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การวจิยัคร ัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาด 4Es และแรงจูงใจทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่ว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื นักท่องเที่ยวชาวไทย และอาศยัอยู่ใน
กรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั สว่นประสมการตลาด 4Es 
โดยรวม อยู่ในระดบัด ีและแรงจูงใจโดยรวม อยู่ในระดบัมาก และผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยที่ม ี
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจท่องเที่ยวแตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นประสมกาตลาด 4Es ดา้นการเขา้ถึงผูบ้รโิภค ดา้นสรา้งความสมัพนัธ์ และ 
แรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ ดา้นเหตุผล ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั 0.05 รอ้ยละ 48.1  

 
ค าส าคญั : สว่นประสมการตลาด 4Es, แรงจูงใจ, การตดัสนิใจท่องเทีย่ว 

 
Abstract 

 
The aim of this research was to study the marketing mix 4Es and the factor of motivation affected the 

decision of Thai tourists on travel in the Bangkok metropolitan area. The sample in this research consisted of four 
hundred consumers who traveled in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data 
collection. The statistical hypotheses testing employed a t-test, a one way analysis of variance and multiple 
regression analysis, The results of the hypotheses testing were shown as follows: consumers of different genders, 
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ages, marital status, education, occupation and monthly income who made different decisions on travel at a 
statistically significant level of 0.05. The aspect of the marketing mix 4Es of Everywhere and Evangelism and 
motivation in the aspects of emotional and reasonableness affected the decisions of Thai tourists on travel at a 
statistically significant level of 0.05 by affecting the decisions at an average overall 48.1 percent  
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บทน า 

ในทุกวนันี้มปีระชากรท่องเทีย่วมากขึ้นทุกๆปี จากการท่องเทีย่วทีม่ากขึ้นนัน้ท าให้การท่องเทีย่วมคีวามส าคญัต่อ
เศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม อตัราการจ้างแรงงาน หรอืก่อให้เกดิรายไดใ้นประเทศ เมื่อ
พิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตการท่องเที่ยว โดยผลส ารวจจาก (ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 
2561) ไตรมาส 4/2561 ขยายตวัรอ้ยละ 3.7 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ในไตรมาส 3/2561 ปัจจยัหลกัมาจากการ
ขยายตวัของอุปสงค์ต่างประเทศและภายในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกบัจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้  
อย่างเช่นในดา้นผลิตภณัฑ์ สาขาโรงแรมและภตัตาคารขยายตวัรอ้ยละ 5.3 จากการขยายตวัรอ้ยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน
หน้า และเป็นการเรง่ตวัขึน้ทัง้บรกิารโรงแรมและบรกิารภตัตาคาร โดยบรกิารโรงแรมขยายตวัรอ้ยละ 5.6 บรกิารภตัตาคาร
ขยายตวัรอ้ยละ 5.2 โดยมปัีจจยัสนบัสนุนหลกัจากดา้นการท่องเทีย่วทัง้คนไทยที่เดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ และจ านวน
นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ 

การตลาดนัน้เป็นเครือ่งมอืหนึ่งในการด าเนินธุรกจิ น าไปสูผ่ลก าไรทีต่อ้งการ โดยเริม่จากการมองหาสิง่ทีต่อ้งการ
ของผูบ้รโิภคหรอืแกปั้ญหาของผูบ้รโิภค ความส าเรจ็ของการท าธุรกจินัน้ขึน้อยู่กบัอ านาจทีอ่ยู่ในมอืของผูบ้รโิภค และการที่
จะประสบความส าเรจ็ในธุรกจินัน้จะตอ้งเขา้ใจผูบ้รโิภคเสยีก่อน โดยส่วนประสมการตลาดจึงเป็นปัจจยัส าคญัหลกัในการ
พัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง การให้ความส าคญักบัองค์ประกอบต่างๆ ของ
ผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร  
ปัจจุบนัไดเ้ขา้สู่ยุค 4.0 เป็นยุคดจิิทอล การตลาดปรบัเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคเชน่กนั 
สว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) เริม่จาก McCarthy ไดค้ดิการตลาดแบบ 4Ps  อย่างทีเ่ราเหน็ แต่เมือ่ตลาดเริม่ไมใ่ช่ 
Mass Market แบบสมยัก่อน นักการตลาดกเ็ริม่กลบัมาปรบัตวัจาก 4Ps ที่เน้นไปเรื่องการคดิแบบ Business Centric ให้
กลายเป็น Customer Centric มากขึน้ และนัน่เลยกลายเป็นทีม่าของ 4Cs ซึง่ถูกน าเสนอโดย Robert F. Lauterborn เมือ่ใน
ปัจจุบนัเป็นยุค 4.0 ทีเ่ป็นยุคดจิทิอล เขา้มามบีทบาทเป็นอย่างมาก จงึท าใหม้กีารพฒันาแนวคดิขึ้นมาเป็น 4Es โดย Brian 
Fetherstonhaugh จากบทความ (Epuran, Ivasciuc, & Micu, 2015) 

