
ประสบการณ์การท่องเท่ียวและพฤติกรรมการแสวงหา 

ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านเวบ็ไซตข์องกลุ่ม 

ดิจิทลัเนทีพและดิจิทลัอิมมิแกรนด ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพิมพ ์ เพชรศิริ 

 

 
 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูร 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม) 

คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

2560 





 

 

 

บทคดัย่อ 

 

ช่ือวิทยานิพนธ ์  ประสบการณ์การท่องเทีย่วและพฤตกิรรมการแสวงหาขอ้มลูการ
ท่องเทีย่วผ่านเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลัเนทพีและดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 

ช่ือผูเ้ขียน นางสาวภาพพมิพ ์เพชรศริ ิ
ช่ือปริญญา ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (นิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ) 
ปีการศึกษา 2560 

 

 

 การศกึษาครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสบการณ์การท่องเที่ยวและการแสวงหา
ขอ้มลูการท่องเทีย่วผ่านสื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วภายในประเทศ กลุ่มตวัอย่าง 
คอื กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์รวมทัง้สิน้ 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ และสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน T-Test One-way ANOVA  

  ผลการวจิยั พบว่า (1)  ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย  พบว่า กลุ่ม
ดจิทิลั เนทฟี มปีระสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์
และ (2) การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ภายในประเทศ พบว่า 1) กลุ่มดิจทิลั เนทีฟ มกีารแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อ
เวบ็ไซต์ ดา้นสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดบัมากที่สุด ( 博 = 4.49) ด้านการเดนิทาง อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ( 博 = 4.58) ดา้นทีพ่กั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( 博 = 4.57) ดา้นอาหารและเครื่องดื่ม อยู่
ในระดบัมากที่สุด ( 博 = 4.59)  2) กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ มกีารแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ไทยผ่านสื่อเวบ็ไซต์ ดา้นสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( 博 = 4.50) ดา้นการเดนิทาง 
อยู่ในระดบัมากที่สุด ( 博 = 4.57) ด้านที่พกัอยู่ในระดบัมากที่สุด ( 博 = 4.56)  และด้านอาหาร
และเครื่องดื่มอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( 博 = 4.59) (3) ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า กลุ่มดจิทิลั 
เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัล อิมมแิกรนท์ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีความ
แตกต่างกนัในพฤติกรรม  ระยะเวลาการใช้สื่อเว็บไซต์ต่อปี ความบ่อยในการใช้สื่อเว็บไซต ์
ระยะเวลาการใชส้ื่อเวบ็ไซต์ต่อวัน ช่วงเวลาที่เลอืกใช้ส ื่อเวบ็ไซต์ และสถานทีท่ี่ใชส้ื่อเวบ็ไซต์มี
ประสบการณ์การท่องเทีย่วภายในประเทศไทย ดา้นประสบการณ์ จ านวนความถี่ และจ านวนผู้
ร่วมเดนิทาง แตกต่างกนั และกลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อิมมแิกรนท์ มกีารแสวงหา
ขอ้มลู และการตดัสนิใจในการท่องเทีย่ว ของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท ์ไม่
แตกต่างกนั 
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 This study the objective of this study was to investigate the effect of tourism on 

the Internet for decision-making domestic tourism. The sample consisted of 400 people 

from the digital and immigrant groups. These include questionnaires and interview 

forms. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, T-test, one-way ANOVA.  
 The results of the study show that (1) Thailand's tourism experience has shown 

that digital natives have more experience in Thailand than digital ones and (2) travel 

information through Internet for decision making. Domestic tourism has found that: 1) 
Native digital groups are seeking Thai tourism information through website media . The 

sights at the highest level ( 博 = 4.49). At the highest level ( 博 = 4.58), the occupancy 

was at the highest level ( 博 = 4.57). At the highest level ( 博 = 4.59). 2) Immigrant group 

has been seeking Thai tourism information through website media. The sights at the 

highest level ( 博 = 4.50). At the highest level ( 博 = 4.57), the occupancy was at the 

highest level ( 博 = 4.56) and food and beverage was at the highest level ( 博 = 4.59). (3) 
The results of the hypothesis testing showed that Native digital groups and digital 

immigrant groups behaved differently in Thailand. Web site usage period per year 

Frequent Use of Website Media Website usage duration per day Time spent on media 

sites. And the place where the web site travel experience in Thailand. The experience, 

frequency and number of participants are different . In addition, the hypothesis testing 

found that Native digital groups and Digital Immigrant groups were seeking information . 
And the decision to travel to Native digital groups and Digital Immigrant groups is not 

the same. 
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บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

ในปจัจุบันน้ีคนในสังคมไทยแต่ละคนต่ำงใช้ชีวิตอย่ำงเคร่งเครียดกับกำรเรยีนกำร
ท ำงำนตลอดทัง้สปัดำหซ์ึง่นับว่ำเป็นสำเหตุหน่ึงทีท่ ำใหร้่ำงกำยจติใจและสมองเกดิอำกำรเหน่ือยล้ำ
ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิำพทำงกำรเรยีนกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนักำรหำเวลำ
ผ่อนคลำยควำมเครยีดทำงด้ำนร่ำงกำยและจติใจรูปแบบหน่ึงคอืกำรใช้เวลำในช่วงวนัหยุดสุด
สัปดำห์และเทศกำลส ำคัญเดินทำงท่องเที่ยวไปยงัสถำนที่ท่องเที่ยวภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศเพื่อก่อใหเ้กดิควำมสุขควำมสนุกสนำนและควำมพงึพอใจจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว
ในแต่ละครัง้ (อนุวฒัน์ อศัวเอือ้บุญญำ, 2553) 

นอกจำกกำรท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับบุคคลแล้วเมื่อพิจ ำรณำใน
ระดบัประเทศจะพบว่ำกำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมหน่ึงที่มคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อระบบ
เศรษฐกจิของประเทศไทยกล่ำวคอืกำรท่องเทีย่วเป็นแหล่งทีม่ำของเงนิตรำต่ำงประเทศช่วยลด
ปญัหำกำรขำดดุลกำรช ำระเงนิระหว่ำงประเทศช่วยสรำ้งอำชพีและกำรจ้ำงงำนก่อให้เกดิกำร
กระจำยรำยได้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจของท้องถิ่นและก่อให้เกิดกำร
กระตุน้กำรผลติเน่ืองจำกเงนิตรำทีแ่ต่ละคนน ำมำจบัจ่ำยใชส้อยจะหมุนเวยีนอยู่ในเศรษฐกจิของ
ประเทศ โดยสถำนกำรณ์ท่องเที่ยวในประเทศ พบว่ำตลอดทัง้ปี 2557 มีชำวไทยเดินทำง
ท่องเทีย่วในประเทศประมำณ 136 ลำ้นคน และก่อใหเ้กดิรำยได้ 0.68 ล้ำนลำ้นบำท ขยำยตวั
ประมำณรอ้ยละ 3 จำกปีทีผ่่ำนมำ โดยเป็นผลมำทัง้จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนนักท่องเทีย่วและ
กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว (ค่ำใช้จ่ำยต่อทรปิ 4,132 บำท (+1.14%)) แม้ว่ำในปี 2557 
นักท่องเที่ยวจะหดตวักว่ำร้อยละ 6 แต่จำกแนวโน้มรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกที่ลดลง กำรเปิด
เที่ยวบินระหว่ำงประเทศใหม่ของสำยกำรบินต่ำง ๆ  และจำกกำรวิเครำะห์ขององค์กำร
ท่องเทีย่วโลกทีค่ำดว่ำกำรท่องเทีย่วระหว่ำงประเทศจะขยำยตวัต่อเนื่องในปี 2558 จงึคำดว่ำ ใน
ปี 2558 จะมนีักท่องเทีย่วประมำณ 28.5 – 29 ลำ้นคน (กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2558)
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจงึเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรน ำเอำทรพัยำกรของ
ประเทศมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์มำกยิง่ขึน้เพรำะกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในแต่ละคนต้องใชจ้่ำยเงนิ
เพื่อแลกกบัควำมสุขควำมสนุกสนำนและควำมพงึพอใจในรปูแบบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเขำ้ใช้
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บรกิำรทำงดำ้นสถำนที่พกัด้ำนยำนพำหนะดำ้นอำหำรและเครื่องดื่มตลอดจนดำ้นของฝำกหรอื
สนิคำ้ทีร่ะลกึ (อนุวฒัน์ อศัวเอือ้บุญญำ, 2553) 

นอกเหนือจำกควำมส ำคญัทำงดำ้นเศรษฐกจิแลว้กำรท่องเทีย่วยงัมคีวำมส ำคญัทำงดำ้น
สงัคมอีกด้วยกล่ำวคือกำรท่องเที่ยวช่วยยกมำตรฐำนกำรครองชพีของคนในท้องถิ่นให้ดขีึ้น
เพรำะเน่ืองมำมำจำกกำรกระจำยรำยได้ในท้องถิ่นช่วยสร้ำงสรรค์ควำมเจรญิทำงสงัคมให้แก่
ท้องถิ่นเช่นมกีำรสร้ำงถนนหนทำงไฟฟ้ำน ้ำประปำและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ช่วย
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมช่วยลดปญัหำกำรอพยพเข้ำไปท ำงำนในเมืองช่วย
กระตุ้นให้มกีำรคดิค้นน ำทรพัยำกรที่มอียู่ในท้องถิน่มำประดษิฐ์เป็นสนิค้ำที่ระลกึและเป็นส่วน
หน่ึงในกำรสรำ้งควำมสำมคัคภีำยในประเทศไดอ้กีดว้ย (วศิวสัต์ ตระกรดุแกว้, 2546) 

จะเห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมคีวำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจสังคมขอ ง
ประเทศอย่ำงมหำศำลรฐับำลได้ให้ควำมส ำคญักบักำรท่องเที่ยวซึ่งสงัเกตได้จำกนโยบำยของ
ภำครฐัที่พยำยำมผลกัดนันโยบำยเพื่อส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วของประเทศโดยกำรท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) มกีำรวำงแผนกลยทุธเ์พื่อกระตุน้ตลำดกำรท่องเทีย่วอย่ำงต่อเน่ือง 

ปจัจบุนัรฐับำลไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรส่งเสรมิและพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงจรงิจงัมำก
ขึน้โดยเฉพำะหลงัจำกทีป่ระเทศไทยตอ้งฝำ่อุปสรรคทำงกำรท่องเทีย่วต่ำง ๆ มำกมำยรฐับำลจงึ
ก ำหนดใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นวำระแห่งชำตแิละใหม้แีผนยุทธศำสตรก์ู้วกิฤตและมำตรกำรกระตุ้น
กำรท่องเที่ยวพ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้กำรท่องเที่ยวเตบิโตอย่ำงมคีุณภำพในขณะเดยีวกนั
ททท. ได้วำงกรอบนโยบำยให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัโดยคณะกรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยพ.ศ. 2555-2559 ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรตลำดท่องเที่ยวภำยในประเทศใหเ้ป็น
เรื่องทีต่้องร่วมมอืกนัทัง้หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนในกำรทีจ่ะท ำใหค้นไทยรูจ้กัและสนใจทีจ่ะ
มำท่องเทีย่วภำยในประเทศมำกขึน้ 

ดงันัน้รฐับำลและผู้ประกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวควรวเิครำะหต์ลำดท่องเทีย่วร่วมกนัให้
ทรำบว่ำมทีรพัยำกรท่องเทีย่วและบรกิำรท่องเทีย่วอะไรบำ้งทีจ่ะสำมำรถขำยใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว
คนไทยได้และสำมำรถจูงใจให้คนไทยเกดิควำมต้องกำรอยำกเดนิทำงท่องเที่ยวและซื้อบรกิำร
ท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วเพรำะกำรทีค่นไทยจะตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่วไปยงัทีแ่ห่งใดแห่ง
หน่ึงเขำสำมำรถแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรท่องเที่ยวได้หลำกหลำยช่องทำงกล่ำวคือ
แสวงหำขอ้มลูผ่ำนทำงสื่อมวลชนเช่นภำพยนตรโ์ฆษณำทำงโทรทศัน์วทิยุป้ำยโฆษณำกลำงแจง้
เวบ็ไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท่องเที่ยวทัง้องค์กรท่องเที่ยวภำครฐับำลรฐัวสิำหกจิและ
เอกชนเช่นกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สมำคมธุรกจิท่องเที่ยวภำยในประเทศเวบ็ไซต์
ประจ ำจังหวัดต ำรวจท่องเที่ยวธุรกิจสถำนที่พักธุรกิจกำรเดินทำงและยำนพำหนะธุรกิจ
รำ้นอำหำรและเครื่องดื่มและธุรกจิน ำเที่ยวเป็นต้นนอกจำกสื่อมวลชนแลว้ยงัมสีื่อเฉพำะกจิเช่น
วดีโีอวซีดีแีผ่นพบัโปสเตอรต์ลอดจนสื่อบุคคลทีเ่ป็นกำรบอกเล่ำขอ้มลูข่ำวสำรควำมรูท้ีเ่กี่ยวกบั
กำรเดนิทำงท่องเทีย่วในประเทศใหก้บัคนใกลต้วัไดร้บัทรำบเช่นสมำชกิในครอบครวัญำตเิพื่อน
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บำ้น/เพื่อนที่ท ำงำนรวมทัง้เจำ้หน้ำที่หน่วยงำนทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำ
ตดัสนิใจว่ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่ตนสนใจเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศมอีะไรบ้ำง  (วศิวสัต ์
ตระกรดุแกว้, 2546) 

นอกจำกกำรใชส้ื่อเพื่อส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วต่ำง  ๆ  ดงักล่ำวขำ้งต้นแลว้ ในปจัจุบนัสื่อ
อินเทอร์เน็ตนับว่ำเป็นแหล่งข้อมูลขนำดใหญ่ที่ผู้สนใจเดินทำงท่องเที่ยวจะเข้ำถึงได้อย่ำง
กวำ้งขวำงและรวดเรว็เพื่อใชแ้สวงหำขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจในออกเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละ
ครัง้เช่นกัน ดงัจะเห็นได้จำกรำยงำนกำรส ำรวจของบรติิชแอร์เวย์ (ประเทศไทย) เกี่ยวกับ
พฤตกิรรมออนไลน์ด้ำนกำรท่องเที่ยวปี 2551 จดัขึน้โดยดุสติโพลล์ช่วงเดอืนสงิหำคมและ
กนัยำยน 2551 โดยส ำรวจในย่ำนธุรกจิของกรุงเทพฯจ ำนวน 500 คนทัง้หญงิและชำยอำยุ
ระหว่ำง 25-40 ปีและมรีำยไดต่้อครวัเรอืนอย่ำงน้อย 50,000 บำทต่อเดอืนพบว่ำเกอืบ 80% 
ของนักเดินทำงเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวำงแผนกำรเดินทำงและ
ตรวจสอบรำคำและจองตัว๋โดยสำรผ่ำนออนไลน์ (ดุสิตโพลล์, 2551) นอกจำกน้ีผลส ำรวจ
พฤตกิรรมออนไลน์ดำ้นกำรท่องเทีย่วของคนไทยยงัพบว่ำคนไทยส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตช่วย
จดักำรด้ำนกำรเดินทำงเพิม่มำกขึ้นเพรำะฉะนัน้อินเทอร์เน็ตจงึกลำยเป็นแหล่งข้อมูลหลกัที่
ส ำคญัส ำหรบักำรวำงแผนกำรเดนิทำงของนักเดนิทำงและอนิเทอรเ์น็ตมอีทิธพิลต่อกำรเดนิทำง
ของนกัท่องเทีย่วคนไทยปจัจบุนัเป็นอยำ่งมำก (นกัท่องเทีย่วไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ตวำงแผนจดักำร
เดนิทำง, 2551) 

นอกจำกน้ียงัมผีลส ำรวจออนไลน์เรื่องกำรท่องเที่ยวซึ่งจดัท ำขึ้นในประเทศไทยโดย
Microsoft Digital Advertising Solutions (MDAS) เมื่อเดอืนธนัวำคมปี 2549 ชีใ้หเ้หน็ว่ำผูใ้ช้
อนิเทอร์เน็ตคนไทยเลอืกจดัแผนกำรเดนิทำงของตนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้นทุกวนัและ
กล่ำวว่ำหมดยุคแล้วส ำหรบักำรต้องเดินทำงไปบรษิัทตัวแทนท่องเที่ยวต่ำง ๆ หรอืเปิดหำ
แพ็คเกจต่ำง ๆ บนหน้ำหนังสือพมิพ์เพรำะทุกวนัน้ีคนเรำเลือกที่จะพึ่งพำควำมสะดวกและ
งำ่ยดำยของอนิเทอรเ์น็ตมำกกว่ำนกัท่องเทีย่วกลุ่มใหมแ่ละกลุ่มเก่ำต่ำงชื่นชอบทีส่ำมำรถเรยีกดู
ขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตไดท้นัทแีละยงัเป็นขอ้มลูทีป่รบัปรงุล่ำสุดอกีดว้ย 

 มงีำนวจิยัจ ำนวนมำกที่เริม่ให้ควำมสนใจในประเดน็เรื่องกำรหำข่ำวสำรท่องเที่ยวหรอื
พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวที่มำจำกขอ้มลูในสื่อออนไลน์ เช่น สุชำต ิสุกฤตยำนันท์ (2533) ที่
ท ำกำรศึกษำเรื่องควำมสมัพนัธ์ของกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกับกำรตัดสนิใจ
เดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย และเกษรำ เกิดมงคล (2546) ที่ได้
ท ำกำรศึกษำเรื่องรูปแบบด ำเนินชีวิตกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวและ
พฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวของคนวยัท ำงำนและประกำศติ รกัษำแก้ว (2557) ที่ได้ท ำกำรศกึษำ
เกีย่วกบั ควำมต้องกำรขอ้มลู กำรแสวงหำขอ้มลู และกำรรบัรูต้รำสนิคำ้สำยกำรบนิไทยสมำยล์
ของผูโ้ดยสำรชำวไทย คน้พบว่ำ พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่นัน้ใหค้วำมสนใจดำ้นกำร
สบืคน้ แสวงหำขอ้มลูขำ่วสำรเป็นอยำ่งมำก 
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 อย่ำงไรกต็ำม งำนวจิยัเหล่ำน้ี มกัให้ควำมสนใจศกึษำกบักลุ่มนักท่องเทีย่วแค่บำงกลุ่ม
หรอืแค่บำงช่วงอำยุ โดยไม่ได้ใหค้วำมสนใจกบัประเดน็ควำมแตกต่ำงของแต่ละช่วงอำยุ ซึ่งมี
พฤตกิรรมในกำรใชอ้นิเตอรเ์น็ตและโลกออนไลน์ทีแ่ตกต่ำง  
 ดังที่ ศุภกร จูฑะพล (2559) ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ ทัศนคติต่อกำรด ำเนินชีวิต 
พฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิต และควำมคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจ ิทัลเนทีฟ และได้ท ำกำรสรุป
เกี่ยวกบักลุ่มคนที่มปีรมิำณกำรใช้อนิเตอรเ์น็ตที่แตกต่ำงกนั จะมพีฤตกิรรมที่แตกต่ำงกนั ซึ่ง
เรยีกกลุ่มคนเหล่ำน้ีตำมช่วงอำยุ ว่ำ Digital Native และ Digital Immigrant นัน้จะมพีฤตกิรรม
กำรแสวงหำขอ้มลูที่แตกต่ำงกนั โดยกลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) คอื ผูบ้รโิภคที่มอีำย ุ
14-24 ปี คดิเป็นสดัส่วน 51% โดยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มจี ำนวนประชำกรค่อนขำ้งมำก และที่
น่ำจบัตำมองคอืทกัษะกำรใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลันัน้อยู่ในระดบัสูงมำก ที่
เป็นเช่นน้ีเพรำะ Digital Native คอืคนทีเ่กดิหรอืเตบิโตในยุคเทคโนโลยดีจิทิลั พวกเขำโตขึน้มำ
โดยมคีอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล มโีทรศพัท์สมำร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกเลย และใช้งำน 
Google ตัง้แต่ยงัเดก็ ซึง่ท ำใหท้กัษะดำ้นดทิจิลัของพวกเขำสูงมำก ซึง่ทกัษะพวกน้ีเกี่ยวโยงกบั
พฤตกิรรมกำรใชง้ำนเทคโนโลยต่ีำง ๆ  และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท ์(Digital Immigrant) เป็น
ผู้บรโิภคที่มอีำยุ 35 ปี ขึน้ไป คดิเป็นสดัส่วน 22% โดยเป็นกลุ่มผู้บรโิภคที่ใช้อนิเทอรเ์น็ตที่มี
อำยุระหว่ำง  35 ปี ขึน้ไป ป็นกลุ่มที่เกดิหลงัยุคอนิเทอรเ์น็ตเลก็น้อย โดย 50% ของกลุ่มน้ีใช้
อนิเทอรเ์น็ต "ตลอดเวลำ"ผ่ำนสมำรท์โฟนและแทบเลต็ พบว่ำกำรใชช้วีติประจ ำวนัของกลุ่มน้ี
เริม่จำกกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อคน้หำขอ้มูล (Search Engine) เขำ้โซเชยีลเน็ตเวริค์เพื่อสื่อสำร
ระหว่ำงกลุ่มและหำเพื่อนใหมผ่่ำนทำงเฟซบุ๊ค ชื่นชอบกำรตดิตำมข่ำวสำรผ่ำนเวบ็บลอ็ก (Blog) 
โดยเฉพำะพนัทปิรวมไปถงึกำรแชรร์ูปภำพพร้อมเช็คอินสถำนที่แบบเรยีลไทม์ ซึ่งจำกข้อมูล
ดงักล่ำวขำ้งตน้ แสดงถงึควำมแตกต่ำงของพฤตกิรรมกำรแสวงหำขอ้มลูขำ่วสำรทีแ่ตกต่ำงกนั 

ทัง้น้ีกำรออกแบบกำรสื่อสำรใหเ้ขำ้ถงึกลุ่มผูร้บัสำร จ ำเป็นต้องเขำ้ใจพฤตกิรรมกำรใช้
สื่อ กำรใชเ้น้ือหำ และควำมตอ้งกำรเน้ือหำในชวีติประจ ำวนัซึง่ ผลกำรวจิยัสะทอ้นควำมเป็นจรงิ
ว่ำ วิถีชีวิตของ เยำวชนไทยในปจัจุบนัมลีกัษณะของกำรใช้ชีวิตแบบ คนยุคดิจทิลั (Digital 

Lifestyle) ที่เติบโตมำกบักำร ใช้อนิเตอร์เน็ตเป็นช่องทำงไปสู่กำรเปิดรบัสื่อกระแส หลกัและ
สร้ำงกลุ่มเพื่อนในสงัคมออนไลน์ โดยม ีวตัถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสำร กำรแสดงตวัตน และ 
ควำมบนัเทงิ กลุ่มคนลกัษณะน้ี เรยีกว่ำ ดจิทิลั เนทฟี (Digital Native) ซึ่งนักวชิำกำรได้ให้
นิยำมลกัษณะส ำคญั ตำมที ่ศุภกร จูฑะพล (2559) ท ำกำรศกึษำเกี่ยวกบั ทศันคต ิพฤตกิรรม 
และควำมคล่องดจิทิลัของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี โดยอธบิำยไว้ว่ำ ดจิทิลั เนทฟี (Digital Native) 
หมำยถงึ คน ในศตวรรษที ่20 เกดิระหว่ำงหรอืหลงัยุค 2000 ซึง่ เตบิโตมำกบัเทคโนโลยดีจิทิลั
ตัง้แต่ยงัเดก็ สอดคลอ้งกบั Bennet, Maton and Kervin (2008) นักวชิำกำรด้ำนกำรศกึษำและ
สงัคมวทิยำ ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกบัดจิทิลั เนทฟีว่ำ เป็นคนหนุ่มสำวที่ สนใจในเทคโนโลยอียู่
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ทุกขณะ และสำมำรถซมึซบั ทกัษะด้ำนกำรใช้งำนและติดตัง้เทคโนโลยทีี่ม ีควำมซบัซ้อนได้
อยำ่งรวดเรว็โดยไมต่อ้งสอน  

งำนวิจยัน้ี จึงสนใจศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเทีย่วผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศโดยมุ่งศกึษำประชำกร
ภำยในเขตกรงุเทพมหำนครทีม่พีฤตกิรรมกำรใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตต่ำงกนั คอื กลุ่ม Digital Native 
และกลุ่ม Digital Immigrant ตลอดจนกำรสื่อสำรขอ้มลูผ่ำนสื่อออนไลน์ ซึง่ผลกำรศกึษำในครัง้น้ี
จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรท่องเที่ยวทัง้ภำครฐัและ
ภำคเอกชนในกำรปรบัปรุงพฒันำในดำ้นเน้ือหำในเวบ็ไซต์ใหต้รงตำมควำมต้องกำรของผูเ้ขำ้ใช้
บรกิำรมำกขึน้เพื่อใหเ้ป็นช่องทำงกำรสื่อสำรทีส่ำมำรถเขำ้ถงึกลุ่มเป้ำหมำยใหเ้กดิประสทิธภิำพ
สงูสุดอกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีจ่ะท ำกำรศกึษำในแนวทำงเดยีวกนัต่อไปอกีดว้ย 

 

1.2  ปัญหาในการศึกษา 

 

1) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อ
กำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital 

Natives) เป็นอยำ่งไร 

2) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ต
เพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์
(Digital Immigrant) เป็นอยำ่งไร 

3) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่ออนิเตอรเ์น็ต
เพื่อกำรตดัสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตดัสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิลั เนทีฟ 
(Digital Natives) และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์(Digital Immigrant) ต่ำงกนัอยำ่งไร 

 

1.3  วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

 

1)  เพื่อศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลั 
เนทฟี (Digital Natives) 

2) เพื่อศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่ม
ดจิทิลัอมิมแิกรนด ์(Digital Immigrant) 
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3) เพื่อศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อนิเตอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลั 
เนทฟี (Digital Natives) และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์(Digital Immigrant) ทีแ่ตกต่ำงกนั 

 

1.4  สมมติฐานในการศึกษา 

 

สมมติฐานข้อท่ี 1 กลุ่มดจิทิลั เนทีฟ และกลุ่มดจิทิลั อิมมแิกรนท์ มพีฤติกรรมกำร
ท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยทีแ่ตกต่ำงกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2  กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์มปีระสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยทีแ่ตกต่ำงกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 3  กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์ มีกำรแสวงหำ
ขอ้มลูแตกต่ำงกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 4  กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ มกีำรตดัสนิใจใน
กำรท่องเทีย่วแตกต่ำงกนั 

 

1.5  ขอบเขตในการศึกษา 

 

กำรวจิยัครัง้น้ีเป็นกำรศกึษำขอ้มลูเกี่ยวกบัประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและกำรแสวงหำ
ขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศโดยใชร้ปูแบบ
กำรวจิยัเชงิผสมผสำน (Mixed Method) ด้วยวธิกีำรวจิยัเชงิส ำรวจ โดยแบบสอบถำมเป็น
เครือ่งมอืและท ำกำรสมัภำษณ์เชงิลกึผูใ้หข้อ้มลู เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ ำเป็นต้องเลอืกพืน้ทีท่ีม่ ี
โอกำสจะพบกลุ่มเป้ำหมำยผูซ้ึง่มพีฤตกิรรมแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตจำก
บุคคลทีม่อีำยุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหำนครเน่ืองจำกเป็นกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็น
จ ำนวนมำกในปจัจุบนัซึง่ถอืว่ำเป็นกลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์
(Digital Immigrant) อำยุ 35 ปีขึน้ไป (ส ำนักงำนสถติแิห่งชำติ, 2559) และเป็นช่วงอำยุที่มี
โอกำสตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศมำกทีสุ่ด (ส ำนักงำนพฒันำกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2557) โดยมรีะยะเวลำในกำรเกบ็ขอ้มลูในเดอืนมกรำคม 2560 – กุมภำพนัธ ์2560 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1) เพื่อใหท้รำบถงึประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและพฤตกิรรมกำรใช้สื่ออนิเทอรเ์น็ตใน
กำรแสวงหำขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรท่องเที่ยวตลอดจนแนวโน้มกำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของคนไทย 

2) เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งทำงกำรท่องเที่ยวทัง้
ภำครฐัภำครฐัวสิำหกจิและผูป้ระกอบกำรธุรกจิท่องเที่ยวของภำคเอกชนในกำรปรบัปรุงพฒันำ
ในดำ้นเน้ือหำในเวบ็ไซตใ์หน่้ำสนใจและตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูเ้ขำ้ใชบ้รกิำรมำกขึน้ 

3) เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งอนั ไดแ้ก่ รฐับำลหน่วยงำนภำครฐัและภำครฐัวสิำหกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักำรท่องเทีย่วผูป้ระกอบธุรกจิท่องเทีย่วผูผ้ลติสื่ออนิเทอร์เน็ตทำงกำรท่องเทีย่วรวมทัง้บุคคล
ทีส่นใจสำมำรถทีจ่ะน ำขอ้มลูไปเป็นแนวทำงในกำรศกึษำคน้ควำ้วจิยัเพิม่เตมิต่อไป 

 

1.7  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

ดิจิทลั เนทีฟ (Digital Natives) หมำยถงึ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ ีอำยุ 20-24 ปี และเป็นผูใ้ช้
อนิเตอร์เน็ต แต่อย่ำงไรก็ตำมในงำนวจิยัน้ี จะท ำกำรศึกษำที่กลุ่มดจิทิลัเนทฟี อำยุ 20-24 ปี 
เน่ืองจำกเป็นกลุ่มทีม่กีำรใชง้ำนสื่ออนิเตอรเ์น็ต และสำมำรถตดัสนิใจท่องเทีย่วไดด้ว้ยตนเอง 

ดิจิทลั อิมมิแกรนท์ (Digital Immigrant) หมำยถงึ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ ีอำยุ 35 ปี ขึน้ไป 
เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีำยุระหว่ำง 35 ปี ขึน้ไป  

ลกัษณะทางประชากร หมำยถึง ลักษณะทำงด้ำนเพศอำยุระดบักำรศึกษำอำชีพ
สถำนภำพทำงครอบครวัรำยไดต่้อเดอืนซึง่ในงำนวจิยัน้ีลกัษณะของประชำชนใน  3 ตวัแปรคอื
ลกัษณะทำงประชำกรพฤตกิรรมกำรใชส้ื่ออนิเตอรเ์น็ตพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว 

ประสบการณ์การท่องเท่ียว หมำยถงึ ควำมถี่ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวระยะเวลำใน
กำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้ผูร้ว่มเดนิทำงวนัทีเ่ลอืกเดนิทำง และประเภทของกำรท่องเทีย่ว 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเตอรเ์น็ต หมำยถึง ระยะเวลำกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตตัง้แต่
อดตีจนถงึปจัจุบนัควำมบ่อยในกำรใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตระยะเวลำกำรใช้สื่ออนิเทอรเ์น็ตในแต่ละ
ครัง้ช่วงเวลำกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละวนัสถำนที่ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นประจ ำ  และ
จดุมุง่หมำยของกำรใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ต 

