
 

 

 
 

 

งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 

รวมบทคัดย่อและบทความ 
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จัดทำโดย 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 



 

 

 

 

 

 

เพื่อการใช้อ้างอิง 

จัดทำโดย  

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

บรรณาธิการโดย 

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ ์

ดร.วัชระวินภ์ คำเขียว 

ดร.นสิรา ใจซื่อ 

ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ 

ดร.ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ ์

นางสาวมณีชัชวาล มณีศร ี

นางสาวณฤทัย ทองม ี 

หมายเหต:ุ ข้อคิดเห็นในเนื้อหาบทความหรือเอกสารที่นำมาเผยแพร่ในวารสารนี้เป็นของผู้เขียนแต่ผู้

เดียวไมม่คีวามเกี่ยวข้องกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แต่อย่างใด  
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คำสั่งสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ที่ 2/2565 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ประจำปี 2565 – 2567 
----------------------------------------------- 

 
 ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2565 ได้มีมติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ เป็นนายกสมาคมและเลือกคณะกรรมการ 
อีกจำนวน 22 คน ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่ง 
ต่าง ๆ 

 

 อาศัยอำนาจตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ 12 แห่งข้อบังคับ
ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคม  
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565-2567 ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วย 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ   กรรมการและที่ปรึกษา 
2. ดร.วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์     กรรมการและที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี    อุปนายก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป   อุปนายก 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  อุปนายก 
6. รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม   กรรมการ 
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค   กรรมการ  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี   กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร  กรรมการ  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ  กรรมการ 
14. ดร. ถวิลวดี บุรีกุล     กรรมการ 
15. อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา    กรรมการ 
16. นายนิติพัฒน์ ถิรธนกุล     กรรมการ 
17. นางสาวมณีชัชวาล มณีศรี    กรรมการและปฏิคม 
18. ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน    กรรมการและสาราณียากร  
19. นายสุรชัย คงประเสริฐ    กรรมการและนายทะเบียน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรลดา ไชยะ   กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
21. นายบริบูรณ์ ฉลอง     กรรมการและเหรัญญิก 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  กรรมการและเลขาธิการ  

  

 
 
 
         (ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์) 
           นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
       วันที่ 25 มีนาคม 2565 
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คำสั่งที ่๓/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Reviewers) 

เพ่ือการประชุมงานวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
.......................................................................................................  

 
ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการรัฐประศาสน

ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ในวันศุกร์ที ่๑๑ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ ““รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
เชิงพื ้นที ่ยุควิถีใหม่” (Public Administration and Area-Based Development in the New Normal Era) 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะมีการนำเสนอผลงาน
วิชาการของนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ผลงานมี
คุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Reviewers) เพ่ือ
พิจารณาผลงานดังกล่าว ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ธำรงลักษณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์  รัตนสัค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป   มหาวิทยาลัยรังสิต 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๕. รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี   นักวิชาการอิสระ 
๑๖. รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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๑๘. รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล พินิจ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓๔. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร 
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร 
๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันธิดา จันทร์ศิริ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๓๘. อาจารย์ ดร.บดินทร์ธร บัวรอด   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๔๑. อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุณหริก    มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณากลั่นกรองบทความวิชาการในการประชุมครั้งนี้

เสร็จสิ้น 
 
สั่ง   ณ    วันที่   ๒๐   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                ลงชือ่       

        
 (ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์)   
 นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย     
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ก 

กำหนดการ 
 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 15 ประจำปี 2565 

“รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในยุควิถีใหม่” 

Public Administration and Area-based Development in New Normal Era 

วันท่ี 11 – 12 ตุลาคม 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

............................................................ 

 

วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565 

ณ ห้องครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 กล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 15 

                    โดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย    

                    ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

08.45 – 09.00 กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี 

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

09.00 – 09.30 กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ 

                    นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

09.30 – 10.30 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กระทรวง อว.ในการสนับสนุนเครือข่ายรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา 

                    พ้ืนท่ีในยุควิถีใหม่” โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ 

                    เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

10.30 – 12.30 การเสวนาพิเศษหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี” วิทยากรโดย 

                    1. รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล ผู้แทนสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

                    2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ท  

                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

                    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ดำเนินรายการโดย 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ข 

12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.15 การท่องเท่ียว “ชมของดีเมืองบ้านดอน” 

                   1. สักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ 

14.15 – 15.30 การท่องเท่ียว “ชมของดีเมืองบ้านดอน” 

