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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล               
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-29ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000
บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนิสิตและนักศึกษา และระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ผลการทดสอบสมมติฐาน            
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง ในด้านจ านวนบุคคล            
ที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว และด้านความถี่ในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 2.การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน                 
ด้านเวลา และด้านสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง ในด้านจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยว และด้านความถี่ในการท่องเที่ยว 3.นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองในด้านจ านวนบุคคลที่ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว และด้านความถี่ในการท่องเที่ยว  
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย ไวรัสโควิด-19 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the Influences of risk perception from covid-19 virus 
outbreak toward domestic touring among thai tourists. The sample group consisted of four hundred thai 
tourists who are over 20 years old and travel in Thailand by themselves from March 2021 onwards. 
Questionnaire is used as the tool to collect data. The research found that most respondents were male, 
ages between twenty until twenty-nine, earned a monthly income lower 10,000Baht, occupation as a 
student and education level is lower than a bachelor's degree. The overall opinions toward the product 
factors were at a good level. The results of the hypotheses testing showed that 1. The respondents of 
different of gender, ages, salary income, occupation and education had different affects travel in terms of 
the number of people participating in the trip and the frequency of tourism is different. 2. Risk perception 
of thai tourists in terms of time risk and social risk influences on their travel behavior in Thailand in terms 
of the number of people participating in the trip and the frequency of tourism. 3. Thai tourists who have 
different knowledge and understanding of Covid-19 epidemic affects travel in terms of the number of 
people participating in the trip and the frequency of tourism is different. 
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บทน า 
 ในยุคปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่า
องค์ประกอบหลักในการค้าระหว่างประเทศในหลายประเทศ โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ ประเทศไทยที่ผ่านมานั้นถือว่า
เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าใหเ้กิดการเพิ่มช่องทางหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีการ
นําทรัพยากรที่มีของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและได้มีการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเห็นได้
จากแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผลตอบแทนที่ลดลง
เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างท าให้ธุรกิจแทบทุกธุรกิจมีการหยุดชะงัก 
ส่งผลให้เกิดการจ้างออก ประชาชนภายในประเทศตกงาน  ผลกระทบที่ไม่คาดฝันจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ              
เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือว่ามีความรุนแรง และรวดเร็วอย่างมาก ด้วยมาตรการการรับมือของทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น
การ การปิดพื้นท่ีในประเทศจ ากัดเวลาการเดินทางภายในประเทศ อีกท้ังปิดไม่ให้มีการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้เกิดผล
กระทบต่อกิจการต่างๆ มากมาย อีกท้ังพฤติกรรม ทัศนคติ รสนิยม ความอ่อนไหวส่วนบุคคล ที่มีมากข้ึน เช่น การระมัดระวัง
รักษาตัว ความหวาดกลัว ความตื่นตระหนกของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การเดินทางและการท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ
และคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงอย่างมากและรวดเร็ว 

แต่ในปัจจุบันสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ก็ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากมีการปิดประเทศและจ ากัดจ านวน
คนท่ีเดินทางเข้ามาภายในประเทศในอยู่ในพ้ืนท่ีที่ทางรัฐบาลรองรับไว้ให้เพื่อเป็นการจัดการให้อยู่ภายในพ้ืนที่กักกันโรคของรัฐ 
จ านวน14วันที่เป็นระยะเพาะเชื้อ เพื่อไม่ให้มีการน าเชื้อเข้ามาภายในประเทศนั่นเอง ด้วยมาตรการของรัฐบาลที่เคร่งครัดอีก
ทั้งคนไทยให้ความร่วมมือกันส่งผลท าให้ทางรัฐมีมาตรคลายล็อคดาวน์ขึ้นโดยให้ประชาชนภายในประเทศสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการที่ทางรัฐบาลก าหนดให้ ส่งผลท าให้ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
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ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆภายในประเทศเป็นจ านวนท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
รวมถึงร้านค้าหรือธุรกิจอื่นๆกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้ง 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ

ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 

Covid-19 ที่มีกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระดับ

การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองแตกต่างกัน 
2. การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบด้วย ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา 

