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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ทำนายพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 4) เพื่อ
จัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ตามช่องทางการ
แสวงหาข่าวสาร ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
เอง จำนวน 83 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดย
ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
และการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มแบบ K-mean Cluster 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข่าวสารและความ
พึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มากกว่าส่ือเดิม และส่วนของพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ี
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด 2) การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์
การท่องเท่ียวท่ีระดับนัยสำคัญ 0.01 และความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.01 3) ตัวแปรท่ีอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความบันเทิง ได้อธิบายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
0.001 คือ ความพึงพอใจในข่าวสารโดยรวมท่ีได้รับสามารถอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความ
บันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร้อยละ 7.9 ในส่วนของการ

 



 ข 

แสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมและความพึงพอใจโดยรวมร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบ
หาสาระความรู้ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และสามารถร่วมกันอธิบายได้ร้อยละ 10.2 โดยการ
แสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมอธิบายได้ร้อยละ 5.2 และความพึงพอใจโดยรวมอธิบายได้ร้อยละ 5.0 4) 
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารตามช่องทางการส่ือสาร สามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เปิดใจรับทุกส่ือ กลุ่มส่ือสารไฮเทค และกลุ่มส่ือสารด้ังเดิม ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีการ
แสวงหาข่าวสารตามช่องทางการส่ือสาร สามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มส่ือสารแนวนิยม กลุ่ม
ส่ือสารแนวใหม่ และกลุ่มส่ือสารย้อนยุค โดยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีคล้ายกัน และลักษณะด้านประชากรท่ีแตกต่างกันไปของแต่ละกลุ่ม 
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The objectives of this study are: 1) to study the information seeking process, the 

satisfaction gained from the information seeking, and the touristic behaviors of both 

Thai and foreigner tourists in Chiang Mai 2) to study the correlation between the 

information seeking process and the satisfaction gained from the information seeking 

against the touristic behavior in Chiang Mai 3) to study the variables’ efficiency in 

forecasting the touristic behaviors of both Thai and foreign tourists in Chiang Mai. The 

population consisted of Thai and foreign tourists who travel to Chiang Mai. The 

researcher selected the sample through the non-probability sampling technique by 

distributing the questionnaire among 400 subjects who travel to various tourist 

attractions in Chiang Mai. The research tool is the 83-items questionnaire created by 

the researcher, and the information obtained will be statistically processed and 

analyzed via SPSS program. The statistics involved including 1) Descriptive analysis 2) 

Inferential statistics analysis, such as Multiple regression analysis and K-mean cluster 

analysis. 

 



 ง 

The study shows that: 1) Thai and Foreign tourists sought information and gained 

satisfaction from new media more than traditional media. When it comes to touristic 

behavior, Thai and Foreign tourists perceived the behaviors based on tourist attractions 

as the most important. 2) Information seeking process correlates to the touristic 

behavior based on tourism purposes on a significance level of 0.001, and satisfaction 

gained from the information seeking process correlates to touristic behavior based on 

tourism purposes in Chiang Mai on a statistically significant level of 0.01. 3) The variable 

that describes the leisure traveling purpose described at a statistically significant level 

of 0.001 is the overall satisfaction of the obtained information that can describe the 

Thai and foreign tourists' leisure traveling purposes at 7.9 percent. While the 

information seeking from the traditional media and overall satisfaction, when 

combined, can describe the educational traveling purpose at a statistically significant 

level of 0.001 and can describe altogether at 5 percent. The K-mean cluster analytic 

grouping, according to the information seeking channel used by the Thai and foreigner 

tourists who traveled to Chiang Mai. The result shows that Thai tourists use 

communication channels to seek information, which can be categorized into 3groups: 

all channels, high-tech communication, and background channel. While foreigner 

tourists seek out information also through 3 communication channel groups, including 

genre-oriented, new tradition, and retro groups. Thai and foreign tourists use similar 

communication channels with different demographic qualities for each group. 
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บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

 การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและได้รับความนิยมจากคนเป็นจำนวน
มาก ซึ่งสามารถเห็นได้จากจำนวนนักท่องเท่ียวที่มีการไปเท่ียวยังประเทศต่าง ๆ และการขยายตัวของ
การท่องเท่ียวท่ัวโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ปี ทำให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ หลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น ท้ังด้านการว่าจ้างแรงงานมาช่วยบริ การสำหรับ
นักท่องเท่ียว ด้านการขนส่ง และการตลาดแรงงานในการท่องเท่ียวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าตัว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทวีคูณของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวมานานกว่า 40 ปี ส่งผลให้
อุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทยเป็นกิจกรรมท่ีมีการขยายตัวสูงและมีความสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นเป็น
แหล่งรายได้ นำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ/ในประเทศ การสร้างงานและแรงงานและการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคทุกภาคส่วน (วรรณพร วณิชชานุกร, 2540) และไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้น
ท่ีเห็นความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประเทศอื่น ๆ ก็ให้ความสำคัญต่อการท่องเท่ียว 
เพราะการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของตัวเองทุก
ภาคส่วน ส่งผลให้นานาประเทศได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และมีการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว 
นอกจากนี้ยังมีการแสวงหารูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวประเทศของ
ตนเองอยู่เสมอ  
 ประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ซึ่งอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวยังเป็นตัวช่วยส่งเสริมทางด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการสร้างงาน ด้านการประกอบอาชีพ 
และการกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ เป็นต้น ดังนั้นรัฐบาลไทยพยายาม
ผลักดันนโยบายเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศและการวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง (สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ, 2549) ด้านกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการ
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ท่องเท่ียว และติดตามการเคล่ือนไหวของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องทราบถึงข้อมูล
สถิติการท่องเท่ียว จำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาภายในประเทศไทย จำนวนนักทองเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางออกไปทองเท่ียวยังต่างประเทศ จำนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางทองเท่ียว
ภายในประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายของนักทองเท่ียว และพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียว เพื่อ
เป็นประโยชนในการประมาณรายได้ท่ีจะได้รับจากนักทองเท่ียวชาวต่างประเทศ และการใชจ่ายของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจึงได้มีการดำเนินโครงการรวบรวมข้อมูลสถิติ
นักท่องเท่ียวและรายได้ด้านการท่องเท่ียว เพื่อให้ทราบถึงสถานการณการทองเท่ียวของประเทศและ
ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลต่อไป 
 จากสถิติจำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2560 มีจำนวนสูงถึง 35,591,978 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ดังกล่าวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia) มากท่ีสุด 
เป็นจำนวนสูงถึง 23,846,387 คน 
 
ตารางท่ี 1.1 การเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ.2561 

จำแนกตามภูมิภาค (ทวีป)  
 

ลำดับที่ ประเทศที่เดินทางเข้ามา 2560 2561 
1 เอเชียตะวันออก (East Asia) 23,846,387 25,970,856 
2 ยุโรป (Europe) 6,514,011 6,760,331 
3 เอเชียใต้ (South Asia) 1,773,564 1,984,829 
4 อเมริกา (The America) 1,541,950 1,599,223 
5 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Oceania) 938,894 921,977 
6 ตะวันออกกลาง (Middle East) 789,939 739,498 
7 แอฟริกา (Africa) 187,233 201,480 

รวม 35,591,978 38,178,194 
 
แหล่งท่ีมา: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2562 
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 จากตารางท่ี 1.1 แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยมาก
ท่ีสุดเป็นนักท่องเท่ียวจากเอเชียตะวันออก (East Asia) รองลงมาคือ ยุโรป (Europe) ตามด้วย เอเชีย
ใต้ (South Asia) อเมริกา (America) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Oceania) ตะวันออกกลาง 
(Middle East) และแอฟริกา (Africa) ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่า ไม่ว่านักท่องเท่ียว
จากประเทศใกล้เคียงแบบเพื่อนบ้านของไทย หรือนักท่องเท่ียวที่เดินทางข้ามทวีปโลกมา ต่างก็เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวและน่าหลงใหล เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีจำนวน
นักท่องเท่ียวโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ยกเว้น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Oceania) และตะวันออกกลาง 
(Middle East) มีจำนวนลดลงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ามีแนวโน้มท่ีดี ในการเพิ่มจำนวน
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ถ้าหากการท่องเท่ียวประเทศไทยมีการ
ส่ือสารการท่องเท่ียวที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 1.2 การเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวประเทศ

ไทยท่ัวราชอาณาจักร  

ลำดับที่ ประเภทของนักท่องเที่ยว 
จำนวนนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวประเทศไทย 

2560 2561 
1 ชาวไทย 125,471,265 130,867,897 
2 ชาวต่างชาติ 58,623,503 61,607,053 

รวม 105,728,515 110,544,262 
  
แหล่งท่ีมา: สถิตินักท่องเท่ียวกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงจำนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีท่องเท่ียวประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จะเห็นว่าเมื่อนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวไทย ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตาม ดังนั้นการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยต้องมีการจัดด้านการส่ือสารการท่องเท่ียว การพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียวให้ดี
ขึ้นมากและต้องมีประสิทธิภาพท่ีดี เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้พึงพอใจและกลับมาท่องเท่ียวใหม่ 
  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กล่าวไว้ว่า ในปี 2560 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังคงสานต่อภารกิจหลักในการส่งเสริมการท่องเท่ียวที่คำนึงถึง
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ความสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น (Differentiation) 
และนำเสนอคุณค่าความเป็นไทยผ่านการส่งมอบประสบการณ์และแบ่งปันความสุขด้วยวิถีท้องถิ่น
ไทย (Unique Thai Local Experiences) ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวคิดเชิงคุณค่าของ “วิถีไทย” ท่ีลง
ลึกมากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและยกระดับมุมมองจาก Value for Money เป็น Value for 
Experience เพื่อให้เกิดการบอกต่อในวงกว้าง และเป็นการชักจูงนักท่องเท่ียวท่ัวโลกให้เดินทางเข้า
มาเย่ียมเยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่ารายได้ทางการท่องเท่ียว สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความยั่งยืนทางการท่องเท่ียว ภายใต้โจทย์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ตามเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
 ด้านตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น Preferred Destination โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประยุกต์ด้านไอที โดยเฉพาะการใช้ส่ือออนไลน์ บริหารจัดการภาพลักษณ์ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงบวกของประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากวิกฤติ 
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น มีการจัดทำ Viral Campaign ผ่านส่ือ Social Media ใน Platform ระดับโลก
สามารถสร้างการรับรู้กว่า 4,800 ล้านคน-ครั้ง ท่ัวโลก และจัดกิจกรรม Agent Fam Trip (AET) และ 
Media Fam Trip (MET) กว่า 300 ครั้ง มุ่งหวังให้ เกิดการขยายผลด้านประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยผ่านส่ือสารมวลชนและบรรจุเป็นรายการนำเท่ียว
ของบริษัทนำเท่ียวหรือตัวแทนจำหน่ายท่ัวโลกท่ีเสนอขายการท่องเท่ียวสู่ประเทศไทย (การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย, 2560) 
 ด้านตลาดในประเทศ นอกจากกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเท่ียวกระแสหลักแล้ว ยังให้
ความสำคัญกับกลุ่มตลาดท่ีมีศักยภาพ เช่น GenY คนรุ่นใหม่ อายุ 20-30 ปี, Women ผู้หญิงโสดวัย
ทำงาน อายุ 36-45 ปี, Silver Age ผู้สูงอายุวัยเกษียณ อายุ 45 ปีขึ้นไป, Multi Gen คนวัยทำงานท่ีมี
ลูก อายุ 31-50 ปี ด้วยการนำเสนอความหลากหลายของกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และตอบสนอง
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดงาน “เทศกาลเท่ียวเมืองไทย 2017” 
ณ สวนลุมพินี มีจำนวนผู้เข้าชมงานกว่า 600,00 คน และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 383 
ล้านบาท มีการจัดโครงการท้าเท่ียวข้ามภาค ปลุกกระแสการเดินทางท่องเท่ียว และการบอกต่อผ่าน
ส่ือออนไลน์ของกลุ่ม GenY โดยมีคุณต๊ิก-เจษฎาภรณ์ ผลดีเป็น Brand Ambassador นอกจากนี้ได้
จัดแคมเปญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเท่ียวกลุ่มศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
ผู้หญิง อีกท้ังต่อยอดการดำเนินงานโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาดPlus นอกจากนี้ยังได้จัดทำ
โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบด้วย โครงการ 
Creative Tourism District โครงการ Village to the World โครงการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการอาสาสมัคร
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เพื่อการท่องเท่ียว (เจ้าบ้านท่ีดี) และโครงการต้นแบบท่องเท่ียวเพื่อเกษตรยั่งยืน  (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
 จากกลยุทธ์และการจัดการวางแผนพัฒนาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส่งผลให้รายได้
ทางการท่องเท่ียวภาพรวมของประเทศไทยมีรายได้เข้ามามากขึ้น ดังภาพท่ี 1.1 
 

 

ภาพท่ี  1.1 แสดงรายได้ทางการท่องเท่ียวในประเทศไทยภาพรวมปี 2556-2560 
แหล่งท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560 

 จากภาพจะเห็นว่า รายได้ทางการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนรายได้ 1.81 ล้านล้าน
บาท ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนรายได้เพิ่มขึ้นถึง 2.66 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นผลให้การ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งรายได้ทางการท่องเท่ียวนี้ได้มาจาก
ชาวต่างชาติและคนไทยด้วยกันเอง โดยจากสถิติของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ในปี พ.ศ. 2560 สถานการณ์ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ มีผู้มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยจำนวน 
37,919,389 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 35,591,978 คน และนักทัศนาจร 
2,327,411 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผ่านมาพบว่า จำนวนผู้เยี่ยมเยือนระหว่างประเทศมีการ
ขยายตัวร้อยละ 9.68 ตามการฟื้นตัวของนักท่องเท่ียวจีน สำหรับรายได้จากการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศ มีมูลค่า 1,841,912.50 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 12.09 ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เย่ียม
เยือน และค่าใชจ่ายเฉล่ียของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีขยายตัวร้อยละ 2.90 (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) จะเห็นดังภาพท่ี 1.1 
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ภาพท่ี 1.1 แสดงตารางสรุปสถานการณ์ผู้มาเย่ียมเยียนระหว่างประเทศ 
แหล่งท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560 
 
 ส่วนสถานการณ์ท่องเท่ียวภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 ผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยท่องเท่ียว
ภายในประเทศจำนวน 217,996,565 คน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเท่ียวจำนวน 125,471,265 คน 
และนักทัศนาจรจำนวน 92,525,300 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาพบว่าผู้เย่ียมเยือนชาวไทย
ท่องเท่ียวภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 8.48 จากการเพิ่มขึ้นของท้ังนักท่องเท่ียวและนักทัศนาจร 
สำหรับรายได้จากการท่องเท่ียวภายในประเทศของชาวไทยมีมูลค่าท้ังส้ิน 989,613.29 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 11.57 ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศและคาใชจ่ายเฉล่ียด้านการท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560)  
จะเห็นได้ดังภาพท่ี 1.2 
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ภาพท่ี 1.2 แสดงตารางสรุปสถานการณ์ผู้มาเย่ียมเยียนภายในประเทศ 
แหล่งท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560 
 
 จะเห็นว่าสถานการณ์ท่องเท่ียวประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการ 
ทองเท่ียวระหว่างประเทศ และการท่องเท่ียวภายในประเทศรวมท้ังส้ิน 2,831,525.79 ล้านบาท  
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการใชจ่ายค่าท่ีพักมากท่ีสุด 738,383.43 ล้านบาท รองลงมา 
คือ ค่าซื้อสินคา/ของท่ีระลึก ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าใชจ่ายเพื่อความบันเทิง ค่าพาหนะ
ภายในประเทศ ค่าบริการการท่องเท่ียว และอื่น ๆ ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผ่าน
มา รายได้รวมจากการท่องเท่ียวของประเทศไทยขยายตัวร้อยละ 11.91 โดยประเภทการใช้จ่ายท่ีมี
อัตราการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าซื้อสินค้า/ของท่ีระลึก และ
ค่าบริการท่องเท่ียว ตามลำดับ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
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 ด้วยเหตุนี้ทำให้รัฐบาลเห็นแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป กระตุ้นให้แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยมีศักยภาพและตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ อีกท้ังยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใน
เมืองสำคัญและท่ีคนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวให้ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบันและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ซึ่งนักท่องเท่ียวจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวจาก
หลายช่องทาง และเลือกหาส่ือท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของตัวเอง 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีความสวยงามทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา และมี
แหล่งท่องเท่ียวหลากหลายประเภท ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวมาเป็น
จำนวนมาก ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเมืองน่าท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลกจาก
นิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (สหรัฐอเมริกา) จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
ให้ดีเพิ่มขึ้น รวมท้ังมีการดำเนินการเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวอีกด้วย สถานท่ีท่องเท่ี ยวในจังหวัดเชียงใหม่ท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและถนนคนเดินท่าแพ (สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่, 2559) 
 ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวอันดับท่ี 1 ของเอเชีย 
และอันดับท่ี 2 ของโลก (สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2559) จากรายงาน 10 
อันดับสถานท่ีน่าไปเท่ียวท่ีสุดในเอเชียประจำปี 2561 ของนิตยสารโลนลี แพลนเน็ต (Lonely Planet 
Magazine) ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเท่ียวระดับโลก พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยติดอันดับท่ี 6 
ของเอเชีย โดยพูดจะพูดถึงไว้ว่า “จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมมานานแล้ว และในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ เกิดขึ้น ทำให้
เป็นจุดท่ีน่าสนใจให้กลับไปเท่ียวซ้ำอีก โดยหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัยใหม่เอี่ยม เป็นต้น (Lonelyplanet, 2018) และในปี 2562 ได้มีการจัดอันดับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ดีท่ีสุดในโลกประจำปี 2562 ท่ีจัดทำโดย Travel and Leisure ซึ่งเป็นการให้ผู้รักการท่องเท่ียวทั่วไป
ของท้ังโลกได้เข้ามาร่วมลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นประการณ์ท่ีน่าประทับใจในแต่ละเมือง แต่
ละประเทศ โดยให้แบ่งเป็นการให้คะแนนต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ซึ่งจะมีคะแนนเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวสำคัญ, วัฒนธรรม, อาหารการกิน, ความเป็นมิตรของผู้คน, สถานท่ีชอปปิ้ง และคุณค่าใน
ภาพรวม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยติดอันดับ 3 ของโลกด้วยคะแนน 89.56 คะแนน รอง
จากฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และซานมิเกล เดอ อาเลนเด ประเทศเม็กซิโก (Terzian, 2019) 
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 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเมืองเชียงใหม่ทำให้เกิดการละเลยในมิ ติทางสังคม ทาง
ส่ิงแวดล้อมและความเล่ือม ล้ำทางสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่  จากการบดบังของอาคาร 
พาณิชยกรรม และตึกสูงสมัยใหม่ การอพยพย้ายถิ่นฐาน เข้ามาของคนต่างถิ่น การหลงลืมคุณค่าของ
ส่ิงท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเมืองเก่า และส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองประวัติศาสตร์ จากนโยบายต่าง ๆ 
เช่น การเป็นเมืองศูนย์กลางการบิน (Hub) ทางด้านลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบกับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะ
แก่การอยู่อาศัย จึงทำให้มีประชาชนหลายเช้ือชาติ จากหลากหลายทางสังคมอพยพเข้ามาอยู่อาศัย 
และเกิดความเหล่ือมล้ำทางรายได้ประชากรอย่างมาก โดยมีท้ังรูปแบบเมืองทันสมัย และเมืองด้ังเดิม
อยู่ปะปนกันบนพื้นท่ีเดียวกัน จนเกิดแนวทางการพัฒนาเมืองในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับ
เมือง ท่ีเน้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ต้ังแต่แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา ซึ่งทำให้ประชากรและจำนวนนักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังเกิดปัญหาเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 และรัฐบาลเริ่มทำการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย และสร้างแรงกระตุ้นหลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การเน้นให้
เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการท่องเท่ียว ทำให้ประชากรและนักท่องเท่ียวเริ่มอพยพ
เข้ามาในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี 2559 มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ประมาณ 3 แสนคน 
ขยายตัวร้อยละ 3.6 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ขยายตัวร้อยละ 4.2 และนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศ ขยายตัวร้อยละ 2.4 ดังภาพท่ี 1.3 
 

 

ภาพท่ี 1.3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
แหล่งท่ีมา: สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2559 
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 จะเห็นว่านักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี  
ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเท่ียว 
การพักอาศัย และการซื้อของฝากกลับไปของนักท่องเท่ียว ซึ่ง จากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 86,004  
ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจำหน่ายของฝากและของท่ีระลึก ขยายตัวจากปีท่ีผ่านมาร้อย
ละ 13.5 จากการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปี  2559 พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการใช้จ่ายน้อยกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเฉล่ียต่อคน 462.3 บาท
เนื่องมาจากนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการวางแผนการท่องเท่ียวและสามารถประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ 
จะเห็นได้ตามภาพท่ี 1.4 
 

 

ภาพท่ี 1.4 แสดงรายได้จากการท่องเท่ียวและการจำหน่ายของท่ีระลึก 
แหล่งท่ีมา: สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2559 
 
 ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่คือจังหวัดท่ีติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยในเรื่องของสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีจำนวนนักท่องเท่ียวจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ เพราะว่าจังหวัด
เชียงใหม่นั้นมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายท้ังในด้านทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำตก ภูเขา แม่น้ำ อุทยาน 
เป็นต้น หรือในด้านประเพณี วัฒนธรรมท่ีมีเทศกาลเกือบตลอดท้ังปี ต้ังแต่วันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ 
ลอยกระทง รวมท้ังยังมีวัดวาอาราม โบราณสถาน ถนนคนเดินในเวลากลางคืน นอกจากนี้จังหวัด
เชียงใหม่จะเป็นเมืองท่ีขึ้นช่ือในเรื่องของการท่องเท่ียวแล้ว เชียงใหม่ยังเป็นเมืองท่ีมีอาหารอร่อย ๆ 
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ให้เลือกรับประทานท่ีหลากหลาย เช่น อาหารพื้นเมืองล้านนา น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู น้ำพริกอ่อง  
เป็นต้น รวมท้ังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยจะเดินทางได้ท้ังทางบก ทางรถไฟ และทาง
อากาศ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีนโยบายในการกระตุ้นการท่องเท่ียวจากภาครัฐและเอกชนมากมาย 
รวมท้ังจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงรุกในด้านต่าง ๆ จนทำให้จังหวัด
เชียงใหม่มีจำนวนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปีและทำให้มีรายได้
จากการท่องเท่ียวเข้าสู่จังหวัดเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีแห่งการแสวงหาข่าวสาร ซึ่งนักท่องเท่ียวมีความต้องการท่ีจะ
แสวงหาข่าวสารท่ีมากขึ้นและหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นมีความต้องการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ท่ีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล ข่าวสารประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมและเกิด
ความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง คือข่าวสารด้านการท่องเท่ียว ไม่ว่ าจะเป็นเรื่องสถานท่ี
ท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว การบริการการท่องเท่ียว การเดินทางไปท่องเท่ียว และของท่ีระลึก
จากแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนในสังคมมากขึ้น 
 การแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบ โดยจะขึ้นอยู่กับเช้ือชาติ และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละบุคคล ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเลือกการแสวงหาข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ท่ีมีหลากหลาย ซึ่งช่องทางเหล่านี้ทำหน้าท่ีเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง
และตรงความต้องการของนักท่องเท่ียว โดยส่ือต่าง ๆ นั้นเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวท้ังส้ิน 
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีจะท่องเท่ียวและยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียวได้อีกด้วย ส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายของส่ือประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิผลให้มากท่ีสุด
หลังจากนักท่องเท่ียวได้แสวงหาข่าวสาร 
 จากการพัฒนาเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศ รวมท้ังระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถให้ผู้บริโภค
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ส่งผลให้การส่ือสารนั้นมีการวิวัฒนาการปรับเปล่ียนไปตามสภาพ
สังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน การส่ือสารท่ีมีอยู่ในรูปแบบเดิมต้อง
พัฒนา ปรับเปล่ียน แก้ไขให้มีรูปแบบเพื่อตอบสนองผู้เข้าถึงข่าวสารท่ีมีเช้ือชาติและพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวที่แตกต่างกันและเกิดประสิทธิภาพให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้นแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้
มีการปรับตัวกันมากขึ้นเพื่อให้เท่าทันโลกและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อส่ือสาร
สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม ข้อมูลการเดินทาง และการบริการต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียวตัวเอง 
นอกจากนี้ยังเลือกใช้ส่ือด้ังเดิมควบคู่ไปกับส่ือใหม่ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์  
ผ่านทางช่องเว็บไซต์ของตัวเอง หรือการแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวในคู่มือการท่องเท่ียว เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนมากจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย และพบว่ามีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจท่องเท่ียวของ
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นักท่องเท่ียว แต่ยังไม่มีใครศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
โดยมีปัจจัยการพยากรณ์ ได้แก่ การแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร ท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศว่ามีปัจจัยพยากรณ์แตกต่างกันหรือไม่ และสามารถ
วิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวได้อีกด้วย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทำนายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 1.2.4 เพื่อจัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ตามช่องทางการแสวงหาข่าวสาร 
 

1.3 ปัญหานำวิจัย 

 1.3.1 การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างไร 
 1.3.2 การแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่อย่างไร 
 1.3.3 ตัวแปรใดท่ีมีประสิทธิภาพในการทำนายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 1.3.4 การจัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ตามช่องทางการแสวงหาข่าวสารเป็นอย่างไร 
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1.4 สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 2 การแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 สมมติฐานท่ี 3 การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารสามารถ
ร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสวงหาข่าวสาร และ
ความพึงพอใจการแสวงหาข่าวสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ และการ 
จัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวและช่องทางการ
แสวงหาข่าวสาร โดยผู้วิ จัยใช้ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม รวมถึงได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.5.1  ขอบเขตด้านประชากร 
ศึกษาจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
1.5.2  ขอบเขตด้านตัวแปร โดยแบ่งตามประเภทของตัวแปร ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และความ 

พึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1  เพื่ อเป็นประโยชน์กับนักการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายและการเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศท่ีไปเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.6.2  หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กร และสมาคม สามารถนำ 
ผลวิจัยและข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้มาเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงหรือใช้เป็นแนวทางในการ
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ศึกษาวิจัยหรืองานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่และ
สามารถนำไปปรับใช้กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 1.6.3  หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กร และสมาคม สามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนส่ือเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 1.6.4  ได้นำความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ 
 1.6.5  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษานี้มาใช้เพื่อ
วางแผนการตลาดท่องเท่ียวให้ตรงกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวไทยและชาว
ต่างประเทศแต่ละกลุ่มกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Market Target) ให้สอดคล้องกับการ
บริการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น และวางตำแหน่ง (Market Positioning) บริการและ
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวให้สอดคล้องตรงกันกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดแต่ละกลุ่ม 
 

1.7 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 

 1.7.1  ปัจจัยการพยากรณ์ หมายถึง ปัจจัยท่ีสามารถทำนายหรืออธิบายการพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวิจัยครั้งนี้ คือ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสาร และวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.7.2  การแสวงหาข่าวสาร หมายถึง ความถี่หรือความบ่อยครั้งของการค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ จากส่ือต่าง ๆ ได้แก ่
   1)  ส่ือดั้งเดิม เช่น ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ 
    (1)  ส่ือบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน นักท่องเท่ียวท่ีเคยไปท่องเท่ียวแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สมาคมไทย
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA) สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว (TTAA) ฯลฯ 
    (2)  ส่ือมวลชน เช่น วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น 
    (3)  ส่ือเฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น 
   2)  ส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
    (1)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และโฆษณาบนส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
 1.7.3  ส่ือด้ังเดิม เป็นส่ือท่ีเริ่มขึ้นมาต้ังแต่ยุคต้น ๆ ได้แก่ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือ
เฉพาะกิจ ซึ่งส่ือนี้เป็นส่ือมวลชนท่ีเข้าถึงประชาชน (ผู้รับสาร) ได้คราวละมาก ๆ เป็นการส่ือสารแบบ
ทางเดียว โดยผู้ส่งสารไม่สามารถทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ในเวลานั้น ๆ และเสียเวลานาน และ
ประชาชน (ผู้รับสาร) ไม่สามารถตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นลงไปในส่ือได้เลย 
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 1.7.4  ส่ือใหม่ คือ การส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการ
ส่ือสาร ทำให้การส่ือสารนั้นเป็นการส่ือสารท่ีทันสมัยมากยิ่งขึ้นและไม่จำกัดอยู่ในวงแคบ ๆ อีกต่อไป 
เช่น ส่ือเฟซบุ๊ก เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับการนิยมมากในปัจจุบันและแพร่หลายกันมาก , ส่ือ
เว็บไซต์การท่องเท่ียว เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีค่อนข้างใช้กันมากขึ้น เพราะความสะดวกและเข้าถึง
การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น, ส่ือยูทูป ยูทูปเบอร์ เป็นส่ือท่ีมีภาพและเสียงในการส่ือสาร 
คนส่วนมากนิยมเข้าไปแสวงหาข่าวสารด้านต่าง ๆ จำนวนมาก , ส่ืออินสตราแกรม เป็นส่ือท่ีใช้ภาพใน
การเล่าเรื่องราวในการส่ือสาร คนในปัจจุบันนิยมใช้มาก เป็นต้น 
 1.7.5  ความพึงพอใจการแสวงหาข่าวสาร หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท้ัง 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีผลต่อการแสวงหาข่าวสารในด้านต่าง ๆ เช่น ความรวดเร็วและ
ทันสมัยของข่าวสาร ความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนของเนื้อหาข่าวสาร มีภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย  
มีภาพประกอบให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประเด็นข้อมูลข่าวสารสามารถเช่ือถือได้ และเนื้อหาท่ี
แสวงหาข่าวสารสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ เป็นต้น 
 1.7.6  พฤติกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง ความบ่อยครั้งของการเดินทางเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจในสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิจัยในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 1) วัตถุประสงค์การ
ท่องเท่ียว ซึ่งจะแบ่งย่อยได้อีกเป็น วัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความบันเทิง (Entertainment)  
จะประกอบไปด้วย เพื่อการพักผ่อน เพื่อความบันเทิง/สนุกสนาน และเพื่อฮันนีมูน และวัตถุประสงค์
การท่องเท่ียวแบบหาสาระความรู้ (Education) จะประกอบไปด้วย เพื่อศึกษาวัฒนธรรม เพื่อ
การศึกษา/วิจัย และเพื่อทำธุรกิจ 2) ลักษณะการท่องเท่ียว จะประกอบด้วย แบบกลุ่มหรือหมู่คณะ 
แบบคนเดียว และแบบซื้อ Group Tour 3) ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว จะประกอบไปด้วย  
คนเดียว ครอบครัว/ญาติ เพื่อน แฟน/คู่รัก บริษัท/ท่ีทำงาน และนักท่องเท่ียวร่วม Group Tour   
4) บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง จะประกอบไปด้วย ตนเอง ครอบครัว/ญาติ เพื่อน แฟน/คู่รัก และ
บริษัทท่ีทำงาน 5) สถานท่ีท่องเท่ียว จะประกอบไปด้วย แหล่งธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม แหล่ง  
ผจญภัย แหล่งสถานท่ีบันเทิงยามค่ำคืน และสวนสัตว์ 
 1.7.7  นักท่องเท่ียวชาวไทย หมายถึง คนไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
การเดินทางแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์อะไรก็ได้ท่ีไม่ใช่เป็นการไปประกอบอาชีพหรือรายได้ ซึ่ง
วัตถุประสงค์นั้นจะเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   1)  เพื่อการพักผ่อน 
   2)  เพื่อความบันเทิง / สนุกสนาน 
   3)  เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 
   4)  เพื่อประสงค์ในการติดต่อธุรกิจ 
   5)  เพื่อศึกษา และการทำวิจัย 
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   6)  เพื่อฮันนีมูน  
 1.7.8  นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามท่ีเดินทางออกนอก
ประเทศท่ีตนได้พำนักอยู่เข้ามายังประเทศไทยไปท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติจะพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง และไม่เกิน 90 วัน และนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาตินี้จะต้องเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อวัตถุประสงค์นั้นจะเป็นไปอย่างใด
อย่างหนึ่งเช่นเดียวกับนักท่องเท่ียวชาวไทย 



 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่และ
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ” โดยผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎีจากข้อมูลเอกสาร รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking Theory) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่ือใหม่ (New Media) 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการแสวงหาข่าวสาร (Satisfaction) และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Behavior) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น (Generation) 
 2.7 แนวคิดในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม (Cluster analysis) 
 2.8 ทฤษฎีการแบ่งกลุ่มการตลาด (Market Segmentation) 
 2.9 แนวคิดการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
 2.10 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

2.1 แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทำงาน เป็นต้น โดยลักษณะ
ประชากรนี้จะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กร
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง โดย
คำจำกัดความของแนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ได้มีผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้จำกัดความไว้ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542, น. 22) ได้กล่าวถึงความหมายของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของ
ครอบครัว เพศ อายุ ระดับศึกษา ประสบการณ์ชีวิต รายได้ อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ โดยรวมแล้วจะมี
ผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และการเดินทางไปท่องเท่ียว 
 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จะประกอบไป
ด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป
ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการทำงานของบุคคล จะเป็น
ดังนี้ 

1)  อายุกับการทำงาน (Age and Job Performance) เป็นท่ียอมรับกันว่าผลงาน
ของบุคคลจะลดน้อยลงในขณะท่ีอายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบุคคลท่ีมีอายุมากจะถือว่าเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการทำงานสูง และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได้ 
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า คนท่ีอายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรือย้ายงานแต่จะทำงานท่ีเดิม ท้ังนี้เพราะ
โอกาสในการเปล่ียนงานมีน้อย ประกอบกับช่วงเวลาในการทำงานนานจะมีผลทำให้ได้รับค่าตอบแทน
มากขึ้น ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วย รวมท้ังพนักงานท่ีมีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหน้าท่ี
การงานอย่างสม่ำเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุน้อย 

2)  เพ ศกั บ ก ารท ำงาน  (Gender and Job Performance) จากการ ศึกษ า
โดยท่ัวไปเรื่องความสามารถเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการทำงาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม 
ความสามารถในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมี
ความคิดเชิงรุกความคิดก้าวไกล และมีความคาดหวังในความสำเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความ
แตกต่างในเรื่องผลงาน และในเรื่องความพึงพอใจในงาน 

3)  สถานภาพการสมรสกับการทำงาน (Marital Status and Job Performance) 
พบว่า พนักงานท่ีสมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ท่ีเป็นโสด 
นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู้ท่ีเป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน 
และมีความสม่ำเสมอในการทำงาน 

4)  ความอาวุโสในการทำงานกับการทำงาน (Tenure and Job Performance) ผู้
อาวุโสในการทำงานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดาพนักงานใหม่และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนท่ีมี
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533, น. 112) 
โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 
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 (1)  เพศ ซึ่งความแตกต่างทางเพศทำให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสาร
ต่างกัน กล่าวคือเพศหญิงจะมีแนวโน้มความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ี
เพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการท่ีจะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคม
กำหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

 (2)  อายุ เป็นปัจจัยท่ีทำให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและ
พฤติกรรม คนท่ีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ี
อายุมาก ในขณะคนท่ีอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกใน
แง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการใช้ส่ือมวลชน
ก็ต่างกัน คนท่ีมีอายุมากมักจะใช้ส่ือเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง 

 (3)  การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีทำให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม
แตกต่างกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารท่ีดี เพราะเป็นผู้มีความ
กว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 

 (4)  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทาง
สังคมของบุคคลมีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมี
วัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกันทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจก
บุคคล (Individual Differences Theory) ของเดอร์เฟอร์ (DeFleur, 1996) ได้เสนอหลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง ปัจเจกบุคคลดังนี้ 

  (4.1) มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยา
บุคคล 

    (4.2) ความแตกต่างนี้บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางกายภาพและชีว
ภาคของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่ความแตกต่างกันจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

  (4.3) มนุษย์ถูกเล้ียงดูมาภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ จะเปิดรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกันไปอย่างกว้างขวาง 

  (4.4) จากการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทำให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมและความเช่ือถือ
ท่ีรวมเป็นลักษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันไป 

ในขณะท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้คำจำกัดความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์จะ
ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้ เป็น เกณฑ์ ท่ี นิ ยมนำมาใช้ในการแบ่ง ส่วนการตลาด ดั งนั้ น ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงสำคัญและเป็นสถิติท่ีวัดได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วยกำหนดตลาดของ
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กลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่น ๆ ตัวแปรทางด้านประชากรท่ีสำคัญ
จะประกอบด้วย ดังนี้ 
  1)  อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผู้บริโภค ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภค
สินค้าหรือบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาด
จึงใช้ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันของส่วนตลาด โดย
การทำการค้นคว้าหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) เป็นสำคัญ 
  2)  เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาด ดังนั้นนักการ
ตลาดจึงต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นตัวแปรทางด้านเพศมีการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเมื่อก่อน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมา
จากการท่ีผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น 
  3)  ลักษณะครอบครัว (Marital Status) นับว่าเป็นเป้าหมายท่ีสำคัญของการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสำคัญอย่างยิ่งกับหน่วยของผู้บริโภค นักการตลาดจะ
สนใจจำนวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง รวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้านส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีเป็นคนตัดสินใจในครอบครัว
เพื่อท่ีจะช่วยทำให้พัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม 
  4)  รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็น
ตัวแปรท่ีสำคัญต่อการกำหนดส่วนของตลาด โดยท่ัวไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
รายได้สูง อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่ำเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสำคัญของการแบ่งส่วน
การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าแท้ท่ีจริงแล้ว
อาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการดำเนินชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวกำหนดเป้าหมายได้
เช่นกัน แม้รายได้เป็นตัวแปรท่ีนิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆ เพื่อให้สามารถกำหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 ส่วน Schiffman (2010) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดประชากรทำได้โดยการแบ่งกลุ่มของ
ผู้บริโภคตามอายุ รายได้ เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใช้
ในครัวเรือน และท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เชิงประจักษ์และสามารถซักถาม
หรือการสังเกตได้ง่าย ส่ิงเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดได้จำแนกผู้บริโภคแต่ละประเภทตามท่ีกำหนดไว้
ได้อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มอายุหรือกลุ่มรายได้เช่นเดียวกับระดับชนช้ันทางสังคมท่ีจะถูกกำหนดโดย
วัตถุประสงค์ การคำนวณดัชนีการช้ีวัด 3 ตัวแปร คือ รายได้ (จำนวนเงินเดือน) ระดับการศึกษา 
(การศึกษาสูงสุด) อาชีพ และในด้านท่ีอยู่ของผู้บริโภคและรหัสไปรษณีย์สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทำให้
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ทราบถึงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน
การค้นหาและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีเฉพาะเจาะจง 
 จากศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรดนัย พิริยะ
ธนภัทร (2558) ได้ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านเว็บไซต์
พระเครื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่องออนไลน์ พบว่า
ข้อมูลประชากรศาสตร์ในด้านระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ท่ีต่างกันมีการตัดสินใจเช่าหรือประมูล
พระเครื่องออนไลน์แตกต่างกันในทางตรงกันข้าม ข้อมูลด้าน เพศ อายุ และสถานภาพสมรส ท่ี
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่องออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค พบว่าในด้านเหตุจูงใจท่ีสนใจพระเครื่องนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือพระมูลพระเครื่อง
ออนไลน์ ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่อง และด้านเว็บไซต์
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านส่วนประกอบเนื้อหา ด้านความเป็นกลุ่มสังคม ด้านการเช่ือมโยง และด้านการ
ติดต่อค้าขายมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่องออนไลน์ ส่วนด้านรูปลักษณ์ ด้านการ
ปฏิบัติให้ตรงความต้องการของลูกค้า ด้านการติดต่อส่ือสารไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูล
พระเครื่องออนไลน์มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 งานวิจัยของสุวภาพ ประภาสวัสด์ิ (2554) ได้ศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแบบวันเดียว ณ หาดบางแสนจังหวัดชลบุรี ของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าทัศนคติของนักท่องเท่ียวเขตกรุง เทพมหานครท่ีมีต่อหาดบางแสนจังหวัด
ชลบุรี คิดว่ามีความโดดเด่นและดึงดูดใจในเรื่องสะดวกสบายในการเดินทางมากท่ีสุด การพัฒนาของ
หาดบางแสนมีเพียงบางด้านเท่านั้น โดยช่องทางการส่ือสารของหาดบางแสนจะมีความชัดเจนและมี
ช่ือเสียงมาเนิ่นนาน กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ท่ีหาดบางแสนได้จัดทำขึ้นน่าสนใจ ส่งผลให้นักท่องเท่ียว
รู้สึกผ่อนคลายและเกิดความสนุกสนาน ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ เรื่องของความสะอาดมากท่ีสุด และ
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดว่าจะกลับมาเท่ียวหาดบางแสนอีกครั้งแน่นอน ส่วนความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวจากทุกปัจจัยของการตลาดแบบ 7 P’s โดยรวมมีระดับความพอใจในระดับมาก ส่วนของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพและอาชีพ มีทัศนคติต่อการท่องเท่ียวหาด 
บางแสน จังหวัดชลบุรีแบบวันเดียวท่ีแตกต่าง และมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันในลักษณะ
ประชากรศาสตร์ทางด้านอายุ การศึกษา สถานภาพ และระดับรายได้ 
 งานวิจัยของเหลย จุน (2554) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ผลงานวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนมากกว่าครึ่งเป็นเพศ
ชาย อายุเฉล่ีย 37, 40 ปี โดยมีถิ่นท่ีอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ รองลงมาคือมณฑลกวางตุ้ง นครปักกิ่ง และ
มณฑลจางซู ตามลำดับ ซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากเมืองหรือมณฑลท่ีต้ั งอยู่ในภาค
ตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งเป็นเขตท่ีมีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูง นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วน
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ใหญ่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทำงานเป็นข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหรือลูกจ้างในบริษัทเอกชน โดยมีรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือน 11 ,561 หยวน หรือประมาณ 
57,805 บาท ซึ่งสรุปได้ว่าผลการวิจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในระหว่างการ
ท่องเท่ียว พบว่า ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ถิ่นท่ีอยู่อาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน วัตถุประสงค์หลักในการท่องเท่ียว และกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนอย่างมีนัยสำคัญสถิติ (P≤0.05) โดยมีความแตกต่างกันบ้างใน
ด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวในแต่ละด้าน 
 งานวิจัยของรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และภาคภูมิ ภัควิภาส (2556) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ตามทัศนะของนักท่องเท่ียวเพื่อความยั่งยืน  ผลงานวิจัยพบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า เพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ 58.00 ซึ่งอายุ 21-35 
ปี, ไม่เกิน 20 ปีและอายุต้ังแต่ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48.00, 21.00 และ 19.00 โดยระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวช.,ปวส.), ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 
คิดเป็นร้อยละ 42.00, 30.00, 18.00 ส่วนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน , รับราชการ/ พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 29.00, 20.00 และ 15.00 ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่ำกว่า 30,000 บาทและรายได้ต้ังแต่ 30,001-60,000 บาท, รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 90,001 
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.00, 21.00 และ 10.00 ตามลำดับ และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบว่า 
เพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.00 และ 54.00 ซึ่งอายุต้ังแต่ 51 ปีข้ึนไป, อายุ 21-35 ปีและ
ไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00, 26.00 และ 24.00 โดยระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
(ปวช.,ปวส.), ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า,ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 32.00, 28.00, 
26.00 ส่วนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, รับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิด
เป็นร้อยละ 28.00, 24.00 และ 18.00 ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือนต้ังแต่ 60,001- 90,000 บาท, ต่ำกว่า 
30,000 บาทและรายได้ต้ังแต่ 30,001-60,000 บาท, รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 90,001 บาทขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 30.00, 28.00 และ 14.00 ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียว โดยในภาพรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกใน
แต่ละด้านของปัจจัยดังนี้ 1) ด้านทรัพยากรของการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก 2) ด้านความปลอดภัย
อยู่ในระดับมาก 3) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก 4) ด้านสินค้าของท่ีระลึก อยู่ในระดับ
มาก 5) ด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในระดับมาก และ 5) ทัศนะของนักท่องเท่ียวต่อการ
ตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีทัศนะต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก ส่วนแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ตามทัศนะของนักท่องเท่ียว ควรมุ่งเน้น
ดังต่อไปนี้ 1) อนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตบริบทพื้นท่ี 2) ความต่อเนื่อง (Continuity) 
สร้างความต่อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติและความต่อเนื่องของวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวโดย
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คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 3) คุณภาพ (Quality) เน้นคุณภาพของ ส่ิงแวดล้อม คุณภาพ
ของประสบการณ์ นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  และ 4) ความ
สมดุล (Balance) สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 
 งานวิจัยของแคทรียา ปันทะนะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในการตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท ระยะเวลาท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวแบบวันเดียว จากการศึกษาความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจท้ัง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ในด้านการ
ให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ 2) ด้านความรู้ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว 3) ด้านสถานท่ีจัดงาน  
4) ด้านความสะดวกในการเดินทาง/ท่องเท่ียวและ  5) ด้านราคา ตามลำดับ โดยเมื่อทำการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 เมื่อจำแนกตามอายุมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน และเมื่อจำแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้
ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ เช้ือชาติ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เนื่องจากเป็นตัวแปรสำคัญในการแบ่งกลุ่มของนักท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างประเทศท่ีตัดสินใจมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ท่ีมาอ่านวิจัยเล่มนี้หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวสามารถนำไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายของนักท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวได้อย่างเหมาะสม 
 

2.2 ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking Theory) 

