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บทคัดย่อ
เรื่่�องปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ซึ่่�งถืือว่่า
เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญในการท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ในปััจจุุบัันการวิิจััยครั้้�งนี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤต
โควิิด 19 และ 2) เปรีียบเทีียบปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤต
โควิิด 19 จำำ�แนกปััจจััยส่่วนบุุคคลของนัักท่่องเที่่�ยวและพฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยที่่�เดิิน
ทางโดยใช้้เกณฑ์์ด้้านปริิมาณนัักท่่องเที่ย่� วที่ม่� าเยี่่ย� มเยืือน 5 อัันดัับแรกของประเทศไทย
ได้้แก่่ 1) กรุุงเทพมหานคร 2) จัังหวััดกาญจนบุุรีี  3) จัังหวััดนครราชสีีมา 4) จัังหวััด
ชลบุุรีี  และ 5) จัังหวััดเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 400 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้ คืื
� อ
แบบสอบถาม วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิ ค่่าความถี่่� ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่า
ทีี ค่่าเอฟ และ ค่่าแอลเอสดีี  โดยกำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� .05
ผลการวิิจััย 1) ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19
ผลการวิิจัยั  พบว่่า ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่ย่� ว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 โดย
รวมเห็็นด้้วยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายข้้อเรีียงตามลำำ�ดัับความคิิดเห็็น
จากมากไปหาน้้อย พบว่่ า  นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วมีีความคิิ ด เห็็ น ในด้้านผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์  ด้้ าน
กระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ   มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ตามลำำ�ดัับ
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และ  2) นัักท่่องเที่�ย่ วที่่�มีเี พศ อายุุ ต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19  ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านราคา ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการ
ส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ ด้้านการ
จััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และด้้านลัักษณะทางกายภาพ  แตกต่่างกััน และนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีี
ลัักษณะของการเดิินทาง วััตถุุประสงค์์การเดิินทาง และค่่าใช้้จ่่ายต่่อครั้้�งในการท่่องเที่่ย� ว 
ต่่างกัันมีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่ย่� ว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ด้้านผลิิตภััณฑ์์  
ด้้านราคา ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร
ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่ วมมืื อทางธุุ ร กิิ จ ด้้ านการจัั ด รวมผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ และ
ด้้านลัักษณะทางกายภาพ แตกต่่างกััน  
คำำ�สำำ�คััญ : ส่่วนประสมการตลาด; การท่่องเที่่�ยว; วิิกฤตโควิิด 19
Abstract
The factors of tourism marketing mix under the COVID-19 crisis, which
are considered important factors in traveling under the current COVID-19
crisis, this research objective were 1) to study the factors of tourism marketing
mix under the COVID-19 crisis and 2) to Comparison of tourism marketing
mix factors under the COVID-19 crisis Classifying personal factors of tourists
and tourism behavior under the COVID-19 crisis. The collective data from
a sample of Thai tourists traveling by using the criteria, the number of
tourists who visited the top 5 in Thailand was 1) Bangkok, 2) Kanchanaburi
Province, 3) Nakhon Ratchasima Province, 3) Chon Buri Province and 5)
Chiang Mai Province 400 people, the method used in this research were
questionnaires, statistical data analysis, frequency, mean, standard
deviation, t-value, F-value, and LSD value, with the statistical significance
level set of 05.
The results of the research showed that 1) tourism marketing mix
factors Under the COVID-19 crisis, the results showed that travel marketing
mix factors Under the COVID-19 crisis, the overall consensus was at the
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highest level. When considering each item in descending order of opinions,
it was found that tourists had opinions. in the product field Process
business cooperation with the mean at the highest level, respectively,
and 2) tourists of different sexes, ages, and factors contributing to the
tourism marketing mix under the COVID-19 crisis, in terms of product
prices, through distribution channels, marketing promotion, personnel,
process, business cooperation, product integration, and physical
characteristics are different. and tourists with characteristics of travel, the
purpose of travel, and cost per trip different, there is a combination of
factors tourism marketing under the COVID-19 Crisis In terms of product
prices, through distribution channels, under marketing promotion, under
personnel, under process, under business cooperation, under the
combination of products and their physical appearance are different.  
Keywords : Marketing Mix; Tourism; COVID-19 Crisis
บทนำ�
จากสถานการณ์์ด้้านการท่่องเที่ย่� วโลกเริ่่ม� เกิิดภาวะวิิกฤตจากปััญหาด้้านโรคอุุบัติั ิ
ใหม่่ซึ่่�งยัังไม่่ทราบสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคและผลที่่�อาจมีีปััญหาด้้านสุุขภาพที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคตจึึงมิิได้้ให้้ความใส่่ใจ การแพร่่ระบาดของโรคอุุบัติั ใิ หม่่เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ เดืือนธัันวาคม 
พ.ศ. 2562 ในประเทศจีีนยัังไม่่มีีข้้อมููลยืืนยัันถึึงการแพร่่ระบาดอย่่างชััดเจนจึึงมิิได้้มีี
ความใส่่ใจจากรััฐบาลกลาง แต่่เหตุุการณ์์เริ่่�มส่่งสััญญาณวิิกฤตด้้านการระบาดในเมืือง
อู่่�ฮั่น่� อัันเป็็นครั้้�งแรก หากแต่่ประชาชนยัังคงใช้้วิิถีีชีีวิิตตามปกติิโดยไม่่ทราบถึึงความเสี่่ย� ง
ด้้านการแพร่่ระบาดในช่่วงเทศกาลตรุุษจีีน ในปีี พ.ศ. 2563 โดยมิิได้้ป้้องกัันตนเองและ
ผู้้�อื่่�นจึึงเป็็นสาเหตุุการแพร่่ระบาดไปทั่่�วโลก  เนื่่�องจากมีีการแพร่่ระบาดอย่่างมากและ
ส่่งผลให้้เกิิดการเสีียชีีวิิตในกลุ่่�มผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� อย่่างรวดเร็็ว  ดังั นั้้�น ภาครััฐได้้เล็็งเห็็นถึึงความ
สำำ�คััญด้้านความปลอดภััยทางสุุขอนามััยของคนในประเทศ  โดยมีีมาตราการควบคุุม
อย่่างเป็็นรููปธรรม  และควบคุุมการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิอัันเป็็น
มาตรการที่่�มีีความสำำ�คััญภายใต้้สถานการณ์์การระบาดของโรคระบาดโควิิด 19
(กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2563)
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ปััญหาวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคระบาดโควิิด 19 อัันส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่่อการจััดการและส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวของประเทศไทยในอนาคต ซึ่่�งการ
แข่่งขัันในช่่วงสถานการณ์์ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 มีกี ารแข่่งขัันที่รุ่� นุ แรงมากขึ้้น� เนื่่อ� งจาก
แต่่ละธุุรกิิจต้้องพยายามแข่่งขัันสร้้างกลยุุทธ์ท์ างการตลาดในมิิติใิ หม่่เพื่่อ� ใช้้เป็็นกลยุุทธ์์
ในการดึึงดููดใจลููกค้้าให้้มาใช้้บริิการ ดัังนั้้�น กลยุุทธ์ด้้์ านส่่วนประสมทางการตลาดบริิการ
(9P’s) จึึงเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญเพื่่�อใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของสิินค้้าและบริิการ ในการ
ตอบสนองความพึึงพอใจต่่อผู้้ใ� ช้้บริิการ  จาการทบทวนวรรณกรรม ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้มองเห็็นถึึง
การนำำ�ทฤษฎีีประสมทางการตลาดบริิการ (9P’s) ประกอบด้้วย ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้าน
ราคา ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคคล ด้้าน
กระบวนการให้้บริิการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และด้้าน
ลัักษณะทางกายภาพ  เพื่่�อนำำ�ทฤษฎีีส่่วนประสมทางการตลาดมาใช้้ในการจััดการและ
ส่่งเสริิมรองรัับการท่่องเที่่�ยววิิถีีใหม่่อัันเป็็นแนวทางการจััดการภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19
และการแพร่่ระบาดของโรคอุุบััติิใหม่่มีีความสำำ�คััญต่่อตลาดการท่่องเที่่�ยวในอนาคต
อย่่างยั่่�งยืืน (Kotler, 1999)
ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยมีีความสนใจที่่�จะศึึกษาเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการ
ท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 เพื่่�อให้้เกิิดการจููงใจและการกระตุ้้�นอุุปสงค์์ด้้านการ
ท่่องเที่่�ยวตลอดจนปรัับปรุุงแผนการรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิในอนาคต ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ให้้เกิิดความเข้้มแข็็งของฐานรากทางเศรษฐกิิจและการ ปรัับตััวเพื่่อ� รัับมืือการระบาดใน
ครั้้�งต่่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่่�อศึึกษาปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19
2. เพื่่�อเปรีียบเทีียบปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤต
โควิิด 19 จำำ�แนกปััจจััยส่่วนบุุคคลของนัักท่่องเที่่�ยวและพฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19
สมมติฐานการวิจัย
1. นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีปััจจััยส่่วนบุุคคลต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการ
ท่่องเที่�ย่ ว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 แตกต่่างกััน
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2. นัักท่่องเที่ย่� วที่มี่� ีพฤติิกรรมการท่่องเที่ย่� วต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
การท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 แตกต่่างกััน