ด้านสังคม และด้านเวลา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง 
3. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 

ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองแตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะส่วนบุคคล ปรมะ สตะเวทิน (2541) ได้ศึกษาและได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาลักษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรนั้น มีสมมติฐานว่ามวลชนผู้รับสารที่อยู่กลุ่มลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมี ลักษณะทาง
จิตวิทยาที่คล้ายคลึงกัน ส่วนท่ีมีลักษณะทางประชากรที่ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ราณี อิสิชัยกุล (2554) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของจิตใจที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยว เช่น 
จุดประสงค์ในการท่องเที่ยว ความถี่ใน การท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว วิธีการเตรียมการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง 
สถานท่ีที่จะไป ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว ประเภทท่ีพักแรม เป็นต้น 
 Cohen (1974) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นบุคคลที่มีการเดินทางในลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆเช่น ระยะเวลา 
ระยะทาง ความสมัครใจ และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 

แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความเสี่ยง Kotler และ และคนอ่ืนๆ (2001) กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยง (Perceived 
risk) คือ ความสามารถใน การประเมินค่าความเสี่ยงท่ีผู้บริโภคต้องเผชิญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและการบริการ ซึ่งการ
มีความสามารถดังกล่าวที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลกระทบท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันไป 

จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ได้ท าการกล่าวประเภทของการรับรู้ความเสี่ยง แบ่งความเสี่ยงออกเป็นทั้งหมด 7 
ด้าน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านหน้าที่, ความเสี่ยงด้านการเงิน,ความเสี่ยงด้านกายภาพ,ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา,ความเสี่ยงด้าน
สังคม,ความเสี่ยงด้านเวลา และความเสี่ยงด้านความรู้สึก 

ความรู้ ความเข้าใจมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCovid-19 ในประเทศไทย กรม               
ควบคุมโรค (2563) เชื้อไวรัสโคโรน่า คืออะไร ไวรัสโคโรน่า เป็นเชื้อไวรัสที่ท าให้ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ ซึ่งไวรัสในกลุ่มนี้ 
มีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดอาการหลายรูปแบบ มีทั้งไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา แต่ในบางสายพันธุ์อาจ
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ก่อให้เกิด หรืออาการที่ร้ายแรงท าให้เป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคเมอร์ส หรือ โรคซาร์ (SARS) ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจที่ได้
เคยมีการระบาดในช่วงอดีตที่ผ่านมา 