ส่ืออินเทอรเ์น็ต หมำยถงึ ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงเวบ็ไซต์ในเครอืข่ำยอนิเทอรเ์น็ตใน
กำรศกึษำครัง้น้ีหมำยถงึสื่ออนิเทอรเ์น็ตส ำหรบักำรท่องเที่ยวภำยในประเทศกล่ำวคอืเวบ็ไซต์
ของหน่วยงำนภำครัฐภำครฐัวิสำหกิจผู้ประกอบกำรภำคเอกชนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกำร
ท่องเทีย่วภำยในประเทศ 
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พฤติกรรมการแสวงหาข้อมลูการท่องเท่ียวผา่นส่ืออินเทอรเ์น็ต หมำยถงึ ประเภท
ของเว็บไซต์ผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ำไปแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวเพื่อตัดสินใจเดินทำง
ท่องเทีย่วภำยในประเทศเป็นประจ ำโดยแบ่ง 2 ประเภทคอืเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรท่องเทีย่ว
ขององค์กรหวงัผลก ำไรและมโีดเมนเนม .com.net.in.th.co.th.info และเวบ็ไซต์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรท่องเทีย่วขององคก์รไม่หวงัผลก ำไรและมโีดเมนเนม.org.go.th.or.th และควำมบ่อยครัง้ใน
กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตในประเด็นต่ำง ๆ ดังน้ีด้ำนสถำนที่
ท่องเทีย่วดำ้นกำรเดนิทำงดำ้นสถำนทีพ่กัดำ้นอำหำรและเครือ่งดื่มดำ้นบรษิทัน ำเทีย่วดำ้นสนิคำ้
ที่ระลกึซึ่งในกำรศึกษำครัง้น้ีจะน ำควำมบ่อยครัง้ในกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตในประเดน็ต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งต้นมำใชใ้นกำรทดสอบหำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวั
แปรเท่ำนัน้ 

การตดัสินใจท่องเท่ียว หมำยถึง พฤติกรรมกำรจะตดัสนิใจท่องเที่ยวหลงัจำกที่ได้
แสวงหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ต ประกอบด้วย ด้ำนกำรเดนิทำง ด้ำนสถำนที่
ท่องเทีย่ว และดำ้นทีพ่กัและกำรน ำขอ้มลูมำวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศ 
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1.8  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  แสดงกรอบควำมสมัพนัธข์องตวัแปร 

ลกัษณะพฤติกรรมการใช้ส่ือเวบ็ไซต์ 

 

- ระยะเวลาการใชส่ื้อเวบ็ไซต ์

- ความบ่อยในการใชส่ื้อเวบ็ไซต ์

- ระยะเวลาการใชส่ื้อเวบ็ไซต ์

- ช่วงเวลาท่ีเลือกใชส่ื้อเวบ็ไซต ์

- สถานท่ีท่ีใชส่ื้อเวบ็ไซต ์

- จุดมุ่งหมายของการใชส่ื้อเวบ็ไซต ์

ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 
 

- ความถ่ี 

- ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

- ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง 

- ผูร่้วมเดินทาง 

- วนัท่ีเลือกเดินทาง 

- ประเภทของการท่องเท่ียว 

 

 

การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านส่ือเวบ็ไซต์ 

 

- ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

- ดา้นการเดินทาง 

- ดา้นสถานท่ีพกั 

- ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 

การตัดสินใจท่องเที่ยว 
- ดา้นการเดินทาง 

- ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว 

- ดา้นท่ีพกั 

- ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

 H1 

H2 

H3 

H4 

 

กลุ่มดจิทิลัเนทพี 

และดจิทิลัอิมมิแกรนด์ 



 

 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในกำรศกึษำครัง้น้ีจะท ำกำรศกึษำเกี่ยวกบั ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและพฤตกิรรม
กำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลัเนทพี และดจิทิลัอมิมแิกรนด ์ผูว้จิยั
ไดร้วบรวมคน้ควำ้ขอ้มลูทุตยิภูมทิีเ่กี่ยวขอ้งจำกต ำรำงำนวจิยัและเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งขอ้มลูทีไ่ด้
จงึเป็นแนวคดิและทฤษฎต่ีำง ๆ ซึง่สำมำรถน ำเสนอไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกำรแสวงหำข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำร
ตดัสนิใจ 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัดจิทิลัเนทฟีและดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 
2.4 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตลำดผ่ำนช่องทำงดจิทิลั 

2.5  งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัประสบการณ์การท่องเท่ียวและพฤติกรรมของ 

       นักท่องเท่ียว 

  

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

กำรท่องเทีย่วเป็นสนิคำ้หลกัในปจัจบุนัทีท่ ำรำยไดใ้หก้บัประเทศเป็นจ ำนวนมหำศำลซึง่
สนิคำ้ทำงกำรท่องเทีย่วนัน้โดยทัว่ไปเรยีกว่ำสนิคำ้บรกิำรนักท่องเทีย่วนัน้ไม่สำมำรถจบัต้องตวั
สนิคำ้ไดค้วำมพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจในกำรบรกิำรนัน้ขึน้อยู่กบักำรตดัสนิใจในกำรซือ้ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัลกัษณะเฉพำะตวัของผู้ซื้อที่เลอืกซื้อบรกิำรของกำรท่องเที่ยวด้วย (อำรณีย ์ววิฒันำภรณ์, 

2546, น. 9) 
2.1.1.1  ควำมหมำยของกำรท่องเทีย่ว (Tourism) 
สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2542, น. 2-5) ได้

กล่ำวถงึค ำว่ำกำรท่องเที่ยวไว้ว่ำ “กำรท่องเที่ยว” เป็นกำรนันทนำกำร (Recreation) รูปแบบ
หน่ึงที่เกดิขึน้ระหว่ำงเวลำว่ำง (Leisure Time) ที่มกีำรเดนิทำง (Travel) เขำ้มำเกี่ยวขอ้งโดย
เป็นกำรเดนิทำงจำกทีห่น่ึงทีม่กัหมำยถงึทีอ่ยู่อำศยัไปยงัอกีทีห่น่ึงทีถ่อืเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
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เปลี่ยนบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมโดยมีแรงกระตุ้น(Motivator) จำกควำมต้องกำรในด้ำน
กำยภำพดำ้นวฒันธรรมดำ้นปฏสิมัพนัธแ์ละดำ้นสถำนะหรอืเกยีรตคิุณ 

นอกจำกน้ีกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
ม.ป.ป., อ้ำงถงึใน อำรณีย ์ววิฒันำภรณ์, 2546, น. 9) ไดก้ ำหนดเงื่อนไขสำกลของกำรเดนิทำง
ท่องเทีย่วไวว้่ำกำรเดนิทำงใด ๆ กต็ำมทีม่ลีกัษณะ 3 ประกำรคอื 

1)  เป็นกำรเดินทำงจำกที่อยู่อำศัยปกติไปยงัที่อื่นเป็นกำรชัว่ครำว 
(Temporary) 

2)  กำรเดนิทำงนัน้เป็นไปด้วยควำมสมคัรใจหรอืควำมพงึพอใจของผู้
เดนิทำงเอง(Voluntary) ไมใ่ช่เป็นกำรถูกบงัคบั 

3)  เป็นกำรเดินทำงด้วยวัตถุประสงค์ใด  ๆ ก็ตำมที่มิใช่เพื่อกำร
ประกอบอำชพีหรอืหำรำยไดใ้นพจนำนุกรม Webster’s Third New International Dictionary 

ใหค้วำมหมำยของค ำว่ำ Tourism ไวด้งัน้ี (ชำญวทิย ์เกษตรศริ ,ิ 2540, น. 3, อ้ำงถงึใน อำรณีย ์   
ววิฒันำภรณ์, 2546, น. 10) 

(1)  กำรท่องเทีย่ว 

(2)  กำรเดนิทำงเพื่อควำมสรำญใจ 

(3)  กำรบรหิำรงำนธุรกจิเกีย่วกบันกัท่องเทีย่ว 

นอกจำกน้ีกำรท่องเทีย่ว (Tourism) หมำยถงึกำรเดนิทำงเพื่อกำรพกัผ่อนหย่อน
ใจกำรเดนิทำงเพื่อหำควำมสนุกสนำนกำรเดนิทำงเพื่อกำรประชุมสมัมนำกำรเดนิทำงเพื่อกำร
กฬีำกำรเดนิทำงเพื่อกำรตดิต่อธุรกจิกำรเดนิทำงเพื่อกำรศกึษำหำควำมรูก้ำรเดนิทำงเพื่อกำร
ศำสนำตลอดจนกำรเยี่ยมเยยีนญำตมิติรโดยที่ไม่มรีำยได้เกิดขึ้นจำกกำรเดนิทำงในครัง้นัน้ก็
นบัว่ำเป็นกำรท่องเทีย่วทัง้สิน้ (อำรณยี ์ววิฒันำภรณ์, 2546, น. 10) 

“กำรท่องเที่ยว” ในควำมหมำยของผู้ศกึษำจงึหมำยถงึกำรเดนิทำงจำกทีห่น่ึงที่
มกัหมำยถงึที่อยู่อำศยัไปยงัทีอ่ื่นเป็นกำรชัว่ครำวดว้ยควำมสมคัรใจและดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ 
ก็ตำมที่ไม่ใช่เพื่อกำรประกอบอำชพีหรอืหำรำยได้เป็นผลรวมของปรำกฏกำรณ์ต่ำง  ๆ และ
ควำมสมัพันธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับธุรกิจและบรกิำรต่ำง  ๆ 
รวมทัง้กบัรฐับำลและประชำชนในทอ้งถิน่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวขอ้งอยู่ในกระบวนกำร
และกจิกรรมกำรท่องเทีย่วทัง้ปวง 

2.1.1.2 องคป์ระกอบทำงกำรท่องเทีย่ว 

องคป์ระกอบของกำรท่องเทีย่วประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบทีม่คีวำมสมัพนัธก์นั
เป็นวงจรคอื 

1) นกัท่องเทีย่วถอืว่ำเป็นองคป์ระกอบทีส่ ำคญัทีสุ่ดของกำรท่องเทีย่ว
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยลกัษณะของนักท่องเที่ยวกำรกระจำยของนักท่องเที่ยวกจิกรรมต่ำง ๆ 
ของนกัท่องเทีย่วและทศันคตขิองนกัท่องเทีย่ว 
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2) กำรตลำดท่องเทีย่วกำรทีน่ักท่องเทีย่วเดนิทำงเขำ้มำท่องเทีย่วนัน้
จะต้องมกีำรตลำดท่องเที่ยวในกำรชกัน ำให้เข้ำมำท่องเที่ยวซึ่งกำรตลำดท่องเที่ยวหมำยถึง
ควำมพยำยำมทีจ่ะท ำใหน้ักท่องเทีย่วกลุ่มเป้ำหมำยเดนิทำงเขำ้มำท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทีย่ว
ของตนแลว้ใชส้ิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเทีย่วและบรกิำรท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วนัน้ 

3) กำรขนส่งเมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจจะไปท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเทีย่วใดแลว้กต็อ้งมบีรกิำรขนส่งนกัท่องเทีย่วไปยงัแหล่งท่องเทีย่วนัน้ซึง่กำรขนส่งหมำยถงึ
กำรจดัให้มกีำรเคลื่อนย้ำยนักท่องเที่ยวด้วยยำนพำหนะประเภทต่ำง ๆ จำกภูมลิ ำเนำไปยงั
แหล่งท่องเทีย่วทีต่อ้งกำรและกลบัสู่ภมูลิ ำเนำกำรขนส่งแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภทคอื 

(1)  กำรขนส่งทำงรถยนต์ 
(2)  กำรขนส่งทำงรถไฟ 

(3)  กำรขนส่งทำงเรอื 

(4)  กำรขนส่งทำงเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  องคป์ระกอบของกำรท่องเทีย่ว 

แหล่งท่ีมา:  สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2540. 
 

4) ทรพัยำกรท่องเที่ยวเป็นสินค้ำกำรท่องเที่ยวและเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงที่นักท่องเที่ยวจะเดนิทำงเขำ้มำท่องเที่ยวซึ่งทรพัยำกรท่องเที่ยวหมำยถึงสิง่ดงึดูด
ควำมสนใจของนกัท่องเทีย่วใหเ้กดิกำรเดนิทำงไปเยอืนหรอืไปท่องเทีย่ว 

5) สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวเป็นสรรพสิง่ที่รองรบัใน
กำรเดนิทำงท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เดนิทำงเป็นไปดว้ยควำมสะดวกสบำยและควำม
ปลอดภยัโดยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเทีย่วแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 

นกัท่องเท่ียว 

(Tourist) 

ทรัพยากรท่องเท่ียว 

(Tourism resources) 
การขนส่ง 

(Transportation) 

การตลาดท่องเท่ียว 

(Tourism marketing) 

ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว(Tourism facilities) 
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(1) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวโดยตรงเป็นสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวทีเกิดขึ้นเพื่อรองรบักำรเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วโดยเฉพำะประกอบดว้ย 2 อยำ่งคอื 

(1.1) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำและออกประเทศ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนเขำ้และออกประเทศของนักท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ สิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกดำ้นกำรขนถ่ำยกระเป๋ำเดนิทำงกำรตรวจตรำหนังสอืเดนิทำงกำรตรวจคน้สิง่ของ
ตดิตวักำรต่อวซ่ีำเป็นตน้ 

(1.2) กำรให้บริกำรท่องเที่ยวเป็นกำรให้ควำมสะดวกใน
ระหว่ำงกำรท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วโดยเฉพำะ ไดแ้ก่ กำรให้บรกิำร 5 ประเภทคอื 1) บรกิำร
ขนส่งภำยในแหล่งท่องเทีย่ว 2) บรกิำรทีพ่กัแรม 3) บรกิำรอำหำรและบนัเทงิ 4) บรกิำรน ำเทีย่ว
และมคัคุเทศก ์5) บรกิำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ทีร่ะลกึ 

(2) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวโดยอ้อมเป็นสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นประเทศแลว้แมจ้ะไม่มกีำรท่องเทีย่วรฐับำลกต็้อง
มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกเหล่ำน้ีแก่ประชำชนของตนส่วนกำรใหบ้รกิำรแก่นักท่องเทีย่วถอืเป็นผล
พลอยไดป้ระกอบดว้ย 3 อยำ่งคอื 

(2.1) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นต่อกำรยงัชพีของประชำชนเพื่อใหป้ระชำชน
ไดร้บัควำมสะดวกสบำยในควำมเป็นอยูแ่ละส่งผลเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเทีย่วดว้ย ไดแ้ก่ กำร
สื่อสำรกำรไฟฟ้ำกำรประปำกำรคมนำคมกำรสุขำภบิำลกำรศกึษำและสำธำรณสุขเป็นตน้ 

(2.2) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนควำมปลอดภัยเป็นสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกทีร่ฐับำลใหค้วำมปลอดภยัทัง้รำ่งกำยทรพัยส์นิและกำรเดนิทำงแก่ประชำชน
และนักท่องเที่ยวด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมอำชญำกรรมและควำมเดอืดรอ้นต่ำง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเช่นกำรโจรกรรมปล้นจี้ชิงทรพัย์กำรก่อควำมไม่สงบและควำมปลอดภยัจำกบรกิำร
ท่องเทีย่วเป็นตน้ 

(2.3) สิง่อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นอื่น ๆ เป็นสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกทีเ่สนอหรอืสนบัสนุนเพิม่ควำมสะดวกแก่นักท่องเทีย่วเช่นกำรบรกิำรแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศกำรบรกิำรเสรมิควำมงำมและกำรบรกิำรรกัษำพยำบำลเป็นตน้ 

นอกจำกน้ีกำรท่องเที่ยวยงัมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลำยประกำรซึ่งกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2542) ได้แบ่งองค์ประกอบหลกั
ออกเป็น 3 ดำ้นคอื 

1) แหล่งท่องเทีย่ว (Tourism Resource) แหล่งท่องเทีย่วเป็นทรพัยำกร
ทีส่ ำคญัจดัเป็นอุปทำนกำรท่องเทีย่ว (Tourism Supply) ซึง่กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยแบ่ง
แหล่งท่องเทีย่วออกเป็น 3 ประเภทคอืแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำตแิหล่งท่องเทีย่วประวตัศิำสตร์
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โบรำณคดแีละแหล่งท่องเที่ยวศลิปวฒันธรรมส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ควำมบนัเทงินั ้นจดัเป็น
ส่วนหน่ึงในกำรบรกิำรนกัท่องเทีย่ว 

2) บรกิำรท่องเทีย่ว (Tourism Service) บรกิำรทีร่องรบักำรท่องเทีย่ว
เป็นอุปทำนประเภทหน่ึงซึง่มกัไม่ไดเ้ป็นจุดหมำยปลำยทำงหลกัของนักท่องเทีย่วแต่เป็นบรกิำร
ทีร่องรบัให้เกดิควำมสะดวกสบำยและควำมบนัเทงิแก่นักท่องเทีย่วซึง่ ในบำงโอกำสอำจจะเป็น
ตวัดงึดดูใจไดเ้ช่นกนับรกิำรกำรท่องเทีย่วทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ ทีพ่กัอำหำรแหล่งจ ำหน่ำยสนิคำ้แหล่ง
บนัเทงิแหล่งกจิกรรมและบรกิำรอื่น ๆ ทัง้น้ีรวมถงึโครงสรำ้งพืน้ฐำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
ทีจ่ ำเป็นอื่น ๆ ดว้ย 

3) ตลำดกำรท่องเที่ยวเป็นกำรแสดงออกของอุปสงค์ ( Tourism 

Demand) ซึง่มคีวำมปรำรถนำในกำรท่องเทีย่วจำกทีห่น่ึงไปยงัอีกทีห่น่ึงจะเน้นทีต่วันักท่องเทีย่วใน
ส่วนของควำมต้องกำรกำรท่องเที่ยวเพื่อเข้ำร่วมในกิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อ
กจิกรรมอื่น ๆ  (ปกตกิำรตลำดท่องเทีย่วมกัจะเน้นทีน่ักท่องเทีย่ว) ซึง่ประกอบไปดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ของนกัท่องเทีย่วรำยไดจ้ำกกำรท่องเทีย่ว 

จำกแนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวผู้ศึกษำได้น ำแนวคิดน้ีมำใช้เป็นกรอบ
กำรศกึษำถึงประเด็นของข้อมูลกำรท่องเที่ยวในแต่ละด้ำนที่กลุ่มเป้ำหมำยแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตทัง้ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดนิทำงด้ำนสถำนที่พกัด้ำน
อำหำรและเครือ่งดื่มดำ้นบรษิทัน ำเทีย่วและดำ้นสนิคำ้ที่ระลกึซึง่จะท ำใหท้รำบถงึพฤตกิรรมกำร
แสวงหำขอ้มูลของกลุ่มเป้ำหมำยน ำไปสู่กำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำร
น ำขอ้มลูดำ้นต่ำง ๆ เหล่ำนัน้มำวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศ 

2.1.1.3 ลกัษณะกำรท่องเทีย่ว 12 ประเภท  
กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยแบ่งตำมควำมส ำคญั และสภำพแวดล้อม ได ้12 

ประเภทดงัน้ี (กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) 
1)  แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ (Eco-Tourism) หมำยถงึ แหล่งท่องเทีย่ว

ที่มลีกัษณะทำงธรรมชำติที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะท้องถิน่ โดยอำจมเีรื่องรำวทำงวฒันธรรมที่
เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องโดย กำรจดักำรกำรท่องเที่ยวในแหล่งนัน้ จะต้องมี
กระบวนกำรเรยีนรูร้่วมกนัของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิ ใหเ้กดิกำรเรยีนรู้เกี่ยวกบัระบบ
นิเวศนัน้ มกีำรจดักำรสิง่แวดล้อมและกำรท่องเที่ยวอย่ำงมสี่วนร่วมของท้องถิน่ เพื่อมุ่งเน้นให้
เกดิจติส ำนึกต่อกำรรกัษำระบบนิเวศอยำ่งยัง่ยนื  

2)  แหล่งท่องเทีย่วทำงศลิปะวทิยำกำร (Arts and Sciences Educational 

Attraction Standard)  หมำยถงึ แหล่งท่องเที่ยวหรอืกจิกรรมที่สำมำรถตอบสนองควำมสนใจ
พเิศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมรีูปแบบของกำรท่องเที่ยวที่ชดัเจนเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบ
ใหมท่ีเ่กดิขึน้ แหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีสำมำรถเพิม่เตมิไดอ้กีมำกมำยตำมควำมนิยมของคนใน
แต่ละยุคสมยั เมื่อมกีำรระบุชดัว่ำกจิกรรมนั ้น ๆ  สำมำรถให้ควำมรูแ้ละดงึดูดนักท่องเที่ยวได ้
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ปจัจุบนัมปีรำกฏอยู่หลำย ๆ  แห่ง ตวัอย่ำง เช่น พพิธิภณัฑ์เฉพำะทำง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
กำรศกึษำทำงวทิยำศำสตร ์อุตสำหกรรมและเทคโนโลย ีและ MICE (Meeting & Incentives & 

Conventions & Exhibitions) เป็นตน้ 

3)  แหล่งท่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตร ์(Historical Attraction)  หมำยถงึ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มคีวำมส ำคญัและคุณค่ำทำงประวตัิศำสตร์ โบรำณคดี และศำสนำ รวมถึง
สถำนทีห่รอือำคำรสิง่ก่อสรำ้งทีม่อีำยุเก่ำแก่หรอืเคยมเีหตุกำรณ์ ส ำคญัเกดิขึน้ในประวตัศิำสตร ์
เช่นโบรำณสถำน อุทยำนประวตัิศำสตร์ ชุมชนโบรำณ ก ำแพงเมอืง คูเมอืง พิพธิภณัฑ์ วดั 
ศำสนสถำน และสิง่ก่อสรำ้งทีม่คีุณค่ำทำงศลิปะและสถำปตัยกรรม  

4)  แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำต ิ (Natural Attraction) หมำยถงึ สถำนที่
ที่เปิดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว โดยมทีรพัยำกรธรรม ชำตเิป็นสิง่ดงึดูดใจให้นักท่องเที่ยวมำเยอืน 
ซึง่ทรพัยำกรธรรมชำตเิหล่ำน้ีอำจจะเป็นควำมงดงำมตำมสภำพธรรมชำต ิควำม แปลกตำของ
สภำพธรรมชำติ สณัฐำนที่ส ำคัญทำงธรณีวิทยำและภูมิศำสตร์อันเป็นเอกลกัษณ์หรือเป็น
สัญลักษณ์ ของท้องถิ่น นัน้ ๆ  สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติที่มีล ักษณะพิเศษ (Special 

Environmental Features) หรอืสภำพแวดลอ้มทีม่คีุณค่ำทำงวชิำกำรกไ็ด ้ 
5)  แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational Attraction) หมำยถงึ 

แหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษยส์รำ้งขึน้ เพื่อกำรพกัผ่อนและเสรมิสรำ้งสุขภำพ ใหค้วำมสนุกสนำน รื่น
รม บนัเทงิ และกำรศกึษำหำควำมรู ้แมไ้ม่มคีวำมส ำคญัในแง่ประวตัศิำสตร ์โบรำณคด ีศำสนำ
ศลิปวฒันธรรม แต่มลีกัษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมยั ตวัอย่ำงเช่น ย่ำนบนัเทงิหรอืสถำน
บนัเทงิ สวนสตัว ์สวนสนุกและสวนสำธำรณะลกัษณะพเิศษ สวนสำธำรณะ และสนำมกฬีำ 

6)  แหล่งท่องเที่ยวทำงวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมำยถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่มคีุณค่ำทำง ศลิปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สรำ้งสมและ
ถ่ำยทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมำ แหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีประกอบดว้ย งำนประเพณี วถิชีวีติ
ควำมเป็นอยู่ของผูค้น กำรแสดงศลิปวฒันธรรม สนิคำ้พืน้เมอืง กำรแต่งกำย ภำษำ ชนเผ่ำ เป็นต้น 
ตวัอยำ่งของแหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคญัของประเทศไทยในประเภทน้ี ไดแ้ก่  ตลำดน ้ำด ำเนินสะดวก 
งำนแสดงของชำ้งจงัหวดัสุรนิทร ์งำนรม่บ่อสรำ้ง ประเพณลีอยกระทง ประเพณีสงกรำนต ์เป็นตน้  

7)  แหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภำพน ้ำพุรอ้นธรรมชำต ิ ในกำรจดัท ำเกณฑ์
มำตรฐำนส ำหรบัแหล่งท่อง เทีย่วน ้ำพุรอ้นธรรมชำต ิมจีุดประสงคเ์พื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำร
จดักำรแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้ำพุร้อน ธรรมชำติอย่ำงชดัเจน โดยเน้นในด้ำนกำรก ำหนด
มำตรฐำนที่จ ำเป็นส ำหรบักำรบรกิำรต่ำง ๆ  เน่ืองจำกกำรท่องเทีย่วประเภทน้ีจะต้องค ำนึงถงึ
ดำ้นควำมปลอดภยัของนักท่อง เที่ยวเป็นส ำคญั และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดล้อม เน่ืองจำกน ้ำพุรอ้น จดัเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชำตปิระเภทหน่ึง ซึ่ง
หำกไม่มกีำรก ำหนดมำตรฐำนที่ชดัเจน กำรด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวใด  ๆ  อำจส่งผล
กระทบต่อแหล่งน ้ำพุรอ้นธรรมชำตไิด ้นอกจำกน้ี กำรจดัท ำเกณฑม์ำตรฐำนแหล่งท่องเทีย่วเชงิ
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สุขภำพน ้ำพุรอ้นธรรมชำต ิยงัมเีป้ำหมำยเพื่อให้หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้
น ำไปใช ้เป็น เครือ่งมอืในกำรตรวจสอบมำตรฐำนแหล่งท่องเทีย่วของตน และยงัสำมำรถใชเ้ป็น
ขอ้มลู ที่ส ำคญัเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ ของนักท่องเทีย่ว รวมทัง้เป็นกำรเพิม่มำตรฐำนแหล่ง
ท่องเทีย่ว เชงิสุขภำพ น ้ำพุรอ้นธรรมชำตขิองประเทศไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัทัง้ในและต่ำงประเทศ
เพิม่มำกขึน้  

8)  แหล่งท่องเที่ยวประเภทชำยหำด (Beach Attraction) หมำยถึง 
สถำนที่ที่เปิดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว โดยมีชำยหำดเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวมำเยอืน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อควำมเพลิดเพลนิและนันทนำกำรในรูปแบบที่
ใกล้ชดิกบั ธรรมชำตแิละอำจเสรมิกจิกรรมเพื่อกำรศกึษำหำควำมรูเ้ขำ้ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมกำร
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบรเิวณชำยหำด  ได้แก่  กำรเล่นน ้ำ กำรอำบแดด กีฬำทำงน ้ำ กำรนัง่
พกัผ่อน รบัประทำนอำหำ เป็นตน้  

9)  แหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้ำตก สถำนที่ที่เปิดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว 
โดยมน้ีำตกเป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิีด่งึดูดใจให้นักท่องเทีย่วมำเยอืน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ควำมเพลดิเพลนิและนันทนำกำรในรูปแบบที่ใกล้ชดิกบั ธรรมชำตแิละอำจเสรมิกิจกรรมเพื่อ
กำรศกึษำหำควำมรูเ้ขำ้ไปด้วย ซึ่งกจิกรรมกำรท่องเที่ยวที่เกดิขึน้ในแหล่งน ้ำตก  ไดแ้ก่  กำร
ว่ำยน้ำ กำรนัง่พกัผ่อน รบัประทำนอำหำร กำรเดนิส ำรวจน้ำตก กำรล่องแก่งกำรดูนก และกำร
ตกปลำ เป็นตน้  

10)  แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตปิระเภทถ ้ำ แหล่งท่องเทีย่วประเภท
ถ ้ำ หมำยถงึ สถำนทีท่ี่เปิดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว โดยมถี ้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำตทิี่ดงึดูดใจให้
นักท่องเที่ยวที่มำเยอืน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อควำมเพลดิเพลนิและนันทนำกำรในรูปแบบที่
ใกล้ชดิกบั ธรรมชำตแิละอำจเสรมิกจิกรรมเพื่อกำรศกึษำหำควำมรูเ้ขำ้ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมกำร
ท่องเที่ยวที่เกดิขึน้ในแหล่งท่องเทีย่วประเภทถ ้ำ  ได้แก่  กำรเขำ้ชมบรรยำกำศและหนิงอกหนิ
ยอ้ยภำยในถ ้ำ กำรศกึษำด้ำนโบรำณคดขีองมนุษยย์ุคต่ำง ๆ  ที่เคยอำศยัในถ ้ำ กำรนมสักำร
พระพุทธรปู กำรใหอ้ำหำรสตัว ์กำรปิกนิกและรบัประทำนอำหำร เป็นตน้  

11)  แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติประเภทเกำะ  กำรประเมิน
มำตรฐำนแหล่งท่องเทีย่วประเภท เกำะสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ซึง่มจี ำนวนตวัชีว้ดั
ทัง้หมด 47 ตวัชี้วดั โดยแต่ละตวัชี้วดัมคี่ำคะแนนสูงสุดเท่ำกบั 5 คะแนน จงึมคี่ำคะแนนรวม
ทัง้สิ้น 235 คะแนน โดยกำรให้คะแนนจะให้ควำมส ำคัญกับองค์ประกอบคุณค่ำด้ำนกำร
ท่องเทีย่วและควำม เสีย่งต่อกำรถูกท ำลำยมำกทีสุ่ด เน่ืองจำกเป็นแรงดงึดูดใจส ำคญัส ำหรบัให้
นักท่องเที่ยวเข้ำไปเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยว ส่วนองค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมี
ควำมส ำคัญของคะแนนรองลงมำ และองค์ประกอบด้ำนศักยภำพในกำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเทีย่วมคีวำมส ำคญัของ คะแนน น้อยทีสุ่ด  
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12)  แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติประเภทแก่ง  แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทแก่ง หมำยถงึ สถำนทีท่ี่เปิดใชเ้พื่อกำรท่องเที่ยว โดยมแีก่งเป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิี่
ดงึดูดใจให้นักท่อง เที่ยวมำเยอืน และมวีตัถุประสงค์เพื่อควำมเพลดิเพลนิและนันทนำกำรใน
รปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชำต ิโดยมกีจิกรรมกำรท่องเทีย่วหลกั  ไดแ้ก่  กำรล่องแก่ง กำรพำย
เรอื กำรพกัแรม และกำรเดนิปำ่ ซึง่อำจเสรมิกจิกรรมเพื่อกำรศกึษำธรรมชำตเิขำ้ไปดว้ย  ไดแ้ก่ 
กำรดนูก กำรส ำรวจธรรมชำต ิกำรศกึษำพนัธุพ์ชืต่ำง ๆ  เป็นตน้ 

 

2.1.2  แนวคิดพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 

พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วในกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วหมำยถงึปฏกิริยิำของนักท่องเทีย่ว
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดร้บัหรอืกำรใชบ้รกิำรทำงกำรท่องเทีย่วรวมทัง้ขบวนกำรต่ำง ๆ ใน
กำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวซึ่งพอจะสรุปถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในกำรตัดสินใจ
ท่องเทีย่วว่ำมขี ัน้ตอนส ำคญัอยู่ 9 ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ีคอื (บุญเลศิ จติตัง้วฒันำ, 2548, น. 124-

129) 
1) ขัน้ตอนที ่1 กำรส่งเสรมิตลำดทำงกำรท่องเทีย่ว (Tourism Promotion) เป็น

กำรอ ำนวยข่ำวสำรขอ้มลูทำงกำรท่องเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่วกลุ่มเป้ำหมำยโดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท ำให้นักท่องเที่ยวได้รบัข่ำวสำรทำงกำรท่องเที่ยวเหล่ำนัน้เช่นจำก
หนังสอืพมิพ์จำกนิตยสำรจำกองค์กำรส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวจำกบรษิทัน ำเที่ยวจำกบรษิทักำร
บินจำกญำติมิตรเป็นต้นข้อมูลทำงกำรท่องเที่ยวอำจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
วฒันธรรมประวตัศิำสตรส์ภำพภูมศิำสตรท์ี่พกักำรคมนำคมควำมปลอดภยัฯลฯซึง่กำรส่งเสรมิ
ตลำดทำงกำรท่องเทีย่วไปยงันกัท่องเทีย่วสำมำรถกระท ำไดท้ัง้ภำครฐัและเอกชน 

