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o ปญหาของผูใหบริการขนสงอาหาร ในยุค New Normal 1946 

ติลา เลาหวิรภาพ   

o การศึกษา ผลการสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  

สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสารภาคพ้ืน ระดับ 3  กรณีศึกษา: 

นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1962 

สุภัชฎา  ตุลวรรธนะ   

o แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรดวยการออกแบบประสบการณที่นาจดจํา 

ใหแกนักทองเที่ยว ไรกาแฟหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

1982 

ธนวัฒน เพชรพันธ รัชชุกร จรวิรัตน และสุธินี แปงคํา   

o ปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับการจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็ก 1997 

สุวดี บุญมาจรินนท เสาวลักษณ สุดประเสริฐ รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล ชนิดาภา วัชรพุกก               

และอัจฉริญาพร ตั้งปติจิระ 

  

o การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 

2010 

ธนธร วชิรขจร และจงสวัสดิ์ จงวัฒนผล  

สาขานิติศาสตร และสาขามนุษยศาสตร  

o การพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาในบทบาทพนักงานสอบสวน 2027 

สันติ ผิวทองคํา   

o หลักการและแนวทางการดําเนินงานของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ภายใตองคกรเพ่ือ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

2053 

 อรอมล อาระพล   

o กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของผูประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ 2069 

อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล   
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ROOM 7 สาขานิเทศศาสตรและการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ  

Chairman: อาจารย ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล และผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท   

ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

1 0027 09.00-09.20 น. การปรับตัวการทํางานดานโฆษณาในสถานการณ

โรคระบาดไวรัสโควิด-19 

กาลัญ วรพิทยุต คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

2 0058 09.20-09.40 น.  รูปแบบการนําเสนอและมาตรวัดประสิทธิภาพการ

เขาถึงผูชมรายการขาวโทรทัศนบนเว็บไซตและส่ือ

สังคมออนไลน 

นภารัตน พฤกษสุราลัย คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

3 0060 09.40-10.00 น.  การประกอบสรางความหมายนางเอกโสเภณีผาน

ละครโทรทัศนในประเทศไทย 

ปยกาญจน กาญจนบุรางกูร คณะวารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชน             

ม.ธรรมศาสตร 

4 0061 10.00-10.20 น. การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะหแนวทางการ

ปกปองคุมครองสิทธิเด็กในการรายงานขาวบนส่ือ

สังคมออนไลน 

ปาจารีย ปุรินทวรกุล ภาควิชานิเทศศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ม.บูรพา 

5 0085 10.20-10.40 น.  พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจและการใช

ประโยชนของผูชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย 

วิโรตม เอี๊ยะตะกูล คณะมนุษยศาสตร      

ม.เกษตรศาสตร 

6 0092 10.40-11.00 น.  การประเมินผลของการรําอาเศียรวาทเทิดพระ

เกียรติ ์ร.๒ ท่ีมีผลตอการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน

บนฐานภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน 

ฌาณ เจนสมบูรณ คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร       

ม.มหิดล 

7 0094 11.00-11.20 น. การกําเนิดของเรดไฟว: ตํานานและศาสนาในสตาร

วอส จักรวาลภาพยนตรมารเวล และ “ศิลปะ

รูปแบบใหม” 

Thomas Edward Smith คณะมนุษยศาสตร      

ม.หอการคาไทย 

8 0095 11.20-11.40 น.  การคุกคามทางเพศบนส่ือสังคมออนไลน  และ

พฤติกรรมการตอบสนองของเยาวชนไทย 

วีระศักดิ์ ประดิษฐรอด คณะมนุษยศาสตร      

ม.เกษตรศาสตร 

9 0106 11.40-12.00 น. พุทธวิธีการส่ือสารแบรนดผานโซเชียลออดิโอ สมเกียรต ิเหลืองศักดิ์ชัย คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

10 0112 13.00-13.20 น.  การเลาเร่ืองในภาพยนตร ประภาส  นวลเนตร คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 

11 0181 13.20-13.40 น. ผูชมภาพยนตรวัยหนุมสาว กับการชมภาพยนตร

ไทยในยุคดิจิทัล 

อรดล  แกวประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร  

ม.หอการคาไทย 
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ลําดับ Paper 

No. 

