหาข้อมูล  ( Information search) ด้านการประเมินทางเลือก 
(Evaluation of alternatives) ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (Purchase decision) ดา้นพฤติกรรมหลงัการ
ใชบ้ริการ (Post purchase behavior)   
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 2.  เพื่อทราบถึงปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 3.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ นาํขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ
โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างชดัเจน และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ รวมถึงสร้างรายไดใ้ห้กบั
ประเทศไดม้ากขึ้น 
 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 ศจีนาฏ เรืองกุน, ศุภธิดา หัสดิน และ พบกานต ์อาวชันาการ (2564) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ศกัยภาพ
ของโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” : จากมุมมองของนกัเท่ียวไทยและผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัเชียงราย พบวา่ โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” เป็นมาตรการท่ีช่วยกระตุน้ความตอ้งการเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียว ในมุมมองของนักท่องเท่ียว จาํนวนสิทธิและเงินสนับสนุน 
รวมไปถึงความน่าสนใจของท่ีพกั ร้านอาหารและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็นมูลเหตุสาํคญัใน
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงกาํรน้ี ขณะท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกบักาํรท่องเท่ียวมองว่าการเขา้ร่วม
โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” เป็นความหวงัและช่องทาํงท่ีจะช่วยกระตุน้ยอดขาย เพิ่มรายได ้เสริมสภาพ
คล่องใหก้บัธุรกิจและสร้างแรงจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการมากขึ้นได ้อยา่งไรก็ตาํม ทั้งนกัท่องเท่ียว
และผูป้ระกอบการต่างก็ประสบปัญหาํในเร่ืองเง่ือนไข /ขั้นตอนในการเขา้ร่วมโครงการและการใช้งาน 
แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่นเดียวกัน โดยทั้งสองกลุ่มเห็นว่า เง่ือนไข /ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ  
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(หรือการใชง้าน) มีความยุ่งยากและซับซ้อน รวมไปถึงแอปพลิเคชนัต่าง ๆ อาทิ “เป๋าตงั” และ “ถุงเงิน” 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัในการใชง้าน ยงัไม่สามารถใชก้ารไดส้ะดวกเท่าท่ีควรและพบปัญหาเร่ืองความไม่มี
เสถียรภาพในการใชง้าน เม่ือมีผูใ้ชง้านจาํนวนมากพร้อม ๆ กนั 

 พรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการจอง
ห้องพกัผ่านตวักลางออนไลน์  พบว่า ปัจจยัดา้นการเปรียบเทียบราคา โปรโมชัน่ ความรวดเร็วในการ
แก้ปัญหาและการรักษาความลบัของขอ้มูล ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองห้องพกัผ่านตวักลาง
ออนไลน์ปัจจุบนัเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นตวักลางออนไลน์ในการให้บริการจองห้องพกัมีหลาย
ราย รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลก่อนท่ีจะ 
วางแผนการท่องเท่ียวอยู่เสมอ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งการเปรียบเทียบส่วนต่างราคาจากราคาปกติของ 
แต่ละท่ีอย่างชัดเจน เพื่อสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพกัผ่านตวักลางออนไลน์ท่ีมีราคา
เหมาะสม คุ ้มค่ากับคุณภาพและบริการท่ีได้รับ ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการจัด  
ทาํโปรโมชัน่และสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลด ของแถม เป็นตน้  

 กองวิจัยการตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2563) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 
โครงการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยจากสถานการณ์โควิด -19 พบว่า เน่ืองจาก
ความรู้สึกอึดอดัและความเครียดสะสมท่ีตอ้งอยู่บา้นนานๆ ทาํให้คนตอ้งการการพกัผ่อนและหนีจาก
สถานการณ์ปัจจุบนัซ่ึงบา้นไม่สามารถตอบโจทยเ์ร่ืองการพกัผ่อนไดแ้ลว้ นกัท่องเท่ียวจึงเลือกท่ีจะออก
จากบา้นเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกดงักล่าว คนส่วนใหญ่เลือกเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตวัมากขึ้น เพราะ
หลีกเล่ียงการท่ีตอ้งใกลชิ้ด หรือสัมผสักบัคนแปลกหน้า โดยเลือกจุดหมายเดินทางใกลข้ึ้น อาจจะเป็น 
ในจงัหวดัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง โดยจะใชเ้วลาในสถานท่ีต่างๆ นอ้ยลง แวะระหวา่งทางให้นอ้ยท่ีสุด และ
เลือกซ้ืออาหารไปกินในท่ีพกั  

 ทั้งน้ีนักท่องเท่ียวมองหาความเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะหากเป็นธรรมชาติท่ีห่างไกลผูค้น 
จะยิ่งตอบโจทยม์ากยิ่งขึ้น และความกังวลท่ีรู้สึกว่าการเดินทางท่องเท่ียวระยะไกลทาํให้มีความเส่ียง  
ทาํใหน้กัท่องเท่ียวมองหาแหล่งท่องเท่ียวใกลบ้า้นมากขึ้น 

 กองวิจยัการตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(2564) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั โครงการ
สํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย พบว่า การท4องเท่ียววนัธรรมดาเป็นตัวเลือก  
ของนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย แตกต่าง และหลีกเล่ียงจากความแออดั ความหนาแน่น  
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จนเกินพอดีของนักท่องเท่ียว อาทิ จาํนวนนักท่องเท่ียวในสถานท่ีท่อง เท่ียว ร้านอาหาร การจราจร 
ท่ีหนาแน่น เป็นตน้ โดยการท่องเท่ียววนัธรรมดาสามารถสร้างความประทบัใจไดม้ากกว่า การท่องเท่ียว
ในวนัหยุดทัว่ไป อีกทั้งยงัเป็นทางเลือกสําคญัของการท4องเท่ียววิถีใหม่สไตล ์New Normal สําหรับผูท่ี้
ตอ้งการลดความเส่ียงจากสถานการณIโควิด นอกจากน้ี การท่องเท่ียววนัธรรมดายงัเป็นแนวทางสําคญั
ของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งสมดุล ทั้งดา้นการเติบโตของนกัท4องเท่ียว สร้างรายได ้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
และเป็นการใชท้รัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหก้ารท่องเท่ียวไทยกลบัมาแขง็แรงอีกคร้ัง  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ภาคส นาม แบ บ วิจัย ตัดขวาง  ( Cross sectional Study) ใ ช้ เค ร่ือง มื อก ารวิ จัย เ ป็ นแบ บ ส อบ ถ า ม
(Questionnaire) แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้าร่วมโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน”  
จํานวน400 คนโดยการใช้การคาํนวณสูตรของ Yamane (1967) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียด
แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา นิยมเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบใดมากท่ีสุด ผูร่้วมเดินทาง

ท่องเท่ียว ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการท่องเท่ียว

ต่อคร้ัง  มีจาํนวนข้อคาํถามทั้งหมด 9 ข้อ ประกอบด้วยคาํถามในลักษณะเป็นคาํถามปลายปิดแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) กาํหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตแบเพียงแค่ 1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็น

ส่วนตวั มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 21 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะประเมินค่าความเห็น 5 ระดบั 

(Rating Scale)  
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ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน”  ได้แก่ ด้านการการตระหนักถึง 

ความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล  ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นพฤติกรรมหลงั

การใชบ้ริการ มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 17 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถามในลกัษณะประเมินค่าความสาํคญั 5 

ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 4 ท่านคิดว่า โครงการ “ เราเท่ียวดว้ยกนั ” ควรปรับปรุง หรือเพิ่มการบริการ อย่างไรบา้ง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวนขอ้

คาํถาม 1 ขอ้ เป็นคาํถามลกัษณะปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
     1.1. ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา นิยมเดินทางท่องเท่ียว

ในรูปแบบใดมากท่ีสุด ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง  ระย ะเวลาในการ

ท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง  มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 9 ขอ้ 

     1.2. ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีการ

วดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย  

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 21 ขอ้ 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

    2.1. การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจาํแนกตามเพศ 

ใชส้ถิติ T-Test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   2.2. การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจาํแนกตามเพศ 

จาํแนกตามอายุ รายได้ ระดับการศึกษา นิยมเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบใดมากท่ีสุด ผูร่้วมเดินทาง

ท่องเท่ียว ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการท่องเท่ียว

ต่อคร้ัง ใชส้ถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้มูล หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่

โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบผลต่างหรือ LSD (Fisher's Least Significant Difference) 
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2.3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้

ร่วมโครงการ“เราเท่ียวด้วยกัน” ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ใช้สถิติ การถดถอยพหุคูณ ( Multiple 

Regression) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ  
“เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ“เราเท่ียวด้วยกัน” ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยรวมมีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปัญหามีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรม
หลงัใช้บริการ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจเลือกใช้บริการ และดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
ตามลาํดบั  

 2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวด้วยกัน” ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ โดยสามารถสรุปผลการวิจยั ดั้งน้ี  
       2.1 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา นิยมเดินทางท่องเท่ียวใน
รูปแบบใดมากท่ีสุด ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ยานพาหนะท่ีใชใ้นการ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการท่องเท่ียว  
ต่อคร้ัง แตกต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวด้วยกนั”  ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  
ต่างกนั 
       2.2 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี ระยะเวลาในการท่องเท่ียว แตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจ 
เขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั”  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ไม่ต่างกนั 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยสามารถสรุปผลการวิจยั ดั้งน้ี 
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       3.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ โดย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล และดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั มีผล
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั”  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
       3.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดออนไลน์ โดย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีผลต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั”  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั”  ของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย สามารถสรุปได ้ดงัน้ี         

                 1. ผลการวิจัยพบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา นิยมเดินทาง

ท่องเท่ียวในรูปแบบใดมากท่ีสุด ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  และค่าใชจ่้าย