4

แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
กรมการท่่องเที่่ย� ว (2562) ได้้กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
ภาครััฐตามแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 12 โดยมีีภาระกิิจในการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวในหลากหลายมิิติิ อาทิิ ส่่งเสริิม
การประเมิินและรัับรองคุุณภาพสิินค้้าท่่องเที่่�ยว ส่่งเสริิมและพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวก ส่่งเสริิมและพััฒนาท่่องเที่่�ยวชุุมชน ส่่งเสริิมความร่่วมมืือทุุกภาคส่่วนในการ
พััฒนาการภาคการท่่องเที่ย่� ว และส่่งเสริิมการถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ในประเทศไทย เป็็นต้้น
ฉลองศรีี พิิมลสมพงศ์์ (2557) กล่่าวว่่า การส่่งเสริิมการตลาดท่่องเที่่�ยว หมายถึึง
เครื่่อ� งมืือที่ใ่� ช้้ในการส่่งเสริิมการจำำ�หน่า่ ย และการตลาดระหว่่างนัักท่่องเที่่ย� วเป้้าหมาย
และผู้้�ผลิิตเพื่่�อจููงใจให้้เกิิดพฤติิกรรม และทััศนคติิในการซื้้�อ
ฉัันทััช วรรณถนอม  (2554) กล่่าวว่่า การส่่งเสริิมตลาดท่่องเที่่�ยว หมายถึึง
เครื่่อ� งมืือในการสื่่อ� สารผ่่านรููปแบบหลากหลายให้้นัักท่่องเที่ย่� วเรีียนรู้้เ� กิิดการรัับรู้้ จ
� ดจำำ�
อย่่างรวดเร็็ว
สรุุปได้้ว่่า การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว คืือ การตลาดชนิิดหนึ่่�งที่่�ใช้้จููงใจให้้เกิิด
พฤติิกรรมการซื้้อ� รวมถึึงการส่่งเสริิมการจำำ�หน่า่ ยผ่่านเครื่่อ� งมืือการสื่่อ� สารหลากหลาย
รููปแบบก่่อให้้นัักท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้จ� ดจำำ�ถึึงเอกลัักษณ์์ และอััตลัักษณ์์นั้้�น
2. แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับส่่วนประสมทางการตลาด 9P’s
เสรีี วงษ์์มณฑา (2554) กล่่าวว่่า ส่่วนประสมทางการตลาด หมายถึึง สิินค้้าที่่�มีี
การตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายโดยราคาเป็็นที่ย่� อมรัับของกลุ่่�มเป้้าหมาย
โดยยิินดีีจ่่ายเพราะเห็็นว่่าคุ้้�มค่่า รวมถึึงมีีช่่องทางการจำำ�หน่่ายกระจายผลิิตภััณฑ์์
สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมกลุ่่�มเป้้าหมาย
Kotler, Bowen and Makens (1999) กล่่าวว่่า การตลาดการท่่องเที่่ย� ว หมายถึึง
กระบวนทางการจััดการและสัังคม ซึ่่�งบุุคคลและกลุ่่�มบุุคคลจะได้้รัับสิ่่�งจำำ�เป็็นและสิ่่�งที่่�
พวกเขาต้้องการจากการสร้้างและแลกเปลี่่ย� นผลิิตสิินค้้รวมทั้้�งคุุณค่่าของสิินค้้ากัับบุุคคล
อื่่น� ด้้วย
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ฉลองศรีี พิิมลสมพงศ์์ (2557); บุุญเลิิศ จิิตตั้้�งวััฒนา (2556) และ ฉัันทััช วรรณ
ถนอม (2554) ได้้เห็็นสอดคล้้องกัันว่่า ส่่วนประสมการตลาดท่่องเที่่�ยว ประกอบด้้วย
4P’s ได้้แก่่
1. สิินค้้า (Product) คืือ สิินค้้าและบริิการการท่่องเที่่�ยว ที่่�ผู้้�ประกอบการเสนอ
ขายให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว  ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่่�จัับต้้องไม่่ได้้  และไม่่สามารถทดลองใช้้ก่่อนได้้ 
อาทิิเช่่น รายการนำำ�เที่่�ยว เป็็นต้้น
2. ราคา (Price) คืือ ราคาของสิินค้้าและบริิการ การท่่องเที่่�ยว เกิิดจากการคิิด
และกำำ�หนดราคา โดยราคาต้้องสร้้างแรงจููงใจให้้เกิิดการเดิินทาง และสามารถตอบสนอง
ความต้้องการให้้กัับนัักท่่องเที่่ย� วได้้หลากหลายกลุ่่�ม ทั้้�งราคาต้้องสามารถแข่่งขัันกัันกัับ
คู่่�แข่่งในตลาดได้้ด้้วย
3. ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย (Place) คืือ ช่่องทางหรืือสถานที่่�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และบริิการการท่่องเที่่�ยวที่่�เหมาะสม ส่่งไปให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้อย่่างรวดเร็็วและสะดวก
ที่่�สุุด เพื่่�อทำำ�การขายให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวได้้โดยตรงและผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย
4. การส่่งเสริิมการตลาด (Promotion) คืือ การติิดต่่อสื่่อ� สารระหว่่างผู้้ผ� ลิิตสิินค้้า
และบริิการการท่่องเที่่�ยวกัับนัักท่่องเที่่�ยว  เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดแรงจููงใจในการซื้้�อสิินค้้า
และบริิการทางการท่่องเที่่ย� วเร็็วขึ้้น� และซื้้อ� จำำ�นวนมากขึ้้น� ประกอบด้้วย การใช้้พนัักงาน
ขาย การส่่งเสริิมการขาย การโฆษณาและการประชาสััมพัันธ์์
Middleton (1990) และ Kurtz and Clow (1998) มีีความเห็็นสอดคล้้องกัันว่่า
ส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยวยัังจะต้้องนำำ�ไปใช้้อีีก 5Ps ดัังนี้้�
1. บุุคลากร (People) คืือ พนัักงานหรืือเจ้้าหน้้าที่่�คอยให้้บริิการแก่่นัักท่่องเที่่�ยว 
ซึ่่�งการบริิการจะดีีหรืือไม่่ดีีขึ้้�นอยู่่�กัับตััวพนัักงานที่่�จะสามารถตอบสนองความต้้องการ
ของนัักท่่องเที่ย่� วให้้เกิิดความพึึงพอใจได้้มากน้้อยเพีียงใด ดัังนั้้�น พนัักงานควรมีีทััศนคติิ
ที่่�ดีี และได้้รัับการอบรมมาอย่่างดีีด้้วย
2. กายภาพ (Physical) คืือ ลัักษณะรููปแบบของตััวอาคารที่เ่� ป็็นสำำ�นักั งาน บริิษัทั
ในการซื้้อ� ขายสิินค้้าและบริิการทางการท่่องเที่่ย� วให้้กัับนัักท่่องเที่ย่� ว รวมถึึงบรรยากาศ
ขณะการซื้้�อขายด้้วย
3. การซื้้�อ (Purchasing) คืือ กระบวนการเลืือกสิินค้้าและบริิการการท่่องเที่่�ยว 
การตััดสิินใจซื้้�อ ซึ่่�งบริิษััทนำำ�เที่่�ยวต้้องมีีการหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระบวนการซื้้�อและการ
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สรรหาสิินค้้าและบริิการทางการท่่องเที่่�ยวที่่�เหมาะสมกัับนัักท่่องเที่่�ยว เพื่่�อจะสามารถ
ให้้นัักท่่องเที่�ย่ วตััดสิินใจซื้้�อได้้อย่่างรวดเร็็วและซื้้�อมากขึ้้�นด้้วย
4. การจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ (Packaging) คืือ การนำำ�สินิ ค้้าและบริิการการท่่องเที่่ย� ว
มาจััดรวมกัันให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวเป้้าหมาย เช่่น รายการนำำ�เที่่�ยวแบบ