2) ขัน้ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วแต่ละคน (Need) เมื่อ
นกัท่องเทีย่วกลุ่มเป้ำหมำยไดร้บัทรำบขอ้มลูทำงกำรท่องเทีย่วแลว้กจ็ะก่อให้เกดิควำมต้องกำร
ท่องเที่ยวกำรเสรมิสิ่งที่ขำดไปหรอืเพิ่มรสชำติให้ชีวติเช่นเกิดควำมเบื่อหน่ำยอยำกเปลี่ยน
บรรยำกำศต้องกำรเดนิทำงท่องเที่ยวให้ได้เหน็สิง่ใหม่ ๆ เพื่อเพิม่ประสบกำรณ์เป็นต้น โดย
ปกตแิลว้นกัท่องเทีย่วส่วนมำกตอ้งกำรไปยงัแหล่งท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจค่ำครองชพีถูกกำรบรกิำร
ไดม้ำตรฐำนมคีวำมสะดวกสบำยและปลอดภยัในกำรท่องเทีย่ว 

3) ขัน้ตอนที่ 3 สิง่จงูใจส ำหรบันักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้
อยำกท่องเที่ยวซึง่เกดิจำกปจัจยั 2 ประกำรคอื Push Factor เป็นสภำพเงื่อนไขมำกระตุ้น
ผลกัดนัให้เกดิควำมต้องกำรหลกีหนีควำมจ ำเจซ ้ำซำกในชวีติประจ ำวนัเพื่อไปท่องเที่ยวและ  

Pull Factor เป็นสภำพเงื่อนไขที่ดงึดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวหรอืร่วมกิจกรรมทำงกำร
ท่องเทีย่ว 

4) ขัน้ตอนที่ 4 กำรตดัสนิใจของนักท่องเทีย่ว (Decision Making) นับว่ำเป็น
องคป์ระกอบทีส่่งผลกระทบต่อกำรท่องเทีย่วมำกเมื่อผูป้ระสงคจ์ะเดนิทำงท่องเทีย่วไดร้บัขอ้มลู
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ทำงกำรท่องเที่ยวแลว้เกดิควำมต้องกำรอยำกท่องเทีย่วขึ้นอกีทัง้เกดิแรงกระตุ้นจำกสิง่จงูใจจะ
ท ำใหเ้กดิภำพลกัษณ์ทำงกำรท่องเทีย่ว (Tourist Image) ของแต่ละทอ้งถิน่ขึน้เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจว่ำจะไปท่องเที่ยวที่ไหนดีที่สุดโดยค ำนึงถึงควำมประหยัดปลอดภัย
สะดวกสบำยและควำมอภริมย์มำกที่สุดเป็นเกณฑ์ภำพลกัษณ์ทำงกำรท่องเที่ยวของสถำนที่
ท่องเที่ยวอำจปรำกฏทัง้ในลกัษณะบวกหรอืลบก็ได้เช่นประเทศยุโรปมคีวำมปลอดภยัสูงแต่
ค่ำใชจ้่ำยสูงตำมดว้ยประเทศสงัคมนิยมมเีงื่อนไขกำรเขำ้ประเทศยุ่งยำกเป็นต้นซึง่ปจัจยัในกำร
ตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วม ี8 ประกำรตำมล ำดบัควำมส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  จะไปท่องเทีย่วทีไ่หน 

(2)  จะไปท่องเทีย่วเมือ่ไร 

(3)  จะไปท่องเทีย่วโดยทำงใด 

(4)  จะไปท่องเทีย่วกบัใคร 

(5)  จะไปท่องเทีย่วนำนเท่ำไร 

(6)  จะไปท่องเทีย่วเพื่อชมอะไร 

(7)  จะไปพกัแรมในสถำนทีป่ระเภทไหน 

(8)  จะไปท่องเทีย่วแต่ละสถำนทีก่ีว่นั 

5) ขัน้ตอนที ่5 กำรวำงแผนค่ำใชจ้่ำยกำรท่องเทีย่ว (Planning for Expenditure) 
โดยปกตเิมื่อตดัสนิใจจะไปสถำนที่ท่องเที่ยวใดก็ต้องศกึษำค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวยิง่ถ้ำไป
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศจะต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำกก็ต้องเตรยีมเกบ็เงนิไว้จงึต้องมกีำร
วำงแผนล่วงหน้ำ 1-2 ปี ในกำรวำงแผนค่ำใชจ้่ำยกำรท่องเทีย่วจะต้องวำงแผนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด
ที่เกิดขึ้นในกำรท่องเที่ยวสถำนที่นั ้น  ๆ เช่นค่ำพำหนะเดินทำงค่ำอำหำรค่ำที่พักค่ำ
รกัษำพยำบำลค่ำใชจ้่ำยซื้อของที่ระลกึเป็นต้นซึ่งกำรวำงแผนค่ำใชจ้่ำยกำรท่องเที่ยวน้ีเรำอำจ
ขอควำมช่วยเหลอืจำกธุรกจิน ำเทีย่วมำใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูในกำรวำงแผนค่ำใชจ้่ำยกำรท่องเทีย่ว
นอกจำกนัน้ยงัตอ้งมกีำรเตรยีมวำงแผนเรือ่งลำงำนและฝำกคนดแูลบำ้นดว้ย 

6) ขัน้ตอนที่ 6 กำรเตรยีมกำรเดนิทำง (Travel Preparation) เมื่อตดัสนิใจ
เลอืกสถำนที่ท่องเที่ยวที่แน่นอนและมกีำรวำงแผนค่ำใช้จ่ำยเสรจ็หมดแลว้ในขัน้น้ีผูจ้ะเดนิทำง
ท่องเที่ยวก็ต้องเตรยีมตวัในเรื่องกำรจองตัว๋พำหนะที่จะเดนิทำงกำรจองรำยกำรท่องเที่ยวกำร
ยืนยนักำรเดินทำงจดัท ำเอกสำรเดินทำงเช่นหนังสือเดินทำง (Passport) กำรอนุญำตเข้ำ
ประเทศ (Visa) เป็นต้นนอกจำกนัน้ยงัต้องเตรยีมเสื้อผ้ำและของใช้จ ำเป็นในระหว่ำงเดิน
ทำงกำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศตลอดจนกำรเตรยีมกำรเตรยีมกำรเรื่องสุขภำพและ
ภำรกจิส่วนตวั 

7) ขัน้ตอนที่ 7 กำรเดนิทำงท่องเทีย่ว (Travel) เป็นกำรออกเดนิทำงจำกบำ้น
เพื่อท่องเทีย่วจนกระทัง่ท่องเทีย่วเสรจ็แลว้กลบัถงึบำ้นโดยจะมกีำรประเมนิผลกำรท่องเทีย่วเป็น
ระยะ ๆ ตำมประสบกำรณ์ที่ได้รบัเริม่ตัง้แต่ยำนพำหนะที่น ำเข้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงหรอื
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แหล่งท่องเที่ยวสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ตลอดจนที่พกัอำหำรกำรกนิและอื่น ๆ เพื่อประเมนิผล
กำรเดินทำงท่องเที่ยวครัง้น้ีว่ำเป็นที่น่ำพอใจหรอืไม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจกำร
เดนิทำงในครัง้ต่อไปหรอือำจบอกต่อใหบุ้คคลอื่นเดนิทำงมำท่องเทีย่วในสถำนทีแ่ห่งน้ีหรอืบอก
ต่อบุคคลอื่นไมใ่หม้ำท่องเทีย่วสถำนทีแ่ห่งน้ี 

8) ขัน้ตอนที่ 8 ประสบกำรณ์นักท่องเทีย่ว (Experience) เมื่อนักท่องเทีย่วไดม้ี
กำรประเมนิผลกำรเดนิทำงท่องเทีย่วอำจเป็นสถำนที่สภำพแวดล้อมผู้คนกำรบรกิำรสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกกจ็ะไดผ้ลของประสบกำรณ์ท่องเทีย่วซึง่อำจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื 

(1)  มคีวำมพงึพอใจเป็นประสบกำรณ์ทำงบวก (Positive) ที่นักท่องเที่ยว
ไดร้บัหรอืสมัผสัสิง่ต่ำง ๆ ในขณะทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่วไม่ว่ำจะเป็นสถำนทีค่นสภำพแวดลอ้มกำร
บรกิำรและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวปรำกฏผลกำรประเมนิว่ำนักท่องเที่ยวมี
ควำมพงึพอใจ 

(2)  ไมม่คีวำมพงึพอใจเป็นประสบกำรณ์ทำงลบ (Negative) ทีน่ักท่องเทีย่ว
ไดร้บัหรอืสมัผสัสิง่ต่ำง ๆ ในขณะทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่วไม่ว่ำจะเป็นสถำนทีค่นสภำพแวดลอ้มกำร
บรกิำรและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวปรำกฏผลกำรประเมนิว่ำนักท่องเทีย่วไม่มี
ควำมพงึพอใจ 

9) ขัน้ตอนที่ 9 ทศันคตขิองนักท่องเทีย่ว (Attitude) เมื่อนักท่องเที่ยวได้รบั
ประสบกำรณ์จำกกำรท่องเที่ยวแล้วก็จะเกิดทัศนคติต่อกำรท่องเที่ยวครัง้ น้ีถ้ำหำกว่ำ
นักท่องเที่ยวได้รบัควำมพงึพอใจกจ็ะมทีศันคตทิี่ดต่ีอกำรท่องเที่ยวครัง้น้ีอำจท ำให้เขำกลบัมำ
ท่องเที่ยวอีกครัง้หรอืบอกเล่ำให้บุคคลอื่นมำท่องเที่ยวถ้ำหำกนักท่องเที่ยวได้รบัควำมไม่พงึ
พอใจก็จะมทีศันคตไิม่ดต่ีอกำรท่องเที่ยวครัง้น้ีอำจท ำให้ไม่อยำกเดนิทำงมำท่องเที่ยวอกีหรอื
บอกเล่ำให้บุคคลอื่นไม่อยำกเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวด้วยสำมำรถเขียนพฤติกรรมของ
นกัท่องเทีย่วในกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วไดด้งัภำพดำ้นล่ำงน้ี 
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ภาพท่ี 2.2  พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วในกำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว 

 

จำกแนวคดิพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วในกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวว่ำมขี ัน้ตอนส ำคญัอยู ่
9 ขัน้ตอนผู้ศกึษำได้น ำแนวคดิน้ีมำใช้เป็นกรอบกำรศึกษำถึงประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและ
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวโดยใช้ดชันีชี้ว ัดในประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและพฤติกรรมกำร
ท่องเทีย่ว 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการแสวงหาข้อมลูและการใช้ข้อมลูเพ่ือ 

       การตดัสินใจ 

  

2.2.1 ทฤษฎีการแสวงหาข้อมลูข่าวสาร (Information Seeking Theory) 
ในทฤษฎกีำรแสวงหำขอ้มลูข่ำวสำรนัน้จะมทีฤษฎกีำรเลอืกรบัข่ำวสำรปะปนอยู่ดว้ยซึง่

ในที่น้ีจะขอกล่ำวถงึเพยีงส่วนหน่ึงเพื่อมใิหเ้ป็นกำรสบัสนกระบวนกำรสื่อสำรจะส ำเรจ็ไดต้้องมี
ปจัจยัหลำยอย่ำงเข้ำมำเกี่ยวข้องและกำรเลือกรบัข่ำวสำรของผู้รบัสำรก็เป็นปจัจยัหน่ึงใน
ควำมส ำเร็จดงักล่ำวด้วยผู้รบัสำรจะเลอืกเปิดรบัเลอืกรบัรู้และเลอืกจดจ ำในข่ำวสำรที่ตนเอง
สนใจใหค้วำมเชื่อถอืและตรงตำมควำมเชื่อทศันคตแิละควำมตอ้งกำรของตนเท่ำนัน้ 

การส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว 

(Tourism Promotion) 

ทศันคติของนกัท่องเท่ียว 

(Attitudes) 

ประสบการณ์นกัท่องเท่ียว 

(Experience) 

การเดินทางท่องเท่ียว 

(Travel) 

การเตรียมการเดินทาง 

(Travel Preparation) 

ความตอ้งการท่องเท่ียวของแต่ละคน 
(Need) 

ส่ิงจูงใจส าหรับนกัท่องเท่ียว 
(Motivation) 

การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 

(Decision Making) 

การวางแผนค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว 

(Planning for Expenditure) 
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ส่วนกำรแสวงหำข่ำวสำรก็คือกำรที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท ำในสิ่งเพื่อให้ได้มำซึ่ง
ข้อมูลข่ำวสำรที่จะสนองตอบควำมต้องกำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรที่บุคคลนัน้ต้องกำรรู้
ศกึษำและวเิครำะห์ในประเดน็หน่ึงและพบว่ำควำมรูท้ี่ตนมอียู่ไม่เพยีงพอจงึท ำกำรศกึษำเพื่อ
เพิม่เตมิควำมรูด้งักล่ำวดว้ยกำรแสวงหำ (Krikelas, 1983, p. 5, อ้ำงถงึใน ฐปนี สุวรรณฉัตรชยั, 

2543, น. 35) 
Atkin (1973, p. 208, อ้ำงถงึใน ลชันำ สเีหลอืง, 2551, น. 12) ชีใ้หเ้หน็ว่ำกำรแสวงหำ

ขำ่วสำรหรอืควำมตอ้งกำรสื่อสำรมวลชนของปจัเจกบุคคลนัน้คอื 

ควำมต้องกำรได้รบัข่ำวสำร ( Information) และควำมบนัเทิง (Entertainment) ควำม
ตอ้งกำรขำ่วสำรนัน้เกดิจำกควำมไม่รูห้รอืไมแ่น่ใจ (Uncertain) ของปจัเจกบุคคลทีม่ำจำก 

1)  กำรมองเหน็ควำมไมส่อดคลอ้งตอ้งกนัระหว่ำงระดบัควำมรูข้องปจัเจกบุคคล
ในขณะนั ้นกับระดับควำมต้องกำรที่อยำกจะรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภำยนอก ( Extrinsic 

Uncertainty) ยิง่เป็นเรือ่งทีส่ ำคญักย็ิง่อยำกมคีวำมรูค้วำมแน่ใจสงู 

2)  กำรมองเห็นควำมไม่สอดคล้องต้องกันระหว่ำงควำมรู้ที่มีอยู่ของปจัเจก
บุคคลในขณะนัน้กบัควำมรูต้ำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรซึ่งก ำหนดโดยระดบัควำมสนใจส่วนบุคคล
ของปจัเจกบุคคลนัน้ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง (Intrinsic Uncertainty) 

ส ำหรบัควำมต้องกำรไดร้บัควำมบนัเทงิของปจัเจกบุคคลนัน้มำจำกกำรกระตุ้นอำรมณ์
แห่งควำมรื่นเรงิบนัเทิงใจที่เกิดจำกกำรมองเห็นควำมไม่สอดคล้องต้องกันระหว่ำงสภำวะที่
เป็นอยูข่องปจัเจกบุคคลนัน้กบัระดบัควำมสนุกสนำนทีค่ำดหวงัไว ้(Intrinsic Desire) 

ขำ่วสำรทีจ่ะลดควำมไม่รูห้รอืควำมไม่แน่ใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมสนใจภำยในส่วนบุคคล
ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง (Intrinsic Uncertainty) นัน้แอตคนิเรยีกว่ำ “ข่ำวสำรทีใ่หค้วำมพงึพอใจทนัทใีน
เชงิกำรบรโิภค” (Immediate Consummators Gratifications) ส่วนข่ำวสำรที่ลดควำมไม่รู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มภำยนอกนัน้แอตคนิใหช้ื่อว่ำ “ข่ำวสำรทีใ่ชป้ระโยชน์เป็นเครื่องมอืช่วย
ในกำรตดัสนิใจช่วยเพิม่พูนควำมรูค้วำมคดิและแก้ปญัหำต่ำง ๆ ” (Instrumental Utilities) ใน
ชีวิตประจ ำวันข่ำวสำรบำงอย่ำงอำจจะให้ประโยชน์ทัง้กำรน ำไปใช้และให้ควำมบนัเทิงใน
ขณะเดยีวกนั 

McCombs and Becker (1979, pp. 51-52) กล่ำวไวว้่ำบุคคลจะแสวงหำข่ำวสำรเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรต่อไปน้ี 

1)  ตอ้งกำรรูเ้หตุกำรณ์ (Surveillance) ดว้ยกำรตดิตำมควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ 
จำกสื่อมวลชนเพื่อใหรู้ถ้งึเหตุกำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองหรอืสภำพปจัจบุนัทีอ่ยูร่อบตวั 

2)  ตอ้งกำรขำ่วสำรเพื่อช่วยในกำรตดัสนิใจ (Decision) โดยเฉพำะกำรตดัสนิใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันโดยกำรเปิดรบัสื่อมวลชนท ำให้บุคคลสำมำรถก ำหนด
ควำมเหน็ของต่อสภำพหรอืเหตุกำรณ์รอบตวั 
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3)  ตอ้งกำรขอ้มลูเพื่อประกอบกำรสนทนำในชวีติประจ ำวนั (Discussions) โดย
กำรเปิดรบัสื่อมวลชนท ำใหบุ้คคลมขีอ้มลูทีน่ ำไปใชส้นทนำกบัผูอ้ื่น 

4)  ต้องกำรมสี่วนร่วม (Participating) ในเหตุกำรณ์และควำมเป็นไปต่ำง ๆ ที่
เกดิขึน้รอบตวั 

5)  ต้องกำรข่ำวสำรเพื่อเสริมควำมคิดเห็นหรือสนับสนุนกำรตัดสินใจที่ได้
กระท ำไปแลว้ (Reinforcement) 

6)  ตอ้งกำรควำมบนัเทงิ (Relaxing and Entertainment) เพื่อควำมเพลดิเพลนิ
และผ่อนคลำยอำรมณ์ 

Donohew and Tipton (1973, อ้ำงถงึใน ณรงค ์สมพงษ์, 2543, น. 73-75) ไดเ้สนอ
แบบจ ำลองกำรแสวงหำกำรหลกีเลี่ยงและกำรจดักำรข่ำวสำร (Model of Seeking, Avoiding 

and Processing) ซึง่เป็นกระบวนกำรสื่อสำรภำยในตวับุคคลเป็นหลกัโดยท ำเป็นแผนภูมแิบบ
องคก์ำรทีแ่สดงล ำดบัของกำรพจิำรณำสิง่ต่ำง ๆ และตดัสนิใจตอบค ำถำมทลีะขัน้จนกระทัง่ถงึ
จุดสุดท้ำยคือกำรปิดกำรแสวงหำ (Closure) แบบจ ำลองน้ีมพีื้นฐำนมำจำกทฤษฎีควำมไม่
สอดคลอ้งของ Festinger (Festinger’s Theory of Cognitive Dissonance) คอืบุคคลมแีนวโน้ม
ทีจ่ะหลกีเลีย่งขอ้มลูข่ำวสำรทีไ่ม่ลงรอยกบัจนิตภำพของควำมเป็นจรงิ ( Imageof Reality) ทีต่น
มอียู่เพื่อหลกีเลีย่งต่อกำรคุกคำมควำมรูส้กึว่ำเป็นอนัตรำยแบบจ ำลองน้ีจงึมแีนวคดิ (Concept) 
ทีว่่ำภำพควำมเป็นจรงิทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึงเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ตลอดชวีติของบุคคลนัน้
ซึ่งประกอบด้วยเป้ำหมำย (Goals) ควำมเชื่อ (Beliefs) และควำมรู ้(Knowledge)ที่บุคคลมอียู่
ควำมคดิรวบยอดเกี่ยวกบัตนเองและกำรประเมนิควำมสำมำรถของตนเอง (Self-Concept) ใน
กำรจดักำรกบัสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนรูปแบบกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำร ( Information Using) 
ซึง่ควบคุมพฤตกิรรมกำรแสวงหำและกำรจดักระบวนกำรสำรสนเทศของแต่ละบุคคล 

แบบจ ำลองเริม่ตน้จำกกำรเปิดรบัสิง่เรำ้ต่ำง ๆ  (สำรสนเทศ) ซึง่อำจจะใหส้นใจหรอืเฉย
เมยนัน้ก็ได้ขึน้อยู่กบักำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงสิง่เรำ้กบัภำพควำมจริงที่อยู่ในใจ (Image) หำก
ขำ่วสำรไมส่ ำคญัหรอืซ ้ำซำกและไมส่อดคลอ้งกบัภำพทีม่อียูก่จ็ะถูกทิง้ไป (Reject) ข่ำวสำรนัน้ก็
จะไปสู่จุดสิ้นสุด (Stop) แต่ถ้ำหำกสิ่งเร้ำนัน้มีควำมสอดคล้องก็จะน ำไปสู่กำรด ำเนินกำร 
(Action) ต่อไปอกีหรอืไม่ถ้ำตอบว่ำ “ไม่” คอืสิง่เรำ้นัน้กจ็ะไดร้บักำรปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิในภำพ
ของควำมเป็นจรงิของบุคคลนัน้แต่ถ้ำตอบว่ำ “ใช่” บุคคลนัน้ก็จะพจิำรณำสิง่เรำ้นัน้ตำมล ำดบั
ควำมส ำคญัก่อนหลงั (Assign Level of Priority) ต่อจำกนัน้บุคคลกจ็ะตดัสนิใจว่ำจะมโีอกำส
เข้ำถึงสิง่เร้ำได้หรอืไม่ถ้ำสถำนกำรณ์ไม่เอื้ออ ำนวยก็จะปิดลงแต่ถ้ำเห็นว่ำสถำนกำรณ์นัน้มี
โอกำสทีจ่ะแสวงหำขำ่วสำรเพิม่เตมิไดอ้กีกจ็ะมกีำรก ำหนดกลุ่มสำรสนเทศและแหล่งทีม่ำของสิง่
เรำ้โดยกำรหำขอ้มลูจ ำเพำะเจำะจงแหล่งใดแหล่งหน่ึง (Narrow Focus) หรอืกำรหำขอ้มลูโดย
กำรใช้แหล่งข้อมูลหลำย ๆ แห่ง (Broad Focus) ให้ตรงกบัควำมต้องกำรจำกนัน้จงึท ำกำร
ประเมนิสถำนกำรณ์อกีครัง้ 



23 

ผูศ้กึษำไดน้ ำทฤษฎกีำรแสวงหำขอ้มลูข่ำวสำรมำใชศ้กึษำพฤตกิรรมกำรแสวงหำขอ้มลู
ข่ำวสำรและกำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยวไปยงัสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ภำยในประเทศไทย
ของผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตย่อมได้รบัสิ่งเร้ำหรอืถูกกระตุ้นให้เกิดควำม
ตอ้งกำรทัง้ภำยใน (ควำมตอ้งกำรออกเดนิทำงท่องเทีย่วของตนเอง) และภำยนอก (ข่ำวสำรจำก
สื่อต่ำง ๆ)ท ำให้ผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมคีวำมต้องกำรแสวงหำข้อมูลและตดัสนิใจออกเดนิทำง
ท่องเที่ยวส่งผลให้ผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์เกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยในดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ีคอืด้ำนสถำนทีท่่องเที่ยวดำ้นกำรเดนิทำงดำ้น
สถำนทีพ่กัด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มด้ำนบรษิทัน ำเทีย่วและดำ้นสนิค้ำที่ระลกึนอกเหนือไปจำก
ข่ำวสำรที่แสวงหำจำกสื่ออื่น ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองและเพื่อให้เกิดควำม
มัน่ใจมำกขึ้นเมื่อได้รบัข้อมูลข่ำวสำรเพียงพอแล้วผู้บริโภคก็จะท ำกำรประเมินผลเพื่อกำร
ตดัสนิใจออกเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศต่อไป 

ดงันัน้ในงำนวจิยัน้ี จะศึกษำตวัแปรกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรท่องเที่ยวโดยค ำนึงถึง
ปจัจยัทำงดำ้นเวบ็ไซต ์ดำ้นสถำนทีท่่องเทีย่ว ดำ้นกำรเดนิทำง ดำ้นสถำนทีพ่กั และดำ้นอำหำร
และเครื่องดื่ม โดยจะท ำกำรศึกษำเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้กบักำรศึกษำวิจยัเพื่อท ำกำรศึกษำ
เกี่ยวกบัประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรท่องเที่ยวผ่ำนเวบ็ไซต์ของ
กลุ่มดจิทิลัเนทฟีและดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัดิจิทลัเนทีฟและดิจิทลัอิมมิแกรนด ์

  

จำกจ ำนวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต 25 ลำ้นคนในประเทศไทย ช่วงอำยุ 14-65 ปี แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คอื 

1)  กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท ์(Digital Immigrant) อำย ุ35 ปีขึน้ไป สดัส่วน 22% 

2)  กลุ่มโพรเกรสซฟี ดจิเิซน (Progressive Digizen) อำยุ 25-34 ปีสดัส่วน 
27% 

3)  กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) อำย1ุ4-24 ปี สดัส่วน 51% 

ดจิทิลัเนทฟี (Digital Natives) คอื กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มจี ำนวนประชำกรค่อนข้ำงมำก 
และที่น่ำจบัตำมองคอืทกัษะกำรใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลันัน้อยู่ในระดบัสูง
มำกทีเ่ป็นเช่นน้ีเพรำะ Digital Native คอืคนทีเ่กดิหรอืเตบิโตในยุคเทคโนโลยดีจิทิลั พวกเขำโต
ขึน้มำโดยมคีอมพวิเตอรส์่วนบุคคล มโีทรศพัท์สมำรท์โฟนเป็นโทรศพัท์เครื่องแรกเลย และใช้
งำน Google ตัง้แต่ยงัเดก็ ซึ่งท ำใหท้กัษะด้ำนดทิจิลัของพวกเขำสูงมำก ซึง่ทกัษะพวกน้ีเกี่ยว
โยงกบัพฤตกิรรมกำรใชง้ำนเทคโนโลยต่ีำง ๆ เช่น (มำยดแ์ชรเ์วริล์, 2013) 
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1) กำรใช ้Social Media ในระดบั “จดั” 
2) รูจ้กักำรเขำ้เวบ็ไซตค์น้หำขอ้มลู 

3) ตรรกะและวิธคีิดถูกปรบัให้เข้ำกบัรูปแบบข้อมูลดิจทิลัอย่ำงเว็บไซต์หรอื
แอพพลเิคชัน่ 

4) ทกัษะกำรใชS้mart phone / Tablet 

5) กำรซือ้ขำยหรอืท ำธุรกรรมต่ำง ๆ  บนออนไลน์ 

 มำยดแ์ชร ์เอเยนซี ่เครอืข่ำยดำ้นกำรตลำดและกำรสื่อสำร ท ำกำรวจิยั "Growing Up 

as DigitalNatives" กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอำยุ 9-24 ปี ส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้
อนิเทอรเ์น็ตและผลกระทบจำกโลกดจิทิลัในกลุ่มดงักล่ำว ซึง่ก ำลงัก้ำวสู่กลุ่มก ำลงัซือ้หลกักล่ำวว่ำ 
ดิจิทัลเนทีฟ คือกลุ่มคนที่เกิดหรือเติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและคุ้นเคยกับกำรใช้
คอมพวิเตอรอุ์ปกรณ์ดจิทิลั และอนิเทอรเ์น็ต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

1)  ดจิทิลัลี ่บอรน์ (Digitally Born) เป็นกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีำยุ14-17 ปี 
คดิเป็นสดัส่วน 88% คอืกลุ่มวยัรุ่นที่เกิดมำพร้อมกบัยุคอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่กลุ่มน้ีเริม่ใช้
อนิเทอรเ์น็ตตัง้แต่อำย ุ9 ปี โดยรูจ้กัและใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นจำกสิง่แวดลอ้มใกลต้วั เช่น โรงเรยีน 
ครอบครวั และเพื่อนด้วยข้อจ ำกดัของงบประมำณและเวลำเน่ืองจำกยงัเป็นนักเรยีน จงึไม่ใช่
กลุ่มทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตตลอดเวลำ (Always on) แต่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อเชื่อมต่อระหว่ำงกลุ่ม โดย 
93% ใช้งำนโซเชยีล มเีดยีเช่นแชท ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค เพื่ออพัเดทและตดิตำมสถำนะ และ
ควำมบันเทิง ดูรำยกำรทีวีออนไลน์เล่นเกมออนไลน์ ยูทูบ ผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนเป็นหลัก 
เน่ืองจำกเชื่อมต่อง่ำยและรวดเรว็พฤตกิรรมกำรเสพสื่อใชเ้วลำกบัอนิเทอรเ์น็ต 1-4 ชัว่โมง/วนั 
สดัส่วน 77% ดูทวี ี1-4 ชัว่โมงต่อวนั 54% ทัง้ยงัพบว่ำจ ำนวน 36% ใชอ้นิเทอรเ์น็ตผ่ำนมอืถอื 
สดัส่วน 58% ใชเ้วลำ 30 นำท ีดทูวีอีอนไลน์และวดีโิอออนไลน์ 

อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มดงักล่ำวยงัไม่มกี ำลงัซือ้มำกนัก เน่ืองจำกยงัอยู่ในวยัเรยีน จงึ
ยงัไม่มพีฤตกิรรม "ช๊อปปิง ออนไลน์" แต่ถอืเป็นกลุ่มส ำคญัที่สนิค้ำ แบรนด์ และนักกำรตลำด 
ตอ้งปพูรมสรำ้งแบรนด ์ผ่ำนแพลตฟอรม์ดจิทิลัและออฟไลน์ เพื่อเขำ้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี เพรำะจะ
กลำยเป็นกลุ่มเป้ำหมำยและก ำลงัซือ้ส ำคญัในอนำคต (มำยดแ์ชรเ์วริล์, 2013) 

2)  อโีวลวิง่ ดจิเิซน (Evolving Digizen) คอืผู้บรโิภคที่ใช้อนิเทอรเ์น็ตที่มอีำยุ
ระหว่ำง 18-24 ปี เป็นกลุ่มทีเ่กดิหลงัยุคอนิเทอรเ์น็ตเลก็น้อย โดย 50% ของกลุ่มน้ีใชอ้นิเทอรเ์น็ต 
"ตลอดเวลำ"ผ่ำนสมำรท์โฟนและแทบเลต็ พบว่ำกำรใช้ชวีติประจ ำวนัของกลุ่มน้ีเริม่จำกกำรใช้
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อคน้หำขอ้มลู (Search Engine) เขำ้โซเชยีลเน็ตเวริค์เพื่อสื่อสำรระหว่ำงกลุ่มและ
หำเพื่อนใหม่ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ค ชื่นชอบกำรตดิตำมข่ำวสำรผ่ำนเวบ็บลอ็ก (Blog) โดยเฉพำะพนั
ทปิรวมไปถงึกำรแชรร์ูปภำพพร้อมเช็คอนิสถำนที่แบบเรยีลไทม์ และเฝ้ำจบัตำไลฟ์สไตล์กำร
แต่งตวัของเหล่ำคนดงัผ่ำนทำงอนิสตำแกรม 68% แลว้น ำมำปรบัใหเ้ขำ้กบับุคลกิและสไตลข์อง
ตนเอง สดัส่วน 84% ของผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเชื่อ ว่ำอนิเทอรเ์น็ตคอืแหล่งขอ้มลูทีน่่ำเชื่อถอื โดยเฉพำะ
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กำรแบ่งปนัประสบกำรณ์ของผูใ้ชง้ำนจรงิผ่ำนเวบ็ บลอ็ก จ ำนวน ｳｻ% ของผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเริม่
ชอปปิง ออนไลน์ ส่วนใหญ่คน้หำขอ้มูลออนไลน์เกี่ยวกบั สนิคำ้ทีพ่วกเขำสนใจจะซือ้ ดงันัน้ใน
อนำคตกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคญัของธุรกจิอคีอมเมริซ์ (มำยดแ์ชรเ์วริล์, 2013) 
 นอกจำกน้ีแล้ว นิยำมของ Digital Natives และ Digital Immigrants ที่ Prensky 

