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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจไปท่องเท่ียวตา่งประเทศใน

สถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่การตดัสินใจไปท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดั

กรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล กาํหนดกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ ประชากรใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยผูว้ิจยัเลือกเทคนิคการสุม่ตวัอย่างแบบการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึง่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพ่ือ

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง การวิเคราะหข์อ้มลูใชค้า่สถิติโดยวิธีหาคา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย

เลขคณิต และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่สถิติทดสอบที (t-test) 

เพ่ือทดสอบตวัแปรสองกลุม่ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบความ

แตกตา่งจะทาํการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ ดว้ยวิธีการของ LSD  และการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู 

(Regression analysis) โดยกาํหนดการทดสอบ นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.5 ซึง่ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้

1. ผลการวิจัย พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเท่ียว

ต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจังหวดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และในส่วนของดา้น อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบั

การศกึษา ไม่แตกตา่งกนั 

 

 



2. ผลการวิจยั พบว่า ดา้นงบประมาณ  ดา้นลกัษณะการเดินทาง  ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ

เดินทาง  และด้านทัศนคติช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว

ต่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสาํคัญ : การตดัสินใจ, ท่องเท่ียวตา่งประเทศ และสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 

The objectives of this research were 1) to study the factors affecting the decision to travel abroad in 

the situation of the COVID-19 pandemic of people in Bangkok and 2) to study the factors affecting 

the decision to travel abroad in the situation of the Covid-19 pandemic. of people in Bangkok 

classified by personal factors The sample groups used in this research were defined as the 

population in Bangkok was 400 people. The researcher chose a specific sampling technique 

(purposive sampling). The tool used in this research was a questionnaire, which the researcher 

created as a tool to collect data from. sample group the data was analyzed using the statistical 

values by percentage method. Arithmetic means and standard deviation The hypothesis test 

analyzed the data by determining the statistical t-test (t-test) to test two groups of variables. One-

way ANOVA analysis was used. When differences were found, they were tested in pairs. by means 

of LSD and multiple regression analysis. Statistical significance at the level of 0.5 The results of the 

research can be summarized as follows: 

1. The results of the research found that the population in Bangkok with different gender, ages, 

and decision-making to travel abroad in the situation of the COVID-19 pandemic of people 

in Bangkok as a whole were significantly different at 0.05 level, and in terms of occupation, 

average monthly income, and education level, they were no different at 0.05 level. 

2. The results of the research revealed that, in terms of budget, nature of travel, travel 

regulations and attitudes during the COVID-19 pandemic situation, it affects the decision to 

travel abroad in the situation of the COVID-19 pandemic of people in Bangkok, statistically 

significant 0.05. 

Keywords: decision-making, travel abroad, and the COVID-19 pandemic situation 

 

 

 



ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ไวรสัโคโรนา (Coronavirus,CoV) เป็นอารเ์อ็นเอไวรสัสายเด่ียว(Single-Stranded RNA virus) ท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสดุ ไวรสัมีเปลือกหุม้และบนผิวของเปลือกหุม้มีไกลโคโปรตีนย่ืนออกไปรอบดา้นทาํใหรู้ปรา่งของไวรสั

คลา้ยกบัมงกฎุซึง่เป็นท่ีมาของช่ือโคโรนา แบง่ออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ alph-, beta-, gamma- และ 

deltacoronavirus  เชือ้ไวรสัโคโรนาสามารถตรวจพบไดใ้นสตัวปี์ก สตัวเ์ลือ้ยคลาน และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 

โดยสามารถกอ่โรคในมนษุยไ์ด ้ซึง่โดยทั่วไปทาํใหเ้กิดไขห้วดั มีอาการปวดศรษีะ และปวดเม่ือยตามรา่งกาย 

เม่ือเชือ้เขา้สูเ่ซลลจ์ะสรา้งโปรตีนท่ีจาํเป็นและแบง่ตวัเพิ่มจาํนวนภายในเซลล ์และออกไปติดเซลลอ่ื์นๆตอ่ไป 

การระบาดมรายงานผูป่้วยอย่างนอ้ย ใน 100ประเทศทั่วโลก โดยเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถติดตอ่จาก

คนสูค่นไดผ่้านทางการสมัผสัละอองฝอยของสารคดัหลั่งในระบบทางเดินหายใจเชน่การ ไอ หรอืจามรดกนั 

เป็นตน้ (อิทธิพทัธ ์อรุณสรุตัน,์ 2562) 

จากรายงาน World Tourism Barometer ประจาํเดือนมิถนุายน 2563 ขององคก์ารการท่องเท่ียวโลกแห่ง