กรมควบคุมโรค (2563) มาตรการในการควบคุมโรคของเจ้าของกิจการและผู้ใช้บริการ ได้แก่ ลงทะเบียนเพื่อเปิด
กิจการจัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการ ก าหนด พร้อมทั้งช้ีแจง
พนักงานและให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้  จัดตั้งบริเวณจุดคัดกรองโรคเพื่อคัด
กรองผู้เข้ามาใช้บริการรวมถึงตัวพนักงาน ก าหนดจุดเว้นระยะห่างให้เหมาะสมเพื่อลดการสัมผัส บริการจุดท าความสะอาดมือ
ประจ าจุดประชาสัมพันธ์หรือบริเวณที่มีผู้ใช้บริการสะสมเป็นจ านวนมาก จ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการต่อครั้งเพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ มีพ้ืนท่ีบริการในการแจกจ่ายหรือจ าหน่ายอุปกรณ์ในการป้องกันโรค เช่น แจกหรือจ าหน่ายหน้ากาก
อนามัยส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้บริการตามระเบียบ รวมถึงในตัวของเจ้าหน้าท่ีและสถานประกอบการก็ควรท าหน้าท่ีรักษา
ความสะอาดจุดบริการต่างๆให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ส่วนในตัวของผู้ใช้บริการเองนั้นก็ค วรที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
มาตรการความปลอดภัยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดการติดเช้ือหากทุกคนร่วมมือกันก็จะท าให้ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้การวิจัย นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครที่
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หลังจากได้รับการผ่อนปรนมาตรการ
จากช่วงสถานการณ์ระบาดรอบที่3 ของไวรัสโควิด-19 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หลังจากได้รับการผ่อนปรนมาตรการ
จากช่วงสถานการณ์ระบาดรอบที่3 ของไวรัสโควิด-19 โดยใช้สูตรค านวณของ Cochran (1953)ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5%จึงได้ขนาดค านวนตัวอย่างจ านวน385 คนและเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15คน รวมเป็น 400คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยท าการเลือกกลุ่มประชากรในแต่ละเขต
พื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน10เขต ที่มีจ านวนประชากรอาศัยมากที่สุดตามล าดับ ซึ่งได้แก่ เขตสายไหม เขต
คลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตดอนเมือง และเขต
หนองแขม  
 ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลในแต่ละ
เขตที่ได้รับเลือกจ านวนทั้งหมด10เขตที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด โดยเป็นการหากลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดและสัดส่วน
ประชากรเท่ากันในแต่ละเขต โดยแบ่งเป็นเขตละ 40คนเท่าๆกัน 
 ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Quota Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
การเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม โดยมีการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามโดยการขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยม
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเขตพื้นที่ที่เลือกไว้ ซึ่งจะเก็บแบบสอบถามในแต่ละเขตพื้นที่จ านวน 400ชุด ซึ่งมีจ านวน             
10 เขต สัดส่วนเขตละ 40คน โดยเป็นการขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในการ
ตอบแบบสอบถามบนพื้นที่ และได้มีการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ร่วมด้วย จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยจะน า
แบบสอบถามไปเขียนลงบนเพจการท่องเที่ยวต่างๆในFacebook เช่น Go Went Go (เที่ยวเว้นเที่ยว), เพจอาสาพา           
ไปหลง ฯลฯ 
 เคร่ืองมือที่ใช้การวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการ วิจัยเพื่อใช้ในการวัดอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยด้วยตนเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย  1.ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษา มีรูปแบบของค าถาม
เป็นแบบปลายปิดClose-ended Questions 2.การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวเป็นข้อมูลด้านการรับรู้ความเสี่ยงของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยจะมีลักษณะค าถามเป็นแบบ Continuous Rating Scale ที่ใช้ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ระดับความคิดเห็นหรือการรับรู้ความรู้สึกในแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้มาตราวัดด้านข้อมูลคือ  Interval Scale มาตรา
อันตรภาคช้ันแบ่งเป็น 4ระดับ จ านวน 19ข้อ 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19
เป็นข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 โดยจะมีลักษณะค าถามเป็นแบบมคี าตอบให้เลอืก2ค าตอบ Dichotomous 
questions คือ ใช่และไม่ใช่ ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจ านวน15ข้อ 4.พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยจะมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 6 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ดังนี้  
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งข้อมูลประกอบด้วย เพศ อายุ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษา แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหา
ร้อยละ (Percentage) 

1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้าน
หน้าที่และบริการ ด้านการเงิน ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านเวลา แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ความรู้และความเข้าใจมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาร้อยละ (Percentage) 