เวลาท่ีนําเสนอ ช่ือบทความ ผูนําเสนอ หนวยงานท่ีสังกัด  

12 0031 13.40-14.00 น. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

เรือสําราญตอการจัดการแหลงทองเท่ียวและ

กิจกรรมการทองเท่ียวบนฝง: กรณีศึกษาทาเรือ

แหลมฉบัง ประเทศไทย 

สุรพร มุลกุณี คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 

13 0091 14.00-14.20 น. ปญหาของผูใหบริการขนสงอาหาร ในยุค New 

Normal 

ติลา เลาหวิรภาพ คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมการบริการ 

ม.หอการคาไทย 

14 0100 14.20-14.40 น.  การศึกษา ผลการสอบประเมินสมรรถนะบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขา

วิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานตอนรับผูโดยสาร

ภาคพื้น ระดับ 3  กรณีศึกษา: นักศึกษาสถาบัน

พัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

สุภัชฎา  ตุลวรรธนะ สถาบันพัฒนาบุคลากร

การบิน ม.เกษมบัณฑิต 

วิทยาเขตรมเกลา 

15 0120 14.40-15.00 น.  แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรดวย

การออกแบบประสบการณท่ีนาจดจํา ใหแก

นักทองเท่ียว ไรกาแฟหมูบานดอยชาง ตําบลวาวี 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

ธนวัฒน เพชรพันธ คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 

16 0173 15.00-15.20 น.  ปจจัยการสรางประสบการณอันนาจดจําสําหรับ

การจัดงานอีเวนทงานแตงงานขนาดเล็ก 

สุวด ีบุญมาจรินนท คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 

17 0175 15.20-15.40 น. การรับรูความเส่ียงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจ

ไมเดินทางทองเท่ียวในประเทศของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 

ธนธร วชิรขจร คณะการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ    

ม.หอการคาไทย 
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การรบัรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสนิใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศ

ของนกัทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 
COVID-19 Risk Perception and Decision Not to Travel in Thailand 

among Domestic Tourists during New Year Holidays 2021 
 

ธนธร วชิรขจร 0

1, จงสวัสด์ิ จงวัฒนผล 1

2 

Thanathorn Vajirakachorn1, Jongsawas Chongwatpol2 
 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 ของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความ

เสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวง

เทศกาลปใหม 2564 โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

นักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 1,273 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression 

Analysis) และแบบจําลองตนไมตัดสนิใจ (Decision Tree Model) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญ

ที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 

2564 ไดแก การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยา และดานสุขภาพ โดยการรับรูความเสี่ยงดานความพึง

พอใจเปนตัวแปรสําคัญที่สุดในการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยว 

 

คําสําคัญ: การรับรูความเสี่ยง การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว การทองเที่ยวในประเทศ COVID-19  

 

Abstract 

 The objectives of this study were to study COVID-19 risk perception of Thai 

tourists and to investigate the relationship between COVID-19 risk perception of Thai 

tourists and their decision not to travel in Thailand during New Year Holidays 2021. 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

   Email: thanathorn_vaj@utcc.ac.th 
2 รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร Email: jongsawas.c@nida.ac.th 



 

2011 

 

Online questionnaire was used as a tool to collect data from 1,273 Thai tourists. 

Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, Logistic Regression Analysis, and Decision Tree Model. The results showed 

that tourist’s perception of psychological risk and health risk were important factors 

affecting decision not to travel in Thailand during New Year Holidays 2021. Moreover, 

tourist’s perception of satisfaction risk is the most important factor to predict tourist’s 

decision not to travel. 

Keywords: Risk Perception, Travel Decision, Domestic Travel, COVID-19 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ต้ังแตชวงปลายป ค.ศ. 2019 จนถึงปจจุบัน นอกจาก

จะสงผลตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของประชาชนทั่วทุกมุมโลกแลว ยังสงผลกระทบ

ตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั่วโลกอีกดวย ซึ่งผลกระทบตางๆ ที่เกิดข้ึนน้ันมีความ

รุนแรงกวาการเกิดโรคระบาดในอดีตที่ผานมา ไมวาจะเปนการระบาดของโรค SARS ในป ค.ศ. 