สหประชาชาติ (UNWTO) แสดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตของการท่องเท่ียวโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 

(มกราคม-มีนาคม 2563) ดว้ยจาํนวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศลดลงรอ้ยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปี 2562 ซึง่เป็นการลดลงท่ีไม่เคยเกิดขึน้ในประวติัศาสตรก์ารท่องเท่ียวโลกตัง้แตเ่ริม่มีการรวบรวมขอ้มลู

ในปี 2493 และถือเป็นช่วงตกตํ่าท่ีสดุในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาหลงัจากวกิฤติการเงนิของโลกในปี 2552 และ

แนน่อนวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีสดุคือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของไวรสั โควิด-19 ท่ีเริม่มีมาตัง้แตป่ลาย

เดือนธนัวาคม 2562 และจนถึงปัจจบุนั (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563) ยงัคงมีการระบาดอยา่งตอ่เน่ือง

ไปทั่วโลกใน 215 ประเทศ ดว้ยจาํนวนผูติ้ดเชือ้สะสมทัง้สิน้เกือบ 10 ลา้นคน (9.52 ลา้นคน) และมีเสียชีวิต

จาํนวน 0.48 ลา้นราย คิดเป็นรอ้ยละ 5.08 โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีมีจาํนวนผูติ้ดเชือ้ มากเป็น

อนัดบัหนึ่งของโลก รองลงมา ไดแ้ก่ บราซลิ รสัเซีย อินเดีย สหราชอาณาจกัร สเปน เปรู ชิลี และอิตาลี สง่ผล

ใหมี้จาํนวนนกัท่องเท่ียว ระหวา่งประเทศท่ีเดินทางไปยงัภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิกลดลงสงูสดุถงึรอ้ยละ 34.8 

รองลงมา ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ ท่ีเดินทางไปยงัประเทศในแถบยโุรป ลดลงรอ้ยละ 18.0 

นกัท่องเท่ียว ระหวา่งประเทศท่ีเดินทางไปตะวนัออกกลาง ทวีปอเมรกิา และแอฟรกิา ลดลงเช่นกนัในอตัรา

รอ้ยละ 19.7 รอ้ยละ 16.2 และรอ้ยละ 13.6 ตามลาํดบั โดยเดือนมีนาคม 2563 เป็นช่วงท่ีมีจาํนวน

นกัท่องเท่ียวลดลงในอตัราสงูสดุคือ รอ้ยละ 54.6 ซึง่การแพรร่ะบาดมีความรุนแรงและกระจายตวัไปยงั

ประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลกมากขึน้ และนบัเป็นครัง้แรกท่ีทกุประเทศท่ีเป็นจดุหมายปลายทางทั่วโลกตา่งดาํเนิน

มาตรการจาํกดัการเดินทางและปิดสนามบินหา้มการเดินทางเขา้มาของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติไปจนถงึการปิด

เขตแดนของประเทศตน 

จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การท่องเท่ียว การเดินทางท่ีตอ้งมี

การวางแผนมากขึน้ โครงการของภาครฐั และนโยบายของประเทศตา่งๆ ทาํใหก้ารเดินทางไปตา่งประเทศใน



แตล่ะครัง้มีความยุง่ยากมากขึน้ ผูว้ิจยัจงึสนใจในการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ตอ่การตดัสินใจไปท่องเท่ียว

ตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะ

สามารถพฒันาตอ่ยอดและมีประโยชนต์อ่ผูไ้ดศ้กึษาผลงานวิจยัชิน้นีอ้ย่างสงูสดุ 

วัตถุประสงคข์องการวิจยั 

1.เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจไปท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของ

ประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจไปท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของ

ประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

สมมตฐิานการวิจยั 

1.ปัจจยัดา้นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต้อ่เดือน และระดบัการศกึษา ตา่งกนั สง่ผลตอ่การตดัสินใจ

ท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควดิ19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

แตกตา่งกนั 

2.ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจ สง่ผลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาด

ของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชดุเครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีจ้ะ

เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire schedules) โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น 

ดงันี ้  

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศกึษา เป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สว่นท่ี 2 ขอ้มลูดา้นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ ประกอบดว้ย งบประมาณ ลกัษณะของการเดินทาง ทวีปท่ี

เดินทาง ประเภทของวีซา่ และระยะเวลาในการเดินทาง เป็นแบบประเมินคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) โดยใช้

มาตราสว่นประมาณคา่ของลิเคิรท์ ( Likert) คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ             

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามการตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 