เบ็็ดเสร็็จ (All-inclusive Tour)
5. ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  (Partnership) คืือ การทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อประโยชน์์
ทางธุุรกิิจระหว่่างผู้้�จััดส่่งวััตถุุดิิบ ผู้้�ผลิิต และผู้้�ขาย เพื่่�อตอบสนองความต้้องการท่่อง
เที่่�ยวของนัักท่่องเที่่�ยวนำำ�มาซึ่่�งการเสนอขายสิินค้้าและบริิการทางการท่่องเที่่�ยวให้้กัับ
นัักท่่องเที่่�ยวและได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุด
สรุุปว่่า ส่่วนประสมทางการตลาด การท่่องเที่่�ยวทุุกองค์์ประกอบมีีความสำำ�คััญ
ต่่อความรู้้สึ� กึ นึึกคิิดของนัักท่่องเที่ย่� วในการท่่องเที่ย่� วเพื่่อ� ทำำ�การตััดสิินใจเลืือกว่่าจะเดิิน
ทางไปจุุดหมายปลายทางนั้้�นหรืือไม่่ จากแนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับส่่วนประสมทางการ
ตลาดถืือว่่าเป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ในความคิิดเห็็นของนัักท่่องเที่ย่� วภายใต้้สถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั
3. แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยว
รวีีวรรณ โปรยรุ่่�งโรจน์์ (2558) กล่่าวว่่า พฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยว คืือ ความคิิด
ความรู้้สึ� กึ และการแสดงออกในทุุกด้้านของนัักท่่องเที่ย่� วทั้้�งก่่อน ระหว่่าง และหลัังการ
เดิินทางท่่องเที่่�ยว รวมถึึงปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความรู้้�สึึกนึึกคิิดในการแสดงออกดัังกล่่าว 
ปาริิฉััตร อึ้้�งจะนิิล (2554) กล่่าวว่่า พฤติิกรรม คืือ การแสดงออกเชิิงกิิจกรรมใน
รููปแบบคล้้ายกัันจนก่่อให้้เกิิดเป็็นอััตลัักษณ์์ของบุุคคล หรืือ กลุ่่�ม คำำ�ว่า่  พฤติิกรรม อาจ
มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัับนิิสัยั ที่่แ� สดงออกมาให้้เห็็น ส่่วนด้้านพฤติิกรรมที่ไ่� ม่่แสดงออกให้้
เห็็นจึึงเรีียกว่่า นิิสััย หมายถึึง อาการ การแสดงออกเป็็นปกติิ
จรััสนัันท์์ สิิทธิิเจริิญ (2551) กล่่าวว่่า การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการบริิโภค คืือ
การหาความต้้องการซื้้อ� ความต้้องการใช้้บริิการ เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงพฤติิกรรมความต้้องการ
คำำ�ตอบที่่�จะได้้มีีส่่วนช่่วยให้้พััฒนากลยุุทธ์์ทางการตลาดเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
และความพึึงพอใจอย่่างตรงประเด็็นและเหมาะสม
สรุุปได้้ว่่า พฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวในการเดิินทางในภาวะวิิกฤตโควิิด19
ที่่�มีีความเสี่่�ยงในด้้านสุุขอนามััยของนัักท่่องเที่่�ยวในด้้านการแสดงออกเพื่่�อทำำ�การ
แสวงหาสิินค้้าและบริิการทางการท่่องเที่่�ยว 
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4. แนวคิิดเกี่่�ยวกัับโคโรน่่าไวรััสโควิิด19
ศฐิิฒฎา ธารารััตนสุุวรรณ (2563) กล่่าวว่่า การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
ส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวของประเทศไทย โดยพบว่่า ประเทศที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากโควิิด19 มากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับหนึ่่�งของโลก คืือ ประเทศไทย เนื่่�องจาก
ภาวการณ์์หยุุดนิ่่�งมาตั้้�งแต่่ เดืือนเมษายน 2563
อวาทิิพย์์ แว (2563) กล่่าวว่่า โควิิด19 เป็็นโรคระบาดที่่�เกิิดจากเชื้้�อไวรััสโคโรนา
แต่่ไวรััสสายพัันธุ์์�ใหม่่นั้้�นก็็ไม่่ได้้ถืือว่่าร้้ายแรง เพีียงแต่่ความหนัักหนาสาหััสของการ
ระบาดครั้้�งนี้้� อยู่่�ที่่�อััตราการแพร่่เชื้้�อที่่�รวดเร็็ว
ทัักษิิณา แสนเย็็น และคณะ (2563) กล่่าวว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ได้้สะท้้อน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญหลายมิิติิ ทั้้�งในเรื่่�องพฤติิกรรมมนุุษย์์ พฤติิกรรมการบริิโภค
และการบริิ ก าร โดยอุุ ต สาหกรรมที่่� ไ ด้้รัั บ ผลกระทบที่่� ร วดเร็็ ว  และรุุ น แรง คืือ
อุุตสาหกรรมการบิิน
ศิิรศัักย เทพจิิต (2563) ได้้ให้้ความหมายของ COVID-19 ว่่า เป็็นโรคอุุบััติิใหม่่
(EMERGING DISEASE) มีีระยะฝัักเชื้้�อในร่่างกายมนุุษย์์และการแสดงอาการค่่อนข้้าง
ยาวนานกว่่าไวรััสในตระกููลเดีียวกััน โดยมีีระยะฝัักตััวโดยเฉลี่่�ย 5.1 วััน และระบุุเวลา
แสดงอาการ 12 วััน ติิดต่่อผ่่านทางลมหายใจ สารคััดหลั่่�ง และการสััมผัสั กัับเชื้้อ� โดยตรง
สรุุปได้้ว่่า โรคไวรััสโควิิด 19 เป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่่�แพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็วจน
ส่่งผลกระทบไปทั่่�วโลกสร้้างผลกระทบทั้้�งเศรษฐกิิจ  และสัังคมอย่่างมาก ทำำ�ให้้ทุุก
ประเทศให้้ความสำำ�คััญการปรัับพฤติิกรรมด้้านสุุขอนามััย ทางสาธารณสุุขศาสตร์์จึึงมีี
ความสำำ�คัญ
ั ในการรองรัับในอนาคตรวมถึึงการใช้้วััคซีีนในการควบคุุมการแพร่่กระจาย
ของโควิิด 19
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย (Conceptual Framework) เรื่่�อง ปััจจััยส่่วนประสม
การตลาด การท่่องเที่ย่� ว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ผู้้วิ� จัิ ยั ทบทวนวรรณกรรมเกี่่ย� วกัับแนวคิิด
และทฤษฎีีการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว แนวคิิดและทฤษฎีีส่่วนประสมการตลาด แนวคิิด
และทฤษฎีีพฤติิกรรมการท่่องเที่ย่� ว งานวิิจัยั ที่เ่� กี่่ย� วข้้องนำำ�มาประยุุกต์์เพื่่อ� ใช้้เป็็นกรอบ
แนวคิิดสำำ�หรัับการวิิจััยในครั้้�งนี้้� ตามแนวคิิดการวิิจััย ดัังรููปภาพที่่� 1
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ปััจจััยส่่วนบุุคคลของนัักท่่องเที่่�ยว
1. เพศ
2.อายุุ
3.ระดัับการศึึกษา
4.อาชีีพหลััก
5. สถานภาพ
6. รายได้้ต่่อเดืือน
7. ภููมิิลำำ�เนา
พฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยว
1. ลัักษณะของการเดิินทาง
2.วััตถุุประสงค์์การเดิินทาง
3. ช่่วงเวลาที่่�เดิินทาง
4. จำำ�นวนครั้้�งที่่�ท่่องเที่่�ยว
5. พาหนะที่่�ใช้้ในการเดิินทาง
6. ค่่าใช้้จ่่ายต่่อครั้้�งในการท่่องเที่่�ยว 

ปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
การท่่องเที่่�ยว
1. ด้้านผลิิตภััณฑ์์     
2. ด้้านราคา
3. ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
4. ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด
5. ด้้านบุุคลากร     
6. ด้้านกระบวนการ
7. ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ
8. ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์
9. ด้้านลัักษณะทางกายภาพ

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
วิธีการวิจัย
การศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้�ใช้้วิิธีีการวิิจััยเชิิงปริิมาณ (Quantitative research) โดยมีี
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย ดัังนี้้�
1. ประชากรที่ใ่� ช้้ในการศึึกษา คืือ นัักท่่องเที่ย่� วชาวไทยที่่เ� ดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่ย� ว
2. กลุ่่�มตััวอย่่างในงานวิิจัยั ครั้้�งนี้้� เนื่่อ� งจากมีกี ารบัันทึึกข้้อมููลเกี่่ย� วกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
คืือ นัักท่่องเที่ย่� วชาวไทยที่่เ� ดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่ย� วเนื่่อ� งจากมีกี ารบัันทึึกข้้อมููลเกี่่ย� วกัับ
กลุ่่�มตััวอย่่างนัักท่่องเที่่ย� วชาวไทยที่่เ� ดิินทางโดยใช้้เกณฑ์์ด้้านปริิมาณนัักท่่องเที่่ย� วที่่ม� า
เยี่่ย� มเยืือน 5 อัันดัับแรกของประเทศไทย ได้้แก่่ 1) กรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 18,795,401 คน
2) จัังหวััดกาญจนบุุรีี จำ�ำ นวน 5,989,625คน 3) จัังหวััดนครราชสีีมา จำำ�นวน  5,637,594 คน
4) จัังหวััดชลบุุรีี จำำ�นวน  5,506,407 คน และ 5) จัังหวััดเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 5,443,027 คน
จำำ�นวนนัักท่่องเที่�ย่ วทั้้�งหมดใน 5 จัังหวััด รวม 41,372,054 คน  (กองเศรษฐกิิจการ
ท่่องเที่�ย่ วและกีีฬา, 2564) โดยการคำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างจากสููตร ทาโร ยามาเน่่
(Taro Yamane) ณ ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95 % โดยได้้กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 400 คน
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ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจัยั จึึงใช้้วิิธีีสุ่่�มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่่�อความสะดวกของ
ผู้้� วิิ จัั ย  ผู้้� วิิ จัั ย จึึ ง ทำำ� การเก็็ บ แบบสอบถาม จัั ง หวัั ด ละ 80 คน รวมจำำ� นวนผู้้� ต อบ
แบบสอบถาม 400 คน
3. เครื่่อ� งมืือที่ใ่� ช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล คืือ แบบสอบถามสำำ�หรับั นัักท่่องเที่่ย� ว
ชาวไทยที่่�เดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยว ระยะเวลาการศึึกษาทั้้�งหมด 6 เดืือน ในช่่วง เดืือน
พฤศจิิกายน 63 - เมษายน 2564
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้สร้้างเครื่่อ� งมืือวััดเป็็นแบบสอบถามภายใต้้กรอบแนวความคิิดซึ่ง่� ผ่่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content validity) จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 3 ท่่าน
และได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะเรีียบร้้อย ซึ่่�งแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ตอน
ดัังนี้้�  
ตอนที่่� 1 แบบสอบถามคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม เป็็น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่่� 2 แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวเป็็นแบบสอบถามตรวจ
สอบรายการ (Check list)
ตอนที่่� 3 แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 เป็็นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating Scales) 5 ระดัับ
ตอนที่่� 4 ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแบบปลายเปิิด (Open Questionnaire)
4. การเก็็บรวมรวบข้้อมููล ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููล
ดัังต่่อไปนี้้�
4.1 ข้้อมููลปฐมภููมิิ (Primary data) โดยนำำ�แบบสอบถามไปสอบถามนัักท่่องเที่่ย� ว
ชาวไทยที่่�เดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยว จำำ�นวนขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง 400 คน และนำำ�มา
ตรวจสอบความสมบููรณ์์ของข้้อมููลก่่อนประมวลผลข้้อมููลด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
4.2 ข้้อมููลทุุติิยภููมิิ (Secondary data) เป็็นข้้อมููลที่่�เก็็บรวบรวมและค้้นคว้้า
มาจากหนัังสืือ เอกสาร ตำำ�ราวิิชาการ งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากห้้องสมุุดของสำำ�นัักงาน
สภาวิิจัยั แห่่งชาติิ ห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััยพะเยา รวมทั้้�งค้้นหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากเว็็บไซต์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััยของมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
4.3 การทดสอบความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ซึ่่�งผู้้�วิิจััย
ทำำ�การทดสอบค่่าความเที่่�ยงตรงของเนื้้�อหา โดยนำำ�แบบสอบถามที่่�สร้้างขึ้้�นนำำ�ไป
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ตรวจสอบความเชื่่�อมั่่�นหรืือความเที่่�ยงก่่อนนำำ�แบบสอบถามไปใช้้จริิง (Try Out) โดย
ทำำ�การเก็็บข้้อมููลกัับกลุ่่�มตััวอย่่างทดลองที่่�คล้้ายคลึึงกัับประชากรที่่�จะทำำ�การศึึกษา
จำำ�นวน 30 คน ได้้ค่่า Alpha .876
5. การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููล ผู้้� วิิ จัั ย นำำ�ข้้ อมููลที่่� ไ ด้้รัั บ กลัั บ คืืนจากกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งมา
ตรวจสอบเรีียบร้้อยแล้้วมาทำำ�การบัันทึึกข้้อมููล และวิิเคราะห์์ผลโดยใช้้โปรแกรมทาง
สถิิติใิ นการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ สถิิติเิ ชิิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้้วิิเคราะห์์
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานภาพของผู้้�ตอบแบบสอบถามโดยใช้้ค่่าสถิิติิ ดัังนี้้� 1) ค่่าร้้อยละ
(Percentage) 2) ค่่าเฉลี่่�ยตััวอย่่าง (Sample Mean) 3) ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 4) การทดสอบสมมติิฐานด้้วย t-test  5) การทดสอบสมมติิฐาน
ด้้วย One-Way ANOVA (F-test) และเปรีียบเทีียบความแตกต่่างเป็็นรายคู่่� ด้้วยวิิธีีของ
Fisher’s LSD procedure (Lease-Significant Different)  
ผลการวิจัย
1. ปััจจััยส่่วนบุุคคลของนัักท่่องเที่่�ยว ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง มีีอายุุ 36 – 45 ปีี
มีีการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี  มีีอาชีีพธุุรกิิจส่่วนตััว/รัับจ้้าง มีีสถานภาพโสด รายได้้
มากกว่่า 45,000 บาท และมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ที่่�กรุุงเทพมหานคร
2. พฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวของนัักท่่องเที่่�ยว ส่่วนใหญ่่มีีลัักษณะการเดิินทางมา
กัับครอบครััวและญาติิ มีีวััตถุุประสงค์์หลักั ของการเดิินทางมาเพื่่อ� พัักผ่่อนหย่่อนใจ เลืือก
เดิินทางท่่องเที่่�ยวในช่่วงวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ เดิินทางท่่องเที่่�ยว  1 ครั้้�ง/ปีี พาหนะที่่�ใช้้ใน
การเดิินทางท่่องเที่่�ยว คืือ รถโค้้ชปรัับอากาศ และรถยนต์์ส่่วนตััว  และมีีค่่าใช้้จ่่ายโดย
รวมต่่อครั้้�งมากกว่่า 7,500 บาท
3. ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 แสดงดััง
ตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 การวิิเคราะห์์ปัจั จััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่ย� ว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด  19
ภาพรวม
1. ด้้านผลิิตภััณฑ์์  
2. ด้้านราคา
3. ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
4. ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด
5. ด้้านบุุคลากร
6. ด้้านกระบวนการ
7. ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ 
8. ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์
9. ด้้านลัักษณะทางกายภาพ
โดยรวม

