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นโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว และพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์  
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศยัอยู ่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

Tourism Promotion Policy and Message Engagement Behavior via Online Affecting Population 
around Bangkok Metropolitan District in Making Decisions to Adopt Natural Reservation Tourism  

นางสาวอภิญญา แสงภกัดี 
สาขาวิชาการจดัการ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผิดชอบบทความ 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อส ารวจและสรุปความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทาง
ออนไลน์ และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด – 19 (2) เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว และพฤติกรรมการ
ติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดท้ าการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.841 ตวัอยา่งจ านวน 195 คน เลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทั้งน้ีการทดสอบสมมุติฐานท าท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า จ านวนตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 195 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 และเป็นเพศชาย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 โดยมีอายุ
อยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.16 ในขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 10,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.64 ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในระยะเวลา 2 ปี (มกราคม 2562 – ธนัวาคม
2563) คิดเป็นร้อยละ 73.33 โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการเข้าใช้มากท่ีสุด ได้แก่ Facebook 
Instagram Website Twitter ตามล าดับ การใช้สิทธิตามนโยบายการกระตุ้นการท่องเท่ียวจาก
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ไม่เคยใชสิ้ทธิดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 70.26 และรองลงมาคือ เคยใชสิ้ทธิ
เขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 28.20 นอกจากน้ียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนขา้งมาก  
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ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการติดตามขอ้มูลข่าวสารทางออนไลน์ อยู่ในระดบัเห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ อยู่ในระดับการ
ตดัสินใจค่อนขา้งสูงอีกดว้ย 
ค ำส ำคัญ:  นโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ โควิด-19 
Abstract 

The purposes of this study aimed to (1) Survey and summarize the opinions of people 
living in Bangkok towards the tourism stimulus Tourism Promotion Policy and Making Decisions 
to Adopt Natural Reservation Tourism in the situation of the epidemic of the COVID-19; (2) 
Analyze and summarize the influence of Tourism Promotion Policy. and Message Engagement 
Behavior via Online affecting Decisions to Adopt Natural Reservation Tourism in the situation of 
the epidemic of COVID-19 of people living in Bangkok, the administered questionnaire with the 
reliability value of 0.841 and approved content validity by the experts were employed for data 
collection. The 195 samples were randomly selected by using the convenient sampling method. 
Both descriptive and inferential statistics were applied including percentage calculation, frequency, 
mean, standard deviation, as well as, multiple regression analysis.  

The research findings were revealed that the average respondents Most of the respondents 
had their opinions on the Tourism Promotion Policy. It is at a very agreeable level and opinions about 
Message Engagement Behavior via Online It is at a very agreeable level. Moreover, Affecting 
Population around Bangkok Metropolitan District in Making Decisions to Adopt Natural Reservation 
Tourism. at a relatively high level of decision to natural tourism in the epidemic situation COVID-19.  
Keywords : COVID-19, Tourism Promotion Policy, Message Engagement Behavior via Online 
Adopt Natural Reservation Tourism 
 
สถำนกำรณ์ ท่ีมำ และปัญหำของกำรวิจัย  

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลใหป้ระเทศไทยไดรั้บผลกระทบอย่าง
เป็นวงกวา้ง ไม่วา่จะเป็นผลกระทบดา้นสาธารณสุข ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาค
การท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ในคร้ังน้ี ซ่ึงธุรกิจ
และสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ี
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ผ่านมา โดยภาคการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีสัดส่วน
ถึงร้อยละ 20-22 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อย่างไรก็ตาม
ภาครัฐได้มีมาตรการในการยบัย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยได้ออก
มาตรการประกาศปิดประเทศ (Lockdown) ห้ามการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้
จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยลดลงจาก 40 ลา้นคน ในปี 2562 เป็น 6.7 ลา้นคน 
ในปี 2563 ซ่ึงมีการลดลงกวา่ร้อยละ 83 (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม, 2564)  

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยงัคงด าเนินการแกไ้ขปัญหาและเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผูป้ระกอบการภาคการท่องเท่ียวและประชาชนท่ีดีรับผลกระทบผ่าน
นโยบายส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวภายในประเทศ ได้แก่ โครงการเราเท่ียวด้วยกัน และ
โครงการเท่ียวปันสุข ซ่ึงทั้ งสองโครงการเป็นมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ จากภาครัฐแก่ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีสนใจ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตาม
ข้อก าหนดโดยขึ้ นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการนั้ นๆ นอกจากน้ีปัจจุบัน
นักท่องเท่ียวนิยมให้ความสนใจและหันมาท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติมากขึ้น ซ่ึงเป็นการเน้นการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวในถานท่ีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวชมธรรมชาติตาม
ภูเขา ป่าไม ้ทะเล และการชมวิถีการใชชี้วิตตามชนบท เป็นตน้ 