2003 โรค H1N1 ในป ค.ศ. 2009 หรือโรค MERS ในป ค.ศ. 2012 (Baldwin and di Mauro; 

2020; Hyunh, 2020; Matiza, 2020) นอกจากน้ี การเดินทางทองเที่ยวยังถูกมองวามีสวนสําคัญที่

ทําใหการระบาดของไวรัส COVID-19 ลุกลามไปทั่วโลก สงผลใหเกิดความเสียหายตอภาคธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการทองเทีย่วและการบริการเน่ืองจากหลายประเทศประกาศปดประเทศไมใหมกีารเดิน

ทางเขา-ออก รวมถึงออกมาตรการและขอบังคับดานการเดินทางเพื่อควบคุมการระบาดของโรค และ

ย่ิงเกิดการแพรระบาดของโรคมากเทาไหร ความตองการในการเดินทางทองเที่ยวก็ย่ิงลดนอยลง 

(Arezki and Nguyen, 2020; Stezhko et al., 2020; Yanga et al.,2020)  

ในสวนของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการทองเที่ยวมากถึง 17.64% ตาม

รายงานภาวะเศรษฐกิจการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ผูจัดการ

ออนไลน, 2564) ปญหาวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองทําใหการทองเที่ยวภายในประเทศ

ตองหยุดชะงัก นักทองเที่ยวชะลอการเดินทางเน่ืองจากมีความกังวลใจเกีย่วกับโรค COVID-19 อัตรา

การเขาพักโรงแรมเหลือเพียง 0-5% จากนักทองเที่ยวภายในประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

รายงานวา มาตรการตางๆ ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 เชน มาตรการหามการเดินทาง การจํากัดจํานวนคน จะทําใหภาคอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวของประเทศไทยสูญเสียรายไดทางเศรษฐกิจในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2564 ประมาณ 

1.38 แสนลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2564)    



 

2012 

 

จากรายงานของสวนดุสิตโพล ซึ่งทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทั่ว

ประเทศพบวากลุมตัวอยางจํานวนมากถึง 92.71% คิดวา ความกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 เปนสิ่งที่

สงผลตอการวางแผนการทองเที่ยวชวงปใหม พ.ศ. 2564 (The Bangkok Insight Editorial Team, 

2564) ในสวนของประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดทํา

การสํารวจแผนการเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัดในชวงวันหยุดยาวเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม 

พบวา 54.8% ไมมีแผนเดินทางทองเที่ยวในชวงปใหม พ.ศ. 2564 และ 40.7% ยกเลิกหรือเลื่อน

แผนการเดินทางไปตางจังหวัดในชวงเทศกาลปใหมที่ไดวางแผนไวกอนหนา สืบเน่ืองมาจากปญหา

การระบาดของ COVID-19 (ไทยรัฐออนไลน, 2563)  

จากผลการศึกษาขางตน ทําใหทราบวานักทองเที่ยวชาวไทยชะลอการเดินทาง หรืองดการ

เดินทางทองเที่ยว เน่ืองจากนักทองเที่ยวมีความกังวลใจเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรค COVID-19 

จนสงผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย แต

การศึกษาเหลาน้ันยังขาดขอมูลเชิงลึกวาปจจัยใดที่เปนตนเหตุของความกังวลในจนสงผลกระทบตอ

แผนการเดินทางทองเที่ยว นอกจากน้ี จากการศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ยังไมพบขอมูลวาการ

รับรูความเสี่ยงเกี่ยวกับโรค COVID-19 ในดานใดที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุด ดังน้ัน การศึกษาเพื่อใหทราบวาการรับรูเกี่ยวกับความ

เสี่ยงในดานใดที่มีอิทธิพล และสงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวหรือไมเดินทางทองเที่ยว จะ

ชวยใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมถึงหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวของ สามารถวางแนวทางการดําเนินการ ออกมาตรการหรือนโยบายเพื่อสรางความเช่ือมั่น และ

คลายความกังวลใจของนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 ของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 

2564 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไม

เดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 

 

 

 



 

2013 

 

การรับรูความเสี่ยงกับการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว  

โดยทั่วไป การรับรูความเสี่ยง หมายถึง การรับรูของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เกี่ยวกับความไม

แนนอน และผลที่ตามมาในดานลบจากการซื้อสินคาหรือบริการ (Resinger and Mavondo, 2005) 