1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การหาค่าต่ าสุด(Minimum) และการหาค่าสูงสุด (Maximum) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน าข้อมูลที่ได้จาก
วิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม มาวิเคราะห์สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้ทดสอบสมมติฐาน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ T-Test 
One-Way Anova และ Multiple Regression Analysis 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 223 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ55.75 มีอายุ 20-29 ปี จ านวน 239 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 59.75 ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 31.75 ประกอบอาชีพเป็น นิสิต / 
นักศึกษา จ านวน 160 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 40 และระดับการศึกษามีระดับการศึกษาต่ ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 181 คน 
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 45.25  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ความเสี่ยงของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้
ความเสี่ยงกับการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวโดยรวม ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านเวลา ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน และด้านจิตวิทยา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 2.89 2.86 2.84 2.84 และ 2.80 ตามล าดับ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้และความเข้าใจในมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด -19 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามได้คะแนนรวม (ตอบถูก) 11 คะแนน จ านวน 110 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคะแนนรวมจากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 10 คะแนน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 
ตามด้วยคะแนนรวมจากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 12 คะแนน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19 .50 ตามด้วยคะแนนรวม
จากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 9 คะแนน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25  ถัดมาคะแนนรวมจากการตอบค าถาม              
(ตอบถูก) 13 คะแนน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  ถัดมาคะแนนรวมจากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 8 คะแนน 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามด้วยคะแนนรวมจากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 7 คะแนน จ านวน 13 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 3.25 ต่อด้วยคะแนนรวมจากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 14 คะแนน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ต่อมาคะแนนรวม
จากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 6 คะแนน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ถัดมาคะแนนรวมจากการตอบค าถาม (ตอบถูก)              
5 คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และ คะแนนรวมจากการตอบค าถาม (ตอบถูก) 15 คะแนน จ านวน 1 คน             
คิดเป็นร้อยละ 0.25  ซึ่งจากคะแนนที่ได้ สามารถแปลความหมายและจัดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นตามระดับความรู้
และความเข้าใจมาตรการของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ                 
ในระดับสูง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับต่ า จ านวน 178 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 44.50  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน 140คน คิดเป็นร้อยละ 35 นิยมเดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้ จ านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39 ซึ่งมีจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวภายในประเทศในแต่ละครั้งจ านวนมากที่สุดคือ 9คน น้อยท่ีสุดคือ 
1คน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.550 ครั้ง หรือ 5 ครั้ง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.3776  มีความถี่ในการท่องเที่ยวมาก
ทีสุ่ดคือ 10ครั้ง น้อยที่สุดคือ 1 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5775 ครั้ง หรือ 5 ครั้ง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.1773
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจ านวนมากที่สุดคือ 30,000บาท น้อยที่สุดคือ 1,000บาท โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6,612.75 บาท มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3506.2511 และระยะเวลาในการท่องเที่ยวจ านวนมากที่สุดคือ 10วัน น้อยที่สุดคือ 1วันโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0075 วันหรือ 4 วัน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.7749 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองแตกต่างกัน พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านของจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งและด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศต่อครั้ง  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภ ายในประเทศด้วยตนเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในด้านของจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศต่อครั้ง ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้ง และด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ภายในประเทศต่อหนึ่งครั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวไทยประกอบด้วย ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านกายภาพ 
ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านเวลา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง พบว่า 
 การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ด้านจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 7.9 
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 การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 8.9 
 สมมติฐานข้อที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส Covid-19ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองแตกต่างกัน พบว่า 
 นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับต่ า มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองแตกต่างกับ
นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับสูง ในด้านของจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งและด้านความถี่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้ง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 

และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองแตกต่างกัน พบว่า 
เพศ นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้ง ที่แตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศต่อครั้งมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากเพศชายอาจจะมีไลฟ์สไตล์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่ง่ายกว่าเพศหญิงส่งผลให้
เวลาตัดสินใจที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปเลย แต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงก็จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างที่มากกว่า เช่น ความ
สะดวกในการใช้บริการ ห้องนอน ห้องน้ า หรืออื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี ตระการพูลทรัพย์ (2557) ได้
ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การรับรู้ความเสี่ยงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก่อนและหลังเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีจ านวนครั้งในการ
เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวท่ีมากกว่าเพศหญิง  