Brian Fetherstonhaugh ประธานและซีอีโอของ Ogilvy One Worldwide ที่ท างานส่วนดิจิทัลในเครือ Ogilvy 
Group ทีเ่ป็นเอเยนซีร่ะดบัโลกภายใตเ้ครอื WPP ไดส้นบัสนุนการเปลีย่นสว่นประสมการตลาดแบบดัง้เดมิ - ทีรู่จ้กักนัในชือ่ 
"4Ps" ดว้ยรปูแบบสมยัใหม ่ - "4Es" การเปลีย่นแปลงนี้ประกอบกบัการผสมผสานรวมเขา้กบัแผนการตลาดเพื่อการพฒันา
กลยุทธ์ที่ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสีย่งในเศรษฐกจิร่วมสมยัของโรงแรมและการท่องเที่ยวเชิง
นวตักรรมไดด้ยีิง่ขึน้ 

จากแนวคดิของ Brian Fetherstonhaugh กล่าววา่ สว่นประสมการตลาดแบบ 4Es ไดแ้ก ่การสรา้งประสบการณ์
(Experience) ความคุม้ค่า (Exchange) การเขา้ถึงผูบ้รโิภค (Everywhere) การสรา้งความสมัพนัธ์ (Evangelism) ท าให้มี



ส่วนช่วยลดความเสีย่งในเศรษฐกจิร่วมสมยัของโรงแรมและพฒันาการท่องเที่ยวที่ดี รวมทัง้การศกึษาแรงจูงใจและการ
ตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทีเ่คยท่องเทีย่วในประเทศไทย ซึง่เป็นประโยชน์กบัธุรกจิโรงแรมและผูป้ระกอบการด้าน
ท่องเทีย่ว น าไปเป็นแนวทางในการพฒันา การท่องเทีย่วของประเทศไทยใหด้ขี ึน้ เพื่อกระตุน้นกัท่องเทีย่วชาวไทยตดัสนิใจ
ท่องเทีย่วในประเทศไทยของตนเองใหม้ากขึน้ รวมถงึเป็นการทีจ่ะท าใหเ้ศรษฐกจิดา้นการท่องเทีย่วดยีิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาด 4Es ประกอบดว้ย การสรา้งประสบการณ์ ความคุม้คา่ การเขา้ถงึผูบ้รโิภค 
การสรา้งความสมัพนัธ์ และ แรงจูงใจ ไดแ้ก ่ดา้นอารมณ์ และ ดา้นเหตุผล ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยในกรงุเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องนักท่องเทีย่ว ไดแ้ก ่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนัมกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4Es ประกอบดว้ย การสรา้งประสบการณ์ การเขา้ถึงผูบ้รโิภค ความคุม้ค่า การ
สรา้งความสมัพนัธ์ และแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ และ ดา้นเหตุผล มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วใน
กรงุเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) กล่าว
ว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา 
เหล่านี้มาใชใ้นการศกึษาความแตกต่างทางดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทย
ในกรงุเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 4Es ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวความคดิของ Brian Fetherstonhaugh 
(2000’s) ประธานและซอีโีอของ Ogilvy One Worldwide ทีท่ างานสว่นดจิทิลัในเครอื Ogilvy Group ทีเ่ป็นเอเยนซีร่ะดบัโลก
ภายใตเ้ครอื WPP ไดส้นบัสนุนการเปลีย่นส่วนประสมการตลาดแบบดัง้เดมิ - ทีรู่จ้กักนัในชือ่ "4Ps" ดว้ยรปูแบบสมยัใหม ่ - 
"4Es" การเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบกบัการผสมผสานรวมเขา้กบัแผนการตลาดเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในเศรษฐกิจร่วมสมยัของโรงแรมและเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วใหเ้หน็ถงึปัญหานี้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

การน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 4Es มาใชใ้นงานวจิยัคร ัง้นี้ 
เนื่องมาจากผูว้จิยัเห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 4Es ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยใน
กรงุเทพมหานคร จงึไดน้ าทฤษฎดีงักล่าวเขา้มาใชใ้นงานวจิยั เพื่อสรา้งกรอบแนวความคดิ และใชใ้นการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวความคดิของ พบิลู ทปีะปาล (2545, น.156 -159) กล่าวถงึ
สาเหตุของการเกดิแรงจูงใจไวด้งันี้ 



1. แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากการใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผู้
ซื้ออย่างมเีหตุผลก่อนว่า ท าไมจึงซื้อสนิคา้ชนิดนัน้ แรงกระตุ้นประเภทนี้ ในที่นี้จะยกตวัอย่างเป็นรถยนต์ ไดแ้ก่ ความ
ประหยดั ประสทิธภิาพและสมรรถภาพในการใช ้ความเชือ่ถอืได ้ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช ้ 

2. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive) ได้แก่ การเอาอย่างแข่งดีกนั ต้องการจุดเด่นเป็น
เอกเทศ ต้องการอนุโลมคล้อยตามผู้อื่น ต้องการความสะดวกสบายต้องการความส าราญเพลิดเพลินใจ และความ
ทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สงู 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตดัสินใจท่องเท่ียว ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, อา้งถงึใน แครี
ยา ภู่พฒัน์, 2551, น.11) กล่าวถึงข ัน้ตอนการตดัสนิใจ (Buying Decision Process) 5 ข ัน้ตอน แต่ผูว้จิยัไดศ้กึษาข ัน้การ
ตดัสนิใจ ท าใหส้ามารถทราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค และสามารถน ามาปรบัใชก้บักลยุทธ์ในการ วางแผนให้
ตรงกบัการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานครทีเ่คยท่องเทีย่วในประเทศไทย ที่

มอีายุ 15 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นผูท้ีส่ามารถตดัสนิใจท่องเทีย่วไดด้ว้ย 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้น้ี คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานครทีเ่คยท่องเทีย่วในประเทศไทย ที่

มอีายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิีการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไมท่ราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา & ฐิตา วานิชย์บญัชา, 2560) ซึ่ง ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ระดบัรอ้ยละ 5% ดงันัน้ผลจากการค านวณจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาจ านวน  385  ตวัอย่าง และเพิม่จ านวน
อย่างตวัอย่างไวท้ี่รอ้ยละ 5% กลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 15 ตวัอย่าง จึงไดข้นาดกลุ่มที่ก าหนดจ านวน 400 ตวัอย่าง การเลือก
กลุ่มตวัอย่าง 2 แบบโดยใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง จ านวน 200 คน เนื่องจากการแจกแบบสอบถามโดยพบหน้า
กนัท าใหค้ดักรองผูต้อบแบบสอบถามได ้ และการแจกแบบสอบถามออนไลน์ท าใหไ้ดค้วามหลากหลายของขอ้มลูต่างกนัไป 
และถามแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 200 คน เพื่อเขา้ถงึนกัท่องเทีย่วชาวไทยไดเ้ป็นอย่างด ีรวมเป็นทัง้หมด 400 คน 
โดยเรยีงล าดบัข ัน้ตอนดงันี้ 

วิธีท่ีการสุ่มตวัอย่าง 
วิธีท่ี 1 แจกแบบสอบถามด้วยตวัเองแบบ Three-Stage Sampling  
ขัน้ที่ 1 วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกเขตในกรุงเทพมหานครใชว้ธิีการจบั

ฉลากเลือกเขตในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต โดยเลือก 10% จาก 50 เขต ได ้5 เขต ไดแ้ก่ เขตสาทร เขตหว้ยขวาง 
เขตบางรกั เขตปทุมวนั และเขตราชเทว ี

ขัน้ที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเจาะจงเลอืกสถานทีบ่รเิวณหา้งสรรสนิคา้แต่ละ
เขต เนื่องจากเป็นสถานทีท่ีม่ปีระชากรวยัท างานจ านวนมาก ท าใหม้คีวามหลากหลายของกลุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ที ่3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบใชโ้ควตา (Quota Sampling) โดยใหโ้ควตา้แต่ละเขต เขตละเท่าๆกนั จ านวนเขตละ 
40 คน  

ขัน้ที ่4 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกจากบรเิวณสถานที ่ตามขัน้ที ่
2 จากกลุ่มยนิดใีหค้วามรว่มมอื ใหค้รบจ านวน 200 คน 

 
 
 



วิธีท่ี 2 แจกแบบสอบถามออนไลน์ 
ผูว้จิยัจะท าการโพสต์ลงิคข์องแบบสอบถามไวต้ามเพจท่องเทีย่วในเฟสบุ๊ค ไดแ้ก่ แบกกลอ้งไปเทีย่ว, TripTH ทรปิ