(ｴｲｲｳa) เสนอยงัคงเป็นเพียงนิยำมเชิงแนวคิด เน่ืองจำกผู้เขยีน ไม่ได้กล่ำวถึงช่วงอำยุที่
แน่นอนของคนทัง้สองกลุ่ม ไม่มกีำรระบุช่วงเวลำที่ชดัเจนของยุคดจิทิลั และก ำหนดขอบเขต
ของกำรศกึษำไวเ้พยีงผูเ้รยีนและผูส้อนในหอ้งเรยีนเท่ำนัน้ ทว่ำนิยำมดงักล่ำว กช็่วยใหน้ักวจิยั
ในสำขำวชิำสงัคมศำสตร ์เช่น ครศุำสตร ์ศกึษำศำสตร ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรบรหิำรจดักำร 
รวมถงึนิเทศศำสตรแ์ละกำรสื่อสำร มองเหน็ภำพควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนสองกลุ่ม ที่มคีวำม
ขอ้งเกี่ยวกบัเทคโนโนลยีดีจิทิลั ไดอ้ย่ำงชดัเจนยิง่ขึน้ ดงัที ่Van Slyke (2003) กล่ำวถงึแนวคดิ
Digital Natives และ Digital Immigrants ว่ำ “เป็นกำรอุปมำอุปมยัโดยใชภ้ำพชนทอ้งถิน่และชน
อพยพ ช่วยท ำใหเ้ขำ้ใจควำมต่ำงระหว่ำงกลุ่มคนทีส่ะดวกต่อกำรใชเ้ทคโนโลย ีและกลุ่มคนทีไ่ม่
สะดวกต่อกำรใชเ้ทคโนโลย”ี (ชำนนท ์ศริธิร, 2554) 
 ฉะนัน้ กำรอุปมำอุปมยัดว้ยภำพชนทอ้งถิน่และชนอพยพ จงึถือเป็นจุดเริม่ต้นของควำม
เข้ำใจที่มต่ีอช่องว่ำงระหว่ำงควำมจดจ่อในเทคโนโลยขีองเจเนอเรชัน่นัน้  ๆ  (Technology 

Immerse Generation) กับกลุ่มประชำกรทัง้หมด ท ำให้เห็นลกัษณะสำมญักำร (Generalization) 
หรอื ภำพตวัแทนของประชำกรทัง้สองกลุ่มทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่ต่อมำ Brooks Young (2005 อ้ำงถงึใน 

Toledo, 2007) ไดใ้หค้วำมหมำยของ Digital Natives และ Digital Immigrants ซึง่แมจ้ะมกีำร
ก ำหนดเกณฑอ์ำยุที่ชดัเจนไว้ แต่ก็ยงัไม่ได้ระบุช่วงเวลำและบรบิทแวดล้อมของยุคดจิทิลัโดย
ละเอยีด โดยควำมหมำยทีก่ ำหนดไว้ ไดแ้ก่ Digital Natives คอื ผูใ้ชง้ำนเทคโนโลย ีอำยุต ่ำกว่ำ 
30 ปี เป็นผูท้ีเ่กดิในยคุดจิทิลั Digital Immigrantsคอื ผูใ้ชง้ำนเทคโนโลย ีโดยทัว่ไปอำยุมำกกว่ำ 
30 ปี ไมไ่ดเ้กดิในยคุดจิทิลั 

 นอกจำกน้ี ศุภกร จูฑะพล (2559) ได้อธบิำยเกี่ยวกบั Digital Natives และ Digital 

Immigrantsไว้ว่ำ กลุ่มทัง้ 2 กลุ่มนัน้ สำมำรถระบุช่วงอำยุไว้ชัดเจน พร้อมกันน้ี ย ังระบุ
คุณลกัษณะด้ำนกำรให้คุณค่ำ และแรงจูงใจที่จะน ำเทคโนโลยดีจิทิลัไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
ควำมคุ้นเคย และประสบกำรณ์ ในกำรใช้เทคโนโลยีดจิทิลัที่แตกต่ำงกนัระหว่ำงกลุ่ม Digital 

Natives และ Digital Immigrants ไวด้งัน้ี 

 Digital Natives คือ ชำวดจิทิลัโดยก ำเนิดเป็นผู้ที่เกิดในยุคดิจทิลัซึ่งปจัจุบนัมอีำยุ
ประมำณ 10-29  ปี คนกลุ่มน้ีจะคุน้เคยกบักำรใชค้อมพวิเตอรห์รอือนิเทอรเ์น็ตเพื่อเล่นเกม ท ำ
กำรบำ้น คน้หำขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคำ้และกจิกรรม ตลอดจนตดิต่อสื่อสำรกบัผูอ้ื่นผ่ำนทำงโซเชยีล
มเีดยีต่ำง ๆ  นอกจำกนัน้ ยงัอำจหมำยถึง ผู้ที่เข้ำใจคุณค่ำของเทคโนโลยดีจิทิลัและมองหำ
โอกำสทีจ่ะน ำเทคโนโลยน้ีีไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ (ศุภกร จฑูะพล, 2559) 
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 Digital Immigrants คอื ผูอ้พยพเขำ้สู่โลกดจิทิลั เป็นผูท้ีเ่กดิก่อนยคุดจิทิลั อำยุประมำณ 
30-60 ปี แต่สนใจและมองเหน็ประโยชน์ จงึหนัมำศกึษำและเรยีนรูพ้ืน้ฐำนกำรใชง้ำนเทคโนโลยี
ใหม่ อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกคนกลุ่มน้ี ไม่ได้เป็นชำวดิจิทัลโดยก ำเนิด หลำยคนจึงยงัไม่
สำมำรถกำ้วออกจำกโลกใบเดมิไดเ้ตม็ตวั เรำจงึเหน็ผูอ้พยพสู่โลกดจิทิลับำงคน สัง่พมิพเ์อกสำร
บนคอมพวิเตอรล์งบนกระดำษเพื่อแก้ไข แทนที่จะแก้ไขที่หน้ำจอเครื่อง หรอืโทรศพัท์ไปถำม
เพื่อนว่ำไดร้บัอเีมลของตนแลว้หรอืยงั (ศุภกร จฑูะพล, 2559) 
 คุณลกัษณะของกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants ตำมที ่Rosen (2010) 
และ Prensky (2001a, 2001b อำ้งถงึใน Zur, & Zur, 2011) โดยศกึษำเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะ
ของกลุ่ม Digital Natives และกลุ่ม Digital Immigrants โดยคุณลกัษณะต่ำง ๆ  แสดงใหเ้หน็ 
ทศันคต ิและพฤตกิรรมกำรใช ้ICT ทีแ่ตกต่ำงกนั ดงัน้ี 

 

2.3.1  Digital Natives 

1) ชอบเชื่อมต่อผ่ำนกำรส่งขอ้ควำม กำรแชท เฟซบุ๊ค เกมออนไลน์ และอื่น ๆ  
2)  สื่อสำรโดยใชว้ธิกีำรพมิพส์่งขอ้ควำมมำกกว่ำกำรใชโ้ทรศพัท์ 
3)  ชอบกำรสื่ อสำรในเวลำเดียว และสื่อสำรแบบต่อเ น่ือง ( Sequential 

Communication) เช่น อเีมลล ์เฟซบุ๊คกำรแชท 

4)  ไม่จ ำเป็นต้องพึ่งพำคู่มือ ใช้วิธีกำรแก้ปญัหำแบบหยัง่รู้ได้ด้วยตนเอง
(Intuitively) เช่นเดยีวกบัผู้เรยีนแบบIntuitive ที่จะผูกพนักบักำรกระท ำแบบ“ลองผดิลองถูก” 
(Trial & Errors) เลอืกจะคน้พบอะไรใหม่ ๆ  ดว้ยกำรลงมอืท ำ, กำรมปีระสบกำรณ์,และกำรมี
ปฏสิมัพนัธม์ำกกว่ำกำรมองผ่ำนภำพสะทอ้น หรอืภำพจ ำลอง 

5)  รบัสำรสนเทศว่องไว และรบัสื่อหลำยแหล่งในเวลำเดยีว 

6)  ชอบกำรประมวลผลเชงิคู่ขนำน หรอื กำรประมวลผลแบบมำกกว่ำทลีะหน่ึง
อย่ำง (Pararell Processing) ท ำกจิกรรมมำกกว่ำหน่ึงอย่ำงในเวลำเดยีวกนั (Multi-Tasking) 
และท ำงำนสลบัไปสลบัมำ (Task Switching) 

7)  ประมวลผลและมปีฏสิมัพนัธก์บัรปูภำพกรำฟฟิก เสยีง และวดีโีอ ก่อนทีจ่ะ
รบัรูต้วับท 

8)  มแีนวโน้มที่จะอ่ำนเน้ือหำตัวบทอย่ำงสัน้ ๆ  อ่ำนแบบรวม ๆ  ทัง้พำรำ
กรำฟในครัง้เดยีว สลบักบัท ำกจิกรรมอื่น ๆ  ควบคู่ไปดว้ย เช่น ส่งขอ้ควำมแชท เล่นเฟซบุ๊คระ
หว่ำงทีก่ ำลงัอ่ำนหนงัสอือยู่ 

9)  ชอบควำมพงึพอใจและรำงวลัที่ได้มำโดยไว ( Instant Gratification and 

Rewards) ท ำใหไ้มเ่หน็คุณค่ำของกำรรอคอย 

10)  มมีุมมองต่อที่ท ำงำนที่เน้นควำมเสมอภำคมำกขึน้ และควำมเป็นล ำดบัชัน้ 
(วธิแีบบ Top Down Approach ) ลดลง 
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11)  ท ำงำน ｹ วนัต่อสปัดำห ์แต่จะท ำอย่ำงไม่ต่อเน่ือง สำมำรถทีจ่ะเล่น ท ำงำน 
และเข้ำสงัคม สลบักนัไปตลอด ไม่ต้องมวีนัหยุดสุดสปัดำห์ บรหิำรจดักำรงำนเองให้ด ำเนิน
ต่อเน่ืองเรือ่ย ๆ  ได ้

12)  ท ำงำนหลำยอำชพีตลอดช่วงชวีติ ชอบเปลีย่นที่ท ำงำน งำนที่ท ำต้องตัง้อยู่
บนพื้นฐำนของควำมยุติธรรม สะดวก ง่ำย และคล่องแคล่วลื่นไหลเสถียรภำพ ควำมมัน่คง 
ควำมปลอดภยัโดยเงนิบ ำนำญที่ได้รบัหลงัเกษียณ ไม่ได้มคีุณค่ำสูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัควำม
หลำกหลำย ประสบกำรณ์ และกำรไดล้องท ำงำนนัน้ดว้ยตนเอง ซึง่กำรไดล้งมอืท ำ ถอืเป็นหวัใจ
ส ำคญัของควำมพงึพอใจในอำชพี (ชอบทดลองท ำจรงิ มำกกว่ำครุ่นคดิพจิำรณำ) 

13)  ค ำนึงถึงควำมพงึพอใจส่วนบุคคลมุ่งเน้นเฉพำะตนเป็นหลกั มำกกว่ำจะ
ทุ่มเทให้องค์กร อำจเปลี่ยนงำนบ่อยพร้อม ๆ กับพฒันำตนเอง เพิ่มพูนทกัษะ และเปลี่ยน
ขอบเขตของควำมสนใจ (Areas of Interest) ไปเรือ่ย ๆ  

14)  ชอบกำรสื่อสำรระยะไกล และช่วงเวลำที่ยืดหยุ่น ต้องกำรโอกำสที่จะ
ชดเชยกำรท ำงำนจำกระยะไกล (Make Up Work Remotely) เช่น ท ำงำนในรำ้นคำเฟ่ช่วงสุด
สปัดำห ์หรอืวนัพกัผ่อน 

15)  สลบัโฟกัสระหว่ำงท ำงำนไปเรื่อย ๆ ท ำงำนไปด้วย เล่นไปด้วย ใช้งำน
เครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์ไปดว้ย ซึง่พฤตกิรรมแบบน้ีท ำให้ผลติงำนไดม้ำกกว่ำ และมคีวำมสุขกบั
กำรท ำงำนกว่ำ 

16)  ระหว่ำงเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจในโลกออฟไลน์ เช่น ไปคอนเสิรต์ ไปปำรต์ี ้
กม็กัจะเชื่อมต่อกบัโลกออนไลน์ไปดว้ย เช่นเล่นเฟซบุ๊ค ส่งขอ้ควำม เป็นตน้ 

17)  มกีำรพมิพ์และส่งขอ้ควำมทกีระชบัฉับไว ก่อให้เกดิรูปแบบกำรเขยีนและ
ไวยำกรณ์ทีแ่ตกต่ำงไปจำกหลกักำรเดมิเช่น cu tomorrow; luv ya, r u going tothe game? 

18)  บอกเพื่อน ๆ  เกี่ยวกบัทรปิ โดยกำรโพสต์ภำพลงบนเฟซบุ๊ค (ใช้ภำพสื่อ
ควำมแทนกำรใชว้ำจำหรอืตวัอกัษรในกำรเล่ำเรือ่ง) 

19)  ใชอ้นิเทอรเ์น็ต เพื่อเขำ้สงัคม เล่น เพื่อควำมบนัเทงิ ดูวดีโีอ เพื่อกำรแสดง 
หรอืสรำ้งสรรค ์และอื่น ๆ  

20)  มองอนิเทอรเ์น็ตในเชงิมปีฏสิมัพนัธ์และมสี่วนร่วม มำกกว่ำมองในเชงิรบั
หรอืมเีสน้ทำงเดยีว 

21)  มองว่ำวถิชีวีติในแงม่มุต่ำง ๆ  เกดิขึน้แค่ในออนไลน์เท่ำนัน้ 

22)  อนิเทอรเ์น็ตคอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่ำควำมจรงิบ่อยครัง้ทีถู่กอกถูกใจและรูส้กึว่ำจบั
ตอ้งไดม้ำกกว่ำชวีติออฟไลน์ (ชวีติในโลกควำมจรงิ) 

23)  ชอบท ำกจิกรรมมำกกว่ำหน่ึงอย่ำงในเวลำเดยีว (Multitasking) และท ำสิง่
ต่ำง ๆ แบบสลบัไปสลบัมำ ชอบท ำงำนทีห่ลำกหลำย ต้องกำรกจิกรรมสนัทนำกำรท ำควบคู่ไป
ดว้ย เช่น ดโูชว ์เขำ้สงัคม พมิพข์อ้ควำม เรยีน เล่น เป็นตน้ 
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24)  น ำเสนอขอ้มลูส่วนตวัลงในเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ สถำนที่ซึง่มเีพื่อนเป็น
ร้อยหรือพันคน ที่มองเห็นข้อมูลดังกล่ำวได้นอกจำกน้ียังโพสต์วีดีโอลงบนเว็บไซต์ ยูทูป
(Youtube) โดยไมเ่กรงกลวัต่อกำรเป็นทีรู่จ้กั และไรค้วำมกงัวลในเรือ่งควำมเป็นส่วนตวั 

25)  ชอบแสวงหำกำรเรยีนรู ้(Just in Time) และชอบกำรเรยีนรูท้ี่จ ำเป็นขัน้
พืน้ฐำน 

26)  กำรเรยีนควรเป็นไปอย่ำงสนุกสนำนอกีทัง้บ่อยครัง้ มกัจะไดร้บัควำมรูผ่้ำน
กจิกรรมทีส่นุกสนำน เช่น กำรเล่นเกม กำรท่องเวบ็ไซต ์และใชง้ำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 

27)  รบัข่ำวสำรจำกเพื่อนผ่ำนเฟซบุ๊ค เช่นกำรโต้เถยีงในประเดน็ทำงกำรเมอืง
บนหน้ำ Wall, ทวติเตอร,์ บลอ็กเกี่ยวกบักำรเมอืงโดยแหล่งข่ำวดัง้เดมิ เป็นเพยีงส่วนหน่ึง แต่
ไมใ่ช่ส่วนส ำคญัหลกั ๆ  ของคนกลุ่มน้ี 

28) มปีฏิสมัพนัธ์และเชื่อมโยงเครอืข่ำยไปพร้อม ๆ  กนักบัคนหลำย ๆ คน 
(อำจมำกถงึหลกัรอ้ย) พอ ๆ  กบัทีม่เีพื่อนสนิทไมก่ีค่น 

29)  ปฏสิมัพนัธท์ี่มคีุณภำพ เกดิขึน้ไดก้บัคนแปลกหน้ำทีไ่ม่รูจ้กักนัมำก่อน อกี
ทัง้เกดิขึน้ไดใ้นที่สำธำรณะ เกมออนไลน์ หรอืในเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊คหรอืทวติ
เตอร ์โดย Digital Natives มกัจะพบปะกบัผูอ้ื่นอยำ่งสม ่ำเสมอ และรูจ้กักบัผูอ้ื่นต่อไปอกี 

30)  ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัในโลกดจิทิลั เช่น กำรส่งภำพ หรอืขอ้ควำมลำมก
อนำจำร (Sexting) กำรสะกดรอยตำมในโลกไซเบอร ์(Cyber Stalking) กำรกลัน่แกลง้กนัในโลก
ไซเบอร ์(Cyber Bullying) กำรละเมดิลขิสทิธิ ์กำรโจรกรรม Email Account หรอืเครอืข่ำยสงัคม
ออนไลน์ 

 

2.3.2 Digital Immigrants 

1)  ชอบพดูคุยทำงโทรศพัท ์สื่อสำรกบับุคคลแบบต่อหน้ำ (Face-to-Face) 
2)  ไม่ใช้วธิกีำรส่งขอ้ควำม หรอื อำจส่งขอ้ควำมได้ แต่จะส่งอย่ำงตะกุกตะกกั , 

ไมค่่อยเตม็ใจจะใช ้(Reluctantly) 
3)  ชอบกำรสื่อสำรในเวลำเดยีว (Synchronistic Communication) ทนัททีนัใด

(Real Time) เช่น กำรสื่อสำรแบบต่อหน้ำและกำรสนทนำทำงโทรศพัท์ 
4)  เคยชนิและชอบอ่ำนคู่มอืแนะน ำวธิกีำรใชง้ำน อนัประกอบไปดว้ยค ำอธบิำย

ทีเ่ป็นล ำดบัขัน้ตอนอย่ำงชดัเจน เช่นเดยีวกบัผูเ้รยีนแบบ Reflective ทีช่อบกระบวนกำรคน้พบ
(Process of Discovery) แบบเป็นเหตุ-เป็นผล (Logical) และมลีกัษณะเชงิเสน้ตรง(Linier) 

5)  รบัสำรสนทนเทศชำ้ ๆ  เป็นเสน้ตรงเป็นเหตุเป็นผล 

6)  ชอบกำรประมวลผลเชงิเดี่ยว (Singular Processing) และกำรท ำงำนอย่ำง
เดยีว หรอืท ำงำนอยำ่งมขีอ้จ ำกดั 

7)  ชอบอ่ำนตวับท (Text) เช่น หนงัสอืเล่มแลว้ค่อยนึกถงึภำพ เสยีง และวดีโีอ 
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8)  มแีนวโน้มทีจ่ะอ่ำนหนงัสอืต่อเน่ืองตลอดทัง้เล่ม (From Cover to Cover) 
9)  เหน็คุณค่ำในกำรทีจ่ะไดม้ำซงึควำมพงึพอใจและรำงวลัโดยชำ้ ๆ  (Deferred 

Gratification and Rewards) 
10)  คุน้เคยกบัวธิกีำรทีเ่ป็นล ำดบัชัน้ในทีท่ ำงำน มำกกว่ำควำมเป็นประชำธปิไตย

และควำมเสมอภำค 

11)  เชื่อมัน่ในกำรท ำงำน ｷ วนัต่อสปัดำห์และมวีนัหยุดสุดสปัดำห์ ที่ไม่ต้อง
ท ำงำน 

12)  ท ำงำนเพื่อใหเ้ตบิโตเป็นขัน้ ๆ ในทีท่ ำงำนท ำอะไรตำม ๆ กนั (In a Linier 

Fashion) ท ำอำชพีเดยีว ในองค์กรเดยีวเป้ำหมำย  คอื กำรได้เกษียณอำยุและมเีงนิบ ำเหน็จ
บ ำนำญ  

13)  ใหคุ้ณค่ำกบัควำมภกัด ีและควำมเสมอตน้เสมอปลำยในที่ท ำงำน 

14)  ชอบสถำนที่ท ำงำนซึ่งก่อสรำ้งด้วยอฐิเป็นหลกั และมลีกัษณะฉำบปูน ไม่
ไวว้ำงใจต่อกำรสื่อสำรระยะไกล จ ำเป็นตอ้งควบคุมคนอยูใ่นสถำนทีแ่ละเวลำนัน้จรงิ ๆ  

15)  ใหค้วำมส ำคญักบัควำมสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอเน้ืองำน (Work-Related) เป็นพเิศษ 
ขณะอยูใ่นเวลำงำน 

16)  ไปเทีย่วพกัผ่อนหยอ่นใจ กบัผูค้น ไปเทีย่วคลบั ไปดนิเนอร ์และอื่น ๆ  
17)  ใหคุ้ณค่ำกบัภำษำองักฤษทีถู่กตอ้งเหมำะสม 

18)  บอกเพื่อน ๆ  เกี่ยวกับทริปที่ตนไปท่องเที่ยวมำ โดยใช้โทรศัพท์ หรือ
สนทนำกนัแบบต่อหน้ำ หรอืไปพบกนัทีบ่ำ้นเพื่อพดูคุย 

19)  ใชอ้นิเทอรเ์น็ต เพื่อกำรรวบรวมสำรสนเทศ 

20)  มองอนิเทอรเ์น็ตในเชงิรบั มองว่ำเป็นสื่อทีใ่ชอ่้ำน รวีวิ และ เรยีนรู้ 
21)  คดิว่ำคนหนุ่มสำวเสยีเวลำไปกบักำรออนไลน์ 

22)  คดิว่ำอนิเทอรเ์น็ตและโลกเสมอืน ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของชวีติจรงิ 

23)  ท ำงำนเดยีวหรอืพอใจทีจ่ะท ำอะไรอย่ำงเดยีว ในเวลำหน่ึง 

24)  ให้คุณค่ำกับควำมเป็นส่วนตัว และจ ำกดักำรเปิดเผยตวัแค่เฉพำะในหมู่
เพื่อนกลุ่มเลก็ ๆ  

25)  ชอบควำมรูท้ีเ่พิม่พนู และชอบสอนเพื่อใชส้อบ (Just in Case Approach ) 
26)  กำรเรยีนเป็นสิง่จ ำเป็น และ กำรเรยีนถอืเป็นกำรท ำงำนที่หลกีเลีย่งไมไ่ด ้

27)  รับข่ำวสำรจำกแหล่งข่ำวดัง้ เดิม เช่นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส ์
หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ หรอื หนงัสอืพมิพก์ระดำษ 

28)  ชอบมปีฏสิมัพนัธ์ที่มคีุณภำพ (Quality Interaction) กบัคน ๆ  เดยีว หรอื
คนไมก่ีค่นมำกกว่ำจะมปีฏสิมัพนัธก์บัคนหลำย ๆ คน 
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29)  ปฏสิมัพนัธท์ีม่คีุณภำพ เกดิขึน้ไดใ้นหมู่เพื่อนสนิทแนบแน่น (Tight Circle 

of Friends) เท่ำนัน้ ซึง่ตอ้งเป็นผูท้ีรู่จ้กักนัมำนำน และไดร้บัควำมไวว้ำงใจ 

30)  กังวลเรื่องควำมปลอดภยัดัง้เดิม เช่น กำรลักพำตัว กำรข่มขืน ปล้นจี ้    
เป็นตน้ 

จำกขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งต้น อำจกล่ำวไดว้่ำ ทัง้ Digital Natives และ Digital Immigrants 

ไม่ได้มคีุณลกัษณะเหมอืนกนัทุกประกำร ดงันัน้ ส ำหรบักำรศกึษำครัง้น้ี จงึไดก้ ำหนดแบ่งกลุ่ม
ตวัอยำ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนท ์
(Digital Immigrant) ซึ่งก็หมำยถึง กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) อำยุ 14-24 ปี ที่มี
สดัส่วน 51% และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์(Digital Immigrant) อำยุ 35 ปีขึน้ไป ทีม่สีดัส่วน 22% 
ตำมแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวขอ้งกบัดจิทิลัเนทฟีจำกจ ำนวนผูใ้ชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย 
จ ำนวนมำกกว่ำ 25 ล้ำนคน (ส ำนักงำนสถติแิห่งชำติ, 2559) อย่ำงไรกต็ำมเน่ืองจำกจรรยำบรรณ
กำรวจิยัและลกัษณะกำรมวีุฒภิำวะกำรตดัสนิใจซือ้จงึก ำหนดใหก้ลุ่มดจิทิลัเนทฟีในกำรวจิยัครัง้
น้ีอำยุ 20-24 ปี เท่ำนัน้ และเป็นช่วงอำยุที่มโีอกำสตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ
มำกทีสุ่ด 

  

2.4  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาดผา่นช่องทางดิจิทลั  
  

2.4.1  ความหมายของการตลาดดิจิทลั  
กำรตลำดดิจทิัล คือ กำรตลำดที่พัฒนำมำจำกกำรตลำดสมยัก่อน โดยเป็นกำรท ำ

กำรตลำด แทบทัง้หมดผ่ำนสื่อดิจทิลั เป็นรูปแบบใหม่ของกำรตลำดที่ใช้ช่องทำงดิจทิลัเพื่อ
สื่อสำรกับผู้บริโภค แม้ว่ำจะเป็นสื่อใหม่แต่ยังคงใช้หลักกำรกำรตลำดดัง้เดิม เพียงแต่
เปลี่ยนแปลงช่องทำงในกำร ติดต่อสื่อสำรกับผู้บรโิภคและกำรเก็บข้อมูลของผู้บรโิภค โดย 
Wertime และ Fenwick (2008) ได ้ใหค้วำมหมำยของ กำรตลำดดจิทิลั (Digital Marketing) ว่ำ
คอื “พฒันำกำรของตลำดในอนำคต เกดิขึน้เมื่อบรษิทัด ำเนินงำนทำงกำรตลำดส่วนใหญ่ผ่ำน
ช่องทำงสื่อสำรดจิทิลั สื่อดจิทิลัเป็นสื่อที่มรีหสั ระบุตวัผู้ใช้ได้ จงึท ำให้นักกำรตลำดสำมำรถ
สื่อสำรแบบสองทำง (Two-way Communication) กบัลูกค้ำได้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นรำยบุคคล 
ขอ้มูลที่ได้จำกกำรสื่อสำรกบัลูกค้ำแต่ละคนในแต่ละครัง้เป็น กำรเรยีนรูร้่วมกนั ซึ่งอำจจะเป็น
ประโยชน์กบัลูกค้ำคนต่อไป ต่อเน่ืองและสอดคล้องกนัเหมอืนกำร ท ำงำนของเครอืข่ำยเซลล์
ประสำทสัง่กำร นกักำรตลำดสำมำรถน ำขอ้มลูทีท่รำบแบบเรยีลไทมน้ี์ รวมทัง้ควำมคดิเหน็ทีร่บั
ตรงจำกลูกคำ้มำใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บรโิภคในโอกำสต่อ  ๆ  ไป” หรอื วธิกีำรในกำร
ส่งเสรมิสนิค้ำและบรกิำรโดยอำศยัช่องทำงฐำนข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้ำถึงผู้บรโิภค ในเวลำที่
รวดเรว็ มคีวำมสมัพนัธก์บัควำมตอ้งกำร มคีวำมเป็นส่วนตวั และใชต้้นทุนอย่ำงม ีประสทิธภิำพ 
(Reitzen et al., 2007)  
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2.4.2  ความส าคญัของส่ือดิจิทลัและการตลาดดิจิทลั  
พฤตกิรรมกำรใช้งำนอนิเตอรเ์น็ตของคนไทย เพิม่ขึน้และส่วนใหญ่ใช้งำนทุกวนั โดย

ค่ำเฉลี่ย กำรออนไลน์ต่อสปัดำห์เท่ำกบั 16.6 ชัว่โมง ซึ่งมำกกว่ำกำรใช้เวลำกบัสื่อทวี ีและดู
รำยกำรทีต่วัเอง สนใจผ่ำนวดีโีอออนไลน์ ขณะทีว่ดีโีอออนไลน์มำรเ์กต็ติ้งในปี 2012 มจี ำนวน
คนเข้ำชมโฆษณำและ ไวรลัคลิปของบำงแบรนด์มำกกว่ำ 1 ล้ำนครัง้ อีกทัง้เฟซบุ๊ก (Face 

book) เป็นบรกิำรทำงอนิเทอรเ์น็ตยอดนิยม ทีผู่ใ้ช ้Social Network จ ำนวน 18 ลำ้นคน เขำ้ถงึ
มำกที่สุด หรอื 85% เมื่อ เทยีบกบักำรใช้ twitters (10%) และ Instagram (5%) คนไทยใช้
เฟสบุ๊กในกำรโพสตข์อ้ควำม ต่ำง ๆ  (Likes, Comments, Shares) จ ำนวน 31 ลำ้นโพสต์ต่อวนั 
หรอืเฉลีย่อยู่ที ่624,000 ครัง้ต่อ วนั และส่วนใหญ่กว่ำรอ้ยละ 60 ทีใ่ชบ้รกิำรเฟสบุ๊กนิยมใชง้ำน
ผ่ำนโทรศพัทม์อืถอื และอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำกแนวโน้มน้ีท ำใหก้ำรใช้งำนสื่อดจิทิลั จ ำเป็นต้อง
ปรบักลยุทธ์เพื่อดงึดูดผู้บรโิภค ซึ่งไม่ใช่ แคกำรสรำ้งกำรรบัรูส้นิค้ำแต่รวมถงึกำรบอกต่อและ
ภกัดกีบัแบรนด ์พรอ้มจะปกป้องแบรนด ์และ โดยภำพรวมมลูค่ำในสื่อดจิทิลักเ็ตบิโตไม่ต ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 30 หรอื 3,000 ล้ำนบำทในปี 2012 โดยกว่ำ ครึ่งถูกใช้ไปในเว็บไซต์ต่ำง  ๆ  ในบำง
รูปแบบ เช่น กำรซื้อแบนเนอร์ และกำรใช้วีดโีอออนไลน์มำร์เก็ต ติ้ง และมูลค่ำในสื่อดจิทิลั
ประมำณรอ้ยละ 30 อยู่ที ่เสรริช์มำรเ์กต็ติ้ง และรอ้ยละ 10-20 อยู่ที ่โซเชีย่ลมเีดยี โดยเฉพำะที่
เฟซบุ๊ก ทีส่องส่วนหลงัน้ีมแีนวโน้มเตบิโตมำกขึน้ (Positioningmag, 2010) 

 

2.4.3  รปูแบบของส่ือดิจิทลัและการตลาดดิจิทลั  
อนิเตอรเ์น็ตก่อใหเ้กดิกำรเขำ้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่ำงสะดวกรวดเรว็ อกีทัง้ยงัเป็นกำรสื่อสำร