อายุ นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ด้านจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง และด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้ง ที่แตกต่างกัน 
โดยนักท่องเที่ยวท่ีมีอายุ 20-29 ปี จะมีจ านวนบุคคลและความถี่ในการเดนิท่องเที่ยวภายในประเทศตอ่ครั้งมากกว่ากลุม่คนทีม่ี
อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป เนื่องจากอยู่ในช่วงกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือท ากิจกรรมต่างๆนอกสถานท่ีและชอบการ
เดินทางท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มเพื่อนฝูงเป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2555) ได้
ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาด้านการรับรู้ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงขณะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 
30 ปี ส่วนใหญ่มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยเป็นจ านวน 3คนขึ้นไป ซึ่งมากกว่าคนที่อายุ 31 ปีขึ้นไป  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย
ตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้งน้อยกว่านักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
บาทข้ึนไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้สูงมักจะมีงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรัฏฐ์ แก้วไพรินทร (2564) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดในต าบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัดในต าบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่าง             
โดยนักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้มากกว่าจะมีความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยววัดในต าบลคลองสระบัวมากกว่าคนรายได้น้อย  
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อาชีพ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยว               
ชาวไทย ที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ นิสิต/นักศึกษา จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้านจ านวน
บุคคลที่ร่วมเดินทางต่อครั้งและด้านความถี่ในการเดินทางต่อครั้งมากที่สุด เนื่องจากเป็นวัยที่ก าลังที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงการ
อยู่เข้าสังคมร่วมกับเพื่อนฝูงท าให้เวลาไปไหนก็จะนิยมเป็นกันเป็นกลุ่มใหญ่ และชอบออกไปกิจกรรมตามสถานที่อื่นๆร่วมกัน
อยู่บ่อยๆทั้งในมหาลัยหรือนอกมหาลัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรานัย ยุวนะเตมีย์ (2559) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง 
“การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวทีมี
อาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางมายังประเทศไทยแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักศึกษาจะมี
การรับรู้ความเสี่ยงท่ีมากกว่าและมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางมาด้วยเป็นจ านวนมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ  

ระดับการศึกษา นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่ีแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวส่วนมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศด้านจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางต่อครั้งและด้านความถี่ในการเดินทางต่อครั้งมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นวัยที่ก าลัง
ศึกษาซึ่งจะเป็นวัยที่ก าลังติดเพื่อน มีวิถีการใช้ชีวิตที่มักจะชอบท าตามคนหมู่มาก อิงกระแสสังคม จึงชอบที่จะอยู่กับคนเยอะๆ
หรือการเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆตามรีวิว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี ตระการพูลทรัพย์ (2557) ได้ท าการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “การรับรู้ความเสี่ยงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อนและหลัง
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีจ านวนบุคคลที่ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวด้วยแตกต่าง โดยนักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางมากกว่า 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวไทยประกอบด้วย ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านกายภาพ 
ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านเวลา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง พบว่า การรับรู้ความ
เสี่ยงด้านสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านความถี่ในการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้ง  และการรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว้ และ การรับรู้ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านความถี่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้ง เนื่องจากว่ามีค่า Sig.0.05 ซึ่งหมายความว่าในเรื่องของการรับรู้ความเสี่ยงในด้าน
สังคมนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ความเสี่ยงในระดับมาก ท าให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดลง อันเนื่องมาจากมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มากขึ้น รวมทั้งมี
ความใส่ใจในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวท่ีต้องปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวหลวง วิรัชเจริญวงส์ (2560) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจซื้อท่ีพักจากระบบ ออนไลน์ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ ความเสี่ยงด้านสังคม ความตั้งใจซื้อที่พักผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจซื้อที่พักผ่านระบบออนไลน์โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 มีความแตกต่างกัน เนื่องจากว่า การรับรู้ของด้านสังคมในระดับมาก
ส่งผลให้พฤติกรรมการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ลดลง อันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่กดจองแล้วยกเลิกไม่ได้ การ
เก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งสถานท่ีนั้นไม่ตรงตามภาพที่แสดงมีความไม่ปลอดภัย รวมถึงการจองไว้ในระบบ
ออนไลน์แต่เมื่อไปถึงวันจริงไม่มีห้องพัก เนื่องจากอาจจะมีมิชชาชีพที่สวมรอยเข้ามาท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ส่งผลท าให้
พฤติกรรมการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ลดลง ถึงแม้ว่าจะมีความสะดวกแต่กลุ่มคนโดยมากอาจจะยังไม่ไว้ใจระบบการจอง
ที่พักออนไลน์เท่าไรนัก 