                   2. ลองเรือคลองร้อยสาย โดยการท่องเท่ียวชุมชน “ชุมชนบางใบไม้” 

15.30 – 17.00 การท่องเท่ียว “ชมของดีเมืองบ้านดอน” 

                   3. เย่ียมชมหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และเรือนไทยส่ีภาค 

วันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2565 

ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานี 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 

ห้องนำเสนอ 1 (ห้อง Smart Classroom 1) 

ห้องนำเสนอ 2 (ห้อง Smart Classroom 2) 

ห้องนำเสนอ 3 (ห้อง Smart Classroom 3) 

ห้องนำเสนอ 4 (ห้อง Smart Classroom 4) 

ห้องนำเสนอ 5 (ห้อง Smart Classroom 5) 

ห้องนำเสนอ 6 (ห้อง Smart Classroom 6) 

ห้องนำเสนอ 7 (ห้อง Smart Classroom 7) 

ห้องนำเสนอ 8 (ห้อง Smart Classroom 8) 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 พิธีมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น 

14.00 – 14.30 กล่าวปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม 

                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

หมายเหตุ : 

1. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. กิจกรรมท่องเท่ียวชมของดีเมืองบ้านดอน เปิดรับสมัครจากผู้ท่ีสนใจ โดยมีการเก็บค่าสมัครท่านละ 

1,500 บาท 
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สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ฐ 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 15 

12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ลำดับท่ี เวลา รูปแบบการนำเสนอ ช่ือ - นามสกุลผู้นำเสนอ ช่ือเร่ือง ผู้ทรงคุณวุฒิลงประจำห้อง 

1 09.00 - 09.30 Onsite กานต์ ยืนยง 

มายาคติเรื ่องวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ 

และแถลงการณ์สำนักไฟร์บวร์กเรื ่องเศรษฐกิจ

เสรีนิยมท่ีมีการกำกับแห่งปี ค.ศ. 1936 
1. รศ.มานิต ศุทธสกุล 

(มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิ

ราช) 

2. ว่าท่ีร้อยตรี ดร.อนิรุต  

หนูปลอด 

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยเขต 

ชุมพร)  

 

2 09.30 - 10.00 Onsite วสุชน รักษ์ประชาไท 

ขบวนการเสื ้อเหลือง: ความซับซ้อนและความ

ขัดแย้งในภารกิจทวงคืนดินแดน พ.ศ. 2552 – 

2554 

3 10.00 - 10.30 Onsite ปวีณ์นุช มีเสน 
การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษากรณีการ

ว่ิงรับเงินบริจาค “ตูน บอด้ีสแลม” 

4 10.30 - 11.00 ออนไลน์ นภนนท์ หอมสุด 
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการ

เลือกประเทศเพ่ือท่องเท่ียว 

5 11.00 - 11.30 ออนไลน์ นภนนท์ หอมสุด 

อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดและ

ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเมล็ดกาแฟ

ของผู้บริโภค 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

สารบัญ (ต*อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มายาคติเร่ืองวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม8 และแถลงการณ6สำนักไฟร6บวร6กเร่ือง

เศรษฐกิจเสรีนิยมท่ีมีการกำกับแห8งปQ ค.ศ. ๑๙๓๖ 
 

กานต6 ยืนยง………………………………………………………………………………………………….. ๑๒๕ 

  

ขบวนการเส้ือเหลือง: ความซับซ$อนและความขัดแย$งในภารกิจทวงคืนดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๒ – 

๒๕๕๔ 
 

วสุชน รักษ6ประชาไท……………………………………………………………………………………… ๑๕๐ 

  

การสร$างความเท8าเทียมทางการศึกษา กรณีการว่ิงรับเงินบริจาค “ตูน บอด้ีสแลม”  

ปทุมพร ทองสิน, ปวีณ6นุช มีเสน และธัญชนก แก$วทับทิม………………………………… ๑๖๘ 

  

ปWจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับ COVID-19 ท่ีส8งผลต8อการเลือกประเทศเพ่ือท8องเท่ียว  

นภนนท6 หอมสุด, สุภาวรรณ ล้ิมวิไลกุล, ณภัทร ศิริรัตติกร และสุกรรณิกา ชาวโพธ์ิหลวง.... ๑๘๙ 

  

อิทธิพลของภาพลักษณ6ประเทศแหล8งกำเนิดและตราสินค$าท่ีส8งผลต8อความต้ังใจซ้ือเมล็ด

กาแฟของผู$บริโภค 
 

นภนนท6 หอมสุด, สุภาวรรณ ล้ิมวิไลกุล, อิสรีย6 นิธิธีราพร และศริสภาดา พวงอุบล.....… ๑๙๗ 