ในบริบทดานการทองเที่ยว การรับรูความเสี่ยงเกี่ยวของกับการรับรูของนักทองเที่ยวในดานความไม

แนนอน ผลลัพธที่ไมเปนไปตามที่คาดคิดจากการเดินทางทองเที่ยว รวมถึงจากสินคาและบริการ

ทางการทองเที่ยว (Adam, 2015) He, Park, and Roehl (2013) อธิบายวา นักทองเที่ยวมีความ

เปนไปไดที่จะรับความเสี่ยงที่สูงกวาผูบริโภคหรือลูกคาที่ซื้อสินคาประเภทอื่นๆ เน่ืองจาก

ประสบการณทางการทองเที่ยวน้ันไดมาจากการบริการซึ่งเปนสินคาประเภทที่จับตองไมได และการ

บริโภคสินคาเกิดข้ึนในขณะเดียวกับการผลิตสินคา หมายความวา นักทองเที่ยวไมสามารถคาดการณ

ถึงคุณภาพของสินคาทางการทองเที่ยวกอนลวงหนาได นอกจากน้ี สถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

ปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องของการกอการราย สถานการณความไมสงบ รวมถึงโรคระบาดที่รนุแรง ทํา

ใหเกิดความเสี่ยงในการเดินทางทองเที่ยวซึ่งสงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวอยางหลีกเลี่ยง

ไมได  

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงหรือความไมแนนอนในการเดินทางทองเที่ยว 

( Fuchs and Reichel, 2011; He, Park, and Roehl, 2013; Qi, Gibson, and Zhang, 2009; 

Resinger and Mavondo, 2005) สามารถแบงประเภทของความเสี่ยงออกเปนหลายประเภท เชน 

ความเสี่ยงดานสุขภาพ (Health) ดานจิตวิทยา (Psychological) ดานกายภาพ (Physical) ดาน

อุปกรณ (Equipment) ดานการเงิน (Financial) ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) ดานเวลา 

(Time) ดานสังคม (Social) ดานการกอการราย (Terrorism) และดานความไมมั่นคงการเมือง 

(Political Instability) เปนตน อยางไรก็ ดี เมื่อศึกษาเรื่องการรับรูความเสี่ยงในบริบทของ

สถานการณโรคระบาด COVID-19 Matiza (2020) ระบุวา ความเสี่ยงดานสุขภาพ ดานจิตวิทยา 

และดานสังคม เปน 3 ดานที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมากที่สุด 

ซึ่งความเสี่ยงดานสุขภาพในการทองเที่ยวน้ันเกี่ยวของกับความเปนไปไดที่นักทองเที่ยวจะไดรับ

อันตรายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวหรือขณะที่รวมกิจกรรมทางการทองเที่ยว ความเสี่ยงดาน

จิตวิทยา หมายถึง ความเปนไปไดที่ประสบการณการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดรับจะไมใชสิ่งที่

นักทองเที่ยวช่ืนชอบหรือสอดคลองกับภาพลักษณความเปนตัวตนของนักทองเที่ยวผูน้ันจนทําให

นักทองเที่ยวเกิดความกังวลใจ (Adam, 2015) สวนความเสี่ยงดานสังคม หมายถึง การที่ผูคนรอบ

ขางหรือกลุมอางอิงทางสังคมของนักทองเที่ยวผูน้ัน เชน เพื่อนหรือญาติ มีความคิดเห็นในดานที่ไมดี

เกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางทองเทีย่วของนักทองเทีย่วผูน้ันจนเกิดเปนความกังวลใจ (Wang, 2017) 

นอกจากน้ี ความเสี่ยงดานความพึงพอใจก็มีความสําคัญเมื่อคํานึงถึงประสบการณที่นักทองเที่ยวจะ

ไดรับเมื่อเดินทางทองเที่ยว โดยความเสี่ยงดานความพึงพอใจ หมายถึง ความเปนไปไดที่นักทองเที่ยว



 

2014 

 

จะผิดหวังหรือไมไดรับความพึงพอใจเน่ืองจากการทองเที่ยวครั้งน้ันไมเปนไปตามที่คาดหวังไว (He, 

Park, and Roehl, 2013) 

ในดานความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวน้ัน 

Neuburger and Egger (2021) พบวา การรับรูความเสี่ยงจากการทองเที่ยวมีความสัมพันธอยางย่ิง