 การแสวงหาข่าวสาร คือ การท่ีบุคคลหนึ่งกระทำเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตัวเอง เนื่องจากการท่ีบุคคลนั้นต้องการความรู้ การศึกษาและสามารถนำไปวิเคราะห์ใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้ จนพบว่าความรู้ท่ีตนเองมีอยู่นั้นไม่เพียงพอจึงทำการศึกษาเพิ่มเติมความรู้
ดังกล่าวด้วยการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย, 2542, น. 35) 
 แอตคิน (Atkin, 1973) โดยช้ีให้เห็นว่า ความต้องการส่ือสารมวลชนของแต่ละบุคคล คือ 
ความต้องการได้รับข่าวสาร (Information) และความบันเทิง (Entertainment) ซึ่งเกิดจากความไม่รู้
หรือไม่แน่ใจ (Uncertain) ของแต่ละบุคคลท่ีมาจาก  
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  1) การมองเห็นความไม่สอดคล้องระหว่างระดับความรู้ของแต่ละบุคคลในขณะนั้น
กับระดับความต้องการท่ีอยากรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainty) ซึ่งเป็นเรื่อง
สำคัญท่ีอยากจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความรู้ ความแน่ใจท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
  2) การมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างความรู้ของแต่ละบุคคลในขณะนั้นกับ
ความรู้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ ซึ่งกำหนดโดยระดับความสนใจส่วนบุคคลนั้น ๆ ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
(Intrinsic Uncertainty) สำหรับความต้องการได้รับความบันเทิงของแต่ละบุคคลมาจากการกระตุ้น
ทางอารมณ์เพื่อความบันเทิงใจท่ีเกิดจากการมองเห็นความไม่สอดคล้อง ระหว่างสภาวะท่ีเป็นอยู่ของ
แต่ละบุคคลกับระดับความสนุกสนานท่ีคาดหวัง (Intrinsic Desire) 
 ข้อมูลข่าวสารท่ีช่วยลดความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสนใจภายในของ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Intrinsic Uncertainty) โดยแอตคิน เรียกว่า “ข่าวสารท่ีให้ความพึงพอใจ
ทันทีในเชิงการบริโภค” (Immediate Consummators Gratifications) ส่วนข่าวสารท่ีช่วยลดความ
ไม่รู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมภายนอก เรียกว่า “ข่าวสารท่ีใช้ประโยชน์” (Instrumental Utilities) 
เป็น เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ช่วยเพิ่มความรู้และความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน  
 แม็คคอมส์และเบคเกอร์ (McCombs M.E. & Becker L.B., 1949, pp. 51-52) 
กล่าวไว้ว่า บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการต่อไปนี้ 
 1)  ต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) ด้วยการติดตามความเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
จากส่ือมวลชน เพื่อให้รู้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองหรือสภาพปัจจุบันที่อยู่รอบตัว 
 2)  ต้องการข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยการเปิดรับส่ือมวลชนทำให้บุคคลสามารถกำหนดความเห็นของ
ต่อสภาพหรือเหตุการณ์รอบตัว 
 3)  ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการสนทนาในชีวิตประจำวัน (Discussions) โดย
การเปิดรับส่ือมวลชนทำให้บุคคลมีข้อมูลท่ีนำไปใช้สนทนากับผู้อื่น 
 4)  ต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นรอบตัว 
 5)  ต้องการข่าวสารเพื่อเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีได้กระทำไป
แล้ว (Reinforcement) 
 6)  ต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน
และผ่อนคลายอารมณ์ 
 โดโนฮิว และทิปตัน (Donohew & Tipton, 1973) ได้เสนอแบบจำลองการแสวงหา 
การหลีกเล่ียงและการจัดการข่าวสาร (Model of Seeking, Avoiding and Processing) ซึ่งเป็น
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กระบวนการส่ือสารภายในตัวบุคคลเป็นหลัก โดยทำเป็นแผนภูมิแบบองค์การท่ีแสดงลำดับของการ
พิจารณาส่ิงต่าง ๆ และตัดสินใจ ตอบคำถามทีละขั้นจนกระท่ังถึงจุดสุดท้าย คือการปิดการแสวงหา 
(Closure) แบบจำลองนี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความไม่สอดคล้องของ Festinger (Festinger’s 
Theory of Cognitive Dissonance) คือ บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ลงรอยกับ
จินตภาพของความเป็นจริง (Image of Reality) ท่ีตนมีอยู่เพื่อหลีกเล่ียงต่อการคุกคามความรู้สึกว่า
เป็นอันตรายแบบจำลองนี้จึงมีแนวคิด (Concept) ท่ีว่าภาพความเป็นจริงท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นผล
มาจากประสบการณ์ตลอดชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) ความเช่ือ (Beliefs) 
และความรู้  (Knowledge) ท่ีบุคคลมีอยู่ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองและการประเมิน
ความสามารถของตนเอง (Self-Concept) ในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบการ
ใช้ข้อมูลข่าวสาร (Information Using) ซึ่งควบคุมพฤติกรรมการแสวงหาและการจัดกระบวนการ
สารสนเทศของแต่ละบุคคล 
 แบบจำลองเริ่มต้นจากการเปิดรับส่ิงเร้าต่าง ๆ (สารสนเทศ) ซึ่งอาจจะให้สนใจหรือเฉยเมย
นั้นขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างส่ิงเร้ากับภาพความจริงท่ีอยู่ในใจ (Image) หากข่าวสารไม่สำคัญ
หรือซ้ำซาก และไม่สอดคล้องกับภาพท่ีมีอยู่ก็จะถูกท้ิงไป (Reject) ข่าวสารนั้นก็จะไปสู่จุดส้ินสุดแต่ถ้า  
มีความสอดคล้องจะนำไปสู่การดำเนินการ (Action) ต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าตอบว่า “ไม่” คือส่ิงเร้านั้นก็
จะได้รับการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมในภาพของความเป็นจริงของบุคคลนั้น แต่ถ้าตอบว่า “ใช่” บุคคลนั้น
ก็จะพิจารณาส่ิงเร้านั้น ตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง (Assign Level of Priority) ต่อจากนั้นบุคคล
ก็จะตัดสินใจว่าจะมีโอกาสเข้าถึงส่ิงเร้าได้หรือไม่ ถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็จะปิดลง แต่ถ้าเห็นว่า 
สถานการณ์นั้นมีโอกาสท่ีจะแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมได้อีกก็จะมีการกำหนดกลุ่มสารสนเทศและ
แหล่งท่ีมาของส่ิงเร้า โดยการหาข้อมูลจำเพาะเจาะจงจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง (Narrow Focus) หรือ
การหาข้อมูลโดยการใช้แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่ง (Broad Focus) ให้ตรงกับความต้องการจากนั้นจึง
ทำการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง 
  1) ลักษณะของการแสวงหาข้อมูล 
  Assael (1998) กล่าวว่า พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล ของผู้บริโภคแต่ละคนจะ
ต่างกันตามประเภทสินค้าและบริการโดยสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  (1) การแสวงหาข้อมูลด้วยความกระตือรือร้น (Active Information Search) 
คือ ผู้บริโภค กลุ่มนี้จะต้องการข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยข้อมูลท่ีต้องการมักจะ
มีความ ละเอียดจึงมักเปิดรับส่ือท่ีหลากหลาย โดยสามารถแยกได้ 2 ลักษณะ (Assael, 1998) คือ 
1.1 การค้นหาแบบต่อเนื่อง แม้ว่าไม่ได้จะซื้อสินค้าในช่วงเวลานั้นก็จะหาข้อมูล (Ongoing Search) 
ผู้บริโภคมีแรงจูงใจมาจากความต้องการพื้นฐานจากภายใน รวมถึงพอมีความรู้  ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น การหาข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการ
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ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็มีความสนุก  และเพลิดเพลินกับ
การหาข้อมูลดังกล่าว ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริโภคมีความรู้สึกเกี่ยวพันกับสินค้า หรือบริการนี้อยู่แล้ว 
จึงแสวงหาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ได้ส้ินสุดท่ีการซื้อเท่านั้น เช่น นักท่องเท่ียวสมัครสมาชิก
นิตยสารท่องเท่ียว ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นประจำ โดยท่ีช่วงเวลานั้น
ไม่ได้วางแผนท่องเท่ียว (Solomon, 2007) 1.2 การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงเมื่อมีความต้องการซื้อ
สินค้า (Purchase-specific search) ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นต่อเมื่อ
ต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ บริการ เพื่อต้องการได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ผู้บริโภคต้องการจะเดินทางไปเท่ียวทะเล ก็จะหาข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ รวมถึงสอบถามจากผู้อื่นท่ี
เคยมีประสบการณ์ไปท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีกำลังตัดสินใจ โดยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
พัก หรือร้านอาหาร เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะ
หยุดพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล (Solomon, 2007) 
 (2) การแสวงหาข้อมูลแบบไม่กระตือรือร้น (Passive Information Search) 
คือ ผู้บริโภคไม่มี ความรู้สึกเกี่ยวพันกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่มีความพยายามและแรงจูงใจเพื่อหา
ข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจซื้อ สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีไม่จำเป็นต้องมีข้อมูล เนื่องจากว่าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและ บริการลักษณะนี้มีความเส่ียงน้อย ดังนั้นการเปิดรับส่ือก็จะต้องเป็นส่ือท่ีไม่ต้อง
ใช้ความพยายาม โดย ต้องเข้าถึงง่าย ค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือส่ือ ณ 
จุดขาย เป็นต้น ทำให้ การตัดสินใจซื้อเป็นไปอย่างจำกัด (Limited Problem Solving / Limited 
Decision Making) (Assael, 1998) 
 ผู้บริโภคจะมีความต้ังใจหาข้อมูลหากการตัดสินใจนั้นมีกระบวนการท่ีซับซ้อน (Extended 
Problem Solving) และมีความเส่ียงสูง โดยจะพยายามรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท้ังแหล่งข้อมูล 
ภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกให้ได้รอบด้านท่ีสุดเพื่อนำมาทำความเข้าใจและวิเคราะห์ (Solomon, 
2017) โดยการท่องเท่ียวนั้นจัดเป็นการซื้อท่ีมีระดับความเส่ียงสูง โดยมีเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายมา 
เกี่ยวข้อง เช่น นักท่องเท่ียวบางคนสามารถลาพักร้อนไปท่องเท่ียวได้ครั้งเดียวต่อปีเท่านั้น ประกอบ 
กับว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเท่ียวมีมูลค่าสูง นับว่ามีความเส่ียงสูงเพราะหากตัดสินใจผิดพลาดก็จะ 
ทำให้ช่วงเวลาของการท่องเท่ียวไม่มีความสุขตามท่ีคาดหวังไว้ นอกจากนี้หากนักท่องเท่ียวบางคน  
ชอบสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีความหลากหลาย ทำให้ประสบการณ์การจากการท่องเท่ียวเดิมไม่สามารถ 
ใช้ได้ ต้องหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง ทำให้การแสวงหาข้อมูลใช้เวลานานกว่าสินค้าหรือบริการประเภทอื่น 
(Mill & Morrison, 1985) ซึ่งระยะเวลาการแสวงหาข้อมูลมี 2 ระยะเวลา คือ การตัดสินใจท่ีใช้เวลา 
ส้ัน หมายถึง การท่ีผู้บริโภคไม่ต้องใช้เวลาสำหรับการค้นหาข้อมูลมาก่อน เช่น การตัดสินใจซื้อสินค้า 
ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ส่วนการตัดสินใจท่ีใช้เวลานาน หมายถึงการท่ีผู้บริโภคใช้เวลาในการ 
ตัดสินใจนานเพราะว่ามีปัจจัยความเส่ียงเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่ง
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พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการท่องเท่ียวอยู่ในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีทำให้
ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูลมากน้อยนั้น ได้แก่ บุคลิกลักษณะเฉพาะ บุคคล ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีวิธีและ
ความสามารถทางการแสวงหาข้อมูลท่ีต่างกัน ระดับความเกี่ยวพันกับสินค้า หากมีความเกี่ยวพันมาก
ก็จะแสวงหาข้อมูลมากขึ้น และประสบการณ์ หากผู้บริโภคไม่คุ้นชินกับสินค้าหรือบริการจะใช้เวลา
แสวงหาข้อมูลมากกว่าคนท่ีมีประสบการณ์  
 2) แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
 จากกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคขั้นท่ี 2 การแสวงหาข่าวสาร (Information 
Search) คือ ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับท่ีสนใจเพื่อใช้สำหรับประเมินทางเลือกในลำดับต่อไป 
ซึ่งการแสวงหาข้อมูลจะเริ่มต้นหาจากการค้นหาข้อมูลภายในตัวบุคคล (Internal Search) แบ่ง
ออกเป็นการแสวงหาข้อมูลแบบกระตือรือร้น (Active Search) มีการเรียนรู้แบบเกี่ยวพันสูง คือ การ
เรียนรู้จากข้อมูลท่ีเคยรู้ในอดีตหรือประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งแหล่งข้อมูลจะเป็นการดึงจากความทรงจำ
ระยะยาว (Long Term Memory) ส่วนการแสวงหาข้อมูลแบบไม่กระตือรือร้น (Passive Search) มี
การเรียนรู้แบบเกี่ยวพันต่ำ คือเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านแหล่งข้อมูลจากภายนอกตัวบุคคล 
(Pizam, Chon, & Mansfeld, 1999) หากข้อมูลท่ีได้มาไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก คือ การค้นหาข้อมูลภายนอกตัวบุคคล (External Search) สามารถแบ่งเป็น 4 แหล่ง คือ 
แหล่งข้อมูลการส่ือสารระหว่างบุคคล (Personal) คือ ข้อมูลท่ีได้จากการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น 
เพื่อน ครอบครัว หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการท่ีจะซื้อ  รวมถึงเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ด้วย เช่น เว็บบล็อก (Weblog) เฟซบุ๊ก (Facebook) และอื่น ๆ เป็นต้น (ชูชัย สมิทธิไกร, 
2556) แหล่งข้อมูลการตลาด (Marketer-dominated) คือ ข้อมูลท่ีได้จากนักการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได้ เช่น โฆษณา ส่ือประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย เป็นต้น แหล่งข้อมูลส่ือกลาง (Neutral) คือ 
ข้อมูลใด ๆ ก็ตามท่ีได้จากส่ือท่ีไม่มีอคติและแหล่งข้อมูลประสบการณ์ (Experiential) คือ ข้อมูลท่ี
บุคคลได้รับโดยตรงผ่านประสบการณ์ของตนเอง ในขณะท่ี Assael (1998) แบ่งแหล่งข้อมูลภายนอก
ออกเป็น 2 มิติ คือ มิติแรก เป็นแหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล (Personal Source) – แหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช่
บุคคล (Nonpersonal Source) มิติสอง เป็นแหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดควบคุมได้ (Marketer 
Controlled Source) – แหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดควบคุมไม่ได้ (Non-Marketer-controlled 
Source) จาก 2 มิติสามารถจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลภายนอกได้ท้ังหมด 4 กลุ่มคือ  
 กลุ่มท่ี 1 แหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคลกับแหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดควบคุมได้ ได้แก่ พนักงาน 
ขาย การจัดแสดงสินค้า และการขายทางโทรศัพท์  
 กลุ่มท่ี 2 แหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคลกับแหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดควบคุมไม่ได้ ได้แก่  การ
ส่ือสารแบบบอกต่อจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว คำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ และประสบการณ์ผ่าน
ผู้บริโภค 
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 กลุ่มท่ี 3 แหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช่บุคคลกับแหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดควบคุมได้ ได้แก่ การโฆษณา 
การวางขายหน้าร้าน และการส่งเสริมการตลาด  
 กลุ่มท่ี 4 แหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช่บุคคลกับแหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดควบคุมไม่ได้ ได้แก่ บทความ 
ข่าวสาร และส่ือกลางต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ขององค์กร 
 โดย Morrison (1989) ได้จัดกลุ่มของแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกตัวบุคคลท่ีผู้บริโภค 
ท่ัวไปใช้เป็น 4 แหล่ง ดังนี้ 1) แหล่งข้อมูลเพื่อการค้า (Commercial Sources) เช่น โฆษณา การ
ส่งเสริมการตลาดของบริษัทนำเท่ียว เป็นต้น 2) แหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช่การค้า (Non-Commercial 
Sources) เช่น หน่วยงานอิสระท่ีมีการนำเสนอข้อมูลของสินค้าหรือบริการของอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
เป็นต้น  3) แหล่งข้อมูลทางสังคม (Social Sources) เช่น การส่ือสารระหว่างบุคคลท้ังเพื่อน 
ครอบครัวโดยการบอกต่อ รวมถึงการได้รับข้อมูลจากผู้นำทางความคิด เป็นต้น 4) แหล่งข้อมูลภายใน 
(Internal Sources) เช่น ข้อมูลในระบบความจำของมนุษย์ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในอดีต เป็นต้น 
 ในส่วนของแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวแสวงหาข้อมูลนั้นสามารถแบ่ง 
แหล่งข้อมูลได้ 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลภายในตัวบุคคล หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ภายในตัว 
ของบุคคล และแหล่งข้อมูลภายนอกตัวบุคคล หมายถึง แหล่งข้อมูลส่ือกลาง เช่น ข้อมูลจากบริษัท 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่เพื่อการค้า แหล่งข้อมูลจากการโฆษณาของบริษัทนำเท่ียวท่ีหวังผลทาง 
การค้า แหล่งข้อมูลทางสังคม อาทิ เพื่อน ครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น และแหล่งข้อมูล 
ส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ (Bargeman & Poel, 2006) โดย 
Money and Crotts (2003) ได้จัดแหล่งข้อมูลภายนอก ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มครอบครัว
และเพื่อน กลุ่มข้อมูลเฉพาะของสถานท่ีปลายทาง กลุ่มส่ือต่าง ๆ และกลุ่มบริษัทนำเท่ียว 
 ท้ังนี้สามารถจัดประเภทแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูล 
ทางการ (Formal Information Sources) หมายถึง การโฆษณาจากธุรกิจหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สถานท่ีท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่จะนำเสนอแต่ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น เพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวตัดสินใจเลือกเดินทางไปและไม่เป็นทางการ ( Informal Information Sources) การ
ส่ือสารแบบบอกต่อระหว่างเพื่อนหรือคนท่ีมีความเกี่ยวข้อง (Chen, 2000) ด้าน Mill and Morrison 
(1985) จัดประเภทแหล่งข้อมูลด้านการ ท่องเท่ียวเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลแวดล้อมเพื่อ
การค้า (Commercial Environment) หมายถึง แหล่งข้อมูลท่ีมีเป้าหมายได้รับเงินจากนักท่องเท่ียว
ผ่านการให้ข้อมูลท่ีมีเจตนาจูงใจ นักท่องเท่ียวให้ตัดสินใจซื้อ เช่น บริษัทนำเท่ียว หรือองค์กรท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานท่ีท่องเท่ียว โดยเป็นแหล่งข้อมูลท่ีทำหน้าท่ีให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียว และแหล่งข้อมูล ส่ิงแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หมายถึง แหล่งข้อมูลท่ี
ไม่ได้มีเป้าหมายรับเงินจาก นักท่องเท่ียว เช่น เพื่อน ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องกับสถานท่ีท่องเท่ียว โดย
เป็นแหล่งข้อมูลท่ีทำหน้าท่ี เป็นตัวช่วยประเมินทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียว 
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 เกษรา เกิดมงคล (2546) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อการ 
ตัดสินใจท่องเท่ียวและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนวัยทำงาน รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของ 
คนวัยทำงาน อายุ 20-45 ปี จำนวน 420 คนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งกลุ่มแหล่งข้อมูล 
เป็น 4 ประเภท คือ 1) แหล่งข้อมูลภายในของนักท่องเท่ียว เช่น ความทรงจำประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวในอดีตของตนเอง ความรู้ เดิมท่ีได้แสวงหาในอดีตท้ังต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ เป็นต้น  
2) แหล่งข้อมูลเพื่อการค้า ข้อมูลท่ีเผยแพร่โดยมีจุดประสงค์เพื่อชักจูงใจให้เกิดการตัดสินใจท่องเท่ียว
ผ่านการโฆษณาการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และกำไร เช่น บริษัทนำเท่ียว  
ผู้ให้บริการด้านการเดินทางขนส่ง (รถไฟ รถบัส เครื่องบิน รถเช่า) และผู้ให้บริการด้านท่ีพัก เป็นต้น 
3) แหล่งข้อมูลบุคคล การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้ท่ีมีอยู่กับบุคคลอื่นโดยท่ีไม่ได้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจไปท่องเท่ียว เช่น เพื่อน คนในครอบครัว ผู้นำทางความคิด เป็นต้น  
4) แหล่งข้อมูลสาธารณะ องค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีจุดประสงค์ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียว
ให้เติบโตมากขึ้น ด้วยการชักจูงใจให้นักท่องเท่ียวออกเดินทาง ซึ่งกลุ่มท่ีกล่าวมานั้นไม่ได้หวังรายได้
หรือกำไรสำหรับหน่วยงานตนแต่อย่างใด เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียว บทความนิตยสาร เป็นต้น การเผยแพร่ข้อมูลผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือต่าง ๆ เช่น บทความ แผ่นพับ และอื่น ๆ นอกจากนี้รวมถึงศูนย์ท่ีให้บริการท่องเท่ียวทางโทรศัพท์
และอินเทอร์เน็ต 
 ท้ังนี้แหล่งข้อมูลท่ีมีการใช้มากกว่าประเภทอื่น ๆ ได้แก่ แหล่งข้อมูลบุคคล และแหล่งข้อมูล 
สาธารณะ รองลงมา คือ แหล่งข้อมูลภายใน ส่วนแหล่งข้อมูลเพื่อการค้านั้นเป็นแหล่งข้อมูลท่ีคนวัย 
ทำงานเลือกใช้น้อยกว่าแหล่งข้อมูลประเภทอื่น ๆ ในขณะท่ีความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลตามความ 
คิดเห็นของคนวัยทำงาน พบว่า แหล่งข้อมูลสาธารณะมีความน่าเช่ือถือท่ีสุด รองมาคือ แหล่งข้อมูล 
ภายใน และแหล่งข้อมูลบุคคล โดยก่อนการตัดสินใจท่องเท่ียวแต่ละครั้งของนักท่องเท่ียววัยทำงาน 
ส่วนใหญ่จะแสวงหาข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง และลำดับต่อมาคือแสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ
ส่วนน้อยท่ีสุดคือไม่มีการแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยสาเหตุท่ีคนวัยทำงานรวบรวมข้อมูล 
ก่อนการตัดสินใจนั้น เพราะต้องการให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดจึง  
แสวงหาข้อมูลก่อนเสมอ หลังจากท่ีได้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้วจะหลุดการแสวงหา ส่วนคน 
ท่ีสนุกกับการแสวงหาข้อมูลจะแสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น พูดคุยแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์กับบุคคลอื่น อ่านนิตยสารท่องเท่ียว เป็นต้น เพราะนอกจากจะเพลิดเพลินแล้วก็ยังเก็บ 
ข้อมูลไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคตได้อีกด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างกันของวัฒนธรรมกับการแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน 
หมายความว่า วัฒนธรรมของผู้บริโภคท่ีต่างกันจะทำให้ลักษณะการใช้แหล่งข้อมูลสำหรับการ 
ตัดสินใจแตกต่างกันด้วย (Chen, 2000) ซึ่ง Uysal, McDonnald, and Reid (1990) ได้ศึกษา
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พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลจากผู้บริโภค 4 ประเทศ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น เพื่อ
เดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยการตรวจสอบ ความต้ังใจในการใช้แหล่งข้อมูลภายนอก พบว่า ผู้บริโภค
ท้ังจากท้ัง 4 ประเทศใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แตกต่างกัน ต่อมา Chen (2000) ได้วิจัยเพื่อทดสอบผล
วิจัยของ Uysal et al. (1990) อีกครั้ง พบว่าแม้ว่าผู้บริโภคจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน
จะเคยมี ประสบการณ์เดินทางไปสหรัฐอเมริกามาก่อน แต่จะใช้แหล่งข้อมูลจากบริษัทนำเท่ียวเป็น
หลัก แต่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นจะใช้แหล่งข้อมูลจากคนรู้จักมากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูลแตกต่างกันไปในแง่ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความแตกต่างท่ีเกี่ยวกับการใช้
แหล่งข้อมูลเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจของนักการตลาด ผู้วางแผนและผู้จัดการเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
 3) เนื้อหาข่าวสารท่องเท่ียว  
 แหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีท่ีสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวจึงควรมี ศักยภาพ 
ประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ (3As) ได้แก่ 1) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี 
ภูมิทัศน์หรือเหตุการณ์ท้ังจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 2) การเข้าถึง (Accessibility) ระบบขนส่ง 
ประกอบด้วยเส้นทาง ระยะทาง และผู้ประกอบการขนส่ง และ  3) ส่ิงอำนวยความสะดวก 
(Amenities) มีสถานท่ีรองรับกิจกรรมของนักท่องเท่ียว เช่น ระบบขนส่ง ระบบการส่ือสาร ระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับนักท่องเท่ียวเพราะทำให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกสบาย
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี Collier and Harraway (1997) โดยทางเทิดชาย ช่วยบำรุง (2551) ได้เพิ่ม
อีก 2 คุณสมบัติ คือ กิจกรรม (Activity) กิจกรรมท่ีแหล่งท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเข้าไปมีส่วนร่วมได้ 
เช่น การเดินป่า ปั่นจักรยาน การศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูป และพายเรือ เป็นต้น และอีกคุณสมบัติ คือ 
ท่ีพัก  (Accommodation) ภายในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณใกล้เคียงมีบริการท่ีพัก 
กลายเป็น คุณสมบัติ 5 ประการ (5As) 
 เนื้อหาการท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงท่ีอธิบายแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของ 
นักท่องเท่ียว โดยเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป ประวัติความเป็นมา ข้อมูล 
การเดินทาง แผนท่ีประกอบการเดินทาง เทศกาลและงานประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ี  
น่าสนใจ สินค้าพื้นเมือง ท่ีพัก ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของท่ีระลึก (มณีรัช รอดทรัพย์, 2552) 
รวมถึงรูปภาพแหล่งท่องเท่ียว พิกัดภูมิศาสตร์ กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอำนวยความสะดวก 
ท้ังนี้สามารถแบ่งเนื้อหาการท่องเท่ียวเป็น 6 ด้าน ดังนี้ (นภัสวัณจ์ ศักดิ์ชัชวาล, 2553) 
  1) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ทะเล หาดทราย 
น้ำตก การแข่งขันกีฬา และงานแสดงสินค้า เป็นต้น  
  2) ด้านการเดินทาง ได้แก่ ยานพาหนะสำหรับการเดินทาง เส้นทางการจราจร 
ระยะทาง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น  
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  3) ด้านสถานท่ีพัก ได้แก่ ราคา ประเภทท่ีพัก สถานท่ีต้ัง ส่ิงอำนวยความสะดวกของ
สถานท่ี พัก และการบริการต่าง ๆ เป็นต้น  
  4) ด้านอาหารและเครื่องด่ืม ได้แก่ ราคา ส่วนลด ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ คุณภาพ 
รสชาติ ความน่าสนใจ และการบริการ เป็นต้น  
  5) ด้านบริษัทนำเท่ียว ได้แก่ ช่ือเสียง โปรแกรมนำเท่ียว การบริการ และค่าใช้จ่าย 
เป็นต้น   
  6) ด้านสินค้าท่ีระลึก ได้แก่ ราคา สถานท่ีต้ัง คุณภาพของสินค้าและบริการ ความ
สวยงาม และความแปลกใหม่ เป็นต้น 
 จากการศึกษาการแสวงหาข่าวสาร ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของปวิกร จุณณานนท์ 
(2541) ศึกษาเรื่องปัจจัยการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนรวมของประชาชน พบว่า 
ประชาชนท่ีลงทุนในกองทุนรวมมีการใชส่ือเพื่อในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารโดยรวมในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารแล้วพบวาใชวิธีการติดต่อกับเจาหน้าท่ีมากกว่าการใช้ส่ืออื่น ๆ 
 งานวิจัยของจันทิมา เลิศอุไรวงศ์ (2547) ศึกษาปัจจัยท่ีมีตอการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้
ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ พบว่าผู้ชนะการแขงขันรายการแฟนพันธุแท้ท่ีมีอายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนผู้
ชนะการแขงขันรายการแฟนพันธุแท้ท่ีมีเพศต่างกันจะมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารท่ีไม่แตกต่างกัน 
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในข่าวสาร 
ส่วนส่ือเฉพาะกิจไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในข่าวสาร การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนและส่ือบุคคล มีความสัมพันธ์กับการใชประโยชน์จากข่าวสาร สวนส่ือเฉพาะกิจไม่มี
ความสัมพันธ์กับการใชประโยชนจากข่าวสาร การใชประโยชนจากข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในข่าวสาร ปัจจัยทางประชากร ได้แก่ อายุ อาชีพ พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน และปัจจัย
เชิงพฤติกรรมด้านการใชประโยชนจากข่าวสาร เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งอายุเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารมากท่ีสุด 
 งานวิจัยของสัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การแสวงหาข่าวผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ารูปแบบการแสวงหาข่าวสารเริ่มจากนักศึกษาได้รับแรงกระตุ้น 
ได้แก่ แนะแนวส่ือโฆษณาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยช่วงเวลา เช่น ภาคเรียนท่ี 2 หลังจากนั้นได้เกิด
ความต้องการข้อมูล และได้เริ่มการแสวงหาข้อมูลท้ังจากข้อมูลภายใน เช่น ความทรงจำท่ีมีจากการ
การแนะแนวส่ือโฆษณาต่าง ๆ ท่ีพบเห็น รวมท้ังแห่ลงข้อมูลจากภายนอก เช่น การแสวงหาจาก
เครื่องมือการสืบค้น (Search Engine) ท่ีอยู่บนเว็บไซต์ www.feu.ac.th การเช่ือมโยงอิเล็กทรอนิกส์ 
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และเมื่อนักศึกษาได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอก็จะเกิดการประเมินทางเลือกต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย สถานท่ีต้ัง คุณภาพของครูผู้สอน เปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ๆ และจึงตัดสินใจศึกษาต่อ 
โดยข้อมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ในความทรงจำ และถูกนำบอกต่อให้แก่คนท่ีต้องการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารต่อไป 
 งานวิจัยของนิพาดา แก้วพุฒ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-25 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน สถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านระยะเวลาใน
การใช้อินเทอร์เน็ต 3-6 ปีใช้อินเทอร์เน็ต 3-4 วัน/สัปดาห์ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง 6-8 ช่ัวโมง โดย
ช่วงเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 12.01-18.00 น. มีสถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตคือท่ีทำงาน ส่วนใหญ่การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้อีเมล์ นอกจากนี้ระดับความบ่ อยครั้งของการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศจากด้าน
การเดินทางมากท่ีสุดรองลงมาคือด้านสถานท่ีพัก และด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ตามลำดับ ประชาชนท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน และพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเท่ียวภายในประเทศด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านการ
เดินทาง และด้านสถานท่ีพักไปในทิศทางเดียวกันโดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ ท่ีระดับนัยสำคัญ 
0.05 
 งานวิจัยของนเรศ หาญพิทักษ์กุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีเข้ามาเท่ียวและพักค้างคืนในเขตอำเภอเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป๋นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ
ระหว่าง 25-35 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเป็นนักเรียน 
นักศึกษา มีรายได้เฉล่ีย 500-1,100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือน และมีภูมิลำเนาอยู่ในทวีปยุโรป 
โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียวและประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมายัง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก มีระยะเวลาในการเข้าพัก 1-3 วัน กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งเดินทางมาพร้อม
กับครอบครัว รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ตก่อนตัดสินใจเดินทาง
มาท่องเท่ียวยังจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับราคาท่ีพัก และไม่ได้สำรองท่ีพักล่วงหน้า 
 งานวิจัยของคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การให้ความสนใจต่อส่ือท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบกับคู่แข่งในอาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ผลการวิจัย
พบว่า 1) ส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวที่ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุดคือส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือเฉพาะกิจ ตามลำดับ 2) การ
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เลือกให้ความสนใจต่อส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวทุกประเทศของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับมาก โดยเลือกให้ความสนใจต่อส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด (x TH 
= 3.96) รองลงมาคือ ส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ (x SG = 3.90) และส่ือท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศมาเลเซีย (x MA = 3.86) ตามลำดับ 3) ส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือมวลชน และส่ือบุคคล ตามลำดับ แต่ส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว ท่ี
ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเล เซี ย  3 อัน ดับแรก  ไม่ มีความแตก ต่างกัน  ดั งนั้ น  ส่ืออิน เทอร์ เน็ ต  ส่ือมวลชน  และ 
ส่ือโสตทัศน์ ตามลำดับ 
 งานวิจัยของชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “ผลของข้อมูลจากส่ือออนไลน์
ท่ีมีต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย” โดยผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทย
ส่วนใหญ่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวจะแสวงหา
ข้อมูลเพื่อการท่องเท่ียวก็ต่อเมื่อมีวางแผนการเดินทางโดยใช้ Search Engine ใช้ค้นหาข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียว เข้าไปอ่านรีวิวความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ ของผู้ท่ีเคยใบริการ และเลือกใช้วิธีค้นหา
ข้อมูลทางออนไลน์เพราะสะดวกและรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าก่อนท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยจะค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้นั้น นักท่องเท่ียวจะต้องมีการตระหนักถึง
ปัญหา โดยการวางแผนการเดินทางก่อน  
 งานวิจัยของเนตรนภา กองงาม (2551) ได้ทำการศึกษาในเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความพึง
พอใจและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าสงส่วนใหญ่ใช้เวลาในการแสวงหาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเชียงใหม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเวลาหาข้อมูลมากกว่า 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้
เวลา 2-3 ช่ัวโมง และจากการศึกษายังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ
เว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในระดับมาก โดยมีความ
พึงพอใจในเนื้อหา การออกแบบ/การจัดรูปแบบเว็บไซต์มากท่ีสุด รองลงมาคือภาพประกอบ ในส่วน
การใช้ประโยชน์ มีการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในการหาเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในระดับมาก โดยเฉพาะประโยชน์ในด้านการให้ความบันเทิงมากท่ีสุด และ
การใช้ประโยชน์ในด้านความรู้น้อยท่ีสุด และจากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่าอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย และอายุมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย 
 จะเห็นได้ว่างานวิจัยท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะศึกษาในเรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
แสวงหาข่าวสารทางส่ืออินเตอร์เน็ตจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้ส่ืออินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นส่ือท่ี
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ได้รับการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีการวิจัยทฤษฎีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ศึกษา
พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีตัดสินใจมาท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยเล็งเห็นและได้ทำการศึกษา จะเห็นว่านักท่องเท่ียวท่ีใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตย่อมได้รับส่ิงเร้าหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการท้ังภายใน เช่น ความต้องการท่ีจะ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วและภายนอก เช่น การแสวงหาข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ทำให้
นักท่องเท่ียวได้บริโภคส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อต้องการแสวงหาข้อมูลและตัดสินใจออกเดินทางท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้นักท่องเท่ียวแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านการเดินทาง ด้านสถานท่ีพัก ด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม ด้านบริษัทนำเท่ียว และด้านสินค้าท่ีระลึก นอกจากข่าวสารท่ีแสวงหาจากส่ือ 
อื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจท่องเท่ียวแล้ว 
เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอแล้วนักท่องเท่ียวก็จะทำการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจออกเดินทาง
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 

 ส่ือ (Media) เป็นช่องการส่ือสารท่ีนำเสนอเนื้อหาของสาร เช่น ข้อมูลบันเทิง ข้อมูลโฆษณา 
เป็นต้น เพื่อไปสู่ผู้บริโภคส่ือ โดยการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีนำมาซึ่งการเปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือ
ท่ีพัฒนาให้ดีขึ้นนับจากส่ือดั้งเดิม เช่น ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาการของ
ระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง ส่ืออินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพื่อการติดต่อส่ือสารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของการใช้ส่ือเพื่อการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ คือ ส่ือแบบด้ังเดิม และส่ือใหม่ (พรจิต สมบัติพานิช, 2547) 
 

2.3.1 สื่อด้ังเดิม (Traditional Media)  
 ส่ือด้ังเดิม หมายถึง ส่ือท่ีผู้ส่งสารทำหน้าท่ีส่งสารไปยังผู้รับสารได้ทางเดียว โดยท่ีผู้รับสารไม่
สามารถติดต่อกลับไปยังผู้รับสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ 

1) ส่ือท่ีทำหน้าท่ีส่งสารเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ส่ือท่ีทำหน้าท่ีส่งสารตัวหนังสือ 
เสียง ภาพไปอย่างเดียว เช่น หนังสือพิมพ์ โทรเลข และส่ือวิทยุ  

2) ส่ือท่ีทำหน้าท่ีส่งสารท้ังสองอย่าง กล่าวคือ เป็นส่ือท่ีส่งได้ท้ังภาพและเสียงไป
พร้อมกัน เช่น ส่ือโทรทัศน์ ส่ือภาพยนตร์ 
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2.3.2 สื่อใหม่ (New Media) 
2.3.2.1 ความหมายของส่ือใหม่ 
ส่ือใหม่ หมายถึง ส่ือท่ีช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทำหน้าท่ีส่งสารและรับสารไป

พร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการส่ือสารแบบสองทาง ส่ือแบบนี้ยังทำหน้าท่ีส่งสารหลายอย่างท้ังภาพ เสียง 
และข้อความไปพร้อมกัน โดยท่ีนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับส่ือด้ังเดิมและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีให้มีความสัมพันธ์กัน ส่งผลให้ส่ือนี้สามารถส่ือสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและ
ศักยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ซึ่งปัจจุบันส่ือใหม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหลายหลาย
จนทำให้ส่ือใหม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย (Burnett R. & David P. M., 2003) 

นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของส่ือใหม่ท่ีแตกต่างกันออกไป 
ดังนี้ 

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545) ได้กล่าวว่า ส่ือใหม่ หมายถึง ระบบการส่ือสารหรือเช่ือมต่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริการระดับเวิลต์
ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line 
Service) เป็นต้น  

Kawamoto (1997) ได้ให้ความหมายของ "ส่ือใหม่" (New Media) ว่าหมายถึง 
ระบบการส่ือสาร หรือระบบท่ีมีการเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเครือข่ายในระดับโลก 

ธิดาพร ชนะชัย (2550) ได้ให้ความหมายของ ส่ือใหม่ (New Media) โดยแยกออกเป็น 
3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1)  Digital Media เป็นการส่ือสารไร้สายท่ีรวดเร็วด้วยระบบไฟเบอร์ออ
ฟติก เช่ือมต่อข้อมูลผ่านดาวเทียม 

 2)  ส่ือซึ่งเป็นส่ือใหม่ท่ีนอกเหนือจากส่ือพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ 
 3)  ส่ือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อ Support งานบางอย่าง โดยเน้น Creativity 

Innovation 
ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ ประภัสสร วรรณสถิต (2551) แปลความหมายของ เคนท์ 

เวอร์ทาม และ เอียน เฟนวิกค์ (Kent Wertime and Ian Fenwick) ไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับส่ือใหม่ 
(New Media) และการตลาดดิจิทัล และนิยามส่ือใหม่ว่าหมายถึง เนื้อหา (Content) ท่ีอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล โดยลักษณะสำคัญของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประการ” ได้แก่ 

 1)  อิสระจากข้อจำกัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาท่ี
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาท่ีตนต้องการ และไม่
จำเป็นต้องชมเนื้อหาต่าง ๆ ตามเวลาท่ีกำหนด 
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 2)   อิสระจากข้อจำกัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) 
เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาท่ีรับข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกรับ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน 

 3)  อิสระจากข้อจำกัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มี เนื้ อหาท่ี
สามารถย่อหรือปรับขยายขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่
ท่ัวโลก หรือปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

 4)  อิสระจากข้อจำกัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหา
แบบดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ หรือลักษณะท่ีตายตัว ส่ือดั้งเดิม เช่น สปอร์ตโฆษณามาตรฐานทาง
โทรทัศน์ถูกกำหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที ส่ือส่ิงพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าเป็นต้น แต่ส่ือ
ดิจิทัล เช่น ไฟล์วิดีโอภาพท่ีถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนำลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีความ
ยาวกี่วินาที หรือมีความละเอียดของไฟล์เป็นเท่าไหร่ก็ได้ เป็นต้น 

 5)  อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้าง และ
ค ว บ คุ ม เ นื้ อ ห า เ อ ง  ( From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and 
Controlled) ด้วยพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เจ้าของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือ
ได้เหมือนอดีต เนื้อหาท่ีพบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และส่ือผสม
ใหม่ๆ อาจสร้างสรรค์จากผู้บริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเนื้อหา ท่ีสร้างจากผู้บริโภค (Consumer-
Created Content) หรือเป็นคำพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ท่ี
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว 

ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551) กล่าวถึงคุณลักษณะของส่ือใหม่ว่า ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ี
ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิดรับสารของผู้รับสารมากท่ีสุด เพราะส่ือ
ใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ มี
การค้นหาข้อมูลท่ีต้องการง่าย อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารได้มากกว่า อีกท้ังยังใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานส่ือต่าง ๆ ท่ี
เรียกว่าส่ือผสมผสาน 

2.3.2.2  ประเภทของส่ือใหม่ 
ประเภทของส่ือใหม่ คือ รูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลท่ีพบเห็นในปัจจุบันและมี

แนวโน้มว่าจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยส่ือใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกันตาม
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้ส่ือประเภทส่ือใหม่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (ปิยะพร เขตบรรณพต, 
2553) 

 1)  เว็บไซต์ (Web Site) 
 2)  อินเทอร์เน็ต (Internet) 
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 3)  อีเมล (E-mail) 
 4)  เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคล่ือนท่ี (Mobile 

Platform) 
 5)  วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 
 6)  ซีดีรอมมัลติมีเดีย 
 7)  ซอฟต์แวร์ 
 8)  บล็อก (Blog) 
 9)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
 10) ตู้ให้บริการสารสนเทศ 
 11) โทรทัศน์โต้ตอบ 
 12) อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอด

แคสต์ 
 13) นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction) 
จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่าส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือส่ือด้ังเดิมมาเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งทำหน้าท่ีส่งสาร
ได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน เช่น Internet Website E-Book E-
mail เป็นต้น และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง ส่ือท่ี
แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม โดยเกิดจากการแบ่งปันเนื้อหา ท้ังนี้ Social Media อาจอยู่ใน
รูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ มีการเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบทาง
เดียว เมื่อมีสภาพเป็นส่ือสังคมจะมีรูปแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆ คน และยังเป็น
ส่ือท่ีเปล่ียนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา 

2.3.2.3 ประโยชน์ของส่ือใหม่ 
จากการศึกษางานวิจัย และบทความของขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551) สามารถ

สรุปประโยชน์ท่ีได้จากส่ือใหม่ (New Media) ดังต่อไปนี้ 
 1)  สามารถทำให้ค้นหาคำตอบในเรื่องบางอย่างได้ โดยการเปิดหัวข้อไว้ ก็

จะมีผู้สนใจและมีความรู้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย 
 2)  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล 
 3)  ช่วยสนับสนุน ในการทำ E-Commerce เป็น รูปแบบการค้าบน

อินเทอร์เน็ตท่ีส่ังซื้อสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ Catalog อีกต่อไป 
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 4)  สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้ในระยะเวลาพร้อม ๆ กัน 

 5)  สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ท่ัวประเทศและท่ัวโลก 
 6)  ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อท่ีให้

นิตยสาร หนังสือพิมพ์  เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์แล้วมีอัตราค่อนข้างจะถูกกว่า 

 7) ส่ือใหม่ยังเป็นส่ือท่ีมีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงทำให้ผู้ใช้
สามารถโต้ตอบได้ทันที 

ปณิชา นิติพรมงคล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
กลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 230 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.2 และเพศชาย จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 พบว่า พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ โดยเฉพาะเรื่องทัศนคติความคิด ค่านิยมท่ีเพศ
หญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันมาก ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมเป็นตัวกำหนดบทบาทของ
หญิงชายไว้ต่างกัน จึงส่งผลให้หญิงและชายมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกันด้วย 

สิริชัย ดีเลิศ และเยาวลักษณ์ รวมอยู่ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อินสตราแกรมเพื่อสร้างความสำเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80 อายุระหว่าง 21–25 ปี ร้อยละ 74 สถานภาพโสด ร้อยละ 
86 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 64 มีรายได้ 5 ,000–
15,000 บาท ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เลือกรับส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ร้อยละ 99 ไลน์ ร้อยละ 94 และ 
อินตราแกรม ร้อยละ 80 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เลือกการติดตามท่ีสนใจ และเลือกใช้ส่ือแต่ละประเภท
แตกต่างกันไป เลือกใช้ส่ือเฟซบุ๊กท้ังการรับรู้ข้อมูล ร่วมแสดงความคิดเห็น แชร์ข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล ส่วนไลน์เลือกท่ีจะรับข้อมูลอย่างเดียว และอินสตาแกรม เลือกท่ีจะรับข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 
และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการแชร์ข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยเลือกรับข้อมูลตามกระแสนิยม 
ความชอบส่วนตัว และความสมัครใจ ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความสนใจในการอ่าน
ข้อคิดเห็นและบทวิจารณ์ และรูปภาพสินค้าเป็นหลัก 

จักรกฤษณ์ มะสะพันธุ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการส่ือสารออนไลน์ในเว็บ 
Blog (กรณีศึกษา: Bloggang และ OK Nation Blog) ผลการวิจัยพบว่า ในการสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยพบว่า Blogger ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเพศหญิง วัยรุ่นและวัยทำงาน และ Blogger หลายรายท่ี
ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์ก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับความงามด้วย เช่น รับจ้างและสอนแต่งหน้า 
เป็นต้น โดยอาศัยการเขียน Blog เพื่อเป็นส่ือกลางในการให้ข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูล 
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 สรุปได้ว่าการท่ีนำส่ือใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะทำให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มาก
ขึ้นและเปิดกว้างให้กับท้ังผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีข้อจำกัดของ
ส่ือแบบเดิมไม่สามารถทำได้ มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถโต้ตอบส่ือสารได้แบบ Real-time ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่น 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการแสวงหาข่าวสาร (Satisfaction) 

2.4.1 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีนักวิชาการมากมายได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
หลายความหมายและแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 Kotler and Philip (2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลท่ี
บุคคลนั้นได้รับส่ิงท่ีต้องการหรือความผิดหวัง ซึ่งจะเกิดการเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวัง 
ผลลัพธ์จากการรับรู้และความหวังจากส่ิงท่ีต้องการ ถ้าการรับรู้นั้นตอบรับกับส่ิงต้องการและ
เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้บริโภคก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
 ประกายดาว ดำรงพันธ์ (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ 
กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่า
ความรู้สึกในทางบวกอื่น ๆ 
 รัชวลี วรวุฒิ (2548) ความหมายของความพึงพอใจ คือ พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีพยายามขจัด
ความตรึงเครียดหรือความกระวนกระวาย เมื่อมนุษย์ขจัดส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้วจะทำให้มนุษย์นั้น
เกิดความพึงพอใจกับส่ิงท่ีตนต้องการ ซึ่งความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมด้านจิตวิทยา 
คือ ความรู้สึกของผู้ท่ีมารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับ
บริการในสถานบริการนั้น ๆ หรือ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกปัจเจกบุคคลท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ี
ได้รับการตอบสนองความต้องการในส่ิงท่ีขาดหายไป ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สมดุล ดังนั้นความพึง
พอใจเป็นส่ิงท่ีกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการเลือกจะปฏิบัติใน
กิจกรรมใด ๆ  
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อส่ิงนั้นเป็นไปในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกปัจเจกบุคคล 
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 ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2528) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทำของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก  
อันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข 
ความมุ่งมั่นท่ีจะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจใน  
ความสำเร็จท่ีทำ และส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานส่งผลต่อถึง
ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย 
 กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ คือ ส่ิงท่ีควร
จะเป็นไปตามความต้องการ เป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น 
ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็น  
ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้ส่ิงนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจแต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 Mullins (1985) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ รอบด้าน 
เป็นสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความสำเร็จ ในงานท้ังด้านปริมาณ  
และคุณภาพเกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการท่ีตนเองพยายาม
จะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังท่ีมีอยู่ และเมื่อ
บรรลุเป้าหมายแล้วจึงเกิดความพอใจสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น ซึ่งเป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไป
อีกเรื่อย ๆ ดังนั้นความพึงพอใจของผู้รับบริการจึงเป็นหัวใจของธุรกิจ ท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
และกลับมารับบริการอีกในครั้งต่อไป ธุรกิจหรือองค์การใด ๆ ท่ีไม่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มา
รับบริการได้นั้น สุดท้ายจะถูกคู่แข่งทางธุรกิจแซงหน้าไปหรือถูกลูกค้าไม่สนใจและไม่มีการกลับมาใช้
ซ้ำอีก 
 Wallerstein (1971) ความพึงพอใจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือ
เป็นความรู้สึกท่่ีเกิดเมื่อได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายท่ี ได้รับ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของตนเอง 
 จากการศึกษาของผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
หรือ ทัศนคติของมนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเกิดมากจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งความพึงพอใจนั้นสามารถเป็นไปได้ท้ังความรู้สึกในทางท่ีดีหรือไม่ดี 
หรือในด้านบวกและด้านลบ 
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2.4.2 การวัดความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบกับระดับ
ความรู้สึกของนักเรียน ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้กระทำได้หลายวิธีต่อไปนี้ (สาโรช 
ไสยสมบัติ, 2534) 

