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บทคัดยอ่ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อมาตรการ
ป้องกันโรคระบาด (COVID-19) ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง จ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ภูมิล าเนา 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายใน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 – ม.ค. 2564  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 

1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 20 ปี เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจาก 
ภูมิล าเนาอ่ืนมากกว่าคนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

2. ความคิดเห็นของนักทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอ่มาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID 19) ของสถานแสดง 
พันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง โดยรวมทุกดานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาว
ไทยมีความคิดเห็นดวยกับขอความดานบุคลากรมากเป็นอันดับแรก    ในขณะที่มีความคิดเห็นดวยกับขอความ
ด้านการบริหารจัดการ เป็นล าดับรอง  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นล าดับสุดท้าย  

3. นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  ณ  
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน  

4. นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มอีายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  ณ  
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ไมแ่ตกต่างกัน  

5. นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน  
ค้าส้าคัญ : ความคิดเห็น  โรคระบาด 
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บทน้า 
 

  โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจาย
จากคนสู่คน ที่ก าลังแพร่ระบาดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ณ ขณะนี้นับได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดใน
รอบหลายทศวรรษ เมื่อเทียบกับโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา 
การระบาดของโรคโควิด-19 นี้ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนทั่วโลกจ านวนมาก และยังไม่นับ
รวมถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่องค์การอนามัย
โลกประกาศ ให้เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ได้ลุกลามและยืดเยื้อโดย ยังไม่มีทีท่าที่ชัดเจนว่าจะ
สิ้นสุดการแพร่ระบาดเมื่อไร ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกโดยรวม และที่ส าคัญคือภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบจากข้อจ ากัดการเดินทางที่ประเทศต่างๆ ออกมาตรการมาเพ่ือจุดประสงค์หลักคือ ลดจ านวนผู้ติดเชื้อ
จากการแพร่ระบาดที่เกิดจากการเดินทางระหว่างกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ท าให้เกิด “ความปรกติ
ใหม่” หรือ The New Normal “รูปแบบทางการท่องเที่ยวแบบ New normal ที่จะเกิดขึ้น อันดับแรก คือ (1) 
การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ (2) การมีจุดคัดกรองอุณหภูมิตามสถานที่/แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
(3) การมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ในสถานที่/แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (4) การควบคุมความหนาแน่นของผู้คนใน
แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ต่างๆ (5) การพิจารณาสถานพักแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวที่มี 
 เนื่องจากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าตรัง เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนของ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า สวนนกนานาชนิด  ส่วนการแสดงความสามารถสัตว์ (แมวน้ า) รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่
กระตุ้นปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในการชมความสวยงามของพันธุ์ปลา  พันธุ์นก  ซึ่งแต่ละส่วนพื้นที่จัดแสดงของ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกินเนื้อที่มากกว่า 10 ไร่ นักท่องเที่ยวจึงต้องใช้เวลาเยี่ยมชมไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง  จะมีผู้เข้าชมกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 500 คนต่อวัน   ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด-ต ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
จังหวัดตรัง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จ าเป็นต้องจัด
มาตรการป้องกันให้ทันต่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 19 (Covid-19) มีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า การ
ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายใน เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง     
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 

1 ประชากร 
 1.1 ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 
 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ  ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรส าหรับการใช้ในการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane  Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05  ตัวอย่างจ านวน 400 คน จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรังปีงบประมาณ 2562 
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบไม่เจาะจง ซึ่งสูตรในการค านวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

 
 
 
 
 
 
 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

   เพศ 

 อายุ 

 ภูมิล าเนา 
 

ตัวแปรตาม 
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
มาตรการป้องกันโรคระบาด (โควิด 19)  ณ 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าตรัง 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ลักษณะเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา  
  ส่วนที่ 2  ข้อมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID 19) 
  ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
   
 3.2 วิธีสร้างเครื่องมือ 
   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสอบถาม โดยท าการสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2563  ถึง  เดือนมกราคม  2564 
   2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร บทความ ทาง
วิชาการ สถิติ ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา ซึ่งรวบรวบได้จาก
หนังสือและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ตอบ
แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 
  

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยใช้ค่าสถิติความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดระดับ
ความส าคัญด้วยวิธีไลเคิรทสเกล ( Likert scales) (ชัยสิทธิ์ เฉลิมประเสริฐ, 2544)  ลักษณะของแบบสอบถามที่
สร้างขึ้น เป็นค าถามแบบวัดระดับความส าคัญด้วยวิธีไลเคิรทสเกล (Likert scales) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละ
ระดับมีคะแนน  ดังต่อไปนี้  
                   ระดับความคิดเห็น                              คะแนน  
      เห็นดว้ยมากทีสุ่ด       5 
                     เห็นดว้ยมาก                  4 
      เห็นดว้ยปานกลาง       3 
      เห็นดว้ยนอ้ย                    2 
      เห็นด้วยน้อยที่สุด      1 
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 น าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้  
     ค่าเฉลี่ย                     ระดับความคิดเห็น  
  4.50 – 5.00         เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
  3.50 – 4.49        เห็นด้วยมาก  
  2.50 – 3.49        เห็นด้วยปานกลาง   
  1.50 – 2.49        เห็นด้วยน้อย  
  1.00 – 1.49        เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
   โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS FOR WINDOW และ Microsoft Excel 
  3.5.1  สถิติพ้ืนฐาน 
   1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   2) ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) 