กับความต้ังใจที่จะเปลี่ยนแผนการเดินทาง การเลือกจุดหมายปลายทาง หรือการเปลี่ยนจุดหมาย

ปลายทางเพื่อหลกีเลี่ยงบางสถานที่ นอกจากน้ียังพบวา เมื่อนักทองเที่ยวรับรูความเสี่ยงในระดับสูง

จะตอบสนองโดยการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง จึงสามารถสรุปไดวา 

นอกจากที่การรับรูความเสี่ยงจะสงผลตอการเลอืกสถานที่ทองเที่ยวแลว ยังมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยว

ในการตัดสินใจวาจะไม เ ดินทางต้ังแตแรก หรือไมกลับไปเที่ยวซ้ํ ายังสถานที่ เ ดิมอีกดวย 

( Rittichainuwat and Chakraborty, 2009; Neuburger and Egger, 2021; Resinger and 

Mavondo, 2005) 

ทั้งน้ี เมื่อศึกษาบริบทการทองเที่ยวของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา การ

ทองเที่ยวมีการหดตัวลงเปนอยางมากเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

อยางไรก็ดี รัฐบาลไดออกมาตรการฟนฟูการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศ เชน โครงการเราเที่ยวดวยกัน และโครงการกําลังใจ เปนตน สงผลใหการทองเที่ยว

ภายในประเทศเริ่มฟนตัวมากข้ึนในชวงครึ่งปหลัง (กนกกร ณ ระนอง, 2563) ดังน้ัน การออก

มาตรการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจึงเปนปจจัยอีกดานที่ผูวิจัยนํามาประกอบการศึกษาเกี่ยวกับ

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ ใช ใน

การศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศ โดยเก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 1,273 ชุด ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลต้ังแตวันที่ 6 – 16 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

แบบสอบถามสําหรับการเก็บขอมูลแบงออกเปน 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว จํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 3 ความตระหนักรูเกี่ยวกับโรค COVID-19 จํานวน 2 ขอ ซึ่งสวนที่ 1 – 3 เปนคําถามลักษณะ

เลือกตอบ สวนที่  4 การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 จํานวน 15 ขอ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (Likert Scale) และสวนที่ 5 การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 

2564 จํานวน 1 ขอ เปนลักษณะเลือกตอบ 



 

2015 

 

จากขอมูลที่เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของเน้ือหาของแบบสอบถาม นํามา

ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดวยโปรแกรม SAS® Enterprise Miner™ (ภาพที่ 1) 

ซึ่งการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการทองเที่ยว ความตระหนักรู

เกี่ยวกับโรค COVID-19 และการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) การ

วิเคราะหขอมูลการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ

ชวงเทศกาลปใหม 2564 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค 

COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาล

ปใหม 2564 ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression 

Analysis) และแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Model) เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดง Process Flow ของการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม SAS® Enterprise Miner™ 
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สรุปผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังน้ี ขอมูลสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถาม จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,273 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.37 มีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 69.50 มีอาชีพเปนนักเรียน/

นักศึกษา คิดเปนรอยละ 56.71 ระดับการศึกษากําลังศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.30 

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.46  

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกแหลงขอมูล

ทองเที่ยวจากโซเชียลเน็ตเวิรคมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.53 มีการวางแผนลวงหนากอนการ

เดินทางระหวาง 1 สัปดาห – 1 เดือน คิดเปนรอยละ 33.30 ลักษณะการเดินทางเปนรูปแบบการ

เดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ คิดเปนรอยละ 36.30 โดยบุคคลที่มีสวนสําคัญที่สุดในการออก

ความคิดเห็นเพื่อเลือกสถานที่ทองเที่ยวในแตละครั้ง คือ ครอบครัว/ญาติ คิดเปนรอยละ 32.91 

ชวงเวลาที่เดินทางทองเที่ยวโดยสวนใหญเปนชวงวันหยุดเทศกาล (มีวันหยุดยาวติดตอกัน) คิดเปน

รอยละ 37.31 ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาการทองเที่ยวในแตละครั้งคือ 3 วัน คิดเปนรอยละ 44.93  



 

2017 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการ

ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแยกรายขอ 

 การรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19กับการตัดสินใจเดินทาง

ทองเท่ียว 

𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ดา
นส

ุขภ
าพ

 

ฉันมีความกังวลใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค COVID-19 (X1) 3.47 1.13 มาก 

ฉันมีโอกาสติดเช้ือโรค COVID-19ขณะเดินทางทองเที่ยว (X2) 2.65 1.27 ปาน

กลาง 

ฉันมีความกังวลใจในระบบการควบคุมการติดตอของโรค COVID-19 

(X3) 

3.20 1.19 ปาน

กลาง 

ฉันมีความกังวลใจวาจะไมไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโรค COVID-

19 (X4) 

3.18 1.18 ปาน

กลาง 

ฉันทราบวิธีการปองกันการติดตอของโรค COVID-19 (X5) 3.70 1.10 มาก 

ฉันมีความกังวลวาจะติดเช้ือโรค COVID-19 ระหวางการทองเที่ยว 

หากฉันเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X6) 

3.10 1.18 ปาน

กลาง 

ฉันคิดวาอาจมีการระบาดของโรค COVID-19 ในแหลงทองเที่ยว (X7) 3.21 1.14 ปาน

กลาง 

คว
าม

เส
ี่ยง

ดา
นจ

ิตวิ
ทย

า การรับทราบขอมูลขาวสารการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทําให

ฉันรูสึกวามีความเสี่ยงหากตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาล

ปใหม 2564 (X8) 

3.21 1.09 ปาน

กลาง 

ฉันกังวลวาการแพรระบาดของโรค COVID-19 จะทําใหฉันไมได

เดินทางทองเที่ยว (X9) 

3.29 1.17 ปาน

กลาง 

คว
าม

เส
ี่ยง

ดา
นส

ังค
ม เพื่อน/ญาติอาจไมเห็นดวยหากฉันตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวง

เทศกาลปใหม 2564 (X10) 

2.98 1.17 ปาน

กลาง 

ฉันมีความกังวลวาผูอื่นมองวาฉันอาจจะติดโรค COVID-19 หาก

เดินทางทองเที่ยวในประเทศชวงเทศกาลปใหม 2564 (X11) 

2.90 1.17 ปาน

กลาง 
 

คว
าม

เส
ี่ยง

 ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 จากการเดินทาง

ทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12) 

3.40 1.20 ปาน

กลาง 



 

2018 

 

มีความเปนไปไดที่การเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงปใหม 

2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13) 

3.25 1.07 ปาน

กลาง 
ปจ

จัย
ดา

นโ
ปร

โม
ชั่น

 โครงการ เราเที่ยวดวยกัน ทําใหฉันตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

ในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X14) 

2.98 1.19 ปาน

กลาง 

ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมี

โปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15) 

3.16 1.14 ปาน

กลาง 

 

ในดานความตระหนักรูเกี่ยวกับโรค COVID-19 พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 73.52 ติดตาม

ขาวการแพรระบาดของโรค COVID-19 จากโซเชียลเน็ตเวิรค โดยสวนใหญติดตามขาวทุกวัน คิดเปน

รอยละ 38.49 ผลการศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว

พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.18) เมื่อดูเปน

รายดาน พบวา การรับรูความเสี่ยงดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.22) ดานจิตวิทยาอยูใน

ระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.25) ดานสังคมอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 2.94) ดานความพึงพอใจอยูใน

ระดับนอย (𝑥𝑥 = 2.33) ดานโปรโมช่ันอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥 = 3.07) ผลการวิเคราะหรายขอ

แสดงในตารางที่ 1 ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาล

ปใหม 2564 คิดเปนรอยละ 70.85  

จ ากการ วิ เคราะหก ารถดถอยโลจิส ติกส  (Logistic Regression Analysis) เพื่ อหา

ความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 (Target Y=1) ไดผลเปนสมการ

ความสัมพันธ (Full Model) เมื่อตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิเปนบวก คือ ตัวแปรที่เพิ่มโอกาสในการ

ตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว สวนตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบ คือ ตัวแปรที่ลด

โอกาสในการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยว ดังน้ี 

Logit (Y=1)  =  – 0.9505 – 0.00950 (X1) + 0.00926 (X2) + 0.0463 (X3) – 0.0365 

(X4)  

– 0.0729 (X5) + 0.0349 (X6) + 0.1203 (X7) + 0.0737 (X8) + 0.1864 

(X9) + 0.0806 (X10) – 0.00766 (X11) + 0.1108 (X12) + 0.0406 (X13) 