ไทยแลนด์, กรมการท่องเที่ยว, ททท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และผูต้อบแบบสอบถามสามารถคลิกไปยังหน้า
แบบสอบถามไดท้นัท ีซึง่ผูว้จิยัจะท าการสุม่ตวัอย่างใหค้รบตามจ านวนแบบสอบถาม 200 ชดุ  

เคร่ืองมือในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในงานวจิยัชิ้นนี้  คอื  แบบสอบถาม  ซึง่แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้
นี้สรา้งขึน้จากกรอบแนวความคดิในการศกึษา  โดยไดข้อ้มลูจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ โดยรปูแบบ
ของแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ไดแ้กข่อ้มลู เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และ ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 4E ซึ่งค าถามทัง้หมดในส่วนที ่2 ใชแ้บบสอบถามแบบปลาย

ปิด (Close-Ended Question) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาค

หรอืมาตราชว่ง (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกีย่วกบัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์และดา้นเหตุผล ซึง่ค าถามทัง้หมดในสว่นที ่3 ใชแ้บบสอบถาม

แบบปลายปิด (Close-Ended Question) ลกัษณะแบบสอบถามเใชแ้บบมาตราส่วนประมาณคา่ ( Rating Scale ) ซึง่การวดั

ขอ้มลูประเภทมาตราอนัตรภาคหรอืมาตราชว่ง (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ใช้

แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู

ประเภทมาตราอนัตรภาคหรอืมาตราชว่ง (Interval Scale) 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. การวเิคราะห์ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง 
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)  เสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  เพื่อใช้อธิบายลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และอาชพี และเพื่อใช้
อธบิายการตดัสนิใจท่องเทีย่วในประเทศของคนไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

1.2 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจท่องเทีย่วในประเทศของคนไทยในเขตกรงุเทพมหานครโดยแสดงเป็น
คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถติิเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใชท้ดสอบสมมตฐิานในการวจิยั ซึ่ง
สถติทิีใ่ชม้ดีงันี้ 

2.1 การทดสอบความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน กบัการตดัสนิใจท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ Independent t-test 
ส าหรบัทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั ในสมมติฐานขอ้ที่ 1 คอื ดา้นเพศ 
และสถานภาพ และใชส้ถติ ิOne-Way ANOVA ส าหรบัทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างที่มากกว่า 2 
กลุ่ม ในสมมตฐิานขอ้ที ่1 คอื ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2.2 การวเิคราะห์การตดัสนิใจท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาด 4Es ประกอบดว้ย ดา้นประสบการณ์ ดา้น
การเขา้ถงึผูบ้รโิภค ดา้นความคุม้ค่า ดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์ และ แรงจูงใจ ไดแ้ก ่ดา้นอารมณ์ และ ดา้นเหตุผล สง่ผล



ต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วในประเทศของคนไทยในกรงุเทพมหานคร ตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 โดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอย
เชงิพหุคณู (Multiple Regression) 
 

ผลการวิจยั 
ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค ่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน พบว่าจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผุต้อบแบบสอบถาม 
400 ตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 25-34 ปี มสีถานภาพสมรสโสด มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป  

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 4Es ประกอบดว้ย การสรา้งประสบการณ์ การเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภค ความคุม้คา่ การสรา้งความสมัพนัธ์ พบวา่ นกัท่องเทีย่วมกีารตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัด ี

ตอนที ่3 แรงจูงใจ ไดแ้ก ่ดา้นอารมณ์ ดา้นเหตุผล พบวา่ นกัท่องเทีย่วมกีารตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวไทยมกีารตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สว่นที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 1  ผู้บริโภคที่มีล ักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรงุเทพมหานคร 
แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 4Es ประกอบดว้ย การสรา้งประสบการณ์ การเขา้ถงึผูบ้รโิภค ความ
คุ้มค่า และการสร้างความสมัพันธ์ และแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านอารมณ์และเหตุผล ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานคร 
 

สรปุและอภิปรายผล 
จากการวจิยัเรือ่ง สว่นประสมการตลาด 4Es และแรงจูงใจทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาว

ไทยในกรงุเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
1. เพศ นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานครทีม่ ีเพศ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแตกต่างกนัโดยเพศ

หญิงจะมกีารตดัสนิใจท่องเที่ยวมากกว่าเพศชาย เนื่องจาก เพศหญิงส่วนใหญ่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสนิใจ แค่เห็นในสิง่ที่
สวยงามท าใหเ้กดิการตดัสนิใจไดง้า่ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปฐมลกัษณ์ สเุวชวณิชย์ (2550) ท าการศกึษาเรอืง “ปัจจยัที
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเทีย่วภายในประเทศของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุ่มวยัท างานในเขต
กรงุเทพมหานครทีต่อบแบบสอบถาม จะเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย 