1)  การใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการร้อง
ขอหรือขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการจะวัดค่าความพึงพอใจ โดยการให้บุคคลนั้นแสดง
ความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนดคำตอบไว้ให้เลือกคำตอบหรือเป็นการตอบคำถามอย่างอิสระ  
โดยคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับสถานท่ีท่ีบุคคลนั้นไปใช้บริการ เช่น 
ลักษณะการให้บริการ บุคคลากรในการให้บริการ เป็นต้น 

2)  การสัมภาษณ์ซึ่งเป็นวิธีท่ีต้องอาศัย เทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้
สัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผู้ตอบคำถามตามข้อเท็จจริง ซึ่งการสัมภาษณ์ความพึงพอใจนี้เป็นวิธีท่ีประหยัด
และมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งในการวัดค่าความพึงพอใจ 

3)  การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมท้ังก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมและหลังการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการสังเกตจะสังเกตจากท่าทางกิริยาของผู้ใช้บริการ การ
พูดสีหน้า และความถี่ในการใช้บริการ เป็นต้น การวัดค่าความพึงพอใจโดยวิธีนี้ต้องอาศัยความต้องทำ 
อย่างจริงจังและมีแบบแผนผู้เก็บสำรวจจึงสามารถจะประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้
อย่างถูกต้อง 
 จะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถท่ีจะวัดได้หลายวิธี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกความเหมาะสมตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วยจึงจะส่งผลให้การวัด
นั้น มีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 
 

2.4.3 ความพึงพอใจในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต 
 การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือในรูปแบบใหม่ในการแสวงหาข่าวสารและการรับข่าวสารท่ีกำลัง
เป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความสนใจและความ
ต้องการในท่องโลกต่าง ๆ บนโลกโซเชียล เพื่อตอบสนองความต้องการในการแสวงหาข่าวสารและ
การรับรู้ของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน 
 Blumler and Katz (1974) ได้เสนอความคิดเรื่องนี้ว่า การรับส่ือหนึ่ง ๆ ต้องประกอบด้วย
กระบวนการอย่างน้อยท่ีสุด 2 ขั้นตอนคือ การรับส่ือและการใช้สารโดยท่ีการรับส่ือขึ้นอยู่กับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผู้รับสารว่ามีการเอื้ออำนวยให้มีศักยภาพในการรับส่ือได้มากน้อยเพียงใดและในการ
เลือกท่ีจะรับส่ืออย่างไรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การศึกษา อาชีพ ความเช่ือ และรสนิยม
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ส่วนตัวของผู้รับสาร และเมื่อมีการเลือกรับสารแล้ว ผู้ใช้จึงเปล่ียนสถานะเป็นขั้นท่ี 2 คือจะกลายเป็น
ผู้ใช้สารแทน เพื่อจะตีความหมายถึงสารท่ีได้รับหรือแสวงหาข่าวสารท่ีได้มา 
 ซึ่งจากการศึกษาความพึงพอใจจะสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริกมล กันทะวัง (2553) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอำเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวในอำเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียประมาณ 10 ,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่การท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยจะเป็นช่วงฤคูกาลท่องเท่ียว ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวท่ีไปเย่ียมชมธรรมชาติ โดยมีเหตุผลใน
การเดินทางท่องเท่ียวเพราะต้องการเพิ่มอรรถรสและรสชาติในการใช้ชีวิต ซึ่งก่อนการเดินทางมีการ
แสวงหาข้อมูลจากคำบอกเล่าของญาติหรือเพื่อนมากท่ีสุด โดยมีความเห็นว่าแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ
ท่ีสุด คือ คำบอกเล่าของญาติและเพื่อน ส่วนใหญ่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
ซึ่งในการเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละครั้งมีการเตรียมการท่องเท่ียวโดยการเดินทางมาเอง และมีการ
วางแผนการเดินทางท่องเท่ียวมาเป็นอย่างดี มีการจองท่ีพัก จองพาหนะล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอำเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้ร้านจำหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก แหล่ง
ท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูด โรงแรมท่ีพัก ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงยามตรี และบริษัทนำเท่ียวหรือธุรกิจ  
ท่ีให้บริการกิจกรรมท่องเท่ียวส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 งานวิจัยของเสาวนีย์ ตนหมั้น (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการ
ใช้บริการเรือนแรม ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่าระดับความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดบริการเรือนแรมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับดังนี้ ด้านทำเลท่ีต้ัง ด้านการ
ให้บริการของพนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ และอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะกายภาพ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจสูงสุด 
คือ มีการบริการเครื่องทำน้ำอุ่น รองลงมา คือการบริการรถเช่า และห้องอาหารหรือภัตตาคาร ด้าน
ราคามีความพึงพอใจสูงสุดคือ ราคาของห้องพัก รองลงมาคือ ค่าชำระค่าบริการและการแสดงราคา
ห้องพักไว้ชัดเจน ด้านทำเลท่ีต้ัง มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ใกล้แหล่งธรรมชาติ รองลงมาคือ ใกล้ตัว
เมืองและใกล้แหล่งรวมร้านค้าและร้านจำหน่ายของท่ีระลึก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึง
พอใจสูงสุดคือ การขยายเวลาเช็คเอ้าท์จนถึงเวลาตามตารางบินของลูกค้า รองลงมาคือมีกิจกรรมท่ีมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ด้านการให้บริการของพนักงาน มี
ความพึงพอใจสูงสุด คือพนักงานมีความสุภาพ รองลงมาคือ ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและ
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พนักงานมีความรับผิดชอบในการทำงานสามารถไว้วางใจได้เป็นอย่างดี ด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ลักษณะการตกแต่งของอาคารท่ีพัก รองลงมาคือ ความสะอาดในห้องพักและ
ขนาดของห้องพัก ด้านกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความรวดเร็วและถูกต้องใน
การให้บริการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
และรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 จากการศึกษาความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้พบว่าความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ 
ค่านิยม และประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับความพึงพอใจต่อการแสวงหาข่าวสาร  
ของผู้วิจัยซึ่งความพึงพอใจต่อการแสวงหาข่าวสารนั้น จะต้องอาศัยการรับรู้ การเข้าถึง ประสบการณ์
ต่อการแสวงหาข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือใหม่หรือส่ือด้ังเดิม เมื่อผู้บริการนั้นได้แสวงหา
ข่าวสารพวกนั้นแล้วจะเกิดความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีพวกเขาได้
ประสบกับส่ือนั้น ๆ และจะมีการกลับมาแสวงหาข่าวสารจากส่ือนั้นอีกไม่ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม 
โดยวิธีการวัดค่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของวิจัยนี้ โดยวิธีการให้คะแนนความพึงพอใจ 
(Rating Customer Satisfaction) 
 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว (Tourism Behavior) 

2.5.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียว เป็นการกระทำของนักท่องเท่ียวโดยท่ีอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เป็น
การกระทำเพื่อตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ งในสภาพการณ์ใด ๆ โดยท่ีพฤติกรรมภายนอกของ
นักท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผู้อื่นสังเกตได้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 
ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behavior) เป็นการทำงานของอวัยวะ 
ต่าง ๆ ภายในร่างกาย รวมถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดท่ีถูกควบคุมอยู่ภายใน ซึ่งแต่ละส่วนมี
ความสัมพันธ์กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่   
องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีสำคัญมี 7 ประการ คือ 

1)  เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวทุก ๆ พฤติกรรมจะต้องมีเป้าหมาย
ในการกระทำ เช่น นักท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเมื่อตนเริ่ม
ท่องเท่ียว สภาพแวดล้อมในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็นท้ังเป้าหมายหรือทางผ่านก็ยังคงสภาพความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศน์ดังเดิม 

2)  ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการทำกิจกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น นักท่องเท่ียวที่รักการผจญภัย นิยมท่ีจะไปปีนเขา 
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ปีนหน้าผา นักท่องเท่ียวเหล่านี้จะต้องมีความพร้อมท้ังสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมท่ีจะทำกิจกรรท่ี
ตนชอบได้อย่างดี เป็นต้น 

3)  สถานการณ์ หมายถึง ลำดับเหตุการณ์หรือโอกาสท่ีอำนวยต่อการเลือกกระทำ
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น การไปท่องเท่ียวตามหมู่เกาะต่าง ๆ ควรเลือก
ไปในช่วงท่ีคล่ืนลมสงบ ไม่ควรไปทำกิจกรรมนี้ในขณะท่ีเป็นฤดูฝน หรือช่วงท่ีมีพายุฝนฟ้าคะนอง  
เป็นต้น 

4)  การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตนเองให้เกิดความพอใจมากท่ีสุดต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ เช่น เวลา 12 นาฬิกาเป็น
เวลาท่ีนักท่องเท่ียวควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น 

5)  การตอบสนอง คือ การเลือกตัดสินใจกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีตนได้
ตัดสินใจเลือกแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ เช่น นักท่องเท่ียวท่ีตัดสินใจจะเดินทางท่องเท่ียว
ในช่วงวันหยุด เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเท่ียวจึงจะต้องมีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมท่ีได้กำหนดไว้ ต้ังแต่การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว การเดินทาง การจองท่ีพัก  

6)  ผลลัพธ์ท่ีตามมา คือ ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาจ
ได้ผลตามท่ีคาดหวังไว้หรือตรงกันข้าม เช่น นักท่องเท่ียวได้มีการกำหนดการเดินทางด้วยเครื่องบินไว้ 
เพื่อสะดวกต่อการเดินทางและรวดเร็ว แต่ปรากฏว่า ณ เวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน ส่งผลให้
สนามบินต้องปิดทำการ เครื่องบินไม่สามารถข้ึน-ลงจอดได้ ผลลัพธ์ของนักท่องเท่ียว คือ ไม่สามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ได้ 

7)  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกภายใต้จิตใจท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงท่ีกระทำลง
ไปไม่บรรลุตามคาดหมาย ดังนั้นนักท่องเท่ียวจะต้องกลับมาแปลความหมายและคิดไตร่ตรอง เพื่อ
เลือกหาวิธีการใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการหรืออาจจะล้มเลิกความต้องการนี้ไป และเปล่ียน
ใหม่ เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ เช่น ใน ช่วงพฤศจิกายนปี 2008 ได้เกิดการก่อ
วินาศกรรมท่ีเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย นักท่องเท่ียวท่ีต้ังใจเดินทางไปท่องเท่ียวเมืองนี้เกิดความ
ผิดหวังและความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ดังนั้นนักท่องเท่ียวอาจจะเลิกความ
ต้ังใจท่ีจะเดินทางหรืออาจเปล่ียนการเดินทางไปเมืองอื่นแทนเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น 
 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมท้ังกระบวนการในการ
ตัดสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก ซึ่งประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 1) ช่วยให้นักการ
ตลาดเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักท่องเท่ียว ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
หาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักท่องเท่ียวในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น 2) ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ดีขึ้น 3) เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวให้ตรงกับชนิดของสินค้าและบริการท่ีต้องการ 4 ) ช่วยในการปรับปรุง 
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่ง (ชวัลนุช อุทยาน, 2551) 
 

2.5.2  กระบวนการพฤติกรรม (Process of Behavior) 
 1) พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ต้องมีสาเหตุทำให้เกิด 
 2) พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุ้น 
 3) พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
 

2.5.3 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานท่ีซึ่งเป็นท่ีอาศัยอยู่ประจำไปยัง
สถานท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราวและเดินทางกลับไปสถานท่ีอาศัยเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพโดยตรง แม้ว่ารูปแบบของการท่องเท่ียวบางประเภทจะมีเรื่องของอาชีพ หรือธุรกิจการ
งานเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง เช่น การท่องเท่ียวในรูปแบบของการจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัด
ฝึกอบรม นักท่องเท่ียวหรือผู้เดินทางท่องเท่ียวมักมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายต่อการ
เดินทางท่ีแตกต่างกันออกไป โดยมีปัจจัยประกอบท่ีเป็นตัวสนับสนุน หรือแรงผลักท่ีเป็นส่วนบุคคลซึ่ง
ไม่เท่ากัน ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ รายได้ เวลา โอกาสครอบครัว การได้รับข้อมูลข่าวสารและความสนใจ
ส่วนบุคคล เช่น สนใจเรื่องราวของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณี  ประวัติศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม 
นันทนาการ หรือความต้องการท่ีจะได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวต่างก็คาดหวังท่ีจะได้รับ คือ ความสุข ความสนุกสนาน  ความ
เพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ท่ีสนองตอบความต้องการส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ 
 Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากท่ีพักอาศัยของตน แล้วกลับมาเกินกว่า 24 
ช่ัวโมงและได้พักแรมท่ีไหนแห่งหนึ่งช่ัวคาบเวลาหนึ่ง บางประเทศก็เรียกว่า Night Visitor 
 Excursionist หมายถึง นักท่องเท่ียวแบบเช้าไป เย็นกลับ หรือกลับมาถึงบ้านภายใน 24 
ช่ัวโมงโดยไม่พักแรม ณ ท่ีใด บางประเทศก็เรียกว่า Day Visitor 
 Visitor หมายถึงอย่างเดียวกับ Tourist แต่เป็นคำท่ีประเทศหนึ่งใช้เรียกนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศท่ีเข้ามาในประเทศของตน และบางทีก็เรียกเต็มยศว่า Foreign Visitor นอกจากนี้ในประเทศ
ท่ีใช้คำ Visitor แทนคำ Tourist นี้ มักจะใช้คำว่า Tourist หรือ Domestic Tourist หมายถึง
นักท่องเท่ียวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วท่องเท่ียวไปแต่เฉพาะภายในประเทศของตนเอง 
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2.5.4 ประเภทของนักท่องเที่ยว 
 การจัดประเภทของนักท่องเท่ียวสามารถจำแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้ 

2.5.4.1  ตามการจัดการเดินทาง 
 1) Mass Tourists กลุ่มนัก ท่องเท่ียวท่ีมีจำนวนมาก มีการเดินทาง

ท่องเท่ียวในรายการ เดียวกันพักโรงแรมในระดับเดียวกัน รับประทานอาหาร และทำกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอื่น ๆ ในแบบเดียวกัน 

 2) Eco Tourists นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยมีจุดประสงค์ท่ีมุ่ง
รักษาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศ 

2.5.4.2 ตามจำนวนมากน้อยของนักท่องเท่ียว 
 1)  เป็นกลุ่ม (Group Tour หรือ Escort Tour) 
 2)  เป็นส่วนบุคคล (Independent Tour) 
2.5.4.3 วัตถุประสงค์ของการเดินทางตามความมุ่งหมายของนักท่องเท่ียว  
ซึ่งแบ่งได้ 8 ประการ คือ (สุชาณัฐ วนิชปริญญากุล, 2556) 
 1)  การท่องเท่ียวเพื่ อพั ก ผ่อน ในวันหยุด (Holiday-mass Popular 

Individual) 
 2)  การท่องเท่ียวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการ

เดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ เช่น การศึกษาความเป็นอยู่ การชมศิลปะ ดนตรี ละคร 
เป็นต้น 

 3)  การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อการ
ทำวิจัยการศึกษา สอนหนังสือ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะต้องอยู่สถานท่ีนั้น ๆ  เป็น
เวลานาน 

 4)  การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Sport and Recreation) เป็น
การเดินทางเพื่อไปรับชม ไปแข่งขันกีฬาหรือนันทนาการต่าง ๆ 

 5)  การท่องเท่ียวเพื่อประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical 
and Special Interests) 

 6)  การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อ
ทำงานอดิเรก เช่น การวาดภาพ การเขียนนวนิยาย เป็นต้น 

 7)  การท่องเท่ียวเพื่อเย่ียมญาติมิตร (Visiting Friend and Relative)  
 8)  การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางของนักธุรกิจท่ีจัด

เวลาบางส่วนของการเดินทางหลังทำธุรกิจเสร็จส้ินแล้ว ใช้เวลาในการท่องเท่ียวก่อนเดินทางกลับ 
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2.5.5 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว  
 Swarbrook and Horner (1999) ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว ไว้ดังนี้ 

1)  การท่องเท่ียวเพื่อเยียมเยือนเพื่อนและญาติพี่น้อง (Visiting Friends and 
Relatives) 

2)  การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) 
3)  การท่องเท่ียวแบบอิงศาสนา (Religious Tourism) 
4)  การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) 
5)  การท่องเท่ียวแบบสวัสดิการ (Social Tourism) 
6)  การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational Tourism) 
7)  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
8)  การท่องเท่ียวแบบชมทิวทัศน์ (Scenic Tourism) 
9)  การท่องเท่ียวแบบการแสวงหาความสำราญ (Hedonistic Tourism) 
10) การท่องเท่ียวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำกิจกรรม (Activity Tourism) 
11) การท่องเท่ียวแบบมุ่งความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 

 
2.5.6 การกำหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวได้กำหนดรูปแบบของนั ก ท่องเท่ียว (Typology: A 
Systematic Classification or Study of Types) เพื่ออธิบายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว การพัฒนา
รูปแบบของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การกำหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาจทำได้หลายวิธี ท้ั งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และวิธีการท่ีใช้ 
 การกำหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวรูปแบบพื้นฐานท่ีสุดคือ การแบ่งนักท่องเท่ียว
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่ งว่าบุคคลนั้นเป็น  1) 
นักท่องเท่ียว (Tourists) 2) นักเดินทาง (Travelers) นักท่องเท่ียวคือ บุคคลท่ีซื้อรายการนำเท่ียว
เหมาจ่ายจากบริษัทนำเท่ียว ในขณะท่ีนักเดินทางคือ บุคคลซึ่งวางแผนและจัดการการเดินทางด้วย
ตนเอง เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง จองท่ีพักเอง กำหนดสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยตนเอง เป็นต้น 
 Perreault, Dorden, and Dorden (1977) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวออกเป็น 
4 รูปแบบ ได้แก่ 

1)  นักท่องเท่ียวแบบประหยัดค่าใช้จ่าย (Budget Travelers) โดยท่ัวไปแล้ว
นักท่องเท่ียวประเภทนี้ มีรายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเท่ียวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ 



 48 

2)  นักท่องเท่ียวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี
ระดับการศึกษาดีและมีรายได้ปานกลางถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือ
การท่องเท่ียวแบบผจญภัย 

3)  นักท่องเท่ียวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นักท่องเท่ียวกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมักใช้เวลาท่องเท่ียวในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่าง ๆ และคิดเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปท่ีไหน และเดินทางอย่างไร นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้
ค่อนข้างมีความกระตือรือร้น แต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 

4)  นักท่องเท่ียวท่ีชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates 
Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีรักการท่องเท่ียวเดินทางอย่างมาก ไม่สนใจการท่องเท่ียวในระหว่าง
วันหยุดสุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางท่ีใช้ระยะเวลานานมากกว่า 
 Cohen (1972) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไว้ ดังนี้ 
 1)  นักท่องเท่ียวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีให้
ความสำคัญในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย 
 2)   นักท่องเท่ียวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) 
เป็นนักท่องเท่ียวที่พยายามหาแนวทางเพื่อหลีกเล่ียงความจำเจในชีวิตประจำวัน 
 3)  นักท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์อย่างแท้จริง คนกลุ่มนี้สนใจศึกษาและช่ืนชอบท่ีได้รับประสบการณ์
ท่ีแท้จริงของแหล่งท่องเท่ียวที่ไปสัมผัส เช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน ก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของ
คนท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมด้ังเดิมต่าง ๆ ของสเปน 
 4)  นักท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) ลักษณะท่ีเห็น
ได้อย่างเด่นชัดของนักท่องเท่ียวประเภทนี้คือ ชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้และทำความ
เข้าใจในวิถชีีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคนท้องถิ่น 
 5)  นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ใ ช้ ชี วิ ต แ บ บ ค น ท้ อ ง ถิ่ น  (The Existential Tourists) 
นักท่องเท่ียวประเภทนี้ต้องการฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น 
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน เช่น นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้เวลาอยู่
ในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศไทย อย่าง พัทยาหรือเชียงใหม่ พยายามใช้ชีวิตแบบเดียวกับคน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 
 Swarbrook and Horner (1999) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไว้ ดังนี้ 

1)  นักท่องเท่ียวท่ีหลงใหลในทะเล (Active Sea Lovers) 
2)  นักท่องเท่ียวท่ีชอบผูกมิตร (Contact-Minded Holiday Makers) มีจิตใจชอบ

พบปะกับผู้อื่น แสวงหามิตรใหม่โดยเฉพาะท่ีเป็นคนท้องถิ่น 
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3)  นักท่องเท่ียวท่ีชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงาม ภูมิทัศน์
ของแหล่งท่องเท่ียว 

4)  นักท่องเท่ียวท่ีแสวงหาการพักผ่อน (Rest-seekers) ใช้เวลาไปกับการนอน
พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการทำกิจกรรมอื่น ๆ 

5)  นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่ 
6)  นักท่องเท่ี ยวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว  (Family-orientated) เป็ น

นักท่องเท่ียวที่หลงใหลในธรรมชาติ และชอบท่องเท่ียวแบบไปเป็นครอบครัว 
7)  นักท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเท่ียวที่เน้น

ความปลอดภัย 
 จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเท่ียวของผู้วิจัยโดยจะสอดคล้องกับงานวิจัยรัตนาภรณ์ 
ถาวร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการท่ีพักแรมในจังหวัด
เชียงใหม่” พบว่า นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสภานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ขณะท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีอายุ 41-50 
ปี สำหรับการศึกษาพฤติกรรมในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อมาท่องเท่ียวอย่างเดียวและนิยมในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน และเดินทางมาเชียงใหม่มากกว่า 1 ครั้ง ส่วน
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางท่องเท่ียวแบบคนเดียวและเดินทางมาเชียงใหม่เป็นครั้งแรก สำหรับ
พฤติกรรมการใช้บริการท่ีพักประเภทโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาตินิยมพักโรงแรมท่ีมีท่ีต้ังในเขตเมือง ทำการจองล่วงหน้า และจ่ายเงินสด ข้อมูลท่ีใช้ในการ
หาท่ีพัก นักท่องเท่ียวชาวไทยจะทราบข้อมูลมาจากคำบอกเล่าของญาติและกลุ่มเพื่อน ส่วน
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติหาข้อมูลท่ีพักจากอินเทอร์เน็ต ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการท่ีพัก
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย คือ ราคาท่ีพักท่ีมีหลายระดับให้เลือก รองลงมาคือ ท่ีพักมีความสะอาด 
ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คือ ราคาท่ีพักท่ีมีหลายระดับให้เลือก รองลงมาคือความปลอดภัยใน
ชีวิต 
 งานวิจัยของจรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
ภาคเหนือของนักท่องเท่ียวชาวไทย” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นท้ังเพศ
ชายและเพศหญิง ซึ่งมีปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 21-40 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้น้อยกว่า 20 ,000 
บาทต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อนเป็นวัตถุประสงค์หลัก 
จำนวนวันท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินมาทางมามากว่า 3 วัน และนิยมเดินทางในช่วง



 50 

วันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสวงหาข้อมูลจาก
บุคคลใกล้ชิด ได้แก่ ญาติพี่น้อง และบุคคลในครอบครัว บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเท่ียว
ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามเอง นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังนิยมเดินทางท่องเท่ียวร่วมกับบุคคล
ในครอบครัว และนิยมเดินทางเป็นกลุ่มต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป โดยมีการวางแผน จัดโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเท่ียวด้วยตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเดินทางในภาคเหนือมากท่ีสุด คือ 
จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือ เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง และสุโขทัย ตามลำดับ และสนใจท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมมากกว่ารูปแบบอื่น โดยแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสนใจได้แก่ วัด พระธาตุและ
ศาสนา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญของปัจจัยด้านความ
สวยงาม ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อยคือ ความสวยงาม/ความ
น่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ช่ือเสียง และความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว โดยเพศหญิงให้
ความสำคัญมากกว่าเพศชายต่อปัจจัยด้านความสวยงามและความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว และ
ความเหมาะสมของโปรแกรมการท่องเท่ียวกับระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ท่ีมีรายได้สูงให้ความสำคัญ
ปัจจัยด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย และการ
เดินทางท่องเท่ียวในภาคเหนือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ี
สวยงามและความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบปัญหาท่ีนักท่องเท่ียวมักพบ
เจอส่วนใหญ่ ได้แก่ ความเส่ือมโทรมของสถานท่ีท่องเท่ียว และสภาพภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเท่ียวไม่
เป็นระเบียบและสวยงาม 
 จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเท่ียวจากงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ทำการตัวแปรต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสมมติฐานข้อ 1 -3 และทดสอบสมมติฐานจากการเก็บ
แบบสอบถามของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีไปท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรช่ัน (Generation) 

 ประเด็นการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเจนเนอเรช่ันนั้น บรรดานักวิจัยและนักการตลาดได้ทำการ
แบ่งประชากรออกเป็นเจเนอเรช่ัน ต่าง ๆ ตามช่วงอายุ ท่ีแตกต่างกัน โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 
เจนเนอเรช่ันจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในช่วงเวลาท่ีมีความสำคัญ รวมถึงจุดเปล่ียนทาง
ประวัติศาสตร์ท้ังในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น เหตุการณ์สงครามโลก เศรษฐกิจตกต่ำ รวมท้ังการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือ สังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่ง
เหตุการณ์ต่าง ๆเหล่านั้นล้วนส่งผลให้แนวคิดของคนในแต่ละเจเนอเรช่ันมีความแตกต่างกัน โดยแต่
ละเจนเนอเรช่ันล้วนถูกหลอมรวมให้มีความคิด (Mindset) ค่านิยม ทัศนคติ มุมมองทางสังคม และมี
พฤติกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน โดยจะเป็นลักษณะเฉพาะท่ีเกิดขึ้นอย่างถาวร และเติบโตไปพร้อมกับคนใน
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เจนเนอเรช่ันนั้น (เกริดา โครตชารี, 2555) อีกท้ังช่วงอายุท่ีแตกต่างกันนี้ทำให้ลักษณะการใช้ชีวิตและ
มุมมองในการทำงานระหว่างเจนเนอเรช่ันแตกต่างกันอย่างชัดเจนท้ังจากปัจจัยภายนอกและกระแส
โลกาภิวัตน์ 
 

2.6.1 ความหมายและลักษณะของเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ 
 การศึกษาในเรื่องของเจเนอเรชั่นนั้นเป็นเรื่องท่ีผู้คนให้ความสนใจศึกษาและเป็นท่ีสนใจอย่าง 
มาก โดยเฉพาะด้านของสังคมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ท้ังสังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ หรือการตลาดใน
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยอาศัยมุมมองหรือแนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรช่ันเป็นเกณฑ์ใน 
การแบ่งกลุ่มคนตามแนวคิดของชาวตะวันตก ซึ่งได้มีการแบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันตามช่วงอายุ 
และลักษณะเฉพาะของแต่ละเจเนอเรชั่น ซึ่งได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส เจนเนอเรชั่น X และเจนเนอเรช่ัน Y 
(รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2555) 
 โดยเจนเนอเรช่ันแรกท่ีได้กล่าวไว้ คือ เจนเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) หรือ
อาจ เรียกว่า “เจนเนอเรช่ันบี”- Gen B ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964 หรือ
ระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 โดยขณะนั้นเป็นช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จึง ส่งผลให้ลักษณะของคนกลุ่มนี้ เป็นคนท่ีมีความอดทน ยืดหยุ่น ยอมรับกับการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดี  
 ต่อมาคือ เจนเนอเรช่ัน X คือ ผู้ท่ีเกิดในปี ค.ศ. 1965-1979 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2508- 
2522 ซึ่งเป็นช่วงท่ีสภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มเกิดการถดถอย การจ้างงานต่ำ ทำให้คนจำนวนเด็กท่ีเกิด 
ในเจนเนอเรช่ันนี้ลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเจนเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ส จึงเรียกได้อีกอย่าง
ว่า Baby Bust Generation กลุ่มคนในเจนเนอเรช่ันนี้ให้ความสำคัญกับการทำงาน และเริ่มใช้
เทคโนโลยี ในการทำงานได้เป็นอย่างดี  
 ส่วนเจนเนอเรช่ัน Y หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980-1996 หรือระหว่างปี พ.ศ. 
2523-2539 โดยคนกลุ่มนี้จะเป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์สท่ีมีลูกช้า ลักษณะของคนกลุ่มนี้ คือ มี 
ความเช่ือมั่นและยึดถือตนเองเป็นหลัก จึงทำให้เจนเนอเรช่ันอื่น ๆ ต่างมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวกเห็น
แก่ตัว ไม่เช่ือฟัง อีกท้ังคล่ังไคล้เทคโนโลยี เพราะเกิดมาในช่วงท่ีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะ
ใน ด้านของการส่ือสารข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษา
พฤติกรรมการแสดงตัวตนของเจนเนอเรช่ันเบบี้ บูมเมอร์ส และเจนเนอเรช่ันวายท่ีมีช่วงอายุ  
และประสบการณ์ ต่าง ๆ  ค่อนข้ างแตก ต่างกัน อย่ างชัด เจน  สอดคล้องกับ แนวคิดของ 
เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มเจนเนอเรช่ัน Y ไว้ว่า กลุ่มนี้มีความ
เป็นตัวเองสูง คุ้นเคยกับเทคโนโลยี คุยหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดีย 
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 งานวิจัยของอดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ (2561) เรื่อง พฤติกรรมการใช้ส่ือของกลุ่มเจนเนอเรช่ัน X 
และเจเนอเรช่ัน Y พบว่า กลุ่มเจนเนอเรช่ัน X ซึ่งมีอายุระหว่าง 39-53 ปี มีพฤติกรรมเปิดรับส่ือแบบ
กลัวตกข่าว โดยเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของส่ือใหม่ (New Media) เพื่อติดตามข่าวสารให้
ทันต่อกระแสสังคมเท่านั้น แต่ให้ความเช่ือถือในระดับน้อย แต่จะเช่ือถือส่ือด้ังเดิม (Traditional 
Media) เช่น โทรทัศน์ มากกว่า โดยจะเปิดรับผ่านส่ือด้ังเดิม (Traditional Media) คือ โทรทัศน์ 
(84.00%) ส่ือส่ิงพิมพ์ (74.50%) และ วิทยุ (66.25%) ตามลำดับ 
 Rosen (2010) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของผู้คนแต่ละเจนเนอเรช่ันในสังคมอเมริกา โดยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคส่ือ (Media 
Consumption) ท้ังการใช้อินเทอร์เน็ต ฟังเพลง เล่นเกมส์ คุยโทรศัพท์ การสนทนาออนไลน์ การส่ง
ข้อความผ่านอีเมล และการดูโทรทัศน์ของคนเจนเรอเนชั่นต่าง ๆ ในสังคมอเมริกา 
 Weiss (1995) ได้อธิบายไว้ว่า เนื่องจากเจนเนอเรช่ัน Y เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น จึงมี
พฤติกรรมชอบแสวงหาข้อมูล เปิดรับส่ิงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดขึ้นมา
ในยุคของพัฒนาการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงนับได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะหลากหลาย มี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ือหลากชนิด เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดน และสามารถเช่ือมต่อกับผู้คน
ได้ท่ัวโลก 
 ปทุมพร ศรีวิชัย (2544) ซึ่งพบว่าส่ือท่ีคนเจนเนอเรช่ัน X นิยมเปิดรับมากท่ีสุด ได้แก่ ส่ือ
โทรทัศน์ (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ ส่ือหนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 90.2) ส่ือวิทยุ (ร้อยละ 86.8) และส่ือ
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 67.6) ตามลำดับ 
 พรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง (2545) ท่ีทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับส่ือต่าง ๆ ของคน 
เจนเนอเรชั่น X พบว่า ส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่น X เปิดรับมากท่ีสุด ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ 
 

2.7 แนวคิดในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) 

2.7.1 ความหมายของการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 
 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูล หรือเป็นการ
แบ่งคน สัตว์ ส่ิงของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งดังนี้ 
“ให้หน่วยท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะสนใจเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่หน่วยท่ีอยู่ต่างกลุ่มจะมี
ลักษณะท่ีสนใจต่างกัน” 
 คำว่าลักษณะท่ีสนใจอาจจะมีได้หลายตัวแปร เช่น ถ้าสนใจความคิดเห็นทางการเมือง  
จะมีคำถามหลาย ๆ คำถามในด้านการเมือง และจะนำคำตอบเหล่านั้นมาแบ่งกลุ่ม  
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 การจัด Case (หมายถึง คน สัตว์ ส่ิงของ หรือ องค์กร ฯลฯ) เป็นการจัดตัวแปรออกเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ ต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป Case ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกัน ส่วน 
Case ท่ีอยู่ต่างกลุ่มจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน    
 ตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมากกว่าตัวแปรท่ีอยู่ต่างกลุ่มกัน  
 ตัวแปรท่ีอยู่ต่างกลุ่มกันจะมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย  เช่น มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะจัดส่ิงของ (Object) n ส่ิงให้อยู่เป็นกลุ่ม ๆ โดยท่ีส่ิงของท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันมี
ลักษณะคล้ายกัน (Similarity) หรือใกล้ชิดกัน (Closeness) ตัวอย่างผังข้อมูลขา้งล่างนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 การจัดกลุ่มเดียวกันของตัวแปรย่อย ๆ 
 
 ตัวแปรท่ี 1 ตัวแปรท่ี 2… ตัวแปรท่ี K… ตัวแปรท่ี P 
หน่วยที่ 1: X11 X12 X1k X1p 
หน่วยที่ 2: X21 X22 X2k X2p 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
หน่วยที่ j: Xj1 Xj2 Xjk Xjp 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
หน่วยที่ n: Xn1 Xn2 Xnk Xnp 
 
หมายเหตุ:  Xjk  หมายถึง การวัดหรือค่าครั้งท่ี j ของตัวแปร  k 
  
 จะเห็นว่าแต่ละหน่วยถูกวัดด้วยตัวแปร p ตัว หน่วยท่ีในท่ีนี้ก็คือ ส่ิงของท่ี n นั้นเอง ในการ
วิเคราะห์จัดกลุ่มอาจเรียกทับศัพท์ เช่น item case หรือ object แล้วแต่ว่าคำไหนส่ือความหมายได้
มากกว่ากัน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จัดกลุ่มนอกจากจะจัดส่ิงของให้อยู่เป็นกลุ่ม ๆ แล้ว เรายัง
สามารถใช้แนวคิดนี้จัดตัวแปร p ตัวให้อยู่เป็นกลุ่ม ๆ ได้ด้วย 
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2.7.2 วัตถุประสงค์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 
 การวิเคราะห์กลุ่มเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการจัดกลุ่มโดยไม่ทราบมาก่อนว่าควรมีกี่กลุ่ม แต่จะแบ่ง
ตามค่าของตัวแปรท่ีนำมาใช้ในการแบ่ง โดยให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีความคล้ายกันในตัวแปรท่ี
ศึกษา แต่หน่วยท่ีอยู่ต่างกลุ่มกันจะมีความต่างกัน ดังเช่นในตัวอย่างท่ี 1 คนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีอายุ
และรายได้ใกล้เคียงกัน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มจะขึ้นอยูก่ับสาขาท่ีจะนำไปประยุกต์ใช้ดังนี้ 
 1)  ด้านการแพทย์ 

  (1)  จัดกลุ่มคนไข้ตามอาการหรือความรุนแรงของโรค เพื่อให้สะดวกต่อการ
เลือกใช้วิธีการรักษาท่ีแตกต่างกันตามความรุนแรงของโรค 

   (2)  จัดกลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพคล้ายกันไว้ด้วยกัน 
  (3)  จัดกลุ่มประเทศต่าง ๆ ตามความเจริญด้านสาธารณสุข โดยใช้ตัวแปรหรือ

ดัชนีด้านสาธารณสุข เช่น อัตราคนป่วยโรคต่าง ๆ อายุเฉล่ีย ค่ารักษาพยาบาลเฉล่ียต่อประชากร 1 
คน เป็นต้น 
 2)  ด้านการตลาด 

  (1)  แบ่งผู้บริโภคหรือลูกค้าตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าต่าง ๆ โดยให้ลูกค้า
ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค หรือการซื้อสินค้าท่ีคล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการ
บริโภคต่างกันจะอยู่ต่างกลุ่มกัน เมื่อจัดกลุ่มแล้วจะทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแปรท่ีนำมาใช้ในการจัดกลุ่มอาจใช้ตัวแปรด้าน
พฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า 

  (2)  ใช้วางแผนทางด้านการตลาดในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน โดยเริ่มต้นด้วยการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแบ่งพื้นท่ี หรือจังหวัดท่ีประชากรมีพฤติกรรมการบริโภคคล้ายกัน หรือมี
ลักษณะประชากรศาสตร์คล้ายกัน เช่น จำนวนประชากร รายได้เฉล่ีย ขนาดพื้นท่ี อาชีพ ทัศนคติของ
คนในพื้นท่ี หรือเป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพเศรษฐกิจคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
 3)  ด้านการศึกษา 
   จัดกลุ่มนักเรียนตามผลการเรียน (GPAX) ระดับสติปัญญา (IQ) ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้นักเรียท่ีผลการเรียนระดับสติปัญญา และระดับการศึกษาของผู้ปกครองใกล้เคียง
กัน ส่วนนักเรียนท่ีอยู่ต่างกลุ่มกันจะมีผลการเรียนระดับสติปัญญาและการศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน 
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวางแผน เลือกเนื้อหา หรือเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม 
โดยต่างกลุ่มกันอาจต้องใช้วิธีการสอนท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุด 
 การนำเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มไปใช้ในด้านต่าง ๆ จะพบว่าการเลือกตัวแปรท่ีนำมาใช้ใน
การจัดกลุ่มนั้นมีความสำคัญมาก ถ้าผู้วิจัยเลือกตัวแปรท่ีไม่ได้ทำให้คนท่ีอยู่ต่างกลุ่มกันมีความ
แตกต่างกันแล้ว จะทำให้ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้อง เช่น ด้านการตลาด ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มพื้นท่ีหรือ
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จังหวัด ผู้วิจัยจะต้องศึกษาว่าตัวแปรใดบ้างท่ีมีอิทธิพลท่ีทำให้กลุ่มต่าง เช่น จำนวนประชากร รายได้
เฉล่ีย อาชีพ สภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ถ้าในการจัดกลุ่มด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นการจัดประเภทกลุ่มโดยใช้
ข้อมูลด้านสาธารณสุข ตัวแปรท่ีใช้อาจเป็นจำนวนแพทย์ต่อจำนวนประชากร จำนวนเภสัชกรและ
พยาบาลต่อจำนวนประชากร จำนวนเตียงในโรงพยาบาลต่อจำนวนประชากร อัตราคนป่วย อายุเฉล่ีย 
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยต้องการจัดกลุ่มประเทศท่ีมีระบบสาธารณสุขคล้ายกันอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน เมื่อทำการจัดกลุ่มแล้ว ควรจะศึกษาลักษณะของบุคคล หรือขององค์กรท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
เพื่อนำมาใช้วางแผนงานต่อไป 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2540) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของเทคนิควิธี Cluster  Analysis ว่า 
เทคนิค Cluster Analysis มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ การจัดกลุ่มหน่วยวิเคราะห์ และ
การจัดกลุ่มตัวแปร ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กัลยา วานิชย์บัญชา (2544) สามารถกล่าวโดยรวมคือ 
เพื่อจัดกลุ่ม Case ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การแพทย์ การปกครอง ฯลฯ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างท่ี 1  ใช้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่ต่างกลุ่มกัน  ซึ่งจะ 
ทำให้สามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การท่ีจะแยกกลุ่มผู้บริโภค
ออกเป็นกลุ่มย่อยได้ จะต้องพิจารณาถึงตัวแปรท่ีใช้ในการจัดกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้ท่ีอยู่ต่างกลุ่ม
มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกัน ตัวแปรดังกล่าวอาจประกอบด้วยอาชีพ อายุ รายได้ เป็นต้น 
 ตัวอย่างท่ี 2  ใช้วางแผนเพื่อการทดสอบตลาด เช่น อาจมีการจัดกลุ่มพื้นท่ีหรือจังหวัด
โดยรวมพื้นท่ี หรือจังหวัดท่ีคล้ายกันไว้ด้วยกัน เพื่อจะกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน
สำหรับพื้นท่ีท่ีอยู่ท่ีต่างกลุ่มกัน สำหรับตัวแปรท่ีควรนำมาพิจารณา อาจเป็นจำนวนประชากร รายได้
เฉล่ีย อาชีพของคนในพื้นท่ี พฤติกรรม ทัศนคติของคนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ตัวอย่างท่ี 3  การเปรียบเทียบรถยนต์ยี่ห้อต่าง  ๆ โดยท่ี 1 Case คือ รถยนต์ 1 ยี่ห้อ  
ซึ่งพิจารณาจากตัวแปร เช่น ความถี่ในการซ่อม ลูกสูบ ระบบเบรก ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร ราคา  
เป็นต้น 
 ตัวอย่างท่ี 4  การจัดกลุ่มประเทศ อาจใช้ดัชนีทางด้านสาธารณสุข เป็นตัวแปรท่ีใช้ในการจัด
กลุ่ม เช่น จำนวนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จำนวนเตียงในโรงพยาบาล สัดส่วนของไขมันและแป้งใน
อาหาร ในท่ีนี้ 1 Case คือ 1 ประเทศ โดยให้ประเทศท่ีมีระบบสาธารณสุขคล้ายกันอยู่ด้วยกัน ถ้า
ประเทศท่ีมีระบบสาธารณสุขต่างกันจะอยู่ต่างกลุ่มกัน 
 จากตัวอย่างท่ี 1 และ 2 ข้างต้น จะพบว่าการเลือกตัวแปรเพื่อนำมาใช้จัดกลุ่ม  Case มี
ความสำคัญมาก เพราะถ้าผู้วิจัยเลือกตัวแปรท่ีไม่ได้ทำให้ Case แตกต่างกัน จะทำให้ไม่สามารถจัด
กลุ่มได้ถูกต้อง การเลือกจะต้องพิจารณาว่าตัวแปรใดบ้างท่ีมีอิทธิพลทำให้เกิดความแตกต่าง ตัวอย่าง
ท่ี 2 การจัดกลุ่มจังหวัด ถ้าไม่ได้นำตัวแปรจำนวนประชากร รายได้ อาชีพ เข้ามาพิจารณา การจัด



 56 

กลุ่มก็อาจไม่สามารถสร้างเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได้ถูกต้อง และเมื่อแบ่ง Case เป็นกลุ่มย่อยแล้ว จะ
สามารถศึกษาถึง Profile หรือลักษณะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มได้ เพื่อนำมาใช้วางแผนด้านการตลาด
ต่อไป (กรณีท่ีเป็นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค) เมื่อใช้จัดกลุ่มตัวแปร การจัดกลุ่มตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน จะเป็นการลดจำนวนข้อมูลท่ีมีจำนวนมากให้น้อยลง  ทำให้ง่ายต่อการ
วิเคราะห์ เช่น เดิมมี 100 Case 20 ตัวแปร รวมข้อมูลท้ังหมด 2,000 ค่า (100 × 20) แต่ถ้าจัดกลุ่ม
ตัวแปร 20 ตัว เหลือเพียง 3 กลุ่ม จะทำให้ข้อมูลลดลงเหลือเพียง 300 ค่า (3 × 100)  
 นอกจากนั้นการจัดก ลุ่มตัวแปรทำให้ทราบว่า  ตัวแปรใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์กัน  
การเปล่ียนแปลงของตัวแปรบางตัวย่อมมีผลกระทบต่อตัวแปรอื่น  ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ดังกล่าว 
 

2.7.3 คุณสมบัติของเทคนิควิธี Cluster Analysis 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2540) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของเทคนิควิธี Cluster Analysis ไว้
หลายประการด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.7.3.1 ความต้องการทางด้านข้อมูล  
 สำหรับการวิเคราะห์จัดกลุ่มหน่วยวิเคราะห์ผู้วิจัยอาจใช้ข้อมูลท่ีระบุหน่วยวิเคราะห์
และตัวแปรตามท่ีจัดเก็บมาได้เลย เช่น การวิเคราะห์ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้องต้น ส่วนการวิเคราะห์จัดกลุ่ม
ตัวแปร ผู้วิจัยไม่อาจจะใช้แฟ้มข้อมูลดังกล่าวได้โดยใช้เมตริกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แทนได้ 

2.7.3.2 แนวคิดพื้นฐาน  
 ส่ิงสำคัญท่ีสุดของการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม คือตัวแปรท่ีใช้ หากผู้วิจัยไม่ได้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับตัวแปรท่ีสำคัญ ๆ ผลท่ีได้ก็จะไม่ดีหรือทำให้ไขว้เขวได้ ท้ังนี้เพราะตัวแปร ท่ีเลือกไว้ต้ังแต่แรกจะ
เป็นส่ิงท่ีกำหนดคุณสมบัติของส่ิงท่ีระบุความเป็นกลุ่มย่อย เช่น ในการจัดกลุ่มโรงเรียนในเมือง หากผู้วิจัย
ไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนนักเรียนและครู ขนาดของโรงเรียนก็ไม่อาจเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได้ 

2.7.3.3 ความคล้ายกันของหน่วย  
ความคิดเกี่ยวกับความคล้ายของหน่วยศึกษา เป็นเทคนิคของการวิเคราะห์ทางสถิติ

หลายวิธี โดยท่ัวไปการวัดความคล้ายจะพิจารณาจากความห่างระหว่างวัตถุ หรือพิจารณาจากความ
คล้ายกัน  

2.7.3.4 การวัดความห่าง  
วิธีการวัดความห่างสามารถวัดได้หลายวิธี วิธีการหนึ่งท่ีนิยมวัดกันมาก เรียกว่า 

ระยะห่างเชิงยูคลิดยกกำลังสอง (Squared Euclidean Distance) คือ ผลรวมของผลต่างยกกำลัง
สองของทุกตัวแปร เช่น ต้องการดูความห่างกันของเบียร์ 2 ยี่ห้อ ซึ่งเราทราบราคาต้นทุน และแคลอรี่
ของเบียร์ท้ัง 2 ยี่ห้อ  
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ตารางท่ี 2.2 แสดงค่าของแคลอรีและต้นทุน  

ยี่ห้อเบียร ์ แคลอร่ี ต้นทุน 
บัดไวเซอ 114 43 

โลเวนบราว 157 48 
 
แหล่งท่ีมา: สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540 
 
 จากตารางท่ี 2.2 ความแตกต่างระหว่างเบียร์ท้ัง 2  คือ (114 - 157)2 + (43 - 48) 2 เท่ากับ  
132 +52 หรือ 194 
 อย่างไรก็ดี ความแตกต่างระหว่างหน่วยของการวัดในแต่ละตัวแปรก็จะเป็นปัญหาในการวัด
ค่าความห่าง ดังนั้น จึงจำเป็นท่ีจะต้อง ทำให้ตัวแปรทุกตัวอยู่ในมาตรวัดเด่ียวกัน คือการทำให้ตัวแปร
ทุกตัวมีค่าเฉล่ียเป็น 0 และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเป็น  1 ซึ่งผลท่ีได้คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน  
ซึ่งจะได้เป็นค่า ดังตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงคะแนนมาตรฐานของค่าของแคลอรีและต้นทุน  