                              
x

x
N


  

        เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ย 
    x   แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
    N      แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

    
 

2

. .
x x

S D
N





 

         เมื่อ   . .S D  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 x   แทน คะแนนระดับการประเมิน 
                  x   แทน ค่าเฉลี่ย  
                N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 179 หมู่ 3 ต าบล ไม้ฝาด อ าเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 92150 

 

ผลและการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครัง้นี้มีทั้งหมด 400 คน กลุม่ตัวอย่างสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 ส่วนใหญม่อีายุต่ ากว่า 20 ป ี
จ านวน 245 คน คิดเปน็ร้อยละ 61.25  รองลงมามีอายุ  21- 40 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ  33.75  และ
น้อยที่สุดมีอายุสูงกว่า 40 ป จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ  5.00  ส่วนมากจะมภีูมิล าเนาอยูใ่นจังหวัดอ่ืน
จ านวน 268 คน คิดเป็นรอ้ยละ  67.00  และภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตรัง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ  33.00 
 
 1.2 ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีตอมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19) 
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า จังหวัดตรัง 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานภาพรวมรายด้าน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ล าดับ 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านการบริหารจัดการ 4.20 2 มาก 

2. ด้านบุคลากร 4.31 1 มาก 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.03 3 มาก 

    

รวม 4.18  มาก 

   
 จากตาราง พบวา่ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญโดยรวมทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร (4.31) ด้าน
การบริหารจัดการ (4.20) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก (3.73)  โดยสามารถน ามาแจกแจงได้ ดังนี้ 
  

 ด้านบุคลากร   พบว่า  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่มนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดี
ต่อนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก   รองลงมาต่อเจ้าหน้าที่มีความสุภาพในการบริการ อยู่ในระดับมาก   และ
ล าดับสุดท้าย เจ้าหน้าทีใ่ห้ความรู้ในเรื่องสถานที่กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก   ซึ่งภาพรวมทุกข้อ
มีระดับความส าคัญในระดับส าคัญมาก 
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 ด้านบริหารจัดการ  พบว่า  นักทอ่งเทีย่วให้ความส าคัญต่อเครื่องวัดอุณภูมทิีเ่พียงพอต่อความต้องการ 
การใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก  รองลงมาต่อที่ตั้งจุดคัดกรอง ลงทะเบียน มีความเหมาะสม 
มองเห็นได้ง่าย อยู่ในระดับมาก   และสุดท้ายต่อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพียงพอต่อความต้องการตามจุดสัมผัส   
อยู่ในระดับมาก  ซึ่งภาพรวมทุกข้อมีระดับความส าคัญในระดับส าคัญมาก             
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านจัด
จ าหน่ายของที่ระลึกที่มีความเหมาะสมด้านที่ตั้ง ราคา คุณภาพ อยู่ในระดับมาก  รองลงมาต่อห้องน้ า สุขาที่ถูก
สุขลักษณะบริการอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก  สุดท้ายต่อที่นั่ง พักผ่อนเพียงพอต่อความต้องการ อยู่ในระดับ
มาก  ซึ่งภาพรวมทุกข้อมรีะดับความส าคัญในระดับส าคัญมาก             
 
  1.3 วิเคราะหผ์ลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวไทยที่มีต่อมาตรการป้องกัน
โรคระบาด (COVID-19)  ณ สถานแสดงพนัธุ์สัตว์น ้า จังหวัดตรัง  ตามตัวแปร  เพศ อาย ุและภูมิล้าเนา 

 

ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของนักทอ่งเทีย่วโดยรวมและรายด้าน  จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น 
ชาย (n=144) หญิง (n=256) 

t p 
 S.D.  S.D. 

1.ด้านการบริหารจัดการ 4.24 0.48 4.17 0.46 1.53 1.26 

2.ด้านบุคลากร 4.33 0.81 4.30 0.78 0.88 0.38 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.01 0.82 4.04 0.79 -0.70 0.49 

       

รวม 4.19 0.70 4.17 0.68 0.57 0.71 

 
 นักทองเทีย่วชาวไทยที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  ณ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า จังหวัดตรังไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 
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ตารางที่ 3   ผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของนักทอ่งเทีย่วโดยรวมและรายด้าน  จ าแนกตามอายุ 

 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

1.ด้านการบริหารจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 2 0.21 0.10 0.47 0.624 
ภายในกลุ่ม 397 87.97 0.22   

 รวม 399 88.18       

2.ด้านบุคลากร 
ระหว่างกลุ่ม 2 0.15 0.08 0.48 0.621 
ภายในกลุ่ม 397 62.66 0.16   

 รวม 399 62.81       

3.ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.28 0.14 0.75 0.471 

ภายในกลุ่ม 397 73.37 0.75   

รวม 399 73.65       

 
 นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มอีายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  ณ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จงัหวดัตรัง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานขอ้ 2 
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ตารางท่ี 4   ผลการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวโดยรวมและรายด้าน  จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา 
 

ความคิดเห็น 

จังหวัดตรัง 
(n=132) 

จังหวัดอ่ืนๆ 
(n=268) t p 

 S.D.  S.D. 