– 0.2888 (X14) – 0.2992 (X15) 

แตจากการ วิ เคราะหการถดถอยโลจิส ติกส  (Logistic Regression Analysis) แบบ 

Stepwise (ภาพที่ 2) พบวา มีปจจัย 4 ปจจัย ที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยว คือ  



 

2019 

 

1. โครงการ เราเที่ยวดวยกัน ทําใหฉันตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 

2564 (X14) มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบ หมายถึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยว 

2. ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่

นาสนใจ (X15) มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบ หมายถึงเปนปจจยัสําคัญทีส่งผลตอการตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยว 

3. ฉันกังวลวาการแพรระบาดของโรค COVID-19 จะทําใหฉันไมไดเดินทางทองเที่ยว (X9) 

มีคาสัมประสิทธ์ิเปนบวก หมายถึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทาง

ทองเที่ยว 

4. ฉันคิดวาอาจมีการระบาดของโรค COVID-19 ในแหลงทองเที่ยว (X7) มีคาสัมประสิทธ์ิ

เปนบวก หมายถึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจสิติกส (Logistic Regression Analysis) แบบ Stepwise 

  

จากการวิเคราะหแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Model) ของกลุมตัวอยาง ดัง 



 

2020 

 

ภาพที่ 3 ไดผลการคาดการณเงื่อนไขการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวจํานวน 5 โมเดล ซึง่ทุกโมเดล

มีตัวแปรการรบัรูความเสี่ยงดานความพงึพอใจเปนตัวแปรสาํคัญที่สุดในการตัดสินใจไมเดินทาง

ทองเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” โดยใหคาคะแนนนอยกวา 3.5 และมี

คาคะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันมีโอกาสติดเช้ือโรค COVID-19 ขณะเดินทางทองเที่ยว 

(X2)” มากกวา 4.5 และขอคําถามที่วา “ฉันมีความกังวลวาจะติดเช้ือโรค COVID-19 ระหวางการ

ทองเที่ยว หากฉันเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X6)” มีคาคําตอบนอย

กวา 3.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 100%  

2. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเทีย่วในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” โดยใหคาคะแนนมากกวา 3.5 และมีคา

คะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หาก

มีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” นอยกวา 1.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไม

เดินทางอยูที่ 77.78%  

3. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเทีย่วในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” โดยใหคาคะแนนมากกวา 3.5 และมีคา

คะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หาก

มีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” เทากับ 2 และขอคําถามที่วา “มีความเปนไปไดที่การเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศในชวงปใหม 2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13)” มีคาคําตอบมากกวา 

3.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 68.18%  

4. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” มากกวา 3.5 และมีคาคะแนนคําตอบ

ของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมีโปรโมช่ัน

ทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” เทากับ 4 และขอคําถามที่วา “มีความเปนไปไดที่การเดินทางทองเที่ยว

ในประเทศในชวงปใหม 2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13)” มีคาคําตอบมากกวา 3.5 และมี

คาคะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันมีความกังวลวาจะติดเช้ือโรค COVID-19 ระหวางการ

ทองเที่ยว หากฉันเดินทางทองเที่ยวในประเทศในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X6)” มากกวา 4 ดังน้ัน 

โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 65.38%  



 

2021 

 

5. ถาผูตอบแบบสอบถามตอบขอคําถามที่วา “ฉันจะรูสึกผิดหวังหากฉันไดรับเช้ือ COVID-19 

จากการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X12)” มากกวา 3.5 และมีคาคะแนนคําตอบ

ของขอคําถามที่วา “ฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 หากมีโปรโมช่ัน

ทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15)” เทากับ 3 และขอคําถามที่วา “มีความเปนไปไดที่การเดินทางทองเที่ยว

ในประเทศในชวงปใหม 2564 จะไมเปนไปตามที่ฉันคาดหวัง (X13)” มีคาคําตอบมากกวา 3.5 และมี

คาคะแนนคําตอบของขอคําถามที่วา “ฉันมีความกังวลใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค COVID-19 

(X1)” มากกวา 3.5 ดังน้ัน โอกาสที่นักทองเที่ยวคนน้ีจะตัดสินใจไมเดินทางอยูที่ 56.90% 