ยี่ห้อเบียร ์ แคลอร่ี ต้นทุน 
บัดไวเซอ 0.38 -0.46 

โลเวนบราว 0.81 -0.11 
 

แหล่งท่ีมา: สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540 

ไม่ว่าจะทำการคำนวณหาความห่างหรือความคล้ายด้วยวิธีใดก็ตาม ผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจว่า
จะปรับสเกลตัวใดบ้าง เพื่อทำให้ตัวแปรมีสเกลเหมือนกัน มิฉะนั้นแล้วค่าความห่างหรือความต่างจะ
ขึ้นอยู่กับขนาดของมาตรวัดของตัวแปรท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งการปรับทำได้หลายวิธี เช่น การหารด้วย
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย 
 เมื่อทำการปรับค่ามาตรฐานแล้ว จึงคำนวณหาค่าความต่างหรือความคล้ายกันชนิดต่าง ๆ  
ซึ่งวิธีต่าง ๆ นั้นจะให้น้ำหนักของข้อมูลท่ีต่างกัน  ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของสูตรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์แต่ละวิธีต่อไป 
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2.7.4 ประเภทของเทคนิค Cluster Analysis 
 เทคนิค Cluster Analysis สามารถแบ่งได้เป็นหลายเทคนิคย่อย โดยเทคนิคท่ีใช้กันมากมีอยู่ 
2 เทคนิค คือ 
  1) การวิเคราะห์กลุ่มแบบข้ันตอน (Hierarchical Cluster Analysis) 
  2) การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis 
หรือบางครั้งเรียกว่า K – Means Cluster Analysis) 
 นอกจากนี้ ยังมีเทคนิค 2 Step Cluster Analysis และเทคนิคดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์ 
และวิธีการท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะได้กล่าวถึงในเทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 

2.7.4.1 เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
  เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้กันมากในการจัดกลุ่ม Case หรือจัดกลุ่มตัวแปร โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้ 
    1)  ในกรณี ท่ีใช้ในการแบ่ง Case นั้น  จำนวน  Case ต้องมีไม่มากนัก 
(จำนวน Case ควรต่ำกว่า 200 ถ้าต้ังแต่ 200 ขึ้นไปให้ใช้ K-Means Cluster) และจำนวนตัวแปร
ต้องไม่มากเช่นกัน 
    2)  ไม่จำเป็นต้องทราบจำนวนกลุ่มมาก่อน 
    3)  ไม่จำเป็นต้องทราบว่าตัวแปรใดหรือ Case ใดอยู่กลุ่มใดก่อน 
 หมายเห ตุ : เงื่อนไขในข้อ  2 และข้อ  3 จะตรงข้ามกับ เงื่อนไขของเทคนิค 
Discriminant ในบทท่ี 3 ซึ่งจาเป็นต้องทราบจานวนกลุ่มมาก่อนและต้องทราบ Case ใดอยู่กลุ่มไหน
มาก่อน 
 เทคนิค Hierarchical Cluster แบ่งออกเป็น 2 เทคนิคย่อย คือ 

1)  Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis   
2)  Divisive Hierarchical Cluster Analysis   

สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปท่ัวไป จะใช้เทคนิค Agglomerative Hierarchical 
Cluster  Analysis  

  1)  Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis   
  วิธีนี้เริ่มต้นจะสมมติว่ามี n กลุ่มย่อย ส่ิงของ หรือ Item ท่ีมีระยะส้ันท่ีสุด 

หรือคล้ายกันมากท่ีสุดจะรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก่อน จึงเหลือ n-1 กลุ่มย่อย จากนั้นหาระยะทาง
หรือความคล้ายจาก n – 1 กลุ่มย่อยใหม่ แล้วดูว่ากลุ่มย่อยใดมีระยะทางส้ันท่ีสุด หรือคล้ายกันมาก
ท่ีสุดก็รวมกลุ่มย่อยนั้นเข้าด้วยกัน ทำเช่นนี้ ต่อ ๆ ไป ในท้ายท่ีสุดแล้วจะมี เพียง 1 กลุ่มซึ่ ง
ประกอบด้วยส่ิงของ n ส่ิง 
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  ใน  Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis จะมีวิ ธี ท่ี เรียกว่ า 
Linkage  Method เป็น ท่ีรู้ จักกันโดยท่ัวไปมี  3 วิธี คือ Single Linkage (หรือเรียกว่า Nearest 
Neighbor) Complete Linkage (หรือ Furthest Neighbor) และ average linkage (หรือAverage 
Distance) แนวคิดท้ัง 3 วิธีอธิบายดัวยรูปดังนี้ 
 

 

ภาพท่ี 2.1 แนวคิดท้ัง 3 วิธี 
 
 จากรูปท่ี 1 จะเห็นว่า การจัดกลุ่มโดยวิธี Single Linkage กลุ่มท่ีได้มาจากระยะทางท่ีส้ัน
ท่ีสุด  ระหว่างส่ิงของหรือ Item กลุ่มท่ีได้โดยวิธี Complete Linkage มาจากระยะทางท่ียาวท่ีสุด
สำหรับวิธี  Average Distance ได้จากระยะทางเฉล่ีย 
   (1) ขั้นตอนของเทคนิค Hierarchical Cluster สำหรับการจัดกลุ่ม Case 
กัลยา วานิชย์บัญชา (2552) ได้เสนอขั้นตอนของเทคนิค Hierarchical Cluster สำหรับการจัดกลุ่ม 
Case ไว้ 3 ขั้นตอนด้วยกันซึ่งมีรายและเอียดดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 เลือกตัวแปรหรือปัจจัยท่ีคาดว่ามีอิทธิพลท่ีทำให้ Case ต่างกัน นั่น
คือ ตัวแปรนั้นจะทำให้สามารถจัดกลุ่ม Case ได้ชัดเจน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญ 
   ขั้นท่ี 2 เลือกวิธีการวัดระยะห่างระหว่าง Case แต่ละคู่ หรือเลือกวิธีการ
คำนวณเพื่อวัดค่าความคล้ายของ Case แต่ละคู่  
   ขั้นที ่3 เลือกหลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม หรือรวม Cluster 
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     (2) การวัดความคล้าย  (Similarity Measure) จาก ท่ี ไ ด้ก ล่าวถึ ง
หลักเกณฑ์ของเทคนิค Cluster ว่าจะใช้ในการจัด Case ท่ีคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน หรือจัดกลุ่มตัว
แปรท่ีสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือ จะมีการวัดความคล้ายกันของ Case ทีละคู่ ในกรณีท่ีเป็น
การจัดกลุ่ม Case ส่วนการจัดกลุ่มตัวแปร การวัดความคล้ายจะเป็นการวัดความคล้ายของตัวแปรแต่
ละคู่ คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เมื่อต้องการจัดกลุ่ม Case จะต้องหาความคล้ายของ Case 
ถึง nC2 คู่ เมื่อมีข้อมูล Case = n แต่ถ้าต้องการจัดกลุ่มตัวแปรจะต้องหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที
ละคู่รวมถึง kC2 คู่ เมื่อมีตัวแปร k ตัว การวัดความคล้ายของ Case แต่ละคู่อาจจะวัดด้วยระยะห่าง 
(Distance) หรือวัดด้วยค่าความคล้าย (Similarity) แต่การวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรจะวัดด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) สำหรับวิธีการคำนวณระยะห่าง หรือค่า
ความคล้ายของ Case แต่ละคู่ จะแตกต่างกันเมื่อชนิดของข้อมูลต่างกัน ซึ่งชนิดของข้อมูลหรือตัวแปร
ท่ีสามารถใช้เทคนิค Hierarchical Cluster ได้ มี 3 ประเภท คือ   

     ก. ข้อมูลเป็นสเกลอันตรภาค (Interval Scale) หรือสเกลอัตราส่วน  
(Ratio scale) 

     ข. ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปความถ่ี (Count Data) 
     ค.  ข้อมูลอยู่ในรูป Binary นั่นคือ มีได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 หรือกล่าวได้

ว่า ข้อมูลท่ีนำมาใช้ในเทคนิค Hierarchical จะเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข หรือเป็นเชิงปริมาณ (Interval 
หรือ Ratio scale) หรือข้อมูลอยู่ในรูปความถ่ี หรือ Binary 
    กรณีท่ีวัดความคล้ายด้วยระยะห่าง ถ้าระยะห่างระหว่าง Case คู่ใดต่ำ 
แสดงว่า Case คู่นั้นอยู่ใกล้กัน หรือมีความคล้ายกัน ควรจะจัดให้อยู่ในกลุ่มหรือ Cluster เดียวกัน 
สำหรับวิธีการคำนวณจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลท้ัง 3 ชนิดข้างต้น 
      กรณีท่ีวัดความคล้ายด้วยของ Case ถ้าค่าความคล้ายของ Case คู่ใดมี
ค่ามากแสดงว่า Case คู่นั้นคล้ายกันมาก จึงควรจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การคำนวณค่าความคล้าย
จะแตกต่างกัน ถ้าชนิดของข้อมูลแตกต่างกัน  
    กรณีท่ีวัดความคล้ายของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ถ้าตัว
แปรคู่ใด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาก แสดงว่าคู่นั้นสัมพันธ์กันมากควรจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
   (3) หลักการการรวมกลุ่ม (Methods for Combining Cluster)  
    สำหรับหลักการในการรวมกลุ่มของเทคนิค Hierarchical Cluster นั้น
มีหลายวิธี วิธีท่ีนิยมกันมาก คือ Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis หรือในโปรแกรม 
SPSS เรียกว่า Agglomerative Schedule ซึ่งหลักการเกณฑ์ของ Agglomerative schedule จะทำ
การรวมกลุ่ม Cluster อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้   
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     ก่อนทำการวิเคราะห์จะกำหนดให้ 1 กลุ่ม หรือ 1 Cluster มี Case 1 
Case นั่นคือ ถือว่าแต่ละ Case เป็น 1 Cluster จึงมีจำนวน Cluster เท่ากับจำนวนข้อมูลหรือ
จำนวน Case  กรณีท่ีมีจำนวนข้อมูล n Case จะมี n Cluster หรือ n กลุ่ม 
     ขั้น ท่ี 1 : รวม Case 2 Case ให้อยู่ ในกลุ่มเดียวกัน  หรือ Cluster 
เดียวกัน โดย พิจารณาจากค่าระยะห่างหรือค่าความคล้าย 
     ขั้นท่ี 2 : พิจารณาว่าควรจะรวม Case ท่ี 3 เข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกับ 2 
Case  แรก หรือควรจะรวม 2 Case ใหม่เข้าอยู่ในกลุ่มใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง  โดยพิจารณาจากค่า
ระยะห่างหรือค่าความคล้าย 
     ทำขั้นท่ี 3, 4 , … โดยใช้เกณฑ์เดียวกับขั้นท่ี 2 นั่นคือ ในแต่ละขั้น
อาจจะรวม Case ใหม่เข้าไปในกลุ่มท่ีมีอยู่แล้ว หรือรวม Case ใหม ่2 Case เป็นกลุ่มใหม ่ทำเช่นนี้ไป
เรื่อย ๆ จนกระท่ังได้ ทุก Case อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือ สุดท้ายมีเพียง 1 กลุ่มหรือ 1 Cluster และ 
Case ใดท่ีถูกจัดกลุ่มแล้วจะไม่มีการเปล่ียนแปลง 
     หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม 
     หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่มในแต่ละขั้นตอนข้างต้นมีหลายวิธี  ในท่ีนี้
กล่าวถึงเฉพาะวิธีท่ีมีในโปรแกรม SPSS ซึ่งจะปรากฏในคำส่ัง Method ดังนี้ 
     (ก) Between – groups Linkage หรือเรียกว่าวิธี Average Linkage 
Between Groups เรี ย ก กว่ า  UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic 
Average) 
 

 

ภาพท่ี 2.2 Average Linkage 
 
       

 



 62 

วิธีนี้จะคำนวณหาระยะห่างเฉล่ียของทุกคู่ของ Case โดยท่ี Case หนึ่งอยู่ใน Cluster ท่ี i ส่วนอีก 

Case หนึ่งอยู่ใน Cluster ท่ี j, i ≠ j 
    ถ้า Cluster ท่ี i มีระยะห่างเฉล่ียจาก  Cluster ท่ี j ส้ันกว่าระยะห่างจาก 
Cluster อื่นจะนำ Cluster ท่ี i และ j รวมกันเป็น Cluster เดียวกัน 
     (ข) Within-group Linkage Technique หรือเรียกว่า Average Linkage 
Within Groups Method วิธีนี้จะรวม Cluster เข้าด้วยกันถ้าระยะห่างเฉล่ียระหว่างทุก Case ใน 
Cluster นั้น ๆ มีค่าน้อยท่ีสุด 
     (ค) Nearest Neighbor หรือเรียกว่า Single Linkage  
 

 

ภาพท่ี 2.3 Single Linkage 
 
      วิธีนี้จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่าง
ท่ีส้ันท่ีสุด โดยท่ี dik เป็นระยะห่างท่ีส้ันท่ีสุดระหว่าง Cluster i และ k ในรูปท่ี 3 จะรวม Cluster i 
และ j เข้า ด้วยกันเพราะ dij < dik 
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      (ง )  Furthest Neighbor Technique ห รื อ เรี ย ก ว่ า  Complete 
Linkage 

 

 

ภาพท่ี 2.4 Complete Linkage 
  
 

วิธีนี้จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากระยะห่าง
ท่ียาวท่ีสุด dik = ระยะห่างท่ียาวท่ีสุดของ Cluster ท่ี i และ k dij = ระยะห่างท่ียาวท่ีสุดของ 
Cluster ท่ี i และ j ในท่ีนี้ dij < dik จึงรวม Cluster ท่ี i และ j เข้าเป็น Cluster เดียวกัน 
     (จ) Centroid Clustering 

 

ภาพท่ี 2.5 Centroid Clustering 
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      วิธีนี้ จะรวม  Cluster 2 Cluster เข้ าด้วยกันโดยพิ จารณาจาก
ระยะห่างของจุดกลางของ Cluster (กลุ่ม) วิธีการนี้จะคำนวณหาระยะห่างระหว่าง Centroid ของ 
Cluster ทีละคู่ ในท่ีนี้เรียกว่าค่าเฉล่ีย หรือค่ากลางของแต่ละ Cluster ว่า Centroid ของ Cluster 
เนื่องจากการจัดกลุ่มCase จะพิจารณาจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวพร้อม ๆ กัน จึงเรียกค่ากลางหรือ
ค่าเฉล่ียว่า Centroid ถ้าระยะห่างระหว่าง Centroid ของ Cluster คู่ใดต่ำจะรวม Cluster คู่นั้นเข้า
เป็น Cluster เดียวกัน 
     (ฉ) Median Clustering 
     วิธีนี้จะรวม Cluster 2 Cluster เข้าด้วยกัน  โดยให้แต่ละ Cluster 
สำคัญเท่ากัน (ให้น้ำหนักเท่ากัน ) ในขณะท่ีวิธีของ Centroid Clustering จะให้ความสำคัญแก่  
Cluster มีขนาดใหญ่มากกว่า Cluster ท่ีมีขนาดเล็ก (ให้น้ำหนักไม่เท่ากัน) Median Clustering จะ
ใช้ค่า Median เป็นค่ากลางของ Centroid ถ้าระยะห่าง ระหว่างค่า Median ของ Clustering จะใช้
ค่า Median เป็นค่ากลางของ Centroid ถ้าระยะห่าง ระหว่างค่า Median ของ Cluster คู่ใดต่ำจะ
รวม Cluster คู่นั้นเข้าด้วยกัน 
     (ช) Ward’s Method 
      หลักการของวิธีนี้จะพิจารณาจากค่า Sum of The Squared Within-
Cluster Distance โดยจะรวม  Cluster ท่ีทำให้ ค่า Sum of Square Within-Cluster Distance 
เพิ่มขึ้นน้อยท่ีสุด โดยค่า Square Within-Cluster Distance  คือค่า Square Euclidean Distance 
ของแต่ละ Case กับ Cluster Mean 
      (4) การพิจารณาเลือกจำนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 
      ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ผลลัพธ์ของเทคนิค Cluster ไม่ได้ให้ค่าสถิติ หรือ
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อให้ตัดสินใจหาจำนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาความ
เหมาะสมเอง โดยอาจใช้ระยะห่าง หรือความคล้าย โดยใช้ Dendrogram ซึ่งผู้วิเคราะห์จะสามารถ
พิจารณาจำนวนกลุ่มจาก dendrogram โดยการกำหนดตัวเลขระหว่าง หรือความคล้ายเป็นเกณฑ์ 
ในการตัดสินใจ 
      (ก) การใช้ Dendrogram สำหรับ Dendrogram ถ้ากำหนดระยะห่าง
ระหว่างกลุ่ม เป็นหน่วยท่ีแตกต่างกันไปก็จะได้จำนวน Cluster ท่ีแตกต่างกันไป คือยิ่งระห่างยิ่งมาก
จำนวน Cluster ก็จะเพิ่มขึ้น 
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ภาพท่ี 2.6 รูปแสดงการใช้ Dendrogram ในการจัดกลุ่ม 
 
      (ข)  การใช้ Multidimensional 
      (ค)  การใช้ Discriminant 
   2) Divisive Hierarchical Cluster Analysis     
     วิธีนี้ เริ่มต้นโดยสมมติว่ามีกลุ่มท่ีประกอบด้วยส่ิงของหรือ Item จำนวน n 
ส่ิง จากนั้นก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มชนิดท่ี ส่ิงของในกลุ่มมีระยะทางไกลท่ีสุด ขั้นต่อไปก็จะมี 3 กลุ่ม
ย่อย ทำเช่นนี้ต่อ ๆ ไป จะเห็นว่าในท้ายท่ีสุดแล้วจะมี n กลุ่มย่อยซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยประกอบด้วย
ส่ิงของหนึ่งส่ิง หนังสือส่วนมากจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีนี้ 

 

ภาพท่ี 2.7 แสดงการใช้ Dendrogram ในการจัดกลุ่ม 
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    ข้อจำกัดของวิธี Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis   
    เนื่องจากวิธี Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis จะเริ่มต้น
ให้จำนวน case = จำนวน cluster เช่น มี n case = มี n cluster แล้วค่อย ๆ ลดจำนวน cluster ท่ี
ละ 1 โดยรวมกลุ่ม 2 cluster ท่ีคล้ายกันมากท่ีสุด หรือต่างกันน้อยท่ีสุดเข้าด้วยกัน จึงค่อย ๆ ลด
จำนวน cluster ครั้งละ 1 ดังนั้น ถ้ามี n มาก เช่น n = 1,000 คน จะต้องทำการรวมกลุ่ม 999 ครั้ง
โดยเริ่มจากมี 1,000 cluster แล้วลดเหลือ 999 cluster , 998 cluster เป็นเช่นนี้ 
ไปเรื่อย ๆ จนเหลือ 1 cluster ซึ่งจะทำให้เสียเวลามาก ดังนั้นโดยท่ัวไปถ้ามีจำนวน case มากกว่า 
200  case จึงไม่นิยมใช้เทคนิค Hierarchical Cluster 
 การวิ เคราะห์ก ลุ่มแบบไม่ เป็นขั้นตอน  (Nonhierarchical Cluster Analysis หรือ
บางครั้งเรียกว่า K – Means Cluster  Analysis ) 
 การจำแนกกลุ่มแบบ K-Means Cluster Analysis หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์
กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน(Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือ การแบ่งส่วน (Portioning) ซึ่ง
เป็นวิธีท่ีแตกต่างจากเทคนิคการวิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอนคือ  เทคนิคHierarchical Cluster 
Analysis โดยวิธีนี้ผู้วิจัยจะต้องกำหนดเองว่าจะต้องแบ่งเป็นกี่กลุ่ม เช่น k กลุ่ม จึงเรียกวิธีนี้ว่า K-
Means Clustering โดย Hartigan (1975 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ได้ศึกษาขั้นตอน
การวิเคราะห์ของวิธี K-Means สามารถสรุปข้ันตอนการจัดกลุ่มดังนี้ 
 1)  จัดส่ิงของออกเป็น K กลุ่มคร่าว ๆ ก่อน 
 2)  หา Centroid (ในท่ีนี้คือค่าเฉล่ีย) ของแต่ละกลุ่ม เราจะจัดส่ิงของลงในกลุ่มท่ี
อยู่ใกล้ Centroid มากท่ีสุด ในกรณีท่ีกลุ่มจัดได้ในข้อ 1 ไม่เป็นไปตามนี้ เราต้องกลับไปเริ่มท่ีข้อ 1 
ใหม่  
 3) กลับไปทำข้อ 2 
 หลักการของเทคนิค K-Means  Clustering 
 เป็นเทคนิคการจำแนก Case ออกเป็นกลุ่มย่อย จะใช้เมื่อมีจำนวน Case มาก โดยจะต้อง
กำหนดจำนวนกลุ่มหรือจำนวน Cluster ท่ีต้องการ เช่น  กำหนดให้มี k กลุ่ม เทคนิค K-Means จะมี
การทำงานหลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวม Cases ให้ไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง โดยเลือกกลุ่มท่ี Case นั้นมีระยะห่างจากค่ากลางของกลุ่มน้อยท่ีสุด แล้วคำนวณค่ากลางของ
กลุ่มใหม ่จะทำเช่นนี้จนกระท่ังค่ากลางของกลุ่มไม่เปล่ียนแปลง หรือครบจำนวนรอบท่ีกำหนดไว้ 
ชนิดของตัวแปรท่ีใช้ในเทคนิค K-Means Clustering 
 ตัวแปรท่ีใช้ในเทคนิค K-Means Clustering จะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ คือ เป็นสเกล
อันตรภาค(Interval Scale) หรือสเกลอัตราส่วน(Ration Scale) โดยไม่สามารถใช้กับข้อมูลท่ีอยู่ใน
รูปความถ่ี หรือ Binary เหมือนเทคนิค Hierarchical 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ของวิธี   K-Means 
 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มด้วยเทคนิควิธี K-Means Clustering สามารถสรุป ขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที ่1  จัดกลุ่มข้อมูลเป็น k กลุ่ม ซึ่งมีการแบ่งได้หลายวิธีดังนี้ 

  1) แบ่งอย่างสุ่ม 
  2) แบ่งด้วยผู้ศึกษาเอง 

 ขั้นที ่2  คำนวณหาจุดกึ่งกลางกลุ่มของแต่ละกลุ่ม เช่น จุดกลางกลุ่มของกลุ่มท่ี C  
 ขั้นที ่3  มีวิธีการพิจารณา 2 แบบ โดยจะคำนวณ 

  แบบท่ี 1 คำนวณหาระยะห่างจากแต่ละหน่วยไปยังจุดกลางกลุ่มของทุกกลุ่มและ
จะพิจารณาย้ายหน่วยไปยังกลุ่มท่ีมีระยะห่างต่ำสุด 
   แบบท่ี 2 คำนวณระยะห่างกำลังสองของแต่ละหน่วยไปยังจุดกลางกลุ่มท่ีหน่วยนั้น
อยู่  โดยให้  ESSZ(Error Sum Square) เท่ากับระยะห่างกำลังสองของแต่ละหน่ วยไปยั งจุด 
กลางกลุ่ม 

 
   โดยท่ี   C ( i )  หมายถึง  กลุ่มของหน่วยที่ i  
    
   ESS = ผลบวกของระยะห่างจากแต่ละหน่วยในกลุ่มไปยังจุดกลางกลุ่มรวมทุกกลุ่ม 

กลุ่มใดท่ีมีค่า ESS ต่ำ แสดงว่าหน่วยที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีความคล้ายคลึงกัน 
  ขั้นที ่4  การพิจารณาย้ายกลุ่ม จะใช้เกณฑ์การย้ายตามค่าท่ีคำนวณได้ในขั้นที่ 3 

   แบบท่ี 1  จะทำการย้ายหน่วยท่ี i ไปยังกลุ่มท่ีทำให้ระยะห่างจากหน่วยท่ี i ไปยัง
จุดกลางกลุ่มมีค่าต่ำสุด 

   แบบท่ี 2  จะทำการย้ายหน่วยท่ี i ไปยังกลุ่มท่ีทำให้ค่า ESS มีค่าต่ำสุด ถ้าขั้นท่ี 4 
ไม่มีการย้ายกลุ่มอีกแล้ว แสดงว่ากลุ่มท่ีแบ่งได้นั้นเหมาะสมแล้ว แต่ถ้าในนั้นท่ี 4 มีการย้ายกลุ่ม กลุ่ม
ท่ีมีหน่วยย้ายเข้าหรือย้ายออกจะต้องทำการคำนวณหาจุดกลางกลุ่มใหม่ นั่นคือต้องกลับไปทำขั้นที่ 2 

ข้อแตกต่างระหว่างเทคนิค Hierarchical กับวิธี K-Means 
กัลยา วานิชย์บัญชา (2544) ได้จำแนกข้อแตกต่างระหว่างเทคนิค Hierarchical กับวิธี K-

Means ไว้ดังนี้ 
  1) เทคนิค K-Means ใช้เมื่อมีจำนวน Case หรือจำนวนข้อมูลมาก โดยท่ัวไปนิยมใช้
เมื่อ n ≥ 200 เพราะเมื่อ n มาก เทคนิค K-Means จะง่ายกว่า และใช้ระยะเวลาในการคำนวณน้อย
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กว่าการใช้เทคนิค  Hierarchical หรือกล่าวได้ว่าเมื่ อมี จำนวน  Case ไม่ มากควรใช้ เทคนิค 
Hierarchical 
  2) เทคนิค K-Means นั้น ผู้ใช้จะต้องกำหนดจำนวนกลุ่มท่ีแน่นอนไว้ล่วงหน้า กรณีท่ีผู้
วิเคราะห์ยังไม่แน่ใจว่าควรมีกี่กลุ่มจึงจะเหมาะสม ผู้วิเคราะห์อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (1) ทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี K-Means หลายๆ ครั้ง แต่ละครั้งกำหนดจำนวนกลุ่ม
แตกต่างกันไป เช่น เป็น 3, 4 หรือ 5 กลุ่ม แล้วพิจารณาหาจำนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม แต่เมื่อมีข้อมูล
มากวิธีนี้จะทำให้เสียเวลามาก 
   (2) ใช้ข้อมูลบางส่วนทำการวิเคราะห์โดยวิธี Hierarchical เพื่อหาจำนวนกลุ่มท่ี
ควรจะเป็นจากนั้นจึงใช้เทคนิค K-Means กับข้อมูลท้ังหมดท่ีมี 
  3) เทคนิค Hierarchical นั้น ผู้วิเคราะห์จะ Standardized ข้อมูลหรือไม่ก็ได้ แต่โดย
วิธี K-Means จะต้องทำการ Standardized ข้อมูลก่อนเสมอ 
  4) วิธี K-Means จะหาระยะห่างโดยวิธี Euclidean Distance โดยอัตโนมัติขณะท่ี 
Hierarchical ผู้วิเคราะห์มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีการคำนวณระยะห่าง หรือความคล้ายได้ 
ข้อแตกต่างระหว่างการจำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค Cluster Analysis และเทคนิค Discriminant  
Analysis 
 เทคนิคการแบ่งด้วย Cluster Analysis ซึ่งแบ่ง Case ท่ีคล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และ 
Case ท่ีต่างกันอยู่ต่างกลุ่มกัน ซึ่งคล้ายกับเทคนิค Discriminant Analysis แต่จะพบว่ามีข้อแตกต่าง
ระหว่างเทคนิคท้ัง 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4 ความแตกต่างระหว่างเทคนิค Cluster & Discriminant 
 

Cluster Analysis Discriminant Analysis 
1. ไม่จำเป็นต้องทราบก่อนว่ามีกี่กลุ่ม 1. ต้องทราบมาก่อนว่ามีกี่กลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้

จัดกลุ่มเอง และกำหนดเองว่าจะมีกี่กลุ่ม 
2. ไม่ทราบมาก่อนว่า Case ใดอยู่กลุ่มไหน 2. ทราบมาก่อนว่า Case ใดอยู่กลุ่มไหนเนื่องจาก

ผู้วิจัยเป็นผู้จัดกลุ่มมาก่อน 
3. ไม่มีสมการแสดงความสัมพันธ์ 3. มีสมการแสดงความสัมพันธ์ 
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2.8 ทฤษฎีการแบ่งกลุ่มการตลาด (Market Segmentation) 

 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง การแบ่งส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์
ชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากกันเป็นตลาดย่อย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market Segment) 
เพื่อท่ีจะเลือกตลาดเป้าหมายต่อไป การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าและความต้องการของ
ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ซึ่งส่วนตลาดย่อยตลาดใดตลาดหนึ่ง จะถูกเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย และใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดเฉพาะอย่าง เพื่อให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงลูกค้าท่ีต้องการได้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวถึง การแบ่งส่วนตลาดว่ามีลำดับขั้นตอนการแบ่งส่วน
การตลาด 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1)  ขั้นสำรวจ (Survey Stage) ผู้วิจัยจะสำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบถึงการจูง
ใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีการจัดเตรียมแบบสอบถาม ตัวอย่างข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 
มีดังนี้ (1) การให้คะแนนคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์และความสำคัญของแต่ละคุณสมบัตินั้น (2) 
รู้จักตราสินค้าการให้คะแนนตราสินค้า (3) รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ (4) ทัศนคติท่ีมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
(5) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ของผู้วิจัย 
 2)  ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Stage) จากข้อมูลท่ีได้ในขั้นสำรวจ จะนำมาวิเคราะห์
ในด้านทัศนคติ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเด่นชัดเฉพาะท่ี
คล้ายคลึงกัน โดยแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะท่ีเด่นชัด 
 3)  ขั้นกำหนดโครงร่าง (Profiling Stage) จากลักษณะเด่นชัดเฉพาะอย่างของแต่
ละกลุ่มในขั้นที่สอง จะนำมากำหนดเป็นโครงร่าง (เกณฑ์) ในการแบ่งส่วนการตลาด เช่น รถยนต์อาจ
ใช้เกณฑ์ รายได้ ค่านิยม รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้ใช้ ลูกค้าธนาคาร อาจใช้เกณฑ์ รายได้และอาณา
เขตภูมิศาสตร์ 
 หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Base for Segmenting Consumer Market) 
จากการค้นหาตัวแปรท่ีสำคัญ ๆ ตัวแปรท่ีจะได้ถือหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาด ตัวแปรสำคัญ 
เช่น ลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ จิตวิทยา และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งตัว
แปรเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ลักษณะผู้บริโภค (Consumer Characteristics) 
2) การตอบสนองของผู้บริโภค (Consumer Response) และแบ่งออกเป็น 4 วิธี (Kotler & Philip, 
2000) ดังนี้ 1) การแบ่งกลุ่มตามสภาพภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) 2) การแบ่งกลุ่ม
ตามลักษณะประชากร (Demographic Segmentation) 3) การแบ่งกลุ่มตามจิตวิทยา (Psychographic 
Segmentation) 4) การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม (Behavioral segmentation) ซึ่ งจำเป็นต้อง
สามารถวัดได้ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ มีจำนวนในแต่ละกลุ่มตลาดมากพอ และค้นพบความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มการตลาดท่ีชัดเจน 
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2.9 แนวคิดการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) เป็นรูปแบบการส่ือสาร
ประเภทหนึ่งท่ีมีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบันท่ีเรียกได้ว่าเป็นโลกยุคไร้พรหมแดน โดยเทคโนโลยีการ
ส่ือสารรวมถึงการคมนาคมต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มนุษย์ท่ีอยู่ห่างไกลกันคนละ
มุมโลกและมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันสามารถเช่ือมโยงการส่ือสารร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย ดังนั้นการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมจึงเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันอย่างไม่
อาจปฏิ เสธได้นักวิชาการได้ให้ความหมายของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ( Intercultural 
Communication) เอาไว้ว่า การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมนั้นเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าท่ี
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลท่ีมาจากวัฒนธรรม ความเช่ือค่านิยม การรับรู้อารมณ์และกระบวนการ
แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์ท้ังการส่งข่าวสารและการรับข่าวสารท้ังท่ีเป็นวัจนภาษา
และอวัจนภาษาระหว่างบุคคลท่ีมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกัน (Jandt, 2004) 
 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมจะประสบความสำเร็จได้นั้น แน่นอนว่าคู่ส่ือสารจะต้องมี
ความสามารถในการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม โดยความสามารถในการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมมี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะความสามารถพิเศษและกลยุทธ์ในการท่ีคู่ส่ือสารจะเปล่ียนความคิด
ความรู้สึก ทัศนคติและพฤติกรรมระหว่างบุคคลท่ีมาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน (Yoo, 
Matsumoto, & LeRoux, 2006) ให้มีความเห็นคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความสำเร็จใน
การส่ือสาร ซึ่ง Chen and Starosta (1998) ได้นิยามความหมายของความสามารถในการส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication Competence) ไว้ว่าเป็นความสามารถในการ
ประสบความสำเร็จและมีความเหมาะสมในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม การส่ือสารท่ีสามารถต่อรอง
กับตัวตนของวัฒนธรรมอื่นหรือสามารถทำการส่ือสารในสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ Deardorff (2008) ได้กล่าวถึงความหมายของความสามารถในการส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญด้านการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมว่ามี
ความหมาย ดังนี้  
 1)  ความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในสถานการณ์
ระหว่างวัฒนธรรมบนพื้นฐานความรู้ทักษะและทัศนคติระหว่างวัฒนธรรม  
 2)  ความสามารถในการเปล่ียนกรอบอ้างอิงอย่างเหมาะสมและพัฒนา ประยุกต์
พฤติกรรมให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรม การประยุกต์การยืดหยุ่นต่อกรอบอ้างอิง  
 3)  ความสามารถในการแนะนำแนวทางพฤติกรรมทางวัฒนธรรมและดึงดูด
พฤติกรรมใหม่ ๆ ในวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่ือมโยงพฤติกรรมท่ีไม่คล้ายกันของคนในสังคมของตน  
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 4)  ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของพฤติกรรมในสถานการณ์ระหว่าง
วัฒนธรรมท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้ทักษะและแรงจูงใจ  
 5)  ความสามารถในการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายจากการสร้างปฏิสัมพันธ์
ในบริบทระหว่างวัฒนธรรม  
 6)  ทักษะความสามารถระหว่างบุคคลในการฝึกฝนการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
การรับส่งสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 7)  การเปล่ียนแปลงกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจในประชากรโลกความ
คล่องแคล่วระหว่างวัฒนธรรม (พฤติกรรมท่ีแสดงออกจากทักษะการส่ือสาร) การตระหนักรู้ระหว่าง
วัฒนธรรม (การรับรู้เข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม) และความรู้สึกระหว่างวัฒนธรรม (มุ่ง
ประเด็นท่ีอารมณ์ด้านบวกเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรม) 
 

2.9.1 ความแตกต่างทางมิติวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
 ข้อมูลจากองค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) รายงานสถานการณ์
การท่องเท่ียวระหว่างประเทศช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2543-2549) ว่ามีอัตราการเติบโตอย่าง
รวดเร็วและค่อนข้างสูง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2549 มีจำนวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 846 ล้าน
คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 คิดเป็นร้อยละ 3.6 ต่อปี โดยท่ีผ่านมา พบว่า ภูมิภาคยุโรปมี
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศเดินทางไปเยือนมากท่ีสุด (ร้อยละ 54.4) รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิก 
(ร้อยละ 20) และจากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเท่ียวโลก เมื่อปี พ.ศ. 2550 ถึงแนวโน้มของ
การท่องเท่ียวในอนาคตพบข้อมูลท่ีน่าสนใจคือ ในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนนักท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศจากท่ัวโลกเพิ่มข้ึน 1,500 ล้านคน แต่อัตราการเติบโตของภูมิภาคยุโรปและอเมริกาท่ีในอดีต
เคยมีนักท่องเท่ียวมาเยือนจำนวนมากเริ่มชะลอตัว ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
 การคาดการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตทางการท่องเท่ียวสูงใน
อนาคต ได้แก่ เอเชียและแปซิฟิก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรปตอนกลาง รวมถึงรัสเซียและ
ลาตินอเมริกา นอกจากนี้องค์การการท่องเท่ียวโลก ยังกล่าวว่าการเดินทางท่องเท่ียวของประชากร
โลกจะเน้นคุณภาพมากขึ้น กล่าวคือ เป็นการเดินทางท่ีเน้นการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ ศึกษา
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท้ังในฐานะผู้จัดบริการ 
และหน่วยงานด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว จึงควรทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 
เนื่องจากนักท่องเท่ียวท่ีมาจากสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันย่อมจะมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริโภคสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวแตกต่างกัน 
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 สังคมแต่ละแห่งต่างมีบริบททางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง อันเนื่องมาจากลักษณะภูมิศาสตร์ 
ถิ่นฐานท่ีต้ัง องค์การทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ ศาสนา ความเช่ือและค่านิยม ฯลฯ สะท้อนออกมาใน
รูปแบบวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมจึงเป็น
ตัวกำหนดรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงมีหลายระดับ การ
ศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงมีขอบข่ายท่ีกว้างและมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวัฒนธรรมชาติ (National Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ประจำกลุ่มคนแต่ละชาติ หรือท่ีเรียกว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงลักษณะประจำชาติ ท้ังนี้  
การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมแนวทางหนึ่งท่ีสะท้อนมุมมองทางวัฒนธรรมในหลายมิติ คือ 
การศึกษามิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีด (Hofstede, 2005) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสามารถอธิบาย
พฤติกรรมและการส่ือสารของผู้คนในสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แนวคิดดังกล่าว เริ่มต้นจาก
การศึกษาลักษณะวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยใช้แบบสำรวจค่านิยมทางวัฒนธรรม 
(Values Survey Module: VSM) เพื่อจัดกลุ่มลักษณะวัฒนธรรมออกเป็นหมวดหมู่ตามนิยามของ
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงรูปแบบความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของบุคคล ผลการศึกษาใน
ช่วงเวลานั้น สามารถจำแนกมิติทางวัฒนธรรมได้ 4 ด้าน คือ  

1)  ระยะห่างเชิงอำนาจ (Power Distance: PD)  
2)  ความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่ (Individualism/Collectivism: IDV)  
3)  การให้ความสำคัญต่อบุรุษและสตรี (Masculinity/Femininity: MAS)  
4)  การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance: UAI)  

 มิติทางวัฒนธรรมเหล่านั้นถูกใช้เป็นกรอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
พนักงานของบริษัท IBM จาก 66 ประเทศท่ัวโลก จำนวนกว่า 116 ,000 คน สาระสำคัญแต่ละมิติ 
อธิบายได้ ดังนี้ (Hofstede, 1984) 
 มิติท่ี 1 “ระยะห่างเชิงอำนาจ” หมายถึง การท่ีบุคคลพิจารณาความแตกต่างของสถานภาพ
ทางสังคมถึงความเท่าเทียมกัน บางวัฒนธรรมมีการแบ่งแยกสูง ระหว่างผู้ท่ีมีสถานภาพทางสังคม
แตกต่างกัน เช่น เจ้านายกับลูกน้อง ในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางอำนาจสูง บุคคลจะรู้สึกถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลค่อนข้างมาก เช่น ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจเหนือกว่าพนักงานอย่าง
มาก และสังคมท่ีมีความแตกต่างในด้านอำนาจต่ำ ผู้บริหารหรือผู้ท่ีอยู่ในสถานภาพทางสังคมสูงกว่า 
จะไม่รู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากพนักงานมากนัก 
 มิติท่ี 2 “ความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่” อธิบายได้ว่า สังคมท่ีมีความเป็นปัจเจกนิยม จะ
เป็นสังคมท่ีความผูกพันระหว่างบุคคลในสังคมเป็นไปอย่างไม่แน่นแฟ้น ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับ
ตนเองหรือครอบครัวเป็นลำดับแรก รวมท้ังมีความเป็นตัวของตัวเองทางความคิดและการกระทำ ส่วน
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สังคมแบบคติรวมหมู่ ผู้คนในสังคมจะมีความผูกพันอย่างเหนียวแน่น ให้ความสำคัญกับกลุ่มมากกว่า
ตัวบุคคล มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกัน ให้การดูแลคุ้มครอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 มิติท่ี 3 “ความสำคัญของบุรุษ/สตรี” หมายถึง การท่ีสังคมให้ความเสมอภาคทางเพศ สังคม
ท่ีเน้นลักษณะความเป็นบุรุษเพศสูงจะแบ่งแยกบทบาททางเพศอย่างชัดเจน บทบาทหน้าท่ีบางอย่าง
ได้รับการสงวนไว้สำหรับบุรุษโดยเฉพาะ เช่น หน้าท่ีเกี่ ยวกับการตัดสินใจ ความกล้าหาญ การคิด
วิเคราะห์ และวางแผนระดับสูง ส่วนสังคมท่ีมีความเสมอภาคสูง (feminine) หมายถึง สตรีและบุรุษ
จะมีความเกรงใจและประนีประนอมต่อกัน มีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่าง ๆ สตรีมีความเสมอภาค
เท่ากับบุรุษและสามารถทำหน้าท่ีผู้นำได้ 
 มิติท่ี 4 “การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน” เป็นตัวชี้วัดทางวัฒนธรรมด้านหนึ่ง อันเป็นการบ่งช้ี
ถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลว่ารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ท่ีเกิดความไม่แน่นอน ซึ่งไม่อาจคาดการณ์
ได้ ผู้คนในบางสังคมอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ หรือบางสังคมอาจรู้สึกว่าความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้น
เป็นส่ิงท่ีสร้างความยุ่งยากใจ ซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดย
สะท้อนออกมาในรูปแบบการตัดสินใจ 
 ต่อมาภายหลัง Michael Bond นักจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน
ฮ่องกงและไต้หวัน ได้นำประสบการณ์ทำงานกับวัฒนธรรมจีนมาพัฒนาเครื่องมือช่ือว่า Chinese 
Values Survey (CVS) เพื่อค้นหามิติทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมจากแนวคิดของ Hofstede มิติดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับคำสอนของขงจ้ือ (Confucian Dynamics) ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเคารพผู้อาวุโสและ
เช่ือฟังผู้รู้ ความบากบั่น ความมัธยัสถ์ และการมีเหตุผลต่อความผิดหวัง วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ดังกล่าวคือ เพื่อศึกษาความเช่ือและค่านิยมของชาวจีนต่อคำสอนของขงจ้ือ ซึ่งสะท้อนถึงความคิด
และการกระทำ จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์กับประเทศกลุ่มวัฒนธรรมจีน ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ มิติดังกล่าวเป็นการแสดงนัยความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับ
วัฒนธรรมตะวันตก โดยเรียกมิตินี้ว่า “การกำหนดแผนระยะส้ัน-ระยะยาวในอนาคต (Long–versus 
Short-term Orientation: LTO)” และต่อมา Hofstede  จึงได้นำแนวคิดนี้ เพิ่ ม เติมในกรอบ
การศึกษามิติทางวัฒนธรรมของตน (Hofstede, 2005) 
 มิติท่ี 5 “การกำหนดแผนระยะส้ัน-ระยะยาวในอนาคต” ความสำคัญของมิตินี้ คือ การ
วิเคราะห์ความแตกต่างของผู้คนในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออกต่อการกำหนดแผนใน
อนาคต ผลการศึกษาพบว่า ผู้คนท่ีมาจากสังคมท่ีให้คุณค่าต่อการกำหนดแผนระยะยาวในอนาคต 
ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย (จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม) จะมองอดีต และพุ่งเป้าไปสู่
อนาคตของตนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ด้วยความอดทน บากบั่นอุตสาหะ ทำงานหนัก เพียรพยายาม 
และใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยัด ขณะท่ีผู้คนท่ีมาจากสังคมท่ีกำหนดแผนระยะส้ันในอนาคต 
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(ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส แคนาดา สวีเดน สเปน) จะมุ่งประเด็นหรือให้ความสำคัญกับชีวิตในปัจจุบัน
มากกว่า ตัวอย่างการวิเคราะห์มิติทางวัฒนธรรมในบางประเทศท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏดังภาพ 
 

 

ภาพท่ี 2.8 แสดงการประเมินค่านิยมทางมิติวัฒนธรรมของ Hofstede ในบางประเทศ 
แหล่งท่ีมา: Hofstede, 2005 

 จากภาพท่ี 2.8 แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศในสังคมตะวันตกส่วนใหญ่มีค่านิยมเกี่ยวกับ
ระยะห่างเชิงอำนาจระดับต่ำ หมายความว่าประชาชนมีความเช่ือมั่นในความเท่าเทียมกันในอำนาจ
หน้าท่ี (ยกเว้นบางประเทศ เช่น เบลเยียม ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และสหรัฐอเมริกา) และให้
ความสำคัญต่อการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับต่ำจนถึงปานกลาง กล่าวคือ ผู้คนส่วนใหญ่ไม่วิตก
กังวลกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นมากเท่าใดนัก (ยกเว้นบางประเทศ ได้แก่ เบลเยียม 
ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน) อีกท้ังผู้คนท่ัวไปมีความเป็นปัจเจกนิยมสูง นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนต่าง
ให้ความสำคัญต่อการกำหนดแผนระยะส้ันจนถึงปานกลางในอนาคต ด้านการให้ความสำคัญกับบุรุษ/
สตรี พบว่าสังคมตะวันตกมีท้ังประเทศท่ีให้ความสำคัญกับบุรุษมากและให้ความสำคัญน้อยคละกันไป 
ในขณะท่ีสังคมตะวันออก พบว่าผู้คนในเอเชียส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความเป็นกลุ่มหรือคติรวม
หมู่ระดับมาก รวมท้ังให้ความสำคัญกับระยะห่างเชิงอำนาจ และการกำหนดแผนระยะยาวในอนาคต
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ค่อนข้างสูง สำหรับการให้ความสำคัญต่อบทบาทของบุรุษ/สตรีพบว่ามีท้ังประเทศท่ีให้ความสำคัญกับ
บทบาทของบุรุษมากและน้อยแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับมิติด้านการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน แม้ว่า 
กรอบการศึกษามิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถอธิบายถึงค่านิยมทาง
วัฒนธรรมท่ีแปรเปล่ียนไป แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีดังกล่าวก็ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ในหลายชาติ ว่าสามารถทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวได้
พอสมควร ขณะเดียวกันการศึกษามิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede ก็ได้มี ผู้หยิบยกแนวคิดมา
ศึกษาวิจัยหลายครั้ง ผลการศึกษายังคงยืนยันถึงความแตกต่างดังกล่าว นอกจากนั้น มิติวัฒนธรรม
ของ Hofstede นับว่ามีคุณประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการท่องเท่ียว โดยปรากฏ
ผลงานวิจัยหลายช้ินท่ีนำแนวคิดดังกล่าวไปศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
กับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
 

2.9.2 การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 จากการประมวลรายงานการวิจัย พบผลการวิจัยหลายช้ินท่ีวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่ศึกษาเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่าง
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจากสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก แต่ท่ีได้รับความนิยมคือการศึกษา
เปรียบเทียบโดยใช้มิติด้านปัจเจกนิยม ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรหลักในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม การส่ือสาร เจตคติ มนุษย์สัมพันธ์ การรับรู้ การแสดงความรู้สึก 
การติชมและอื่น ๆ ผลการวิจัยโดยภาพรวมในแต่ละมิติวัฒนธรรมพบว่า มิติด้านปัจเจกนิยม/คติรวม
หมู่  มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ การค้นหาข้อมูลการเดินทาง การเลือกจุดหมาย
ปลายทาง หรือการมอบของขวัญ มิติวัฒนธรรมด้านการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน พบว่ามีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการเดินทางและรูปแบบการค้นหาข้อมูล รวมถึงพฤติกรรมการติชมบริการ สำหรับมิติ
วัฒนธรรมด้านการให้ความสำคัญกับบุรุษ/สตรี พบว่ามีอิทธิพลต่อความภักดีและความพึงพอใจต่อ
การเดินทางท่องเท่ียว อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ 