  

รถคันเก8ากับเคร่ืองยนต6ใหม8: การทำความเข$าใจการปฏิรูประบบราชการไทยและแนวโน$ม

ในอนาคต 
 

นิติ มณีกาญจน6 และกฤษฎา พรรณราย…………………………………………………..……….. ๒๐๕ 

  

ปWญหาเเละอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล6  

นูลิตา หมัดหลี, กนกวรรณ ขุนเพ็ชร, กณิศา แผ$วสะอาด, ปริญฉัตร  

ศรีวรรณ6ทอง และภัทรศยา นิภัทธ์ิจิรโชติ …...........................................................… 

 

๒๒๑ 
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

ป"จจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ที่ส3งผลต3อการเลือกประเทศเพื่อท3องเที่ยว 
 

นภนนท$ หอมสุด, สุภาวรรณ ล้ิมวิไลกุล, ณภัทร ศิริรัตติกร และสุกรรณิกา ชาวโพธ์ิหลวง 

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Email address: noppanon@ms.su.ac.th 
 

 

บทคัดย(อ 

 ระหว&างที่เกิดการแพร&ระบาดของ COVID-19 ทำให?เศรษฐกิจได?รับผลกระทบไปทุกภาคส&วน หนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่ได?รับผลกระทบ คือ การท&องเที่ยว โดยแทบทุกประเทศได?รับผลกระทบทั้งสิ้น อย&างไรก็ตาม ใน

ปVจจุบันถึงแม?การระบาดของ COVID-19 ยังไม&สิ้นสุด แต&นักท&องเที่ยวก็เริ่มที่จะออกเดินทางไปเที่ยวประเทศต&าง  

ๆ มากข้ึน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคYเพื่อศึกษาปVจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ที่ส&งผลต&อการเลือกประเทศเพ่ือ

ท&องเที ่ยวของนักท&องเที ่ยวชาวไทย โดยปVจจัยประกอบไปด?วย ความเชื ่อมั ่น การจัดการภาวะวิกฤต ระบบ

สาธารณสุข และความเป^นหนึ่งเดียวกัน การเก็บข?อมูลใช?วิธีการเก็บข?อมูลแบบออนไลนYจากกลุ&มตัวอย&างที่มี

แผนการจะเดินทางไปเที่ยวต&างประเทศในระยะเวลา 1 ป`ข?างหน?า จำนวน 400 คน โดยสุ&มตัวอย&างแบบตาม

สะดวก เครื่องมือที่ใช?ในการเก็บข?อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งผ&านการตรวจวัดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น สถิติ

ที่ใช?การวิเคราะหYข?อมูล ประกอบด?วย ความถี่ ร?อยละ ค&าเฉลี่ย ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหYถดถอย

เชิงพหุ ผลการวิจัยพบว&า ความเชื่อมั่น การจัดการภาวะวิกฤต และความเป^นหนึ่งเดียวกันเป^นปVจจัยที่ส&งผลต&อการ

ตัดสินใจเลือกประเทศในการท&องเที่ยว ถึงแม?ว&างานวิจัยนี้จะทำในมุมมองของนักท&องเที่ยวชาวไทยที่จะไป

ท&องเท่ียวในต&างประเทศ แต&สามารถเป̂นแนวทางให?ภาครัฐได?เข?าใจว&าปVจจัยใดจะสามารถทำให?นักท&องเท่ียวเช่ือม่ัน

ในประเทศไทยได? ซึ่งจะเป^นช&องทางในการส&งเสริมการท&องเที่ยวได?อีกทางหนึ่ง และเมื่อการท&องเที่ยวกลับมาฟfgน

ตัวจะเป̂นตัวแปรสำคัญในการทำให?เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนได? 