2. อายุ นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานครที่ม ีอายุ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแตกต่างกนัโดยมี
อายุ 25.-34 ปี จะมกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วมากทีส่ดุ เนื่องจาก อายุเป็นปัจจยัทีท่ าใหม้คีวามแตกต่างในเรือ่งของความคดิการ
ตดัสนิใจ เนื่องจากความทา้ทายและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ในขณะทีค่นอายุมากจะมกีารใชเ้วลาไตรต่รองและหาขอ้มูล
กอ่นการตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบธรรมดาท าให้เกดิการตดัสนิใจไดย้ากกว่าคนที่มอีายุที่น้อยกวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 



ปฐมลกัษณ์ สเุวชวณิชย์ (2550)  ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจยัทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท่องเทยีวภายในประเทศของกลุ่มวยัท างาน
ในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มวยัท างานในเขตกรงุเทพมหานครทีต่อบแบบสอบถาม จะเป็นเพศหญงิมากกวาเพศชาย 
ชว่งอายุสว่นใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 25-34 ปี สว่นใหญ่มสีถานภาพโสดมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากที่สุด ซงึประกอบ
อาชพีพนักงาน/บรษิทัเอกชนมากทีสุ่ด และมรีายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดอืนมากทีสุ่ด ผลจากการศกึษาวจิยั
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท่องเทยีวของกลุ่มวยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร กลุ่มวยัท างานเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ
มากทสีดุ คอื 1-3 คร ัง้ต่อปี 

3. สถานภาพสมรส นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่ม ีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ
ท่องเที่ยวแตกต่างกนัโดยสถานภาพสมรสโสด จะมกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วที่สดุ เนื่องจาก สถานภาพสมรสโสด มเีวลาและ
ต้องการหากจิกรรมต่างๆ เพราะไม่มภีาระ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปฐมลกัษณ์ สุเวชวณิชย์ (2550) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง 
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเทียวภายในประเทศของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลจาก
การศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทีต่อบแบบสอบถาม จะเป็นเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 25-34 ปี ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากที่สุดซึง
ประกอบอาชพีพนักงาน/บรษิทัเอกชนมากที่สุด และมรีายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดอืนมากที่สุด ผลจากการ
ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพฤติกรรมการท่องเทียวของกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มวยัท างานเดนิทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากทสีดุ คอื 1-3 คร ัง้ต่อปี สว่นใหญ่เดนิทางท่องเทยีวภายในประเทศดว้ยวธิทีางรถยนต์สว่นตวัมากทีส่ดุ 

4. ระดบัการศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มกีารตดัสินใจ
ท่องเทีย่วแตกต่างกนัโดยระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจะมกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วมากทีส่ดุ เนื่องจาก ระดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีมเีวลาและเงนิเยอะขึน้ท าใหม้จีบัจ่ายมากหรอืเวลาในการตดัสนิใจท่องเทีย่วเยอะกว่าระดบัอื่น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อติกานต์ ไพโรจน์  พิริยะกุล และ  สุชาติ ทวีพรปฐมกุล  (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ  ของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยที ่เดนิทางไปท่องเทีย่วเมอืง หลวงพระบาง พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลทีแ่ตกต่างกนัของนกัท่องเทีย่วชาว
ไทยมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก เดนิทางไปท่องเที่ยวเมอืงหลวงพระบางทีแ่ตกต่างกนั โดยนักท่องเทีย่วที่อยู่ในวยั ผูใ้หญ่ มี
อาชพีมัน่คง มรีะดบัรายไดส้งูเพยีงพอในการท่องเทีย่วจะมคีวาม ตอ้งการท่องเทีย่วเมอืงหลวงพระบางมากกวา่นกัท่องเที่ยว
กลุ่มอื่นๆ ดา้นระดบัการศกึษา ผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาสงูอาจมหีน้าทีก่ารงานและรายไดท้ี่ มากกว่าผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาน้อย
กวา่ ท าใหส้ามารถตดัสนิใจเดนิทางไป ท่องเทีย่วไดง้า่ยกวา่กลุ่มอื่น  