1)  ความแตกต่างระหว่างความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่กับคุณภาพการบริการ 
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวที่มาจากวัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยม มีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างมากต่อความคาดหวังหรือความต้องการบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูง ความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานบริการและการบริการท่ีไม่เกิดข้อผิดพลาด เมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้าท่ีมาจากวัฒนธรรม
แบบคติรวมหมู่ นอกจากนี้แล้ว ลูกค้าท่ีมีลักษณะปัจเจกนิยมจะมีความคาดหวังต่อการรับประกันการ
บริการจากผู้จัดบริการ (Service Providers) สูงกว่าลูกค้าท่ีมีลักษณะคติรวมหมู่ เนื่องจากลูกค้าท่ีมี
ลักษณะสังคมคติรวมหมู่ ค่อนข้างเช่ือมั่นต่อผู้จัดบริการว่าจะสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพบริการใน
ฐานะท่ีพวกเขาคือผู้รับบริการคนสำคัญ (Donthu & Yoo, 1998) นอกจากนี้ ผู้ท่ีมีลักษณะปัจเจก



 76 

นิยมจะรักษาระยะห่างของตัวเองจากคนรอบข้างและผู้ให้บริการ รวมท้ังหลีกเล่ียงการปฏิสัมพันธ์หรือ
สนิทสนมกับบุคคลอื่น ๆ (Furrer, Liu, & Sudharshan, 2000) 

2)  ความแตกต่างระหว่างความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่กับการค้นหาข้อมูลการ
เดินทาง 

เมื่อใดท่ีมีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกในการเดินทางท่องเท่ียว นักเดินทาง
ประเภทนักธุรกิจจากประเทศท่ีอยู่ในสังคมแบบคติรวมหมู่ระดับสูง เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี จะไว้วางใจ
บริษัทนำเท่ียว สำนักงานการท่องเท่ียว คู่มือนักเดินทาง รวมท้ังคำแนะนำจากเพื่อนและคนใกล้ชิด 
ขณะท่ีนักเดินทางประเภทนักธุรกิจจากประเทศท่ีเป็นปัจเจกนิยม เช่น ออสเตรเลีย จะชอบการค้นหา
ข้อมูลโดยตรงจากแหล่ง เช่น สายการบิน หรือสำนักงานการท่องเท่ียวในเมืองท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทาง นอกจากนี้ พบว่านักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น (สังคมคติรวมหมู่) และชาวออสเตรเลีย (สังคม
ปัจเจกนิยม) เมื่อมีเวลาว่างพวกเขาจะมีวิธีการและกลยุทธ์ในการค้นหาข้อมูลสำหรับเดินทาง
ท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน (Chen, 2000) 

3)  ความแตกต่างระหว่างความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่กับการให้ของขวัญ 
นักท่องเท่ียวท่ีมาจากวัฒนธรรมคติรวมหมู่  เช่น ชาวเกาหลี ส่วนใหญ่จะให้

ความสำคัญกับการซื้อของขวัญ การมอบของขวัญในโอกาสต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
ของขวัญและสินค้าท่ีระลึก มีงบประมาณสำหรับการซื้อของขวัญค่อนข้างมาก รวมท้ังนิยมมอบ
ของขวัญให้กับบุคคลในสถานท่ีทำงาน ตรงกันข้าม นักท่องเท่ียวชาวอเมริกันซึ่งพวกเขาอยู่ใน
วัฒนธรรมปัจเจกนิยม จึงอยู่ภายใต้ความรู้สึกไม่กดดันต่อการมอบส่ิงตอบแทนหรือการแลกเปล่ียน
ส่ิงของระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้ การมอบของขวัญในโอกาสต่าง ๆ จึงน้อยกว่า การมอบของขวัญของคน
อเมริกันจึงเป็นการมอบให้ด้วยความสมัครใจเป็นสำคัญ รวมท้ังมีความยืดหยุ่นต่องบประมาณเกี่ยวกับ
การซื้อของขวัญมากกว่านักท่องเท่ียวชาวเกาหลี (Park, 1998) 

4)  ความแตกต่างระหว่างความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่กับรูปแบบการท่องเท่ียว
และประเทศท่ีไปเยือน 

นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะปัจเจกนิยมสูง (เยอรมัน อังกฤษ) ท่ีเข้ามาท่องเท่ียว
ประเทศไทย จะมีความสนใจการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม และการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภททะเลและหมู่เกาะ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจากวัฒนธรรมคติรวมหมู่ 
ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวที่มีลักษณะคติรวมหมู่ (ญี่ปุ่น) จะชอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากกว่า (วีระ
พงศ์ มาลัย, 2551) การศึกษาของ Jackson (2001) ยังพบว่านักท่องเท่ียวที่มาจากประเทศท่ีมีความ
เป็นปัจเจกนิยมสูง (ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา) จะเลือกท่องเท่ียวใน
ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ขณะท่ีนักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีความเป็นคติรวมหมู่สูง 
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(เกาหลี โคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ และเอกวาดอร์) มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางไปประเทศท่ีมีวัฒนธรรม
แตกต่างจากประเทศตน 

5)  ความแตกต่างระหว่างการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนกับลักษณะการเดินทาง 
นักท่องเท่ียวที่มาจากวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับต่ำ (เยอรมัน) และ

นักท่องเท่ียวท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับสูง (ญี่ปุ่น) พบความแตกต่างใน
รูปแบบการค้นหาข้อมูล ระยะเวลาวางแผนการเดินทาง กลุ่มผู้ร่วมเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 
กล่าวคือ นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นจะมีพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงโดยการแสวงหาข้อมูลก่อนการ
เดินทางจากหลายช่องทาง  มีการชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อยืนยันการจอง นิยมเดินทางเป็นหมู่คณะ 
ใช้เวลาพักแรมและเยือนแหล่งท่องเท่ียวน้อยกว่านักท่องเท่ียวชาวเยอรมัน ซึ่งพวกเขารู้สึกว่าตนเอง
สามารถเผชิญกับความเส่ียงได้มาก รวมท้ังนิยมเดินทางแบบอิสระ มีช่วงระยะเวลาพักแรม และเยือน
แหล่งท่องเท่ียวนานกว่านักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น (Money & Crotts, 2003) 

6)  ความแตกต่างระหว่างการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนกับการค้นหาข้อมูลการ
เดินทางท่องเท่ียว 

จากการประมวลผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
และอเมริกัน ให้ความสำคัญต่อแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีแตกต่างกัน (Chen, 2000) นักท่องเท่ียวจาก
วัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับสูง (ญี่ปุ่น และกรีก) จะได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
จากกลุ่มเพื่อน คนใกล้ชิด สำนักงานการท่องเท่ียว และบริษัทนำเท่ียว มากกว่านักท่องเท่ียวที่มาจาก
วัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับต่ำ เช่น เยอรมัน และอังกฤษ ซึ่งพวกเขาจะค้นหาข้อมูล
จากคู่มือท่องเท่ียว (Travel Guide) และได้รับข้อมูลจากการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์/วิทยุ (Litvin, Crotts, & Hefner, 2004) 

7)  ความแตกต่างระหว่างการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนกับรูปแบบการเดินทาง 
นักท่องเท่ียวท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับสูง จะใช้เวลาวาง

แผนการเดินทางเพียงไม่กี่วัน ตรงข้ามกับนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในวัฒนธรรมท่ียอมรับความเส่ียงได้
มากกว่า จะใช้เวลาเตรียมตัวเกี่ยวกับการเดินทางนานกว่า และส่วนใหญ่เดินทางเพียงลำพัง หรือ
เดินทางเป็นกลุ่มขนาดเล็ก นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน
ระดับสูงมาก จะเดินทางแบบทัวร์เหมาจ่าย (Package Tour) ขณะท่ีนักท่องเท่ียวจากวัฒนธรรมท่ี
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับต่ำ นิยมเช่ารถขับไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่ าง ๆ นอกจากนี้  
นักท่องเท่ียวท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับสูง จะใช้เวลามาเยือนแหล่งท่องเท่ียว และจำนวนการ
พักแรมระหว่างท่องเท่ียวน้อยกว่า กล่าวคือเป็นการเดินทางระยะส้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียว
ท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับต่ำ (Litvin et al., 2004) 
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8)  ความแตกต่างระหว่างการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมการติชม 
ผู้คนในสังคมวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนระดับปานกลางถึงสูง มักจะมี

ความคิดว่าการติติงเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง เว้นเสียแต่ว่าเหตุการณ์นั้นจะทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดใจ 
เขินอายหรือเสียหน้า ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงระดับท่ีสูงมาก มี
ความต้ังใจท่ีจะชมเชยผู้จัดบริการ ถ้าหากพวกเขาได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการบริการท่ีมีคุณภาพ 
ตรงกันข้าม หากพวกเขาได้รับประสบการณ์ท่ีไม่ดี ก็จะเริ่มหันเหไปเลือกใช้บริการผู้จัดบริการ
ท่องเท่ียวรายอื่น ๆ และนำไปสู่การบอกต่อ (Word of Mouth) หรือการติติง (Liu & McClure, 
2001) นอกจากนี้ ยังพบว่านักท่องเท่ียวจากวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงระดับปานกลางถึงสูง 
มักจะหลีกเล่ียงการแสดงอารมณ์และความคิดเห็นเชิงลบ การชมเชย การวิจารณ์ และความขัดแย้ง
กับผู้คนรอบข้าง ท่ีตนเองต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยมองว่าการวิจารณ์และการติติงเป็นส่ิงท่ีไม่สุภาพ
และทำลายความกลมเกลียวของกลุ่ม 

9)  ความแตกต่างระหว่างการให้ความสำคัญต่อบุรุษกับความภักดีและความพึง
พอใจต่อการเดินทาง 

ผลการวิจัยของ Crotts and Erdmann (2000) พบว่า นักท่องเท่ียวจากวัฒนธรรม
ท่ีให้ความสำคัญต่อบุรุษระดับต่ำ จะมีความภักดีต่อผู้จัดบริการ เมื่อใดท่ีมีการประเมินการบริการ
เกี่ยวกับการเดินทาง สำหรับนักท่องเท่ียวจากสังคมท่ีให้ความสำคัญต่อบุรุษในระดับสูง พบรายงาน
จำนวนมากว่า พวกเขาได้เปล่ียนไปใช้บริการผู้จัดบริการรายอื่น ขณะท่ีนักท่องเท่ียวในสังคมท่ีให้
ความสำคัญกับบุรุษระดับสูงมาก พวกเขาจะมุ่งประเด็นไปท่ีความสมบูรณ์แบบและการบริการท่ีดี
เยี่ยม ดังนั้น พวกเขาจึงมีแนวโน้มท่ีจะแสดงความรู้ สึกไม่พึงพอใจต่อการบริการสูงกว่ากลุ่ม
นักท่องเท่ียวที่มาจากสังคมท่ีให้ความสำคัญต่อบุรุษระดับต่ำถึงปานกลาง ซึ่งพวกเขาต่างมุ่งประเด็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สวัสดิการและอื่น ๆ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่จากผู้จัดบริการ 
 ดังนั้นจะเห็นว่าการสังเคราะห์ผลการวิจัยท่ีศึกษาความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกับ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว จากทฤษฎีมิติวัฒนธรรมของ Hofstede แสดงให้เห็นว่าลักษณะทาง
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว โดยพบว่ามิติวัฒนธรรมด้านปัจเจก
นิยม/คติรวมหมู่ เป็นปัจจัยท่ีนำมาศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นมิติท่ีสามารถบ่งบอกความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกอย่างชัดเจน ผลการศึกษาในมิติ
ดังกล่าว สะท้อนถึงความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวหลายด้าน เช่น นักท่องเท่ียวท่ีมาจาก
สังคมปัจเจกนิยมมักจะคาดหวังต่อการบริการสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจากสังคมคติรวมหมู่ ด้านการ
แสวงหาข้อมูลท่องเท่ียว พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจากสังคมคติรวมหมู่ มักให้ความสำคัญต่อข้อมูล
ข่าวสารจากญาติหรือคนใกล้ชิดมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจากสังคมปัจเจกนิยม การซื้อของท่ีระลึก 
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พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจากสังคมคติรวมหมู่ จะให้ความสำคัญต่อการซื้อของท่ีระลึกเพื่อมอบให้กับ
บุคคลใกล้ชิดมากกว่านักท่องเท่ียวที่มาจากสังคมปัจเจกนิยม เป็นต้น 
 การทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว จึง
เป็นส่ิงจำเป็นสำหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว อันจะเป็นประโยชน์ในแง่การส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรมสำหรับบุคลากรท่ีให้บริการกับนักท่องเท่ียวโดยตรง หรือผู้ประกอบการ ซึ่งต้อง
จัดบริการให้สอดคล้องกับความชอบและความต้องการของนักท่องเท่ียวในแต่ละสังคมวัฒนธรรม 
รวมท้ังนักการตลาด ท่ีสามารถประยุกต์แนวคิดดังกล่าว เพื่อการวางแผนตลาด การพัฒนากลยุทธ์
และการส่ือสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.10 กรอบงานวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 กรอบงานวิจัยปัจจัยการพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

H2 
 
H2 

การแสวงหาข่าวสาร 
- ส่ือดั้งเดิม 
- ส่ือใหม่ 
- เรื่องท่ีสนใจในการ
แสวงหาข่าวสาร 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด

เชียงใหม่ 

- ตามวัตถุประสงค์ 

- ลักษณะการท่องเท่ียว 

- ผู้ร่วมการเดินทาง 

- บุคคลท่ีตัดสินใจ 

- สถานท่ีท่องเท่ียว 
 

H3 
 
 

ความพึงพอใจในการ 
แสวงหาข่าวสาร 

- ความพึงพอใจต่อส่ือดั้งเดิม 

(ส่ือโทรทัศน์ , ส่ือนิตยสาร) 
- ความพึงพอใจต่อส่ือใหม่ 
(ส่ือเฟซบุ๊ก, ส่ือเว็บไซต์) 

 

 
 

H2 
 
H2 



 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่และการ
วิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 

3.1 ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาในครั้งนี้  คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 5,755,677 คน (กรมการท่องเท่ียวกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2562) แต่ท้ังนี้ไม่มีการจัดทำสถิติในการแยกนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2562 อย่างชัดเจน  

การแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งกลุ่มตาม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวและช่องทางการแสวงหาข่าวสาร 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) ด้วยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนท่ีมาท่องเท่ียวสถานท่ี
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 1.วัดเจดีย์หลวง 2.วัดพระสิงห์ 3.ดอยอินทนนท์ 4.ม่อนแจ่ม 5.พระ
บรมธาตุดอยสุเทพ และ 6.ถนนคนเดินท่าแพ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรม

การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
ตัวแปรอิสระ คือ เช้ือชาติ  
ตัวแปรตาม คือ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร และ

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
สมมติฐานท่ี 2 การแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารส่งผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ตัวแปรอิสระ คือ การแสวงหาข่าวสาร และ ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
สมมติฐานท่ี 3 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารสามารถร่วมกัน

อธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 ตัวแปรอิสระ คือ การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
 ตัวแปรตาม คือ วัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

3.4 ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเท่ียว เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด 

2) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและนำแบบสอบถามไปเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
เหมาะสม 

3) นำแบบแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 ชุด และนำไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยวิธีหาค่า 
สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

4) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ชุด 
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3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 2 การแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยและช่าวต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.6.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
ผู้วิจัยได้นำเสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบ

ท้ังด้านเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีวิจัย 
 

3.6.2 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  
โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 ชุด และนำไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น 

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
ความเช่ือมั่น (Reliability Coefficient) ของแบบสอบถามมีค่าความน่าเช่ือถือ 0.948 (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2544) ซึ่งได้ผลตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแต่ละตัวแปร 

ตัวแปร จำนวนคำถาม ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

การแสวงหาข่าวสาร 22 0.889 
ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสาร 

24 0.935 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 25 0.848 
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3.7 วิธีการเก็บข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามจากสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยข้ันตอนเก็บข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 

1)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากสถานท่ี
จริงท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ (1) วัดเจดีย์หลวง (2) วัดพระสิงห์ (3) ดอยอินทนนท์ 
(4) ม่อนแจ่ม (5) พระบรมธาตุดอยสุเทพ และ (6) ถนนคนเดินท่าแพ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

2)  ผู้วิจัยทำการเช็คข้อมูลอีกครั้งหลังได้รับแบบสอบถามว่าข้อมูลครบถ้วนตาม
จำนวนท่ีต้องการหรือไม่ 

3)  รวบรวมข้อมูลและเช็คความถูกต้องอีกครั้งจนได้แบบสอบถามครบ 400 ชุดตาม
จำนวนท่ีต้ังไว้ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

3.8 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยได้กำหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ในการคำนวณทางสถิติ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการ
วิเคราะห์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) รวมถึงการใช้เกณฑ์หาช่วงความกว้างของอันตรภาค
ช้ันจากการคำนวณหาค่าเฉล่ีย ดังนี้ (วิเชียร์ เกตุสิงห์, 2543) 
 

ผู้วิจัยใช้วัดข้อมูลแบบประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือก
คำตอบได้เพียงคำตอบเดียวเท่านั้น แบ่งเป็น 5 ระดับอันตรภาคช้ัน ใช้สูตรคำนวณหาความกว้าง
ระหว่างช้ันตามหลักการค่าเฉล่ีย โดยคะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน คะแนนต่ำสุด คือ 1 คะแนน และ
จำนวนช้ัน คือ 4 ช้ัน จึงแบ่งระดับได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 

คะแนนสงูสุด−คะแนนตำ่สุด

จำนวนชั้น
   =     

5−1

5
 = 0.8 

 
 

คะแนนสงูสุด−คะแนนตำ่สุด

จำนวนชั้น
   =     

5−1

5
 = 0.8 

 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนตำ่สดุ

จำนวนชั้น
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 ดังนั้น ความกว้างของอันตรภาคช้ันเท่ากับ 0.8 
  

จากการแบ่งระดับ สามารถแสดงเกณฑ์และแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียได้ ดังนี้ 
 

3.8.1 การแสวงหาข่าวสาร  
ใช้มาตรวัดความถ่ี Rating Scale 5 ระดับ 

 ส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือบุคคล นิตยสาร โทรทัศน์ แผ่นพับโฆษณาท่องเท่ียว หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือเล่มเล็กหรือโปสการ์ดท่องเท่ียวที่เกี่ยวข้องช่วยในการแสวงหาข่าวสาร แบ่งคำตอบออกเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารน้อยท่ีสุด 

  

 ส่ือใหม่ ได้แก่ เว็บบล็อกของ Travel Blocker เว็บบอร์ด โฆษณาออนไลน์การท่องเท่ียว ใช้
ภาพเคล่ือนไหว/มีคลิปวิดีโอประกอบ YouTube/Youtuber Facebook Page Instagram และ
เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องช่วยในการแสวงหาข่าวสาร แบ่งคำตอบออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความว่า แสวงหาข่าวสารน้อยท่ีสุด 

 
3.8.2 ความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสาร  
ใช้มาตรวัดความถี่ Rating Scale 5 ระดับ ความพึงพอใจ แบ่งคำตอบออกเป็น 5 ระดับ 

ได้แก่ 
เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความว่า ความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความว่า ความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความว่า ความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความว่า ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
3.8.3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
ใช้มาตรวัดความถ่ี Rating Scale 5 ระดับ แบ่งคำตอบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 

 
 

3.8.4 การอธิบายค่าสหสัมพันธ์ 
เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร 

 ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์ของ Barzt (1999) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์แปลความหมายได้ ดังนี้ 
เมื่อตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.00 – 0.20 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก 
เมื่อตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.21 – 0.40 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่ำ 
เมื่อตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.41 – 0.60 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
เมื่อตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.61 – 0.80 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์มาก 
เมื่อตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.81 – 1.00 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์มากท่ีสุด 
 

3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึง
ทำการกำหนดรหัส ลงรหัสบันทึกข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
3.9.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) การแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียว 
3) ความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ 
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4) พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 

 

3.9.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)  
เป็นการวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังเอาไว้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 – 3 
 

3.9.3 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเพื่อค้นหาปัจจัยการพยากรณ์ของการแสวงหา

ข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
วิธี Stepwise 
  การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ  
(ตัวแปรทำนาย) แต่ละคู่แล้ว มีค่า < 0.65 (Burns & Groves, 1997) ซึ่งถือว่าไม่มีปัญหาเรื่อง 
multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน นอกจากนั้น จากการตรวจสอบค่า Durbin-Watson 
กำหนดค่าอยู่ระหว่าง 1.5 - 2.5 หมายความว่า ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรทำนาย) ในสมการเป็นอิสระต่อ
กัน เหมาะสมท่ีจะนำไปวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) 
 

3.10 การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม 

 เมื่อผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มแบบ K-means ใช้การวัดระยะห่าง Fractional means เพื่อหา 
Cluster centroid ในการแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 



 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่และ
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ”  เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างสำหรับ
งานวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ และทำ
การเก็บแบบสอบถามยังสถานท่ีท่องเท่ียวจริงในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 1.วัดเจดีย์หลวง 2.วัดพระสิงห์ 
3.ดอยอินทนนท์ 4.ม่อนแจ่ม 5.พระบรมธาตุดอยสุเทพ และ 6.ถนนคนเดินท่าแพ ซึ่งเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 7 ส่วน 
ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรระหว่างชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์การแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่     
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
 4.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารระหว่างนักท่องเท่ียว     
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 4.7 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
 4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและ     
ชาวต่างประเทศ 
 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 4.10 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียว และการแปลผลการวิเคราะห์  
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4.1 ลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคล/เดือน สามารถแจกแจงผลได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 99 49.5 
หญิง 101 50.5 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 50.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.5 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 20 ปี 36 18.0 
21-29 ปี 57 28.5 
30-39 ปี 48 24.0 
40-49 ปี 26 13.0 
50 ปีขึ้นไป 33 16.5 
รวม 200 100.0 
 
   จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุ 21-29 ปี มีจำนวนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.0 ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.0 ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.5 และช่วงอายุท่ีมีจำนวนน้อยท่ีสุดมีช่วงอายุ 
40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.0 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
โสด 134 67.0 
หย่า / แยกกันอยู่ 12 6.0 
แต่งงานมีบุตร 40 20.0 
แต่งงานไม่มีบุตร 14 7.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 67.0 รองลงมา คือ สถานภาพแต่งงานมีบุตร คิดเป็นร้อยละ 20.0 สถานภาพแต่งงานไม่มีบุตร 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 และสถานภาพหย่า/แยกกันอยู่ มีจำนวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 64 32.0 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 44 22.0 
พนักงานบริษัท 35 17.5 
อาชีพอิสระ 27 13.5 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 10.5 
อื่น ๆ 9 4.5 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษามี
จำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.0 
อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 17.5 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 27.0 อาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.5 และอาชีพอื่น ๆ มีค่าน้อยท่ีสุด มีค่าร้อยละ 4.5  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้ส่วนบุคคล/เดือน 

รายได้/เดือน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15,000 บาท 87 43.5 
15,000-25,000 บาท 46 23.0 
25,001-35,000 บาท 20 10.0 
35,001-45,000 บาท 15 7.5 
45,001-50,000 บาท 10 5.0 
55,001 บาทขึ้นไป 22 11.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15 ,000 บาท มี
จำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ รายได้ 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23 
รายได้ 55,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.0 รายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.0 
รายได้ 35,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 และรายได้ต่อเดือน 45,001-50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.0 
 

4.1.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  เพศ อายุ   
เช้ือชาติ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคล/เดือน สามารถแจกแจงผลได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 95 47.5 
หญิง 105 52.5 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 52.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.5 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 20 ปี 3 1.5 
21-29 ปี 77 38.5 
30-39 ปี 50 25.0 
40-49 ปี 35 17.5 
50 ปีขึ้นไป 35 17.5 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุ 21-29 ปี มีจำนวนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีช่วงอายุท่ีเท่ากัน คือ 
ช่วงอายุ 40-49 ปี กับ อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยท้ังคู่คิดเป็นร้อยละแต่ละช่วงอายุ 17.5 และช่วงอายุท่ี
น้อยท่ีสุด คือ ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเช้ือชาติ 

เชื้อชาติ (แบ่งตามทวีป) จำนวน ร้อยละ 
ทวีปอเมริกา 40 20.0 
ทวีปเอเชีย 54 27.0 
ทวีปยุโรป 84 42.0 
ทวีปแอฟริกา 2 1.0 
ทวีปออสเตรเลีย 20 10.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าจำนวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศมาจากหลากหลายเช้ือชาติ ผู้วิจัยได้
จำแนกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามทวีป ดังนี้ 
 1)  ทวีปอเมริกา ได้แก่ อเมริกา แคนาดา บราซิล และเม็กซีโก รวมจำนวนท้ังหมด 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 2)  ทวีปเอเชีย ได้แก่ สิงค์โปร์ ตุรกี จีน อิหร่าน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี 
ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมจำนวนท้ังหมด 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
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 3)  ทวีปยุโรป ได้แก่ ลิทัวเนีย ออสเตรีย เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม อิตาลี 
ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เนเธอแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก นอร์เวย์ สเปน กรีซ ฮอลแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน 
และฮังการี รวมจำนวนท้ังหมด 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
 4)  ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 5)  ทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
โสด 88 44.0 
หย่า / แยกกันอยู่ 15 7.5 
แต่งงานมีบุตร 49 24.5 
แต่งงานไม่มีบุตร 48 24.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.0 รองลงมา คือ สถานภาพแต่งงานมีบุตร คิดเป็นร้อยละ 24.5 แต่งงานไม่มีบุตร คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 และสถานภาพท่ีน้อยท่ีสุด คือ สถานภาพหย่า/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 7.5 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 63 31.5 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 20 10.0 
พนักงานบริษัท 51 25.5 
อาชีพอิสระ 14 7.0 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 4.0 
อื่น ๆ 44 22.0 
รวม 200 100.0 
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 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มี
จำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.5 อื่น ๆ คิด
เป็นร้อยละ 22.0 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 10.0 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ
อาชีพท่ีน้อยท่ีสุด คือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.0 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้ส่วนบุคคล/เดือน 

รายได้/เดือน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15,000 บาท 4 2.0 
15,000-25,000 บาท 13 6.5 
25,001-35,000 บาท 41 20.5 
35,001-45,000 บาท 28 14.0 
45,001-50,000 บาท 64 32.0 
55,001 บาทขึ้นไป 50 25.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 45,001-50,000 บาท มี
จำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
25.0 รายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 รายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 รายได้ต่อเดือน 15 ,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 และรายได้ต่อ
เดือนท่ีน้อยท่ีสุด คือ น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรระหว่างชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

 จากการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
และได้ค่าผลมากท่ีสุดของแต่ละประชากรจึงสามารถนำมาเปรียบเทียบได้ตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ 

ลักษณะทาง
ประชากร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ผลสรุปค่ามากที่สุด ร้อยละ ผลสรุปค่ามากที่สุด ร้อยละ 

เพศ หญิง 50.5 หญิง 52.5 
อายุ 21-29 ปี 28.5 21-29 ปี 38.5 
สถานภาพ โสด 67.0 โสด 44.0 
อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 32.0 นักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา 
31.5 

รายได้ น้อยกว่า 15,000 43.5 45,000-50,000 32.0 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ลักษณะทางประชากรแต่ละประเภทของนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมีความเหมือนกันของ เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ กล่าวคือ เพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-29 ปี สถานภาพโสด และอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ตามลำดับ ส่วนความแตกต่าง
คือรายได้ต่อเดือน ซึ่งนักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีค่าร้อยละ 43.5 ส่วน
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะมีรายได้ 45,000-50,000 บาท มีค่าร้อยละ 32.0 
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4.3 ผลการวิเคราะห์การแสวงหาข่าวสารเพ่ือตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 

 การวิเคราะห์การแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเท่ียว ได้แก่ เรื่องการใช้ส่ือใดในการ
แสวงหาข่าวสาร โดยจะแบ่งออกเป็น ส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ และเรื่องข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหา
ข่าวสาร โดยนำเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

4.3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ส่ือในการแสวงหาข่าวสาร 

สื่อในการแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. สื่อด้ังเดิม 
1.1 ส่ือบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

3.48 0.92 แสวงหาข่าวสารมาก 

1.2 นิตยสาร 2.68 0.80 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
1.3 โทรทัศน์ 3.35 0.87 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
1.4 แผ่นพับโฆษณาการท่องเท่ียว 2.66 0.94 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
1.5 หนังสือพิมพ ์ 2.93 0.84 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
1.6 หนังสือเล่มเล็ก / โปสการ์ดจากแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ 

2.40 1.07 แสวงหาข่าวสารน้อย 

เฉลี่ยรวม 2.92 16.42 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
2. สื่อใหม่ 
2.1 เว็บบล็อกของ Travel Blocker 3.32 0.97 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
2.2 เว็บบอร์ด เช่น พันทิปห้องโต๊ะ, 
Lonelyplanet Chatroom 

3.28 1.02 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 

2.3 โฆษณาออนไลน์การท่องเท่ียว  3.36 0.98 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
2.4 ยูทูป / ยูปทูปเบอร์ คลิปวิดีโอท่ีผู้ใช้รีวิว
และพูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  

3.47 1.01 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.5 เฟซบุ๊กแฟนเพจการท่องเท่ียว 3.66 1.04 แสวงหาข่าวสารมาก 
2.6 อินสตราแกรมการท่องเท่ียว 3.33 1.07 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
2.7 เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเท่ียว 3.29 0.97 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.39 1.01 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
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 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิม และส่ือใหม่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.92 และ 3.39 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
บุคคล (เช่น ครอบครัว เพื่อน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง) มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.48 รองลงมา คือ ส่ือ
โทรทัศน์ มีค่าเฉล่ีย 3.35 ส่ือหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 2.93 ส่ือนิตยสาร มี ค่าเฉล่ีย 2.68 ส่ือแผ่นพับ
โฆษณาการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 2.66 และส่ือดั้งเดิมท่ีมีการแสวงหาข่าวสารน้อยท่ีสุด คือ ส่ือหนังสือ
เล่มเล็ก / โปสการ์ดจากแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 2.40 
 เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือ 
เฟซบุ๊กแฟนเพจการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.66 รองลงมา คือ ส่ือยูทูป/ยูทูปเบอร์ คลิปวิดีโอท่ี
ผู้ใช้รีวิวและพูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.47 ส่ือโฆษณาออนไลน์การท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ีย 3.36 ส่ือ Instagram การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.33 ส่ือเว็บบล็อกของ Travel Blocker มี
ค่าเฉล่ีย 3.32 ส่ือเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.29 และส่ือใหม่ท่ีมีการแสวงหาข่าวสาร
น้อยท่ีสุด คือ ส่ือเว็บบอร์ด (เช่น พันทิปห้องโต๊ะ, Lonelyplanet Chatroom) มีค่าเฉล่ีย 3.28  
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเรื่องท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลในการแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 
1. สถานท่ีท่องเท่ียว 4.49 0.63 แสวงหาข่าวสารมากท่ีสุด 
2. สถานท่ีพักแรม 3.96 0.86 แสวงหาข่าวสารมาก 
3. แพ็คเกจทัวร์/โปรโมช่ันต่าง ๆ 3.00 1.43 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
4. แผนท่ีและเส้นทางการเดินทาง 3.50 1.15 แสวงหาข่าวสารมาก 
5. บริษัททัวร์ 2.82 1.45 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
6. สินค้าพื้นเมือง/ของท่ีระลึก 3.43 1.09 แสวงหาข่าวสารมาก 
7. ร้านอาหาร 3.78 0.83 แสวงหาข่าวสารมาก 
8. เทศกาล/งานประเพณี 3.47 1.01 แสวงหาข่าวสารมาก 
9. เกร็ดความรู้ 3.02 1.21 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.49 1.07 แสวงหาข่าวสารมาก 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมา คือ สถานท่ีพักแรม มีค่าเฉล่ีย 3.96 ร้านอาหาร มีค่าเฉล่ีย 3.78 
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แผนท่ีและเส้นทางการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 3.50 เทศกาล/งานประเพณี มีค่าเฉล่ีย  3.47 สินค้า
พื้นเมือง/ของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ีย 3.43 เกร็ดความรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.02 แพ็คเกจทัวร์/โปรโมช่ันต่าง ๆ มี
ค่าเฉล่ีย 3.00 และกลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารน้อยท่ีสุด คือ บริษัททัวร์ มีค่าเฉล่ีย 2.82  
 

4.3.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ส่ือในการแสวงหาข่าวสาร 

สื่อในการแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. สื่อด้ังเดิม 
1.1 ส่ือบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

4.14 0.74 แสวงหาข่าวสารมาก 

1.2 นิตยสาร 2.65 0.94 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
1.3 โทรทัศน์ 1.92 0.75 แสวงหาข่าวสารน้อย 
1.4 แผ่นพับโฆษณาการท่องเท่ียว 2.44 0.99 แสวงหาข่าวสารน้อย 
1.5 หนังสือพิมพ ์ 1.76 0.79 แสวงหาข่าวสารน้อยท่ีสุด 
1.6 หนังสือเล่มเล็ก / โปสการ์ดจากแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ 

3.16 1.03 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.67 0.87 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
2. สื่อใหม่ 
2.1 เว็บบล็อกของ Travel blocker 3.93 0.68 แสวงหาข่าวสารมาก 
2.2 เว็บบอร์ด เช่น พันทิปห้องโต๊ะ , 
lonelyplanet chatroom 

3.52 0.99 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.3 โฆษณาออนไลน์การท่องเท่ียว  3.88 0.81 แสวงหาข่าวสารมาก 
2.4 ยูทูป/ยูทูปเบอร์ คลิปวิดีโอท่ีผู้ใช้รีวิวและ
พูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  

4.09 0.88 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.5 เฟซบุ๊กแฟนเพจการท่องเท่ียว 4.05 0.87 แสวงหาข่าวสารมาก 
2.6 อินสตราแกรมการท่องเท่ียว 3.76 1.04 แสวงหาข่าวสารมาก 
2.7 เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเท่ียว 3.78 0.86 แสวงหาข่าวสารมาก 
เฉลี่ยรวม 4.50 1.02 แสวงหาข่าวสารมากที่สุด 
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 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 2.67 และจากส่ือใหม่มีการแสวงหาข่าวสารในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 
4.50 
 เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
บุคคล (เช่น ครอบครัว เพื่อน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง) มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ ส่ือ
หนังสือเล่มเล็ก / โปสการ์ดจากแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.16 ส่ือนิตยสาร มีค่าเฉล่ีย 2.65 
ส่ือแผ่นพับโฆษณาการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 2.44 ส่ือโทรทัศน์ มีค่าเฉล่ีย 1.92 และส่ือด้ังเดิมท่ีมีการ
แสวงหาข่าวสารน้อยท่ีสุด คือ ส่ือหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ีย 1.76 
 เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือ 
ยูทูป/ยูทูปเบอร์ คลิปวิดีโอท่ีผู้ใช้รีวิวและพูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ มีจำนวนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.09 รองลงมา คือ ส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่ือเว็บบล็อกของ Travel 
blocker มีค่าเฉล่ีย 3.93 ส่ือโฆษณาออนไลน์การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.88 ส่ือเว็บไซต์เกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.78 ส่ือInstagram การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.76 และส่ือใหม่ท่ีมีการแสวงหา
ข่าวสารน้อยท่ีสุด คือ ส่ือเว็บบอร์ด (เช่น พันทิปห้องโต๊ะ , lonelyplanet chatroom) มีค่าเฉล่ีย 
3.52 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเรื่องท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลในการแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 
1. สถานท่ีท่องเท่ียว 4.26 0.70 แสวงหาข่าวสารมากท่ีสุด 
2. สถานท่ีพักแรม 3.79 0.78 แสวงหาข่าวสารมาก 
3. แพ็คเกจทัวร์/โปรโมช่ันต่าง ๆ 2.35 0.94 แสวงหาข่าวสารน้อย 
4. แผนท่ีและเส้นทางการเดินทาง 2.82 0.85 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
5. บริษัททัวร์ 1.85 0.79 แสวงหาข่าวสารน้อย 
6. สินค้าพื้นเมือง/ของท่ีระลึก 3.21 0.95 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
7. ร้านอาหาร 3.73 0.81 แสวงหาข่าวสารมาก 
8. เทศกาล/งานประเพณี 4.02 0.83 แสวงหาข่าวสารมาก 
9. เกร็ดความรู้ 3.04 0.97 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.23 0.85 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 
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 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมา คือ เทศกาล/งานประเพณี มีค่าเฉล่ีย 4.02 สถานท่ีพักแรม มี
ค่าเฉล่ีย 3.79 ร้านอาหาร มีค่าเฉล่ีย 3.73 สินค้าพื้นเมือง/ของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ีย 3.21 เกร็ดความรู้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.04 แผนท่ีและเส้นทางการเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 2.82 แพ็คเกจทัวร์/โปรโมช่ันต่าง ๆ มี
ค่าเฉล่ีย 2.35 และกลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารน้อยท่ีสุด คือ บริษัททัวร์ มีค่าเฉล่ีย 1.85 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสารเพ่ือตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 จากการวิ เคราะห์การแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสรุปและเปรียบเทียบได้ดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ส่ือในการแสวงหาข่าวสารระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทย

และชาวต่างประเทศ 

สื่อในการแสวงหา
ข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. สื่อด้ังเดิม 
1.1 ส่ือบุคคล เช่น 
ครอบครัว เพื่อน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

3.48 แสวงหาข่าวสารมาก 4.14 แสวงหาข่าวสารมาก 

1.2 นิตยสาร 2.68 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

2.65 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

1.3 โทรทัศน์ 3.35 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

1.92 แสวงหาข่าวสารน้อย 

1.4 แผ่นพับโฆษณาการ
ท่องเท่ียว 

2.66 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

2.44 แสวงหาข่าวสารน้อย 

1.5 หนังสือพิมพ ์ 2.93 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

1.76 แสวงหาข่าวสาร 
น้อยท่ีสุด 

1.6 หนังสือเล่มเล็ก / 
โปสการ์ดจากแหล่ง

2.40 แสวงหาข่าวสารน้อย 3.16 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 
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สื่อในการแสวงหา
ข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ท่องเท่ียวต่าง ๆ 
เฉลี่ยรวม 2.92 แสวงหาข่าวสาร 

ปานกลาง 
2.67 แสวงหาข่าวสาร 

ปานกลาง 
2. สื่อใหม่ 
2.1 เว็บบล็อกของ 
Travel blocker 

3.32 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

3.93 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.2 เว็บบอร์ด เช่น พัน
ทิปห้องโต๊ะ , 
Lonelyplanet 
Chatroom 

3.28 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

3.52 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.3 โฆษณาออนไลน์
การท่องเท่ียว  

3.36 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

3.88 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.4 ยูทูป/ยูทูปเบอร์ 
คลิปวิดีโอท่ีผู้ใช้รีวิวและ
พูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ  

3.47 แสวงหาข่าวสารมาก 4.09 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.5 เฟซบุ๊กแฟนเพจ
การท่องเท่ียว 

3.66 แสวงหาข่าวสารมาก 4.05 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.6 อินสตราแกรมการ
ท่องเท่ียว 

3.33 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

3.76 แสวงหาข่าวสารมาก 

2.7 เว็บไซต์เกี่ยวกับ
การท่องเท่ียว 

3.29 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

3.78 แสวงหาข่าวสารมาก 

เฉลี่ยรวม 3.39 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

4.50 แสวงหาข่าวสาร 
มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า การแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข่าวสารโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน แต่จะแตกต่างกันตรง
ค่าเฉล่ีย โดยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิม มีค่าเฉล่ียรวม 2.92 แต่
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข่าวสารจากส่ือดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียรวม 2.67 
 เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของส่ือด้ังเดิมของนักท่องเท่ียวท้ังสอง จะเห็นว่า นักท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศจะใช้ส่ือบุคคล (เช่น ครอบครัว เพื่อน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง) มากท่ีสุด
เหมือนกัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.48 และ 4.14 ตามลำดับ แต่มีความแตกต่างกันตรงการแสวงหาข่าวสารท่ี
น้อยท่ีสุด กล่าวคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยใช้ส่ือดั้งเดิมประเภทส่ือหนังสือเล่มเล็ก / โปสการ์ดจากแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.40 แต่นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศใช้ส่ือด้ังเดิมประเภท
หนังสือพิมพ์น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.76 
 เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวท้ังสอง จะเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาว
ไทยแสวงหาข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศแสวงหาข่าวสารจากส่ือยูทูป/ยูปทูปเบอร์ คลิปวิดีโอท่ีผู้ใช้รีวิวและพูดถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.09 และนักท่องเท่ียวชาวไทยแสวงหาข่าวสารจากส่ือเว็บไซต์
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.29 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะแสวงหาข่าวสาร
จากเว็บบอร์ดน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.52 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบเรื่องท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ข้อมูลในการแสวงหา
ข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. สถานท่ีท่องเท่ียว 4.49 แสวงหาข่าวสาร
มากท่ีสุด 

4.26 แสวงหาข่าวสาร 
มากท่ีสุด 

2. สถานท่ีพักแรม 3.96 แสวงหาข่าวสาร
มาก 

3.79 แสวงหาข่าวสารมาก 

3. แพ็คเกจทัวร์/
โปรโมช่ันต่าง ๆ 

3.00 แสวงหาข่าวสาร
ปานกลาง 

2.35 แสวงหาข่าวสารน้อย 

4. แผนท่ีและเส้นทาง
การเดินทาง 

3.50 แสวงหาข่าวสาร
มาก 

2.82 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 

5. บริษัททัวร์ 2.82 แสวงหาข่าวสาร 1.85 แสวงหาข่าวสารน้อย 
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ข้อมูลในการแสวงหา
ข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ปานกลาง 
6. สินค้าพื้นเมือง/ของ
ท่ีระลึก 

3.43 แสวงหาข่าวสาร
มาก 

3.21 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

7. ร้านอาหาร 3.78 แสวงหาข่าวสาร
มาก 

3.73 แสวงหาข่าวสารมาก 

8. เทศกาล/งาน
ประเพณี 

3.47 แสวงหาข่าวสาร
มาก 

4.02 แสวงหาข่าวสารมาก 

9. เกร็ดความรู้ 3.02 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

3.04 แสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.49 แสวงหาข่าวสาร
มาก 

3.23 แสวงหาข่าวสารปานกลาง 

  
จากตารางท่ี 4.18 จะเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารข้อมูลประเด็นต่าง ๆ 

มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยแสวงหาข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียรวม 3.49 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศแสวงหาข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียรวม 3.23 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลในการแสวงหาข่าวสารของท้ังสองแล้ว พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการ
แสวงหาข่าวสารประเด็นสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.49 เฉกเช่นเดียวกับนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 4.26 และนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข่าวสาร
ประเด็นบริษัททัวร์น้อยท่ีสุดเหมือนกันอีกด้วย มีค่าเฉล่ีย 2.82 และ 1.85 ตามลำดับ  
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร โดยจะพิจารณาจากการแสวงหาข่าวสาร
ท่ีเป็นส่ือดั้งเดิม คือ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือนิตยสาร และส่ือใหม่ คือ ส่ือFacebook ส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว 
โดยนำเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

4.5.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสาร 

ความพึงพอใจในสือ่การแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. สื่อด้ังเดิม 
1.1 สื่อโทรทัศน์ 
1.1.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

3.56 0.71 ความพึงพอใจมาก 

1.1.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

3.47 0.70 ความพึงพอใจมาก 

1.1.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.35 0.75 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.1.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

3.34 0.80 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.1.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.27 0.78 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.1.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.26 0.82 ความพึงพอใจปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.38 0.76 ความพึงพอใจปานกลาง 
1.2 สื่อนิตยสาร 
1.2.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

2.53 0.92 ความพึงพอใจน้อย 

1.2.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

2.43 0.89 ความพึงพอใจน้อย 
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ความพึงพอใจในสือ่การแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1.2 สื่อนิตยสาร (ต่อ) 
1.2.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

2.52 0.91 ความพึงพอใจน้อย 

1.2.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

2.53 0.90 ความพึงพอใจน้อย 

1.2.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวอ่านง่าย 

2.49 0.90 ความพึงพอใจน้อย 

1.2.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

2.47 0.92 ความพึงพอใจน้อย 

เฉลี่ยรวม 2.50 0.91 ความพึงพอใจน้อย 
2. สื่อใหม่ 
2.1 สื่อเฟซบุ๊ก 
2.1.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

3.95 0.91 ความพึงพอใจมาก 

2.1.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

3.85 0.90 ความพึงพอใจมาก 

2.1.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.64 0.84 ความพึงพอใจมาก 

2.1.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

3.57 0.85 ความพึงพอใจมาก 

2.1.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.48 0.85 ความพึงพอใจมาก 

2.1.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.42 0.84 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 3.65 0.87 ความพึงพอใจมาก 
2.2 สื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยว    
2.2.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

3.51 0.85 ความพึงพอใจมาก 
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ความพึงพอใจในสื่อการแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
2.2.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

3.48 0.86 ความพึงพอใจมาก 

2.2 สื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ต่อ) 
2.2.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.49 0.84 ความพึงพอใจมาก 

2.2.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

3.41 0.83 
 

ความพึงพอใจมาก 

2.2.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.32 0.84 ความพึงพอใจปานกลาง 

2.2.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.34 0.87 ความพึงพอใจปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.44 0.85 ความพึงพอใจมาก 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจาก
ส่ือใหม่มากกว่าส่ือดั้งเดิม  
 เมื่อพิจารณาจากส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเฟซบุ๊ก จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
มาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.65 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.95 และเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมาก 
มีค่าเฉล่ียรวม 3.44 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.51 และเรื่องภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอ่านง่ายมีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.32 
 เมื่อพิจารณาจากส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.38 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.56 และเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มีความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.26 ส่ือนิตยสาร จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารน้อย มี
ค่าเฉล่ียรวม 2.50 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยและมีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์
ของธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเท่ากัน มีค่าเฉล่ีย 2.53 
และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.43 
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4.5.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสาร 

ความพึงพอใจในสือ่การแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. สื่อด้ังเดิม 
1.1 สื่อโทรทัศน์ 
1.1.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

3.20 0.49 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.1.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

3.24 0.73 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.1.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.46 0.59 ความพึงพอใจมาก 

1.1.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว 

3.46 0.69 ความพึงพอใจมาก 

1.1.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.51 0.64 ความพึงพอใจมาก 

1.1.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.53 0.68 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 3.40 0.64 ความพึงพอใจปานกลาง 
1.2 สื่อนิตยสาร 
1.2.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

3.02 0.52 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.2.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

2.20 0.62 ความพึงพอใจน้อย 

1.2.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.11 0.62 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.2.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว 
 

3.12 0.72 ความพึงพอใจปานกลาง 
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ความพึงพอใจในสือ่การแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1.2 สื่อนิตยสาร (ต่อ) 
1.2.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.09 0.72 ความพึงพอใจปานกลาง 

1.2.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.21 0.71 ความพึงพอใจปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.96 0.65 ความพึงพอใจปานกลาง 
2. สื่อใหม่ 
2.1 สื่อเฟซบุ๊ก 
2.1.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

3.92 0.68 ความพึงพอใจมาก 

2.1.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

4.49 0.55 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.1.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

4.34 0.68 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.1.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว 

4.45 0.63 ความพึงพอใจมากมากท่ีสุด 

2.1.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวอ่านง่าย 

4.34 0.70 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.1.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

4.06 0.70 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.27 0.66 ความพึงพอใจมากที่สุด 
2.2 สื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยว    
2.2.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัย 

4.03 0.55 ความพึงพอใจมาก 

2.2.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 

4.05 0.71 ความพึงพอใจมาก 

2.2.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 

4.08 0.74 ความพึงพอใจมาก 
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ความพึงพอใจในสือ่การแสวงหาข่าวสาร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
2.2 สื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ต่อ) 
2.2.4 มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

4.09 0.73 ความพึงพอใจมาก 

2.2.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวอ่านง่าย 

4.08 0.60 ความพึงพอใจมาก 

2.2.6 ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

4.18 0.70 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.01 0.67 ความพึงพอใจมาก 
 