X

4.38
4.08
3.99
4.25
4.23
4.31
4.26
4.21
4.18
4.23

S.D.
0.66
0.76
0.82
0.77
0.79
0.73
0.74
0.82
0.79
0.71

ระดัับความคิิดเห็็น
มากที่�สุ่ ุด
มาก
มาก
มากที่�สุ่ ุด
มากที่�สุ่ ุด
มากที่�สุ่ ุด
มากที่�สุ่ ุด
มากที่�สุ่ ุด
มาก
มากที่�สุ่ ุด

จากตารางที่่� 1 ผลการวิิจััย พบว่่า ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ผลการวิิจััย พบว่่า ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 โดยรวมเห็็นด้้วยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายข้้อ
เรีียงตามลำำ�ดัับความคิิดเห็็นจากมากไปหาน้้อย พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวมีีความคิิดเห็็น
ในด้้านผลิิตภััณฑ์์  ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับ
มากที่่�สุุด ตามลำำ�ดัับ
4. นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีปััจจััยส่่วนบุุคคลต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการ
ท่่องเที่�ย่ ว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด  19  แตกต่่างกััน  แสดงดัังตารางที่่� 2

4
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ตารางที่่� 2 การวิิเคราะห์์การเปรีียบเทีียบปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19  จำำ�แนกตามปััจจััยส่่วนบุุคคลของนัักท่่องเที่่�ยว

4

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ปัจจัยส่วนประสมการ
เพศ อายุ ระดับการ อาชีพหลัก สถานภาพ รายได้ ภูมิลำ�เนา
ตลาดการท่องเที่ยว
ศึกษา
ต่อเดือน
 





1. ด้านผลิตภัณฑ์
 





2. ด้านราคา





3. ด้านช่องทางการ  
จัดจำ�หน่าย
 





4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด
 





5. ด้านบุคคล





6. ด้านกระบวนการ  





7. ด้านความร่วมมือ  
ทางธุรกิจ 
 





8. ด้านการจัดรวม
ผลิตภัณฑ์
 





9. ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ 
หมายเหตุุ: กำำ�หนดให้้เครื่่�องหมาย แทนข้้อที่่�มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ 0.05 และ เครื่่�องหมาย 
แทนข้้อความที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ 0.05

จากตารางที่่� 2 ผลการวิิจััย พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีเพศ อายุุ ต่่างกัันมีีปััจจััยส่่วน
ประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด  19  ด้้านผลิิตภััณฑ์์  ด้้านราคา ด้้าน
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย  ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านกระบวนการ
ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และ ด้้านลัักษณะทางกายภาพ 
แตกต่่างกััน
5. นัักท่่องเที่ย่� วที่มี่� ีพฤติิกรรมการท่่องเที่ย่� วต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
การท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 แตกต่่างกััน แสดงดัังตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3 การวิิเคราะห์์การเปรีียบเทีียบปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิกฤตโควิิด  19 จำำ�แนกตามพฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ปัจจัยส่วนประสมการ ลักษณะ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาที่ จำ�นวน พาหนะที่ ค่าใช้จ่าย
ตลาดการท่องเที่ยว ของการเดิน การเดินทาง เดินทาง ครั้งที่ ใช้ในการ ต่อครั้ง
ทาง
ท่องเที่ยว เดินทาง ในการ
ท่องเที่ยว






1. ด้านผลิตภัณฑ์






2. ด้านราคา





3. ด้านช่องทางการจัด 
จำ�หน่าย






4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด






5. ด้านบุคคล






6. ด้านกระบวนการ






7. ด้านความร่วมมือ
ทางธุรกิจ 






8. ด้านการจัดรวม
ผลิตภัณฑ์






9. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 
หมายเหตุุ: กำำ�หนดให้้เครื่่�องหมาย แทนข้้อที่่�มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ 0.05 และ เครื่่�องหมาย 
แทนข้้อความที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ 0.05

จากตารางที่่� 3 ผลการวิิจััย พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีลัักษณะของการเดิินทาง
วััตถุุประสงค์์การเดิินทาง และค่่าใช้้จ่่ายต่่อครั้้�งในการท่่องเที่่�ยวต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วน
ประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านราคา ด้้าน
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ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านกระบวนการ
ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และ ด้้านลัักษณะทางกายภาพ 
แตกต่่างกััน
สรุป

4

1. ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ผลการวิิจััย
พบว่่า ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 โดยรวมเห็็น
ด้้วยอยู่่�ในระดัับมากที่สุ่� ดุ เมื่่อ� พิิจารณาเป็็นรายข้้อเรีียงตามลำำ�ดับั ความคิิดเห็็นจากมาก
ไปหาน้้อย พบว่่า นัักท่่องเที่ย่� วมีีความคิิดเห็็น ในด้้านผลิิตภััณฑ์์  ด้้านกระบวนการ ด้้าน
ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ตามลำำ�ดัับ
2. นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีปััจจััยส่่วนบุุคคลต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการ
ท่่องเที่ย่� ว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านราคา ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่า่ ย
ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  
ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และ ด้้านลัักษณะทางกายภาพแตกต่่างกััน
3. นัักท่่องเที่ย่� วที่มี่� ีพฤติิกรรมการท่่องเที่ย่� วต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
การท่่องเที่่�ยว  ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านราคา ด้้านช่่องทางการจััด
จำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือ
ทางธุุรกิิจ ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และด้้านลัักษณะทางกายภาพแตกต่่างกััน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว ภายใต้้วิิกฤตโควิิด 19 โดยรวมเห็็น
ด้้วยอยู่่�ในระดัับมากที่สุ่� ดุ เมื่่อ� พิิจารณาเป็็นรายข้้อเรีียงตามลำำ�ดับั ความคิิดเห็็นจากมาก
ไปหาน้้อย พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวมีีความคิิดเห็็นในด้้านผลิิตภััณฑ์์สููงที่่�สุุดเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
รองลงมา ได้้แก่่ ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ ด้้านการส่่งเสริิมการ
ตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับมากที่สุ่� ดุ  ส่่วนด้้าน
ลัักษณะทางกายภาพ ด้้านราคา และ ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่า่ ย มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับ
มาก ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งพบว่่า ภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและ
ส่่งเสริิมการจััดการตลาดการท่่องเที่่�ยวในแหล่่งท่่องเที่่�ยวให้้มีีมาตรการด้้านสุุขอนามััย