5.อาชีพ นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานครทีม่ ีอาชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแตกต่างกนัโดย
อาชพี พนักงานบรษิทัอกชน/ลูกจา้ง จะมกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วมากที่สดุ เนื่องจาก พนักงานบรษิทัอกชน/ลูกจา้ง มรีายได้
เป็นของตวัเองท าใหต้ดัสนิใจไดง้า่ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อตกิานต์ ไพโรจน์ พริยิะกลุ และ สชุาต ิทวพีรปฐมกลุ (2555) 
ทีศ่กึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยที ่ เดนิทางไปท่องเทีย่วเมอืง หลวงพระบาง พบว่า 
ปัจจยัสว่นบคุคลทีแ่ตกต่างกนัของนกัท่องเทีย่วชาวไทยมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก เดนิทางไปท่องเทีย่วเมอืงหลวงพระบางที่
แตกต่างกนั โดยนกัท่องเทีย่วทีอ่ยู่ในวยั ผูใ้หญ่ มอีาชพีมัน่คง มรีะดบัรายไดส้งูเพยีงพอในการท่องเทีย่วจะมคีวาม ตอ้งการ
ท่องเทีย่วเมอืงหลวงพระบางมากกว่านักท่องเทีย่วกลุ่มอื่นๆ ดา้นอาชพีและระดบัรายได ้ผูท้ีม่อีาชพีมัน่คง มรีะดบัรายไดสู้ง
สามารถ ตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วไดง้า่ยกวา่ผูท้ีม่รีะดบัรายไดน้้อยหรอืมอีาชพีที่ รายไดไ้มแ่น่นอน  

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่ม ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีาร
ตดัสนิใจท่องเที่ยวแตกต่างกนัโดยรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึ้นไป จะมกีารตดัสนิใจท่องเที่ยวมากทีสุ่ด เนื่องจาก 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป จะมรีายไดท้ีสู่งท าให้ตดัสนิใจไดง้่ายไดบ้่อย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อติกานต์ 
ไพโรจน์ พริยิะกลุ และ สชุาต ิทวพีรปฐมกลุ (2555) ทีศ่กึษาวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย



ที่ เดนิทางไปท่องเที่ยวเมอืง หลวงพระบาง พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัของนักท่องเที่ยวชาวไทยมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลือก เดนิทางไปท่องเที่ยวเมอืงหลวงพระบางทีแ่ตกต่างกนั โดยนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวยั ผูใ้หญ่ มอีาชพีมัน่คง มี
ระดบัรายไดส้งูเพยีงพอในการท่องเทีย่วจะมคีวาม ตอ้งการท่องเทีย่วเมอืงหลวงพระบางมากกวา่นกัท่องเทีย่วกลุ่มอื่นๆ ดา้น
อาชพีและระดบัรายได ้ผูท้ีม่อีาชพีมัน่คง มรีะดบัรายไดส้งูสามารถ ตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วไดง้า่ยกวา่ผูท้ีม่รีะดบัรายได้
น้อยหรอืมอีาชพีที ่รายไดไ้มแ่น่นอน 

7. ส่วนประสมการตลาด 4Es ด้านการสร้างประสบการณ์ (Experience) ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วใน
กรงุเทพมหานคร เนื่องจาก นกัท่องเทีย่วอาจจะตอ้งการความสงบทีจ่ะผอ่นคลายและความปลอดภยั ไมต่อ้งการไปเผชญิกบั
อะไรใหม่ๆ  ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา สงเคราะห์กลุ (2558) เรือ่ง ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อ การตดัสนิใจเดนิทางไป
ต่างประเทศของเยาวชนไทย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีความส าคญัต่อระดับการตัดสนิใจเดินทางไปต่างประเทศของ 
เยาวชนไทยอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ความต้องการสมัผสัหรือเห็นบรรยากาศ  ของต่างประเทศ ความต้องการหา
ประสบการณ์ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  มผีลต่อ การตดัสนิใจเดนิทางมากทีส่ดุ 

8. ส่วนประสมการตลาด 4Es ด้านการเข้าถึงผู้บริโภค (Everywhere) ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานคร เนื่องจาก การสือ่สารหรอืการดนิทางทีส่ะดวกสบายมากขึ้นและไมม่คีวามยุ่งยาก
ในการเดนิทางท่องเทีย่วชว่ยเพิม่การตดัสนิใจท่องเทีย่วไดร้วดเรว็มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชตุมิา น้อยใจด ี(2556) 
ได้ท าการวิจยัเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ  ตัดสินใจเลือกเดินทางไป เที่ยวประเทศญี่ปุ่ น ใน กรณีที่มีการยกเลิกวีซ่า ของ
ประชาชนในเขต กรงุเทพมหานคร พบวา่ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร มลูเหตุจูงใจ และทศันคตทิีม่ตี่อการท่องเทีย่วประเทศ ญีปุ่่ น
ที่แตกต่างกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจเลอืกเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศ ญี่ปุ่ นในกรณีที่มกีารยกเลกิวซี่า โดยการรบัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร มลูเหตุจูงใจและทศันคตทิีม่ตี่อการท่องเทีย่วประเทศ ญีปุ่่ น และการตดัสนิใจเลอืกเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น
ในกรณีที่มกีาร ยกเลิกวซี่านัน้มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนั หากมกีารรบัรู้ ขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการท่องเที่ยว
ประเทศญีปุ่่ นเพิม่มากขึน้ จะสง่ผลใหม้กีาร ตดัสนิใจเลอืกเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ นในกรณีทีม่กีารยกเลิกวซี่าเพิ่ม 
มากขึน้ตามไปดว้ย 