เฉล่ียในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง  ของผูต้อบแบบสอบถาม นัน่แสดงให้เห็นว่า ส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั” ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  แตกต่างกนั และระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียวแตกต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ“เราเท่ียวดว้ยกนั”  ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  

ไม่ต่างกนั การใช้สิทธิในการเขา้พกั ณ โรงแรม/ท่ีพกั เพียง 1-3 คืนเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระยะเวลา

เดินทางท่องเท่ียว การเดินทางท่องเท่ียวเพียง 1 -3 ว ันต่อคร้ัง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าสิทธิห้องพัก 

ของโครงการท่ีจาํกดัสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง (หรือ 10 คืน) นั้น ไม่ไดดึ้งดูดใจให้ผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้ร่วม

โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” เขา้พกั ณ ท่ีพกั/โรงแรมมากขึ้น  สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ือง ศกัยภาพของ

โครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน”: จากมุมมองของนักเท่ียวไทยและผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  

ของจงัหวดัเชียงราย (ปี 2564) 

2. ผลการวิจัยพบว่า  ด้านราคามีระดับความสําคัญมากท่ีสุด ในปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียว

ดว้ยกนั”  จากการท่ีเวบ็ไซตโ์ครงการฯ หรือแอปพลิเคชนัของตวักลางออนไลน์มีการเปรียบเทียบให้เห็น

ส่วนต่างราคาจากราคาปกติของโรงแรมอย่างชดัเจน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งการเปรียบเทียบส่วนต่างราค

จากราคาปกติของแต่ละท่ีอย่างชัดเจน เพื่อสามารถตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ“เราเท่ียวด้วยกัน”  
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ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกั

ผา่นตวักลางออนไลน์ (2560) 

    3 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปัญหา มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการตระหนักถึงความตอ้งการหรือปัญหาของตน พบว่า

นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีความตอ้งการพกัผ่อน/คลายเครียด ในสถานท่ีแตกต่างไปจากกิจวตัร

ประจาํวนั  จึงมีความตอ้งการท่ีจะตอ้งเดินทางท่องเท่ียวโดยตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” 

ลกัษณะท่ีเกิดผลดงักล่าว มีการอา้งอิงทฤษฎีของ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bearden, Ingram & LaForge 

(2001) ท่ีให้ความหมายไวว้่า กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เร่ิมจากผูบ้ริโภคเกิดการตระหนักถึง

ความตอ้งการ (Need) หรือตระหนักถึงปัญหา (Problem) ซ่ึงอาจเกิดจากความปรารถนาภายใน หรือเกิด

จากอิทธิพลภายนอก   

 สะทอ้นให้เห็นไดว้่า โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” มีส่วนกระตุน้ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว 

ของประชาชนภายในประเทศมากขึ้น ซ่ึงใกลเ้คียงกบั การอา้งอิง บทวิเคราะห์สถานการณ์ COVID-19 

ฉบบัเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (กองวิจยัการตลาดในประเทศปี 2565 , การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)  

ท่ีพบวา่ โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อใช้เป็นประโยชน์ และแนวทางสําหรับการ

กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างชดัเจน รวมถึง

ปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของโครงการ โดยภาพรวม ดงัน้ี 

  ดา้นประชากรศาสตร์ ในเร่ืองของ อายุ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

มีการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” มีจาํนวนไม่มากนัก โดยผูว้ิจยัอิงจากแบบสอบถาม  

ในส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามลกัษณะปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ถามวา่ ท่านคิดวา่ 

โครงการ “ เราเท่ียวด้วยกัน ” ควรปรับปรุง หรือเพิ่มการบริการ อย่างไรบา้ง ซ่ึงคาํตอบท่ีได้รับจาก

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีขึ้นไปนั้นคือ ประสบปัญหาในเร่ือง เง่ือนไข / ขั้นตอนในการ

เขา้ร่วมโครงการและการใชง้านแอปพลิเคชนัต่าง ๆ หรือการใชง้านนั้น มีความยุง่ยากและซบัซอ้น ดั้งนั้น
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ผูวิ้จัยจึงมีความเห็นว่า ควรปรับปรุงระบบและพฒันาแอปพลิเคชันให้การใช้งานท่ีง่ายขึ้น ลดความ

ซบัซอ้นของขั้นตอน รวมถึงเพิ่มความเสถียรและรวดเร็ว เพื่อเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี

ขึ้นไปไดม้ากยิง่ขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการเพิ่มตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เพิ่มในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการ“เราเท่ียวด้วยกัน” ของนักท่องเท่ียวชาวไทย อาทิเช่น ปัจจัยด้านค วามพึงพอใจ ปัจจัยด้าน

แรงจูงใจ เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุง ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดค้รอบคลุมมากขึ้น 

 2. ควรเพิ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา อาทิเช่น ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และการบริการ ท่ีเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั”  เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนั 
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