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว ภายใต้วิกฤตโควิด 19
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ตามมาตรฐาน อาทิิ ฉีีดพ่่นยาฆ่่าเชื้้�อ ทำำ�เจลล้้างมืือ มีีมาตรการสแกนไทยชนะหรืือ
สมุุดบัันทึึกการเข้้า-ออก มีีมาตรการตรวจวััดอุุณหภููมิิบริิเวณทางเข้้า มีีมาตรการเว้้นระยะ
ห่่าง และจำำ�กัดั ปริิมาณนัักท่่องเที่ย่� วเพื่่อ� ความปลอดภััย ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ
นฤมล อนุุสนธิ์์�พััฒน์์ (2563) ได้้ศึึกษาเรื่่�อง การปรัับตััวทางเศรษฐกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยว
ในสภาวะวิิกฤตโควิิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ผลการศึึกษาพบว่่า การปรัับตััวด้้านการท่่องเที่่�ยวของไทยท่่ามกลางสภาวะโรคระบาด
นี้้� ควรมีีการปรัับตััวใน 5 ด้้าน คืือ 1) การปรัับตััวด้้านการเพิ่่�มศัักยภาพท่่องเที่่�ยวชุุมชน
ยกระดัับมาตรฐานการท่่องเที่่ย� วชุุมชนให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่น� ต่่อนัักท่่องเที่ย่� ว  2) การปรัับ
ตััวด้้านการฟื้้น� ตััวเศรษฐกิิจในการท่่องเที่่ย� ว ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลข่่าวสารที่่ทั� นั
เวลา 3) การปรัับตััวด้้านธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวใช้้หลัักการ 9Ps เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขััน 4) การปรัับตััวด้้านพฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวสมััยใหม่่ และ 5) การปรัับ
ตััวด้้านการรัับมืือและสื่่�อสารภาวะวิิกฤติิส่่งผลต่่อธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวที่่�ต้้องมีีการปรัับตััว
2. นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีเพศ อายุุ ต่่างกััน มีีปััจจััยส่่วนประสมการตลาดการท่่องเที่่�ยว 
ภายใต้้วิิ ก ฤตโควิิ ด 19 ด้้านผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์  ด้้ านราคา ด้้านช่่ อ งทางการจัั ด จำำ�หน่่ า ย  
ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  
ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และ ด้้านลัักษณะทางกายภาพ แตกต่่างกััน  พบว่่า นัักท่่อง
เที่่ย� วทุุกคนมีีความต้้องการเดิินทางท่่องเที่่ย� วตามแหล่่งท่่องเที่่ย� วและใช้้บริิการที่่พั� กั แรม 
และร้้านอาหาร ซึ่่�งภาคธุุรกิิจหรืือผู้้�ประกอบการต้้องมีีมาตรการด้้านสุุขอนามััยตาม
มาตรฐาน มีีมาตรการตรวจวััดอุุณหภููมิิคััดกรองบริิเวณทางเข้้า มีีมาตรการ เว้้นระยะห่่าง
มีีมาตรการสแกนไทยชนะ หรืือสมุุดบัันทึึกการเข้้า-ออก และจำำ�กัดั ปริิมาณนัักท่่องเที่่ย� ว
เพื่่�อความปลอดภััย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ ผลงานวิิจััยของ พััชรีียา แก้้วชูู (2563) วิิจััยเรื่่�อง
ปััจจััยที่มี่� ีอิิทธิิพลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมการท่่องเที่่ย� วแบบ New Normal หลััง
การแพร่่ระบาดโควิิด-19 ผลการศึึกษา พบว่่า ประชากรไทยในเขตกรุุงเทพมหานครที่่�
มีีเพศ สถานภาพ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ ต่่างกััน ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
การท่่องเที่ย�่ วแบบ New Normal หลัังการแพร่่ระบาดโควิิด-19 ต่่างกััน และประชากร
ไทยในเขตกรุุ ง เทพมหานครที่่� มีี อ ายุุ รายได้้เฉลี่่� ย ต่่ อ เดืือนต่่ า งกัั น ส่่ ง ผลต่่ อ การ
เปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมการท่่องเที่ย่� วแบบ New Normal หลัังการแพร่่ระบาดโควิิด-19
โดยรวมไม่่ต่่างกััน
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3. นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีลัักษณะของการเดิินทาง วััตถุุประสงค์์การเดิินทาง และค่่าใช้้
จ่่ ายต่่ อครั้้� ง ในการท่่ องเที่่� ย วต่่ างกัั น มีีปัั จจัั ย ส่่ วนประสมการตลาดการท่่ องเที่่� ย ว 
ภายใต้้วิิ ก ฤตโควิิ ด 19 ด้้านผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์  ด้้ านราคา ด้้านช่่ อ งทางการจัั ด จำำ�หน่่ า ย
ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านกระบวนการ ด้้านความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ  
ด้้านการจััดรวมผลิิตภััณฑ์์ และ ด้้านลัักษณะทางกายภาพ แตกต่่างกััน  ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับผลงานวิิจััยของ ชนพััฒน์์ ช่ว่ ยครุุฑ  (2563) ได้้ศึึกษาเรื่่�อง ปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
พฤติิกรรมการท่่องเที่่ย� วของเยาวชนไทยหลัังยุุคโควิิด 19 ผลการศึึกษา พบว่่า พฤติิกรรม