 จากข้อมูลตามตารางท่ี 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจาก
ส่ือใหม่มากกว่าส่ือดั้งเดิม  
 เมื่อพิจารณาจากส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเฟซบุ๊ก จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
มาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.27 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.49 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.92 ส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมาก 
มีค่าเฉล่ียรวม 4.01 โดยเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.18 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.03 
 เมื่อพิจารณาจากส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.40 โดยเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.20 ส่ือนิตยสาร จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.96 โดยเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.21 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์มีความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.20 
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4.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ สามารถสรุปและเปรียบเทียบได้ดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสารระหว่างนักท่องเท่ียวชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ 

ความพึงพอใจในสือ่การ
แสวงหาข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. สื่อด้ังเดิม 
1.1 สื่อโทรทัศน์ 
1.1.1 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความทันสมัย 

3.56 ความพึงพอใจมาก 3.20 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

1.1.2 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ 

3.47 ความพึงพอใจมาก 3.24 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

1.1.3 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความเข้าใจ
ง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.35 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

3.46 ความพึงพอใจมาก 

1.1.4 มีภาพประกอบ วิว
ทิวทัศน์ของธรรมชาติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

3.34 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

3.46 ความพึงพอใจมาก 

1.1.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.27 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

3.51 ความพึงพอใจมาก 
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ความพึงพอใจในสือ่การ
แสวงหาข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. สื่อด้ังเดิม 
1.1 สื่อโทรทัศน์ (ต่อ) 
1.1.6 ประเด็นข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.26 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

3.53 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 3.38 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

3.40 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

1.2 สื่อนิตยสาร 
1.2.1 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความทันสมัย 

2.53 ความพึงพอใจน้อย 3.02 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

1.2.2 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ 

2.43 ความพึงพอใจน้อย 2.20 ความพึงพอใจน้อย 

1.2.3 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความเข้าใจ
ง่าย และไม่ซับซ้อน 

2.52 ความพึงพอใจน้อย 3.11 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

1.2.4 มีภาพประกอบ วิว
ทิวทัศน์ของธรรมชาติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

2.53 ความพึงพอใจน้อย 3.12 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

1.2.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวอ่านง่าย 

2.49 ความพึงพอใจน้อย 3.09 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 
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ความพึงพอใจในสือ่การ
แสวงหาข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.2 สื่อนิตยสาร(ต่อ) 
1.2.6 ประเด็นข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

2.47 ความพึงพอใจน้อย 3.21 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.50 ความพึงพอใจน้อย 2.96 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

2. สื่อใหม่ 
2.1 สื่อเฟซบุ๊ก 
2.1.1 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความทันสมัย 

3.95 ความพึงพอใจมาก 3.92 ความพึงพอใจมาก 

2.1.2 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ 

3.85 ความพึงพอใจมาก 4.49 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.1.3 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความเข้าใจ
ง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.64 ความพึงพอใจมาก 4.34 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.1.4 มีภาพประกอบ วิว
ทิวทัศน์ของธรรมชาติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

3.57 ความพึงพอใจมาก 4.45 ความพึงพอใจมาก 
มากท่ีสุด 

2.1.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.48 ความพึงพอใจมาก 4.34 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2.1.6 ประเด็นข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.42 ความพึงพอใจมาก 4.06 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 3.65 ความพึงพอใจมาก 4.27 ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 
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ความพึงพอใจในสือ่การ

แสวงหาข่าวสาร 
นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
2.2 สื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยว 
2.2.1 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความทันสมัย 

3.51 ความพึงพอใจมาก 4.03 ความพึงพอใจมาก 

2.2.2 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ 

3.48 ความพึงพอใจมาก 4.05 ความพึงพอใจมาก 

2.2.3 ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความเข้าใจ
ง่าย และไม่ซับซ้อน 

3.49 ความพึงพอใจมาก 4.08 ความพึงพอใจมาก 

2.2.4 มีภาพประกอบ วิว
ทิวทัศน์ของธรรมชาติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
ท่องเท่ียว 

3.41 ความพึงพอใจมาก 4.09 ความพึงพอใจมาก 

2.2.5 ภาษาท่ีใช้ในข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวอ่านง่าย 

3.32 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

4.08 ความพึงพอใจมาก 

2.2.6 ประเด็นข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้ 

3.34 ความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

4.18 ความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 3.44 ความพึงพอใจมาก 4.01 ความพึงพอใจมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.21 จะเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มากกกว่าส่ือด้ังเดิม โดยท่ีส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือFacebook และส่ือ
เว็บไซต์การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียโดยรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่ือFacebook 
มีค่าเฉล่ียรวม 3.65 และ 4.27 ตามลำดับ และส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 3.44 และ 
4.01 ตามลำดับ 
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 เมื่อพิจารณาจากส่ือดั้งเดิม ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ และส่ือนิตยสาร พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมี
ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารน้อยกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยส่ือโทรทัศน์ค่าเฉล่ีย
รวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่าเท่ากับ 3.38 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีค่าเฉล่ียรวม 3.40 
และส่ือนิตยสารค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่าเท่ากับ 2.50 ส่วนนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียรวม 2.96  
 เมื่อแยกประเด็นเรื่องความพึงพอใจการแสวงหาข่าวสารของส่ือโทรทัศน์ พบว่า นักท่องเท่ียว
ชาวไทยให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.56 และให้ความพึงพอใจนการแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.26 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 
และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยน้อยท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 3.20 
 เมื่อแยกประเด็นเรื่องความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของส่ือนิตยสาร พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัยและเรื่องมีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.53 และให้ความพึงพอใจนการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.43 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.21 และ
ให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์น้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.20 
 เมื่อพิจารณาจากส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเฟซบุ๊ก และส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียว
ชาวไทยมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารน้อยกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยส่ือเฟซบุ๊ก 
ค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่าเท่ากับ 3.65 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีค่าเฉล่ีย
รวม 4.27 และส่ือเว็บไซต์ค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่าเท่ากับ 3.44 ส่วนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียรวม 4.01  
 เมื่อแยกประเด็นเรื่องความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของส่ือFacebook พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.95 และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้
ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์มากท่ีสุด 
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มีค่าเฉล่ีย 4.49 และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัยน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.92 
 เมื่อแยกประเด็นเรื่องความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว 
พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมี
ความทันสมัยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.51 และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องภาษาท่ีใช้ใน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอ่านง่ายน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.32 ส่วนนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.18 และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวมีความทันสมัยน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.03 
 

4.7 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

4.7.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตารางท่ี 4.22 แสดงตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

ตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
1.1 เพื่อการพักผ่อน 4.43 0.62 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
1.2 เพื่อความบันเทิง/สนุกสนาน 4.28 0.66 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
1.3 เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.05 1.33 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
1.4 เพื่อการศึกษา/วิจัย 2.81 1.41 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
1.5 เพื่อทำธุรกิจ 1.68 1.27 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
1.6 เพื่อฮันนีมูน 1.52 1.08 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 2.96 1.06 พฤติกรรมการท่องเที่ยวปานกลาง 
2. ลักษณะการท่องเที่ยว 
2.1 แบบกลุ่มหรือหมู่คณะ 3.99 0.82 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
2.2 แบบคนเดียว 3.59 1.02 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
2.3 แบบซื้อ Group Tour 2.33 1.28 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย 
เฉลี่ยรวม 3.30 1.04 พฤติกรรมการท่องเที่ยวปานกลาง 
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ตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
3. ผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยว 
3.1 คนเดียว 3.55 1.02 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
3.2 ครอบครัว/ญาติ 3.72 0.81 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
3.3 เพื่อน 3.86 0.78 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
3.4 แฟน/คู่รัก 3.05 1.18 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
3.5 บริษัท/ท่ีทำงาน 1.79 1.18 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
3.6 นักท่องเท่ียวร่วม Group Tour 1.88 1.19 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย 
เฉลี่ยรวม 2.98 1.03 พฤติกรรมการท่องเที่ยวปานกลาง 
4. บุคคลที่ตัดสินใจในการเดินทาง    
4.1 ตนเอง 4.32 0.65 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
4.2 ครอบครัว/ญาติ 3.63 0.74 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
4.3 เพื่อน 3.62 0.79 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
4.4 แฟน/คู่รัก 2.93 1.28 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
4.5 บริษัทท่ีทำงาน 1.73 1.18 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 3.25 0.93 พฤติกรรมการท่องเที่ยวปานกลาง 
5. สถานที่ท่องเที่ยว 
5.1 แหล่งธรรมชาติ เช่น อุทยาน  
สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตก ภูเขา 

4.29 0.77 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

5.2 แหล่งวัฒนธรรม เช่น วัด พระธาตุ 4.37 0.76 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
5.3 แหล่งผจญภัย เช่น  
แกรนด์แคนยอน 

3.76 1.24 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 

5.4 แหล่งสถานท่ีบันเทิงยามค่ำคืน เช่น 
ถนนคนเดิน ผับ บาร์ 

3.95 1.08 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 

5.5 สวนสัตว์ 3.24 1.33 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.92 1.04 พฤติกรรมการท่องเที่ยวมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.22 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
สถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 3.92 รองลงมา คือ ลักษณะการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 
3.30 บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.25 ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 
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2.98 และให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียรวม 2.96 
 เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรพฤติกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า 
วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา คือเพื่อ
ความบันเทิง/สนุกสนาน มีค่าเฉล่ีย 4.28 เพื่อศึกษาวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.05 เพื่อการศึกษา/วิจัย มี
ค่าเฉล่ีย 2.81 เพื่อทำธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย 1.68 และวัตถุประสงค์เพื่อฮันนีมูนมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.52 
 ลักษณะการท่องเท่ียว พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา คือ ลักษณะการท่องเท่ียวแบบคนเดียว มีค่าเฉล่ีย 3.59 
และลักษณะการท่องเท่ียวแบบซื้อ Group Tour มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.33 
 ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวกับเพื่อนมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.86 รองลงมา คือ เดินทางกับครอบครัว/ญาติ มีค่าเฉล่ีย 3.72 
เดินทางคนเดียว มีค่าเฉล่ีย 3.55 เดินทางกับแฟน/คู่รัก มีค่าเฉล่ีย 3.05 เดินทางกับนักท่องเท่ียวร่วม 
Group tour มีค่าเฉล่ีย 1.88 และผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวกับบริษัท/ท่ีทำงานมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.79 
 บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง พบว่า บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติตัดสินใจ มีค่าเฉล่ีย 
3.63 เพื่อนตัดสินใจ มีค่าเฉล่ีย 3.62 แฟน/คู่รักตัดสินใจ มีค่าเฉล่ีย 2.93 และบุคคลท่ีตัดสินใจในการ
เดินทางด้วยบริษัทท่ีทำงานมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.73 
 สถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า แหล่งวัฒนธรรม (เช่น วัด พระธาตุ) มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมา คือ แหล่งธรรมชาติ (เช่น อุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตก ภูเขา) มี
ค่าเฉล่ีย 4.29 แหล่งสถานท่ีบันเทิงยามค่ำคืน (เช่น ถนนคนเดิน ผับ บาร์ ) มี ค่าเฉล่ีย 3.95  
แหล่งผจญภัย (เช่น แกรนด์แคนยอน) มีค่าเฉล่ีย 3.76 และสวนสัตว์มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.24 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงจำนวนร้อยละค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย  
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ร้อยละ 
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว 79 12.0 
ค่าท่ีพัก 113 17.2 
ค่าอาหาร 161 24.5 
ค่าเดินทาง 132 20.1 
ค่าบริการจัดทัวร์ 64 9.8 
ค่าของท่ีระลึก 107 16.3 
รวม 656 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
24.5 รองลงมาคือ ค่าเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 20.1 ค่าท่ีพัก คิดเป็นร้อยละ 17.2 ค่าของท่ีระลึก คิด
เป็นร้อยละ 16.3 ค่าเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 12 และค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าบริการจัดทัวร์
น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.8 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจำนวนครั้งท่ีเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อปีของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย 

จำนวนคร้ังที่เดินทาง จำนวน ร้อยละ 
1 ครั้ง 119 59.5 
2-3 ครั้ง 53 26.5 
4-5 ครั้ง 11 5.5 
มากกว่า 5 ครั้ง 17 8.5 
รวม 200 100 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการเดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 ครั้งต่อ
ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ 2-3 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 มากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 8.5 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการเดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนครั้งน้อยท่ีสุด คือ 4-
5 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 



 119 

ตารางท่ี 4.25 แสดงรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

รูปแบบการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
เครื่องบิน 36 18.0 
รถยนต์ส่วนตัว 13 6.5 
รถไฟ 59 29.5 
รถโดยสารสาธารณะ เช่น 
รถทัวร์ รถตู้ 

92 46.0 

รวม 200 100 
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่โดยรถ
โดยสารสาธารณะ (เช่น รถตู้ รถทัวร์) มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ รถไฟ คิด
เป็นร้อยละ 29.5 เครื่องบิน คิดเป็นร้อยละ 18 และรูปแบบการเดินทางท่ีน้อยท่ีสุด คือ รถยนต์
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 6.5 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงระยะเวลาในการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ต่อครั้งของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว จำนวน ร้อยละ 
1-2 วัน 118 59.0 
3-4 วัน 59 29.5 
1 สัปดาห์ 16 8.0 
มากกว่า 1 สัปดาห์ 7 3.5 
รวม 200 100 
 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 1-2 วัน
ต่อครั้งมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ 3-4 วัน คิดเป็นร้อยละ 29.5 1 สัปดาห์ คิดเป็น 
ร้อยละ 8 และระยะเวลาในการท่องเท่ียวเชียงใหม่น้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 1 สัปดาห์ คิดเป็น  
ร้อยละ 3.5 
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4.7.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ      
 

ตารางท่ี 4.27 แสดงตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างประเทศ 

 ตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
1.1 เพื่อการพักผ่อน 4.48 0.67 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
1.2 เพื่อความบันเทิง/สนุกสนาน 4.38 0.65 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
1.3 เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.91 0.90 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
1.4 เพื่อการศึกษา/วิจัย 1.49 0.80 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
1.5 เพื่อทำธุรกิจ 1.23 0.62 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
1.6 เพื่อฮันนีมูน 1.70 1.11 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 2.87 0.79 พฤติกรรมการท่องเที่ยวปานกลาง 
2. ลักษณะการท่องเที่ยว 
2.1 แบบกลุ่มหรือหมู่คณะ 3.67 1.29 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
2.2 แบบคนเดียว 3.49 1.18 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
2.3 แบบซื้อ Group Tour 1.54 0.93 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 2.90 1.13 พฤติกรรมการท่องเที่ยวปานกลาง 
3. ผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยว 
3.1 คนเดียว 3.53 1.15 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
3.2 ครอบครัว/ญาติ 3.19 1.26 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
3.3 เพื่อน 2.95 1.27 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
3.4 แฟน/คู่รัก 2.48 1.49 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย 
3.5 บริษัท/ท่ีทำงาน 1.11 0.57 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
3.6 นักท่องเท่ียวร่วม Group Tour 1.49 0.88 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 2.45 1.10 พฤติกรรมการท่องเที่ยวน้อย 
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ตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
4. บุคคลที่ตัดสินใจในการเดินทาง    
4.1 ตนเอง 4.11 0.91 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
4.2 ครอบครัว/ญาติ 2.82 1.17 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
4.3 เพื่อน 2.71 1.23 พฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
4.4 แฟน/คู่รัก 2.24 1.41 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย 
4.5 บริษัทท่ีทำงาน 1.07 0.40 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 2.59 1.02 พฤติกรรมการท่องเที่ยวน้อย 
5. สถานที่ท่องเที่ยว 
5.1 แหล่งธรรมชาติ เช่น อุทยาน  
สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตก ภูเขา 

4.15 0.67 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 

5.2 แหล่งวัฒนธรรม เช่น วัด พระธาตุ 4.57 0.68 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
5.3 แหล่งผจญภัย เช่น  
แกรนด์แคนยอน 

3.88 1.02 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 

5.4 แหล่งสถานท่ีบันเทิงยามค่ำคืน เช่น 
ถนนคนเดิน ผับ บาร์ 

3.98 0.99 พฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 

5.5 สวนสัตว์ 2.28 1.03 พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย 
เฉลี่ยรวม 3.77 0.88 พฤติกรรมการท่องเที่ยวมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.27 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
สถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 3.77 รองลงมา คือ ลักษณะการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 
2.90 วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 2.87 บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียรวม 
2.59 และให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียรวม 2.45 
 เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรพฤติกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า 
วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมา คือเพื่อ
ความบันเทิง/สนุกสนาน มีค่าเฉล่ีย 4.38 เพื่อศึกษาวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.91 เพื่อฮันนีมูน มีค่าเฉล่ีย 
1.70 เพื่อการศึกษา/วิจัย มีค่าเฉล่ีย 1.49 และวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.23         
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 ลักษณะการท่องเท่ียว พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมา คือ ลักษณะการท่องเท่ียวแบบคนเดียว มีค่าเฉล่ีย 3.49 
และลักษณะการท่องเท่ียวแบบซื้อ Group Tour มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.54 
 ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตัวคนเดียวมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 รองลงมา คือ เดินทางกับครอบครัว/ญาติ มีค่าเฉล่ีย 3.19 
เดินทางกับเพื่อน มีค่าเฉล่ีย 2.95 เดินทางกับแฟน/คู่รัก มีค่าเฉล่ีย 2.48 กับนักท่องเท่ียวร่วม Group 
Tour มีค่าเฉล่ีย 1.49 และผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวกับบริษัท/ท่ีทำงานมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.11 
 บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง พบว่า บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติตัดสินใจ มีค่าเฉล่ีย 
2.82 เพื่อนตัดสินใจ มีค่าเฉล่ีย 2.71 แฟน/คู่รักตัดสินใจ มีค่าเฉล่ีย 2.24 และบุคคลท่ีตัดสินใจในการ
เดินทางด้วยบริษัทท่ีทำงานมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.07 
 สถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า แหล่งวัฒนธรรม (เช่น วัด พระธาตุ) มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมา คือ แหล่งธรรมชาติ (เช่น อุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตก ภูเขา) มี
ค่าเฉล่ีย 4.15 แหล่งสถานท่ีบันเทิงยามค่ำคืน (เช่น ถนนคนเดิน ผับ บาร์ ) มี ค่าเฉล่ีย 3.98  
แหล่งผจญภัย (เช่น แกรนด์แคนยอน) มีค่าเฉล่ีย 3.88 และสวนสัตว์มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.28 
 
ตารางท่ี 4.28  แสดงจำนวนร้อยละค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ร้อยละ 
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว 95 17.6 
ค่าท่ีพัก 166 30.7 
ค่าอาหาร 99 18.3 
ค่าเดินทาง 137 25.4 
ค่าบริการจัดทัวร์ 26 4.8 
ค่าของท่ีระลึก 17 3.1 
รวม 540 100 
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 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าท่ีพักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
30.7 รองลงมาคือ ค่าเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 25.4 ค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 18.3 ค่าเข้าชมแหล่ง
ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 17.6 ค่าบริการจัดทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 4.8 และค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าของท่ี
ระลึกน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.1 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจำนวนครั้งท่ีเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อปีของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ 

 
จำนวนคร้ังที่เดินทาง จำนวน ร้อยละ 
1 ครั้ง 179 89.5 
2-3 ครั้ง 15 7.5 
4-5 ครั้ง 4 2.0 
มากกว่า 5 ครั้ง 2 1.0 
รวม 200 100 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการเดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 ครั้งต่อ
ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมาคือ 2-3 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 7.5 4-5 ครั้งต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 2 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการเดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนครั้งน้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 5
ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

รูปแบบการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
เครื่องบิน 128 64.0 
รถยนต์ส่วนตัว 40 20.0 
รถไฟ 3 1.5 
รถโดยสารสาธารณะ เช่น 
รถทัวร์ รถตู้ 

29 14.5 

รวม 200 100 
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 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่โดย
เครื่องบินมีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือ รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20  
รถโดยสารสาธารณะ (เช่น รถทัวร์ รถตู้) คิดเป็นร้อยละ 14.5 และรูปแบบการเดินทางท่ีน้อยท่ีสุด คือ 
รถไฟ คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางท่ี 4.31 แสดงระยะเวลาในการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ต่อครั้งของนักท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศ 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว จำนวน ร้อยละ 
1-2 วัน 37 18.5 
3-4 วัน 88 44.0 
1 สัปดาห ์ 39 19.5 
มากกว่า 1 สัปดาห์ 36 18.0 
รวม 200 100 
 
 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 3-4 วัน
ต่อครั้งมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 18.5 1 สัปดาห์ คิดเป็น 
ร้อยละ 19.5 และระยะเวลาในการท่องเท่ียวเชียงใหม่น้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 1 สัปดาห์ คิดเป็น 
ร้อยละ 18 
  
ตารางท่ี 4.32 แสดงการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยครั้งแรก (เฉพาะชาวต่างประเทศ) 

การเดินทางมาประเทศไทย จำนวน ร้อยละ 
ครั้งแรก 171 85.5 
ไม่ใช่ครั้งแรก 29 14.5 
รวม 200 100 
 
 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.5 และเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไม่ใช่ครั้ง
แรก คิดเป็นร้อยละ 29 
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4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวระหว่างนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
สามารถสรุปและเปรียบเทียบได้ดังตาราง ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี 4.33 แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ตัวแปรของพฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
1.1 เพื่อการพักผ่อน 4.43 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มากท่ีสุด 
4.48 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มากท่ีสุด 
1.2 เพื่อความบันเทิง/
สนุกสนาน 

4.28 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด 

4.38 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด 

1.3 เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.05 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
ปานกลาง 

3.91 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
ปานกลาง 

1.4 เพื่อการศึกษา/วิจัย 2.81 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
ปานกลาง 

1.49 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
ปานกลาง 

1.5 เพื่อทำธุรกิจ 1.68 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด 

1.23 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด 

1.6 เพื่อฮันนีมูน 1.52 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด 

1.70 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 2.96 พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวปานกลาง 

2.87 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ปานกลาง 

2. ลักษณะการท่องเที่ยว 
2.1 แบบกลุ่มหรือหมู่
คณะ 

3.99 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 

3.67 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 
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ตัวแปรของพฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2. ลักษณะการท่องเที่ยว (ต่อ) 
2.2 แบบคนเดียว 3.59 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
3.49 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
2.3 แบบซื้อ Group 
Tour 

2.33 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 

1.54 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3.30 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
น้อย 

2.90 พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวปานกลาง 

3. ผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยว  
3.1 คนเดียว 3.55 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
3.53 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
3.2 ครอบครัว/ญาติ 3.72 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
3.19 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

ปานกลาง 
3.3 เพื่อน 3.86 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
2.95 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

ปานกลาง 
3.4 แฟน/คู่รัก 3.05 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

ปานกลาง 
2.48 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

น้อย 
3.5 บริษัท/ท่ีทำงาน 1.79 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

น้อยท่ีสุด 
1.11 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

น้อยท่ีสุด 
3.6 นักท่องเท่ียวร่วม 
Group Tour 

1.88 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อย 

1.49 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อยท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 2.98 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ปานกลาง 

2.45 พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวน้อย 

4. บุคคลที่ตัดสินใจในการเดินทาง 
4.1 ตนเอง 4.32 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มากท่ีสุด 
4.11 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
4.2 ครอบครัว/ญาติ 3.63 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
2.82 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

ปานกลาง 
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ตัวแปรของพฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4. บุคคลที่ตัดสินใจในการเดินทาง (ต่อ) 
4.3 เพื่อน 3.62 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
2.71 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

มาก 
4.4 แฟน/คู่รัก 2.93 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

ปานกลาง 
2.24 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

ปานกลาง 
4.5 บริษัทท่ีทำงาน 1.73 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

น้อยท่ีสุด 
1.07 พฤติกรรมการท่องเท่ียว

น้อยท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 3.25 พฤติกรรมการท่องเที่ยว

ปานกลาง 
2.59 พฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวปานกลาง 
5. สถานที่ท่องเที่ยว     
5.1 แหล่งธรรมชาติ เช่น 
อุทยาน  
สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตก 
ภูเขา 

4.29 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด 

4.15 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 

5.2 แหล่งวัฒนธรรม 
เช่น วัด พระธาตุ 

4.37 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด 

4.57 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด 

5.3 แหล่งผจญภัย เช่น  
แกรนด์แคนยอน 

3.76 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 

3.88 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 

5.4 แหล่งสถานท่ีบันเทิง
ยามค่ำคืน เช่น ถนนคน
เดิน ผับ บาร์ 

3.95 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 

3.98 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
มาก 

5.5 สวนสัตว์ 3.24 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
ปานกลาง 

2.28 พฤติกรรมการท่องเท่ียว
น้อย 

เฉลี่ยรวม 3.92 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
มาก 

3.77 พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.33 ถ้าแยกพิจารณาแต่ละตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเท่ียว จะเห็นว่า ด้าน
วัตถุประสงค์ โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านนี้มากกว่านักท่องเท่ียว
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ชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 2.96 ส่วนของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ เท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศจะมีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.43 กับ 4.48 ตามลำดับ 
แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อนมากกว่าชาวไทย
นั่นเอง 
 ด้านลักษณะการท่องเท่ียว โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านนี้
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 3.30 ส่วน
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เท่ากับ 2.90 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะ
มากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีค่าเฉล่ียมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 
3.99 กับ 3.67 ตามลำดับ แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านลักษณะการ
ท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 ด้านผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ด้านนี้มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 2.98 
ส่วนของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เท่ากับ 2.45 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวเป็นครอบครัว/ญาติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.72 
แต่นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะเดินทางท่องเท่ียวคนเดียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 
 ด้านบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวด้านนี้มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
เท่ากับ 3.25 ส่วนของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เท่ากับ 2.59 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปร
นี้ จะพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะตัดสินใจในการเดินทางด้วย
ตนเองมากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ซึ่งมี
ค่าเฉล่ีย 4.32 กับ 4.11 ตามลำดับ แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านบุคคล
ท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านนี้
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 3.92 ส่วน
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีท่องเท่ียว
ในรูปแบบแหล่งวัฒนธรรม (เช่น วัด พระธาตุ) มากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะมีค่าเฉล่ีย
ท่ีมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.57 กับ 4.37 ตามลำดับ แสดงว่านักท่องเท่ียวชาว
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ต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบแหล่งวัฒนธรรม (เช่น วัด พระ
ธาตุ) มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
 

4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

4.9.1 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 

  4.9.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงความแตกต่างการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิม

ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ชาวไทย 200 17.50 3.72 4.169*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 16.08 3.09 
 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
 
  จากตารางท่ี 4.34 แสดงว่าการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยส่ือดั้งเดิมระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
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  4.9.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงความแตกต่างการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือ

ใหม่ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ชาวไทย 200 23.70 6.29 -6.389*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 27.00 3.69 
 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
 
  จากตารางท่ี 4.35 แสดงว่าการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
  4.9.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงความแตกต่างการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือ
ด้ังเดิมและส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ชาวไทย 200 41.20 7.54 -2.868*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 43.07 5.31 
 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
 

  จากตารางท่ี 4.36 แสดงว่าการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่มากกว่านักท่องเท่ียว
ชาวไทย 
  4.9.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ของการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 4.37 แสดงความแตกต่างการแสวงหาข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 
การแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารในประเภท 
ต่าง ๆ / นักท่องเที่ยว 

จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ประเภทสถานที่
ท่องเที่ยว 

     

ชาวไทย 200 4.49 0.63 3.459*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 4.26 0.70 
ประเภทสถานที่พักแรม      
ชาวไทย 200 3.96 0.86 2.076* 0.039 
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การแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารในประเภท 
ต่าง ๆ / นักท่องเที่ยว 

จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ชาวต่างประเทศ 200 3.79 0.78 
ประเภทแพ็คเก็จทัวร์/
โปรโมชั่นต่าง ๆ 

     

ชาวไทย 200 3.00 1.43 5.368*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 2.35 0.94 
ประเภทแผนที่และ
เส้นทางการเดินทาง 

     

ชาวไทย 200 3.51 1.15 6.814*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 2.82 0.85 
ประเภทบริษัททัวร์      
ชาวไทย 200 2.82 1.45 8.294*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 1.85 0.79   
ประเภทสินค้าพื้นเมือง 
/ ของที่ระลึก 

     

ชาวไทย 200 3.43 1.09 2.151* 0.032 
ชาวต่างประเทศ 200 3.21 0.95   
ประเภทร้านอาหาร      
ชาวไทย 200 3.78 0.83 0.673 0.502 
ชาวต่างประเทศ 200 3.73 0.81 
ประเภทเทศกาล /  
งานประเพณ ี

     

ชาวไทย 200 3.48 1.01 -5.898*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 4.02 0.83 
ประเภทเกร็ดความรู้      
ชาวไทย 200 3.03 1.21 -0.137 0.891 
ชาวต่างประเทศ 200 3.04 0.97 

 
หมายเหตุ: * p-value < 0.05   *** p-value < 0.001 
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  จากตารางท่ี 4.37 การแสวงหาข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นสถาน ท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นสถานท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทสถานท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นแพ็คเก็จทัวร์/โปรโมช่ันต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทแพ็คเก็จทัวร์/โปรโมช่ันต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นแผนท่ีและเส้นทางการเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทแผนท่ีและเส้นทาง
การเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นบริษัททัวร์ท่ีจะมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทบริษัททัวร์ท่ีจะมาท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นสินค้าพื้นเมือง / ของท่ีระลึกจากการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทสถานท่ีพักแรม
ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นเทศกาล / งานประเพณีในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทเทศกาล / งานประเพณีในจังหวัด
เชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 การแสวงหาข่าวสารประเด็นเกร็ดความรู้ ท่ีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 4.9.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ชาวไทย 200 35.23 8.04 -4.517*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 38.13 4.19 
 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
  
 จากตารางท่ี 4.38 แสดงว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิมระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจ
ในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
  4.9.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ชาวไทย 200 42.47 9.10 -10.345*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 50.10 5.10 
 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
 
   จากตารางท่ี 4.39 แสดงว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจ
ในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
  4.9.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า t-test ค่านัยสำคัญ 
(sig.) 

ชาวไทย 200 77.70 13.10 -9.794*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 88.23 7.70 
 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
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  จากตารางท่ี 4.40 แสดงว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  โดยนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิม
และส่ือใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
  4.9.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตาม
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.41 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า 
t-test 

ค่า
นัยสำ
คัญ 

(sig.) 
1. เพื่อการพักผ่อน ชาวไทย 200 4.44 0.62 -0.703 0.482 

ชาวต่างประเทศ 200 4.48 0.67 
2. เพื่อความบันเทิง /
สนุกสนาน 

ชาวไทย 200 4.28 0.66 -1.533 0.126 
ชาวต่างประเทศ 200 4.38 0.65 

3. เพื่อศึกษา
วัฒนธรรม 

ชาวไทย 200 3.06 1.33 -7.598*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 3.92 0.90 

4. เพื่อการศึกษา / 
วิจัย 

ชาวไทย 200 2.81 1.41 11.562*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 1.49 0.80   

5. เพื่อทำธุรกิจ ชาวไทย 200 1.68 1.27 4.507*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 1.23 0.62   

6. เพื่อฮันนีมูน ชาวไทย 200 1.52 1.08 -1.685 0.093 
ชาวต่างประเทศ 200 1.71 1.11   

 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
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   จากตารางท่ี 4.41 พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
   พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง/สนุกสนานในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา / วิจัยในจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา / วิจัยใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อฮันนีมูนในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
  4.9.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ลักษณะการ
ท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า 
t-test 

ค่า
นัยสำคัญ 

(sig.) 

1. แบบกลุ่มหรือ 
หมู่คณะ 

ชาวไทย 200 3.99 0.82 3.002** 0.003 
ชาว
ต่างประเทศ 

200 3.67 1.29 

2. แบบคนเดียว ชาวไทย 200 3.59 1.02 0.861 0.390 
ชาว
ต่างประเทศ 

200 3.49 1.18 

3. แบบซื้อ Group 
Tour 

ชาวไทย 200 2.33 1.28 7.04*** 0.000 
ชาว
ต่างประเทศ 

200 1.54 0.93 

 
หมายเหตุ: ** p-value < 0.01   *** p-value < 0.001 
 
 จากตารางท่ี 4.42 พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบ
กลุ่มหรือหมู่คณะในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบคนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบซื้อ Group Tour ในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบ
ซื้อ Group Tour ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
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 4.9.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดิน
ทางการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.43 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

ผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า 
t-test 

ค่า
นัยสำคัญ 

(sig.) 

1. คนเดียว ชาวไทย 200 3.55 1.02 0.184 0.854 
ชาวต่างประเทศ 200 3.53 1.15 

2. ครอบครัว / ญาติ ชาวไทย 200 3.72 0.81 5.012*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 3.19 1.26 

3. เพื่อน ชาวไทย 200 3.86 0.78 8.546*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 2.96 1.27 

4. แฟน / คู่รัก ชาวไทย 200 3.06 1.18 4.274*** 0.000 
 ชาวต่างประเทศ 200 2.48 1.49 
5. บริษัท / ท่ีทำงาน ชาวไทย 200 1.79 1.18 7.327*** 0.000 
 ชาวต่างประเทศ 200 1.11 0.57 
6. นักท่องเท่ียว 
Group Tour 

ชาวไทย 200 1.88 1.19 3.718*** 0.000 
ชาวต่างประเทศ 200 1.49 0.88 

 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
 
 จากตารางท่ี 4.43 พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวแบบเดินทางท่องเท่ียวคนเดียว
ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 
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 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับครอบครัว / ญาติ ในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับ
ครอบครัว / ญาติ ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับเพื่อนในจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับเพื่อนใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับแฟน / คู่รักในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับ
แฟน / คู่รักในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับบริษัท / ท่ีทำงานในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับ
บริษัท / ท่ีทำงานในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียว Group tour 
ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วม
เดินทางท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียว Group Tour ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ 
  4.9.1.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ี
ตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

บุคคลที่ตัดสินใจใน
การเดินทาง 

นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า 
t-test 

ค่า
นัยสำ
คัญ 

(sig.) 
1. ตนเอง ชาวไทย 200 4.32 0.65 2.722** 0.007 

ชาวต่างประเทศ 200 4.11 0.91 
2. ครอบครัว / ญาติ ชาวไทย 200 3.63 0.74 8.245*** 0.000 

ชาวต่างประเทศ 200 2.82 1.18 
3. เพื่อน ชาวไทย 200 3.62 0.79 8.763*** 0.000 

ชาวต่างประเทศ 200 2.71 1.23 
4. แฟน / คู่รัก ชาวไทย 200 2.93 1.28 5.086*** 0.000 

ชาวต่างประเทศ 200 2.25 1.41   
5. บริษัทท่ีทำงาน ชาวไทย 200 1.73 1.18 7.459*** 0.000 

ชาวต่างประเทศ 200 1.07 0.40   
 
หมายเหตุ: ** p-value < 0.01   *** p-value < 0.001 
 
 จากตารางท่ี 4.44 พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยครอบครัว / ญาติ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการ
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ท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยครอบครัว / ญาติตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยเพื่อนตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยเพื่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยแฟน / คู่รัก
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยแฟน / คู่รักตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยบริษัทท่ีทำงาน
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยบริษัทท่ีทำงานตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
  4.9.1.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

สถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว จำนวน ค่าเฉลี่ย 

(x̄) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ค่า 
t-test 

ค่า
นัยสำ
คัญ 

(sig.) 
1. แหล่งธรรมชาติ ชาวไทย 200 4.29 0.77 2.016* 0.045 

ชาวต่างประเทศ 200 4.15 0.67 
2. แหล่งวัฒนธรรม ชาวไทย 200 4.37 0.73 -2.853** 0.005 

ชาวต่างประเทศ 200 4.57 0.68 
3. แหล่งผจญภัย ชาวไทย 200 3.77 1.24 -1.056 0.292 

ชาวต่างประเทศ 200 3.89 1.02 
4. แหล่งสถานท่ี
บันเทิงยามค่ำคืน 

ชาวไทย 200 3.95 1.08 -0.338 0.735 
ชาวต่างประเทศ 200 3.99 0.99 

5. สวนสัตว์ ชาวไทย 200 3.24 1.33 7.989*** 0.000 
 ชาวต่างประเทศ 200 2.28 1.04 
 
หมายเหตุ: * p-value < 0.05   ** p-value < 0.01   *** p-value < 0.001 
 
 จากตารางท่ี 4.45 พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ ( เช่น อุทยาน สวน
พฤกษศาสตร์ น้ำตก ภูเขา ) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งวัฒนธรรม ( เช่น วัด พระธาตุ ) 
ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งวัฒนธรรมมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
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 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งผจญภัย (เช่น แกรนด์แคนยอน) 
ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งสถานท่ีบันเทิงยามค่ำคืน (เช่น 
ถนนคนเดิน ผับ บาร์) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวสวนสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวสวนสัตว์มากกว่า
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 

4.9.2 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 
  4.9.2.1 ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว 

การแสวงหาข่าวสาร 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 
การแสวงหาข่าวสารด้วย
ส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ 

0.286** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ำ 

ข้ อมู ล ท่ี สน ใจใน การ
แสวงหาข่าวสาร 

0.480** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.46 พบว่าการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและใหม่และข้อมูลท่ี
สนใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียว
ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิม
และส่ือใหม่เป็นความสัมพันธ์ระดับต่ำ และข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง 
  4.9.2.2 ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว 

การแสวงหาข่าวสาร 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามลักษณะการท่องเที่ยว 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 
การแสวงหาข่าวสารด้วย
ส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ 

0.136** 0.007 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ำมาก 

ข้ อ มู ล ท่ี ส น ใจ ใน ก า ร
แสวงหาข่าวสาร 

0.369** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ำ 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบว่า การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและใหม่และข้อมูลท่ี
สนใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวท่ี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิม
และส่ือใหม่เป็นความสัมพันธ์ระดับต่ำมาก และข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารเป็นความสัมพันธ์
ในระดับต่ำ 
  4.9.2.3 ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.48  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว 

การแสวงหาข่าวสาร พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยว 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 

การแสวงหาข่าวสารด้วย
ส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ 

0.059 0.242 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ข้ อมู ล ท่ี สน ใจใน การ
แสวงหาข่าวสาร 

0.375** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ำ 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.48 พบว่า การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว แต่ข้อมูลท่ีสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมการเดินทางการท่องเท่ียวท่ี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 
  4.9.2.4 ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.49 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง 

การแสวงหาข่าวสาร พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามบุคคลที่ตัดสินใจในการเดินทาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 

การแสวงหาข่าวสารด้วย
ส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ 

0.015 0.767 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ข้ อ มู ล ท่ี ส น ใจ ใน ก า ร
แสวงหาข่าวสาร 

0.409** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.49 พบว่า การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง แต่ข้อมูลท่ีสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางท่ีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  4.9.2.5 ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.50 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว 

การแสวงหาข่าวสาร 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 
การแสวงหาข่าวสาร
ด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือ
ใหม่ 

0.323** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 

ข้อมู ล ท่ีสน ใจในการ
แสวงหาข่าวสาร 

0.276** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบว่าการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและใหม่และข้อมูลท่ี
สนใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่เป็นความสัมพันธ์ระดับต่ำ และข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.46-4.50 พบว่า การแสวงข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือ
ใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว 
ตามลักษณะการท่องเท่ียว และตามสถานท่ีท่องเท่ียว มีระดับนัยสำคัญ 0.286 0.136 และ 0.323 
ตามลำดับ ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้น การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและ
ส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว ตามลักษณะการ
ท่องเท่ียว และตามสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และเป็นความสัมพันธ์แบบเชิง
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บวก อยู่ในระดับต่ำ ต่ำมาก และต่ำ ตามลำดับ ส่วนการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวและบุคคลท่ีตัดสินใจในการ
เดินทาง มีระดับนัยสำคัญ 0.242 และ 0.767 ตามลำดับ ดังนั้นการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิม
และส่ือใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวและบุคคลท่ี
ตัดสินใจในการเดินทาง 
  4.9.2.6 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.51 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสาร 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือดั้งเดิม 

0.263** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือใหม ่

0.273** 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.51 พบว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวอยู่ในระดับต่ำ 
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  4.9.2.7 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว 
ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.52 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสาร 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามลักษณะการท่องเที่ยว 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือดั้งเดิม 

0.053 0.290 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือใหม ่

-0.036 0.470 ไม่มีความสัมพันธ์ 

  
 จากตารางท่ี 4.52 พบว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว 
  4.9.2.8 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
  



 150 

ตารางท่ี 4.53 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสาร 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยว 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือดั้งเดิม 

0.069 0.169 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือใหม ่

-0.082 0.101 ไม่มีความสัมพันธ์ 

  
 จากตารางท่ี 4.53 พบว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว 
 4.9.2.9 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง 

ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสาร 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามบุคคลที่ตัดสินใจในการเดินทาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือดั้งเดิม 

0.001 0.989 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือใหม ่

-0.109* 0.030 มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ
มาก 

 
หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.54 พบว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง แต่ความพึงพอใจ
ในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตาม
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บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 และมีความสัมพันธ์เชิงลบ โดยความ
พึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางในระดับต่ำมาก 
  4.9.2.10 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสาร 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ค่านัยสำคัญ ความหมาย 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือดั้งเดิม 

0.095 0.059 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ความ พึ งพ อ ใจจ าก 
ส่ือใหม ่

0.180** 0.000 มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ
มาก 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
  จากตารางท่ี 4.55 พบว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว แต่ความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวในระดับต่ำมาก 
  จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.51-4.55 พบว่าความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
จากส่ือด้ังเดิมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเท่ียวที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เพียงอย่างเดียว และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับต่ำ นอกนั้นความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือดั้งเดิมไม่มีความสัมพันธ์ ส่วนความพึง
พอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง และตามสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
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ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก เชิงลบ และ
เชิงบวก ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำและต่ำมาก  

4.9.3 ทดสอบสมมติฐานที่ 3 การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารสามารถร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 
  4.9.3.1 ปัจจัยพยากรณ์การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
ร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่แบบบันเทิงของนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.56 แสดงปัจจัยพยากรณ์การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร

สามารถร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความบันเทิง (Entertainment) 
ในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig. 
B Beta 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

0.079 0.079 0.038 0.281 5.853*** 0.000 

 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
 
 จากตารางท่ี 4.56 พบว่าตัวแปรท่ีอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความ
บันเทิง (Entertainment) ได้อธิบายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 คือ ความพึงพอใจใน
ข่าวสารโดยรวมที่ได้รับสามารถอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร้อยละ 7.9 
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  4.9.3.2 ปัจจัยพยากรณ์การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
ร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่แบบหาสาระความรู้ของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

ผลการวิจัยแสดงดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.57 แสดงปัจจัยพยากรณ์การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร

สามารถร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบหาสาระความรู้ (Education) ใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 
Change 

สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig. 
B Beta 

การแสวงหา
ข่าวสารจากส่ือ
ด้ังเดิม 

0.052 0.052 0.158 0.226 4.763*** 0.000 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

0.102 0.050 0.046 0.223 4.698*** 0.000 

 
หมายเหตุ: *** p-value < 0.001 
  
 จากตารางท่ี 4.57 พบว่าการแสวงหาข่าวสารจากส่ือดั้งเดิมและความพึงพอใจโดยรวมร่วมกัน
อธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบหาสาระความรู้ (Education) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.001 โดยสามารถร่วมกันอธิบายได้ร้อยละ 10.2 ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพการอธิบายได้
มากกว่า คือ การแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมอธิบายได้ร้อยละ 5.2 ส่วนความพึงพอใจโดยรวม
อธิบายได้ร้อยละ 5.0 
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4.10 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) และการแปลผลการ
วิเคราะห์ (Interpretation and Evaluation) 

 จากจำนวนข้อมูลนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนอย่างละ 200 คน นำมา
วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มด้วยการกำหนดให้ตัวแปรจากส่ือท่ีใช้ในการแสวงหาข่าวสาร ได้แก่ ส่ือบุคคล 
นิตยสาร โทรทัศน์ แผ่นพับโฆษณา หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มเล็ก/โปสการ์ด เว็บบล็อก เว็บบอร์ด 
โฆษณาออนไลน์ ยูทูป/ยูทูปเบอร์ เฟสบุคแฟนเพจ อินสตราแกรม และเว็บไซต์การท่องเท่ียว ซึ่งเป็น
ตัวแปร Standardized แล้ว และใช้ช่องทางการแสวงหาข่าวสารเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

4.10.1  นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ตารางท่ี 4.58 Initial Cluster ของช่องการการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
 

Initial Cluster Centers 
 Cluster 
 1 2 3 
ส่ือบุคคล 1.63935 -0.52481 -2.68897 
นิตยสาร -2.09868 0.39975 -0.84947 
โทรทัศน์ -2.71128 0.74993 -0.40381 
แผ่นพับโฆษณา -1.76074 1.42132 -1.76074 
หนังสือพิมพ ์ -2.27984 1.27316 -2.27984 
หนังสือเล่มเล็ก/โปสการ์ด -1.30794 -1.30794 -1.30794 
เว็บบล็อก -2.37732 -2.37732 1.72151 
เว็บบอร์ด -2.23669 -2.23669 1.69595 
โฆษณาออนไลน ์ -2.40214 0.65143 1.66928 
ยูทูป/ยูทูปเบอร์ -2.45268 0.52628 1.51927 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ -2.55314 1.29340 1.29340 
อินสตราแกรม -2.18533 -1.24742 1.56631 
เว็บไซต์การท่องเท่ียว -2.35872 -1.32646 1.77033 
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 จากตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียของตัวแปรแต่ละตัวที่ Standardized ใน Cluster ต่าง ๆ 
หรือเป็นค่ากลางของ Cluster ในตอนเริ่มต้นได้กำหนดไว้ 3 กลุ่ม หรือ 3 Cluster และผลการจัดกลุ่ม
ช่องทางการรับส่ือของแต่ละกลุ่ม ตามลำดับจากมากไปน้อย สรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มเปิดใจรับทุกส่ือ” มีช่องทางการรับส่ือท่ีสำคัญ คือ ส่ือโทรทัศน์ 
ส่ือเฟซบุ๊ก  
 กลุ่มท่ี 2 ต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มส่ือสารไฮเทค” มีช่องทางการรับส่ือท่ีสำคัญ คือ ส่ือเว็บบล็อก 
ส่ือเว็บบอร์ด 
 กลุ่มท่ี 3 ต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มส่ือสารด้ังเดิม” มีช่องทางการรับส่ือท่ีสำคัญ คือ ส่ือบุคคล ส่ือ
หนังสือพิมพ ์
 
ตารางท่ี 4.59 ค่าเฉล่ียหรือค่ากลางของแต่ละ Cluster  
 
 

Iteration Historya 

 Change in Cluster Centers 
Iteration 1 2 3 

1 4.749 4.879 2.511 
2 0.655 0.303 1.505 
3 0.455 1.018 2.449 
4 0.264 0.233 0.315 
5 0.010 0.002 0.004 
6 0.000 2.374E-5 5.305E-5 
7 1.339E-5 2.398E-7 6.890E-7 
8 4.959E-7 2.422E-9 8.948E-9 
9 1.837E-8 2.447E-11 1.162E-10 
10 6.803E-10 2.471E-13 1.509E-12 

 
หมายเหตุ: ก. การหมุนรอบวนซ้ำหยุด เนื่องจากมีการใช้การหมุนรอบวนซ้ำถึงจำนวนสูงสุดแล้ว การ