 

คำสำคัญ: การท&องเท่ียว COVID-19 ต&างประเทศ การตัดสินใจ  
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FACTORS RELATED TO COVID-19 AFFECTING THE CHOICE OF COUNTRY TO 
TRAVEL 

 

Noppanon Homsud Supawan Limwilaikul Napat Sirirattikorn Sukannika Chawpholoung 
Department of Marketing Faculty of Management Science Silpakorn University 

Email noppanon@ms.su.ac.th 
 

ABSTRACT 
 

 During the COVID-19 outbreak, the economy was affected in all sectors. One of the 
industries affected is tourism, which almost every country has been affected. However, at present, 
although the COVID-19 outbreak has not ended, tourists are starting to travel to other countries. 
This research aims to study factors related to COVID-19 affecting the selection of a country for 
tourism among Thai tourists. The factors include trust; crisis management; the healthcare system; 
and solidarity. Data were collected using online data collection from a convenience sample of 400 
people who planned to travel abroad in the next year. The instrument used to collect data was a 
questionnaire, which was tested for validity and reliability. The statistics used for data analysis 
consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 
The results showed that trust, crisis management, and solidarity were significant factors affecting 
the selection of a country for tourism. Although this research is done from the point of view of 
Thai tourists traveling abroad, it can be a guideline for the government to understand what factors 
can make tourists trust Thailand. This will be another channel to promote tourism in Thailand. 
When tourism returns to recover, it will be a critical factor in improving the country's economy. 
 
Keyword:  Tourism, COVID-19, Aboard, Decision Making 
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บทนำ 
Introduction 

 การเกิดขึ้นของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในทุกภาคส่วน โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากการเกิดขึ้นของ COVID-19 ทำให้ผู้คนไม่สามารถ

เดินทางระหว่างประเทศได้ (Rasoolimanesh et al., 2021) 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีปัจจัยเก่ียวกับการจัดการโรคระบาดหรือภัยพิบัติอยู่ 4 ปัจจัย ท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเที ่ยว ประกอบด้วย ความเชื ่อมั ่น (Trust) การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis 

Management) ระบบสาธารณสุข (Health Care System) และความเป็นหนึ ่งเด ียวกัน (Solidarity) โดย 

Abubakar et al. (2017) พบว่า การมีความเชื่อมั่นในประเทศจุดหมายทำให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางไป

ประเทศนั้น ๆ และพบว่าประเทศที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศของตนมีระบบสาธารณสุขที่ดีจะทำให้

นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปประเทศนั้น ๆ มากขึ้น ขณะที่ Avraham (2015) พบว่า ประเทศที่แสดง

ถึงความพร้อมในการจัดการในภาวะวิกฤติจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นหลังจากการที่วิกฤติผ่านไป 

นอกจากนี้ Stylidis et al. (2020) ระบุว่า การที่นักท่องเที่ยวเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศใดประเทศ

หน่ึงจะทำให้นักท่องเท่ียวเลือกประเทศน้ันเป็นประเทศจุดหลายมากข้ึน 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่อการเลือก

ประเภทท่องเที ่ยวหลังจากการลดการระบาดของ COVID-19  โดยใช้วิธ ีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ การเก็บข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลออนไลน์ในเดือนสิงหาคม 2565 และใช้วิธี Multiple 

Regression Analysis เป็นตัวสถิติหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังน้ีสมมติฐานในการวิจัยประกอบด้วย 

 H1: ความเช่ือม่ันส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว 

H2: การจัดการภาวะวิกฤตส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว  

H3: ระบบสาธารณสุขส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว  

H4: ความเป็นหน่ึงเดียวกันส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรชาวไทยท่ีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป และมีแผนท่ีจะเดินทางไปเท่ียว

ต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า ซ่ึงไม่ทราบจำนวนประชากร จึงได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ 

Cochran (1977) โดยเม่ือกำหนดค่าความคลาดเคล่ือนไว้ท่ี 5% และกำหนดสัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจใน

ประชากร เท่ากับ 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเก็บเพ่ิม 15 ตัวอย่างเพ่ือป้องกันความผิดพลาด

จากแบบสอบถาม ดังน้ัน ขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 



 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ๑๙๒ 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

2.  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

       ส่วนท่ี  1 เป็นคำถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงลักษณะของคำถาม

เป็นคำถามปลายปิดแบบหลายตัวเลือก โดยให้เลือกตอบข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดจำนวน 5 ข้อ 

  ส่วนท่ี  2 เป็นคำถามแบบ Rating scale จำนวน 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามเก่ียวกับ

ความเช่ือม่ัน จำนวน 4 ข้อ ปรับปรุงจาก Artigas et al. (2017) และ Fancourt et al. (2020) แบบสอบถาม

เก่ียวกับการจัดการภาวะวิกฤต จำนวน 3 ข้อ ปรับปรุงจาก Chew & Jahari (2014) และ Li et al. (2020) 

แบบสอบถามเก่ียวกับระบบสาธารณสุข จำนวน 3 ข้อ ปรับปรุงจาก Iyengar et al. (2020) และ Moreno-

