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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ มวีตัถุประสงค ์1) เพือ่ศกึษาถงึปจัจยัสว่นบุคคลของประชาชน
ในจงัหวดัสุโขทยั ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงั 
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 2) เพือ่ศกึษาทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและ
สิง่แวดลอ้มของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบั
นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 รวมถงึ 
3) เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะ โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง คอื ประชากรในอ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 
ทีม่อีายุระหว่าง 18-60 ปี มจี านวน 56,087 คน ประกอบดว้ย 10 ต าบล จ านวน 400 ตวัอย่าง 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก ่การวเิคราะหท์ดสอบ t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (One-way ANOVA) 
ทดสอบความแตกต่างดว้ยวธิ ีLSD (Least-Significant Different) โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
และหาค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีอ่สิระต่อกนั ระหว่างขอ้มลู 2 ชุด โดยใชว้เิคราะห์
สถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient)  
 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี  
มสีถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนกังานภาครฐั/
รฐัวสิาหกจิ มรีายไดต้่อเดอืนตัง้แต่ 20,001 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ปจัจยัสว่นบุคคลในดา้นระดบัการศกึษา อาชพี รายไดข้องประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีแ่ตกต่างกนั 
จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั และทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพ
และสิง่แวดลอ้มของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจวางแผน 
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Abstract 
 

 This independent study Objectives 1) to study the personal factors of people in 
Sukhothai Province which affects the decision to plan to accommodate cultural tourists 
later The spread of the coronavirus disease 2019. 2) To study the attitudes of physical 
and environmental preparation of people in Sukhothai Province that affect the decision 
to plan to accommodate cultural tourists after the outbreak of the coronavirus disease 
2019, including 3) to study the recommendations Data were collected from the sample 
group, namely the population in Mueang Sukhothai District. Sukhothai There were 56,087 
people aged between 18-60 years, consisting of 10 sub-districts with 400 samples. Data were 
analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. 
and inferential statistics such as t-test analysis, analysis of variance (One-way ANOVA), and 
LSD (Least-Significant Different) differential test by setting the statistical significance level at 
0.05 and determining the relationship of the variables. two independent between the two data 
sets, using Pearson's product moment correlation coefficient statistical analysis. 
 The results showed that Most of the respondents were female, aged 31-40 years. 
have marital status Bachelor's degree Occupation of civil servants / government employees / 
state enterprises The monthly income ranges from 20,001 - 30,000 baht. The hypothesis 
testing results showed that individual factors in terms of education level, occupation, income 
of people in different Sukhothai provinces It will affect the decision to plan to accommodate 
cultural tourists. Different after the epidemic of coronavirus 2019 and the attitudes of the 
physical and environmental preparedness of the people in Sukhothai Province were related to 
planning decisions. Supporting cultural tourists There was a statistically significant positive 
correlation at the 0.05 level with a moderate level of correlation. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
 การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลายประเภท มคีวามส าคญั          
ต่อประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง เช่น การสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศน ามา                 
ซึง่เงนิตราต่างประเทศ การสรา้งงาน การแลกเปลีย่นวฒันธรรม (แผนพฒันาการท่องเที่ยว
จงัหวดัสุโขทยั พ.ศ. 2560-2564, 2563) ปจัจุบนัรฐับาลมนีโยบายในการประชาสมัพนัธ ์
เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการท่องเทีย่วเมอืงรอง พบว่า จงัหวดัสุโขทยั เป็น 1 ใน 16 จงัหวดัเมอืงรอง 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมนีกัท่องเทีย่วเขา้มาเยีย่มเยอืนในช่วงปี 2563 จ านวนทัง้สิน้ 
758,626 คน (สถานการณ์การท่องเทีย่วในประเทศ รายจงัหวดั ปี 2563, กระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีา) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดเ้ริม่ตน้ขึน้ในเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบกบัการท่องเทีย่วโดยตรง จากสถติดิา้นการท่องเที่ยว 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม - สงิหาคม 2564 จ านวนนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิี่
เดนิทางมาจงัหวดัสุโขทยั ลดลง 55.55% และจ านวนรายไดล้ดลงอยู่ที ่58.08% (สถติดิา้นการ
ท่องเทีย่ว ปี 2564 กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2564) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในจงัหวดัสุโขทยั ยงัอยู่ในเกณฑท์ีค่่อนขา้งสงู และมเีกณฑเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหส้ง่ผลต่อ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิดนิทางเขา้
มาท่องเทีย่วในจงัหวดัลดลง รวมถงึรายไดโ้ดยรวมของจงัหวดัทีไ่ดร้บัจากนักท่องเทีย่วลดลงตามไป
ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ จากความเป็นมาและความส าคญัของปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่เป็น
การศกึษาการเตรยีมความพรอ้มของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั รวมไปถงึการมสีว่นร่วมของประชาชน
ในชุมชน ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของ
ประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1. เพือ่ศกึษาถงึปจัจยัสว่นบุคคลของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบั
นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 2. เพือ่ศกึษาทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของประชาชน               
ในจงัหวดัสุโขทยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 3. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและ
สิง่แวดลอ้มของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบั
นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 



สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. ปจัจยัสว่นบุคคลของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อ 
การตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของ 
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของประชาชน 
ในจงัหวดัสุโขทยัทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ขอบเขตดา้นเนื้อหาการวจิยั มุ่งศกึษาทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพ
และสิง่แวดลอ้มของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบั
นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยมปีจัจยัที่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจอยู่ 2 ปจัจยั คอื 1.ปจัจยัสว่นบุคคลของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั และ  
2.ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ             
วางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
 ขอบเขตดา้นประชากรการวจิยั ในการศกึษาครัง้นี้จะศกึษากลุ่มประชาชนทีอ่าศยัอยู่ใน
เขตอ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ทีม่อีายุระหว่าง 18-60 ปี จ านวน 56,087 คน  
(สถติปิระชากรทางการทะเบยีนราษฎร ส านกับรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง, สงิหาคม 2564) 
โดยการสุม่กลุ่มตวัอย่างประชากร จ านวน 400 คน  
 ขอบเขตดา้นพืน้ทีก่ารวจิยั งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนในอ าเภอเมอืงสุโขทยั 
จงัหวดัสุโขทยั ประกอบดว้ย จ านวน 10 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลธานี ต าบลบา้นกลว้ย ต าบลบา้นสวน 
ต าบลตาลเตีย้ ต าบลบา้นหลุม ต าบลปากแคว ต าบลปากพระ ต าบลเมอืงเก่า ต าบลยางซา้ย 
และต าบลวงัทองแดง 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลาการวจิยั งานวจิยัน้ีใชร้ะยะเวลาในการจดัท าช่วงเดอืนสงิหาคม
ถงึธนัวาคม พ.ศ.2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 ภาวณิี กาญจนาภา (อา้งองิใน ณฐัพล ศรกีติตวิรรณา, 2559, หน้า 19) ไดก้ล่าวว่า 
ประชากรศาสตรเ์ป็นการอธบิายถงึคุณลกัษณะทางดา้นขนาด การกระจาย และโครงสรา้งของ
ประชากร ซึง่ประกอบไปดว้ย ตวัแปรส าคญั ไดแ้ก่ ขนาดและการกระจายของประชากร เพศ 
อาชพี การศกึษา อายุ และรายได้ 
 ผูว้จิยัจงึน าเอาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งต้น 
มาใชจ้ดัท าเป็นมาตรวดัในขอ้ค าถามในสว่นของ การแบ่งกลุ่มของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 
ดงัน้ี ลกัษณะทางประชากรศาสตรห์รอืปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ  



ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ซึง่จะท าใหม้ทีศันคตแิละการตดัสนิใจวางแผนการรองรบั
นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ  
 นิตยา ปินตาวงค ์(2559) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึ และความ
เชื่อทีแ่สดงออกผ่านพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งที่มทีัง้ดา้นดแีละไม่ม ีทัง้นี้
สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์นัน้ ๆ ซึง่เกดิจากการเรยีนรูแ้ละ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

 ผูว้จิยัจงึน าเอาทศันคต ิจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวมาใชจ้ดัท าเป็นมาตรวดัใน
ขอ้ค าถามในสว่นของทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอ้มของ
ประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพในจงัหวดั ดา้นการจดัการ
อ านวยความสะดวกและความปลอดภยั และดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่่องเทีย่ว 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
 ธนพฒัน์ แซ่ลี ้(2562) ไดก้ล่าวว่า การตดัสนิใจ คอื การเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่ง 
จากหลาย ๆ ทางเลอืก ทีไ่ดท้ าการผ่านการประเมนิแลว้คดิว่าดทีีสุ่ดของสว่นบุคคล ซึง่ประกอบ
ไปดว้ย การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก จนถงึการตดัสนิใจซื้อ  
 ผูว้จิยัจงึน าเอาการตดัสนิใจ จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวมาใช้จดัท าเป็นมาตร
วดัในขอ้ค าถามในสว่นของการตดัสนิใจในการวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่ว ภายหลงัการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพือ่ใชใ้นการเลอืกในการกระท าการใดกระท าการหน่ึง
ใหก้บันกัท่องเทีย่ว  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 วกิรานต ์วงคลจนัทร ์(อา้งถงึใน ศรวสัย ์ลอยชศูกัดิ,์ 2562, หน้า 28) ไดก้ล่าวว่า 
ลกัษณะทางกายภาพ คอื  สิง่แวดลอ้มทีส่ามารถสมัผสัไดโ้ดยตรงจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ 
ห ูตา จมกู ลิน้ กาย ใจ โดยลกัษณะทางกายภาพเป็นสิง่ทีลู่กคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายคุณภาพการ
บรกิาร  ไดแ้ก่ สถานทีป่ระกอบธุรกจิ เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ การตกแต่ง สถานที ่เคาน์เตอร์
ใหบ้รกิาร และอื่น ๆ 