บรรจบของ การหมุนรอบวนซ้ำไม่สำเร็จ การเปล่ียนแปลงพิกัดค่าวัดสัมบูรณ์สูงสุดสำหรับ
จุดศูนย์กลางใด ๆ อยู่ท่ี 2.71E-010 ค่าการหมุนรอบวนซ้ำปัจจุบันเท่ากับ 10 ระยะทาง
ขั้นต่ำระหว่างจุดศูนย์กลางขั้นต้นอยู่ท่ี 8.977  



 156 

 จากตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ียหรือค่ากลางของแต่ละ Cluster ท่ีเปล่ียนไปแต่ละรอบของ
การคำนวณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีการกำหนดให้มีจำนวนรอบสูงสุด 20 รอบ แต่ผลในตารางท่ี4.63 
แสดง 10 รอบ (Iteration)  
 
ตารางท่ี 4.60 ค่าเฉล่ียท่ีเป็นค่ากลางของแต่ละ Cluster 
 

Final Cluster Centers 
 ค่ากลางของ

Cluster 
ค่ากลางของ 

Cluster 
ค่ากลางของ  

Cluster 
สื่อในการแสวงหาข่าวสาร 1 2 3 
ส่ือบุคคล 0.68213 -0.00631 -0.21961 
นิตยสาร -0.46509 0.38674 -0.32095 
โทรทัศน์ 0.79430 0.08893 -0.37422 
แผ่นพับโฆษณา -0.21051 0.41588 -0.44168 
หนังสือพิมพ ์ 0.45323 0.27388 -0.48816 
หนังสือเล่มเล็ก/โปสการ์ด -0.58929 0.63840 -0.58929 
เว็บบล็อก -1.58908 0.72882 -0.36732 
เว็บบอร์ด -1.63167 0.69231 -0.30818 
โฆษณาออนไลน ์ -1.69747 0.61962 -0.19679 
ยูทูป/ยูทูปเบอร์ -1.76523 0.59869 -0.14844 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ -1.70246 0.52209 -0.07508 
อินสตราแกรม -1.60815 0.62840 -0.23736 
เว็บไซต์การท่องเท่ียว -1.60438 0.67355 -0.29419 
  
 จากตารางท่ี  4.60 แสดงค่าเฉล่ียตัวแปรท่ี Standardized แล้ว ค่าเฉ ล่ียในตารางคือ  
ค่ากลางของแต่ละ Cluster จะพบว่า ค่าเฉล่ียของส่ือบุคคลใน Cluster ท่ี 1 จะแตกต่างกับ Cluster 
ท่ี 2 และ 3 มาก เมื่อเทียบกับส่ือในการแสวงหาข่าวสารอื่น ๆ คือ ค่าเฉล่ียของส่ือบุคคล ใน Cluster 
ท่ี 1 = 0.68213 หรือมากกว่าค่าเฉล่ียรวม 0.68213 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ขณะท่ีของ 
Cluster ท่ี 3 เป็น -0.21961 หรือน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวมถึง 0.21961 เท่าของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน
ทำนองเดียวกับส่ือในการแสวงหาอื่น ๆ ก็มีค่าเฉล่ียแตกต่างกันเมื่ออยู่ต่าง Cluster กัน 
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ตารางท่ี 4.61 ระยะห่างระหว่างค่ากลางของท้ัง 3 Cluster 
 
 

Distances between Final Cluster Centers 
Cluster 1 2 3 
1  6.364 4.183 
2 6.364  3.009 
3 4.183 3.009  
 

 จากตารางท่ี 4.61 แสดงระยะห่างระหว่างค่ากลางของท้ัง 3 Cluster จะพบว่า Cluster ท่ี 1 มี
ระยะห่างจาก Cluster ท่ี 2 มากท่ีสุด คือ 6.364 และใกล้ Cluster ท่ี 3 มากท่ีสุด คือ 4.183 และ 
Cluster ท่ี 3 ก็ใกล้กับ Cluster ท่ี 2 มากท่ีสุดเช่นกัน คือ 3.009 
 
ตารางท่ี 4.62 ANOVA 
 
 Cluster Error 

F Sig.  Mean 
Square 

 
df 

Mean 
Square 

 
df 

ส่ือบุคคล 7.932 2 0.930 197 8.532* 0.000 
นิตยสาร 14.009 2 0.868 197 16.140* 0.000 
โทรทัศน์ 14.043 2 0.868 197 16.187* 0.000 
แผ่นพับโฆษณา 16.486 2 0.843 197 19.562* 0.000 
หนังสือพิมพ ์ 15.565 2 0.852 197 18.265* 0.000 
หนังสือเล่มเล็ก/
โปสการ์ด 

37.620 2 0.628 197 59.844* 0.000 

เว็บบล็อก 63.586 2 0.365 197 174.395* 0.000 
เว็บบอร์ด 61.321 2 0.388 197 158.203* 0.000 
โฆษณาออนไลน ์ 57.397 2 0.427 197 134.280* 0.000 
ยูทูป/ยูทูปเบอร์ 58.572 2 0.416 197 140.965* 0.000 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ 50.983 2 0.493 197 103.504* 0.000 
อินสตราแกรม 54.722 2 0.454 197 120.619* 0.000 
เว็บไซต์การท่องเท่ียว 58.614 2 0.415 197 141.209* 0.000 
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หมายเหตุ: การทดสอบ F ควรใช้เฉพาะสำหรับจุดประสงค์เชิงพรรณนาเท่านั้น เนื่องจากได้มีการ

เลือกกลุ่มเพื่อเพิ่มความแตกต่างระหว่างกรณีต่าง ๆ ในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน โดยไม่ได้มีการ
แก้ไขระดับนัยสำคัญท่ีได้มีการสังเกตสำหรับกรณีนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถตีความได้ในฐานะ
การทดสอบสมมติฐานท่ีค่าเฉล่ียต่าง ๆ ของกลุ่มเท่ากัน 

  
 จากตารางท่ี 4.62 แสดงค่า Mean Square ระหว่าง Cluster (Between-cluster Mean 
Square) และ Mean Square Error หรือ Within-Cluster Mean Square และให้ค่าสถิติ F โดยท่ี
จะไม่ใช้ค่าสถิติ F และค่า Significance ใน Column สุดท้ายของตาราง ในการทดสอบค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของแต่ละตัวแปรเมื่ออยู่ต่าง Cluster กัน จะพบว่า ค่าเฉล่ียของส่ือเว็บบล็อก 
เมื่อต่างกลุ่มกันจะมีความต่างกันมากท่ีสุด เนื่องจากค่าสถิติ F สูงสุดคือ 174.395 และส่ือเว็บบอร์ด 
รองลงมาคือ F=158.203 ในตางรางนี้ใช้ค่า Mean Square มาเปรียบเทียบกัน ส่วนส่ือบุคคล มี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกันน้อยท่ีสุดเมื่ออยู่ต่าง Cluster กัน (F=8.532) 
 

ตารางท่ี 4.63 ข้อมูลท้ังหมดแยกตาม Cluster  
 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 
1 26.000 
2 96.000 
3 78.000 

Valid  200.000 
Missing  0.000 
   
 จากตารางท่ี 4.63 แสดงจำนวนข้อมูลส่ือในการแสวงหาข่าวสารในแต่ละ Cluster จะพบว่า
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่อยู่ใน Cluster ท่ี 2 ส่วน Cluster ท่ี 1 จะมีค่าน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.64 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านเพศกับการจัดกลุ่ม 
 
  Cluster Number of Case  
  1 2 3 Total 
เพศ ชาย 12 45 43 100 

หญิง 14 51 35 100 
Total  26 96 78 200 

 จากตารางท่ี 4.64 แสดงความสัมพันธ์ของเพศกับการจัดกลุ่ม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทย
เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากัน เมื่อพิจารณาของแต่ละ Cluster พบว่า เพศหญิงมีจำนวนมาก
ท่ีสุดใน Cluster ท่ี 1 และ 2 ส่วนเพศชายจะมีมากท่ีสุดใน Cluster ท่ี 3 

ตารางท่ี 4.65 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุกับการจัดกลุ่ม 
 

อาย ุ
Cluster Number of Case 

Total 
1 2 3 

ต่ำกว่า 20 ปี  22 14 36 
20-29 ปี  35 21 56 
30-39 ปี 2 29 18 49 
40-49 ปี 8 6 12 26 
50 ปีขึ้นไป 16 4 13 33 
Total 26 96 78 200 

 จากตารางท่ี 4.65 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุกับการจัดกลุ่ม พบว่า นักท่องเท่ียว
ชาวไทยมีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี ซึ่งอยู่ใน Cluster ท่ี 2 มีจำนวนมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ อายุ
ระหว่าง 30-39 ปี และต่ำกว่า 20 ปีตามลำดับ ส่วนอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไปมีจำนวนน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.66 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอาชีพกับการจัดกลุ่ม 
 

อาชีพ Cluster Number of Case 
Total 

 1 2 3 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  45 20 65 
พนักงานบริษัท 4 17 14 35 
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 10 9 21 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 14 11 19 44 
อาชีพอิสระ 1 12 13 26 
อื่น ๆ ... 5 1 3 9 
Total 26 96 78 200 

 จากตารางท่ี 4.66 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยอาชีพกับการจัดกลุ่ม พบว่า นักท่องเท่ียว

ชาวไทยมีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งอยู่ใน Cluster 2 มีจำนวนมากท่ีสุด รองลงมา

ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย และพนักงานบริษัทตามลำดับ ส่วนอาชีพอื่น ๆ มีจำนวนน้อยท่ีสุด 

 สรุปผลการศึกษา การจัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามช่อง

การแสวงหาข่าวสาร สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามลักษณะปัจจัยประจำกลุ่มของแต่ละกลุ่มได้ 

ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มส่ือโทรทัศน์ และส่ือเฟซบุ๊ก ลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้ ได้แก่ เพศหญิง อายุ 

50 ปีขึ้นไป และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มส่ือเว็บบล็อก และส่ือเว็บบอร์ด ลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้ ได้แก่ เพศหญิง 

อายุระหว่าง 20-29 ปี และมีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา 

 กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มส่ือบุคคล และส่ือหนังสือพิมพ์ ลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้ ได้แก่ เพศชาย 
อายุระหว่าง 20-29 ปี และมีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา 
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4.10.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 4.67 Initial Cluster ของช่องการการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
 

Initial Cluster Centers 
 Cluster 
 1 2 3 
ส่ือบุคคล -1.8823 -1.53277 -0.18823 
นิตยสาร -0.69413 -0.69413 2.48510 
โทรทัศน์ 0.10725 -1.23339 0.10725 
แผ่นพับโฆษณา 0.56299 1.57737 0.56299 
หนังสือพิมพ ์ -0.96035 -0.96035 2.85561 
หนังสือเล่มเล็ก/โปสการ์ด -2.08840 -2.08840 1.77900 
เว็บบล็อก 1.56503 -4.28554 0.10239 
เว็บบอร์ด 1.49649 -2.53447 0.48875 
โฆษณาออนไลน ์ -2.30328 -3.53169 1.38197 
ยูทูป/ยูทูปเบอร์ -0.10285 -3.53119 -0.1285 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ -1.20126 -3.50033 -0.05173 
อินสตราแกรม -2.63829 -2.63829 0.23462 
เว็บไซต์การท่องเท่ียว -2.06180 -3.22012 1.41314 
  
 จากตารางท่ี 4.67 แสดงค่าเฉล่ียของตัวแปรแต่ละตัวที่ Standardized ใน Cluster ต่าง ๆ 
หรือเป็นค่ากลางของ Cluster ในตอนเริ่มต้นได้กำหนดไว้ 3 กลุ่ม หรือ 3 Cluster และผลการจัดกลุ่ม
ช่องทางการรับส่ือของแต่ละกลุ่ม ตามลำดับจากมากไปน้อย สรุปได้ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มส่ือสารแนวนิยม” มีช่องทางการรับส่ือท่ีสำคัญ คือ ส่ือ 
อินสตราแกรม ส่ือโฆษณาออนไลน์  
 กลุ่มท่ี 2 ต้ังช่ือว่า “กลุ่มส่ือสารแนวใหม่” มีช่องทางการรับส่ือท่ีสำคัญ คือ ส่ือเว็บบล็อก ส่ือ
โฆษณาออนไลน์ 
 กลุ่มท่ี 3 ต้ังช่ือว่า “กลุ่มส่ือสารย้อนยุค” มีช่องทางการรับส่ือท่ีสำคัญ คือ ส่ือหนังสือพิมพ์ 
ส่ือนิตยสาร 
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ตารางท่ี 4.68 ค่าเฉล่ียหรือค่ากลางของแต่ละ Cluster 
 

Iteration Historya 

 Change in Cluster Centers 
Iteration 1 2 3 

1 3.636 0.000 4.317 
2 1.463 3.715 0.571 
3 0.649 0.929 0.652 
4 0.005 0.232 0.009 
5 4.288E-5 0.058 0.000 
6 3.486E-7 0.015 1.485E-6 
7 2.834E-9 0.004 1.954E-8 
8 2.304E-11 0.001 2.571E-10 
9 1.872E-13 0.000 3.383E-12 
10 1.481E-15 5.669E-5 4.459E-14 

 
หมายเหตุ: ก. การหมุนรอบวนซ้ำหยุด เนื่องจากมีการใช้การหมุนรอบวนซ้ำถึงจำนวนสูงสุดแล้ว การ

บรรจบของ การหมุนรอบวนซ้ำไม่สำเร็จ การเปล่ียนแปลงพิกัดค่าวัดสัมบูรณ์สูงสุดสำหรับ
จุดศูนย์กลางใด ๆ อยู่ท่ี 4.46E-005 ค่าการหมุนรอบวนซ้ำปัจจุบันเท่ากับ 10 ระยะทางขั้น
ต่ำระหว่างจุดศูนย์กลางขั้นต้นอยู่ท่ี 8.660.  

  
 จากตารางท่ี 4.68 แสดงค่าเฉล่ียหรือค่ากลางของแต่ละ Cluster ท่ีเปล่ียนไปแต่ละรอบของ
การคำนวณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีการกำหนดให้มีจำนวนรอบสูงสุด 20 รอบ แต่ผลในตารางท่ี4.72 
แสดง 10 รอบ (Iteration) 
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ตารางท่ี 4.69 ค่าเฉล่ียท่ีเป็นค่ากลางของแต่ละ Cluster 
 

Final Cluster Centers 
 ค่ากลางของ

Cluster 
ค่ากลางของ 

Cluster 
ค่ากลางของ  

Cluster 
สื่อในการแสวงหาข่าวสาร 1 2 3 
ส่ือบุคคล -0.23268 0.25994 0.36019 
นิตยสาร -0.37008 0.71886 0.56083 
โทรทัศน์ -0.49105 -1.23339 0.83049 
แผ่นพับโฆษณา -0.34242 -0.45140 0.56299 
หนังสือพิมพ ์ -0.49781 -0.96035 0.83047 
หนังสือเล่มเล็ก/โปสการ์ด -0.08278 -2.08840 0.21423 
เว็บบล็อก -0.03058 -0.38516 0.06389 
เว็บบอร์ด 0.03902 -2.53447 0.03792 
โฆษณาออนไลน ์ -0.14086 -3.53169 0.36368 
ยูทูป/ยูทูปเบอร์ -0.11229 -3.53119 0.31817 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ -0.07073 -3.50033 0.25078 
อินสตราแกรม -0.08195 -2.63829 0.23462 
เว็บไซต์การท่องเท่ียว -0.02278 -3.22012 0.16338 
  
 จากตารางท่ี 4.69 แสดงค่าเฉล่ียตัวแปรท่ี Standardized แล้ว ค่าเฉล่ียในตารางคือ  
ค่ากลางของแต่ละ Cluster จะพบว่า ค่าเฉล่ียของส่ือหนังสือพิมพ์ใน Cluster ท่ี 3 จะแตกต่างกับ 
Cluster ท่ี  2 และ 3 มาก เมื่อเทียบกับส่ือในการแสวงหาข่าวสารอื่น ๆ คือ ค่าเฉล่ียของส่ือ
หนังสือพิมพ์ใน Cluster ท่ี 3 = 0.83047 หรือมากกว่าค่าเฉล่ียรวม 0.83047 เท่าของค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน ขณะท่ีของ Cluster ท่ี 2 เป็น -0.96035 หรือน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวมถึง 0.96035 เท่าของ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในทำนองเดียวกับส่ือในการแสวงหาอื่น ๆ ก็มีค่าเฉล่ียแตกต่างกันเมื่ออยู่ต่าง 
Cluster กัน 
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ตารางท่ี 4.70 ระยะห่างระหว่างค่ากลางของท้ัง 3 Cluster 
 

Distances between Final Cluster Centers 
Cluster 1 2 3 
1  8.043 2.515 
2 8.043  9.188 
3 2.515 9.188  

 จากตารางท่ี 4.70 แสดงระยะห่างระหว่างค่ากลางของท้ัง 3 Cluster จะพบว่า Cluster ท่ี 1 

มีระยะห่างจาก Cluster ท่ี 2 มากท่ีสุด คือ 8.043 และใกล้ Cluster ท่ี 3 มากท่ีสุด คือ 2.515 และ 

Cluster ท่ี 3 ก็ใกล้กับ Cluster ท่ี 2 มากท่ีสุดเช่นกัน คือ 9.188 

ตารางท่ี 4.71 ANOVA 
 
 Cluster Error 

F Sig.  Mean 
Square 

 
df 

Mean 
Square 

 
df 

ส่ือบุคคล 8.307 2 0.926 197 8.973 0.000* 
นิตยสาร 21.013 2 0.797 197 26.371 0.000* 
โทรทัศน์ 43.080 2 0.573 197 75.210 0.000* 
แผ่นพับโฆษณา 19.443 2 0.813 197 23.923 0.000* 
หนังสือพิมพ ์ 42.584 2 0.578 197 73.698 0.000* 
หนังสือเล่มเล็ก/โปสการ์ด 8.701 2 0.922 197 9.439 0.000* 
เว็บบล็อก 0.434 2 1.006 197 0.432 0.650*** 
เว็บบอร์ด 9.782 2 0.911 197 10.740 0.000* 
โฆษณาออนไลน ์ 24.936 2 0.757 197 32.940 0.000* 
ยูทูป/ยูทูปเบอร์ 23.314 2 0.773 197 30.142 0.000* 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ 21.071 2 0.796 197 26.463 0.000* 
อินสตราแกรม 12.939 2 0.879 197 14.724 0.000* 
เว็บไซต์การท่องเท่ียว 16.599 2 0.842 197 19.723 0.000* 
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หมายเหตุ: การทดสอบ F ควรใช้เฉพาะสำหรับจุดประสงค์เชิงพรรณนาเท่านั้น เนื่องจากได้มีการ
เลือกกลุ่มเพื่อเพิ่มความแตกต่างระหว่างกรณีต่าง ๆ ในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน โดยไม่ได้มีการ
แก้ไขระดับนัยสำคัญท่ีได้มีการสังเกตสำหรับกรณีนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถตีความได้ในฐานะ
การทดสอบสมมติฐานท่ีค่าเฉล่ียต่าง ๆ ของกลุ่มเท่ากัน  

 
 จากตารางท่ี 4.71 แสดงค่า Mean Square ระหว่าง Cluster (Between-cluster Mean 
Square) และ Mean Square Error หรือ Within-Cluster Mean Square และให้ค่าสถิติ F โดยท่ี
จะไม่ใช้ค่าสถิติ F และค่า Significance ใน Column สุดท้ายของตาราง ในการทดสอบค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของแต่ละตัวแปรเมื่ออยู่ต่าง Cluster กัน จะพบว่า ค่าเฉล่ียของส่ือโทรทัศน์ 
เมื่อต่างกลุ่มกันจะมีความต่างกันมากท่ีสุด เนื่องจากค่าสถิติ F สูงสุดคือ 75.210 และส่ือหนังสือพิมพ์ 
รองลงมาคือ F= 73.698 ในตางรางนี้ใช้ค่า Mean Square มาเปรียบเทียบกัน ส่วนส่ือเว็บบล็อก มี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกันน้อยท่ีสุดเมื่ออยู่ต่าง Cluster กัน (F=0.432) 
 
ตารางท่ี 4.72 ข้อมูลท้ังหมดแยกตาม Cluster 
 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 
1 121.000 
2 3.000 
3 76.000 

Valid  200.000 
Missing  0.000 
  
 จากตารางท่ี 4.72 แสดงจำนวนข้อมูลส่ือในการแสวงหาข่าวสารในแต่ละ Cluster จะพบว่า
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่อยู่ใน Cluster ท่ี 1 ส่วน Cluster ท่ี 2 จะมีค่าน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.73 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านเพศกับการจัดกลุ่ม 
 
  Cluster Number of Case  
  1 2 3 Total 
เพศ ชาย 61 1 34 96 

หญิง 60 2 42 104 
Total  121 3 76 200 

 จากตารางท่ี 4.73 แสดงความสัมพันธ์ของเพศกับการจัดกลุ่ม พบว่านักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศท่ีเป็นเพศหญิงมีจำนวนมากท่ีสุด และเมื่อเปรียบเทียบกันใน 3 Cluster จะมีเพศหญิงอยู่
ใน Cluster ท่ี 3 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 4.74 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุกับการจัดกลุ่ม 
 

อาย ุ
Cluster Number of Case 

Total 
1 2 3 

ต่ำกว่า 20 ปี 1  2 3 
20-29 ปี 55  22 77 
30-39 ปี 21 2 27 50 
40-49 ปี 20  15 35 
50 ปีขึ้นไป 24 1 10 35 
Total 121 3 76 200 

 จากตารางท่ี 4.74 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุกับการจัดกลุ่ม พบว่า นักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศมีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี ซึ่งอยู่ใน Cluster ท่ี 1 มีจำนวนมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่
อายุระหว่าง 30-39 ปี และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปซึ่งมีจำนวนเท่ากัน ส่วนอายุต่ำกว่า 20 ปีมี
จำนวนน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.75 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอาชีพกับการจัดกลุ่ม 
 

อาชีพ Cluster Number of Case 
Total 

 1 2 3 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 49  14 63 
พนักงานบริษัท 23 1 27 51 
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2  6 8 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 10  10 20 
อาชีพอิสระ 7  6 13 
อื่น ๆ ... 30 2 13 45 
Total 121 3 76 200 

 จากตารางท่ี 4.75 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยอาชีพกับการจัดกลุ่ม พบว่า นักท่องเท่ียว

ชาวต่างประเทศมีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งอยู่ใน Cluster 1 มีจำนวนมากท่ีสุด 

รองลงมา ได้แก่ พนักงานบริษัท และอาชีพอื่น ๆ  ส่วนอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมี

จำนวนน้อยท่ีสุด 

 สรุปผลการศึกษา การจัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่

ตามช่องการแสวงหาข่าวสาร สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามลักษณะปัจจัยประจำกลุ่มของแต่

ละกลุ่มได้ ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มส่ืออินสตราแกรม และส่ือโฆษณาออนไลน์ ลักษณะปัจจัยสำคัญของกลุ่มนี้ 

ได้แก่ เพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี และมีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มส่ือเว็บบล็อก และส่ือโฆษณาออนไลน์ ลักษณะปัจจัยสำคัญของกลุ่มนี้ 

ได้แก่ เพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี และมีอาชีพอื่น ๆ 

 กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มส่ือหนังสือพิมพ์ และส่ือนิตยสาร ลักษณะปัจจัยสำคัญของกลุ่มนี้ ได้แก่ 
เพศชาย อายุระหว่าง 30-39 ปี และมีอาชีพพนักงานบริษัท 

  



  
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่และ
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ” (The Forecasting Methods for 
Tourism Behavior in Chiangmai and Cluster Analysis of Thai and Foreign Tourism) 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตามวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจมีการแสวงหาข่าวสาร และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 

3) เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทำนายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

4) เพื่อจัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงใหม่ตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวและช่องทางการแสวงหาข่าวสาร 
 โดยเป็นการวิชัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุป
เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร ความพึง
พอใจจากการแสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว โดยการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ดังนี้ 1. วัดเจดีย์หลวง 2. วัดพระสิงห์ 3. ดอยอินทนนท์ 4. ม่อนแจ่ม 5. พระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ และ 6.ถนนคนเดินท่าแพ จำนวน 400 คน อายุต้ังแต่ต่ำว่า 20 ปีจนถึง 50 ปีข้ึนไป 
 เครื่องมือ ท่ี ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ี ต้องลงพื้ น ท่ีจริง  โดย 
แบบสอบถามซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 การแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยและช่าวต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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การวิจัยครั้งนี้ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล (Pre-Test) จากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 40 ชุด และนำไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Reliability Coefficient) 
ของแบบสอบถามมี ค่าความน่าเช่ือถือ เท่ากับ 0.948 จากนั้นดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามโดยการลงไปเก็บพื้นท่ีจริงในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS บรรยายเชิงสถิติ ทดสอบสมมติฐาน และจัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 

 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50.5 อายุระหว่าง 21-29 ปี มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 เมื่อ
พิจารณาถึงสถานภาพ พบว่า มีสถานภาพโสด มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.0 เมื่อพิจารณา
ถึงอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 
เมื่อพิจารณาถึงรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15 ,000 บาท มีจำนวน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 
 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 อายุระหว่าง 21-29 ปี มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.5 
เมื่อพิจารณาเช้ือชาติของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเช้ือชาติอยู่ในทวีปยุโรป 
ได้แก่ ลิทัวเนีย ออสเตรีย เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม อิตาลี ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เนเธอแลนด์ 
สาธารณรัฐเช็ก นอร์เวย์ สเปน กรีซ ฮอลแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน และฮังการี มีจำนวนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 42.0 เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพ พบว่า มีสถานภาพโสด มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
44.0 เมื่อพิจารณาถึงอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจำนวนมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 31.5 เมื่อพิจารณาถึงรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 45 ,001-
50,000 บาท มีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรระหว่างนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 พบว่า ลักษณะทางประชากรแต่ละประเภทของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความเหมือนกันของ เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ กล่าวคือ เพศหญิง อายุ 21 -29 ปี สถานภาพ
โสด และอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ตามลำดับ ส่วนความแตกต่างคือรายได้ต่อเดือน ซึ่ง
นักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีค่าร้อยละ 43.5 ส่วนของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศจะมีรายได้ 45,000-50,000 บาท มีค่าร้อยละ 32.0 
 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่าในด้านการใช้ส่ือในการแสวงหาข่าวสาร กลุ่มตัวอย่าง
แสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิม และส่ือใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.92 และ 
3.39 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือดั้งเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสาร
จากส่ือบุคคล (เช่น ครอบครัว เพื่อน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง) มีจำนวนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.48 
เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊กแฟน
เพจการท่องเท่ียว มีจำนวนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนในด้านเรื่องท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสาร 
กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.49 
 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่าในด้านการใช้ส่ือในการแสวงหาข่าวสาร กลุ่ม
ตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 2.67 และจากส่ือใหม่มีการ
แสวงหาข่าวสารในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.50 เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
ด้ังเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือบุคคล (เช่น ครอบครัว เพื่อน และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง) มีจำนวนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.14 เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารจากส่ือยูทูป/ยูทูปเบอร์ คลิปวิดีโอท่ีผู้ใช้รีวิวและพูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ มีจำนวนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนในด้านเรื่องท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสาร กลุ่ม
ตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.26   
 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 พบว่า การแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีการ
แสวงหาข่าวสารโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน แต่จะแตกต่างกันท่ีค่าเฉล่ีย โดยนักท่องเท่ียว
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ชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิม มีค่าเฉล่ียรวม 2.92 แต่นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมี
การแสวงหาข่าวสารจากส่ือดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียรวม 2.67 
 เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของส่ือด้ังเดิมของนักท่องเท่ียวท้ังสอง จะเห็นว่า นักท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศจะใช้ส่ือบุคคล (เช่น ครอบครัว เพื่อน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง) มากท่ีสุด
เหมือนกัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.48 และ 4.14 ตามลำดับ แต่มีความแตกต่างกันตรงการแสวงหาข่าวสารท่ี
น้อยท่ีสุด กล่าวคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยใช้ส่ือดั้งเดิมประเภทส่ือหนังสือเล่มเล็ก / โปสการ์ดจากแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.40 แต่นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศใช้ส่ือด้ังเดิมประเภท
หนังสือพิมพ์น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.76 
 เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวท้ังสอง จะเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาว
ไทยแสวงหาข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊กแฟนเพจการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศแสวงหาข่าวสารจากส่ือยูปทูป/ยูทูปเบอร์ คลิปวิดีโอท่ีผู้ใช้รีวิวและพูดถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.09 และนักท่องเท่ียวชาวไทยแสวงหาข่าวสารจากส่ือเว็บไซต์
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.29 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะแสวงหาข่าวสาร
จากเว็บบอร์ดน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.52 
 

5.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
ใหม่มากกว่าส่ือด้ังเดิม เมื่อพิจารณาจากส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเฟซบุ๊ก จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสารมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.65 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.95 และเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มีความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.44 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.51 และเรื่องภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอ่านง่ายมีความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.32 เมื่อพิจารณาจากส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ จะเห็นว่า มีความ
พึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.38 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมี
ความทันสมัยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.56 และเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.26 ส่ือนิตยสาร จะเห็นว่า มีความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสารน้อย มีค่าเฉล่ียรวม 2.50 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยและมี
ภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เท่ากัน มีค่าเฉล่ีย 2.53 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์มีความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.43 
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 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
จากส่ือใหม่มากกว่าส่ือดั้งเดิม เมื่อพิจารณาจากส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเฟซบุ๊ก จะเห็นว่า มีความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารมาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.27 โดยเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.49 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัยมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.92 ส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว จะเห็นว่า มีความพึงพอใจ
ในการแสวงหาข่าวสารมาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.01 โดยเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
น่าเช่ือถือได้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.18 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัยมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.03 เมื่อพิจารณาจากส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ จะ
เห็นว่า มีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.40 โดยเรื่องประเด็นข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 และเรื่องข้อมูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวมีความทันสมัยมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.20 ส่ือนิตยสาร จะเห็นว่า มีความ
พึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.96 โดยเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.21 และเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.20 
 

5.1.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจาก
ส่ือใหม่มากกกว่าส่ือด้ังเดิม โดยท่ีส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเฟซบุ๊ก และส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่ือเฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ียรวม 3.65 และ 4.27 
ตามลำดับ และส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม 3.44 และ 4.01 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจาก
ส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ และส่ือนิตยสาร พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสารน้อยกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยส่ือโทรทัศน์ค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย มีค่าเท่ากับ 3.38 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีค่าเฉล่ียรวม 3.40 และส่ือนิตยสาร
ค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่าเท่ากับ 2.50 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย
รวม 2.96 เมื่อแยกประเด็นเรื่องความพึงพอใจการแสวงหาข่าวสารของส่ือโทรทัศน์ พบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
ทันสมัยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.56 และให้ความพึงพอใจนการแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.26 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้
ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.53 และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความ
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ทันสมัยน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.20 เมื่อแยกประเด็นเรื่องความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของส่ือ
นิตยสาร พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวมีความทันสมัยและเรื่องมีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ของธรรมชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 และให้ความพึงพอใจนการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.43 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.21 
และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.20 เมื่อพิจารณาจากส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเฟซบุ๊ก และส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว 
พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารน้อยกว่านักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ โดยส่ือเฟซบุ๊ก ค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่าเท่ากับ 3.65 ส่วนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศมีค่าเฉล่ียรวม 4.27 และส่ือเว็บไซต์ค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่าเท่ากับ 
3.44 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียรวม 4.01 เมื่อแยกประเด็นเรื่องความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารของส่ือเฟซบุ๊ก พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.95 และให้ความพึง
พอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
3.42 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.49 และให้ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.92 เมื่อแยกประเด็น
เรื่องความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารของส่ือเว็บไซต์การท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยให้
ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.51 และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวอ่านง่ายน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.32 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความพึงพอใจใน
การแสวงหาข่าวสารเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.18 
และให้ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัยน้อยท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.03 
 

5.1.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 3.92 และให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 2.96 เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนมีพฤติกรรมการ
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ท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.43 และวัตถุประสงค์เพื่อฮันนีมูนมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 1.52 2) ลักษณะการท่องเท่ียว พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.99 และลักษณะการท่องเท่ียวแบบซื้อ Group tour มี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.33 3) ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า ผู้ร่วมการ
เดินทางท่องเท่ียวกับเพื่อนมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.86 และผู้ร่วมการเดินทาง
ท่องเท่ียวกับบริษัท/ท่ีทำงานมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.79 4) บุคคลท่ีตัดสินใจ
ในการเดินทาง พบว่า บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.32 และบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยบริษัทท่ีทำงานมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.73 5) สถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า แหล่งวัฒนธรรม (เช่น วัด พระธาตุ) มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.37 และสวนสัตว์มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
3.24  
 ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว พบว่า เรื่องค่าอาหารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าบริการจัดทัวร์น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.8 เรื่องการเดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า การเดินทางเท่ียวจำนวน 1 ครั้งต่อปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการ
เดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนครั้งน้อยท่ีสุด คือ 4-5 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 เรื่องรูปแบบ
การเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ (เช่น รถตู้ รถทัวร์) มี
จำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 และรูปแบบการเดินทางท่ีน้อยท่ีสุด คือ รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 และระยะเวลาในการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระยะเวลา 1-2 วันต่อครั้งมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59 และระยะเวลาในการท่องเท่ียวเชียงใหม่น้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 1 สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 3.5 
 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 3.77 และให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมีต่อผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 2.45 เมื่อแยกพิจารณาตัวแปร
พฤติกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.48 และวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.23 2) ลักษณะการท่องเท่ียว พบว่า ลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่ม
หรือหมู่คณะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.67 และลักษณะการท่องเท่ียวแบบซื้อ 
Group Tour มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.54 3) ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว 
พบว่า ผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตัวคนเดียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 
และผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวกับบริษัท/ท่ีทำงานมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
1.11 4) บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง พบว่า บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองมีพฤติกรรม
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การท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.11 และบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยบริษัทท่ีทำงานมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.07 5) สถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า แหล่งวัฒนธรรม (เช่น 
วัด พระธาตุ) มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.57 และสวนสัตว์มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.28 
 ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว พบว่า ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าท่ีพักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
30.7 และค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าของท่ีระลึกน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.1 เรื่องการเดินทางเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่พบว่า การเดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 ครั้งต่อปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 
และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการเดินทางเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนครั้งน้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 5ครั้งต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 1 เรื่องรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รูปแบบการเดินทาง
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่องบินมีจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64 และรูปแบบการเดินทาง
ท่ีน้อยท่ีสุด คือ รถไฟ คิดเป็นร้อยละ 1.5 และเรื่องระยะเวลาในการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ระยะเวลาในการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 3-4 วันต่อครั้งมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44 และระยะเวลา
ในการท่องเท่ียวเชียงใหม่น้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18 
 

5.1.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 

 พบว่าเมื่อแยกพิจารณาแต่ละตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเท่ียว  จะเห็นว่า 1) ด้าน
วัตถุประสงค์ โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านนี้มากกว่านักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 2.96 ส่วนของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ เท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศจะมีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.43 กับ 4.48 ตามลำดับ 
แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อนมากกว่าชาวไทย
นั่นเอง 2.) ด้านลักษณะการท่องเท่ียว โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้าน
นี้มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 3.30 ส่วน
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เท่ากับ 2.90 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะ
มากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีค่าเฉล่ียมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 
3.99 กับ 3.67 ตามลำดับ แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านลักษณะการ
ท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 3) ด้านผู้ร่วมการเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านนี้มากกว่านักท่องเท่ียวชาว
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ต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 2.98 ส่วนของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ เท่ากับ 2.45 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยจะมีผู้
ร่วมการเดินทางท่องเท่ียวเป็นครอบครัว/ญาติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.72 แต่นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศจะเดินทางท่องเท่ียวคนเดียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.53 4) ด้านบุคคลท่ีตัดสินใจในการ
เดินทาง โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านนี้มากกว่านักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เท่ากับ 3.25 ส่วนของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ เท่ากับ 2.59 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปรนี้ จะพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองมากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาวไทย
จะมีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.32 กับ 4.11 ตามลำดับ แสดงว่า
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองมากกว่า
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 5) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว โดยรวมแล้วนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวด้านนี้มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ โดยค่าเฉล่ียรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
เท่ากับ 3.92 ส่วนของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของตัวแปร
นี้ จะพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบแหล่งวัฒนธรรม (เช่น วัด พระธาตุ) มากท่ีสุด แต่นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศจะมีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.57 กับ 4.37 ตามลำดับ 
แสดงว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบแหล่ง
วัฒนธรรม (เช่น วัด พระธาตุ) มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 
 

5.1.9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 5.1.9.1 สมมติฐานท่ี 1 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
แตกต่างกัน พบว่า 

 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

การแสวงหาข่าวสารด้วยด้ังเดิมระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดย
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิมมากกว่า
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  
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2)  การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

การแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่ระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย  

3)  การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

การแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือ
ใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข่าวสารการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย 

4)  การเปรียบเทียบความแตกต่างการแสวงหาข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ของ
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

การแสวงหาข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่
สามารถสรุปได้ดังนี้  

 (1)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารประเด็นสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (2)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นสถานท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารประเภทสถานท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (3) การแสวงหาข่าวสารประเด็นแพ็คเก็จทัวร์/โปรโมช่ันต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารประเด็นแพ็คเก็จทัวร์/
โปรโมช่ันต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (4)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นแผนท่ีและเส้นทางการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารประเด็นแผน
ท่ีและเส้นทางการเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (5)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นบริษัททัวร์ท่ีจะมาท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารประเด็นบริษัททัวร์ท่ีจะมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (6)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นสินค้าพื้นเมือง / ของท่ีระลึกจากการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารประเด็น
สถานท่ีพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (7)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นร้านอาหารในจังหวัดเชี ยงใหม่
ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 (8)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นเทศกาล / งานประเพณีในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการแสวงหาข่าวสารประเด็นเทศกาล / งานประเพณี
ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (9)  การแสวงหาข่าวสารประเด็นเกร็ดความรู้ ท่ี เกี่ยวกับจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ  

5)  การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมระหว่างนักท่องเท่ียว
ชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือดั้งเดิมมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย  

6)  การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ส่ือใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย  
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7)  การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิมและ ส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจ
ในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่มากกว่า
นักท่องเท่ียวชาวไทย 

8)  การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตาม
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า  

 (1)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนใน
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  

 (2)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง/
สนุกสนานในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 (3)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย  

 (4)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา / วิจัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษา / วิจัยในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (5)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ
ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  
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 (6)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์เพื่อฮันนีมูนในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ 

9)  การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตาม
ลักษณะการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า  

 (1)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือ
หมู่คณะในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการ
ท่องเท่ียวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย  

 (2)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบคนเดียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  

 (3)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวแบบซื้อ Group 
Tour ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการ
ท่องเท่ียวแบบซื้อ Group Tour ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

10) การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วม
เดินทางการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า  

 (1)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวแบบเดินทาง
ท่องเท่ียวคนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 (2)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับครอบครัว 
/ ญาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วม
เดินทางท่องเท่ียวกับครอบครัว / ญาติ ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (3)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับเพื่อนใน
จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเท่ียวกับเพื่อนในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (4)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับแฟน / 
คู่รักในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วม
เดินทางท่องเท่ียวกับแฟน / คู่รักในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (5)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับบริษัท / ท่ี
ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วม
เดินทางท่องเท่ียวกับบริษัท / ท่ีทำงานในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (6)  พฤติกรรมการท่องเท่ี ยวตาม ผู้ร่วม เดินทางท่องเท่ียวกับ
นักท่องเท่ียว Group Tour ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตามผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียว Group Tour ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

11) การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคล
ท่ีตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า  

 (1)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วย
ตนเองตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยตนเองตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (2)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วย
ครอบครัว / ญาติตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทย
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยครอบครัว / ญาติตัดสินใจเดินทาง
มาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  
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 (3)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วย
เพื่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยเพื่อนตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (4)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วย
แฟน / คู่รักตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยแฟน / คู่รักตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

 (5)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วย
บริษัทท่ีทำงานตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางด้วยบริษัทท่ีทำงานตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

12) การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า  

 (1)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ 
(เช่น อุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ น้ำตก ภูเขา) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติมากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

 (2)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งวัฒนธรรม 
(เช่น วัด พระธาตุ) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งวัฒนธรรมมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทย  

 (3)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งผจญภัย (เช่น 
แกรนด์แคนยอน) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  



 183 

 (4)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งสถานท่ีบันเทิง
ยามค่ำคืน (เช่น ถนนคนเดิน ผับ บาร์) ในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 (5)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวสวนสัตว์ในจังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวสวนสัตว์
มากกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
  5.1.9.2 สมมติฐานท่ี 2 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ พบว่า 
   1) ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียว 
   การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและใหม่และข้อมูลท่ีสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวท่ีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่เป็นความสัมพันธ์ระดับต่ำ และข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารเป็นความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง  
   2) ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว 
   การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและใหม่และข้อมูลท่ีสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะการท่องเท่ียวท่ีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่เป็นความสัมพันธ์ระดับต่ำมาก และข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ำ  
   3) ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว 
   การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว แต่ข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามผู้ร่วมการเดินทางการท่องเท่ียวท่ีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 
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   4) ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง 
 การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง แต่ข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
   5) ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
   การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและใหม่และข้อมูลท่ีสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่เป็น
ความสัมพันธ์ระดับต่ำ และข้อมูลท่ีสนใจในการแสวงหาข่าวสารเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
   6) ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว 
   ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารด้วย ส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวท่ีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
ด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตาม
วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวอยู่ในระดับต่ำ  
   7) ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว 
   ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามลักษณะการท่องเท่ียว  
   8) ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางการท่องเท่ียว 
   ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามผู้ร่วมการเดินทางท่องเท่ียว  
   9) ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง 
   ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทาง แต่ความพึงพอใจใน
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การแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตาม
บุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 และมีความสัมพันธ์เชิงลบ โดยความ
พึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ตามบุคคลท่ีตัดสินใจในการเดินทางในระดับต่ำมาก  
   10) ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารกับพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
   ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว แต่ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวในระดับต่ำมาก 

 5.9.1.3 สมมติฐานท่ี 3 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร
สามารถร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ พบว่า 
   1) ปัจจัยพยากรณ์การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่แบบบันเทิงของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 
   ตั วแป ร ท่ี อ ธิ บ ายวั ตถุ ป ระสง ค์ก าร ท่ อ ง เท่ี ย วแบ บ ความ บั น เทิ ง 
(Entertainment) ได้อธิบายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 คือ ความพึงพอใจในข่าวสาร
โดยรวมท่ีได้รับสามารถอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร้อยละ 7.9 
   2) ปัจจัยพยากรณ์การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหา
ข่าวสารร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่แบบหาสาระความรู้ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
    การแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมและความพึงพอใจโดยรวมร่วมกัน
อธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบหาสาระความรู้ (Education) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.001 โดยสามารถร่วมกันอธิบายได้ร้อยละ 10.2 ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพการอธิบายได้
มากกว่า คือ การแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมอธิบายได้ร้อยละ 5.2 ส่วนความพึงพอใจโดยร่วม
อธิบายได้ร้อยละ 5.0 
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5.1.10 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มข้อมูล 
 หลังจากการแบ่งกลุ่มได้ทำการตรวจสอบ ค่า Mean Square ระหว่าง Cluster (Between 
– cluster Mean Square) และ Mean Square Error หรือ Within–Cluster Mean Square ด้วย
ค่าสถิติ F ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของแต่ละตัวแปรเมื่ออยู่ต่าง Cluster กัน 
พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีค่าเฉล่ียของตัวแปรทุกกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ี 0.001 โดยตัว
แปร “ส่ือเว็บบล็อก” เมื่อมีอยู่ในต่างกลุ่มกันจะมีความแตกต่างกันมากท่ีสุด (F=174.395) รวมท้ังทำ
การวิเคราะห์ลักษณะประชากรของท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม สามารถอธิบายลักษณะของแต่ละกลุ่มได้
ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 มีจำนวนสมาชิก 26 คน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหาข่าวสารโดยใช้ส่ือโทรทัศน์ และส่ือ 
เฟซบุ๊ก จึงต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มเปิดใจรับทุกส่ือ” เนื่องจากส่ือในการแสวงหาข่าวสารจะเป็นส่ือดั้งเดิม
และส่ือใหม่รวมกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยลักษณะประชากรส่วนมากจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
(ร้อยละ 53.8 และ 46.1) มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 61.5) และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย 
(ร้อยละ 53.8)  
 กลุ่มท่ี 2 มีจำนวนสมาชิก 96 คน นับเป็นกลุ่มท่ีใหญ่มีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ี
แสวงหาข่าวสารโดยใช้ส่ือเว็บบล็อก และส่ือเว็บบอร์ด จึงต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มส่ือสารไฮเทค” 
เนื่องจากส่ือในการแสวงหาข่าวสารจะเป็นส่ือใหม่ท้ังคู่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยลักษณะประชากร
ส่วนมากจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 53.1 และ 46.9) มีอายุระหว่าง 20-29 ปี (ร้อยละ
36.5) และมีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา (ร้อยละ 46.9) 
 กลุ่มท่ี 3 มีจำนวนสมาชิก 78 คน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหาข่าวสารโดยใช้ส่ือบุคคล และส่ือ
หนังสือพิมพ์ จึงต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มส่ือสารด้ังเดิม” เนื่องจากส่ือในการแสวงหาข่าวสารเป็นส่ือดั้งเดิม
ท้ังคู่ ซึ่งลักษณะประชากรจะประกอบไปด้วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 55.1 และ 44.9) มี
อายุระหว่าง 20-29 ปี (ร้อยละ 26.9) และมีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา (ร้อยละ 25.6) 
 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีค่าเฉล่ียของตัวแปรเกือบทุกกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญท่ี 0.001 ยกเว้นเพียงส่ือเว็บบล็อกท่ีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตัวแปร 
“ส่ือโทรทัศน์” เมื่อมีอยู่ในต่างกลุ่มกันจะมีความแตกต่างกันมากท่ีสุด (F=75.210) รวมท้ังทำการ
วิเคราะห์ลักษณะประชากรของท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม สามารถอธิบายลักษณะของแต่ละกลุ่มสามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 มีจำนวนสมาชิก 121 คน นับเป็นกลุ่มท่ีใหญ่มีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ี
แสวงหาข่าวสารโดยใช้ส่ืออินสตราแกรม และส่ือโฆษณาออนไลน์ จึงต้ังช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มส่ือสารแนว
นิยม” เนื่องจากส่ือในการแสวงหาข่าวสารเป็นส่ือใหม่ท่ีเป็นส่ือท่ีกำลังนิยมในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะ
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ประชากรจะประกอบไปด้วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 50.4 และ 49.6) มีอายุระหว่าง 20-
29 ปี (ร้อยละ 45.5) และมีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษา (ร้อยละ 40.5)  
 กลุ่มท่ี 2 มีจำนวนสมาชิก 3 คน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหาข่าวสารโดยใช้ส่ือเว็บบล็อก และส่ือ
โฆษณาออนไลน์ จึงต้ังช่ือว่า “กลุ่มส่ือสารแนวใหม่” เนื่องจากส่ือในการแสวงหาข่าวสารเป็นส่ือใหม่
ท้ังคู่ ซึ่งลักษณะประชากรจะประกอบไปด้วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 66.7 และ 33.3) มี
อายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 66.7) และมีอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ 66.7) 
 กลุ่มท่ี 3 มีจำนวนสมาชิก 76 คน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหาข่าวสารโดยใช้ส่ือหนังสือพิมพ์ และส่ือ
นิตยสาร จึงต้ังช่ือว่า “กลุ่มส่ือสารย้อนยุค” เนื่องจากส่ือในการแสวงหาข่าวสารเป็นส่ือด้ังเดิมท้ังคู่ 
และเป็นส่ือปัจจุบันไม่ค่อยมีการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือนี้แล้ว ซึ่งลักษณะประชากรจะประกอบไป
ด้วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 55.3 และ 44.7) มีอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 35.5) และ
มีอาชีพพนักงานบริษัท (ร้อยละ 35.5)  
 