ประกอบดว้ย ดา้นการหาขอ้มลู ดา้นตวัเลือก  ดา้นนโยบายภาครฐั  และดา้นเศรษฐกิจ  เป็นแบบประเมินคา่ 

5 ระดบั (Rating Scale) โดยใชม้าตราสว่นประมาณคา่ของลิเคิรท์ ( Likert) คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง 

นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 



ขอบเขตงานวิจัย  

การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจไปท่องเท่ียวตา่งประเทศใน

สถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตงานวิจยัดงัหวัขอ้

ตอ่ไปนี ้

1. ขอบเขตของประชากร 

กลุม่ประชากรในการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้ิจยัไมส่ามารถท่ีจะ

ทราบจาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างชดัเจน ผูว้จิยัสุม่ตวัอย่างแบบสะดวกโดยทาํ

การเลือกจากตารางแบบไมท่ราบจาํนวนท่ีแนน่อน หรอื ∞ (Infinity) จากคา่ความคลาดเคล่ือน 5% 

ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุม่

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน  

2. ขอบเขตดา้นเนือ้หา และประเด็นการศกึษา 

 ในการศกึษาวิจยัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจไปท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด

19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดตวัแปรสาํหรบัการศกึษาวิจยั ซึง่ประกอบไปดว้ย  2.1) 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีไดก้าํหนดขึน้เพ่ือการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศกึษา 

2. ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจ ประกอบไปดว้ย งบประมาณ ลกัษณะการเดินทาง กฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการเดินทาง ทศันคติช่วงโควิด 

2.2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ท่ีไดก้าํหนดขึน้เพ่ือการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของ

ประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย ดา้นการหาขอ้มลู ดา้นตวัเลือก ดา้นนโยบาย

ภาครฐั ดา้นเศรษฐกิจ 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการทอ่งเท่ียวอย่างตอ่เน่ือง 

2. สามารถเขา้ใจถึงปัญหา ตลอดจนเขา้ใจถงึทศันคติ และความคิดเหน็ของประชาชนตอ่การตดัสินใจ

เดินทางไปตา่งประเทศมากขึน้ 

3. สามารถกาํหนดกลยทุธท่ี์เหมาะสมและตอบโจทยต์อ่ความตอ้งการของประชาชนในการท่องเท่ียวได้

ดียิ่งขึน้ 

 



ทบทวนวรรณกรรม 

 นักท่องเที่ยว หมายถึง บคุคลท่ีเดินทางจากทอ้งถ่ินท่ีอยู่ของตนไปยงัทอ้งท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวดว้ย

ความสมคัรใจ และดว้ยวตัถปุระสงคม์ิใช่เพ่ือไปประกอบอาชีพหรือหารายได,้ ผูท่ี้เดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 

เพ่ือความเพลิดเพลิน 

 การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุจากทางเลือกหลายๆทางเลือก เพ่ือใหอ้งคก์รได้

ประโยชนส์งูสดุ และไม่มีความเสียหายผิดพลาดหรือมีนอ้ยท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การตดัสินใจนัน้เป็นส่ิงท่ี

สาํคญั สาํหรบัทกุคนในองคก์รในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และตดัสินใจว่าจะใชว้ิธีการหรือเครื่องมือหรือใครมา

แกไ้ขปัญหานัน้ 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 หมายถึง เป็นตระกลูของไวรสัท่ีก่อใหอ้าการป่วยตัง้แตโ่รคไขห้วดั

ธรรมดาไปจนถึงโรคท่ีมีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) และโรค

ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS-CoV) เป็นตน้ ซึง่เป็นสายพนัธุใ์หม่ท่ีไม่เคยพบมาก่อนในมนษุย์

ก่อใหเ้กิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชือ้จากคนสู่คนได ้โดยเชือ้ไวรสันีพ้บครัง้

แรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหเูป่ย ์สาธารณรฐัประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 (กรมควบคมุโรค, 

2563) 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาํหรือกริยาใด ๆ ของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กับการท่องเท่ียวหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบัติกิจกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซึง่เป็นตวักาํหนดการกระทาํดงักลา่วเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของแตล่ะบคุคล

ใหไ้ดร้บัความพงึพอใจระดบัหนึ่งในการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนัน้ ๆ โดยจะตอ้งพิจารณาวตัถปุระสงค์

ของการเดินทางท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว บุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการเดินทาง

ท่องเท่ียว ประสบการณใ์นการเดินทางท่องเท่ียว ระยะเวลาท่ีเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้ (ธัญชนก แววแกว้, 