González et al. (2020) แบบสอบถามเก่ียวกับความเป็นหน่ึงเดียวกัน จำนวน 5 ข้อ ปรับปรุงจาก Tomasini 

(2021) และ West-Oram (2021) และแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว จำนวน 3 ข้อ 

ปรับปรุงจาก Zenker et al. (2019) 

3. การจัดทำแบบสอบถามมีข้ันตอนตามลำดับดังน้ี 

       3.1 การจัดทำแบบสอบถามเร่ิมต้นจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 การจัดการในภาวะวิกฤต การท่องเท่ียว และการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว 

เพ่ือใช้ในการร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

   3.2 นำแบบสอบถามท่ีร่างข้ึนส่งให้แก่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาจำนวน 3 คน ในด้านการท่องเท่ียว 

เพ่ือพิจารณาในด้านความถูกต้องและเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  โดยทำการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of Consistency: IOC) 

   3.3 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 30 ชุด และนำมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเช่ือม่ันในด้านความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.887 ด้านการจัดการภาวะ

วิกฤตเท่ากับ 0.892 ด้านระบบสาธารณสุขเท่ากับ 0.911 ด้านความเป็นหน่ึงเดียวกันเท่ากับ 0.904 และด้านการ

ตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียวเท่ากับ 0.923   

  3.4 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีอายุต้ังแต่ 18 

ปีข้ึนไป และมีแผนท่ีเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 400 คน  

4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วนำข้อมูลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 365  

   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และข้อมูลความคิดเห็น ใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทำการทดสอบสมมติฐานความเช่ือม่ัน การ

จัดการภาวะวิกฤต ระบบสาธารณสุข และความเป็นหน่ึงเดียวกัน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว ใช้



 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ๑๙๓ 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter 

โดยกำหนดระดับนัยสำคัญท่ี 0.05   

 

ผลการวิจัย 

Results 

1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form จำนวน 400 ชุด สรุปได้ว่า 

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 226 คน (ร้อยละ 56.50) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จำนวน 171 คน (ร้อย

ละ 42.75) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 129 คน (ร้อยละ 32.25) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 

– 30,000 บาท จำนวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) และมีความต้ังใจจะเดินทางไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด จำนวน 

296 คน (ร้อยละ 74.00) 

2. ค่าเฉล่ียของความเช่ือม่ันเท่ากับ 3.40 ค่าเฉล่ียของการจัดการภาวะวิกฤตเท่ากับ 4.13 ค่าเฉล่ียของ

ระบบสาธารณสุขเท่ากับ 4.43 ค่าเฉล่ียของความเป็นหน่ึงเดียวกันเท่ากับ 4.15 และค่าเฉล่ียของการตัดสินใจเลือก

ประเทศในการท่องเท่ียวเท่ากับ 4.17 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือม่ัน การจัดการภาวะวิกฤต ระบบสาธารณสุข ความ

เป็นหน่ึงเดียวกัน และการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว  

ปัจจัย ค่าเฉล่ีย SD 

ความเช่ือม่ัน 3.40 0.58 

มีความเช่ือม่ันในข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ COVID-19 ท่ีประเทศจุดหมายช้ีแจง 3.15 0.85 

มีความเช่ือม่ันในความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ COVID-19 ท่ีประเทศ

จุดหมายช้ีแจง 

3.18 0.85 

มีความเช่ือม่ันในข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ COVID-19 ท่ีประเทศจุดหมายช้ีแจงมากข้ึน

ตามลำดับ 

3.24 0.89 

มีความเช่ือม่ันในความซ่ือสัตย์ของการช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับ COVID-19 ของประเทศ

จุดหมาย 

4.03 0.88 

การจัดการภาวะวิกฤต  4.13 0.55 

ช่ืนชมความสามารถในการจัดการรักษา COVID-19 ต้ังแต่แรกของประเทศจุดหมาย 4.01 0.80 

ช่ืนชมความสามารถในการจัดการรักษา COVID-19 อย่างรวดเร็วของประเทศจุดหมาย 4.08 0.89 

ช่ืนชมในการจัดการขนส่งยา เวชภัณฑ์ และอาหารในช่วงระบาดของ COVID-19 4.31 0.65 

ระบบสาธารณสุข  4.43 0.44 



 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ๑๙๔ 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 

 