1.ด้านการบริหารจัดการ 4.20 0.51 4.20 0.45 0.00 1.00 

2.ด้านบุคลากร 4.32 0.40 4.31 0.39 0.22 0.82 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.09 0.45 4.00 0.42 1.85 0.07 

       

รวม 4.20 0.45 4.17 0.42 0.69 0.63 

 
 นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  
ณ สถานแสดงพันธุส์ัตว์น้ า จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานขอ้ 3 

 
วิจารณผ์ล 

 

 1. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด  (COVID-19)  ณ สถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง จากการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก   นักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นด้วยกับข้อความในด้านบุคลากร เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการบริหารจัดการ   และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกเป็นล าดับสุดท้าย    ทั้งนี้สอดคลองกบังานวิจัยของ นิภาพร  หนูอักษร  (2548: บทคัดย่อ)     ศึกษา
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง ไปท่องเที่ยวจังหวดภูเก็ต เพ่ือเป็นขอมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่อง
เที่ยว จังหวัดภูเก็ต มีความคิดเห็นตอการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโดยรวมในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า  นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นดวยกับข้อความในด้าน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับมาก  
และดา้นการบริหารจัดการโดยทั่วไปในระดับมาก 
         2. เพศ  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด  (COVID-19)  ณ สถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลองตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าคุณลักษณะของเพศ ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากทุกคนต่างมี
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สิทธิเท่าเทียมกันในการแสวงหาประสบการณ์ได้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ เบญจมาศ  กนกฉันท์  
(2549: บทคัดย่อ)  ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระที่นั่ง
วิมานเมฆ  พระราชวังดุสิต  ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการเขา้ชมพิพิธภัณฑพ์ระที่นั่งวิมาน
เมฆ  พระราชวังดุสิต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศ  อายุ  อาชีพ  และ
ประเภทของนักทอ่งเทีย่วต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเขา้ชมพิพิธภัณฑพ์ระที่นั่ง  พระราชวังดุสิตไม่แตกต่างกัน 
         3. ภูมิล าเนา  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด    (COVID-19)  ณ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง จ าแนกตามภูมิล าเนา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมติฐานข้อที่ 3 
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะว่า นักท่องเที่ยวต่างก็มุ่งหวังที่จะไดรับความประทับใจจากความสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ จึงท าให้นักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิล าเนามีความคิดเห็นตอแหล่งท่องเที่ยวไมแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ                วิภา วัฒนพงศ์ชาติ  (2542 :บทคัดย่อ)  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ได้แก่ ปจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งและระยะทาง ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพล
รองลงมาในระดับปานกลางคือ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ ส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสิ่งกระตุน้ทางการตลาดนั้น พบว่า อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้และภูมิล าเนา มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งกระตุน้ทางการตลาด 
 
   

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  ณ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 คน ส่วนใหญเปนเพศหญิง จ านวน 256 
คน และเพศชาย จ านวน 144 คน ส่วนใหญ่ มีอายุต่ ากว่า  20 ป จ านวน  245 คน รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21-
40    ป จ านวน 135 คน  และน้อยที่สุดคือ อายุสูงกว่า 40  ป จ านวน 20 คน  นักทอ่งเทีย่วส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  มีจ านวน 268 และมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตรัง จ านวน 132 คน  
 ด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19) 
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นด้วยกับข้อความใน
ด้านบุคลากร เป็นอันดับแรก ให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อนักท่องเที่ยว 
รองลงมาด้านการบริหารจัดการ ให้เรื่องของจ านวนเครื่องวัดอุณภูมิเพียงพอต่อความต้องการ การใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นล าดับสุดท้าย ในเรื่องของร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านจัด
จ าหน่ายของที่ระลึกที่มีความเหมาะสมด้านที่ตั้ง ราคา คุณภาพ 
 ด้านวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
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1. นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  ณ  
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานขอ้ 1  

2. นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มอีายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)  ณ  
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานขอ้ 2 

3. นักทอ่งเทีย่วชาวไทยที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันโรคระบาด (COVID-19)   
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานขอ้ 3 
 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว ณ  
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง ในพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าตรังในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้    
         1. จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดตรัง มีจุดแข็งในหลายๆด้าน แต่ในด้านบุคลา
กร เป็นด้านที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มเดิมๆ แต่ประทับใจในด้าน
การบริการ จึงกลับมาซ้ าๆ  ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องรักษาด้านการบริการไว้ และพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและ
รองรับนักท่องเที่ยวใหม่ๆ อีกต่อไป 
         2. ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาใหเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของนักทอ่งเทีย่วมากที่สุด 
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ค าแนะน าและสนับสนุนในการท าวิจัย ขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท าให้
งานวิจัยส าเร็จลุล่วง  
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