9. ส่วนประสมการตลาด 4Es ด้านความคุ้มค่า (Exchange) ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยในกรงุเทพมหานคร เนื่องจากผูต้อบแบบสอบถามอาจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการโดยไมส่นใจราคาหรอื
ความคุม้คา่ของสนิคา้บรกิารนัน้ ขอเพยีงใหไ้ดใ้นสิง่ทีต่อ้งการจรงิๆ สอดคลอ้ง สริชิยั ดเีลศิและสภุาวด ีรตันพงศพ์นัธ์ (2561) 
ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผา่นระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ของกลุ่มผูบ้รโิภคตลาดเฉพาะ
กลุ่ม ที่กล่าวว่า มีกลุ่มลูกค้าอีกประเภทหนึ่ง ที่มีศกัยภาพในการซื้อสินค้าและบริการสูง คือ สินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) เป็นการขายสนิคา้ใหก้บักลุ่มคนเฉพาะกลุ่มที่มคีวามตอ้งการสนิคา้บาง ประเภท ทีม่คีูแ่ขง่ในตลาดน้อยเพราะขนาด
ตลาดมขีนาดเล็กจงึไม่ดงึดูดคู่แข่งรายใหญ่ ผูบ้รโิภคในตลาดมคีวาม ต้องการสนิคา้จรงิๆ ย่อมยินยอมที่จะซื้อสนิคา้ไมว่า่
ราคาระดบัใดกต็าม 

10. ส่วนประสมการตลาด 4Es ด้านการสร้างความสมัพนัธ์ (Evangelism) ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยว
ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานคร เนื่องจาก เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีบันกัท่องเทีย่วขึน้อยู่กบัการผสมกนั
ดา้น ความน่าสนใจและการเป็นหนึ่งของชมุชน แหล่งท่องเทีย่วตอ้งมคีวามดงึดดูใจที่จะใหเ้กดิการประทบัใจ ไดรู้ส้กึเป็นคนที่
นัน้ ท าให้เกดิความผูกพนัและของที่ระลึกท าให้นึกถึงสรา้งความสมัพนัธ์ที่อยากจะแนะน าหรอืบอกต่อเพื่อชกัชวนบุคคล
ใกล้ชิดหรือบุคคลอื่นมาเป็นการเพิ่มการตดัสินใจมากขึ้น  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิรินภา สงเคราะห์กุล (2558) ได้
ศกึษาวจิยัเรือ่ง ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อ การตดัสนิใจเดนิทางไป ต่างประเทศของ เยาวชนไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาด มี
ความส าคญัต่อระดบัการตดัสนิใจเดนิทางไปต่างประเทศ ของเยาวชนไทยอยู่ในระดบัมาก ไมว่า่จะเป็นเรือ่งคา่ใชจ้่ายในการ



เดนิทาง ความมชีือ่เสยีงของประเทศ สว่นลดหรอืโปรโมชัน่ต่างๆ เชน่ ทีพ่กัแรม ตัว๋ เครือ่งบนิโดยสาร หรอืความสะดวกใน
การคมนาคม เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่มผีล ต่อการตดัสนิใจเดนิทาง 

11. แรงจงูใจ ด้านอารมณ์ สง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานคร เนื่องจาก 
การตดัสนิใจดา้นอารมณ์ความรูส้กึนัน้จะใชเ้วลาไมน่านและตดัสนิใจจากเพื่อนฝงูชกัชวนไดง้า่ยท าใหเ้กดิการตดัสนิใจไดง้่าย  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา สงเคราะห์กลุ (2558) ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อ การตดัสนิใจเดนิทางไป 
ต่างประเทศของ เยาวชนไทย พบว่า ปัจจัยด้านสงัคม มีความส าคญัต่อระดบัการตดัสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ  
เยาวชนไทยอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบวา่ การไดร้บัค าชกัชวนจากเพื่อนมผีล ต่อการตดัสนิใจเดนิทางมากทีส่ดุ 