ตรงสู่ ผู้บรโิภคที่มีควำมสนใจในสินค้ำนัน้ เน่ืองจำกผู้ที่มคีวำมสนใจในสินค้ำชนิดใดนัน้จะ
รวมตวักนัและม ีกำรพดูคุยถงึเรื่องรำวต่ำง  ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ำใหก้ำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงดิจทลั
เป็นกำรสื่อสำรรูปแบบ หน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One) อีกทัง้ข้อมูลของผู้บรโิภคจะมกีำรบนัทึก
เอำไวใ้นระบบฐำนขอ้มลูท ำให ้สำมำรถตรวจสอบไดอ้ยูต่ลอดเวลำโดยไม่ต้องคอยเฝ้ำดูผูบ้รโิภค 
สื่อดจิทลัทีไ่ดร้บัควำมนิยมและเป็น ช่องทำงทีส่มำรถคน้หำผูบ้รโิภคนัน้มอียูห่ลำยทำง  

Hentetta ประธำนบรหิำรกลุ่มภำคพืน้เอเซยี ของพ ีแอนดจ์ ีกล่ำวถึงกำรทีด่จิทิลั ก ำลงั
เปลีย่นโลกทัง้ใบ และก ำลงัเปลีย่นพืน้ฐำนกำรด ำเนินธุรกจิไปอยำ่งสิน้เชงิ ผ่ำน 5 ประเดน็ส ำคญั 
(Henretta, 1978)  

1) กำรเชื่อมต่อ (Connections) ช่องทำงดจิทิลัเปลี่ยนแปลงวถิีกำรติดต่อสื่อสำร 
และกำร ประสำนงำนของธุรกจิใหเ้ป็นไปดว้ยควำมรวดเรว็มำกขึน้ โดยกำรเชื่อมต่อทัว่โลกแบบ
โลกำภวิตัน์ (Globalization) ท ำให้กำรสื่อสำรเป็นไปได้ตลอดเวลำและไรพ้รมแดนอย่ำงแทจ้รงิ 
สถำนทีท่ ำงำนที ่แยกกนัไมไ่ดเ้ป็นอุปสรรคในกำรท ำงำนอกีต่อไป กำรเดนิทำงเพื่อไปประชุมลด
น้อยลงอย่ำงมำกดว้ย ระบบวดีโีอคอนเฟอเรนซ ์(Video Conference) ส ำหรบักำรจดัประชุมทัว่
โลก เครื่องมอืดจิทิลัที่ สนับสนุนงำนขำยก็ท ำให้ทมีขำยสำมำรถดูแลลูกค้ำในกำรสัง่ซื้อสนิค้ำ 
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บรหิำรสนิค้ำคงคลงั และสรำ้ง ระบบส่งเสรมิกำรขำยได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ช่องทำงดจิิทลัมี
อทิธพิลสงูในกำรปรบัเปลีย่นกำรวำง ระบบกำรท ำงำนและกำรลงทุน 

2)  กำรปฏสิมัพนัธ ์(Conversations) ดจิทิลัเปลีย่นวธิกีำรปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงแบ
รนดก์บั ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้ำหมำย ซึง่สิง่ทีเ่หน็ไดอ้ย่ำงชดัเจนคอืกำรเปลีย่นจำกกำรพูดโดยผูผ้ลติ
แบบกำรสื่อสำร ทำงเดียว (One-Way) ไปยงัผู้บริโภค ไปเป็นกำรสนทนำโต้ตอบกับแบบ
ทนัท่วงทแีละต่อเน่ือง ระหว่ำงแบรนดก์บัผูบ้รโิภค อนิเตอรเ์น็ตกลำยมำเป็นเครื่องมอืในกำรท ำ
กำรวิจยัแบบกลุ่ม (Focus Group) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำรท ำวิจยัออนไลน์อ่ำนเว็บไซต ์
(Website) และโซเซยีลเน็ตเวริค์ (Social Network) ท ำใหเ้กดิกำรเรยีนรูแ้ละเขำ้ใจผูบ้รโิภคในวง
กวำ้ง ขอ้มลูทีไ่ดร้บัต่อยอดไปอกี ระดบั 

3)  กำรร่วมกนัสรำ้ง (Co-Creation) ช่องทำงดจิทิลัช่วยใหเ้กดิกำรสรำ้งเน้ือหำ
ทำง กำรตลำดแบบกำรร่วมกนัสรำ้ง (Co-Creation) โดยเป็นกำรสร้ำงนวตักรรม และแนวคดิ
ใหม่  ๆ  ที่ เกิดจำกกำรท ำงำนแบบประสำนร่วมกนัขององค์กร หรอืหน่วยงำนภำยนอกกับ
บรษิทั ไมว่่ำจะเป็นสถำบนักำรศกึษำ นกัวทิยำศำสตร ์และผู้ประกอบกำร นอกจำกน้ี ยงัหลกีหนี
จำกกำรสื่อสำรดว้ย เน้ือหำทำงกำรตลำดเดมิ  ๆ  มำสรำ้งสรรคเ์ป็นเน้ือหำทีเ่กดิจำกแนวคดิและ
ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค (User-Generate Content) กำรเปิดโอกำสใหผู้บ้รโิภคไดอ้อกควำม
คดิเหน็หรอืน ำเสนอผลติภณัฑ ์ผ่ำนดจิทิลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform) 

4)  กำรพำณิชย ์(Commerce) กระแสควำมแรงของคลื่นพำณิชยอ์เีลก็ทรอนิกส ์
(E- Commerce) ที่มำกขึ้นมำจำกควำมนิยมของร้ำนค้ำออนไลน์หรือแอพสโตร์ (AppStore) 
อย่ำงไอ ทูนส์ ( iTune) และอีคอมเมริ์ซเว็บไซต์อย่ำง อเมซอน (Amazon.com) และรำกูเทน 
(Rakuten) ท ำให้แบรนด์ชัน้น ำส่วนใหญ่ต่ำงให้ควำมสนใจในกำรใช้ประโยชน์จำกพำณิชย์
อเีล็กทรอนิกส์ รวมทัง้อี คอมเมริ์ซเว็บไซต์อย่ำง วอลมำร์ท ดอท คอม (Walmart.com) หรอื 
ดรกัสโตร ์ดอท คอม (Drugstore.com)  

5)  ชุมชน (Community) ควำมหมำยใหม่ของค ำว่ำชุมชมได้เปลี่ยนบรบิทไป
ดว้ยอทิธพิล ของเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) โดยกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื
และโครงกำรดำ้น กจิกรรมเพื่อสงัคม (Social Responsibility- Sustainability) สำมำรถต่อเชื่อม
กบัแบรนดแ์ละ องคก์รผ่ำนสงัคมออนไลน์ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรใหค้วำมส ำคญักบัปจัจยั
ทัง้ 5 ปจัจยั  ไดแ้ก่  กำร เชื่อมต่อ กำรปฏสิมัพนัธ ์กำｷร่วมสรำ้ง กำรพำณิชย ์และชุมชน จะท ำ
ใหก้ำรสรำ้งเทคโนโลยทีำงกำร สื่อสำรกำรตลำดกบัผูบ้รโิภคมโีอกำสทีจ่ะประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่
กำรศกึษำควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค นัน้ จะส่งเสรมิกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดใหม้ปีระสทิธภิำพ
เพิม่ขึน้ 

 

2.4.4  ช่องทางดิจิทลั  
เน่ืองจำกช่องทำงดจิทิลัเป็นช่องทำงที่สรำ้งโอกำสอย่ำงมำก ทัง้ลดควำมเหลื่อมล้ﾂำใน

เรือ่งของ ตน้ทุนทีส่่งผลกระทบต่อธุรกจิรำยยอ่ย อกีทัง้สรำ้งโอกำสใหธุ้รกจิรำยย่อยสำมำรถเป็น
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ที่รู้จกัและขยำย ฐำนลูกค้ำได้อย่ำงกว้ำงขวำง หลกัส ำคญัอยู่ที่กำรเลือกใช้ช่องทำงดิจทิลัที่
เหมำะสมกบัธุรกจิ ซึง่ช่องทำง ดจิทิลัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป  ไดแ้ก่  

1)  เวบ็ไซต์ (Website) เวบ็ไซต์ในปจัจุบนัอยู่ยุคที่เรยีกว่ำ เวบ็ 2.0 ซึ่งมคีวำม
แตกต่ำงจำกยุคเวบ็ 1.0 เป็นอย่ำงมำก โดยยุคเวบ็ 1.0 นัน้เป็นช่วงที่เวบ็ท ำหน้ำทีแ่สดงขอ้มูล
ให้ผู้ที่ต้องกำรรบัชมเพียงอย่ำงเดียว แต่ยุคเว็บ 2.0 นัน้ไม่ใช้เพียงเป็นศูนย์รวมของข้อมูล
เท่ำนัน้ แต่เวบ็ไซต์ยงัท ำหน้ำที่กระจำยเขำ้ไปสู่ผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ ีควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยมำก
ยิ่งขึ้น และสำมำรถดัดแปลงหรือเรียกดูข้อมูลที่ต้องกำรได้ในเวลำ อันรวดเร็ว โดยมี
ปรำกฏกำรณ์ 4 อย่ำงที่ส ำคญัและเป็นประโยชน์แก่นักกำรตลำดเป็นอย่ำงมำก (Wertime & 
Fenwick, 2008)  ได้แก่  กำรแยกรูปแบบกำรน ำเสนอและขอ้มลูออกจำกกนัซึ่งท ำ ให้ขอ้มลูที่
น ำเสนอถูกน ำมำใช้ซ ้ำหรอืน ำเสนอใหม่ได้ ผู้ใช้บรกิำรมสี่วนร่วมในกำรสร้ำงเน้ือหำ ท ำให้ 
เน้ือหำเคลื่อนไหวตลอดเวลำ และสะทอ้นควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคไดด้กีว่ำ มเีครอืข่ำยชุมชน 
ออนไลน์ พลงัของควำมเป็นเครอืข่ำยมคีวำมเขม็แขง็มำก และกำรใชเ้ทคโนโลยสีนับสนุน ดว้ย 
ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวจึงน ำมำซึ่งผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนทำง กำรตลำดและต่อนักกำรคลำด แบ่งออกเป็น 4 ประกำร  ได้แก่ กำรแข่งขนัทำง
ธุรกจิจะเปิดกว้ำงให้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีม ลดบทบำทพ่อค้ำคนกลำง โอกำสของตลำดเฉพำะ
กลุ่มมไีม่สิ้นสุด และส่วนผสม ทำงกำรตลำดยดืหยุ่นขึน้ เว็บไซต์ในปจัจุบนัมคีวำมแตกต่ำงกบั
ในอดตีท ำให้นักกำรตลำดต้องมกีำร ปรบัตัวเพื่อแย่งชงิควำมได้เปรยีบของกำรแข่งขนัทำง
กำรตลำด ซึ่งเทคโนโลยทีี่พฒันำอย่ำงไม่หยุดน่ิง จะท ำให้นักกำรตลำดต้องปรบัตวัเพื่อรบักบั
กำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำเช่นกนั 

2)  จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์ (Email) ในยุคอเีลก็ทรอนิกส์น้ีจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์
ได้กลำยเป็นเครื่องมือสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยคุณสมบัติที่ รวดเร็ว ประหยดั เข้ำถึง
ผูบ้รโิภค และยำกต่อกำรสูญหำย ซึง่ท ำใหจ้ดหมำย อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อทีม่คีวำมเหมำะสมใน
กำรท ำกำรตลำดทำงตรง ในกำรท ำกำรตลำดดว้ยจดหมำย อเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ ไม่ใช่เพยีงแค่กำร
ส่งโฆษณำไปยงักลุ่มเป้ำหมำยเท่ำนัน้ (กนัตฐ์ศษิฎ ์เลศิไพรงำม, 2550) นักกำรตลำดยงัสำมำรถ
ใชจ้ดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อสื่อสำรทำงกำรตลำดไดใ้นหลำยดำ้น โดยขอ้ดขีองกำรตลำดดว้ย
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่  เป็นกำรสื่อสำรโดยตรงกบัลูกคำ้และ กลุ่มเป้ำหมำย รวดเรว็และ
สำมำรถตอบสนองได้ในทันที มีต้นทุนที่ต ่ ำ และสำมำรถสื่อสำรกับคนครัง้ละมำก ๆ  ได ้
ถงึแมว้่ำกำรใชก้ำรตลำดผ่ำนจดหมำยอเิลก็ทรอนิกสจ์ะมขีอ้ดแีต่ยงัต้องระวงัในเรื่องของกำร ส่ง
จดหมำยอเิลค็ทรอนิกส์ในปรมิำณมำก  ๆ  หรอืไม่มเีน้ือหำสำระ (Spam) ก่อนกำรใชก้ำรตลำด
ผ่ำนจดหมำยอเิลค็ทรอนิกสจ์ะต้องไดร้บักำรยนิยอมจำกลูกคำ้หรอืกลุ่มเป้ำหมำยผูเ้ป็นเจำ้ของ
บญัชก่ีอน อกีทัง้ยงัตอ้งสำมำรถบอกเลกิกำรรบัข่ำวสำรได ้เพรำะอำจส่งผลกระทบต่อภำพพจน์
ของแบรนดใ์นระดบัทีไ่มอ่ำจแกไ้ขได้ 
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3)  บลอ็ก (Blog) Blog มำจำกศพัทค์ ำว่ำ Web Log คอืกำรบนัทกึบทควำมของ
ตนเอง (Personal Journal) ลงบนเวบ็ไซต์โดยเน้ือหำของ Blog นัน้จะครอบคลุมไดทุ้กเรื่อง ไม่
ว่ำจะเป็นเรื่องรำวส่วนตวัหรอืเป็น บทควำมเฉพำะดำ้นต่ำง  ๆ  เช่น เรื่องกำรเมอืง เรื่องกลอ้ง
ถ่ำยรปู เรือ่งกฬีำ เรือ่งธุรกจิ เป็นตน้ โดย จดุเด่นทีท่ ำใหบ้ลอ็กเป็นทีนิ่ยมกค็อื ผูเ้ขยีนบลอ็ก จะ
มกีำรแสดงควำมคดิเหน็ของตนเองใส่ลงไปใน บทควำมนัน้ โดยบลอ็กบำงแห่ง จะมอีทิธพิลใน
กำรโน้มน้ำวจติใจผูอ่้ำนสูงมำก แต่ในขณะเดยีวกนั บำงบลอ็กกจ็ะเขยีนขึน้มำเพื่อให้อ่ำนกนัใน
กลุ่มเฉพำะ เช่น กลุ่มเพื่อนหรือครอบครวัตนเอง จุดเด่นที่สุดของบล็อก คือสำมำรถเป็น
เครื่องมอืสื่อสำรชนิดหน่ึง ที่สำมำรถสื่อถึงควำมเป็นกันเอง ระหว่ำงผู้เขยีนบล็อก และผู้อ่ำน
บลอ็กที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ชดัเจนของบลอ็ก ผ่ำนทำงระบบกำร แสดงควำมคดิเห็นหรอืคอม
เมนต์ (Comment) ของบล็อก (Johnston, 2008) กำรสร้ำงควำมเคลื่อนไหวในบล็อกอย่ำง
สม ่ำเสมอและกำรสรำ้งเน้ือหำทีน่่ำสนใจ เป็นเรื่องที ่มคีวำมส ำคญั เพรำะกำรมุ่งขำยผลติภณัฑ์
แต่เพยีงอย่ำงเดียว ย่อมจะส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของแบรนด์และต่อควำมน่ำเชื่อถือของ
เจำ้ของบลอ็ก ถงึแมว้่ำคนที่ตดิตำมบลอ็กจะมปีรมิำณไม่มำก ไม่ค่อย ส่งผลกระทบต่อกำรเพิม่
ยอดขำย แต่ผูท้ี่ตดิตำมบลอ็กนัน้เป็นกลุ่มคนทีม่คีวำมชื่นชอบในสิง่เดียวกนั ม ีควำมต้องกำรที่
คล้ำยคลงึกนั จงึมโีอกำสมำกว่ำกำรโฆษณำสนิค้ำผ่ำนช่องทำงปกติ อกีทัง้ยงัสำมำรถแนะน ำ
สนิคำ้เพิม่เตมิได้อกีดว้ย บลอ็กจงึเป็นช่องทำงที่มปีระสทิธภิำพในกำรคน้หำกลุ่มคนที่มโีอกำส 
สงูจะมำเป็นลกูคำ้ 

4)  บรกิำรเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network Service) บรกิำรเครอืข่ำย
สงัคมออนไลน์ คอืกำรที่ผู้คนสำมำรถท ำควำมรู้จกั และเชื่อมโยงกนัใน ทศิทำงใดทศิทำงหน่ึง 
ตวัอย่ำงของเวบ็ประเภททีเ่ป็น Social Network เช่น Digg.com ซึง่เป็น เวบ็ไซต์ทีเ่รยีกไดว้่ำ
เป็น Social Bookmark ทีไ่ดร้บัควำมนิยมอกีแห่งหน่ึงและเหมำะมำก ทีจ่ะน ำมำ เป็นตวัอย่ำง 
เพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น โดยในเว็บไซต์ Digg น้ี ผู้คนจะช่วยกันแนะน ำที่อยู่ของไฟล์หรอื 
เวบ็ไซตใ์นอนิเตอรเ์น็ต (URLs) ทีน่่ำสนใจเขำ้มำในเวบ็ และผูอ่้ำนกจ็ะมำช่วยกนัใหค้ะแนนทีอ่ยู่
ของไฟลห์รอืเวบ็ไซต์ในอนิเตอรเ์น็ตหรอืข่ำวนัน้  ๆ  เป็นต้น ในแง่ของกำรอธบิำยถงึปรำกฏกำรณ์
ของ เครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์ (Social Network Service: SNS) เป็นกำรเน้นไปทีก่ำรสรำ้งชุมชน 
ออนไลน์ซึ่งผู้คนสำมำรถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปนัตำมผลประโยชน์ กิจกรรม หรอืควำมสนใจ
เฉพำะ เรื่อง ซึง่อำศยัระบบพื้นฐำนของเวบ็ไซต์ทีท่ ำให้มกีำรโต้ตอบกนัระหว่ำงผูค้นโดยแต่ละ
เวบ็นัน้อำจม ีกำรใหบ้รกิำรทีต่่ำงกนัเช่น จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์กระดำนข่ำว และในยุคหลงั ๆ  
มำน้ีเป็นกำร แบ่งปนัพืน้ทีใ่หส้มำชกิเป็นเจำ้ของพืน้ที่ร่วมกนัและแบ่งปนัขอ้มลู ระหว่ำงกนัโดย
ผูค้นสำมำรถสรำ้ง หน้ำเวบ็ของตนเองโดยอำศยัระบบซอฟแวรท์ี่เจำ้ของเวบ็ใหบ้รกิำร (กตกิำ 
สำยเสนีย,์ 2553) เมือ่บรกิำรเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์เป็นมำกกว่ำกำรใชง้ำนตดิต่อกนั แต่เป็นที่
ที่นักกำรตลำดใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดและรกัษำควำมสมัพนัธ์กับลูกค้ำ ท ำให้
สำมำรถสรำ้งควำมภกัดขีอง ลูกค้ำต่อแบรนด์ได้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั
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กำรสื่อสำรทำงบรกิำรเครอืข่ำยสงัคม ออนไลน์ย่อมมทีัง้กำรพูดถงึแบรนด์ทัง้ในแง่ดแีละไม่ด ี
นักกำรตลำดจงึต้องมกีำรตอบสนองเมื่อเกดิ กำรพูดถงึแบรนด์ในแง่ไม่ด ีโดยสำมำรถวำงกล
ยุทธ์ในกำรจดักำรบำทสนทนำของผูใ้ช้งำน บรกิำร เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์นับวนัจะเตบิโตขึน้
เรื่อย  ๆ  ไม่ต่ำงจำกเมอืงใหญ่ที่มปีระชำกรพรอ้มที่จะมำ เป็นลูกค้ำของแบรนด์ สร้ำงโอกำส
ทำงธุรกจิ และสรำ้งควำมสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่ำงลูกค้ำกบัแบรนด์ แต่ ต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลและ
กำรจดักำรอยำ่งเหมำะสม 

5)  โปรแกรมกำรสบืค้นขอ้มูลบนอินเตอรเ์น็ต (Search) กำรท ำกำรตลำดผ่ำน
โปรแกรมกำรสบืคน้ขอ้มลูไดร้บัควำมสนใจ เน่ืองจำกนักกำรตลำด ตระหนักว่ำผูบ้รโิภคทีค่น้หำ
ขอ้มลูผ่ำนโปรแกรมสบืคน้เหล่ำน้ี ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึควำมสนใจในสิง่ที ่ต้องกำร เขำ้ไดแ้สดงตวั
ว่ำพรอ้มจะเป็นลูกค้ำและก ำลงัหำค ำตอบในสิง่ที่ก ำลงัท ำกำรค้นหำ กำรสบืค้น จงึเท่ำกบัเป็น
กำรเปิดทำงรบัขอ้มลูของลูกคำ้อย่ำงสมบูรณ์ ซึง่ถงึแมว้่ำจะเป็นช่องทำงทีจ่ะท ำใหแ้บรนดเ์ป็นที่
รู้จกั แต่กำรที่จะสร้ำงควำมน่ำสนใจจ ำต้องเรยีนรู้วธิ ีกำรใช้งำนที่ถูกต้องและมปีระสิทธิภำพ 
รว่มกบักำรใชง้ำนสื่ออื่น  ๆ  เพื่อเสรมิควำมสำมำรถใหก้บักำรโฆษณำ 

6)  วดีโีอออนไลน์ (Online Video) วฤตดำ วรอำคม ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
ดำ้นนวตักรรม (ซไีอโอ) แมคแคน เวลิด ์กรุป๊ (ประเทศไทย) กล่ำวว่ำ “วดีโีอออนไลน์ในรปูแบบ
ของคลิปสัน้  ๆ  ในปี 2012 จะได้ร ับควำมนิยม ต่อเน่ืองจำกปี 2011 โดยจะมีรูปแบบ
หลำกหลำย และไมใ่ช่เรือ่งยำกทีจ่ะมคีนดูในเวบ็ไซต์ You Tube หลกัหมื่นหลกัแสน โดยเฉพำะ
แนวโน้มที่ท ำให้แบรนด์ควรให้ควำมสนใจในเวลำน้ีคอื กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นกลุ่มวยัรุ่น เพรำะ
วยัรุ่นเป็นกลุ่มทีใ่ชเ้วลำในออนไลน์มำก ไมดู่ทวี ีแต่คน้วดีโีอ ออนไลน์ดูมำกกว่ำ ซึง่กลุ่มน้ีในอกี
ประมำณ ｷ ปีขำ้งหน้ำ คอืกลุ่มที่มกี ำลงัซื้อ เพรำะเริม่ท ำงำน เน่ือง ด้วยอนิเตอรเ์น็ตเรว็ขึน้ ม ี
ｵG อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที ่สมำรท์โฟน แทบ็แลต็มำกขึน้ พฤตกิรรม ผูบ้รโิภคไทยเองทีม่อีะไร
ก็อยำกคุยให้เพื่อนฟงั ชอบฟงั ชอบดูมำกกว่ำอ่ำนหนังสอื เด็กรุ่นใหม่มกีำร แบ่งปนัเรื่องรำว
ต่ำง  ๆ  มำกขึน้เน่ืองจำกซมึซบัวฒันธรรมของต่ำงชำต ิและควำมรูส้กึเรื่องควำมเป็น ส่วนตวั
ต่ำงจำกคนยุคก่อน เขำกลำ้แบ่งปนัสิง่ทีค่ดิ สิง่ที่เหน็มำกขึน้ ส่วนมำกเป็นเรื่องบนัเทงิ และเดก็ 
รุ่นใหม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรเล่ำเรื่องต่ำง  ๆ  จำกพฤติกรรมน้ีมี
ควำมหมำย ส ำหรบัแบรนด์ คือน ำมำสู่โอกำสให้แบรนด์หนัมำสร้ำงคอนเทนต์วีดีโอแล้วให้
ผู้บรโิภคเข้ำมำมสี่วน ร่วมทัง้แบบตัง้หวัข้อให้ท ำ หรือว่ำจะเป็นกำรร่วมกันสร้ำงสรรค์ ( Co-

Creation) กค็ำดว่ำผูบ้รโิภค น่ำจะท ำไดด้ ี(Positioningmag, 2010)  
ศวิตัร เชำวรยีวงษ์ (2559) ใหค้วำมเหน็ว่ำกำรตลำดวดีโีอ สำมำรถน ำมำใชไ้ดใ้น

หลำยลกัษณะ เช่น เป็นหนังโฆษณำ เหมอืนทำงโทรทศัน์ ท ำเป็นเรื่องรำวและม ีโฆษณำแนบ 
โดยขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของแบรนด์เช่น เพื่อสื่อสำรให้เกดิกำรรบัรู้  (Awareness) และสรำ้ง
ทศันคต ิ(Attitude) ทีด่ ีสรำ้งโอกำสใหผู้บ้รโิภคเขำ้ร่วมกจิกรรม(Event) เพื่อใหผู้บ้รโิภค ผูกพนั
แบรนด์ หรอืมุ่งเน้นกำรขำย และเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์ สร้ำงภำพลกัษณ์ (Public Relation) 
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เมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นกจ็ะส่งผลต่อกำรรบัรูถ้งึสนิคำ้ คลปิวดีโีอสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้กวำ้งมำก
ขึน้ ใหร้ำยละเอยีดไดม้ำกเทยีบเท่ำทวี ีหลำยแบรนดท์ุมเงนิลงทุนในกำรสรำ้งคลปิวดีโีอมำกขึน้ 
เพรำะ สำมำรถสรำ้งกำรรบัรูแ้ละวดัเสยีงของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอคลปิวดีโีอไดง้ำ่ยและเรว็ 

7)  เกมดจิทิลั (Digital Games) ปจัจุบนัเกมดจิทิลัท ำหน้ำทีม่ำกกว่ำแค่เป็นกำร
สื่ออยำ่งในอดตี เกมดจิทิลักลำยเป็น เครื่องมอืในกำรสื่อสำรของนักกำรตลำดไปสู่กลุ่มผูบ้รโิภค
เป้ำหมำยได ้เพรำะเกมดจิทิลัสำมำรถเป็น ทัง้เวทเีล่นเกมและรำ้นขำยสนิคำ้และบรกิำรในเวลำ
เดยีวกนั ยิง่เป็นกำรสรำ้งแรงขบัเคลื่อนให ้อุตสำหกรรมเกมดจิทิลัเตบิโตและมขีนำดใหญ่โดยมี
ปจัจยัทีข่บัเคลื่อนอุตสำหกรรมเกมดจิทิลัอยู่ 4 ประกำร (Wertime & Fenwick, 2008)  ไดแ้ก่  
ทุกคนเล่นเกม เกมดจิทิลัสำมำรถเชื่อมโยงกนั เป็นเครอืข่ำย มเีกมใหเ้ลอืกหลำกหลำย และเกม
คลำ้ยภำพยนตรเ์กมดจิทิลัได้พฒันำมำกขึน้พรอ้ม กบัโอกำสทำงกำรตลำดที่เพิม่ขึน้เพื่อรองรบั
กบัเทคโนโลยเีกมใหม่  ๆ  เกมจงึเป็นมำกกว่ำเกมแต่ เป็นเครื่องมอืทำงกำรตลำดอกีอย่ำงหน่ึง
ที่มปีระสิทธภิำพ จะเห็นได้ว่ำสื่อดจิทิลัมคีวำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้รโิภค ช่องทำง ดจิทิลัเปิดโอกำสที่จะใหผู้บ้รโิภคสำมำรถแสดงควำมต้องกำรไดอ้ย่ำงชดัเจน 
อกีทัง้ก่อใหเ้กดิกำรรวมตวักนัจนกลำยเป็นพลงัทีแ่มแ้ต่นักกำรตลำดยงัต้องใหค้วำมสนใจ และผู้
ทีใ่หค้วำมสนใจก่อนย่อม เป็นผูท้ีม่โีอกำสในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจและก่อใหเ้กดิกำรตลำดที่มี
ประสทิธภิำพไดก่้อน 

 

2.4.5  ความส าเรจ็ของการตลาดดิจิทลั  
กำรสื่อสำรกำรตลำดในยุคดจิทิลัได้รบัควำมนิยม เน่ืองจำกควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

เขำ้ถงึคนหมู่มำก และเป็นกลุ่มเป้ำหมำย เสยีค่ำใชจ้่ำยน้อยกว่ำกำรสื่อสำรรปูแบบอื่น  ๆ  โดย
กำรท ำ กำรตลำดดจิทิลั นัน้มหีวัใจหลกัอยู่ 5 ประกำร  ไดแ้ก่  

1)  กำรวำงแผนกำรจดักำรข้อมูล โดยข้อดีของกำรท ำกำรตลำดดิจิทัล คือ 
สำมำรถวดัผล ไดจ้ำกจ ำนวนผู้ทีค่ลกิเขำ้มำชมเวบ็ไซต์ หรอืผู้ทีเ่ขำ้มำลงทะเบยีนร่วมกจิกรรม 
ซึ่งเป็นขอ้มูลจ ำนวน มำก นักกำรตลำดจงึต้องวำงแผนในเรื่องของกำรจดักำรขอ้มูลที่มอียู่ ว่ำ
ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่นักกำร ตลำดต้องกำรอย่ำงแท้จรงิ เพื่อจะน ำไปสู่กำรเก็บข้อมูลที่เ ป็น
ประโยชน์  

2)   ไมบ่งัควรบงัคบัผูบ้รโิภค เน่ืองจำกผูใ้ชง้ำนอนิเตอร์เน็ตมหีลำยทำงเลอืก ไม่
ชอบกำรรอ คอยเป็นเวลำนำน ถ้ำเวบ็ไซต์ใช้เวลำในกำรปรำกฏนำนเกนิไป หรอืไม่มขีอ้มูลที่
ต้องกำร ผู้บรโิภคจะ ตดัสนิใจออกจำกเว็บไซต์อย่ำงรวดเรว็ ด้วยเหตุน้ีจงึต้องโฆษณำอย่ำง
แนบเนียนไปกับเน้ือหำของ เว็บไซต์หรอืใส่ควำมคิดสร้ำงสรรค์เข้ำไปให้ผู้บรโิภคได้มสี่วน
รว่มกบัโฆษณำ  

3)  ง่ำยและรวดเร็ว เน่ืองจำกโลกของอินเตอร์เน็ตมีเว็บไซต์ที่น่ำสนใจอยู่
มำกมำย ดงันัน้ โฆษณำบนหน้ำอินเตอร์เน็ต ควรบอกเฉพำะรำยละเอียดที่ผู้บรโิภคต้องกำร
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เท่ำนัน้ไม่ควรใชค้ ำหรอื สสีนัฟุ่มเฟ่ือยเกนิควำมจ ำเป็น แมแ้ต่กำรใช้งำนแถบโฆษณำหรอืแบน
เนอร ์(Banner) ก็ควรน ำ ผู้บรโิภคไปสู่หน้ำเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นประโยชน์มำกทีสุ่ดโดยที่ผูบ้รโิภคไม่
จ ำเป็นตอ้งคลกิหลำยครัง้  

4)   ตรวจสอบภำพลกัษณ์แบรนด์สม ่ำเสมอ เป็นไปไม่ได้ที่จะห้ำมเว็บไซต์ที่มี
กำรพดูคุยแลก เปลีย่นต่ำง ๆ  ไมใ่หพ้ดูถงึแบรนดข์ององคก์ร แต่สิง่ทีค่วรจะรูค้อื สงัคมออนไลน์
ก ำลงัพูดอย่ำงไร ถ้ำ ออกมำในแง่ลบก็ควรจะเข้ำไปแก้ไขปญัหำนัน้ ๆ  ปรบัปรุงสนิค้ำหรอื
บรกิำร ท ำควำมเขำ้ใจ วธิกีำร ควบคุมกำรสนทนำในดำ้นลบของแบรนด ์  