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ลักษณะประชากรของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ด้านลักษณะทางประชากรของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความคล้ายคลึง
กัน โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-29 ปี มี
สถานภาพโสด และมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของนักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ท่ีชอบมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ระหว่างวัยหนุ่มสาว เป็นวัยท่ีรักสนุก รักการ
ท่องเท่ียว อยากจะผจญภัย และต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ แต่ความแตกต่างกันของนักท่องเท่ียวทั้ง
สอง คือ รายได้ต่อเดือน โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15 ,000 บาท ส่วน
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีรายได้ต่อเดือน 45,001-50,000 บาท แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศส่งผลต่อนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศมีพื้นฐานฐานะค่อนข้างดีทำให้สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวยังสถานท่ีไกลบ้านได้และตรง
ตามความต้องการของตัวเองได้สอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
(2542) ได้กล่าวถึงความหมายของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ 
ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ ระดับศึกษา ประสบการณ์ชีวิต รายได้ อาชีพ เช้ือ
ชาติ สัญชาติ โดยรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และการเดินทางไปท่องเท่ียว และงานวิจัยช้ิน
นี้ยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของแคทรียา ปันทะนะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมี ต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในการตอบ
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แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10 ,001-15,000 บาท ระยะเวลาท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียว
แบบวันเดียว ในวิจัยช้ินนี้สามารถอธิบายได้ว่านักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่
ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศต่างมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เป็นตัวกำหนดต่อพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
 ภาพรวมจะเห็นว่าการเดินทางท่องเท่ียวยังสถานท่ีไกล ๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดย่อมต้องมี
สถานภาพความเป็นอยู่ท่ีอยู่ระดับดี มีรายได้ต่อเดือนค่อนข้างมาก เนื่องจากการท่องเท่ียวสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีระยะทางไกลมาก อย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ภาคเหนือของ
ประเทศไทยและระยะทางไกล ซึ่งการมาท่องเท่ียวนี้ต้องมีการคิดวางแผนการเดินทางมาเป็นอย่างดี 
ท้ังเรื่องการใช้จ่าย ระยะเวลาการเดินทาง วิธีการเดินทาง ท่ีพัก และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้การ
เดินทางมาท่องเท่ียวแต่ละครั้งมีความราบรื่นและคล่องตัวมากท่ีสุด เพราะถ้าหากเราไม่มีความ
คล่องตัวหรือมีงบประมาณในการท่องเท่ียวท่ีจำกัด อาจจะทำให้การท่องเท่ียวครั้งนั้นไม่สนุกไปเลยก็
ได้ จะเห็นได้ชัดเจนว่าความแตกต่างของลักษณะประชากรท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งเป็นคนใน
ประเทศ กับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศจะมีความแตกต่างกัน คือ รายได้ต่อเดือน นั่นเอง 
 

5.2.2 การแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 การแสวงหาข่าวสารส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การใช้
ส่ือในการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการใช้ส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่โดยรวมอยู่ในเกณ์ 
“ปานกลาง” แต่การแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือใหม่มีค่าเฉล่ียมากกว่าส่ือด้ังเดิม โดยมีการใช้จากส่ือ  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) การท่องเท่ียวอยู่ในเกณ์ “มากท่ีสุด” ส่วนนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศใช้ส่ือใหม่ในการแสวงหาข่าวสารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “มากท่ีสุด” โดยมีการใช้ส่ือยูทูป/  
ยูทูปเบอร์ (Youtube/Youtuber) อยู่ในเกณฑ์ “มากท่ีสุด” จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วย
ในการสนับสนุนการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการ
ส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กันของกลุ่มคนทำให้ผู้ท่ีใช้งานสามารถพูดคุย และแลกเปล่ียนเกี่ยวกับเรื่อง
สนใจร่วมกันได้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวนี้ อาจสรุปได้ว่าส่ือใหม่ท่ีมาในรูปแบบส่ือออนไลน์ เป็นรูปแบบ
การส่ือสารข่าวสารท่ีเข้าถึงได้ผู้คนทุกระดับในปัจจุบัน และสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น เนื่องจากส่ือออนไลน์มีองค์ประกอบท้ังภาพ เสียง 
รวมถึงบรรยากาศเสมือนจริงของสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งสามารถเป็นตัวกลางในการส่ือสารการท่องเท่ียว
ได้สะดวกทันสมัย รวดเร็ว และสามารถทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกร่วมก่อนท่ีจะเดินทางไปยังสถานท่ี
ท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “ผลของข้อมูลจากส่ือ
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ออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย” ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาว
ไทยส่วนใหญ่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการวางแผนการเดินทาง 
โดยใช้วิธี Search Engine ในการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว และเข้าไปอ่านรีวิวความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ท่ีเคยไป ซึ่งการเลือกใช้วิธีแสวงหาข่าวสารทางออนไลน์นี้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว ในกรณีนี้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ท่ีว่า ไม่ว่าจะนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาว
ต่างประเทศ เมื่อได้มีการใช้ส่ือใหม่ในการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยจะมีรูปแบบต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับความต้องการข้อมูลท่ีชัดเจน ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว 
 ส่วนเรื่องนักท่องเท่ียวให้ความสนใจในการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจในการแสวงหาข่าวสารใน
เรื่องสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ในเกณฑ์ “มากท่ีสุด” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพาดา แก้วพุฒ (2557) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต  พบว่า
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต 3-6 
ปีใช้อินเทอร์เน็ต 3-4 วัน/สัปดาห์ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง 6-8 ช่ัวโมง โดยช่วงเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 
12.01-18.00 น. มีสถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตคือท่ีทำงาน ส่วนใหญ่การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้อีเมล์ 
นอกจากนี้ระดับความบ่อยครั้งของการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศจากด้านการเดินทางมากท่ีสุด รองลงมา
คือด้านสถานท่ีพัก และด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ตามลำดับ ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน และ
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวภายในประเทศด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านการเดินทาง และด้านสถานท่ีพักไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้นจะเห็นว่านักท่องเท่ียว
มีความสนใจในการแสวงหาข่าวสารเรื่องการสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับแรก 
เนื่องจากการแสวงหาข่าวสารครั้งนี้ เหตุผลเพื่อจะหาท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
การทำงาน 
 

5.2.3  ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร 
 ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารต่อส่ือใหม่มากกว่าส่ือดั้งเดิม เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจจากส่ือใหม่ของนักท่องเท่ียว จะเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึง
พอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่ในรูปแบบส่ือเฟซบุ๊ก อยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจมาก” โดย
นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวมีความทันสมัย อยู่ในเกณฑ์ 



 190 

“มากท่ีสุด” และนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ อยู่ในเกณฑ์ “มากท่ีสุด” เนื่องจากส่ือเฟซบุ๊กเป็นส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มี
การให้ความบันเทิงและข่าวสารท่ีหลากหลาย ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้ังการ
สนทนา การอัพโหลดรูปภาพคลิปวิดีโอต่าง ๆ ลงไป โดยผู้ใช้สามารถส่ือสาร แสวงหาข้อมูล หรือ
สนทนากับบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกระจายเป็นวงกว้างได้ในระยะเวลาอันส้ัน ดังนั้น
ผู้ใช้จึงมีความพึงพอใจท่ีจะใช้ส่ือนี้ในการแสวงหาข่าวสารในปัจจุบัน และเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการแสวงหาข่าวสาร โดยKotler & Philip (2000) ให้
ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลท่ีบุคคลนั้นได้รับส่ิงท่ีต้องการหรือความผิดหวัง 
ซึ่งจะเกิดการเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวัง ผลลัพธ์จากการรับรู้และความหวังจากส่ิงท่ี
ต้องการถ้าการรับรู้นั้นตอบรับกับส่ิงต้องการและเหมาะสมกับความคาดหวังของผู้บริโภคก็จะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ จากข้อความข้างต้านกรณีนี้อธิบายได้ว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเมื่อได้แสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่ในรูปแบบของส่ือเฟซบุ๊กเกิดความรู้สึกตรงความ
ต้องการเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ 

5.2.4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว อยู่ในเกณฑ์ “มาก
ท่ีสุด” เนื่องจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่จะให้ความสำคัญต่อสถานท่ีท่องเท่ียว
มาก เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย และมีความสมบูรณ์ท้ังธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ ทำให้นักท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวกันมาก โดยงานวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวต่อสถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวโดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหม่มีวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจและมีความต้องการ
ท่ีจะเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2551) ได้
ทำการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของนักท่องเท่ียวชาวไทย” ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเดินทางในภาคเหนือมากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือ 
เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง และสุโขทัย ตามลำดับ และสนใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากกว่ารูปแบบ
อื่น โดยแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสนใจ ได้แก่ วัด พระธาตุและศาสนา ในกรณีนี้อธิบายได้ว่าใน
ปัจจุบันนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่อสถานท่ี
ท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมมากกว่ารูปแบบอื่น 
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5.2.5 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  

 ผลการวิจัยพบว่า การแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือ
ใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียว ลักษณะการท่องเท่ียว 
ผู้ร่วมเดินทางการท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว อย่างนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ 
ปัจจุบันการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเท่ียวจะเน้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว เพื่อประโยชน์ต่อการไป
ท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวจึงต้องแสวงหาข่าวสารก่อนออกจะเดินทาง ซึ่งการแสวงหาข่าวสารปัจจุบัน
นิยมใช้ส่ือใหม่กันมากขึ้น เนื่องจากส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว การแสวงหา
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวนิยมแสวงหาให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของตัวเอง ซึ่งในวิจัย
นี้นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีการแสวงหาข่าวสารตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวตาม
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียว ลักษณะการท่องเท่ียว ผู้ร่วมการเดินทาง และสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งจะเห็น
ว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียวเหล่านี้ เป็นพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวพึงปฏิบัติกัน เมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมการท่องเท่ียวแต่ละประเด็นจะมีความสอดคล้องกันหมด เนื่องจากก่อนท่ี
นักท่องเท่ียวจะออกเดินทางท่องเท่ียว ส่ิงแรกท่ีจะมีการแสวงหาข่าวสารในการท่องเท่ียว คือ 
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียว เนื่องจากเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เราจึงมีการแสวงหา
ข่าวสารให้ได้ตามวัตถุประสงค์นั้น และหลังจากนั้นนักท่องเท่ียวต้องหาผู้ร่วมการเดินทาง รวมไปถึง
ลักษณะการท่องเท่ียว แล้วเมื่อรู้ถึงสองส่ิงนี้แล้ว การแสวงหาข่าวสารก็จะนำไปสู่สถานท่ีท่องเท่ียว 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 
ดังนั้นจะเห็นว่า การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียว ผลการวิจัยยังพบอีก
ว่า ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งอยู่ในระดับ “ต่ำ” จะเห็นว่า
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์ระดับต่ำ อันเนื่องจากข้อมูลข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่จาก
ส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ ท่ีใช้การแสวงหาข่าวสารอาจไม่ตรงตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวตาม
วัตถุประสงค์ของนักท่องเท่ียวได้มากเท่าท่ีควร ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจจะต้องมาสนับสนุน 
ดูแล และพัฒนาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ท่ีมาจะมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ประโยชน์สูงสุดในการ
แสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
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5.2.6 การแสวงหาข่าวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารสามารถร่วมกันอธิบาย
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ   

 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น (1) แบบบันเทิง (2) แบบสาระ
ความรู้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในข่าวสารโดยร่วมท่ีได้รับสามารถอธิบายวัตถุประสงค์การ
ท่องเท่ียวแบบความบันเทิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิม
และความพึงพอใจโดยรวมร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบหาสาระความรู้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.001 จะเห็นว่างานวิจัยนี้ทำการทดสอบปัจจัยพฤติกรรมการท่องเท่ียวตาม
วัตถุประสงค์ท่ีประกอบไปด้วยการแสวงหาข่าวสารจากส่ือ และความพึงพอใจในข่าวสาร ท่ีสามารถ
ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้วิจัยกำหนดกรอบการวิจัยจาก 2 ทฤษฎี มาเป็น
แนวทางการกำหนดตัวแปรในการทำนายพฤติกรรมการท่องเท่ียว คือ ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร 
(Information Seeking Theory) และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการแสวงหาข่าวสาร (Satisfaction) 
ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Behavior) เพื่อให้เห็นภาพรวมของบทบาท
การส่ือสารสอดแทรกอยู่กับพฤติกรรมการท่องเท่ียว เมื่อพิจารณาตามแนวคิดของ Kotler (2014) และ 
Gursoy and McCleary (2003) ได้กล่าวกระบวนการตัดสินใจเพื่อไปท่องเท่ียวประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
คือ (1) การรับรู้ความต้องการรับรู้ปัญหาท่ีเกิดจากส่ิงกระตุ้นภายในและภายนอก (2) การค้นหา/
แสวงหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ / ไปท่องเท่ียว (5) พฤติกรรมหลังการ
ซื้อ/ท่องเท่ียว จากขั้นตอนท้ัง 5 ข้างต้นพบว่า การส่ือสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวสามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการรับรู้ความต้องการของตัวเอง กล่าวคือ เป็นขั้นตอนเริ่มก่อนตัดสินใจ
ท่องเท่ียว โดยงานวิจัยนี้สนใจศึกษาถึงการแสวงหาข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ประกอบกับความพึงพอใจ
ในการแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือนั้น ๆ ซึ่งการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นระหว่างการตัดสินใจท่องเท่ียวนั้นจะผ่าน
ส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่  
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 
ภาพท่ี 5.1 ปัจจัยท่ีร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 
 ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 2 ตัวแปรท่ีนำมาอธิบายพฤติกรรม
การท่องเท่ียวตามวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ คือ การแสวงหาข่าวสาร และความ
พึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร โดยผลการวิจัยช้ินนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการท่องเท่ียวแยกตาม
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียว พบว่า ความพึงพอใจในข่าวสารโดยรวมท่ีได้รับสามารถอธิบาย
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบความบันเทิง และการแสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมและความ 
พึงพอใจโดยรวมร่วมกันอธิบายวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวแบบหาสาระความรู้ ซึ่งจากผลงานวิจัย
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในสมการแล้ว ยังพบข้อสรุปท่ีว่า ความสัมพันธ์ของการ
แสวงหาข่าวสารด้วยส่ือต่าง ๆ ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียว กล่าวคือ (1) การแสวงหาข่าวสารจากส่ือในปัจจุบันมีการแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
ใหม่อย่างกว้างขวางทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายและส่ือสารกันได้รวดเร็ว ส่งผลต่อการตัดสินใจไป
ท่องเท่ียวในระยะเวลาอันส้ัน (2) ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสาร เมื่อผู้ใช้ได้เข้าถึงการแสวงหา
ข่าวสารไม่ว่าจากส่ือทางใด ส่ือนั้นย่อมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะส่ือใหม่ท่ีมีความหลากหลายในการเข้ารับชม ทันโลก ทันเหตุการณ์ และประกอบด้วยเสียง 
ภาพประกอบต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี (3) นักท่องเท่ียว 
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศต่างก็มีบทบาทกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงใหม่ จากลักษณะสังคมสมัยใหม่ส่งผลให้นักท่องเท่ียวต้องการความแปลกใหม่ท่ีตัวเองไม่

การแสวงหาข่าวสาร 

- ส่ือดั้งเดิม 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ 

 วัตถุประสงค์แบบ
บันเทิง 

 
วัตถุประสงค์แบบสาระ

ความรู้ 
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการ 
แสวงหาข่าวสาร 

 

 
 

Beta=0.223 
 

Beta=0.226 
 

Beta=0.281 
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เคยพบเจอ อาจเป็นอะไรท่ีใหม่หรือด้ังเดิมของธรรมชาติ วัฒนธรรมของสถานท่ีท่องเท่ียว หากย้อนไป
ในอดีตการท่องเท่ียวอันเงียบสงบและมั่นคง นับว่าเป็นกลไกในรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว โดย
นักท่องเท่ียวจะเลือกท่ีไปยังสถานท่ีท่ีสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อส่ือออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทใน
โลกปัจจุบัน มีการเช่ือมโยงนักท่องเท่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว มิติความสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเท่ียว โดยการแสวงหาข่าวสารในโลกของส่ือ (Media World) ก่อน
การตัดสินใจท่องเท่ียวเพื่อสร้างความพึงพอใจผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารในมิติต่าง ๆ และเมื่อเกิดความ
คาดหวังท่ีก่อตัวจากโลกของส่ือมีมากขึ้นและได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวในโลกจริง (Real World) ก็ทำให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวยังสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ 
และเมื่อได้รับส่ิงท่ีต้องการจนเกิดความประทับใจ นักท่องเท่ียวจะกลับมาเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวนี้ใหม่
อีกครั้ง 
 

5.2.7 การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 งานวิจัยด้วยสถิติ Cluster Analysis ได้แบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เป็นอย่างละ 3 กลุ่ม เมื่อพิจารณานักท่องเท่ียวชาวไทย จะพบว่ากลุ่มท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด คือ “กลุ่ม
ส่ือสารไฮเทค” รองลงมา คือ “กลุ่มส่ือสารความหลัง” และ “กลุ่มเปิดใจรับทุกส่ือ” และเมื่อพิจารณา
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จะพบว่ากลุ่มท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด คือ “กลุ่มส่ือสารแนวนิยม” รองลงมา 
คือ “กลุ่มส่ือสารย้อนยุค” และ “กลุ่มส่ือสารแนวใหม่” โดยสามารถอภิปรายลักษณะของแต่ละกลุ่ม
ได้ดังนี้ 
  1)  นักท่องเท่ียวชาวไทย 
  “กลุ่มส่ือสารไฮเทค” เป็นกลุ่มท่ีมุ่งแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเว็บบล็อก 
และส่ือเว็บบอร์ด เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี และมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ซึ่ง
เป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ัน Y มักจะเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการ
แสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี และเร็วกว่า เพราะเป็นกลุ่มท่ีต้องการไปท่องเท่ียวเพื่อ
ผ่อนคลายจากการเรียนและการทำงาน ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ แสดงว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย เพศ
หญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มักมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความบันเทิง
และสนุกสนาน ด้านการสนทนากับเพื่อนหรือกลุ่มท่ีสนใจในเรื่องเดียวกันตามเว็บบล็อกหรือเว็บบอร์ด 
ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้คนกลุ่มนี้นิยมใช้เทคโนโลยีสมั ยใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างดีและคล่องแคล่ว สอดคล้องกับแนวคิดของเสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) 
กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มเจนเนอเรช่ัน Y ไว้ว่า กลุ่มนี้มีความเป็นตัวเองสูง คุ้นเคยกับเทคโนโลยี 
คุยหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดีย ดังนั้นกลุ่มนี้จึงมีความต้องการใช้ส่ือ
ใหม่มากกว่าส่ือดั้งเดิม 
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  “กลุ่มส่ือสารด้ังเดิม” เป็นกลุ่มท่ีมุ่งแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือบุคคล 
และส่ือหนังสือพิมพ์ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-29 ปี และมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ซึ่ง
เป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ัน Y เหมือนเช่นกลุ่มแรก แต่แตกต่างกันท่ีการใช้ช่องทางการส่ือสาร โดย
นักท่องเท่ียวชาวไทยเพศชายท่ีมาท่องเท่ียวเชียงใหม่อาจมีการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข่าวสาร
การท่องเท่ียวได้ช้ากว่ากลุ่มแรกท่ีเป็นเพศหญิง ดังนั้นผลการวิจัยเลยออกมา จะเห็นว่านักท่องเท่ียว
ชาวไทยเพศชายกลุ่มนี้จึงยังใช้ส่ือด้ังเดิมมากกว่าส่ือใหม่ เนื่องจากนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มนี้ยังคงให้
ความเช่ือถือในส่ือด้ังเดิมท่ีเป็นส่ือบุคคล และหนังสือพิมพ์มากกว่าจะเป็นส่ือใหม่ เพราะนักท่องเท่ียว
อาจจะต้องความชัดเจนในข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวก่อนตัดสินใจไปท่องเท่ียวในจังหวัดนั้น ๆ 
  จากสองกลุ่มท่ีกล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า “กลุ่มส่ือสารไฮเทค” และ “กลุ่มส่ือสาร
ด้ังเดิม” มีความแตกต่างกันในเรื่องช่องทางการส่ือสารและลักษณะประชากรศาสตร์เรื่องเพศ โดย 
“กลุ่มส่ือสารไฮเทค” ใช้ช่องทางการส่ือสารเป็นส่ือใหม่ และเป็นเพศหญิง ส่วน “กลุ่มส่ือสารด้ังเดิม” 
จะใช้ช่องทางการส่ือสารเป็นส่ือด้ังเดิม และเป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปณิชา  
นิติพรมงคล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 และเพศชาย 
จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 พบว่า พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ โดยเฉพาะเรื่องทัศนคติความคิด ค่านิยมท่ีเพศหญิงและเพศชายมีความ
แตกต่างกันมาก ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมเป็นตัวกำหนดบทบาทของหญิงชายไว้ต่างกัน จึง
ส่งผลให้หญิงและชายมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกันด้วย 
  “กลุ่มเปิดใจรับทุกส่ือ” ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมุ่งแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม่ 
ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ และส่ือเฟซบุ๊ก เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือ
ค้าขาย ซึ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรช่ัน X นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับส่ือด้ังเดิม และเมื่อมีการพัฒนา
ของเทคโนโลยี นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จึงปรับตัวในการใช้ช่องทางการส่ือสารแบบใหม่มาพร้อมกัน ดังนั้น
กลุ่มคนเหล่านี้ติดตามข่าวสารทางส่ือใหม่เพื่อให้ทันกระแสสังคมแต่อาจจะไม่ได้ให้ความเช่ือถือร้อย
เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ยังคอยท่ีใช้ส่ือด้ังเดิมท่ีเติบโตมากับพวกเขาเป็นข้อมูลท่ีคอย
สนับสนุน คอยการันตีความเช่ือถือจากข้อมูลข่าวสารท่ีพวกเขาได้รับว่าเป็นส่ิงท่ีดี ปลอดภัยและตรง
กับความต้องการของพวกเขาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ (2561) เรื่อง 
พฤติกรรมการใช้ส่ือของกลุ่มเจนเนอเรชั่น X และเจนเนอเรชั่น Y พบว่า กลุ่มเจนเนอเรช่ัน X ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 39-53 ปี มีพฤติกรรมเปิดรับส่ือแบบกลัวตกข่าว โดยเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของ
ส่ือใหม่ (New Media) เพื่อติดตามข่าวสารให้ทันต่อกระแสสังคมเท่านั้น แต่ให้ความเช่ือถือในระดับ
น้อย แต่จะเช่ือถือส่ือด้ังเดิม (Traditional Media) เช่น โทรทัศน์ มากกว่า โดยจะเปิดรับผ่านส่ือ
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ด้ังเดิม (Traditional Media) คือ โทรทัศน์ (84.00%) ส่ือส่ิงพิมพ์ (74.50%) และ วิทยุ (66.25%) 
ตามลำดับ 
  2)  นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
  “กลุ่มส่ือสารแนวนิยม” เป็นกลุ่มท่ีมุ่งแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือใหม่ และเป็นส่ือท่ี
กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ส่ืออินสตราแกรม และส่ือโฆษณาออนไลน์ เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี และมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ัน Y โดยนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศเพศชาย มักจะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเล่นเกมส์ การ
ค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้จากผลการวิจัยว่า กลุ่มนี้มักใช้ส่ือใหม่ท่ีกำลังได้รับ
ความนิยม เพื่อส่ือสารข่าวสารของตนเองและผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย 
  “กลุ่มส่ือสารแนวใหม่” ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมุ่งแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือใหม่ ได้แก่ ส่ือเว็บ
บล็อก และส่ือโฆษณาออนไลน์ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และมีอาชีพอื่น ๆ โดยจะเห็น
ว่านักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะอยู่คาบเกี่ยวของเจนเนอเรช่ัน X และ Y เหมือนกับกลุ่มท่ีสอง แต่
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เริ่มมีการพัฒนาการใช้ส่ือในการแสวงหาข่าวสารไปพร้อมกับส่ือท่ีค่อย ๆ พัฒนาขึ้น 
เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับข่าวสารท่ีทันโลกและทันเหตุการณ์ ดังนั้นจะเห็นว่านักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จึง
ใช้ส่ือใหม่ในการแสวงหาข่าวสารมากกว่าส่ือดั้งเดิม 
  จากสองกลุ่มท่ีกล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า “กลุ่มส่ือสารแนวนิยม” กับ “กลุ่มส่ือสาร
แนวใหม่” มีการช่องทางการส่ือสารด้วยส่ือใหม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของภิเษก ชัยนิ
รันดร์ (2553) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง ส่ือท่ีแพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิง
สังคม โดยเกิดจากการแบ่งปันเนื้อหา ท้ังนี้ Social Media อาจอยู่ในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ เสียง
หรือวิดีโอ มีการเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว เมื่อมีสภาพเป็นส่ือสังคมจะ
มีรูปแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆ คน และยังเป็นส่ือท่ีเปล่ียนจากผู้บริโภคเนื้อหา
เป็นผู้ผลิตเนื้อหา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rosen (2010) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอทธิพลของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละเจเนอเรช่ันในสังคมอเมริกา โดยได้เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคส่ือ (Media consumption) ท้ังการใช้อินเทอร์เน็ต ฟังเพลง เล่นเกมส์ คุย
โทรศัพท์ การสนทนาออนไลน์ การส่งข้อความผ่านอีเมล และการดูโทรทัศน์ของคนเจอเรอเนช่ัน 
ต่าง ๆ ในสังคมอเมริกา พบว่า กลุ่มประชากรท่ีใช้จำนวนช่ัวโมงในการบริโภคส่ือต่อวันมากท่ีสุด คือ 
กลุ่มเน็ทเจนเนอเรช่ัน (หรือเจนเนอเรช่ัน Y) โดย Weiss (1995) ได้อธิบายไว้ว่า เนื่องจากเจนเนอ
เรช่ัน Y เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น จึงมีพฤติกรรมชอบแสวงหาข้อมูล เปิดรับส่ิงต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง ประกอบกับเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดขึ้นมาในยุคของพัฒนาการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงนับได้ว่า
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับส่ือหลากชนิด เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไร้
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พรมแดน และสามารถเช่ือมต่อกับผู้คนได้ท่ัวโลก แต่ท้ังสองกลุ่มมีความแตกต่างกันตรงท่ี กลุ่มส่ือสาร
แนวนิยม ใช้ช่องทางการส่ือสารด้วยส่ือใหม่ท่ีเป็นกระแสนิยมหรือมักใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น ส่ือ 
อินสตราแกรม โดยส่ือนี้จะมีเพียงรูปภาพพร้อมกับการอธิบายในการส่ือสาร จะเห็นว่า เพศชาย อายุ
ระหว่าง 20-29 ปี มีการตัดสินใจในการส่ือสารท่ีฉาบฉวย ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกับงานวิจัยของสิริชัย 
ดีเลิศ และเยาวลักษณ์ รวมอยู่  (2560) เรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อินสตราแกรมเพื่อสร้าง
ความสำเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 80 อายุระหว่าง 21–25 ปี ร้อยละ 74 สถานภาพโสด ร้อยละ 86 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 90 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 64 มีรายได้ 5,000–15,000 บาท ร้อยละ 60 
ส่วนใหญ่เลือกรับส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ร้อยละ 99 ไลน์ ร้อยละ 94 และอินตราแกรม ร้อยละ 80 
ตามลำดับ ส่วนใหญ่เลือกการติดตามท่ีสนใจ และเลือกใช้ส่ือแต่ละประเภทแตกต่างกันไป เลือกใช้ส่ือ
เฟซบุ๊กท้ังการรับรู้ข้อมูล ร่วมแสดงความคิดเห็น แชร์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ส่วนไลน์เลือกท่ีจะรับ
ข้อมูลอย่างเดียว และอินสตาแกรม เลือกท่ีจะรับข้อมูลและนำเสนอข้อมูล และส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ในการแชร์ข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยเลือกรับข้อมูลตามกระแสนิยม ความชอบส่วนตัว และ
ความสมัครใจ ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความสนใจในการอ่านข้อคิดเห็นและบทวิจารณ์ 
และรูปภาพสินค้าเป็นหลัก ส่วนกลุ่มส่ือสารแนวใหม่ ใช้ช่องทางการส่ือสารด้วยส่ือใหม่  เช่น ส่ือเว็บ
บล็อก โดยส่ือนี้จะมีภาพ และรายละเอียดจากคำอธิบายมากกว่า ดังนั้นจะเห็นว่าเพศหญิง จะ
ต้องการรายละเอียดในข่าวสารมากกว่าผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของจักรกฤษณ์ มะสะพันธุ์ 
(2551) เรื่อง รูปแบบการส่ือสารออนไลน์ในเว็บ Blog (กรณีศึกษา: Bloggang และ OK Nation 
Blog) ผลการวิจัยพบว่า ในการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่า Blogger ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเพศหญิง 
วัยรุ่นและวัยทำงาน และ Blogger หลายรายท่ีผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์ก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัว
เกี่ยวกับความงามด้วย เช่น รับจ้างและสอนแต่งหน้า เป็นต้น โดยอาศัยการเขียน Blog เพื่อเป็น
ส่ือกลางในการให้ข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูล 
  “กลุ่มส่ือสารย้อนยุค” ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมุ่งแสวงหาข่าวสารด้วยส่ือด้ังเดิม ได้แก่ ส่ือ
หนังสือพิมพ์ และส่ือนิตยสาร เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และมีอาชีพพนักงานบริษัท โดย
จะเห็นว่านักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะอยู่คาบเกี่ยวของเจนเนอเรช่ัน X และ Y นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ยังคงใช้
แสวงหาข่าวสารจากส่ือด้ังเดิมเป็นหลัก เนื่องจากนักท่องเท่ียวเติบโตมาพร้อมกับส่ือด้ังเดิม คนกลุ่มนี้
จึงใช้ส่ือดั้งเดิมในการแสวงหาข่าวสารได้อย่างคล่องแคล่วและสะดวกมากกว่าส่ือใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปทุมพร ศรีวิชัย (2544) ซึ่งพบว่าส่ือท่ีคนเจนเนอเรช่ัน X นิยมเปิดรับมากท่ีสุด ได้แก่ ส่ือ
โทรทัศน์ (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ ส่ือหนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 90.2) ส่ือวิทยุ (ร้อยละ 86.8) และส่ือ
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 67.6) ตามลำดับ และงานวิจัยของพรรณฤดี ช .เจริญยิ่ง (2545) ท่ีทำการเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับส่ือต่าง ๆ ของคนเจนเนอเรช่ัน X พบว่า ส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรช่ัน X
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เปิดรับมากท่ีสุด ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่วนงานวิจัยของดวงพร เวทไท (2545) ท่ีทำการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างเจนเนอเรช่ัน X ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรช่ัน X ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับส่ือ
โทรทัศน์ทุกวัน 
  1)  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 
  จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีประกอบไปด้วย กลุ่มส่ือสารไฮเทค 
กลุ่มส่ือสารด้ังเดิม และกลุ่มเปิดใจรับทุกส่ือ ส่วนกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีประกอบไปด้วย
กลุ่มส่ือสารแนวนิยม กลุ่มส่ือสารแนวใหม่ และกลุ่มส่ือสารย้อนยุค จะมีความเหมือนและความต่าง
ของกลุ่มนักท่องเท่ียว ดังนี้ 
  กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยมีความเหมือนกันกับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ใน
ด้านของอายุ เพศ อาชีพ การแสวงหาข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในด้านสถานท่ีท่องเท่ียว
เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม ซึ่งมิติทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคม การส่ือสาร 
เจตคติ มนุษย์สัมพันธ์ การรับรู้ การแสดงความรู้สึก การติชมและอื่น  ๆ โดยนักท่องเท่ียวท่ีมีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ จะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การแสวงหา
ข้อมูลการท่องเท่ียว การให้ความสำคัญต่อคุณภาพการบริการ การมอบของขวัญ รูปแบบการ
ท่องเท่ียว ลักษณะการเดินทาง การติชมบริการ ความภักดีต่อสินค้า ตลอดจนความพึงพอใจต่อสินค้า
และบริการ ซึ่งวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ และน่าสนใจต่อนักท่องเท่ียวไม่
ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภา เอื้อ
อมรวนิช (2560) ทำการศึกษาเรื่อง การส่ือสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมตาม 
แนวคิด Geert Hofstede ซึ่งพบว่าวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีมีความซับซ้อนและมีความสำคัญต่อการส่ือสาร
ของ มนุษย์ทุกคน ในขณะท่ีเราส่ือสารกับบุคคลอื่นนั้นบุคคลแต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมท่ีส่ังสมมา 
ประเด็นท่ีสำคัญ ในแง่ของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมใน 2 มิติ คือ ประวัติความเป็นมาความสำคัญ
และความหมายของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม และบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งการ
ท่ีผู้ประกอบการบริษัทท่องเท่ียว (Inbound) กลุ่มเอเชียและตะวันออกกลางในกรุงเทพมหานครจะ
สามารถสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานผู้ให้บริการกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้น จำเป็นต้องมีระบบ
การบริหารพนักงานให้มีความเหมาะสม 
  ส่วนความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและกลุ่มชาวต่างประเทศ จะ
พบว่าจะมีความแตกต่างกันมากในด้านของรายได้ของนักท่องเท่ียวทั้งสอง โดยกล่าวคือด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีแตกต่างจะส่งผลต่อระบบการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวทั้งสอง 
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 สรุปได้ว่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมกันมากในทุกประเทศ 
การท่องเท่ียวจึงกลายเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศไปโยอัตโนมัติ และเพื่อให้ทุกประเทศยอมรับกัน
ได้ ทำให้การท่องเท่ียวแต่ละประเทศได้มีการปรับละเปล่ียนแปลงการให้บริการตามลักษณะของ
นักท่องเท่ียวตามชาตินั้น เพื่อให้กิจการของตนได้สามารถอยู่รอดต่อไปได้ ส่วนวัฒนธรรมท่ีได้
สอดแทรกมาตามการท่องเท่ียวก็มีด้วยกันหลายอย่าง เช่น การพูด อาหาร การใช่จ่าย การแต่งกาย
เป็นต้น ซึ่งหากมองในแง่บวกก็สามารถนำมาพัฒนาชีวิตขิงแต่ละประเทศให้ดีขึ้นได้แต่ท้ังนี้การท่ีเรา
รับวัฒนธรรมต่างประเทศเข้าเราควรพึงถึงวัฒนธรรมท่ีแท้จริงของเราไว้ด้วยเสมอ และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้น  
 ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท้ังแอปพลิเคชันและ
อินเตอร์เน็ต ยังคงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและอาจมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้สร้าง
ความท้าทายให้กับการท่องเท่ียวในปี 2563 ส่งผลให้ผู้ประกอบการในด้านการท่องเท่ียวยังคงต้อง
ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) โดย
พฤติกรรมการเดินทาง ของนักท่องเท่ียวที่เปล่ียนแปลงไปและชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ การหันมา
วางแผนการท่องเท่ียวและเดินทางด้วยตนเองในกลุ่มนักท่องเท่ียวแบบอิสระ (FIT – Foreign 
Individual Tourism) เนื่องมาจาก ความสามารถในการเข้าถึงบริการและข้อมูลเพื่อใช้วางแผนการ
ท่องเท่ียวสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่พฤติกรรมการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวเท่านั้นท่ีได้รับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีอย่างพลิกผัน พฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหาร และบริการอื่น ๆ ล้วนได้รับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
ท้ังส้ิน  
 

5.2.8  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.8.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1) หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กร และสมาคมการ
ท่องเท่ียว ควรมีแนวทางสร้างความถี่ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่เป็นภาพนิ่ง สะท้อนกระแสการส่ือสารด้วย
ภาพ (Visual Content) กำลังขยายตัวฟีเจอร์ต่าง ๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ต่างก็ปรับตัวเพื่อรองรับกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้ท่ีเปล่ียนไป ประกอบกับผลการศึกษาท่ีพบว่าการแสวงหาข่าวสารจากส่ือใหม่เป็น
ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ในการอธิบายหรือพยากรณ์
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นนอกจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศจะต้องจัดมุม
ถ่ายภาพและกิจกรรมให้เกิดสีสันกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาข่าวสารและเกิดความพึงพอใจ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจไปท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่แล้ว อาจต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์ที่กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวใช้ส่ือ
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ใหม่ เช่น ส่ือออนไลน์ ให้มากขึ้นใน 2 กลุ่มท่ีใช้บ่อย คือ เฟซบุ๊กและยูทูป กล่าวคือ (1) การมีแฟนเพจ
ในเฟซบุ๊กอาจจะต้องเพิ่มกิจกรรมออนไลน์ เช่น การสร้างคอนเทนต์แบบสนุก ๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะกระจายข่าวสาร เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้ และอาจ
ส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น (2) ส่วนของยูทูป ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าเป็นส่ือ
ใหม่ท่ีมาแรงในขนาดนี้ นอกจากจะต้องมียูทูปชแนลเพื่อใช้แบ่งปันเรื่องราว อาจจัดทำเป็นคลิป
ต่อเนื่องท่ีเรียกว่า Webisode หรืออาจเรียกว่าซีรีส์โฆษณาออนไลน์ท่ีร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำให้เกิดการกระตุ้นในการตระหนักรู้เกี่ยวกับข่าวสารการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น 
 2)  ด้านความเหมือนและความแตกต่างของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ท้ังในด้านของการแสวงหาข่าวสาร พฤติกรรมการท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องมีการศึกษา และศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่มากขึ้น 
 3)  ด้านมิติเชิงวัฒนธรรม จะเห็นว่ามิตินี้มีความสำคัญต่อการท่องเท่ียวเป็น
อย่างมาก เพราะมิติวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
  5.2.8.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 1)  ด้านประเด็นการวิจัย ควรมีการศึกษาเจาะลึกถึงการใช้ส่ือใหม่ใน
ปัจจุบันเพื่ออธิบายพฤติกรรมการท่องเท่ียว เช่น ผู้ใช้ ส่ืออาจใช้แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลเข้ามาสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่เพียงการแสวงหาข่าวสารหากแต่ยังเป็นการ
เผยแพร่ตัวตนของผู้บอกอีกทางหนึ่งด้วยหรือด้านผู้ส่งสาร อาจทำการศึกษาในประเด็นการจัดการ
ส่ือสารออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียว เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของข่าวสาร เครือข่ายการส่ือสารทางส่ือ
ออนไลน์ดังกล่าว ข้อมูลท่ีได้สามารถนำมาส่งเสริม วางแผนการจัดการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดต่อไป 
 2)  ด้านประเด็นการวิจัยเรื่องการจัดกลุ่มนักท่องเท่ียว จากการศึกษา
พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้ส่ือต่าง ๆ ท้ังส่ือด้ังเดิมและ
ส่ือใหม่ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุใดถึงมีการเลือกใช้ส่ือนั้น ๆ ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในแง่
ของเหตุผลของแต่ละกลุ่มท่ีเลือกในการใช้ส่ือเพื่อแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 3)  การวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Survey) 
ร่วมด้วย โดยอาจทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อนำผลการศึกษาไปแนวทางใน
การบริการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและการบริหารงานขององค์กรธุรกิจท่องเท่ียวต่อไป 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “ปัจจัยการพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ” 

 

 แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท คณะ  

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยขอความร่วมมือจาก

ท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถามนี้จะถือเป็นความลับและ

นำมาใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาเท่านั้น โดยแบบสอบถามท้ังหมดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 การแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเที่ยว 

 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสาร 

 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

  

 ผู้วิจัยขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถามให้ตอบข้อมูลท่ีตรงกับความจริงของตัวท่านมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ ข้อมูลท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 

 ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

 

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำช้ีแจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 

1.) เพศ □ ชาย □ หญิง  

2.) อายุ  □ ต่ำกว่า 20 ปี  □ 20-29 ปี  

 □ 30-39 ปี □ 40-49 ปี  

 □ 50 ปีขึ้นไป   

3.) เช้ือชาติ โปรดระบุ ..............................   

4.) สถานภาพ  □ โสด  □ หย่า / แยกกันอยู่  

 □ แต่งงานมีบุตร □ แต่งงานไม่มีบุตร  

5.) อาชีพ □ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา □ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  

 □ พนักงานบริษัท □ อาชีพอิสระ  

 □ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ □  อื่ น  ๆ  โป ร ด ร ะ บุ  
.............. 

 

6.) รายได้ส่วนบุคคล/เดือน □ น้อยกว่า 15,000 บาท □ 35,001 - 45,000 บาท  

 □ 15,000 - 25,000 บาท □ 45,001 - 55,000 บาท  

 □ 25,001 - 35,000 บาท □ 55,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 : การแสวงหาข่าวสารเพื่อตัดสินใจท่องเที่ยว 

คำช้ีแจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความจริงของผู้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ 

2.1 ท่านใช้ส่ืออะไรในการแสวงหาข่าวสาร 

สื่อที่ใช้ในการแสวงหาข่าวสาร 

ใช้ในการแสวงหาข่าวสาร 

มากที่สุด–น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. สื่อด้ังเดิม 

1.1 ส่ือบุคคล เช่น ครอบครัว , เพื่อน , เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เกี่ยวข้อง 

     

1.2 นิตยสาร      
1.3 โทรทัศน์      
1.4 แผ่นพับโฆษณากาท่องเท่ียว      
1.5 หนังสือพิมพ์      
1.6 หนังสือเล่มเล็ก/โปสการ์ดจากแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ      
2. สื่อใหม่ 
2.1 เว็บบล็อกของ Travel blocker      
2 .2  เว็บ บอร์ด  เช่น  พั น ทิ ปห้ อ ง โต๊ ะ , lonelyplanet 

chatroom 
     

2.3 โฆษณาออนไลน์การท่องเท่ียว ใช้ภาพเคล่ือนไหว/มี
คลิปวิดีโอประกอบ 

     

2.4 Youtube/Youtuber คลิปแลกเปล่ียนภาพ วิดีโอท่ีผู้ใช้
รีวิวและพูดถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้ผู้ท่ีติดตามเข้า
มารับชม 

     

2.5 Facebook Fanpage การท่องเท่ียว      
2.6 Instagram การท่องเท่ียว       
2.7 เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเท่ียว      
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2.2 ท่านสนใจค้นหาข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องใด 

ข้อมูลข่าวสาร 
ความสนใจแสวงหาข่าวสาร 

มากที่สุด–น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. สถานท่ีท่องเท่ียว      
2. สถานท่ีพักแรม      
3. แพ็คเกจทัวร์ / โปรโมช่ันต่าง ๆ       
4. แผนท่ีและเส้นทางการเดินทาง      
5. บริษัททัวร์      
6. สินค้าพื้นเมือง / ของท่ีระลึก      
7. ร้านอาหาร      
8. เทศกาล/งานประเพณี      
9. เกร็ดความรู้      
10. อื่น ๆ โปรดระบุ (................................)      

ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสาร 

คำช้ีแจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความจริงของผู้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสาร 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด-น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

3.1 สื่อด้ังเดิม 
(1) สื่อโทรทัศน ์
1. ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีได้จากการแสวงหา
ข่าวสารทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าใจง่ายและไม่
ซับซ้อน 

     

2. ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอ่านง่าย      
3. มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ ธรรมชาติจากการแสวงหา
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว 

     

4. ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้      
ความพึงพอใจจากการแสวงหาข่าวสาร (ต่อ) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด-น้อยที่สุด 
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5 4 3 2 1 
(2) สื่อนิตยสาร 
1. ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีได้จากการแสวงหา
ข่าวสารทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าใจง่ายและไม่
ซับซ้อน 

     

2. ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอ่านง่าย      
3. มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ ธรรมชาติจากการแสวงหา
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว 

     

4. ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้      
3.2 สื่อใหม่ 
(1) สื่อ Facebook 
1. ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีได้จากการแสวงหา
ข่าวสารทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าใจง่ายและไม่
ซับซ้อน 

     

2. ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอ่านง่าย      
3. มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ ธรรมชาติจากการแสวงหา
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว 

     

4. ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้      
(2) เว็บไซต์การท่องเที่ยว 
1. ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวท่ีได้จากการแสวงหา
ข่าวสารทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าใจง่ายและไม่
ซับซ้อน 

     

2. ภาษาท่ีใช้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวอ่านง่าย      
3. มีภาพประกอบ วิวทิวทัศน์ ธรรมชาติจากการแสวงหา
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียว 

     

4. ประเด็นข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวน่าเช่ือถือได้      
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ส่วนที่ 4 : พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

คำช้ีแจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความจริงของผู้ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ 

ตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด-น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
1.1 เพื่อการพักผ่อน      
1.2 เพื่อความบันเทิง / สนุกสนาน      
1.3 เพื่อศึกษาวัฒนธรรม      
1.4 เพื่อการศึกษา / วิจัย      
1.5 เพื่อทำธุรกิจ      
1.6 เพื่อฮัลนีมูน      
2. ลักษณะการท่องเที่ยว 
2.1 แบบกลุ่มหรือหมู่คณะ      
2.2 แบบคนเดียว      
2.3 แบบซื้อ Group tour      
3. ผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยว 
3.1 คนเดียว      
3.2 ครอบครัว / ญาติ      
3.3 เพื่อน      
3.4 แฟน / คู่รัก      
3.5 บริษัท / ท่ีทำงาน      
3.6 นักท่องเท่ียวร่วม group tour      
4. บุคคลที่ตัดสินใจในการเดินทาง 
4.1 ตนเอง      
4.2 ครอบครัว / ญาติ      
4.3 เพื่อน      
4.4 แฟน / คู่รัก      
4.5 บริษัทท่ีทำงาน      
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ตัวแปรของพฤติกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ) 
ระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด-น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

5. สถานที่ท่องเที่ยว 
5.1 แหล่งธรรมชาติ เช่น อุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ 
น้ำตก ภูเขา 

     

5.2 แหล่งวัฒนธรรม เช่น วัด วันวิมาน      
5.3 แหล่งผจญภัย เช่น แกรนด์แคนยอน      
5.4 แหล่งสถานท่ีบันเทิงยามค่ำคืน เช่น ถนนคนเดิน ผับ 
บาร์ 

     

5.5 สวนสัตว์      
 
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
□ ค่าเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว □ ค่าท่ีพัก  □ ค่าอาหาร 

□ ค่าเดินทาง □ ค่าบริการจัดทัวร์ □ ค่าของท่ีระลึก 

7. จำนวนคร้ังที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อปี  

□ 1 ครั้ง □ 4-5 ครั้ง  

□ 2-3 ครั้ง □ มากกว่า 5 ครั้ง  

8. รูปแบบการเดินทาง 

□ เครื่องบิน □ รถยนต์ส่วนตัว  

□ รถไฟ □ รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถทัวร์ 
รถตู้ 

 

9. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเชียงใหม่ต่อคร้ัง 

□ 1-2 วัน □ 1 สัปดาห์  

□ 3-4 วัน □ มากกว่า 1 สัปดาห์  

10. ท่านเดินทางมาประเทศไทยคร้ังแรก ( เฉพาะชาวต่างชาติ ) 

□ ครั้งแรก □ ไม่ใช่ครั้งแรก  
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ในอนาคตท่านคิดว่าจะกลับมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ 

□ กลับ □ ไม่กลับ 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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