นอกจากน้ีในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ภายหลงัจากการเกิดสถานการณ์โควิด-19 การท่องเท่ียว
ไทยไดมี้การพฒันารูปแบบวิถีการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าวมากขึ้น โดยมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากอดีต (Old Normal) ปรับมาเป็นพฤติกรรมการท่องเท่ียวความ
เป็นปกติใหม่ (New Normal) ดงันั้นผูป้ระกอบการภาคการท่องเท่ียวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวั
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อให้สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึ้น จึงนิยม
หันมาใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบดิจิทลัหรือเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เพิ่ม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram ฯลฯ เป็นต้น น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติแก่ผูท่ี้สนใจ ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจท่องเท่ียวไดอี้กช่องทางหน่ึง  

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือโควิด-19 ท่ีจะน าไปสู่ผลสรุปของการศึกษาท่ีว่านโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว และพฤติกรรม
การติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่
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ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยั
ไดน้ าเสนอปัญหา ของการวิจยัของการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

1. ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อนโยบายการกระตุน้การ
ท่องเท่ียว พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 อยา่งไร 

2. นโยบายการกระตุ้นการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์  
จะส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควิด – 19 หรือไม่ในลกัษณะใด  
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพื่อส ารวจและสรุปความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ
นโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ และการตดัสินใจท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19  

2. เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว และพฤติกรรมการ
ติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรวิจัย  

1. องคก์รและหน่วยงานท่ีจะไดรั้บประโยชน์ ไดแ้ก่ องคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นผู ้
ก  าหนดและวางแผนด้านนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ โดยท่ีองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆจะน าไปใช้ในเร่ืองการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยใชน้โยบายต่างๆ เขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ียงัสามารถน าผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ไปใช้
ส าหรับวางแผนด้านการส่ือสารการท่องเท่ียวทางออนไลน์ เพื่อตอบโจทยแ์ก่ประชาชนท่ีสนใจ
ท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ใหรั้บรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น 

2. บุคคลท่ีสนใจ ไดแ้ก่ นักวิชาการ นักวิจยั นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพต่างๆ โดยท่ีกลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชต้ามวตัถุประสงคต์่างๆ อาทิ น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
การวิจยัคร้ังต่อไป น าไปใช้เป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเพิ่มรายละเอียดของ
การศึกษาท่ีสนใจอยูใ่นขณะนั้นใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ขึ้น  

3. กลุ่มนกัวิชาการ สามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี คือ น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ
การวิจยัคร้ังต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีความ
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ชดัเจนมากขึ้น น าไปใชเ้ป็นการขยายความรู้ และเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีอธิบายถึงตวัแปรท่ีท าการศึกษา
ในคร้ังน้ีใหเ้กิดความเขา้ใจในเชิงลึกไดม้ากยิ่งขึ้น ในลกัษณะของอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นระหว่างตวัแปร  
กำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 จากบทความทางวิชาการ เอกสาร รวมถึงงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลมาเป็น
องค์ประกอบส าหรับการวิจยั โดยจะมีหัวขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการวิ จยัใน
คร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น  
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ ส่ือสังคมออนไลน์ และการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์  

เคลย์ เชอร์กี (2011 อ้างถึงใน อธิพงศ์ แซ่ล้ี, 2557) กล่าวไวว้่า ส่ือสังคมออนไลน์ อาทิ 
Facebook  Twitter และ Blog เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการผลกัดนัใหก้ลุ่มคนมีพฤติกรรมหรือผลกัดนั
การเคล่ือนไหวบางอย่างได้ เพราะส่ือสังคมออนไลน์มีลักษณะท่ีแตกต่างจากส่ืออ่ืนตรงท่ีการ
ส่ือสารมีลกัษณะเป็นสองทางและผูรั้บสารจะสนใจในตวัผูส่้งสารและตอ้งการไดข้อ้มูลเก่ียวกับผู ้
ส่งสารเพิ่มมากขึ้น น าไปสู่แนวโนม้ของการกระท าหรือการเคล่ือนไหวบางอยา่งได ้ 

2. ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
อธิพงศ์ แซ่ล้ี (2557) กล่าวว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเป็นทฤษฎีการ

ส่ือสารท่ีมุ่งเนน้วิธีการใชส่ื้อ และรูปแบบของการส่ือสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ส่ือ 
(Rubin, 2002) พื้นฐานของทฤษฎีน้ีก็คือการเลือกและการใช้ส่ือเป็นกระท าท่ีมีวตัถุประสงค์และมี
แรงจูงใจเสมอ (Rosengren, 1974) โดยทัว่ไปทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจใช้ในการ
ตรวจสอบแรงจูงใจในการใชง้านส่ือ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจเหล่านั้นและผลลพัธ์ท่ีเกิด
จากการใช้ส่ือ ค าถามท่ีใช้ในการตรวจสอบมักจะถูกตั้ งค  าถามว่า “ท าไมถึงใช้ส่ือ และใช้ส่ือ
อยา่งไร”โดยค าตอบท่ีไดรั้บเป็นค าตอบท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อจากมุมมองของผูใ้ช ้  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
Simon (1977 อา้งถึงใน พุทธชาติ ทองนาค, 2561) กล่าวไวว้า่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการ

ของการหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปไดแ้ละทางเลือกจากงานต่างๆ ท่ีมีอยู ่ 
Kotler and Keller (2009 อ้างถึงใน ฑีฆายุ เชียงทา, 2556) ซ่ึงได้กล่าวว่ากระบวนการ

ตดัสินใจประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนเช่นกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 : การรับรู้ความตอ้งการรับรู้ปัญหาท่ีเกิดจากส้ิงกระตุน้ทั้งภายในและภายนอก 
ขั้นตอนท่ี 2 : การคน้หาขอ้มูล เม่ือนักท่องเท่ียวตดัสินใจท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการ แต่ยงัไม่

แน่ใจในความตอ้งการของตนเอง นกัท่องเท่ียวก็จะท าการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ  
ขั้นตอนท่ี 3 : การประเมินทางเลือก ในขั้นตอนน้ีนักท่องเท่ียวจะน าสินคา้และบริการท่ี

ตนเองสนใจมาเปรียบเทียบพิจารณาวา่จะซ้ือสินคา้หรือบริการอยา่งใดอยา่ง 
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ขั้นตอนท่ี 4 : การตดัสินใจซ้ือ นกัท่องเท่ียวตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการแลว้ นกัท่องเท่ียว
ก็มีความพร้อมท่ีจะซ้ือโดยตดัสินจากสถานท่ีซ้ือ เง่ือนไขการซ้ือ และความพร้อมท่ีจ าหน่าย  

ขั้นตอนท่ี 5 : พฤติกรรมหลงัการซ้ือ เป็นความรู้สึกของผูใ้ช้สินคา้และบริการหลงัการซ้ือว่า
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ถา้นกัท่องเท่ียวผูใ้ชสิ้นคา้และบริการพึงพอใจก็อาจจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้า  

ขอ้สรุปจากการทบทวนขา้งตน้น าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลในลกัษณะ
ของการส่งผลระหว่างนโยบายการกระตุ้นการท่องเท่ียว กับพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทาง
ออนไลน์ ดงัน้ี 

สมมติฐำนท่ี 1 :นโยบายการกระตุ้นการท่องเท่ียว ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐำนท่ี 2 : พฤติกรรมติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวควำมคิด 
ภาพตวัแปรและเส้นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 
           
   
 
 
 
 
 
ประชำกร 

ผูว้ิจยัได้มีการก าหนดคุณสมบติัไวเ้พื่อให้ได้ประชากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีได้รับจาก

ประสบการณ์ของตนเอง หรือไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆ ซ่ึงคุณสมบติัของประชากร ไดแ้ก่  

1. เป็นบุคคลท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณกรุงเทพมหานคร 

2. เป็นบุคคลท่ีเคยมีประสบการณ์ทางด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ หรือเคยได้รับ

ประโยชน์จากนโยบายกระตุน้การท่องเท่ียวมาก่อน 

นโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมติดตามข่าวสารทาง

ออนไลน์ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 
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3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายการกระตุ้นการท่องเท่ียว และ

พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

ตัวอย่ำง 

ผูว้ิจยัจะใช้ตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัประชากรของการศึกษา ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการ

เป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

1. ทบทวนคุณสมบติัของประชากรท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 

2. ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ซ่ึงพื้นท่ีท่ีใชใ้นการส ารวจ ประกอบดว้ย 

พื้นท่ีบริเวณกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต  

3. การเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างนั้น ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ โดย

ใช้แอปพลิเคชนัส าเร็จรูป โดยการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันส าเร็จรูป 

จ านวน 200 ชุด 

4. จ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถระบุจ านวนประชากรท่ี

แน่นอนเพราะไม่สามารถหาแหล่งขอ้มูลท่ีรายงานจ านวนดงักล่าวได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึงค านวณจ านวน

ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการค านวณของ Cochran (1977) ซ่ึงเป็นสูตรการค านวณท่ีใชใ้นกรณีท่ีผูว้ิจยัไม่

ทราบจ านวนประชากรดงัน้ี 

n = Z2 

               4e2 

ในท่ีน้ี n = จ านวนหรือขนาดตวัอยา่ง 

 Z = ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 93 เท่ากบั 1.89 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของจ านวนหรือขนาดตวัอยา่งท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 0.07 

แทนค่าสูตรจะไดจ้ านวนหรือขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 183 ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัจะใชจ้ านวน 200 ตวัอย่างเน่ืองจากตอ้งการส ารองความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการตอบค าถามของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผิดพลาดหรือตอบไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

เคร่ืองมือในกำรศึกษำ 

1. ท่ีมาของเคร่ืองมือ ในท่ีน้ีหมายถึง ค าถามท่ีอยู่ในแบบสอบถามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรท่ีใช้ศึกษาทุกตวั และทุกประเภทนั้น ซ่ึงผูวิ้จยัได้ด าเนินการคน้ควา้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดมี้การศึกษามาก่อน ค าแนะน า

จากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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2. องค์ประกอบของเคร่ืองมือ แบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ส าหรับการศึกษา ประกอบดว้ยค าถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามดา้นประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

ของผูต้อบแบบสอบถาม มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 6 ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด 

แบบใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรอิสระเร่ือง “นโยบายการกระตุ้นการ

ท่องเท่ียว” มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 9 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอิสระเร่ือง “พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทาง

ออนไลน์” มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตามเร่ือง “การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19” มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 7 ขอ้ 

ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็นค าถามชนิดปลายปิดแบบแบ่ง

ระดบัคะแนน โดยค่าคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 และค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 5 

3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะ

น าไปแจกกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

3.1 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถาม

ให้แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นค าถามท่ีจะใช้ว ัดความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามรวมทั้ งน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น หลังจากนั้นผูวิ้จัยจึงเก็บ

รวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติดและแนะน า

จากผูท้รงคุณวุฒิและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

3.2 การตรวจความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดท้ าการทดลองโดย

น าแบบสอบถามจ านวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุ่มทดลองจ านวน 30-40 คน ซ่ึงกลุ่มทดลอง

จะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากรอย่างครบถว้น เม่ือไดรั้บค าตอบแลว้จะน าค าตอบไปค านวณค่า

โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาสี และ 

ศิริชยั กาญจนวาสี, 2564) ค่าสรุปสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปรแต่ละตวัเป็นดงัน้ี 
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ช่ือตัวแปรต้นและตัวแปรตำม ค่ำสัมประสิทธิ์ครอนแบชอลัฟ่ำ 
1. นโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว 0.858 
2. พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ 0.798 
3. การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติใน 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
    ไวรัสโควิด-19 

0.867 

ค่ารวม 0.841 
ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.841 

และอยู่ในช่วง 0.7-1.00 แสดงว่าผูว้ิจยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาใน

คร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

ประเภทของสถิติท่ีใช้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ผูวิ้จยัไดน้ ามาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติั และมาตรวดัจดัอนัดบั ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาสี และศิริชยั กาญจนวาสี, 2564) 

2. สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาสี และศิริชยั กาญจนวาสี, 2564) 

กำรแปลผลทำงสถิติ 

ผูวิ้จยัไดมี้การก าหนดช่วงชั้น ซ่ึงสะดวกต่อการแปลผล โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัท าการค านวณความห่างของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชสู้ตร ดงัน้ี  

ช่วงห่างระหวา่งช่วงคะแนน   = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด 