การท่่องเที่่�ยวของเยาวชนไทยหลัังโควิิด-19 เริ่่�มจากการหาข้้อมููลการท่่องเที่่�ยวโดย
เยาวชนไทยนิิยมหาข้้อมููลการท่่องเที่่�ยวจากอิินเทอร์์เน็็ต รองลงมาเป็็นข้้อมููลที่่�ได้้มา
จากญาติิและเพื่่�อน การท่่องเที่่�ยวนิิยมไปรัับประทานอาหารนอกบ้้าน ชมวิิวและถ่่าย
รููปลงโซเซีียล ลัักษณะการเดิินทางนิิยมไปกัับเพื่่�อน
ข้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะในงานวิิจััยครั้้�งนี้้�
1. ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย  
ภาครััฐ ควรมีกี ารสร้้างนโยบายส่่งเสริิมการท่่องเที่ย่� วและนโยบายการพััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยวแบบ New Normal ให้้ตอบสนองกัับนัักท่่องเที่่�ยวและทำำ�ให้้ตลาดการ
ท่่องเที่่�ยวมีีศัักยภาพมากขึ้้�น โดยควรเน้้นพิิจารณาในเรื่่�องการสนัับสนุุนด้้านค่่าใช้้จ่่าย
ในการท่่องเที่�ย่ ว รวมถึึงการพััฒนาเทคโนโลยีีให้้มีีความสะดวกในการใช้้งานมากยิ่่�งขึ้้�น
และจััดทำำ�แผนเตรีียมความพร้้อมรองรัับการระบาดของโรคอุุบััติิใหม่่และที่่�จะเกิิดซ้ำำ��
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมเกี่่�ยวเนื่่�องตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ภายใต้้
กรอบของ UNWTO และปรัับปรุุงให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ด้้าน
สาธารณสุุขที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ข้้อเสนอแนะเชิิงบริิหารจััดการ
ควรมีนี โยบายส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับนโยบายส่่งเสริิมการท่่อง
เที่่�ยวภายในประเทศ  (ไทยเที่่�ยวไทย) มากขึ้้�น เพื่่�อลดผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่ย่� วจากการลดลงของนัักท่่องเที่่ย� วชาวต่่างชาติิ ซึ่่ง� ในการบริิหารจััดการธุุรกิิจต้้อง
คำำ�นึงึ ถึึงมาตรฐานและสุุขอนามััยที่่ไ� ด้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่เ่� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� สร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อนัักท่่องเที่่�ยวและผู้้�ใช้้บริิการ
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3. ข้้อเสนอแนะเชิิงวิิชาการ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนควร
เตรีียมการปรัับตััวเพื่่�อขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ และพััฒนาการบริิการให้้ตอบสนอง
พฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวแบบวิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal) โดยการสนัับสนุุนแหล่่งท่่อง
เที่ย่� วชุุมชนให้้พร้้อมสำำ�หรับั การเป็็นแหล่่งท่่องเที่ย่� วที่มี่� ีมาตรฐานและสุุขอนามััย ควบคู่่�
กัับการรัักษาไว้้ซึ่่�งความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรธรรมชาติิ วััฒนธรรม  และสภาพ
แวดล้้อม รวมทั้้�งโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ ตลอดจนการพััฒนาแนวคิิดการท่่องเที่่�ยวเชิิง
สร้้างสรรค์์มาใช้้ในการพััฒนากิิจกรรมและสิินค้้าบริิการที่่�เชื่่�อมโยงกัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
เอกสารอ้างอิง
กรมการท่่องเที่�ย่ ว. (2562). แผนยุุทธศาสตร์์พััฒนาการท่่องเที่่�ยวพ.ศ. 2561 – 2564.
(13 ธัันวาคม 2563)  สืืบค้้นจาก  https://www.dot.go.th/storage.
กระทรวงการท่่องเที่ย่� วและกีีฬา. (2563). รายงานภาวะเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยว ไตรมาส
3/2562. (18 ธัันวาคม  2563) สืืบค้้นจาก   https://www.mots.go.th/
Tourism Economic Report.
กองเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา. (2564). สถิิติิด้้านการท่่องเที่่�ยวปีี 2562.
(1 ธัันวาคม 2563) สืืบค้้นจาก  https://www.mots.go.th/more_news_
new.php?cid=615.
จรััสนัันท์์  สิทิ ธิิเจริิญ. (2551). พฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวในภาคเหนืือของนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวไทย. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, เชีียงใหม่่.
ฉลองศรีี พิิมลสมพงศ์์.  (2557). การวางแผนและการพััฒนาตลาดท่่องเที่่�ยว. กรุุงเทพฯ
: มหาวิิทยาเกษตรศาสตร์์.
ฉัันทััช วรรณถนอม. (2554). การวางแผนและการจััดรายการนำำ�เที่่�ยว. กรุุงเทพฯ : วิิรัตั น์์
เอ็็ดดููเคชั่่�น.
ชนพััฒน์ ช่
์ ว่ ยครุุฑ. (2563). ปััจจััยที่ส่่� ง่ ผลกระทบต่่อพฤติิกรรมการท่่องเที่่ย� วของเยาวชน
ไทยหลัังยุุคโควิิด 19. วารสารวิิชาการและวิิจััยมหาวิิทยาลััยภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ, 10(3), 188-202.