 ผูว้จิยัสรุปไดว้่า ปจัจยัทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม จะมผีลกระทบต่อประสาท
สมัผสัทัง้ 5 ของบุคคล อนัไดแ้ก่ รปู รส กลิน่ เสยีง และสมัผสั สง่ผลใหม้กีารตอบสนองต่อแรง
กระตุน้ใหบุ้คคลมาใชบ้รกิารไดจ้ากประสบการณ์ของผูใ้ชบ้รกิารของบุคคล หากเกดิการ
ประทบัใจกจ็ะน าตวัเองกลบัมาใชบ้รกิารอกี ผูว้จิยัจงึเลอืกน ามาเป็นองคป์ระกอบทีจ่ะท าการ
เตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัเพือ่ทีจ่ะ
ตดัสนิใจวางแผนรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ทัง้นี้ เพือ่ก่อใหเ้กดิความประทบัใจต่อนกัท่องเทีย่วทีไ่ดม้าดว้ย 

 



งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 เชษฐส์นิี ทองมนัป ูกมลพรรณ ดอนทอง และมณีรตัน์ สุขเกษม (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ทศันคตแิละการมสีว่นร่วมของคนในชุมชนต่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ์ กรณีศกึษา 
กลุ่มชาตพินัธุไ์ทยพวน บา้นดงกระทงยาม อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ีพบว่า ทศันคติ
ของคนในชุมชนต่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ ์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์และความรูส้กึ องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม และองคป์ระกอบดา้น
ความรู ้การมสีว่นร่วมของคนในชุมชนต่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ ์ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 สุกญัญา ดวงอุปมา และไอลดา พหลทพั (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตแิละการมสีว่น
ร่วมในการจดัการการท่องเทีย่วในจงัหวดักาฬสนิธุ ์: กรณีศกึษา ศูนยว์ฒันธรรมชาวผูไ้ทบา้น
โพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ชาวบา้นโพน ที่มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี
แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมทีศันคต ิดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรม ดา้น
องคก์รชุมชน ดา้นการจดัการ ดา้นการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ชาวบา้นโพน ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการมสีว่น
ร่วมในการจดัการท่องเทีย่ว ดา้นการหาสาเหตุของปญัหา ดา้นการตดิตามและประเมนิผล ดา้น
การบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงแกไ้ขแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 พธิารตัน์ สุขะนินทร ์(2561) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การรบัรูข้อ้มลู ทศันคต ิและ
พฤตกิรรม ทีม่ตี่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตมิผีลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร คดิเป็นรอ้ยละ 63.1 จากค่าสมัประสทิธิแ์ต่ละตวั
แปร ท าใหท้ราบว่ามอีทิธพิลทางบวก คอื ทศันคตมิผีลต่อการตดัสนิใจ เพราะทศันคต ิเป็น
ความสมัพนัธท์ีค่าบเกีย่วกนัระหว่างความรูส้กึ และความเชื่อ และการรบัรูข้องบุคคลกบัแนวโน้ม
ทีจ่ะตดัสนิใจไปในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมาย 
 ปิโยรส อยู่สถติย ์และสงัศติ พริยิะรงัสรรค ์(2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตแิละความชอบ
ของนกัท่องเทีย่วชาวจนีทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านิยม
ของนกัท่องเทีย่วชาวจนี พบว่า ดา้นค่านิยมทางทฤษฎ ีโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.27 ดา้นค่านิยมทางสงัคม โดยรวมอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23  
ดา้นค่านิยมทางทฤษฎ ีโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และดา้นค่านิยม
ทางศาสนา โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 เพศ อายุ อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั มเีพยีงดา้น ระดบัการศกึษา เท่านัน้ทีส่ง่ผลต่อค่านิยมของ
นกัท่องเทีย่วชาวจนีแตกต่างกนั 
 
