ทัศนคติ การเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Attitudes of physical and environmental preparation of people
in Sukhothai Province affecting decision-making in planning to
accommodate cultural tourists after the epidemic of coronavirus disease 2019
รัตติกาล แนบเนียน1 มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์2

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาถึงปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชน
ในจังหวัดสุโขทัย ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลัง
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 2) เพือ่ ศึกษาทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและ
สิง่ แวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง
3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในอาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-60 ปี มีจานวน 56,087 คน ประกอบด้วย 10 ตาบล จานวน 400 ตัวอย่าง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)
ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี LSD (Least-Significant Different) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
และหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวทีอ่ สิ ระต่อกัน ระหว่างข้อมูล 2 ชุด โดยใช้วเิ คราะห์
สถิตคิ ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี
มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนตัง้ แต่ 20,001 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปจั จัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีแ่ ตกต่างกัน
จะส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน และทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ
และสิง่ แวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจวางแผน
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นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์ อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารทัวไป
่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: ทัศนคติ ด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม การตัดสินใจ นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

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.
Keywords: Attitude, physical and environmental aspects, decision-making, cultural tourists

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หา
การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจหลายประเภท มีความสาคัญ
ต่อประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น การสร้างรายได้ให้กบั ประเทศนามา
ซึง่ เงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม (แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560-2564, 2563) ปจั จุบนั รัฐบาลมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ วเมืองรอง พบว่า จังหวัดสุโขทัย เป็น 1 ใน 16 จังหวัดเมืองรอง
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเยีย่ มเยือนในช่วงปี 2563 จานวนทัง้ สิน้
758,626 คน (สถานการณ์การท่องเทีย่ วในประเทศ รายจังหวัด ปี 2563, กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริม่ ต้นขึน้ ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบกับการท่องเทีย่ วโดยตรง จากสถิตดิ า้ นการท่องเที่ยว
ตัง้ แต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 จานวนนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี
เดินทางมาจังหวัดสุโขทัย ลดลง 55.55% และจานวนรายได้ลดลงอยู่ท่ี 58.08% (สถิตดิ า้ นการ
ท่องเทีย่ ว ปี 2564 กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2564) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในจังหวัดสุโขทัย ยังอยู่ในเกณฑ์ทค่ี ่อนข้างสูง และมีเกณฑ์เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้สง่ ผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้า
มาท่องเทีย่ วในจังหวัดลดลง รวมถึงรายได้โดยรวมของจังหวัดทีไ่ ด้รบั จากนักท่องเทีย่ วลดลงตามไป
ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ จากความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หาดังกล่าวข้างต้น เพือ่ เป็ น
การศึกษาการเตรียมความพร้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย รวมไปถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในชุมชน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของ
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาถึงปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย เช่น เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2. เพือ่ ศึกษาทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของประชาชน
ในจังหวัดสุโขทัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและ
สิง่ แวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

สมมติฐานของการวิจยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของประชาชน
ในจังหวัดสุโขทัยทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจยั มุ่งศึกษาทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ
และสิง่ แวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีปจั จัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ 2 ปจั จัย คือ 1.ปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย และ
2.ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ
วางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ขอบเขตด้านประชากรการวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี้จะศึกษากลุ่มประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ใน
เขตอาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-60 ปี จานวน 56,087 คน
(สถิตปิ ระชากรทางการทะเบียนราษฎร สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง, สิงหาคม 2564)
โดยการสุม่ กลุ่มตัวอย่างประชากร จานวน 400 คน
ขอบเขตด้านพืน้ ทีก่ ารวิจยั งานวิจยั นี้เก็บข้อมูลจากประชาชนในอาเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย จานวน 10 ตาบล ได้แก่ ตาบลธานี ตาบลบ้านกล้วย ตาบลบ้านสวน
ตาบลตาลเตีย้ ตาบลบ้านหลุม ตาบลปากแคว ตาบลปากพระ ตาบลเมืองเก่า ตาบลยางซ้าย
และตาบลวังทองแดง
ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั งานวิจยั นี้ใช้ระยะเวลาในการจัดทาช่วงเดือนสิงหาคม
ถึงธันวาคม พ.ศ.2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ภาวิณี กาญจนาภา (อ้างอิงใน ณัฐพล ศรีกติ ติวรรณา, 2559, หน้า 19) ได้กล่าวว่า
ประชากรศาสตร์เป็ นการอธิบายถึงคุณลักษณะทางด้านขนาด การกระจาย และโครงสร้างของ
ประชากร ซึง่ ประกอบไปด้วย ตัวแปรสาคัญ ได้แก่ ขนาดและการกระจายของประชากร เพศ
อาชีพ การศึกษา อายุ และรายได้
ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น
มาใช้จดั ทาเป็ นมาตรวัดในข้อคาถามในส่วนของ การแบ่งกลุ่มของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
ดังนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซึง่ จะทาให้มที ศั นคติและการตัดสินใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ
นิตยา ปินตาวงค์ (2559) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความรูส้ กึ และความ
เชื่อทีแ่ สดงออกผ่านพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งที่มที งั ้ ด้านดีและไม่มี ทัง้ นี้
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์นนั ้ ๆ ซึง่ เกิดจากการเรียนรูแ้ ละ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาทัศนคติ จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวมาใช้จดั ทาเป็ นมาตรวัดใน
ข้อคาถามในส่วนของทัศนคติการเตรียมความพร้อมลักษณะทางกายภาพและสิง่ แวดล้อมของ
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพในจังหวัด ด้านการจัดการ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัย และด้านสภาพแวดล้อมของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ธนพัฒน์ แซ่ล้ี (2562) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
จากหลาย ๆ ทางเลือก ทีไ่ ด้ทาการผ่านการประเมินแล้วคิดว่าดีทส่ี ุดของส่วนบุคคล ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย การรับรูป้ ญั หา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก จนถึงการตัดสินใจซื้อ
ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาการตัดสินใจ จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวมาใช้จดั ทาเป็ นมาตร
วัดในข้อคาถามในส่วนของการตัดสินใจในการวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ ว ภายหลังการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ ใช้ในการเลือกในการกระทาการใดกระทาการหนึ่ง
ให้กบั นักท่องเทีย่ ว
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิง่ แวดล้อม
วิกรานต์ วงคลจันทร์ (อ้างถึงใน ศรวัสย์ ลอยชูศกั ดิ ์, 2562, หน้า 28) ได้กล่าวว่า
ลักษณะทางกายภาพ คือ สิง่ แวดล้อมทีส่ ามารถสัมผัสได้โดยตรงจากประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่
หู ตา จมูก ลิน้ กาย ใจ โดยลักษณะทางกายภาพเป็ นสิง่ ทีล่ ูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายคุณภาพการ
บริการ ได้แก่ สถานทีป่ ระกอบธุรกิจ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ การตกแต่ง สถานที่ เคาน์เตอร์
ให้บริการ และอื่น ๆ
ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า ปจั จัยทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม จะมีผลกระทบต่อประสาท
สัมผัสทัง้ 5 ของบุคคล อันได้แก่ รูป รส กลิน่ เสียง และสัมผัส ส่งผลให้มกี ารตอบสนองต่อแรง
กระตุน้ ให้บุคคลมาใช้บริการได้จากประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการของบุคคล หากเกิดการ
ประทับใจก็จะนาตัวเองกลับมาใช้บริการอีก ผูว้ จิ ยั จึงเลือกนามาเป็นองค์ประกอบทีจ่ ะทาการ
เตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยเพือ่ ทีจ่ ะ
ตัดสินใจวางแผนรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ทัง้ นี้ เพือ่ ก่อให้เกิดความประทับใจต่อนักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาด้วย

งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
เชษฐ์สนิ ี ทองมันปู กมลพรรณ ดอนทอง และมณีรตั น์ สุขเกษม (2563) ได้ศกึ ษาเรื่อง
ทัศนคติและการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงชาติพนั ธุ์ กรณีศกึ ษา
กลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทยพวน บ้านดงกระทงยาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ทัศนคติ
ของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงชาติพนั ธุ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
องค์ประกอบทางด้านอารมณ์และความรูส้ กึ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม และองค์ประกอบด้าน
ความรู้ การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงชาติพนั ธุ์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
สุกญ
ั ญา ดวงอุปมา และไอลดา พหลทัพ (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติและการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการการท่องเทีย่ วในจังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศกึ ษา ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวผูไ้ ทบ้าน
โพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ชาวบ้านโพน ที่มเี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีทศั นคติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้าน
องค์กรชุมชน ด้านการจัดการ ด้านการเรียนรูแ้ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ชาวบ้านโพน ทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการท่องเทีย่ ว ด้านการหาสาเหตุของปญั หา ด้านการติดตามและประเมินผล ด้าน
การบารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
พิธารัตน์ สุขะนินทร์ (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การรับรูข้ อ้ มูล ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติมผี ลต่อการตัดสินใจทีจ่ ะท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 63.1 จากค่าสัมประสิทธิแต่
์ ละตัว
แปร ทาให้ทราบว่ามีอทิ ธิพลทางบวก คือ ทัศนคติมผี ลต่อการตัดสินใจ เพราะทัศนคติ เป็น
ความสัมพันธ์ทค่ี าบเกีย่ วกันระหว่างความรูส้ กึ และความเชื่อ และการรับรูข้ องบุคคลกับแนวโน้ม
ทีจ่ ะตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมาย
ปิโยรส อยู่สถิตย์ และสังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ (2560) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติและความชอบ
ของนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านิยม
ของนักท่องเทีย่ วชาวจีน พบว่า ด้านค่านิยมทางทฤษฎี โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.27 ด้านค่านิยมทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23
ด้านค่านิยมทางทฤษฎี โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 และด้านค่านิยม
ทางศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 เพศ อายุ อาชีพ และรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้าน ระดับการศึกษา เท่านัน้ ทีส่ ง่ ผลต่อค่านิยมของ
นักท่องเทีย่ วชาวจีนแตกต่างกัน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยทาการสร้างแบบสอบถาม
(Questionnaire) ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) และใช้การเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บจานวน
กลุ่มตัวอย่างร่วมด้วย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์และเหมาะสม ซึง่ ผลคะแนนทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาดาเนินการคานวณหาค่า IOC จากข้อคาถามในแบบสอบถามชุดนี้ มีจานวน 25 ข้อ ซึง่ ค่าดัชนี
ความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.9333 หาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability)
่า เท่ากับ 0.956
แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าสัมประสิทธิครอนบาคแอลฟ
์
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิงเปรียบเทียบ ความแตกต่างของปจั จัยส่วนบุคคลของประชากร
ได้แก่ t-test, One-way ANOVA ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
ใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิง เพือ่ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวทีอ่ สิ ระต่อกัน หรือหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล 2 ชุด การวิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product
moment correlation coefficient)
ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นผูอ้ าศัยอยู่ในตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ร้อยละ 13 เคยท่องเทีย่ วแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 99.3 ความถีใ่ นการท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม 1-2 ครัง้ ร้อยละ 47.5 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 อายุระหว่าง
31-40 ปี ร้อยละ 46 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 59.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57
ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 34 มีรายได้ต่อเดือนตัง้ แต่
20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 33.3
ส่วนที่ 2 ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของประชาชน
จังหวัดสุโขทัย พบว่า ภาพรวมของทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและ
สิง่ แวดล้อมของประชาชนจังหวัดสุโขทัย (𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.35) มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1. ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพภายในจังหวัด
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.04, S.D. = 0.50) 2. ด้านการจัดการอานวยความสะดวก
และความปลอดภัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.11, S.D. = 0.51)
3. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.03,
S.D. = 0.43)

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.18, S.D. = 0.45)
เมื่อพิจารณารายข้อจานวน 5 ข้อ ส่วนใหญ่มรี ะดับความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนในข้อคาถาม
ท่านมีความพร้อมทีจ่ ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรภาครัฐในการทาให้จงั หวัดสุโขทัยเป็นเมือง
แห่งการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมอย่างยังยื
่ น มีระดับความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของประชาชน
ในจังหวัดสุโขทัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ทัศนคติการเตรียมความพร้อม
ทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
ในจังหวัดสุโขทัยทีแ่ ตกต่างกัน ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) เท่ากับ 0.419 มีความสัมพันธ์กนั
ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ตามรายด้าน พบว่า ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้าน
กายภาพและสิง่ แวดล้อม ทัง้ สามด้าน มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่อง ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม
ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ผูว้ จิ ยั นาผลการทดสอบสมมติฐานมา
อภิปรายได้ดงั นี้
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
ทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีแ่ ตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรทีม่ อี ายุ 18-60 ปี ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย จานวน 10 ตาบล ทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับ
นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีแ่ ตกต่างกัน
โดยผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ไม่แตกต่างกัน ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิโยรส อยู่สถิต และ
สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ (2560) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความชอบของนักท่องเทีย่ วชาวจีน
ทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนปจั จัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา อาชีพ ทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผน
การรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน

ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุกญ
ั ญา ดวงอุปมา และไอลดา พหลทัพ (2559) ได้ศกึ ษา
เรื่อง ทัศนคติและการมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเทีย่ วในจังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศกึ ษา
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวผูไ้ ทบ้านโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนปจั จัยส่วนบุคคล
ในด้านรายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน ซึง่ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ทิพย์มณฑา มณฑาทอง (2564) ได้ศกึ ษาเรื่อง การตัดสินใจท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของ
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีแ่ ตกต่างกัน โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ของกลุ่มประชากรทีม่ อี ายุ 18-60 ปี ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
จานวน 10 ตาบล มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั แต่ละตัวแปร ทาให้ทราบว่าทัศนคติมผี ลต่อการตัดสินใจ
เป็ นความสัมพันธ์ในเรื่องความรูส้ กึ ความคิด ความเชื่อ มีผลต่อการตัดสินใจในการกระทาต่าง ๆ
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของซิมบาร์โด และแอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1969 อ้างถึง
นันท์ชภรณ์ พฤกษ์เรืองกิจ, 2561) ทีไ่ ด้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือพฤติกรรมทีบ่ ุคคลจะ
แสดงออกในวิธสี อดคล้องกับความคิดและความรูส้ กึ ของตน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมกับการตัดสินใจวาง
แผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
เป็นรายด้านทัง้ 3 ด้าน พบว่า มีค่าระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของพิธารัตน์ สุขะนินทร์ (2561) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่อง การรับรูข้ อ้ มูล ทัศนคติ และพฤติกรรม
ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยทัศนคติมผี ลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 63.1 ทาให้เห็นว่าทัศนคติของแต่ละ
บุคคลจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ภาครัฐควรให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนในเชิงลึกและมีมาตรการทีช่ ดั เจน

เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นของประชาชนในจังหวัด เพือ่ เตรียมความพร้อมในการรับ
นักท่องเทีย่ ว
2. ขอความร่วมมือซึง่ กันและกันของประชาชนภายในจังหวัดร่วมมือกันเพือ่ ที่จะท
่ าให้
จังหวัดเป็ นทีด่ งึ ดูดและน่าสนใจให้กบั นักท่องเทีย่ ว รวมถึงมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ เช่น ควรมีป้าย
บอกทาง และถังขยะข้างทางให้มากกว่านี้ ควรมีแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ ตามห้องน้า
สาธารณะ หรือห้องน้าตามสถานีบริการน้ ามัน เป็นต้น
3. ร้านทีม่ กี ารจาหน่ายประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม หรือทีม่ กี ารให้บริการต่าง ๆ ทุกร้าน
ภายในจังหวัด ควรทาการขอเครื่องหมาย SHA หรือ SHA+ เพือ่ เป็นการสร้างความเชื่อถือ และ
เป็นการให้ความมันใจให้
่
กบั นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการมากขึน้
4. ควรมีการส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยภายในจังหวัดให้มากกว่านี้
5. ควรให้คนในชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเพือ่ กาหนดกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ข้อเสนอแนะในการทางานวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรเป็นการศึกษาการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมของ
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม ในลักษณะการวิจยั เชิงคุณภาพในครัง้ ต่อไปโดยทาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และ
ผลการวิจยั ทางวิชาการทีส่ มบูรณ์มากขึน้
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ หรือเปลีย่ นกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บแบบสอบถามเป็น
นักท่องเทีย่ ว เพือ่ สอบถามความพึงพอใจในการมาเทีย่ วในจังหวัด ในลักษณะการวิจยั ทัง้ ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทาให้ทราบถึงโอกาสการเข้าถึงหรืออุปสรรคต่าง ๆ ของนักท่องเทีย่ ว
ต่อแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์จนนาไปสูก่ าร
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน ท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุโขทัย ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและ
ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อไป
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