5)   ใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อลบจุดอ่อนของสื่ออื่น สื่อดจิทิลัสำมำรถน ำมำใชเ้พื่อเสรมิ
จดุอ่อน ของสื่ออื่น ๆ  ไดเ้ช่น น ำภำพยนตรโ์ฆษณำตวัจรงิหรอืเอำโฆษณำฉบบัเตม็ทีไ่ม่ไดฉ้ำย
ทำงโทรทศัน์มำ ฉำยซ ้ำบนเว็บไซต์เพื่อเสรมิจุดอ่อนของสื่อโทรทศัน์ที่ผู้ชมเลือกไม่ได้ว่ำจะ
กลบัมำดูโฆษณำชิ้นน้ีเมื่อไร รวมทัง้ยงัมคี่ำใช้จ่ำยสูง นอกจำกน้ีดจิทิลัยงัช่วยกลบขอ้ดว้ยของ
งำนอเีวน้ท ์(Event) ทีจ่ ำกดัจ ำนวน คน โดยใชก้ำรถ่ำยทอดสดผ่ำนเวบ็ไซต์มำกระจำยควำมรูสู้่
คนทีไ่มไ่ดม้โีอกำสรว่มกจิกรรม อยำ่งไรก ็ตำมตอ้งยอมรบัว่ำ ดจิทิลั มเีดยี (Digital Media) ยงัมี
ขอ้ดว้ยทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ถงึมวลชนไดม้ำก เท่ำกบัโทรทศัน์หรอืไม่สำมำรถสรำ้งประสบกำรณ์ได้
เหมอืนของจรงิแบบงำนอเีวน้ท ์ดงันัน้ กำรใชส้ื่อ ดจิทิลัใหไ้ดผ้ลจงึต้องอำศยั กำรผสมผสำนสื่อ
เพื่อใหไ้ดก้ำรสื่อสำรทำงกำรตลำดทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสุด (Marketer, 2006) 

 

2.4.6  แนวโน้มของการตลาดดิจิทลั  
กำรตลำดดจิทิลัหรอื Digital Marketing ยงัเตบิโตอย่ำงรวดเรว็และต่อเน่ืองดงัทีเ่รำได้

เหน็ ควำมก้ำวหน้ำในกำรวำงกลยุทธ์ กำรปรบัตวัของแบรนด์และบรษิัทต่ำง  ๆ  กนัมำตลอด
ในช่วงไมก่ีปี่ทีผ่่ำนมำ และแน่นอนว่ำในปี 2014 น้ี เรำคงจะไดเ้หน็นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ ๆ  
เข้ำมำมบีทบำท ในกำรท ำกำรตลำดรูปแบบดจิทิลัอีกแน่นอน แนวโน้มกำรตลำดดจิทิลัในปี  

2013 ไดเ้ป็น 3 แนวทำง  
1)  กำรวดัผลจำกจ ำนวน Like บน Facebook แฟนเพจจะหมดลง เน่ืองจำกกำร

วดัผลทีแ่บรนดส์นิค้ำต้องกำรมำกกว่ำคอื กำรมสี่วนร่วมของผู้บรโิภคต่อแบรนดส์นิค้ำ ซึ่งจำก
กำรส ำรวจพบว่ำ โดยเฉลีย่ผู้บรโิภคมสี่วนร่วมต่อแบรนดส์นิคำ้เพยีง 0.9% ขณะที่เฟซบุ๊คแฟน
เพจที่มจี ำนวนไลค์ 20 อนัดบัแรก มผีู้บรโิภคที่มสี่วนร่วมต่อแบรนด์เฉลี่ยเพยีง 3.9% โดยวดั
จำกฟีเจอร ์Talking about This ของเฟซบุ๊ค ดงันัน้ แบรนดส์นิคำ้จะต้องหนัมำใส่ใจต่อกำรมี
ส่วนร่วมของผู้บรโิภคและแบรนด์ให้มำกขึน้ โดยเพิม่ กำรแบ่งปนัและคอมเมนท์ ซึ่งในเฟซบุ๊
คแฟนเพจของแต่ละแบรนดค์วรตัง้เป้ำหมำยใหม้ ีBrand Engagement 5% ของจ ำนวนไลค ์

2)  โฆษณำผ่ำนวดีโิอคอนเทนทบ์นโลกออนไลน์ (In-stream Video) จะได้รบั
ควำมนิยม มำกขึน้ ซึง่ปจัจุบนัพบว่ำคอนเทนท ์95% บนฟรทีวีไีดร้บักำรอพัโหลดขึน้เวบ็ไซต์ยู
ทูบ ท ำให้เจำ้ของ คอนเทนทจ์ ำต้องบลอ็กคอนเทนท์ที่อพัโหลดโดยผู้อื่น ขณะเดยีวกนัก็จดัท ำ
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ช่องของตวัเองผ่ำนเว็บไซต์ ยูทูบเพื่อเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ และขำยโฆษณำผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์เพิม่ขึน้ ซึง่จะท ำใหเ้กดิกำร เปลีย่นงบจำกโฆษณำโทรทศัน์มำสู่ In-stream Video มำก
ขึ้นขณะเดียวกันก็จะเป็นส่วนส่งเสรมิ ประสิทธิภำพกำรโฆษณำเพิ่มขึ้นถึง 62% เน่ืองจำก
สำมำรถเลือกประเภทกลุ่มผู้ชมได้ โดยนักกำร ตลำดเชื่อว่ำ In-streaming Video ช่วยให้
กลุ่มเป้ำหมำยเหน็โฆษณำไดม้ำกขึน้ 7% ทัง้ยงัลดต้นทุน ถงึ 11% ปจัจุบนัมกีำรใชง้บโฆษณำ
ส ำหรบั In-streaming Video 125 ลำ้นบำท และในปี 2556 จะเพิม่ขึน้ถงึ 750 ลำ้นบำท  

3) กำรวดัผลจะแม่นย ำมำกขึ้น ด้วยเครื่องมอืวดัผลชนิดต่ำง ๆ  หมดยุคกำร
วดัผลแบบคำดเดำ (Guesstimate) อีกต่อไป ท ำให้กำรตลำดมปีระสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น จำก
ขอ้มูลที่แม่นย ำและสำมำรถ วดัผลได้ ท ำให้นักกำรตลำดสำมำรถเลอืกส่งสำรที่เหมำะสมกบั
ผูบ้รโิภค ซึง่ในฐำนะเจำ้ของสนิคำ้ควร ลงทุนด้ำนควำมรูข้องบุคลำกรเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกปจัจุบนั
นกักำรตลำดทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นดจิทิลั ยงัมจี ำนวนน้อย ขณะทีค่วำมส ำเรจ็ของกำรตลำด
ดิจิทัล  ขึ้นอยู่กับบุคลำกรถึง  99% และขึ้นอยู่กับ เครื่องมือวัดผลเพียง ｳ% เท่ำนั ้น 
(Newageagency.wordpress, 2013) 

 

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  

กำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจ ัยด ำเนินกำรแบ่งจ ำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งภำยในประเทศ กบังำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งของต่ำงประเทศ โดยจะท ำกำรศกึษำ
งำนวจิยัเป็น 2 ส่วน คอื งำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรท่องเทีย่วและส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม
กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหำข้อมูลในกำรตัดสินใจท่องเที่ยว ดงัปรำกฏรำยละเอียด
ต่อไปน้ี 

 

2.5.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศ 

กนกอร ศริฐิติ ิ(2549) ได้ท ำกำรศกึษำเรื่องกำรเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของ
ประชำชนในเขตนครล ำปำงโดยผลกำรศกึษำพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิมอีำยุระหว่ำง 25-35 ปีซึ่งมสีถำนภำพสมรสแลว้เป็นส่วนใหญ่มกีำรศกึษำอยู่ใน
ระดบัปรญิญำตรแีละประกอบอำชพีเป็นพนักงำนบรษิทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่มรีำยได้ประมำณ
5,001-10,000 บำทต่อเดอืนส ำหรบัผลกำรศึกษำด้ำนแหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่ำงเลอืก
เดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงเลือกเดนิทำงไปยงัแหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำตเิช่นทะเลหำดทรำยตำมชำยฝ ัง่อนัดำมนัโดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อกำรพกัผ่อนและ
กำรท่องเที่ยวเป็นปจัจยัส ำคญัและเพื่อไปเยีย่มญำตเิป็นปจัจยัรองลกัษณะและวธิกีำรเดนิทำง
ท่องเที่ยวภำยในประเทศของกลุ่มตวัอย่ำงพบว่ำมกีำรเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศโดย
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เฉลีย่ปีละ 2 ครัง้ซึง่จะเดนิทำงท่องเทีย่วในช่วงวนัหยุดยำวตดิต่อกนัโดยเฉพำะในช่วงเดอืน
เมษำยนและในช่วงปลำยปีโดยใชร้ะยะเวลำในกำรท่องเทีย่วประมำณ  3-4 วนั โดยส่วนใหญ่จะ
เดนิทำงท่องเทีย่วกบักลุ่มบุคคลในครอบครวัหรอืญำตปิระมำณ  4-6 คน โดยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเป็นพำหนะหลกัในกำรเดนิทำง ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวต่อครัง้
มำกกว่ำ 7,000 บำท และเลอืกพกัโรงแรมหรอืรสีอรท์เป็นส่วนใหญ่ ดำ้นขอ้มลูข่ำวสำรทำงดำ้น
กำรท่องเทีย่วนัน้กลุ่มตวัอยำ่งไดร้บัจำกสื่อโทรทศัน์/วทิยุนิตยสำรกำรท่องเทีย่วและอนิเทอรเ์น็ต
โดยผูม้สี่วนร่วมในกำรเดนิทำงคอืสำม/ีภรรยำและตนเองเป็นผู้ตดัสนิใจในกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว
ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อกำรเลอืกแหล่งท่องเทีย่วภำยในประเทศพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เลอืก
แหล่งท่องเที่ยวที่มคีวำมปลอดภยัมสีำธำรณูปโภคสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่นสถำนี
บรกิำรน ้ำมนั หอ้งน ้ำ และภำพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว 

จำกกำรศกึษำแนวโน้มในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศของกลุ่มตวัอย่ำงพบว่ำ
ส่วนใหญ่รอ้ยละ 96.2 ยงัต้องกำรทีจ่ะเดนิทำงท่องเทีย่วไปยงัแหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตใิน
ประเทศอกี เน่ืองจำกแหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตใินประเทศไทยมคีวำมสวยงำมและดงึดูดใจ
ใหเ้ดนิทำงท่องเทีย่วเป็นปจัจยัส ำคญั 

เกษรำ เกิดมงคล (2546) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่องรูปแบบด ำเนินชวีติกำรแสวงหำข้อมูล
เพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วและพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วของคนวยัท ำงำนโดยผลกำรศกึษำพบว่ำ
รูปแบบกำรด ำเนินชวีติของคนวยัท ำงำนพบว่ำคนวยัท ำงำนที่มคีวำมแตกต่ำงด้ำนเพศระดบั
กำรศกึษำและรำยไดม้กีำรแสวงหำขอ้มลูดำ้นกำรท่องเที่ยวต่ำงกนั ส่วนคนวยัท ำงำนทีม่คีวำม
แตกต่ำงดำ้นอำยุระดบักำรศกึษำและสถำนภำพสมรสมพีฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงกนัอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถติิ และพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วมคีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบักำรแสวงหำขอ้มูล
ดำ้นกำรท่องเที่ยวและรูปแบบกำรด ำเนินชวีติของวยัท ำงำน  นอกจำกน้ียงัพบว่ำกำรวเิครำะห์
โดยใชต้วัแปรร่วมกนั 3 ตวัคอืกำรแสวงหำขอ้มลูดำ้นกำรท่องเทีย่วลกัษณะทำงจติวทิยำและ
ลกัษณะทำงประชำกรสำมำรถอธบิำยพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วได้ดกีว่ำกำรวเิครำะหโ์ดยใชเ้พยีง 

2 ตวัแปรคอืกำรแสวงหำขอ้มลูดำ้นกำรท่องเทีย่วและลกัษณะทำงจติวทิยำ 

ฐปนี สุวรรณฉัตรชยั (2543) ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่องกำรแสวงหำข่ำวสำรกำรใชป้ระโยชน์
และควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อข่ำวสำรของศูนย์ส่ ง เสริมกำรท่องเที่ยว
กรุงเทพมหำนครพบว่ำลกัษณะประชำกรทำงสถำนภำพอำชพีรำยได้และประเทศทีแ่ตกต่ำงกนั
มกีำรแสวงหำข่ำวสำรเกี่ยวกบักำรท่องเทีย่วกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกนั กำรแสวงหำข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนครมคีวำมสมัพนัธ์กบักำรใช้ประโยชน์จำกข่ำวสำรกำร
แสวงหำข่ำวสำรเกี่ยวกบักำรท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนครมคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมพงึพอใจใน
ข่ำวสำร และกำรใช้ประโยชน์จำกข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวกรุงเทพม หำนครมี
ควำมสมัพนัธก์บัควำมพงึพอใจในขำ่วสำร 
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สุชำติ สุกฤตยำนันท์ (2533) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่องควำมสัมพันธ์ของกำรแสวงหำ
ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกบักำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยว
ไทยพบว่ำกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรให้ควำมสนใจกับข่ำวสำรด้ำนกำร
ท่องเทีย่วและระดบัควำมรูห้รอืขอ้มลูทีม่อียู่ก่อนกำรแสวงหำข่ำวสำรดำ้นกำรท่องเทีย่วเพิม่เตมิ
อยูใ่นระดบัปำนกลำงเป็นส่วนมำก สื่อโทรทศัน์บรษิทัทวัรก์ำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยและสื่อ
บุคคลเป็นสื่อที่นักท่องเที่ยวไทยมคีวำมเห็นว่ำให้ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอยู่ในระดบัปำน
กลำง ส่วนสื่อวทิยุและหนังสอืพมิพ์เป็นสื่อที่ให้ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอยู่ในระดบัน้อยและ
นิตยสำรเป็นส่วนทีน่กัท่องเทีย่วไทยมคีวำมเหน็ว่ำใหข้ำ่วสำรดำ้นกำรท่องเทีย่วในระดบัมำกกำร
แสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรปรกึษำและขอค ำแนะน ำจำกแหล่งข่ำวสำรต่ำง  ๆ จำก
แหล่งข่ำวสำรมำกกว่ำ 1 แหล่ง ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่แสวงหำเพิม่เตมิส่วนใหญ่จะ
สอดคลอ้งกนั และในกรณทีีข่ำ่วสำรไมส่อดคลอ้งกนันักท่องเที่ยวไทยกย็งัคงทีจ่ะรบัข่ำวสำรดำ้น
กำรท่องเที่ยวดงักล่ำวต่อไป และมกีำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่มอียู่ก่อน  กลุ่ม
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวหลังจำกได้มีกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำร
ท่องเทีย่วในชัน้ที ่1 คอืเมือ่ไดม้กีำรเปิดรบัขำ่วสำรดำ้นกำรท่องเทีย่ว 

ลกัษณะกำรเดนิทำงและกำรใหค้วำมเชื่อถอืต่อแหล่งขำ่วสำรดำ้นกำรท่องเทีย่วพบว่ำสื่อ
บุคคล คือ สื่อที่นักท่องเที่ยวใช้ประกอบกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวมำกที่สุดส่วนใหญ่
เดนิทำง 1-3 ครัง้ต่อปี นิยมทีจ่ะเดนิทำงไปเองกบัเพื่อนหรอืครอบครวั ควำมตอ้งกำรพกัผ่อนพบ
เหน็สิง่ใหม ่ๆ และไดเ้หน็รบัรูร้บัฟงัเกีย่วกบัควำมสวยงำมของสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำง ๆ ประกอบ
กนัท ำใหเ้กดิควำมต้องกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว สถำนที่ทีจ่ะเดนิทำงไปเป็นปจัจยัทีน่ักท่องเทีย่ว
ไทยใหค้วำมส ำคญัมำกทีสุ่ดในกำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่ว ควำมน่ำเชื่อถอืของแหล่งข่ำวสำร
ทีน่กัท่องเทีย่วไทยส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญัคอืประสบกำรณ์ของแหล่งข่ำวสำร 

สถำนภำพทำงเศรษฐกจิและสงัคม ไดแ้ก่ เพศ อำยุ กำรศกึษำ อำชพี และรำยได้ ไม่มี
ควำมสมัพนัธก์บักำรแสวงหำขำ่วสำรดำ้นกำรท่องเทีย่วในขณะทีส่ถำนภำพกำรสมรสและขนำด
ครอบครวัมคีวำมสมัพนัธก์บักำรแสวงหำขำ่วสำรดำ้นกำรท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วไทย 

สถำนภำพทำงเศรษฐกจิและสงัคม ไดแ้ก่ เพศอำยสุถำนภำพกำรสมรสและกำรศกึษำไม่
มคีวำมสมัพนัธก์บักำรใชส้ื่อเพื่อตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่ว ในขณะทีข่นำดของครอบครวัอำชพี
และรำยได้มคีวำมสมัพนัธ์กับกำรใช้สื่อเพื่อตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของ
นกัท่องเทีย่วไทย 

สถำนภำพทำงเศรษฐกจิและสงัคม ไดแ้ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ขนำดครอบครวั
กำรศึกษำ อำชพี และรำยได้ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมบ่อยครัง้ในกำรเดนิทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของนกัท่องเทีย่วไทย 

กำรแสวงหำขำ่วสำรดำ้นกำรท่องเทีย่วมคีวำมสมัพนัธก์บักำรใชส้ื่อเพื่อตดัสนิใจเดนิทำง
ท่องเทีย่วภำยในประเทศของนกัท่องเทีย่วไทย 
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กำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวไม่มีควำมสัมพนัธ์กับควำมบ่อยครัง้ในกำร
เดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศของนกัท่องเทีย่วไทย 

อรอุมำ ศรสีุทธพินัธ ์(2545) ไดท้ ำกำรศกึษำเรือ่งควำมคดิเหน็และพฤตกิรรมกำรเปิดรบั
สื่ออนิเทอรเ์น็ตกบัรปูแบบกำรด ำเนินชวีติของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร เป็นกำร
วจิยัเชงิส ำรวจรปูแบบวดัผลครัง้เดยีวใชแ้บบสอบถำมเป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่ม
ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร 400 คน พบว่ำผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอำยุระหว่ำง 26-35 ปีประกอบอำชพีเป็นข้ำรำชกำรหรอืพนักงำน
รฐัวสิำหกจิ มกีำรศกึษำระดบัปรญิญำตรแีละรำยไดร้วมในครอบครวัเฉลีย่อยู่ที่ 30,001-60,000 

บำท ส่วนพฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่ออนิเทอรเ์น็ตพบว่ำส่วนใหญ่มคีวำมถี่ในกำรใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ต
ในระดบัต ่ำเพยีง 1-3 ครัง้ต่อสปัดำห์ มรีะยะเวลำในกำรเปิดรบัสื่ออนิเทอรเ์น็ต 2 ชัว่โมงต่อครัง้
ส่วนใหญ่ใช้อินเทอรเ์น็ตมำแล้ว 1-2 ปี เวลำที่นิยมใช้มำกที่สุดคอืช่วงกลำงคนื เปิดรบัสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตจำกบำ้นโดยเป็นสมำชกิของบรษิทัผูใ้หบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตมำกทีสุ่ด ส ำหรบับรกิำร
ทีนิ่ยมใช้มำกทีสุ่ดคอืกำรค้นหำขอ้มูลข่ำวสำรหรอืคน้คว้ำกำรสนทนำทำงอนิเทอรเ์น็ตและกำร
อ่ำนหนังสอืพมิพ์หรอืนิตยสำรบนอนิเทอรเ์น็ตตำมล ำดบั ส่วนรูปแบบกำรด ำเนินชวีติกจิกรรม
ทำงอินเทอร์เน็ตพบว่ำส่วนใหญ่เคยท ำมำกที่สุด  คือใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่องำนหรือ
กำรศกึษำ 

อติถรีตัน์ จนัทรแ์สงทอง (2548) ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่องปจัจยักบัพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว
ของนักท่องเที่ยวชำวไทย: กรณีศึกษำเกำะเสม็ดจังหวัดระยองโดยผลกำรศึกษำ  พบว่ำ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมำกกว่ำเพศชำย มอีำยุในช่วง 21-30 ปี มกีำรศกึษำใน
ระดบัปรญิญำตรปีระกอบอำชพีเป็นลูกจำ้ง/พนักงำนเอกชน มรีะดบัรำยได้ต่อเดอืนอยู่ในช่วง
7,001-17,000 บำท เดนิทำงมำท่องเทีย่วกบัครอบครวั เดนิทำงมำท่องเทีย่วโดยรถยนต์ส่วนตวั
มวีตัถุประสงค์ในกำรมำท่องเที่ยวเพื่อมำพกัผ่อนและมำท่องเที่ยวในช่วงวนัหยุดสุดสปัดำห์
พฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในเกำะเสมด็ จงัหวดัระยอง ได้แก่ จ ำนวนคนที่
เดนิทำงมำดว้ยกนัจ ำนวนวนัทีม่ำท่องเทีย่วในเกำะเสมด็ ค่ำใชจ้่ำยทีใ่ชใ้นกำรท่องเทีย่ว จ ำนวน
ครัง้ทีเ่ดนิทำงมำท่องเทีย่วในรอบ 1 ปี และแนวโน้มในกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วอกีในอนำคต ผล
จำกกำรศกึษำพบว่ำนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มจี ำนวนคนที่ร่วมเดนิทำงมำด้วยกนัในครัง้น้ีเฉลี่ย
จ ำนวน 3.74 คน จ ำนวนวนัทีม่ำท่องเทีย่วทีเ่กำะเสมด็เฉลีย่จ ำนวน 4.21 วนั ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ท่องเทีย่วเฉลีย่คดิเป็น 5,380.25 บำท จ ำนวนครัง้ทีเ่ดนิทำงมำท่องเทีย่วในรอบ 1 ปี (รวมครัง้
น้ี) เฉลีย่คดิเป็น 2.76 ครัง้ใน 1 ปี และแนวโน้มในกำรเดนิทำงกลบัมำท่องเทีย่วอกีในอนำคต
เฉลีย่คดิเป็น 4.32 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว พบว่ำมอีำชพี
ผู้ร่วมเดินทำงมำท่องเที่ยวพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยววัตถุประสงค์ในกำรมำ
ท่องเที่ยวและช่วงเวลำในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวนัน้มผีลต่อควำมแตกต่ำงของพฤติกรรมกำร
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ท่องเทีย่วในบำงดำ้น เช่น อำชพีมคีวำมแตกต่ำงในดำ้นจ ำนวนวนัทีม่ำท่องเทีย่วในเกำะเสมด็
และจ ำนวนครัง้ทีเ่ดนิทำงมำท่องเทีย่วในรอบ 1 ปีอย่ำงมนีัยส ำคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนเพศ อำย ุ

ระดบักำรศกึษำ และรำยไดไ้มม่คีวำมแตกต่ำงทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปจัจยัพื้นฐำนประกอบด้วยปจัจยัแรงจูงใจและกำรรบัสำรกับ
พฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วพบว่ำมปีจัจยัแรงจงูใจทัง้ทำงกำยภำพและจติวทิยำมคีวำมสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วอย่ำงไม่มนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนปจัจยักำรรบัสำรพบว่ำมี
ปจัจยัแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในด้ำนจ ำนวนวันที่มำ
ท่องเทีย่วเท่ำนัน้อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกนัน้ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
กำรท่องเทีย่วในทุกดำ้น 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงปจัจยัภำยนอกประกอบดว้ยทรพัยำกรแหล่งท่องเทีย่วและปจัจยั
โครงสร้ำงพื้นฐำนกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวพบว่ำมีปจัจยัทรพัยำกรแหล่งท่องเที่ยวไม่มี
ควำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วในดำ้นจ ำนวนคนทีเ่ดนิทำงมำดว้ยกนัอย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนพฤตกิรรมดำ้นอื่นที่เหลอืมคีวำมสมัพนัธ์กนัในบำงปจัจยัย่อยของ
ปจัจยัทรพัยำกรแหล่งท่องเที่ยวในด้ำนควำมเงยีบสงบทำงทะเลบรรยำกำศและกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้ำนจ ำนวนครัง้ที่มำท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี และปจัจยัโครงสรำ้งพืน้ฐำนมี
ควำมสมัพันธ์กับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในด้ำนจ ำนวนคนที่เดินทำงมำด้วยกันอย่ำงไม่มี
นัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนพฤตกิรรมด้ำนอื่นทีเ่หลอืมคีวำมสมัพนัธก์นัในบำงปจัจยั
ย่อยของปจัจยัโครงสรำ้งพืน้ฐำนในดำ้นท่ำเรอื ระบบไฟฟ้ำ ประปำ และถนนดงัเช่นดำ้นจ ำนวน
ครัง้ทีม่ำท่องเทีย่วในรอบ 1 ปี อยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

อนุวัฒน์ อัศวเอื้อบุญญำ (2553) ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ วิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบ
พฤตกิรรมผู้บรโิภคส ำหรบัธุรกจิท่องเทีย่วโดยผ่ำนเวบ็ไซต์ โดยมจีุดมุ่งหมำยเพื่อเปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมของประชำกรในอนิเตอรเ์น็ททีม่ฐีำนะทำงสงัคมและ เศรษฐกจิต่ำงกนั และกำรเขำ้ใช้
งำนที่ต่ำงกัน ผลจำกกำรจดัเก็บพฤติกรรมผู้บริโภคในกำรเข้ำใช้ งำนเว็บไซต์ท่องเที่ยว 
www.taksintravel.com ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์ที่ให้ขอ้มูลกำรท่องเที่ยวภำยใน ประเทศ โดยใช้กำร
วเิครำะหข์อ้มลูเชงิพรรณนำ (Descriptive Analysis) โดยกำรวเิครำะห ์เปรยีบเทยีบหำค่ำสถติิ
พืน้ฐำนในรปูแบบค่ำรอ้ยละ เพื่อวเิครำะหค์่ำต่ำง  ๆ  จำกสมมตฐิำนกำร วเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบ
ขอ้มูลในส่วนของกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ กำรคน้หำขอ้มลูจำกกำรท ำโฆษณำของ Search Engine 

ผลของกำรวเิครำะห์ท ำให้ทรำบถงึพฤตกิรรมในกำรเขำ้เปิดเวบ็ไซต์ และกลุ่มประเทศที่เขำ้ใช ้
งำน เมื่อไดข้อ้มลูมำวเิครำะหแ์ลว้สำมำรถปรบัเปลีย่นกลุ่มประเทศทีเ่ขำ้ใชง้ำนรวมทัง้ช่วงเวลำ 
ในกำรเขำ้ใช้งำนได้จำกกำรโฆษณำจำก Search Engine เพื่อใหเ้หมำะกบั Travel Affiliate 

Program นอกจำกน้ียงัได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพิ่มเติมของแบบสอบถำมออนไลน์ที่ ให้
ผูบ้รโิภคตอบแบบสอบถำมจำกกำรเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์โดยตรง โดยผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ ์ผ่ำน
อเีมล์ ซึ่งผลที่ได้ท ำให้ทรำบถงึกำรประชำสมัพนัธ์ทำงอีเมล์ว่ำมผีลต่อกำรเข้ำใช้งำนเวบ็ไซต์
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ค่อนขำ้งมำก โดยผลสรุปท ำใหท้รำบถงึกลุ่มผูบ้รโิภคในกำรท่องเทีย่ว  รวมถงึท ำให้เลอืกแพก็
เกจ็ทวัรท์ีจ่ะขำยใหต้รงกลุ่มเป้ำหมำย 

วศิวสัต์ ตระกรุดแก้ว (2546) ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกบั กำรเปิดรบัและกำรใช้ประโยชน์
ขำ่วสำรกำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซตข์องนักศกึษำในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
กำรศึกษำ 1) พฤติกรรมกำรเปิดรบัข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ของนักศึกษำในเขต
กรงุเทพมหำนคร 2) พฤตกิรรมกำรใชป้ระโยชน์ขำ่วสำรกำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์ของนักศกึษำ
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 3) ควำมสมัพนัธ์ของลกัษณะทำงประชำกรกบักำรเปิดรบัข่ำวสำรกำร
ท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์ของนกัศกึษำในเขตกรงุเทพมหำนคร 4) ควำมสมัพนัธข์องกำรเปิดรบักบั
กำรใชป้ระโยชน์ขำ่วสำรกำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์ของนักศกึษำในเขตกรุงเทพมหำนคร ในกำร
วิจยัครัง้น้ีมกีลุ่มตัวอย่ำงเป็นนิสิตนักศึกษำระดบัปริญญำตรีที่ใช้บรกิำรระบบเวิลด์ไวด์เว็บ 
จ ำนวน 400 คน ซึ่งศึกษำในมหำวทิยำลยัในเขตกรุงเทพมหำนคร 6 สถำบนัคอื จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั มหำวทิยำลยักรุงเทพ และมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย เกบ็
รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถำม และวเิครำะหผ์ลเป็น ค่ำรอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำน โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยสถิติ ที-เทส กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดยีว (One-way ANOVA) และผลกำรวเิครำะหด์ว้ยสถติ ิสหสมัพนัธ ์ของเพยีรส์นั  

ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) นักศึกษำที่มคีวำมแตกต่ำงในเรื่อง เพศ อำยุ จะมกีำรเปิดรบั
ข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวผ่ำนเวบ็ไซต์ต่ำงกนั โดยนักศกึษำเพศชำย จะมกีำรเปิดรบัข่ำวสำรกำร
ท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์มำกกว่ำนักศกึษำเพศหญงิ และนักศกึษำทีม่อีำยุมำกกว่ำ 23 ปี จะมกีำร
เปิดรบัขำ่วสำรกำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์มมีำกทีสุ่ด และในส่วนของนักศกึษำทีม่คีวำมแตกต่ำง
ในเรือ่ง ชัน้ปี สำยวชิำ และรำยไดต่้อเดอืนจะมกีำรเปิดรบัข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์ไม่
ต่ำงกนั 2) นกัศกึษำทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัในเรือ่งเพศ อำย ุชัน้ปี สำยวชิำ และรำยไดต่้อเดอืน จะ
มกีำรใช้ประโยชน์ข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ไม่ต่ำงกัน 3) กำรเปิดรบัข่ำวสำรกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนเวบ็ไซต์ของนักศกึษำ มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรใช้ประโยชน์ข่ำวสำรกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเวบ็ไซต ์กล่ำวคอื หำกนกัศกึษำมกีำรเปิดรบัข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์มำกขึน้กจ็ะ
มกีำรใชป้ระโยชน์มำกขึน้ดว้ย ในขณะเดยีวกนั หำกนกัศกึษำมกีำรเปิดรบัข่ำวสำรกำรท่องเทีย่ว
ผ่ำนเว็บไซต์น้อยลงก็จะมกีำรใช้ประโยชน์น้อยลงเช่นกนั 4) โดยภำพรวมแล้วนักศกึษำได้รบั
ประโยชน์จำกกำรเขำ้ชมเวบ็ไซตท์่องเทีย่วในระดบัปำนกลำง 

 