2557) 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์

มนษุยมี์ความแตกต่างกนัในดา้นบคุลิกภาพและสภาพวิทยา ทางรา่งกาย สติปัญญา สงัคม อารมณ ์

และปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย ความแตกต่างนีเ้กิดจากการเรียนรูจ้ากสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกัน ซึ่งทาํให้

บคุคลมีทศันคติ คา่นิยม ความเช่ือ ความพงึพอใจ และบคุลิกภาพตา่งกนั โดยคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์

ต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั ดงันี ้(วราภรณ ์เอือ้การณ ์และอิสระอดุมประเสริฐ, 2553 อา้งใน 

ณภทัร อติคณุธนิน, 2560)  



ชนิสรา กุลสันติวงศ ์(2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย Generation Y หลงัโรคระบาดโควิด-19 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัดา้นภยัธรรมชาติ สขุอนามยั และโรคระบาด ในขณะท่ีปัจจยัสว่นประสมการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และปัจจยัความปลอดภยัดา้นอาชญากรรมทางรา่งกาย ทรพัยสิ์น และ

อบุติัเหตไุม่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวหลงัโรคระบาดโควิด-19 

วงศธร อรรถวิทยา (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมและแรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการเลือกใช้

บรกิารพกัโรงแรม 5 ดาว ในกรุงเทพมหานครในช่วงเกิดโรคระบาด COVID-19 ผลการวจิยั พบวา่ (1) นกัท่องเท่ียว

ชาวจีนส่วนมากนิยมรว่มเดินทางกบัเพ่ือนจาํนวน 3-4 คน เดินทางมายงัประเทศไทยมากกว่า 3 ครัง้ มาเพ่ือ

ท่องเท่ียว สืบคน้ขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ต ระยะเวลาพกัแรม 1-2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเองในราคา 2,001 - 5,000 

บาท/คืน จองผ่านเว็บไซตโ์รงแรม ช่วงเวลาท่ีนิยมคือวนัหยดุสดุสปัดาห ์ของฤดรูอ้นประเทศจีน นิยมการด่ืม

สงัสรรคท่ี์คลบัเลาจ ์(2) พฤติกรรมในการเลือกใชท่ี้พกัจาํแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล มีความสมัพนัธต์อ่กนั 

(3) แรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการเลือกใชท่ี้พกั มีความแตกตา่งกนัจาํแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล 

(4) แรงจูงใจในการเลือกใชท่ี้พักโรงแรม 5 ดาว โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้ สามลาํดบัแรก คือ หอ้งพกัมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัไดใ้นระดบัสากล มีค่าบรกิารเสรมิตา่ง 

ๆ ในราคาถกู และตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาพกัท่ีโรงแรมแห่งนีแ้ลว้ ตามลาํดบั 

พชัรียา แกว้ชู (2563) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แบบ New Normal หลงัการแพรร่ะบาดโควิด-19 ผลการวิจยั พบว่า ประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ ต่างกนั ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New 

Normal หลงัการแพรร่ะบาดโควิด-19 ต่างกนั และประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ต่างกนั สง่ผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพรร่ะบาดโค

วิด-19 โดยรวมไม่ตา่งกนั นอกจากนี ้ทศันคติตอ่การแพรร่ะบาดโควิด-19 และปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว

มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพรร่ะบาดโควดิ-19 

ชนพฒัน ์ช่วยครุฑ และคณะ (2563) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของเยาวชนไทยหลงัยคุโควิด 19 ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 

21-25 ปีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี สถานภาพการสมรส โสด ประกอบอาชีพนกัศึกษา มีระดบั

รายไดต้่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และมีภมูิลาํเนาอยู่ท่ีภาคกลาง สรุปผลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

เยาวชนไทยหลงัโควิด-19 เริ่มจากการหาขอ้มลูการท่องเท่ียวโดยเยาวชนไทยนิยมหาขอ้มลูการท่องเท่ียวจาก

อินเทอรเ์น็ต รองลงมาเป็นขอ้มลูท่ีไดม้าจากญาติและเพ่ือน การท่องเท่ียวนิยมไปรบัประทานอาหารนอกบา้น 

ชมวิวและถ่ายรูปลงโซเซียล ลกัษณะการเดินทางนิยมไปกบัเพ่ือน รองลงมาเป็นครอบครวัและนิยมเดินทาง



โดยรถสว่นตวัมากกวา่รถสาธารณะ ดา้นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนไทยสว่น

ใหญ่ใหค้วามสาํคญัไปท่ีปัจจยัดา้นคา่ใชจ้่าย โดยเฉพาะคา่ใชจ้่ายสาํหรบัหอ้งพกั 

วนฎัภรณ ์ทองฤทธ์ิ (2564) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลกระทบของ Covid-19 ตอ่ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและ

การท่องเท่ียวกรณีศึกษา : หาดนพรตันธ์ารา-หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ผลการวิจยั พบว่า Covid-19 ส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรตันธ์ารา-หมู่เกาะพีพีผลกระทบเชิง

บวกและผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวกเช่น พบส่ิงมีชีวิตหายากออกมาหากิน เช่น หมึกไดม่อน ปไูก่ ปู

กา้มดาบ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัทาํใหส้ภาพแวดลอ้มไดฟ้ื้นฟโูดยเฉพาะแนวปะการงัท่ีฟ้ืนฟถูงึ 70% เปิดโอกาส

ใหเ้จา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดบ้าํรุงฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ผลกระทบเชิงลบเช่น เกิดการลกัลอบทิง้

หนา้กากอนามยัลงในทะเลและชายหาด ลกัลอบลา่สตัวท์ะเลหายาก เป็นตน้ 

ส่วนในดา้นของการท่องเท่ียวนัน้จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการ

ท่องเท่ียวในบรเิวณอทุยานแห่งชาติหาดนพรตันธ์ารา-หมู่เกาะพีพีทัง้ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ

เช่นเดียวกนั โดยทาํใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในบรเิวณพืน้ท่ีอทุยานฯ นอ้ยลง สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกิจการทัง้

โรงแรม รา้นอาหาร รถและเรือนาํเท่ียวรวมถึงอุทยานฯ เองก็ไดร้บัผลกระทบศูนยเ์สียรายไดไ้ปถึง 90% 

ในขณะท่ีผลกระทบเชิงบวกคือความสวยงามดา้นการทรพัยากรทางทะเล นํา้ทะเลใส หาดทรายขาว คนนอ้ย 

ไม่มีคนมารบกวนการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

โดยรวมแลว้การท่องเท่ียวของจงํหวดักระบ่ีนัน้เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้ธรรมชาติเป็นหลกัซึ่งมีความ

เก่ียวโยงกับส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ดังนัน้การพัฒนาการท่องเท่ียวควบคู่ไปกับส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นเรื่อง

จาํเป็นอย่างยิ่งถา้หากส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงจะสง่ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวดว้ย การระบาดของ Covid-

19 จึงเป็นบทเรียนสาํคัญท่ีทาํใหเ้รียนรูแ้ละนาํมาพัฒนาสภาพแวดลอ้มรวมถึงการท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ี

อทุยานแห่งชาติหาดนพรตันธ์าราใหมี้ความพรอ้มสูร่ะดบัสากล 

ศุภลักษณ ์ศรีวิไลย และคณะ (2564) ไดศ้ึกษาเรื่อง การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลต่อการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า บทความนีป้ระกอบดว้ย บทนาํ กล่าวถึงสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวโลกและการท่องเท่ียวของประเทศไทย เนือ้หา กล่าวถึง

สถานการณก์ารท่องเท่ียวโลก, สถานการณก์ารท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในไทย, ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ, ทิศทางการท่องเท่ียวของไทย, การปรบัตวัของ

ธุรกิจท่องเท่ียวไทย และการสรุปกลา่วถงึแนวทางการเตรียมความพรอ้มดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือรองรบัการแพร่

ระบาดของ โควิด-19 และการปรบัตวัเขา้สูว่ิธีชีวิตใหม่ (New normal) 

ไตรเทพ วิชยโ์กวิทเทน (2564) ไดศ้กึษาเรื่อง การท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ังวิถีใหม่ ภายหลงัการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า บทความนีไ้ดร้วบรวมเหตกุารณต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

นบัตัง้แต่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ทัง้ลาํดบัเหตกุารณแ์ละการตอบสนองต่อการระบาด โดย

ไดน้าํเสนอและอภิปรายผลกระทบของโควิด-19 ต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ังบนพืน้ฐานของ



หลกัการทางดา้นวทิยาศาสตร ์งานวิจยันีย้งัไดท้าํการวิเคราะหม์าตรการของการจดัการชายฝ่ังแบบผสมผสาน

ท่ีถกูนาํมาใชเ้พ่ือใหส้ามารถเปิดรบันกัท่องเท่ียวชายหาดไดอี้กครัง้ บทความทางวิชาการนีเ้สนอแนะว่าความ

ร่วมมือจากผู้ท่ีมีส่วนได้-ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ และตัว

นกัท่องเท่ียวเอง ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ังตามแบบ “วิถีใหม่” นัน้ประสบ