87

4

88

4

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ทัั ก ษิิ ณ า แสนเย็็ น (2563). บทวิิ เ คราะห์์ ก ารรัั บ มืื อโรคโควิิ ด-19 ผลกระทบต่่อ
อุุตสาหกรรมการบิิน. กรุุงเทพฯ : มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม.
นฤมล  อนุุสนธิ์์�พััฒน์์. (2563). การปรัับตััวการเศรษฐกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยวในสภาวะ
วิิกฤตโควิิด 19 (Covonavirs Disease 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย.
วารสารวิิชาการมนุุษยศาสตร์์ และสัังคมศาสตร์์,  8(1), 13-22.
บุุญเลิิศ  จิิตตั้้�งวััฒนา. (2556). การจััดการด้้านการตลาดอุุตสาหกรรมกรรมการ
ท่่องเที่่�ยว. กรุุงเทพฯ : ศููนย์์หนัังสืือมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์.
ปาริิฉััตร  อื้้�งจะนิิล. (2554). พฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยต่่อการท่่องเที่่�ยวเชิิง
อนุุรัักษ์์ในรููปแบบตลาดเก่่า กรณีีศึึกษา ตลาดคลองสวน 100 ปีี จัังหวััด
สมุุทรปราการ. คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น, ขอนแก่่น.
รวีีวรรณ โปรยรุ่่�งโรจน์์. (2558). พฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยว. กรุุงเทพฯ : โอเดีียนสโตว์์.
ศฐิิฒฎา  ธารารััตนสุุวรรณ.   (2563). ผลกระทบเชื้้�อไวรััส COVID-19 ต่่อวิิกฤตการ
ท่่องเที่�ย่ วของประเทศไทย. กรุุงเทพฯ : สำำ�นัักงานเลขาธิิการวุุฒิิสภา.
ศิิรศัักย  เทพจิิต. (2563). COVID-19 Pandemic : การตอบสนองเชิิงนโยบายสาธารณะ
ในการรัับมืือกัับ ปััญหาพยศ. (22 ตุุลาคม 2563) สืืบค้้นจาก http://www.
setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/.
เสรีี วงษ์์มณฑา. (2554). กลยุุทธ์์การตลาดวางแผนการตลาด. กรุุงเทพฯ : ดวงกมลสมััย.
อวาทิิพย์์  แว. (2563). COVID-19 กัับการเรีียนรู้้�สู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพใน
วัันนี้้�. วารสารสมาคมวิิชาชีีพสุุขศึึกษา, 35(1), 24-29.
Kotler, Bowen & Makens. (1999). Marketing 4.0 moving from traditional
to digital. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, lnc.
Kurtz, D. L., & Clow, K. E. (1998). Services marketing. New York : John
Wiley & Sons.
Middleton, V.T.C. (1990). Marketing in travel and tourism. Oxford :
Heinemann.