2.5.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างประเทศ 

Stupp, R. et al. (2005) ท ำกำรวจิยัในหวัขอ้ กำรวเิครำะหแ์นวโน้มทำง พฤตกิรรมของ
นักท่องเที่ยวที่มำจำก ประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศออสเตรเลีย ได้วิเครำะห์กำรคำดกำรณ์ กำร
ท่องเที่ยว จำกกำรสังเกตกำรณ์ในอดีต กำรวิเครำะห์ประวตัิศำสตร์ของควำมส ำเร็จ ของ 
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เศรษฐกจิหลงัสงครำมโลกของประเทศญี่ปุ่น ศกึษำจำกปจัจยัทำงสงัคม และนโยบำย (นโยบำย
และกำรปฏริปู) สถำบนัแห่งรฐัของชำต ิสำมำรถช่วยสรำ้งควำมเขำ้ใจไดด้ขีึน้ ในเรื่องกำรเตบิโต
ของกำรท่องเทีย่วนอกประเทศของคนญี่ปุ่น และรปูแบบของแนวโน้มในเรื่อง กำรมำเยอืนของ 
นกัท่องเทีย่วญีปุ่น่สู่ประเทศออสเตรเลยี เพื่อทีจ่ะบรรลุจดุมุง่หมำยเหล่ำน้ี กำรวเิครำะหท์ำงสถติ ิ
แบบอนุกรมเวลำของพฤติกรรมควำมต้องกำรทำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
นักท่องเที่ยว ที่มำจำกประเทศญี่ปุ่น ที่มำท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลยี รำยไตรมำส จำกปี
ค.ศ. 1976 – 2000 ถูกน ำมำตรวจสอบ นอกจำกน้ียงัใชก้ำรวเิครำะหต์วัอย่ำงเพิม่เตมิ ผูว้จิยัยงั
ไดพ้จิำรณำถงึ 3 ขอ้ยอ่ย ทีส่ำคญั ไดแ้ก่ ในไตรมำสที ่1 ปี ค.ศ. 1976 – ไตรมำสที ่2 ของปีค.ศ. 
1987, ไตรมำสที ่3 ปี ค.ศ. 1987– ไตรมำสที ่2 ของปี ค.ศ. 1997, และไตรมำสที ่3 ของปี ค.ศ. 
1997 – ไตรมำสที ่2 ปี ค.ศ. 2000 เพื่อประเมนิผลกระทบของกำรประมำณในกำรเปลีย่นแปลง
ของแนวโน้มที่เกดิขึน้จำกกำรล่มของ ตลำดหุน้ ในปี ค.ศ. 1987 และวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ
และกำรเงนิในปี ค.ศ. 1997 กำรวิเครำะห์ กำรถดถอย อนุกรมเวลำเฉลี่ย ถูกประมำณเพื่อที่จะ
วเิครำะหร์ปูแบบ เพื่อหำทำงเลอืกของแนวโน้มดำ้นพฤตกิรรม และโมเดลต่ำง ๆ 

 Chuma (2014) ท ำกำรวจิยัในหวัขอ้ กรณีศกึษำควำมหมำยทำงสงัคมของกำรใชง้ำน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ของกลุ่ม Digital Natives ในประเทศแอฟรกิำใต้ โดยท ำกำรศกึษำกบักลุ่ม
ตัวอย่ำง Digital Natives ที่เป็นนักศึกษำในระดบัอุดมศึกษำ มหำวิทยำลยัเคปทำวน์ 
(University of Cape Town) อำยุ 19-21 ปี เป็นกำรศกึษำวจิยัแบบผสม ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิำณ 
ด้วยกำรส ำรวจจำกกำรเก็บแบบสอบถำมจ ำนวน 100 ชุด และใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภำพ โดยกำร
อภปิรำยกลุ่ม (Group Discussion) จ ำนวน 2 กลุ่ม ผลกำรวจิยัเชงิปรมิำณพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำง 
Digital Natives ใช้โทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อท ำกจิกรรมทำงกำรศกึษำ เพื่อท ำกจิกรรมทำงสงัคม 
และเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินชวีติประจ ำวนั โดยกลุ่มตวัอย่ำงเพศหญงิ มรีะยะเวลำกำร
ใชง้ำนโทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยเฉลีย่ประมำณ 4 ชัว่โมงครึง่ต่อวนั มำกกว่ำกลุ่มตวัอย่ำงเพศชำย ที่
มีระยะเวลำกำรใช้งำนมำกที่สุดประมำณ 2 ชัว่ โมง ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ พบว่ำ 
โทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระเภทสมำรท์โฟนเป็นสิง่จ ำเป็น (A Must Have) ทีก่ลุ่ม Digital Natives ใน
แอฟรกิำใต้จ ำเป็นต้องม ีหำกปรำศจำกสมำรท์โฟน กลุ่ม Digital Natives จะรูส้กึว่ำงเปล่ำ 
(Nakedness) และโหวงเหง (Withdrawal) ดงัเช่นที่กลุ่มตวัอย่ำงบำงคนกล่ำวว่ำ “สมำร์ทโฟน
เป็นทุกสิง่ทุกอยำ่ง ไมส่ำมำรถด ำเนินชวีติต่อไดห้ำกขำดสมำรท์โฟน หำกแบตเตอรีห่มด จะรูส้กึ
เหมอืนลูกของตนเสยีชวีิต “ควำมรู้สกึที่ขำดสมำร์ทโฟนไม่ได้ สะท้อนให้เห็นว่ำกลุ่ม Digital 

Natives เป็นผูใ้ชง้ำนสมำรท์โฟนแบบกระตอืรอืรน้ (Active Users) มกีำรใชง้ำนสมำรท์โฟนเพื่อ
ด ำรงไว้ซึ่งควำมสมัพนัธ์และอัตลกัษณ์ เป็นกำรใช้งำนที่สะท้อนตวัตนของผู้ใช้ อีกทัง้ยงัมกีำร
ปรบัเปลี่ยนกำรใชง้ำนใหเ้หมำะสมกบักำลเทศะ โดยกลุ่ม Digital Natives มพีฤตกิรรมกำรใช้
งำนโทรศพัท์เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองตำมควำมต้องกำรในกำรด ำเนินชวีิต เช่น ใช้เพื่อเป็น
ปฏทินิแจ้งเตือนกิจกรรมที่ต้องท ำ ตรวจสอบตำรำงเรยีนของตน อีกทัง้ยงัใช้งำนสมำร์ทโฟน 
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เพื่อกำรร่วมมอืประสำนงำนระหว่ำงผูเ้รยีนภำยในชัน้เรยีนด้วย เช่น กำรแบ่งปนั เลคเชอรท์ีจ่ด
ในห้องเรยีน กำรสนทนำเพื่อท ำงำนกลุ่ม ผ่ำนระบบเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์อย่ำง Facebook 

เป็นต้นกลุ่ม Digital Natives เป็นกลุ่มที่มกีำรใช้งำนโทรศพัท์เคลื่อนที่ในกำรเชื่อมต่อกบั
เครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์เพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรศกึษำและควำมบนัเทงิ 

 Smith, Skrbis, and Western (2013) ท ำกำรเปรยีบเทยีบวรรณกรรมและงำนวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิ DigitalNatives พบคุณลกัษณะทีม่รี่วมกนั 8 ประกำรของ Digital Natives  
ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม DigitalNatives มกีำรด ำเนินชวีติและกำรไดม้ำซึง่ควำมรูร้ปูแบบใหม่ 2) เป็นกลุ่ม
ทีข่บัเคลื่อนกำรปฏวิตัดิจิทิลั (Digital Revolution) เพื่อเปลีย่นแปลงสงัคม 3) เป็นผู้ทีม่คีวำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใชง้ำนเทคโนโลยโีดยก ำเนิด 4) มลีกัษณะพหุภำรกจิ (Multi-Tasking) เน้น
กำรท ำงำนเป็นทีม(Team-Oriented) และกำรร่วมมือประสำนงำน (Collaborative) 5) เป็น
เจ้ำของภำษำของภำษำเทคโนโลย ี6) ผูกพนักบักำรเล่นเกม กำรมปีฏสิมัพนัธ์ และกำรลอก
เลยีน (Simulation) 7) ต้องกำรควำมพงึพอใจแบบทนัททีนัใด (Immediate Gratification) 8) มี
กำรสะท้อน (Reflecting) และตอบสนอง (Responding) ต่อเศรษฐกิจควำมรู้ (Knowledge 

Economy) 
 ATLAS Collaboration (2013) ศกึษำวจิยัเรื่อง มุมมองเอเชยีนทีม่ต่ีอกำรใชเ้ทคโนโลยี
กำรเรยีนรูใ้นกลุ่ม Digital Natives เป็นกำรศกึษำวจิยัเชงิปรมิำณ โดยใชแ้บบสอบถำม และวธิี
วจิยัเชงิคุณภำพ โดยกำรสมัภำษณ์กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตวัอย่ำงเป็นกลุ่ม Digital Natives 

ทีเ่ป็นนักศกึษำชัน้ปีที ่1 มหำวทิยำลยัฮ่องกง (University of Hong Kong) ผลวจิยัพบว่ำ กลุ่ม
Digital Natives ไม่ไดใ้ชง้ำนเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนกำรเรยีนรูเ้สมอไป แต่ใชเ้พื่อเสรมิสรำ้ง
พลงัและควำมบนัเทงิส่วนบุคคล (Personal Empowerment and Entertainment) ทัง้น้ี กลุ่ม
Digital Natives ส่วนใหญ่ เป็นผู้บรโิภคเน้ือหำมำกกว่ำสร้ำงเน้ือหำ โดยเฉพำะเน้ือหำเชงิ
วชิำกำรอยำ่งไรกด็ ียงัมกีลุ่มนกัเรยีนทีใ่ชง้ำนเทคโนโลยเีพื่อกำรสื่อสำร กำรเรยีนรู ้กำรเชื่อมต่อ
กบักลุ่มเพื่อนของตน และกำรสรำ้งควำมผูกพนักบับรบิทแวดลอ้ม ทัง้น้ี กลุ่ม Digital Natives 

ส่วนใหญ่คดิเหน็เกีย่วกบักำรใชเ้ทคโนโลยเีพื่อกำรเรยีนกำรสอนในเชงิบวก 

 Henretta (1965) ท ำกำรวจิยักลุ่ม Digital Natives โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อระบุคุณลกัษณะ
หลกั (Key Characteristics) ของกลุ่ม Digital Natives ประเมนิแนวโน้มของเทคโนโลยแีละ
โปรแกรมประยุกต์ที่มอีทิธพิลต่อกลุ่ม Digital Natives ประเมนิพฤตกิรรมกำรใช้สนิค้ำและ
เทคโนโลยอีนัมลีกัษณะเฉพำะของกลุ่ม Digital Natives และท ำควำมเขำ้ใจวธิกีำรของกลุ่ม 
Digital Natives ในกำรแก้ปญัหำหรอื มองหำสิง่ชดเชยหำกปรำศจำกเทคโนโลยกีำรวจิยัน้ี เป็น
กำรวิจยัแบบผสม ใช้วิธีวิจยัเชิงปรมิำณ โดยกำรเก็บแบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำง Digital 

Natives ทีม่อีำย ุ15-30 ปี อำศยัอยูใ่นสหรำชอำณำจกัร สหรฐัอเมรกิำ เยอรมนันีและจนี จ ำนวน 
2,800 คน และใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภำพ โดยกำรสมัภำษณ์ผู้น ำทำงควำมเห็นของกลุ่ม Digital 

Natives จ ำนวน 8 คน  
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 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) กลุ่ม Digital Natives จำกทุกประเทศทีม่กีำรเกบ็ขอ้มลู มรีปูแบบ
กำรด ำเนินชวีติที่ไม่แตกต่ำงกนัมำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มเจเนอเรชัน่อื่นที่มอีำยุมำกกว่ำ 2) 
เป็นกลุ่มทีม่กีำรใชง้ำนผลติภณัฑแ์บรนดแ์อปเป้ิล และใชง้ำนเฟซบุ๊คในกำรสรำ้งปฏสิมัพนฺัธก์บั
ผูอ้ื่นในอตัรำสูง เช่น สรำ้งปฏสิมัพนัธ์กบัครอบครวั เพื่อนเป็นต้น โดยส่วนใหญ่กลุ่มน้ีเหน็ดว้ย
ว่ำหำกไม่มเีทคโนโลย ีจะรูส้กึว่ำถูกตดัขำดจำกเพื่อน และสูญเสยีกำรด ำเนินชวีติส่วนใหญ่ใน
สงัคมจรงิไป 3) เป็นกลุ่มที่มรีูปแบบกำรด ำเนินชีวิตแบบออนไลน์อยู่เสมอ (Always on 

Lifestyles) โดยส่วนใหญ่ใช้สมำร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตำมควำมต้องกำรทุกที่ทุกเวลำ 
รปูแบบกำรด ำเนินชวีติดว้ยมอืถอื (Mobile Lifestyles) ท ำใหด้ ำเนินชวีติไดค้ล่องตวั ยดืหยุ่นขึน้ 
แต่กท็ ำใหม้กีำรวำงแผนล่วงหน้ำน้อยลง นอกจำกน้ี กำรเปิดรบัและใชง้ำนเทคโนโลยตีัง้แต่เดก็ 
ท ำใหเ้ทคโนโลยหีลำยรปูแบบกลำยเป็นส่วนหน่ึงของชวีติ และมอีทิธพิลต่อกำรสรำ้งพฤตกิรรม
ต่ำง ๆ  ในชีวิตประจ ำวนั เช่น พฤติกรรมแบบพหุภำรกิจ(Multitasking) และพฤติกรรมกำร
สื่อสำรในรปูแบบทีร่วดเรว็ เป็นตน้ 4) เป็นกลุ่มทีนิ่ยมใชเ้ทคโนโลยใีหม ่โดยรอ้ยละ 91 ของกลุ่ม
ตวัอยำ่งในจนี รอ้ยละ 84 ของกลุ่มตวัอยำ่งในสหรฐัอเมรกิำและรอ้ยละ 81 ของกลุ่มตวัอย่ำงในส
หรำชอำณำจกัร ระบุว่ำ ตนตอ้งกำรเป็นคนกลุ่มแรกทีไ่ดใ้ชเ้ทคโนโลยใีหม่ล่ำสุด 5) กลุ่ม Digital 

Natives ส่วนใหญ่ มมีุมมองเชงิบวกต่อกำรสรำ้งอตัลกัษณ์อนัเกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ว่ำ 
เทคโนโลยที ำให้ชวีติของตนมสีสีนัและน่ำตื่นเต้น นอกจำกน้ีรอ้ยละ 86 ของกลุ่มตวัอย่ำงชำว
สหรฐัอเมรกิำระบุว่ำ ตนเสพตดิเทคโนโลยใีหม่ แต่อย่ำงไรกต็ำมควำมรูส้กึในเชงิลบทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัเทคโนโลยใีหมย่งัมน้ีอย ขณะทีก่ลุ่ม Digital Natives รอ้ยละ 10 ในเยอรมนันี และรอ้ยละ 23 
ในสหรำชอำณำจกัร ระบุว่ำเทคโนโลยีท ำให้เกดิควำมกดดนัและควำมหวำดกลวั ซึง่แรงกดดนั
ดงักล่ำว ผูเ้ชีย่วชำญวเิครำะหว์่ำมำจำกกำรทีก่ลุ่ม Digital Natives ต้องเชื่อมต่อและอพัเดทอยู่
ตลอดเวลำ โดยผลดงักล่ำวท ำใหเ้กดิกลุ่มคนทีม่องหำหนทำงหลบลีจ้ำกยุคสำรสนเทศในปจัจุบนั 
(Refuge from Today’s Information Age) เพิม่ขึน้ เช่น ต้องกำรวนัหยุดพกัผ่อน หรอื กำรงดใช้
ไอโฟนในวนัอำทติย ์(iPhone-free Sunday) เป็นต้น กระนัน้กำรตดัขำดจำกเทคโนโลยกี็ท ำให้
กลุ่ม Digital Natives รูส้กึเหมอืนถูกลงโทษ ควำมรูส้กึเช่นน้ีเปรยีบเหมอืนกำรอดอำหำรดจิทิลั 
(Digital Diet) หรอืกำรอดใจไม่ใชง้ำนเทคโนโลยดีจิทิลั โดยกลุ่มตวัอย่ำงรอ้ยละ 55.1 เหน็ดว้ย
อย่ำงยิง่กบัข้อควำมที่ว่ำ หำกปรำศจำกเทคโนโลย ีพวกเขำไม่สำมำรถด ำเนินชีวติต่อได้ 6) 
เทคโนโลยเีป็นส่วนส ำคญัของชวีติของกลุ่ม Digital Nativesส่วนใหญ่มกีำรปรบัตวัให้ใช้งำน
เทคโนโลยไีด้อย่ำงเป็นธรรมชำต ิและยอมรบัรูปแบบที่หลำกหลำยของเทคโนโลยไีด้ง่ำย โดย
กลุ่ม Digital Natives เหน็ว่ำหำกใชช้วีติแบบปรำศจำกเทคโนโลย ีจะรูส้กึเปลอืยเปล่ำ (Naked) 
และไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 7) ร้อยละ 73.6 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่ำงยิง่กับข้อควำมที่ว่ำ 
เทคโนโลยใีหม่มคีวำมน่ำเสพตดิหลงใหล รอ้ยละ 84 ของกลุ่มตวัอย่ำงในสหรฐัอเมรกิำระบุว่ำ 
เทคโนโลยใีหมท่ ำใหรู้ส้กึว่ำตนเป็นผูน้ ำ รอ้ยละ 63 ของกลุ่มตวัอยำ่งใน สหรำชอำณำจกัรระบุว่ำ 
หำกปรำศจำกเทคโนโลย ีจะรูส้กึถูกตดัขำดจำกกลุ่มเพื่อน รอ้ยละ 90 ของกลุ่มตวัอย่ำงในจนี
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ระบุว่ำ เทคโนโลยเีพิม่สสีนัให้ชวีติ และร้อยละ 52 ของกลุ่มตวัอย่ำงในเยอรมนี ระบุว่ำ หำก
ปรำศจำกเทคโนโลย ีจะรูส้กึว่ำไมม่ปีระสทิธภิำพและไม่สำมำรถเท่ำทนัควำมรวดเรว็ของชวีติได ้
8) อนิเทอรเ์น็ตคอืส่วนส ำคญัของกำรด ำเนินชวีติเปรยีบเสมอืนกระดูกสนัหลงั (Backbone)ของ
ร่ำงกำยในสงัคมเสมอืน กลุ่ม Digital Natives ใชเ้วลำรอ้ยละ 27.3 ในกำรตดิต่อสื่อสำรกบักลุ่ม
เพื่อน ร้อยละ 20.1 ในกำรท ำงำนอดเิรกด้วยกำรเขำ้ชมเว็บไซต์ที่ตนสนใจเป็นพเิศษ รอ้ยละ 
18.7 ใช้เวลำกบักำรท ำธุระที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัเน้ือหำด้ำนกำรศกึษำ รอ้ยละ 16.6 ใช้เวลำกบั
กำรเล่นเกม และรอ้ยละ 17.3 ใชเ้วลำกบักำรเลอืกซือ้สนิคำ้ออนไลน์และเขำ้ชมเน้ือหำทีเ่กี่ยวกบั
ผูบ้รโิภคตำมแหล่งต่ำง ๆ  9) กลุ่ม Digital Natives เตบิโตมำในภำวะทีข่อ้มูลข่ำวสำรล้นไหล 
(Information Overflow) ขอ้มูลเกอืบทุกชนิดคน้พบได้บนอนิเทอรเ์น็ต ดงันัน้ อตัรำกำรเขำ้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ต ระดบัควำมฉลำดของโปรแกรมกำรคน้หำประสทิธภิำพของตวักรอง และระบบกำร
แจง้เตอืน จงึตอ้งมคีวำมรวดเรว็และเชื่อถอืได ้หำกกลุ่ม Digital Natives ไม่สำมำรถหำขอ้มลูได้
อย่ำงถูกวธิ ีอำจมแีนวโน้มที่จะมองหำขอ้มูลจำกแหล่งอื่นที่ท ำให้ได้ขอ้มลูมำง่ำยกว่ำ 10) กลุ่ม 
Digital Natives ใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตเพื่อตดิต่อสื่อสำร เชื่อมสำยสมัพนัธท์ำงสงัคมเป็นหลกั 11) 
เกดิช่องว่ำงดจิทิลัระหว่ำงกลุ่ม Digital Natives ที่ใชง้ำนเทคโนโลยเีขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ต และใช้
งำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ กบักลุ่มที่ไม่ใช้อินเทอรเ์น็ต ไม่ใช้งำนเทคโนโลย ีและไม่ใช้งำน
เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ โดยกลุ่มที่เขำ้ถงึจะมปีระวตัยิ่อ (Profiles) เครอืข่ำย และสงัคมในโลก
เสมอืน แต่กลุ่มที่เขำ้ไม่ถงึอำจพลำดสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  และไม่ได้เข้ำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
สมำชกิในชุมชนออนไลน์ แมว้่ำกลุ่ม Digital Natives จะมชี่องทำงกำรตดิต่อสื่อสำรที่หลำกหลำย 
แต่กลุ่มน้ีไม่ค่อยมคีวำมเตม็ใจจะสื่อสำรแบบต่อหน้ำ 12) กลุ่ม Digital Natives เป็นผูใ้ชง้ำนทีม่ ี
กำรสรำ้งเน้ือหำและแชร ์ผูกพนักนัเป็นเครอืข่ำยและชุมชนด้วยกำรแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่ำวสำร
และประสบกำรณ์ มกีำรใช้งำนแพลตฟอร์มเครอืข่ำยต่ำง ๆ  เช่น Wikis เพื่อร่วมกนัสร้ำง 
ตรวจสอบ วิพำกษ์ แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนำเน้ือหำเพื่อควำมถูกต้อง โดยกำรร่วมมือ
ประสำนงำนกนัทำงออนไลน์ส่งผลให้ทุกค ำถำมของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ได้รบัค ำตอบจำก
ผูใ้ชง้ำนท่ำนอื่นทีอ่ยูใ่นสงัคมเสมอืน 13) กลุ่ม Digital Natives เป็นผูบ้รโิภคทีม่คีวำมหลกัแหลม 
เป็นผู้บริโภคที่ได้รบักำรให้ควำมรู้และข้อมูลมำอย่ำงดี เพรำะมีกำรใช้งำนเครอืข่ำยสังคม
ออนไลน์ในกำรแลกเปลีย่นขอ้มลูขำ่วสำร ควำมคดิเหน็ และประสบกำรณ์เกี่ยวกบัสนิคำ้และกำร
บริกำรอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ส่งผลให้เป็นผู้บริโภคที่มีกำรเปรียบเทียบรำคำ และ
ตรวจสอบส่วนผสมของสนิค้ำต่ำง ๆ  เป็นผู้ซื้อที่มอีงค์ควำมรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ ์โดยกำรซื้อ
สนิค้ำผ่ำนทำงออนไลน์ของกลุ่ม Digital Natives มกัจะเชื่อถอืค ำแนะน ำค ำบอกต่อ หรอื 
รำยกำรรวีวิสนิคำ้จำกผูอ้ื่น 14) กลุ่ม Digital Natives ใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตเป็นงำนอดเิรก มกีำร
เล่นเกม และเขำ้สู่สงัคมเสมอืนที่มลีกัษณะคู่ขนำนกบัโลกจรงิ มกีำรสร้ำงอตัลกัษณ์เสมอืน ที่
ผู้ใช้งำนจะมปีระวตัิและบุคลกิภำพแตกต่ำงจำกอตัลักษณ์ในโลกจรงิ โดยทัง้โลกจรงิและโลก
เสมอืน มแีนวโน้มว่ำจะเชื่อมต่อกนัมำกขึน้ เน่ืองจำกกำรพฒันำโลกเสมอืน สรำ้งกำรเชื่อมต่อ
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กับประสำทสัมผสัของมนุษย์ผ่ำนปฏิสมัพนัธ์ที่มนุษย์มีต่อสื่อและเทคโนโลย ีเช่นโปรแกรม
ประยกุตส์่วนใหญ่ เมือ่ดำวน์โหลดมำใชง้ำน ผูใ้ชจ้ะเกดิควำมบนัเทงิใจ เป็นตน้ 

Kennedy, Judd, and Waycott (2010) ศกึษำกลุ่ม Net Generation นักเรยีนนักศกึษำ
อำยุ 17-26 ปี จ ำนวน 2,096 คน จำกมหำวทิยำลยั 3 แห่ง ด้วยกำรวเิครำะห์จดักลุ่ม (Cluster 

Analysis) จำกผลกำรวจิยัสำมำรถแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนตำมควำมถีใ่นกำรใชง้ำนเทคโนโลยไีด ้4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1) Power Users กลุ่มผูใ้ชม้ำก มสีดัส่วนรอ้ยละ 14 กลุ่มน้ีมอีตัรำกำรใชเ้ทคโนโลยสีูงสุด
และมคีวำมถี่ในกำรใช้สูงกว่ำกลุ่มอื่นอย่ำงมนีัยส ำคญั 2) Ordinary Users กลุ่มผู้ใช้ทัว่ไป มี
สดัส่วนร้อยละ 27 ผู้เรยีนกลุ่มน้ีใช้งำนเทคโนโลยเีว็บไซต์มำตรฐำน และโทรศพัท์มอืถือเป็น
ประจ ำ แต่โดยเฉลี่ยไม่ชอบใช้งำนเทคโนโลยเีกม และมแีนวโน้มจะไม่ผูกพนักับกิจกรรมที่
เกดิขึน้บน Web 2.0 ทีเ่ป็น Web Publishing และกำรแชรไ์ฟล ์3) Irregular Users กลุ่มผูใ้ชไ้ม่
สม ่ำเสมอ มสีดัส่วนรอ้ยละ 14 ผูเ้รยีนกลุ่มน้ีคลำ้ยกบักลุ่ม Ordinary Users แต่มคีวำมถี่ในกำร
ใชง้ำนเทคโนโลยเีพื่อท ำกจิกรรมน้อยกว่ำ กลุ่มน้ีเป็นผูใ้ช้ผูใ้ช้งำนเทคโนโลยเีวบ็ไซต์มำตรฐำน
และโทรศพัท์มอืถอืปำนกลำง นอกจำกน้ียงัใช้งำนเทคโนโลยีทุกชนิดน้อย ยกเว้นเทคโนโลย ี
Web 2.0 Publishing 4) Basic Users กลุ่มผูใ้ชพ้ื้นฐำน มสีดัส่วนรอ้ยละ ｶｷ กลุ่มน้ีใช้งำน
เทคโนโลยใีหมน้่อยมำก ใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ไซตม์ำตรฐำนน้อยกว่ำสปัดำหล์ะครัง้/เดอืนละครัง้ แต่
กเ็ป็นกลุ่มทีใ่ชง้ำนโทรศพัทม์อืถอืรุน่มำตรฐำนเป็นประจ ำ 

Kernan (2014) ได้ท ำกำรศึกษำ กำรวเิครำะห์ผู้ใช้งำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ มี
ทศันคตต่ิออนิเทอรเ์น็ตในเชงิเครื่องจกัรอนัท ำหน้ำที่เชื่อมต่อผู้ใช้งำนกบัคนแปลกหน้ำ พบว่ำ 
โดยควำมสนใจทัว่ไป (Common Interest) หรอืโดยลกัษณะทำงภูมศิำสตร์ (Geography) 
น้อยลง แต่มทีศันคตต่ิออนิเทอรเ์น็ตว่ำเป็นพืน้ทีซ่ึง่ผูใ้ชง้ำนมุง่เน้นกำรพฒันำ กำรขยำยขอบเขต 
และกำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธท์ีม่อียูใ่นชวีติจรงิเพิม่ขึน้ 

Gochenour (2006) ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกบั พฤติกรรมกำรใช้งำนเครอืข่ำยสงัคม
ออนไลน์ของนักศกึษำปรญิญำตรี พบว่ำ เป็นกลุ่มที่ใช้งำนเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ เสมอืนว่ำ
เป็นโครงสรำ้งพืน้ฐำนในกำรสื่อสำรกบัเครอืข่ำยของเพื่อน และครอบครวัขณะทีเ่ครอืข่ำยสงัคม
ออนไลน์ถูกน ำไปปรบัประยุกต์ให้มรีูปแบบกำรท ำงำนเชงิเทคนิคที่หลำกหลำย กระนัน้ แก่น
ส ำคญัของเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ยงัต้องประกอบไปด้วย ประวตัิย่อที่มองเห็นได้ (Visible 

Profile) ซึ่งในส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นรำยชื่อของเพื่อนที่มคีวำมสมัพนัธ์ภำยใต้เครอืข่ำย ( An 

Articulated List of Friends) โดยเป็นผูท้ีใ่ชง้ำนเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์แบบเดยีวกนั 

Marwick and Boyd (2010) ได้ท ำกำรศกึษำเกี่ยวกบั วธิกีำรทีแ่ต่ละบุคคลซึง่รูจ้กักนั
จำกต่ำงบรบิท มำรวมตวักนัไดใ้นเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์ พบว่ำ กำรเชื่อมต่อรำยชื่อเพื่อน เมื่อ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ได้รบัควำมนิยมเพิ่มขึ้น ท ำให้เกิดกำรเชื่อมต่อกับเพื่อนที่มีควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยจำกบริบทต่ำง ๆ สังคมมำกขึ้นก่อให้เกิดควำมกว้ำงของบริบททำง
ควำมสมัพนัธ ์ตวัอยำ่งเช่น ผูใ้ชง้ำนเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์หน่ึงคน สำมำรถมเีพื่อนในเครอืข่ำย
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เป็นคนในครอบครวั เพื่อนร่วมงำน หรอืสมำชกิในโบสถ์กไ็ด้ เป็นต้น โดยกำรเพิม่ขึน้ของควำม
หลำกหลำยทำงควำมสมัพนัธล์กัษณะน้ี ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อกรณีศกึษำดำ้นกำรพงัทลำยทำง
บรบิท (Context Collapse) อนัหมำยถึง วธิกีำรที่แต่ละบุคคลซึ่งรู้จกักนัจำกต่ำงบรบิท มำ
รวมตวักนัไดใ้นเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์ 

Boyd and Ellison (2007) ไดท้ ำกำรศกึษำเกี่ยวกบั เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ไวด้ำ้นกำร
ให้บรกิำรเวบ็เบรำเซอร ์(Web Browser) ที่ต้องอำศยักำรเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต (Web-Based 

Service) อ ัพบว่ำ จะประกอบดว้ยคุณลกัษณะคอื 1) สรำ้งประวตัยิ่อทีม่ลีกัษณะเป็นสำธำรณะ 
หรอืกึง่สำธำรณะ (Public or SemiPublic Profile) ภำยใต้ระบบทีเ่กี่ยวขอ้งผูกพนักนั (Bounded 

System) 2) เชื่อมต่อรำยชื่อผู้ใช้งำนท่ำนอื่นกับผู้ที่มคีวำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ  3) 
มองเหน็ (View) และขำ้มผ่ำน (Traverse) รำยชื่อของควำมสมัพนัธข์องตนเองและผูอ้ื่นภำยใน
ระบบได ้

Jakins (2006) ไดท้ ำกำรศกึษำเกี่ยวกบั เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ดำ้นกำรส่วนหน่ึงของ
ควำมรุ่งเรอืงดำ้นวฒันธรรมกำรมสี่วนร่วม (Participatory Culture) ทีเ่สรมิสรำ้งพลงัใหผู้ใ้ชง้ำน
สำมำรถสรำ้งเน้ือหำดว้ยตนเองได ้พบว่ำ วฒันธรรมกำรมสี่วนร่วมกม็แีง่มุมที่ท ำใหผู้ใ้ชง้ำนเกดิ
ควำมไม่ปลอดภยัในชวีติประจ ำวนัได้ โดยเกดิจำกกำรทีม่ผีู้ใชง้ำนจ ำนวนหลำยพนัคนสำมำรถ
มองเหน็กนัได้ทุกครัง้ที่เขำ้มำในเครอืข่ำย ขอ้เทจ็จรงิที่ผดิพลำดจะถูกท้ำทำย กำรโกหกจะถูก
เปิดโปง และกำรลอกเลยีนแบบโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย (Plagiarism) จะถูกเปิดเผยกล่ำวไดว้่ำ 
เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ เป็นเครอืข่ำยทีน่อกจำกจะเปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนมสี่วนร่วมซึง่กนัและ
กนัแลว้ ยงัเป็นเครอืขำ่ยทีเ่ปิดโอกำสใหผู้ใ้ชง้ำนตรวจสอบกนัเองดว้ย 