ความสาํเรจ็เพ่ือลดการติดเชือ้โรคโควิด-19 ทัง้ในบรเิวณพืน้ท่ีชายหาดและภายในสถานท่ีพกัแรม 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับ “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณก์าร

ระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดยเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) ซึง่ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขัน้ตอนและรายละเอียดของวิธีการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบัตอ่ไปนี ้

1.ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

1.1) ประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจยั 

ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินครัง้นี ้ในงานวิจยันีไ้ดอ้า้งอิงการเก็บรวบรวมขอ้มลูของ

ประชาชนท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสถิติของประชากรจากประกาศสาํนัก

ทะเบียนกลางกรมการปกครอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จาํนวนราษฎรของอาณาจักร

ไทย มีจาํนวนทัง้สิน้ 5,701,394 ลา้นคน  

1.2) ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑโ์ดยใชส้ตูร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของ

ตวัอย่างประชากรท่ีมีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดค้วามคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งสิน้ 400 คน  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูส้นใจท่องเท่ียวแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) คาํนวณตามสตูรไม่ทราบจาํนวนประชากรของ ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน วิชิต อู่

อน้, 2550) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ีระดบั 

.05 ไดก้ลุม่ตวัอย่างจาํนวน 400 ราย 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลตรงตามความตอ้งการ โดยการแจก

แบบสอบถามท่ีไดร้บัการออกแบบใหต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั เพ่ือนาํขอ้มลูมาใชใ้นการ

วิเคราะห ์จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ

ผูส้นใจการท่องเท่ียว จาํนวน 400 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและรวบรวมเอกสาร 

บทความ ท่ีรวมผลงานการวิจยัตา่งๆ ท่ีไดค้น้ควา้จากแหลง่ตา่งๆนาํมารวบรวมไวก้่อนแลว้ โดยไม่



ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ้่ายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเอง สามารถนาํขอ้มลูท่ีมีผูอ่ื้นเก็บรวบรวมไว้

แลว้มาใชไ้ดเ้ลย 

     3. เครื่องมือสาํหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชดุ โดยใหก้ลุม่

ตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยมีขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 3.1) เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีจ้ะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire 

schedules) โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

  สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบั

การศกึษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)    

  สว่นท่ี 2 ขอ้มลูดา้นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ ประกอบดว้ย งบประมาณ ลกัษณะของการ

เดินทาง ทวีปท่ีเดินทาง ประเภทของวีซ่า และระยะเวลาในการเดินทาง เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

list)  

                        ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโค

วิด19 ประกอบดว้ย ดา้นการหาขอ้มูล ดา้นตัวเลือก  ดา้นนโยบายภาครฐั  และดา้นเศรษฐกิจ  เป็นแบบ

ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ ( Likert) คือ มากท่ีสดุ มาก 

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ  

          สว่นท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติม 

4.การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

4.1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการและ ผลงานวิจยัจากหนงัสือวารสาร หรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียว 

4.2) สรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว

ต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาดของ โควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และนาํ

แบบสอบถามท่ีร่างขึน้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ ขอคาํแนะนาํ แกไ้ข และพิจารณา

ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามก่อนทาํการทดลอง (Try Out)  

 4.3) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 30 ตวัอย่าง 

 4.4) นาํแบบสอบถามท่ีไดท้ดลองไป วิเคราะหห์าคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ย

คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) 

 

 



5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

5.1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) สถิติเชงิพรรณนาเป็นการบรรยาย

คณุลกัษณะทั่วไปของขอ้มลูในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบดว้ยสถิติตอ่ไปนี ้

คา่ความถ่ี (Frequency) คือจาํนวนคา่ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

คา่รอ้ยละ (Percentage) ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และ

ระดบัการศกึษา นแบบสอบถามสว่นท่ี 1 และแบบสอบถามสว่นท่ี 2 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ 

คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) ใชส้าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูท่ีจดักลุม่เป็นชัน้คะแนน 

คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2) สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis Statistics) ใชว้ิเคราะหถ์งึลกัษณะของตวัแปรตน้ 

(Independent Variable) ท่ีมีผลตอ่ตวัแปรตาม (Dependent Variable) โดยใชข้อ้มลูจากกลุม่

ตวัอย่างและวธีิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเปรยีบเทียบคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีโดยใชก้าร

ทดสอบ t-test จาํแนกตามเพศหาคา่ทดสอบ F – test เพ่ือเปรยีบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย

ระหวา่ง 3 กลุม่ขึน้ไป อาชีพ รายได ้ระดบัการสกึษา โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One – Way ANOVA) โดยใชส้ตูร กรณีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จะใชว้ิธีการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องฟิชเชอร ์(Fisher’s Least Significant 