 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะหแบบจําลองตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Model) 



 

2023 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหผลการศึกษาการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการตัดสินใจไมเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย

สวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับความเสี่ยง COVID-19 ในการเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 

ในระดับปานกลาง ทั้งความเสี่ยงดานสุขภาพ ดานจิตวิทยา และดานสังคม สวนความเสี่ยงดานความพึง

พอใจมีระดับการรับรูอยูในระดับนอย สวนปจจัยดานโปรโมช่ันมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดง

ถึงความรูสึกผอนคลายจากความกังวลใจในเรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

ภายในประเทศ เน่ืองจากในชวงที่เก็บขอมูลเปนชวงกอนเกิดขาวการระบาดระลอก 2 ซึ่งมีการแพร

ระบาดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร นักทองเที่ยวสวนใหญจึงมีความต้ังใจที่จะเดินทาง

ทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564  

ในสวนของผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงโรค COVID-19 กับการ

ตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงเทศกาลปใหม 2564 พบวา ตัว

แปรที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ ฉันกังวลวาการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 จะทําใหฉันไมไดเดินทางทองเที่ยว (X9) เปนความเสี่ยงดานจิตใจ สอดคลอง

กับผลการศึกษาของ Li, Park, and Roehl (2013) ที่พบวาความเสี่ยงดานจิตใจ มีผลตอการวางแผนการ

เดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศจีน อีกตัวแปรที่มีความสําคัญที่สงผล

ตอการตัดสินใจไมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว คือ ฉันคิดวาอาจมีการระบาดของโรค COVID-19 

ในแหลงทองเที่ยว (X7) ซึ่งเปนความเสี่ยงดานสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Qi, Gibson, and 

Zhang (2009) ซึ่งศึกษาเรื่องการรับรูความเสี่ยงกับความต้ังใจที่จะเดินทางทองเที่ยวในประเทศจีน

ในชวงที่มีการจัดงานโอลิมปกเกมสที่เมืองปกกิ่ง อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Neuburger and 

Egger (2021) และ Resinger and Mavondo (2005) ที่พบวาการรับรูความเสี่ยงดานสุขภาพอิทธิพล

ตอนักทองเที่ยวในการตัดสินใจวาจะไมเดินทางต้ังแตแรก หรือไมกลับไปเที่ยวซ้ํายังสถานที่เดิม 

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวควรหันมาสนใจในการสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเปนมาตรการสําคัญ

ที่จะชวยใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ

การเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระยะถัดไป (Matiza, 2020) ดังจะเห็นไดจากผล
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การศึกษาที่พบวา ปจจัยดานโปรโมช่ันทั้ง 2 ขอ ไดแก โครงการเราเที่ยวดวยกัน ทําใหฉันตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม 2564 (X14) และฉันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลป

ใหม 2564 หากมีโปรโมช่ันทองเที่ยวที่นาสนใจ (X15) เปนตัวแปรที่สําคัญตอการตัดสินใจเดินทาง

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังเชนโครงการเราเที่ยวดวยกัน โครงการกําลังใจ รวมถึงโครงการ

สงเสริมการทองเที่ยวผูสูงอายุ ที่มีการดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาครั้งน้ีบงช้ีวา 

ภาครัฐควรที่จะดําเนินนโยบายเชนน้ีตอไป และสงเสริมใหภาคเอกชนเขารวมโครงการ รวมถึงเปดให

ประชาชนลงทะเบียนใชงานไดอยางทั่วถึงมากย่ิงข้ึน  

นอกจากน้ี ผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงตองมีมาตรการในการควบคุมการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยว เน่ืองจาก จากผลการศึกษาใน

ครั้งน้ี นักทองเที่ยวยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการแพรระบาดของ COVID-19 ในสถานที่ทองเที่ยว และ

กังวลวาจากการแพรระบาดน้ัน จะสงผลใหไมสามารถเดินทางทองเที่ยวตามที่ต้ังใจไว ดังน้ัน หากการ

ควบคุมการแพรระบาดเปนไปไดดวยดี รวมถึงสถานประกอบการมีมาตรการในการดูแลนักทองเที่ยวให

ปลอดภัยจากโรค COVID-19 นักทองเที่ยวจะเกิดความเช่ือมั่นและตัดสินใจที่จะเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศตอไป  
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