                     ระดบัชั้น 

ในท่ีน้ีผูวิ้จยัไดแ้บ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั 

5 = ระดบัค่าคะแนนสูงสุด 

1 = ระดบัค่าคะแนนต ่าสุด 

ดงันั้นการแทนค่าสูตรจะได ้= 5 – 1  = 0.80 

        5 

2. ท าการก าหนดช่วงชั้นส าหรับกาแปลผลค่าคะแนนท่ีตกอยูใ่นช่วงชั้นต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 1.00 – 1.80 แปลผลวา่ นอ้ยท่ีสุด / ต ่าท่ีสุด 
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คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 1.81 – 2.61 แปลผลวา่ ค่อนขา้งนอ้ย / ค่อนขา้งต ่า 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 2.62 – 3.42 แปลผลวา่ ปานกลาง / ปานกลาง 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 3.43 – 4.23 แปลผลวา่ ค่อนขา้งมาก / ค่อนขา้งมาก 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 4.24 – 5.00 แปลผลวา่ มากท่ีสุด / สูงท่ีสุด 

สรุปผลกำรศึกษำ 
1. สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 35 ปี ในขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,001 – 25,000 บาท  

2. สรุปผลข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นทั่วไป ส าหรับผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับความ
คิดเห็นทัว่ไปอนัไดแ้ก่ ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในระยะเวลา 2 ปี (มกราคม 2562 – 
ธันวาคม 2563) ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเขา้ใช้เป็นประจ ามากท่ีสุด และการใช้สิทธิตามนโยบายการ
กระตุน้การท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐ ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว 
พฤติกรรมการติดตามขอ้มูลข่าวสารทางออนไลน์ และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในระยะเวลา 2 ปี (มกราคม 2562 – ธนัวาคม 2563) 
และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ได้แก่ Facebook Instagram 
Website Twitter ตามล าดบั การใชสิ้ทธิตามนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สิทธิดังกล่าว และรองลงมาคือ เคยใช้สิทธิเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน 
นอกจากน้ียงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการกระตุน้การ
ท่องเท่ียว อยู่ในระดบัเห็นด้วยค่อนขา้งมาก ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการติดตามขอ้มูล
ข่าวสารทางออนไลน์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ อยูใ่นระดบัการตดัสินใจค่อนขา้งสูงอีกดว้ย 

3. สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
3.1 ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อนโยบาย

การกระตุน้การท่องเท่ียว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่
เร่ืองการเพิ่มแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมากขึ้น การประหยดัค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวมากขึ้ น  
การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมากขึ้น การท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น การท าใหเ้กิดการ
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จ้างงานเพิ่มมากขึ้น การท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้ น การสนับสนุนให้เกิดการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาแหล่งและสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อต้อนรับ
นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ต่อเร่ือง
โครงการเราเท่ียวดว้ยกนัและโครงการเท่ียวปันสุขท าใหท้่านสนใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติมากขึ้น  

3.2 ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อพฤติกรรม
การติดตามข่าวสารทางออนไลน์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับค่อนขา้งมาก 
ไดแ้ก่เร่ืองการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การขอค าแนะน าจากเพื่อนท่ีสนใจด้าน
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติหรือ
การท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน และการเขา้ชมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติและการท่องเท่ียว
ประเภทต่างๆ นอกจากน้ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อเร่ืองการติดตาม
ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการอย่างสม ่าเสมอ การสอบถามขอ้มูลจากหน่วยงานของรัฐท่ีจดัโครงการ 

3.3 ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่เร่ืองการไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติเป็นท่ีพอใจ สถานท่ีท่องเท่ียวมีการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในแต่ละพื้นท่ี 
สถานท่ีท่องเท่ียวมีบุคลากรและระบบรักษาความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ความเหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้งไว ้การเดินทางสะดวก สถานท่ีท่องเท่ียวมีมาตรการรักษา
ระยะห่างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 และการมีเพื่อนร่วมเดินทางท่ีรู้ใจ 

4. ผลสรุปการศึกษาการวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว 
และพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ อิทธิพลในลกัษณะของการส่งผลระหวา่งนโยบายการกระตุน้
การท่องเท่ียว มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ซ่ึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพล คือ การพฒันาแหล่งและสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อตอ้นรับ
นักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น และอิทธิพลในลักษณะของการส่งผลระหว่างพฤติกรรมการติดตาม
ข่าวสารทางออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ซ่ึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพล คือ การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 
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ตำรำงทดสอบสมมติฐำน 