Difference: LSD) โดยเปรยีบเทียบคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง คาํนวณไดจ้ากสตูร 

การทดสอบโดยการใชส้ถิติทดสอบหาความสมัพนัธแ์บบถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

โดยทาํการทดสอบปัจจยัผลกระทบ ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์ารระบาด

ของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยส่วนบคุคล 

ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายมุากกวา่ 45 ปี มีอาชีพ 

พนกังานบรษัิทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 20,001-40,000 บาท มีระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจ 

 1. ประชากรในกรุงเทพใหค้วามคิดเห็นของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ  

มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.26 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.703เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี

คา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ดา้นลกัษณะการเดินทาง ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.37 

 2. ดา้นงบประมาณ โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.29 และคา่สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.732 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทา่นมีความพรอ้มดา้นงบประมาณท่ีมีความสาํคญัใน



การเดินทางแตล่ะครัง้ เชน่ คา่โรงแรม คา่ทวัร ์คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ตรวจ RT-PCR เป็นขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 

ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.40 

 3. ดา้นลกัษณะการเดินทาง โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.37 และคา่สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.649 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทา่นคิดวา่ควรมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีเขา้มาชว่ย

ในการเดินทาง เป็นขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.50 

 4. ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเดินทาง โดยรวมในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.03 และคา่สว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.752 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านมีการเตรยีมความพรอ้ม/การจดัเตรยีม

ขอ้มลูใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม เป็นขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.35 

5. ดา้นทศันคติช่วงสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

4.36 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.678 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า สถานท่ีท่องเท่ียวให้ 

ความสาํคญักบัการคาํนึงถึงความปลอดภยัพืน้ท่ีท่องเท่ียวในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 เป็นขอ้

ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.44 

3. ผลการวิเคราะหข์้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยว

ต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 

1. ประชากรในกรุงเทพใหค้วามคิดเห็นของการตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณก์าร

ระบาดของโควิด19 โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.36 และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.669 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ดา้นตวัเลือก ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.39 

 2. ดา้นการหาขอ้มลู โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.32 และคา่สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.680 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีแหลง่ท่องเท่ียวและประเทศท่ีหลากหลายใหเ้ลือก เป็น

ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.45 

 3. ดา้นตวัเลือก โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.39และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.645 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สามารถจองผ่านระบบออนไลนเ์พ่ือรองรบัความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีปรมิาณเพิ่มสงูขึน้ เป็นขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.46 

 4. ดา้นนโยบายภาครฐั โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.35 และคา่สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.677 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการในภาคการท่องเท่ียว 

เป็นขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.44 

 5. ดา้นเศรษฐกิจ โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.36 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.664 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ รฐับาลกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียว

ออกเป็นระยะ ๆ เพ่ือรกัษาความสมดลุระหวา่งสาธารณสขุและความตอ้งการทางเศรษฐกิจ เป็นขอ้ท่ีมี

คา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.44 

 



4. การทดสอบสมมตฐิาน 

 1. ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตา่งกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณ์

การระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ดา้นการหาขอ้มลู ดา้นตวัเลือก ดา้นนโยบายภาครฐั ดา้นเศรษฐกิจ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุา่งกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณ์

การระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ดา้นเศรษฐกิจ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในสว่นดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกตา่ง

กนั 

3. ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณ์

การระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ไม่ตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นการหาขอ้มลู ดา้นตวัเลือก ดา้นนโยบายภาครฐั และดา้นเศรษฐกิจ ไม่แตกตา่งกนั อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4. ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศ

ในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ไม่ตา่งกนั เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการหาขอ้มลู ดา้นตวัเลือก ดา้นนโยบายภาครฐั และดา้นเศรษฐกิจ ไม่

แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 5. ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศใน

สถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ไม่ตา่งกนั เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการหาขอ้มลู ดา้นตวัเลือก ดา้นนโยบายภาครฐั และดา้นเศรษฐกิจ ไม่

แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 6. การวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ดา้นงบประมาณ  ดา้นลกัษณะการเดินทาง  ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเดินทาง  และดา้นทศันคติ

ช่วงสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 สง่ผลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวตา่งประเทศในสถานการณก์าร

ระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

อภปิรายผล 

ผลการวิจยัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาด

ของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. จากผลการศึกษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุของผูต้อบแบบสอบถาม ส่งผลต่อ

การตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่าง และในส่วนของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ



เดือน และระดบัการศกึษา สง่ผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 

ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั นั่นแสดงใหเ้ห็นวา่บรบิทดา้น Generation ท่ีแตกตา่ง

กนัในดา้นอายุ และเพศ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 

ต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของชนิสรา กุลสันติวงศ ์(2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 ผลการวิจัย 

พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย Generation Y หลงัโรคระบาด

โควิด-19 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัดา้นภยัธรรมชาติ สขุอนามยั และโรค

ระบาด ในขณะท่ีปัจจัยส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยความ

ปลอดภยัดา้นอาชญากรรมทางรา่งกาย ทรพัยสิ์น และอบุติัเหตไุม่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวหลงั

โรคระบาดโควิด-19  

2. จากผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นงบประมาณ  ดา้นลกัษณะการเดินทาง  

ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเดินทาง  และดา้นทศันคติช่วงสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ส่งผลต่อ

การตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 นั่นแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบ ท่ีแตกต่างกนั จะมี

ผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในสถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัไปตามบรบิทการรบัรูใ้นช่วงสถานการณโ์ควิดนั่นเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ พชัรียา แกว้ช ู(2563) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ 

New Normal หลงัการแพร่ระบาดโควิด-19 ผลการวิจยั พบว่า ประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New 

Normal หลงัการแพรร่ะบาดโควิด-19 ต่างกนั และประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ต่างกนั สง่ผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพรร่ะบาดโค

วิด-19 โดยรวมไม่ตา่งกนั นอกจากนี ้ทศันคติตอ่การแพรร่ะบาดโควิด-19 และปัจจยัผลกัดนัทางการท่องเท่ียว

มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ New Normal หลงัการแพรร่ะบาดโควดิ-19 

ข้อเสนอแนะและการนาํไปใช้ 

ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจ จากผลการศกึษา พบวา่ ผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการควรมีการใหค้วามรู้

เพิ่มเติมในดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเดินทาง เพ่ือนกัท่องเท่ียวสามารถใชป้ระกอบในการเดินทาง ให้

เท่ียวไดป้ลอดภยั หา่งไกลจากโควิด ดงันี ้

1. หาขอ้มลูสถานท่ีท่องท่องเท่ียวท่ีจะไป ศกึษาพืน้ท่ี การเดินทาง ท่ีพกั เอาไวล้ว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 อาทิตย ์

2. สาํหรบัผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม แลว้ จดัเตรยีมเอกสารแสดงการฉีดวคัซีนเอาไวใ้หพ้รอ้ม 

3. จดัเตรยีมใบรบัรองตรวจคดักรองโควิด-19 ดว้ย RT-PCR Test หรอื ATK 

4. สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 



5. เวน้ระยะห่างทางสงัคม อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร 

6. ลา้งมือใหบ้อ่ย ๆ ดว้ยแอลกอฮอล ์ตลอดเวลา ทัง้ก่อนและหลงัการรบัประทานอาหาร  

7. เม่ือเขา้ท่ีพกัควรอาบนํา้ ชาํระรา่งกายทนัที 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั สภาพปัจจบุนั และความคาดหวงั ของการท่องเท่ียวตา่งประเทศใน

สถานการณก์ารระบาดของโควิด19 ของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นระยะ ๆ ทัง้นี ้เน่ืองจาก

สถานการณมี์การเปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ืองย่อมมีผลตอ่การตดัสินใจ ในสภาพปัจจบุนั และความ

คาดหวงั ได ้เพ่ือนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการท่องเท่ียวอย่างตอ่เน่ือง 

2. ควรมีการศกึษาเพิ่มเติม เจาะลกึ สาํหรบัความคิดเหน็ของประชาชนในจงัหวดัอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพ่ือในการ

เปรยีบเทียบความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั และสามารถนาํขอ้มลูมาปรบัปรุงในการใชง้านไดต้อ่ไป 

3.  ควรมีการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึ โดยใชว้ิธีการวจิยัเชงิคณุภาพเพิ่มเติม เชน่ การสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth 

Interview) เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัญหา ตลอดจนเขา้ใจถึงทศันคติ และความคิดเห็นของประชาชนมาก

ขึน้ 

4. ควรศกึษาปัจจยัอ่ืนๆ เชน่ ทศันคติ และความไวว้างใจตอ่การเลือกท่องเท่ียวตา่งประเทศของประชาชนมา

วิเคราะหด์ว้ย รวมถึงปัจจยัภายนอกเพิ่มเติม เพ่ือหากลยทุธท่ี์เหมาะสมและสามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของประชาชนในการท่องเท่ียวไดดี้ยิ่งขึน้ 
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