12. แรงจงูใจ ด้านเหตผุล สง่ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในกรงุเทพมหานคร เนื่องจาก 
เหตุผลของการตดัสินใจท่องเที่ยวต้องการแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ตดัสนิใจไดง้า่ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บรรจบพร สมุนรตันกลู (2544) ทีศ่กึษาวจิยัเรือ่ง เรือ่งความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยั
ที ่กอ่ใหเ้กดิการเดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในจงัหวดักาญจนบรุ ีพบวา่ แหล่งขอ้มลูของจงัหวดักาญจนบุรี 
ที่นักท่องเทีย่วไดร้บัคอื ประสบการณ์จากทีเ่คยเดนิทางมาท่องเที่ยว สนิคา้ที่ระลึก ของฝาก มคีวามเหมาะสม ส่วนในดา้น
ความคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรมทางการท่องเทีย่วที่นกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจในระดบัมาก คอื เล่น น ้าตก ดา้นสว่นผสมทาง
การตลาดพบวา่ นกัท่องเทีย่วทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรมทางการท่องเทีย่วที่ นกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจในระดบัมาก 
คอื ชือ่เสยีงและความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ว 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาด 4Es และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาว
ไทยในกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้คดิเหน็และเสนอแนะ สรปุดงันี้ 

1. ผูป้ระกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่พกัโรงแรม บรษิทัทวัร์ต่างๆ ควรจดัท ากลยุทธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนักท่องเที่ยว โดยมุง่เน้นไปที่กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีเ่ป็นเพศหญงิ อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี อาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจ้าง มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึ้นไป เนื่องจาก
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วมากกวา่นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่มอื่น 

2. การเขา้ถงึผูบ้รโิภค ฝ่ายการตลาดควรเพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึผูบ้รโิภคและควรสง่เสรมิการสื่อสารเพื่อใหเ้ข้าถึง
ผูบ้รโิภคไดทุ้กช่องทาง และเพิ่มสิง่อ านวยความสะดวกในการการช าระเงนิ และการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อให้เกดิการ
ตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้ 

3. ฝ่ายการตลาด ควรจะสรา้งความสมัพนัธ์ (Evangelism) กบันักท่องเทีย่วใหเ้กดิความสนิทสนมเป็นมติรกนั ให้
รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของที่นัน้ และ เพิ่มคุณค่าของสถานที่ท่องเทีย่วหรอืทีพ่กันัน้ ให้เกดิความประทบัใจ หรอืมกีารจดัอบัดบั
สถานทีท่่องเทีย่ว ใหผู้บ้รโิภคเกดิการแนะน าหรอืบอกต่อกนัออกไป เพื่อสง่ผลใหเ้กดิการตดัสนิใจ 

4. ฝ่ายการตลาดหรอืผูป้ระกอบการ นัน้ควรที่จะสรา้งบรรยากาศ ของสถานทีท่่องเทีย่วและสถานทีพ่กัให้มคีวาม
ผอ่นคลาย เป็นทีส่ าหรบัมาพกัผอ่นจรงิๆ โดยการท าโฆษณาถงึ การไปพกัผอ่น ผอ่นคลาย มบีรกิารพเิศษ เชน่ การนวดผอ่น
คลาย เพื่อเพิม่แรงกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจมากขึน้กบักลุ่มนกัท่องเทีย่วทีท่่องเทีย่วโดยใชแ้รงจูงใจดา้นอารมณ์ 

5. ฝ่ายการท่องเที่ยวควรจะสรรหาจุดน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว และโปรโมทเกีย่วกบัที่ท่องเที่ยวและที่พกั
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลายของแหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ จะช่วยใหเ้กดิความน่าสนใจเพิม่ขึน้กท็ าใหก้ารตดัสนิใจท่องเทีย่วมาก
ยิง่ขึน้กบักลุ่มนกัท่องเทีย่วทีท่่องเทีย่วโดยใชแ้รงจูงใจดา้นเหตุผล 



6. เนื่องจากความคุม้คา่ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ดงันัน้ ฝ่ายการตลาดและผูป้ระกอบการ ควรเน้นทีก่ารตลาดเฉพาะ
กลุ่ม เพิม่ความหรหูราและสรา้งคณุคา่ใหต้ลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และก าหนดกลยทุธ์การตลาดเน้นไปทีร่าคาแพง  

7. เนื่องจากดา้นการสรา้งประสบการณ์ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ดงันัน้ นกัการตลาดหรอืผูป้ระกอบการ ควรเน้นการ
ใหบ้รกิารดา้นอื่นและลดการท าตลาดในสว่นนี้ลงแต่ยงัคงไวอ้ยู่ และเอางบประมาณไปทดแทนในส่วนอื่นแทน 
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