ปัจจัย ค่าเฉล่ีย SD 

ประเทศจุดหมายมีระบบสาธารณสุขท่ีน่าเช่ือถือ 4.44 0.58 

ประเทศจุดหมายมีระบบในการรักษา COVID-19 ท่ีทันท่วงที 4.33 0.55 

ช่ืนชมความสามารถในการตรวจหาผู้ป่วย COVID-19 ของประเทศจุดหมาย 4.53 0.59 

ความเป็นหน่ึงเดียวกัน  4.15 0.37 

รัฐบาลของประเทศจุดหมายให้ความใส่ใจประชาชนในช่วงการระบาดของ COVID-19 4.56 0.57 

รัฐบาลของประเทศจุดหมายมีความพยายามลดผลกระทบทางใจของประชาชนในช่วง

การระบาดของ COVID-19 

4.22 0.65 

ประชาชนของประเทศจุดหมายมีการช่วยเหลือกันในช่วงการระบาดของ COVID-19 3.92 0.62 

ประชาชนของประเทศจุดหมายช่วยเหลือกันในการลดผลกระทบทางใจในช่วงการ

ระบาดของ COVID-19 

3.97 0.46 

รัฐบาลและประชาชนของประเทศจุดหมายมีการช่วยเหลือกันในช่วงการระบาดของ 

COVID-19 

4.07 0.63 

การตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว  4.17 0.46 

ถ้ามีโอกาสจะเดินทางไปประเทศจุดหมาย 4.00 0.68 

กำลังมีการวางแผนท่ีจะเดินทางไปประเทศจุดหมาย 4.21 0.75 

โอกาสท่ีจะเดินทางไปประเทศจุดหมายมีสูง 4.32 0.71 

 

3. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความเช่ือม่ัน การจัดการภาวะวิกฤต ระบบสาธารณสุข และความเป็น

หน่ึงเดียวกัน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ด้วยวิธีการ Enter โดยกำหนดให้ Y = การตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว X1 = ความ

เช่ือม่ัน X2 = การจัดการภาวะวิกฤติ X3 = ระบบสาธารณสุข X4 = ความเป็นหน่ึงเดียวกัน พบว่า ความเช่ือม่ันส่งผล

ทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว (β = 0.218, p<0.001) การจัดการภาวะวิกฤตส่งผลทางบวกต่อ

การตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว (β = 0.339, p<0.001) ระบบสาธารณสุขไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ประเทศท่องเท่ียว (β = 0.079, p=0.097) และความเป็นหน่ึงเดียวกันส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกประเทศ

ท่องเท่ียว (β = 0.404, p<0.001) ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน H1, H2, และ H4 ท่ีได้กำหนดข้ึน และปฏิเสธ

สมมติฐาน H3 ท้ังน้ีสมการถดถอยดังกล่าวมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 20.35% โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์

ได้ดังต่อไปน้ี  
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สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

การตัดสินใจเลือกประเทศ = 1.878 + 0.174(ความเช่ือม่ัน) + 0.265(การจัดการภาวะวิกฤติ) + 0.203(ความเป็น

หน่ึงเดียวกัน 

 

สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

การตัดสินใจเลือกประเทศ = 0.218(ความเช่ือม่ัน) + 0.339(การจัดการภาวะวิกฤติ) + 0.404(ความเป็นหน่ึง

เดียวกัน 

 

จึงสรุปได้ว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ความเช่ือม่ันส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือก

ประเทศท่องเท่ียว ไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 การจัดการภาวะวิกฤตส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ

เลือกประเทศท่องเท่ียว ไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 ความเป็นหน่ึงเดียวกันส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการ

ตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ระบบสาธารณสุขส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการ

ตัดสินใจเลือกประเทศท่องเท่ียว  

 

สรุปผลการวิจัย 

Conclusion 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการเลือกประเทศเพ่ือ

ท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวชาวไทย โดยปัจจัยประกอบไปด้วย ความเชื ่อมั ่น การจัดการภาวะวิกฤต ระบบ

สาธารณสุข และความเป็นหนึ่งเดียวกัน การเก็บข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างที่มี

แผนการจะเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า จำนวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อมั่น การจัดการภาวะวิกฤต และความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกประเทศในการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะทำในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะไป

ท่องเท่ียวในต่างประเทศ แต่สามารถเป็นแนวทางให้ภาครัฐได้เข้าใจว่าปัจจัยใดจะสามารถทำให้นักท่องเท่ียวเช่ือม่ัน

ในประเทศไทยได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง และเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาฟ้ืน

ตัวจะเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนได้ 
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