 

 



วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบันี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการสรา้งแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบมจุีดมุ่งหมาย หรอืการเลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และใชก้ารเกบ็ขอ้มลูแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) เกบ็จ านวน
กลุ่มตวัอย่างร่วมดว้ย เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบูรณ์และเหมาะสม ซึง่ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ
มาด าเนินการค านวณหาค่า IOC จากขอ้ค าถามในแบบสอบถามชุดนี้ มจี านวน 25 ขอ้ ซึง่ค่าดชันี
ความสอดคลอ้งมคี่าเท่ากบั 0.9333 หาค่าความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม (Reliability)  
แบบ Cronbach’s Alpha ไดค้่าสมัประสทิธิค์รอนบาคแอลฟ่า เท่ากบั 0.956 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชส้ถติเิชงิอา้งองิเปรยีบเทยีบ ความแตกต่างของปจัจยัสว่นบุคคลของประชากร 
ไดแ้ก่ t-test, One-way ANOVA ทดสอบความแตกต่างดว้ยวธิ ีLSD (Least Significant Difference) 
ใชส้ถติเิชงิอา้งองิ เพือ่หาความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีอ่สิระต่อกนั หรอืหาค่าความสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลู 2 ชุด การวเิคราะหส์ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) 
  

ผลการวิจยั 
 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคล
ของกลุ่มตวัอย่าง สว่นใหญ่เป็นผูอ้าศยัอยู่ในต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 
รอ้ยละ 13 เคยท่องเทีย่วแหล่งวฒันธรรมของจงัหวดัสุโขทยั รอ้ยละ 99.3 ความถีใ่นการท่องเทีย่ว
แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 1-2 ครัง้ รอ้ยละ 47.5 เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 57.5 อายุระหว่าง 
31-40 ปี รอ้ยละ 46 มสีถานภาพสมรส รอ้ยละ 59.3 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรอ้ยละ 57 
ประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนกังานภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 34 มรีายไดต้่อเดอืนตัง้แต่ 
20,001 - 30,000 บาท รอ้ยละ 33.3 
 สว่นที ่2 ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของประชาชน
จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ภาพรวมของทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและ
สิง่แวดลอ้มของประชาชนจงัหวดัสุโขทยั (𝑥 ̅= 4.06, S.D. = 0.35) มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ 
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพภายในจงัหวดั  
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅= 4.04, S.D. = 0.50) 2. ดา้นการจดัการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภยั มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅= 4.11, S.D. = 0.51)  
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่่องเทีย่ว มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅= 4.03,  
S.D. = 0.43)  



 สว่นที ่3 การตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅= 4.18, S.D. = 0.45)  
เมื่อพจิารณารายขอ้จ านวน 5 ขอ้ สว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก สว่นในขอ้ค าถาม 
ท่านมคีวามพรอ้มทีจ่ะร่วมเป็นสว่นหนึ่งกบัองคก์รภาครฐัในการท าใหจ้งัหวดัสุโขทยัเป็นเมอืง
แห่งการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด 
 สว่นที ่4 ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของประชาชน               
ในจงัหวดัสุโขทยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พบว่า ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้ม
ทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจวางแผนการรองรบั
นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน
ในจงัหวดัสุโขทยัทีแ่ตกต่างกนั ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.419 มคีวามสมัพนัธก์นั
ในเชงิบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมรีะดบัความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
และเมื่อพจิารณาความสมัพนัธต์ามรายดา้น พบว่า ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้น
กายภาพและสิง่แวดลอ้ม ทัง้สามดา้น มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
  

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยัเรื่อง ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม 
ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ผูว้จิยัน าผลการทดสอบสมมตฐิานมา
อภปิรายไดด้งันี้ 
 การทดสอบสมมตฐิานที ่1 ปจัจยัสว่นบุคคลของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 
ทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีแ่ตกต่างกนั  
 ปจัจยัสว่นบุคคลของกลุ่มประชากรทีม่อีายุ 18-60 ปี ทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืงสุโขทยั 
จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 10 ต าบล ทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบั
นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีแ่ตกต่างกนั 
โดยผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลในดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อ
การตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 ไม่แตกต่างกนั ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิโยรส อยู่สถติ และ 
สงัศติ พริยิะรงัสรรค ์(2560) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละความชอบของนกัท่องเทีย่วชาวจนี
ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
สว่นปจัจยัสว่นบุคคลในดา้นระดบัการศกึษา อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผน 
การรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั 



ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกญัญา ดวงอุปมา และไอลดา พหลทพั (2559) ไดศ้กึษา
เรื่อง ทศันคตแิละการมสีว่นร่วมในการจดัการการท่องเทีย่วในจงัหวดักาฬสนิธุ ์: กรณีศกึษา 
ศูนยว์ฒันธรรมชาวผูไ้ทบา้นโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ และสว่นปจัจยัสว่นบุคคล 
ในดา้นรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ทพิยม์ณฑา มณฑาทอง (2564) ไดศ้กึษาเรื่อง การตดัสนิใจท่องเทีย่ว
ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง คอื 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมตฐิานที ่2 ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของ
ประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันักท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีแ่ตกต่างกนั โดยการ
วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 ทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บั 
การตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ของกลุ่มประชากรทีม่อีายุ 18-60 ปี ทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั  
จ านวน 10 ต าบล มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
จากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัแต่ละตวัแปร ท าใหท้ราบว่าทศันคตมิผีลต่อการตดัสนิใจ 
เป็นความสมัพนัธใ์นเรื่องความรูส้กึ ความคดิ ความเชื่อ มผีลต่อการตดัสนิใจในการกระท าต่าง ๆ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของซมิบารโ์ด และแอบบเีซน (Zimbardo and Ebbesen, 1969 อา้งถงึ 
นันท์ชภรณ์ พฤกษ์เรอืงกจิ, 2561) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ทศันคตเิป็นแนวโน้มหรอืพฤตกิรรมทีบุ่คคลจะ
แสดงออกในวธิสีอดคลอ้งกบัความคดิและความรูส้กึของตน และเมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์
ระหว่างทศันคตกิารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มกบัการตดัสนิใจวาง
แผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภายหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
เป็นรายดา้นทัง้ 3 ดา้น พบว่า มคี่าระดบัความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพธิารตัน์ สุขะนินทร ์(2561) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง การรบัรูข้อ้มลู ทศันคต ิและพฤตกิรรม 
ทีม่ตี่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยทศันคตมิผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม รอ้ยละ 63.1 ท าใหเ้หน็ว่าทศันคตขิองแต่ละ
บุคคลจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 1. ภาครฐัควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนในเชงิลกึและมมีาตรการทีช่ดัเจน 



เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัตินของประชาชนในจงัหวดั เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการรบั
นกัท่องเทีย่ว  
 2. ขอความร่วมมอืซึง่กนัและกนัของประชาชนภายในจงัหวดัร่วมมอืกนัเพือ่ที่่จะท าให้
จงัหวดัเป็นทีด่งึดดูและน่าสนใจใหก้บันกัท่องเทีย่ว รวมถงึมขีอ้เสนอแนะต่าง ๆ เช่น ควรมป้ีาย
บอกทาง และถงัขยะขา้งทางใหม้ากกว่านี้ ควรมแีอลกอฮอล ์หรอืเจลลา้งมอื ตามหอ้งน ้า
สาธารณะ หรอืหอ้งน ้าตามสถานีบรกิารน ้ามนั เป็นต้น 
 3. รา้นทีม่กีารจ าหน่ายประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม หรอืทีม่กีารใหบ้รกิารต่าง ๆ ทุกรา้น 
ภายในจงัหวดั ควรท าการขอเครื่องหมาย SHA หรอื SHA+ เพือ่เป็นการสรา้งความเชื่อถอื และ
เป็นการใหค้วามมัน่ใจใหก้บันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้  
 4. ควรมกีารสง่เสรมิมาตรการดา้นความปลอดภยัภายในจงัหวดัใหม้ากกว่านี้  
 5. ควรใหค้นในชุมชนไดม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจเพือ่ก าหนดกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

ขอ้เสนอแนะในการท างานวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรเป็นการศกึษาการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของ
ประชาชนในจงัหวดัสุโขทยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจวางแผนการรองรบันกัท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรม ในลกัษณะการวจิยัเชงิคุณภาพในครัง้ต่อไปโดยท าเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ และ
ผลการวจิยัทางวชิาการทีส่มบูรณ์มากขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่น ๆ หรอืเปลีย่นกลุ่มตวัอย่าง ในการเกบ็แบบสอบถามเป็น
นกัท่องเทีย่ว เพือ่สอบถามความพงึพอใจในการมาเทีย่วในจงัหวดั ในลกัษณะการวจิยัทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ ท าใหท้ราบถงึโอกาสการเขา้ถงึหรอือุปสรรคต่าง ๆ ของนกัท่องเทีย่ว
ต่อแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธจ์นน าไปสูก่าร
สรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน ทอ้งถิน่ และประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัสุโขทยั ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและ
สง่ผลต่อการตดัสนิใจต่อไป 
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