9 
 

ด้านเวลา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวนบุคคลที่
ร่วมเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง ซึ่งหมายความว่าในเรื่องของการรับรู้ความเสี่ยงในด้านเวลา นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ความเสี่ยง          
ในระดับมาก ท าให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดลง ส่งผลให้
พฤติกรรมในการท่องเที่ยวลดลง อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวที่จ ากัดเวลา หรือจ ากัดจ านวนคนในการท่องเที่ยวของแต่ละ
สถานท่ีในช่วงระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลท าให้รอนานแล้วสูญเสียเวลาในการใช้บริการมากกว่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บัวหลวง วิรัชเจริญวงส์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจซื้อ
ที่พักจากระบบ ออนไลน์ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ ความเสี่ยง
ด้านเวลา ความตั้งใจซื้อที่พักผ่านระบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง
และความตั้งใจซื้อที่พักผ่านระบบออนไลน์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 มีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลาในการจองที่พักออนไลน์ ส่งผลให้พฤติกรรมการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ลดลง 
อันเนื่องมาจากทางนักท่องเที่ยวกังวลว่าการซื้อที่พักผ่านระบบออนไลน์อาจจะท าให้เสียเวลามากกว่าเดิม หรือกลัวว่าจะไม่ได้
รับที่พักภายในเวลาที่ก าหนดเมื่อซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ 

สมมติฐานข้อที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส Covid-19 ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเองแตกต่างกัน ด้านจ านวนบุคคลที่ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง และ ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต่อครั้ง มีความแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยว
ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวลดลงหรือน้อยกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับต่ า อัน
เนื่องมาจากโดยส่วนใหญ่คนทีมีความรู้ความเข้าใจในระดับสูงมักจะมีการดูแลและป้องกันตนเองอยู่เสมอรวมถึงจะมีการ
ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษคือการลดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์นี้ช่ัวคราว หรือการเดินทางท่องเที่ยวกับคนจ านวน
น้อยแค่เฉพาะคนรัก หรือคนในครอบครัวไม่กี่คนเท่านั้น เพราะคนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระดับสงูก็จะไมพ่าตัวเองเข้าไปเสีย่ง
ในพื้นที่ที่มีคนในปริมาณมาก ส่งผลท าให้มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่น้อยกว่ารวมถึงจ านวนคนเดินทางด้วยน้อยกว่า ซึ่งผลไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ โดยผู้วิจัยจึงได้ท าการสอบถามเพิ่มเติมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 4-5คนจึงพบว่า โดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวท่ีมีความรู้ความเข้าใจเยอะ มักจะมีการป้องกันหรือระวังตัวมากกว่า การเว้นระยะห่างในการท่องเที่ยวมีไปน้อยลง 
และเน้นจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางแค่เฉพาะคนภายในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ฟังการ
ประชาสัมพันธ์หรือติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโควิด-19อยู่บ่อยๆ แต่ในส่วนของคนที่มีความรู้ความเข้าใจระดับต่ ามักจะ            
ไม่ค่อยติดตามข่าวสารมากเท่าไร มักจะชิลกว่าท าให้มีแนวโน้มการท่องเที่ยวที่มากกว่าคนที่มีความรู้ความเข้า ใจในระดับสูง 
รวมทั้งยังคงเดินทางกับพวกเพื่อนฝูงเป็นปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันซึ่งได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่าง

กันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยแตกต่างกัน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20-29ปี มี
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงด้านอื่นๆที่มากกว่า คนวัย30ปีขึ้นไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่ประกอบ
กิจการด้านสถานท่ีท่องเที่ยวควรจัดหาคุณภาพในการบริการให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้มากขึ้นท่ีเป็นในลักษณะ
ของกิจกรรมให้เหมาะสมกับคนในทุกกลุ่มทุกวัย เช่นส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมในสถานท่ีท่องเที่ยวหรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ภายในพื้นที่ ให้ดูทันสมัยเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากยิ่งข้ึน  

2. การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมที่ส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวลดลงในด้านความถี่ในการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องจากภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ยังเป็นที่ไม่ค่อยน่าเช่ือถือเท่าไร               
อันเนื่องมาจากของการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าอาจจะมีการจัดการในเรื่องของการท า
ความสะอาดไม่ดี หรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวอ่ืนๆที่เข้ามาใช้บริการนั้นมีความปลอดภัยหรือเปลา่ ดังนั้นทางผู้ประกอบการควร
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ก าหนดเง่ือนไขการเข้าใช้บริการให้อย่างชัดเจน เช่น เปิดรับนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจโควิด -19ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง หรือ
นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนสองเข็มขึ้นไป หรือเข็มกระตุ้น โชว์หลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจในการ
เข้ามาใช้บริการมากยิ่งข้ึน อีกท้ังธุรกิจท่ีเป็นเกี่ยวกับท่ีพัก หรือลานสาธารณะต่างๆควรมีการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจนเพื่อลดปริมาณความแอดอัดภายในสถานที่เพื่อที่จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย เพื่อ
เพิ่มจ านวนปริมาณนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้บริการเป็นปกติอีกครั้ง 

3. การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลา ท่ีส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวลดลงในด้านของจ านวนบุคคลที่
ร่วมเดินทาง เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีการกลับมาให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว อาจจะท าให้เกิดปัญหาใน
เรื่องของความแออัด เนื่องจากคนส่วนใหญ่ก็อยากท่ีจะเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวหลังจากผ่อนปรนมาตรการลงแล้ว อีกทั้งท าให้
เกิดระยะเวลาในการรอคอยเข้าใช้บริการนานกว่าปกติเนื่องจากจะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองต่างๆ ดังนั้นทางสถาน
ประกอบการควรที่จะจัดระเบียบการเข้า-ออกสถานที่ให้เหมาะสม เพิ่มก าหนดจุดเข้าแถวคัดกรองให้มากขึ้น เพื่อลดความ
แออัดภายในสถานที่ท่องเที่ยว อาจจะท าเป็นระบบการลงทะเบียนรับคิวเป็นรอบๆการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว หรือหากเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ค้างคืนก็ให้มีการก าหนดปริมาณนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนเหมาะสม เพื่อลดเวลาในการรอคอย เพื่อให้
นักท่องเที่ยวทั้งหลายได้กลับเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง อีกทั้งควรระบุเวลาเปิด -ปิดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางสถานท่ีต้องปิดเร็วมากกว่าสถานการณ์ปกติ  

4. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการโควิด -19 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ดังกล่าวมากขึ้น แต่ในบางส่วนอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไร เพราะมองว่า
เป็นเหตุการณ์ปกติท าให้ยังมีบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ ซึ่งทางผู้ประกอบการอาจจะช่วยเป็นกระบอกเสียงหนึ่ง
ให้กับทางรัฐบาลอีกทางคือการประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังกล่าวภายในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยว
รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น หากได้ยินหรือได้ฟังจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบ่อยๆ ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจ าได้เช่น 
การเว้นระยะห่างในการเข้าแถว การแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการสถานที่ หรือแม้กระทั่งการเปิดให้บริการ
จุดท าความสะอาดมือ ประจ าจุดทางเข้า-ออกต่างๆ เพื่อเป็นการย้ าเตือนให้ท าความสะอาดก่อนเข้าใช้บริการเพื่อป้องกัน            
เชื้อโรค 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 
1. ควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ โดยอาจขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยังพ้ืนท่ีในจังหวัดอื่นนอกเหนือจาก

กรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถน ามาตรวจสอบได้ว่าผลการศึกษาที่ได้นั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหน เพื่อใช้ในการ
พัฒนาแผนธุรกิจของสถานท่ีท่องเที่ยวรวมถึงสถานท่ีอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ในการปรับปรุงดูแลธุรกิจได้ 

2. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมในช่วงของการเดินทางท่องเที่ยวในสถานการณ์
โควิด-19 ท่ีมีต่อสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 
  3. สามารถน ากรอบวิจัยในงานวิจัยนี้ไปใช้ในการศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงในด้านอื่นๆที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุง หรือพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 

4. ควรขยายกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม อาจจะไปในเรื่องของการเก็บกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ อันเนื่องมาจากประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีติดอันดับที่ใครๆก็ต่างอยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

5. ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท าให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาเป็นปกติ ดังนั้น
ในการท าวิจัยครั้งถัดไปอาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด-19เป็นไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นหรือสถานการณ์ภายในประเทศนั้นกลับมาเป็นปกติ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ 
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