ตัวแปรอิทธิพล B beta T P-Value (Sig) 

การพฒันาแหล่งและสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อ

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง

ธรรมชาติ 

0.42 

 

0.44 

 

0.40 

 

0.39 

5.76 

 

5.21 

0.01* 

 

0.01* 

 ภาพรวมตวัแปรอิทธิพลจะส่งผลต่อนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว และพฤติกรรมการ

ติดตามข่าวสารทางออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 คิดเป็นร้อยละ 54 (R2 = 0.54) อย่างมีนยัส าคญั โดยท่ีตวัแปร

อิทธิพลเป็นอิสระต่อกนั (F=34.40, P ≤ 0.05) ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบวา่มีค่าต ่ากวา่ 0.05 ในขณะเดียวกนั

ยงัพบว่าตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 แตกต่างกนั กล่าวคือ ตวัแปรอิทธิพลดา้นการพฒันา

แหล่งและสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง

ธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 มากท่ีสุด (beta=0.40) 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และตวัแปรอิทธิพลตวัท่ีสองดา้นการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 มากท่ีสุด (beta=0.39) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กำรอภิปรำยผล 
การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 
1. ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเขา้ใช้งานส่ือสังคม

ออนไลน์มากท่ีสุดโดยใช ้Facebook Instagram Twitter ในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของ เคลย์ เชอร์กี (2011 อ้างถึงใน อธิพงศ์ แซ่ล้ี, 2557)  
ท่ีอธิบายวา่ส่ือสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Twitter และ Blog เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการผลกัดนั
ให้กลุ่มคนมีพฤติกรรมหรือผลกัดันการเคล่ือนไหว และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ วราพร  
ด าจบั (2564) ท่ีอธิบายว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมต่อคนไทยโดยมีผูใ้ชง้านเป็นประจ า 
ไดแ้ก่ YouTube LINE Facebook Instagram และ Twitter ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบาย
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ไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีว่า พฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ของประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. ผลการศึกษาพบว่านโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาจะพบว่า การใชสิ้ทธิตาม
นโยบายกระตุน้การท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐ ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เคยใช้สิทธิเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ร้อยละ 28.20 และโครงการเท่ียวปันสุข ร้อยละ 1.54  
ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดของศจีนา เรืองกุน ศุภธิดา หัสดิน และพบกานต ์อาวชันาการ (2564) ท่ีอธิบาย
ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยใชสิ้ทธิการเขา้ร่วมโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” 
มากถึงร้อยละ 72.2 แต่ถึงอย่างไรผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่าโครงการเราเท่ียวด้วยกันซ่ึงเป็น
โครงการท่ีมาจากนโยบายการกระตุ้นการท่องเท่ียวของภาครัฐท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจท่องเท่ียว 
นอกจากน้ี เอกชยั ช านินา (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถของภาครัฐกบัการจดัการการ
ท่องเท่ียวภายใตส้ถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความสามารถของรัฐกบัการจดัการการเยียวยาหรือแกไ้ขปัญหาให้กบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบั
ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ในเร่ืองการกระตุน้การท่องเท่ียวของประชาชน พร้อมทั้ง กระทรวงการคลงั 
และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีความเห็นท่ีตรงกนัเก่ียวกบัการใชม้าตรการเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ
ท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ โครงการเท่ียวปันสุข และโครงการ
เราเท่ียวดว้ยกนั ซ่ึงประชาชนท่ีเขา้ถึงสิทธิในโครงการนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียวจากภาครัฐ 
ส่วนใหญ่มีการจบัจ่ายใชส้อยไดเ้พิ่มมากขึ้น เกิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียวมากขึ้น ประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการท่องเท่ียวมากขึ้น นอกจากน้ีเม่ือมองในภาพรวมพบว่า โครงการดงักล่าวยงัมีส่วนกระตุน้ความ
ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวของประชาชนในประเทศ การสนบัสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
การท าใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1. องค์กรทางธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับภาคบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ สามารถน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้พัฒนาการบริการและพฒันาแหล่งสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ให้เป็นท่ีสนใจและตอบโจทยแ์ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทย พร้อมปรับรูปแบบ
การให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด- 19  และการพฒันาช่อง
ทางการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
โดยจากผลส ารวจพบว่าส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ช้งาน 3 อนัดับแรก ได้แก่ Facebook Instagram 
และ Website เป็นตน้ 
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2. นกัวิชาการทัว่ไปจะไดรั้บองคค์วามรู้เพิ่มเติมและเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อไป 
3. บุคคลทัว่ไปจะไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลมากขึ้นเก่ียวกับนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียวจาก

ภาครัฐ ซ่ึงจะช่วยในการสร้างการรับรู้ และสร้างความเขา้ใจต่อการเขา้ร่วมใช้สิทธิตามนโยบาย
ดงักล่าว รวมถึงสร้างการรับรู้ในการติดตามขอ้มูลข่าวสารดา้นสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากนโยบาย
กระตุน้การท่องเท่ียวผา่นรูปแบบการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารออนไลน์มากขึ้น  

4. องค์กรและหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นผูก้  าหนดหรือวางแผนนโยบายดา้นยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียว จะสามารถน าสรุปขอ้คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อนโยบายการกระตุน้การท่องเท่ียว มา
ถอดบทเรียนและใชเ้ป็นกรณีศึกษาก่อนก าหนดนโยบายในคร้ังต่อไป  
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษากบัประชากรและกลุ่มตวัอย่างกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อขยายผลการศึกษาให้กวา้งขวาง
มากขึ้น เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ความรู้ในมุมมองท่ีกวา้งขวางขึ้น ซ่ึงจะได้สรุปเป็น
ภาพรวมของประชากรท่ีมีความคิดเห็นและการตดัสินใจต่อเร่ืองดงักล่าว ให้มีความชดัเจนมากขึ้น  

2. ผูวิ้จยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอ่ืน เช่น การใช้เทคนิคการวิจยั
เชิงคุณภาพร่วมดว้ยเพื่อประโยชน์ต่อไปน้ี  
เอกสำรอ้ำงองิ 
อธิเทพ งามศิลปเสถียร.(2562). แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์และละคร 

  โทรทศัน์ในประเทศไทย. (วารสารวิทยาลยัดุสิตธานี). กรุงเทพมหานคร. 

พชัรียา แก้วชู. (2561). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New  

  Normal หลงัการแพร่ระบาดโควิด-19. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อธิพงศ์ แซ่ล้ี. (2557). ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ส่ือกับแรงจูงใจในการใช้ส่ือเฟสบุ๊ค   

  ของผูใ้ชง้านเฟสบุ๊คในประเทศไทย.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา.   

บริสุทธ์ิ แสนค า.(2564). พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยหลงัสถานการณ์โควิด   

  19. วารสารศิลปะศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน  

  2564. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ณัฏฐกฤติ นิธิประภา. (2564). บทวิเคราะห์สถานการณ์ MSME สาขาธุรกิจท่องเท่ียว ปี 2564 และ 

  แนวโนม้ปี 2565. ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. กรุงเทพมหานคร. 



15 
 

จิรดาภา สนิทจันทร.(2564). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียว   

  กรณีศึกษาตลาดน ้ าบางน ้ าผ้ึง จงัหวดัสมุทรปราการ (รายงานการคน้ควา้อิสระ). สถาบนั 

  บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 

พุทธชาติ ทองนาค. (2561). พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของนักท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการเลือก  

  แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย  

  รามค าแหง. 

วราพร ด าจบั.(2562). ส่ือสังคมออนไลน์กับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (วารสารศิลปศาสตร์).   

  มหาวิทยาลยัแม่โจ.้  

เอกชยั ช านินา. (2563). ความสามารถของภาครัฐกบัการจดัการการท่องเท่ียวภายใตส้ถานการณ์   

  โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิง 

  พุทธ). วิทยาลยันอร์ทเทิร์น. 

กิตติยา ดาวเวียง และลดัดา ปินตา. (2563). การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง 

  นิเวศของนักท่องเท่ียว กรณีศึกษา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และสถานีเกษตรหลวง  

  อินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ (วารสารศิลปการจดัการ). กรุงเทพมหานคร. 

ศจินาฎ เรืองกุน ศุภธิดา หัสดิน และพบกานต์ อาวชันาการ. (2564). ศกัยภาพของโครงการ “เรา 

  เท่ียวด้วยกัน” จากมุมมองของนักท่องเท่ียวไทยและผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกับการ  

  ท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย. ส านกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง.  