 

 

บทท่ี 3 

 

วิธีการศึกษา 

 

กำรศกึษำเรื่อง “ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัเนทพีและดจิทิลัอมิมแิกรนด์” ครัง้น้ีผู้ศึกษำได้ก ำหนดระเบยีบวธิี
วจิยัไวม้รีำยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 

3.1  รปูแบบกำรศกึษำ 

3.2  ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 

3.3  กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.4  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.5  กำรทดสอบควำมเทีย่วตรงและควำมน่ำเชื่อถอืไดข้องเครือ่งมอื 

3.6  สถติทิีใ่ชว้เิครำะหข์อ้มลู 

 

3.1  รปูแบบการศึกษา 

 

กำรศึกษำในครัง้น้ีเป็นกำรศกึษำในรูปแบบกำรวจิยัเชงิผสมผสำน (Mixed Method) 
โดยใช้กำรวิจยัปริมำณ (QuantitativeResearch) โดยมีแบบสอบถำม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมอืที่ใช้ในกำรศึกษำ และเชงิคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมแีบบสมัภำษณ์ 
(Interview) เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรศกึษำ   
 

3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  

3.2.1  เชิงปริมาณ 

1) ประชำกร 

ประชำกรทีใ่ชใ้นกำรศกึษำครัง้น้ีคอืผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในเขตกรงุเทพมหำนคร 

2) กลุ่มตวัอยำ่ง 

กลุ่มตวัอย่ำงในกำรศกึษำครัง้น้ีคอืผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหำนครโดย
ในกำรเลอืกกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศกึษำครัง้น้ีซึง่ไม่ทรำบจ ำนวนทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึก ำหนด
ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้สูตรในกำรค ำนวณหำกลุ่มตวัอย่ำงแบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่
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แน่นอน (ธำนินทร ์ ศลิป์จำรุ, 2553, น. 70) และก ำหนดค่ำระดบัควำมเชื่อมัน่ 95% จะมคีวำม
คลำดเคลื่อนน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั +5% จะไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่งทีใ่ชใ้นกำรวจิยั จ ำนวน 400 คน 

ดงันัน้ในกำรศกึษำครัง้น้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวนทัง้หมด 400 คนโดยคดักรองเฉพำะผู้
ที่แสวงหำข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์และเคยเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศมำแล้วเท่ำนัน้ 
ด ำเนินกำรแบ่งกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกบุคคลกลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) อำยุ 20-24 
ปี จ ำนวน 200 คน และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์(Digital immigrant) อำยุ 35 ปีขึน้ไปจ ำนวน 200 
คน โดยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตรแบบไม่ทรำบค่ำประชำกรที่แน่นอนและก ำหนดค่ำ
คลำดเคลื่อนน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั +5% จะไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่งทีใ่ชใ้นกำรวจิยั จ ำนวน 400 คน 

 

3.2.2  เชิงคณุภาพ 

ผูใ้ห้ขอ้มลูส ำคญัส ำหรบักำรสมัภำษณ์เพื่อศกึษำเกี่ยวกบัพฤตกิรรมกำรแสวงหำขอ้มูล
ข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์และกำรตัดสินใจท่องเที่ยวของประชำชนในเขต
กรงุเทพมหำนคร จำกกลุ่มช่วงอำย ุ2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงครัง้น้ี อำศัยควำมสมคัรใจในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรให้
สมัภำษณ์ ส ำหรบัผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ คัดเลือกมำจำกกำรสุ่มแบบเฉพำะเจำะจง ( Purposive 

Sampling) จำกกลุ่มช่วงอำยุ 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  1) กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) อำยุ 14-24 ปี 
จ ำนวน 10 รำย และ 2) กลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์(Digital immigrant) อำยุ 35 ปีขึน้ไป จ ำนวน 
10 รำย รวมทัง้สิน้ 20 รำย 

 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  

3.3.1  การสุ่มตวัอย่างส าหรบัเชิงปริมาณ 

กำรศกึษำในครัง้น้ีใช้กำรสุ่มตวัอย่ำงแบบผสม (Mixed Sampling) โดยมขีัน้ตอนและ
รำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1) ขัน้ตอนที ่1 ใชว้ธิกีำรสุ่มตวัอย่ำงแบบโควต้ำ (Quota Sampling) โดยแบ่งเป็น 
ｴ กลุ่มช่วงอำยุ คอื อำยุ 20-24 ปี จ ำนวน 200 คน และกลุ่มอำยุ 35 ปีขึน้ไป จ ำนวน 200 คน 
ในเขตกรงุเทพมหำนคร  

2) ขัน้ตอนที่ 2 ใชว้ธิกีำรสุ่มตวัอย่ำงแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลตำมสดัส่วนที่ได้ก ำหนดไว้ในแต่ละสถำนที่อำทิสถำนศึกษำบรษิัทเอกชน
หน่วยงำนรำชกำรห้ำงสรรพสนิค้ำสถำนศึกษำที่อยู่อำศยัรำ้นให้บรกิำรอนิเทอรเ์น็ตโดยมกีำร
สอบถำมคดัเลอืก (Screening Question) บุคคลทีม่พีฤตกิรรมกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว
ผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ต 
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ผู้ศึกษำได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถำมแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้ซึ่งมี
พฤติกรรมแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหำนครที่มี
โอกำสจะพบกลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมกบักลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวนทัง้หมด 400 คน
โดยแบ่งกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกบุคคลกลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) อำยุ 20-24 ปี 
จ ำนวน 200 คน และกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์(Digital Immigrant) อำย ุ35 ปีขึน้ไป จ ำนวน 200 คน 

 

3.3.2  การสุ่มตวัอย่างส าหรบัเชิงคณุภาพ 

 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงครัง้น้ี อำศัยควำมสมคัรใจในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรให้
สมัภำษณ์ ส ำหรบัผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ คัดเลือกมำจำกกำรสุ่มแบบเฉพำะเจำะจง ( Purposive 

Sampling) จำกกลุ่มช่วงอำย ุ2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1) กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) อำยุ อำยุ 20-24 ปี จ ำนวน 10 รำย 

ดงัน้ี 

(1) นำยนภดล แข็งกำรนำนักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 1 ปี อำย ุ20 ปี 

(2) นำยอนุกูล เพ็ชรยัง่ยืนนักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 1 ปีอำย ุ20 ปี 

(3) นำยวิชัย มูลทองค ำนักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 3 ปี อำย ุ20 ปี 

(4) นำยณรงค์ชัย มณีโชตินักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 1 ปี อำย ุ22 ปี 

(5) นำงสำวพรพรรณ อนันต์โชตินักศึกษำมหำวทิยำลยั มปีระสบกำรณ์
กำรท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 3 ปี อำย ุ22 ปี 

(6) นำงสำวมณีรตัน์ วงศ์เกตุ นักศกึษำมหำวทิยำลยั มปีระสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 2 ปี อำย ุ23 ปี 

(7) นำยรณชยั บุญเลศินักศกึษำมหำวทิยำลยั มปีระสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว 
ไมต่ ่ำกว่ำ 2 ปี อำย ุ23 ปี 

(8) นำงสำวศรสีุดำ โพธิฉ์ัตร นักศึกษำมหำวทิยำลยั มปีระสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 3 ปี อำย ุ24 ปี 

(9) นำยอศิรำ คงแดงนักศกึษำมหำวทิยำลยั มปีระสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ว 
ไมต่ ่ำกว่ำ 4 ปี อำย ุ24 ปี 

(10) นำยกิติพันธ์ คงเพ็ชรนักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว ไมต่ ่ำกว่ำ 5 ปี อำย ุ24 ปี 
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2) กลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด์ (Digital Immigrant) อำยุ 35 ปีขึ้นไป จ ำนวน 10 
รำย  ดงัน้ี 

1) นำยอนุพงศ์ พัฒนแสงประกอบธุรกิจส่วนตัว ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 20 ปี อำย ุ49 ปี 

2) นำยเทอดเกียรติ ภำระจ่ำประกอบธุรกิจส่วนตัว ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 19 ปี อำย ุ53 ปี 

3) นำยวษิณุ แก้วอ ำนำจพนักงำนบรษิทัเอกชน ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ว 
7 ปี อำย ุ36 ปี 

4) นำงสำว อณุภำ อเสฮงัภมิุข ประกอบธุรกิจส่วนตวั ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 12 ปีอำย ุ42 ปี 

5) นำงสำว ปภำวรนิท์ วงษ์เกษ ประกอบธุรกจิส่วนตวั ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 10 ปี อำย ุ51 ปี 

6) นำงสำว ทพีวรรณ บุญูทอง พนักงำนบรษิัทเอกชน ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 9 ปี อำย ุ43 ปี 

7) นำงสำว มณีรตัน์ ขนัทอง พนักงำนบรษิัทเอกชน ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 14 ปี อำย ุ40 ปี 

8) นำงสำว วำสนำ ชัยโซต พนักงำนบริษัทเอกชน ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 7 ปีอำย ุ49 ปี 

9) นำงสำว วมิลรตัน์ ดิน์วงษ์ยอด ประกอบธุรกจิส่วนตวั ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 4 ปี อำย ุ39 ปี 

10) นำงสำว สิรนิทพิย์ บุตตำ พนักงำนบรษิัทเอกชน ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ว 5 ปี อำย ุ41 ปี 

จำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 20 รำย โดยคัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง 
(Purposive sampling) จำกผู้ใช้บรกิำรที่มปีระสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนกำรสัง่จองหรอืซื้อ
แพคเก็จท่องเที่ยวภำยในประเทศจำกเวบ็ไซต์ท่องเที่ยวต่ำง  ๆ  ที่ใหค้วำมร่วมมอืในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

 

3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

3.4.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมลูเชิงปริมาณ 

เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถำม 1 ชุดซึง่เป็นแบบสอบถำมชนิดปลำย
ปิด (Close-Ended Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ตอบแบบสอบถำมเอง(Self-

Administered Questionnaire) โดยแบ่งโครงสรำ้งของแบบสอบถำมออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 
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ส่วนที ่1  ค ำถำมคดัเลอืกโดยแบ่งเป็นขอ้ค ำถำม ไดแ้ก่ 

1.1  ท่ำนอำยเุท่ำใด 

1.2  ประสบกำรณ์กำรตดัสนิใจวำงแผนท่องเทีย่วผ่ำนสื่อออนไลน์ 

ส่วนที ่2  ค ำถำมเกี่ยวกบัลกัษณะลกัษณะทำงประชำกรของกลุ่มตวัอย่ำงโดยแบ่งเป็น
ลกัษณะทำงประชำกรทำงดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี ไดแ้ก่  (เกษรำ เกดิมงคล, 2546) 

2.1  ลกัษณะทำงประชำกร ได้แก่ ลกัษณะทำงดำ้นเพศอำยุระดบักำรศกึษำ
อำชพีสถำนภำพทำงครอบครวัรำยไดต่้อเดอืนจ ำนวน 6 ขอ้ 

2.2  ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยได้แก่ ควำมบ่อยครัง้ที่
เดินทำงท่องเที่ยวระยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเที่ยวแต่ละครัง้โดยเฉลี่ยผู้ร่วมเดินทำงและ
ประเภทสถำนทีท่่องเทีย่วทีช่อบเดนิทำงไปเทีย่วจ ำนวน 6 ขอ้ 

ส่วนที ่3  ค ำถำมเกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัเนทพี และ
ดจิทิลัอมิมแิกรนดป์ระกอบดว้ย  

3.1  ประเภทของเวบ็ไซตท์ีเ่ขำ้ไปแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วจ ำนวน 11 ขอ้  
3.2  กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ในประเดน็ต่ำงๆ 

จ ำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดินทำงด้ำนที่พกั และด้ำนอำหำรและ
เครือ่งดื่ม จ ำนวน 20 ขอ้  

ค ำถำมเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์มจี ำนวน
รวมทัง้หมด 31 ขอ้ 

ส่วนที ่4 ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยได้แก่ ระยะเวลำกำรใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนัควำมบ่อยในกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตระยะเวลำกำรใช้ส ื่อ
อนิเทอรเ์น็ตในแต่ละครัง้ช่วงเวลำกำรใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตในแต่ละวนัสถำนทีท่ี่ใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ต
เป็นประจ ำวตัถุประสงคข์องกำรใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตจ ำนวน 6 ขอ้ 

สว่นที ่5  กำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ ดำ้นสถำนที่
ท่องเทีย่วดำ้นกำรเดนิทำงดำ้นทีพ่กั และดำ้นอำหำรและเครือ่งดื่ม จ ำนวน 20 ขอ้ 

ส่วนที ่6 ค ำถำมเกี่ยวกบักำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยว ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว
ดำ้นกำรเดนิทำงดำ้นทีพ่กัและดำ้นอำหำรและเครือ่งดื่มจ ำนวน 20 ขอ้ 

กำรวดัค่ำตวัแปรพฤตกิรรมกรรมแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ต 

ผู้ศึกษำประเมินควำมบ่อยครัง้ในกำรเข้ำแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตโดยใช้ค ำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำให้ผู้ตอบแบบสอบถำมให้น ้ำหนักจำ ก
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบัจำกสูงทีสุ่ดถงึต ่ำทีสุ่ดโดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนดงัน้ี (บุญชม 
ศรสีะอำด, 2549) 
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เขำ้บ่อยมำกทีสุ่ด ให ้ 5  คะแนน 

เขำ้บ่อยมำก  ให ้ 4  คะแนน 

เขำ้บ่อยปำนกลำง ให ้ 3  คะแนน 

เขำ้บ่อยน้อย  ให ้ 2  คะแนน 

เขำ้บ่อยน้อยทีสุ่ด ให ้ 1  คะแนน 

จำกนัน้ได้ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนค่ำเฉลี่ยในกำรแปลควำมหำยของระดบัของควำม
บ่อยครัง้ในกำรเข้ำแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่ำงโดยจดั
เกณฑแ์บ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

 กำรวดัค่ำตวัแปรกำรตดัสนิใจ 

ผู้ศึกษำประเมนิควำมบ่อยครัง้ในกำรใช้ข้อมูลท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่ำงได้ตัดสินใจ
เดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศหลงัจำกแสวงหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตโดย
ใชค้ ำถำมแบบใหเ้ลอืกตอบโดยก ำหนดค่ำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนดงัน้ี 

ใชทุ้กครัง้  ให ้ 5 คะแนน 

ใชบ้ำงครัง้  ให ้ 4 คะแนน 

ใชบ้ำ้งไมใ่ชบ้ำ้ง  ให ้ 3  คะแนน 

ไมค่่อนใชถ้ำ้ไมจ่ ำเป็น ให ้ 2  คะแนน 

ไมเ่คยใชเ้ลย  ให ้ 1  คะแนน 

จำกนัน้ได้ใช้เกณฑก์ำรให้คะแนนค่ำเฉลี่ยในกำรแปลควำมหมำยของกำรน ำขอ้มูลมำ
วำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศของกลุ่มตวัอย่ำงโดยจดัเกณฑแ์บ่งเป็น  5 ระดบั
ดงัน้ี 

จ ำนวนค่ำคะแนนสงูสุด–จ ำนวนค่ำคะแนนต ่ำสุด  =           5 - 1      = 0.80 

จ ำนวนค่ำคะแนนทัง้หมด         5 

 

1.00-1.80  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูไปช่วยในกำรตดัสนิใจเดนิทำง 
    ท่องเทีย่วภำยในประเทศน้อยทีสุ่ด 

1.81-2.60  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูไปช่วยในกำรตดัสนิใจเดนิทำง 
    ท่องเทีย่วภำยในประเทศน้อย 

2.61-3.40  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูไปช่วยในกำรตดัสนิใจเดนิทำง 
    ท่องเทีย่วภำยในประเทศปำนกลำง 
3.41-4.20  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูไปช่วยในกำรตดัสนิใจเดนิทำง 
    ท่องเทีย่วภำยในประเทศมำก 

4.21-5.00  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูไปช่วยในกำรตดัสนิใจเดนิทำง 
    ท่องเทีย่วภำยในประเทศมำกทีสุ่ด 
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นอกจำกน้ีผูศ้กึษำยงัประประเมนิควำมบ่อยครัง้ในกำรน ำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วทีแ่สวงหำ
ได้จำกสื่ออินเทอร์เน็ตไปใช้ในกำรตดัสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศอีกด้วยโดยใช้
ค ำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำใหผู้ต้อบแบบสอบถำมใหน้ ้ำหนักจำกมำตรำส่วนประมำณค่ำ
5 ระดบัจำกสงูทีสุ่ดถงึต ่ำทีสุ่ดโดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรสีะอำด, 2549) 

ใชบ้่อยมำกทีสุ่ด  ให ้ 5  คะแนน 

ใชบ้่อยมำก  ให ้ 4  คะแนน 

ใชบ้่อยปำนกลำง ให ้ 3  คะแนน 

ใชบ้่อยน้อย  ให ้ 2  คะแนน 

ใชบ้่อยน้อยทีสุ่ด  ให ้ 1  คะแนน 

จำกนัน้ได้ใช้เกณฑก์ำรให้คะแนนค่ำเฉลี่ยในกำรแปลควำมหมำยของระดบัของควำม
มำกน้อยในกำรน ำข้อมูลกำรท่องเที่ยวด้ำนต่ำง ๆ จำกสื่ออินเทอร์เน็ตไปช่วยในใช้ในกำร
ตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศโดยจดัเกณฑแ์บ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

 

จ ำนวนค่ำคะแนนสงูสุด–จ ำนวนค่ำคะแนนต ่ำสุด            = 5 – 1 

จ ำนวนค่ำคะแนนทัง้หมด        5 

     = 0.80 

 

1.00-1.80  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูมำวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 

    ภำยในประเทศน้อยทีสุ่ด 

1.81-2.60  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูมำวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 

    ภำยในประเทศน้อย 

2.61-3.40  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูมำวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 

    ภำยในประเทศปำนกลำง 
3.41-4.20  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูมำวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 

    ภำยในประเทศมำก 

4.21-5.00  หมำยถงึ มกีำรน ำขอ้มลูมำวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 

    ภำยในประเทศมำกทีสุ่ด 

 

3.4.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ 

ส ำหรบักำรศกึษำเชงิคุณภำพน้ี จะใชแ้บบสมัภำษณ์เกีย่วกบัประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ว
และกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มดจิทิลัเนทพีและดจิทิลัอิมมแิก
รนด์โดยสมัภำษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อ
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เวบ็ไซต์และกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครมลีกัษณะปลำยเปิด
ชนิดเตมิค ำ ประกอบดว้ยค ำถำม 2 ส่วนหลกัของพฤตกิรรม  ดงัน้ี 

1) ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของท่ำน เป็น
อยำ่งไร  

(1) ควำมบ่อยครัง้ทีไ่ปท่องเทีย่วมคีวำมบ่อยครัง้มำกน้อยเพยีงใด 

(2) เทีย่วทีไ่หน วำงแผนเดนิทำงไป และตดัสนิใจจำกปจัจยัใดหรอืเหตุผล
อยำ่งไรบำ้ง 

(3) กระบวนกำรค้นหำขอ้มูลในเวบ็ไซต์กำรท่องเที่ยว ท่ำนค้นหำอย่ำงไร
บำ้ง บ่อยครัง้เพยีงไร 

(4) ขอ้มลูทีท่่ำนแสวงหำขอ้มลูจำกอนิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซต์กำรท่องเทีย่วต่ำง ๆ 
เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัอะไรบำ้ง 

2) กำรตดัสนิใจท่องเที่ยวของผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ เป็นอยำ่งไร 

(1) ท่ำนตัดสินใจท่องเที่ยวโดยเลือกประเภทของกำรท่องเที่ยวแบบใด 
อยำ่งไรบำ้ง 

(2) เลอืกท่องเทีย่วอยำ่งไร 

(3) ปจัจยัทีท่ ำใหท่้ำนตดัสนิใจท่องเทีย่วคอือะไร 

(4) ควำมคิดเห็นทัว่ไประหว่ำงกำรท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตที่ท ำให้สนใจ
เดนิทำงท่องเทีย่ว 

 

3.5  การทดสอบความเท่ียวตรงและความน่าเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ 

 

ในกำรศกึษำครัง้น้ีผู้ศกึษำไดท้ ำกำรทดสอบควำมเทีย่งตรง (Validity) และควำมเชื่อถอืได ้
(Reliability) ของแบบสอบถำมก่อนน ำแบบสอบถำมไปเก็บขอ้มูลจรงิดงัน้ี  (บุญชม ศรสีะอำด, 

2549) 
1) ทดสอบควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยกำรน ำแบบสอบถำมไปปรึกษำ

ผูเ้ชีย่วชำญในส่วนของเน้ือหำและภำษำทีใ่ช ้(Content Validity) ตลอดจนควำมครอบคลุมของ
ประเดน็ค ำถำม 

2) ทดสอบควำมเชื่อได้ถือ (Reliability) โดยกำรน ำแบบสอบถำมไปทดสอบ
ก่อนน ำไปใชไ้ดจ้รงิ (Pre-test) กบักลุ่มคนทีใ่ชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตจ ำนวนทัง้สิน้ 30 คนแลว้จงึน ำไป
ทดสอบหำค่ำควำมเชื่อมัน่ของแบบสอบถำมในส่วนที่ 2 และ 3 โดยใช้วธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟำ 
(Alpha-Coefficient) ของ Cronbachซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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ü =  ค่ำสมัประสทิธิข์องควำมเชื่อมัน่ 

k  = จ ำนวนขอ้ของแบบแบบสอบถำม 

S
2 

i =  ควำมแปรปรวน (variance) ของขอ้ i 

S
2 

t =  ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

ในกำรทดสอบค่ำสมัประสทิธิค์วำมเชื่อมัน่ของแบบสอบถำมพบว่ำได้ค่ำควำมเชื่อมัน่
ของแบบสอบถำมเท่ำกบั 0.944 ซึ่งจำกกำรทดสอบค่ำสมัประสทิธิข์องควำมน่ำเชื่อถือ
(Reliability Coefficient) ของแบบสอบถำมผลทีไ่ด้นัน้มคี่ำมำกกว่ำ 0.8 ซึ่งมคี่ำควำมเชื่อถอื
เพยีงพอทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรเกบ็ขอ้มลู (บุญชม ศรสีะอำด, 2549) 

 

3.6  สถิติท่ีใช้วิเคราะหข้์อมลู 

  

3.6.1  การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 

เมื่อท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบควำมถูกต้องเรยีบรอ้ยแล้วจงึส่งไปลงรหสั
(Coding) และค ำนวณดว้ยโปรแกรมส ำเรจ็รปู SPSS for Windows เพื่อค ำนวณค่ำสถติต่ิำง ๆ 
และอธบิำยผลกำรศกึษำโดยแยกออกเป็น 

1) กำรวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนำ (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่ำ
รอ้ยละ (Percentage) ค่ำเฉลีย่ (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
เพื่อใชอ้ธบิำยขอ้มลูเกี่ยวกบักลุ่มตวัอย่ำงในเรื่องลกัษณะทำงประชำกรซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะ
ทำงประชำกรพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตทัว่ไปและพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวทัว่ไปโดยจะ
น ำเสนอขอ้มลูโดยใชต้ำรำงแจกแจงควำมถี่ 

2) กำรวเิครำะห์ข้อมูลสถิติเชงิอนุมำน (Inferential Statistics) ได้แก่ กำร
ทดสอบค่ำ T (T-Test) กำรวเิครำะหค์วำมแปรปรวนแบบทำงเดยีว (One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลีย่ของกลุ่มตวัแปรอสิระตำมสมมตฐิำนแต่ละขอ้ 

 

3.6.2  การวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 

1)  ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มลู  
2)  จ ำแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้น ำมำจ ำแนกและจัด

หมวดหมูอ่อกใหเ้ป็นระบบ  
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3)  วเิครำะหข์อ้มลูโดยกำรตคีวำมสรำ้งขอ้สรปุแบบอุปนัย (Analytic Induction) 
เป็นกำรน ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ทีเ่กดิขึน้มำวเิครำะหเ์พื่อหำบทสรุปร่วมกนัของเรอืง
นัน้  

4)  น ำเสนอขอ้มลูเป็นขอ้ควำมแบบบรรยำย 

 



 

   

บทท่ี  4 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

กำรศกึษำเรื่อง  ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิัลเนทีพและดิจิทลัอิมมิแกรนด์มวี ัตถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำร
ตดัสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตดัสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิลั เนทีฟ (Digital 

Natives) 2) เพื่อศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลั 
อิมมแิกรนด์ (Digital Immigrant)  และ 3) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำร
แสวงหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออนิเตอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและ
กำรตดัสนิใจท่องเที่ยวของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์
(Digital Immigrant) ทีแ่ตกต่ำงกนัมผีลกำรรำยงำนผล แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนปรมิำณ และ
ส่วนคุณภำพดงัน้ี 

 

ｶ.ｳ  ส่วนท่ี 1  ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

4.1.1 ตอนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทำงประชำกรของผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลัเนทพี 
และดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 

4.1.2 ตอนที ่ 2 พฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลัเนทพี และดจิทิลัอมิมแิกรนด ์

4.1.3 ตอนที ่3 ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลัเนทพี 
และดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 

4.1.4 ตอนที ่4 กำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลัเน
ทพี และดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 

4.1.5 ตอนที ่5 กำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลัเนทพี และดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 
4.1.6 ตอนที ่6 กำรทดสอบสมมตฐิำน 
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4.1.1 ตอนท่ี 1  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่ม
ดิจิทลัเนทีพ และดิจิทลัอิมมิแกรนด ์

 

ตารางท่ี 4.1  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมเพศ 

 

เพศ กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 107 53.5 112 56.0 

หญงิ 93 46.5 88 44.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที ่ 4.1  พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่เป็นเพศ ชำย 
จ ำนวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 และ เพศ หญงิ จ ำนวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชำย จ ำนวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 
ｷｸ.ｲ และเพศ หญงิ จ ำนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมอำยุ 
 

อายุ กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

20 - 24 ปี 200 100.0 - - 

35 - 39 ปี - - 126 63.0 

40 - 44 ปี - - 54 27.0 

45 - 49 ปี - - 20 10.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที ่ 4.2  พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มอีำยุ 20 - 24 

ปี จ ำนวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มอีำยุ 35 - 39 ปี จ ำนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
63.0 รองลงมำ 40 - 44 ปี จ ำนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 และ 45 - 49 ปี จ ำนวน 20 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 

 

ระดบัการศึกษา กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศกึษำ - - 18 9.0 

มธัยมศกึษำ/ปวช./
ปวส.หรอือนุปรญิญำ 

58 29.0 32 16.0 

ปรญิญำตร ี 142 71.0 103 51.5 

ปรญิญำโทหรอืสงูกว่ำ - - 47 23.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที ่ 4.3 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มรีะดบักำรศกึษำ
ปริญญำตรีจ ำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมำ มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส.หรือ
อนุปรญิญำจ ำนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0  

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มรีะดบักำรศกึษำปรญิญำตรจี ำนวน 103 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 51.5 รองลงมำ ปรญิญำโทหรอืสูงกว่ำจ ำนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 และ 
มธัยมศกึษำ/ปวช./ปวส.หรอือนุปรญิญำจ ำนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0  

 

ตารางท่ี 4.4  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมอำชพี 

 

อาชีพ กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษำ 43 21.5 - - 

ขำ้รำชกำร/พนกังำน
รฐัวสิำหกจิ 

20 10.0 39 19.5 

พนกังำนบรษิทั/ลกูจำ้ง
เอกชน 

111 55.5 87 43.5 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 26 13.0 74 37.0 

แมบ่ำ้น/เกษยีณ - - - - 

รวม 200 100.0 200 100.0 
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จำกตำรำงที่  4.4 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มอีำชพีพนักงำน
บรษิทั/ลูกจำ้งเอกชน จ ำนวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.5 รองลงมำ นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษำ
จ ำนวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 21.5 และ ประกอบธุรกจิส่วนตวัจ ำนวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 
13.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ส่วนใหญ่มอีำชพีพนักงำนบรษิทั/ลูกจำ้งเอกชนจ ำนวน 87

คน คดิเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมำ ประกอบธุรกิจส่วนตวัจ ำนวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 37.0 
และ ขำ้รำชกำร/พนกังำนรฐัวสิำหกจิจ ำนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

 

สถานภาพ กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โสด 120 60.0 107 53.5 

สมรสมบีุตร 32 16.0 24 12.0 

สมรสไมม่บีุตร 48 24.0 43 21.5 

หยำ่รำ้ง /หมำ้ย - - 26 13.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที ่ 4.5 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มสีถำนภำพโสด 
จ ำนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.0  รองลงมำ สมรสไม่มบีุตร จ ำนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
24.0 และ สมรสมบีุตรจ ำนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มสีถำนภำพโสด จ ำนวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
53.5 รองลงมำ สมรสไมม่บีุตร จ ำนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ  21.5 และ หย่ำรำ้ง /หมำ้ยจ ำนวน 
26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมรำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท 5 2.5 86 43.0 

5,000-15,000 บำท 99 49.5 49 24.5 

15,001-25,000 บำท 49 24.5 40 20.0 

25,001-35,000 บำท 47 23.5 25 12.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที ่ 4.ｸ พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่รำยได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 5,000-15,000 บำทจ ำนวน 99  คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมำ รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
15,001-25,000 บำทจ ำนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 และ รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001-

35,000 บำทจ ำนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ำกว่ำ  5,000 บำท จ ำนวน 
86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 รองลงมำ รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  5,000-15,000 บำทจ ำนวน 49 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 และ รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บำทจ ำนวน 40  คน คดิเป็นรอ้ยละ 
20.0 

 

4.1.2 ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้ส่ือเวบ็ไซตข์องกลุ่มดิจิทลัเนทีพและ 

 ดิจิทอัลอิมมิแกรนด ์

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซตต่์อปี 

 

ระยะเวลาการใช้ส่ือ
เวบ็ไซตต่์อปี 

กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 3 ปี - - 112 56.0 

3-6 ปี 131 65.5 64 32.0 

7-10 ปี 69 34.5 24 12.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
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จำกตำรำงที ่ 4.7 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มรีะยะเวลำกำร
ใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 3-6 ปีจ ำนวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.5 รองลงมำ 7-10 ปีจ ำนวน 69 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 34.5 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มรีะยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์น้อยกว่ำ 3 ปีจ ำนวน 
112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 รองลงมำ 3-6 ปีจ ำนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 และ 7-10 ปี
จ ำนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 

 

ตารางท่ี 4.8  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมควำมบ่อยในกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 
 

ความบ่อยในการใช้ส่ือ
เวบ็ไซต์ 

กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1-2 วนั/สปัดำห์ - - 20 10.0 

3-4 วนั/สปัดำห์ - - 119 59.5 

5-6 วนั/สปัดำห์ 21 10.5 61 30.5 

ทุกวนั 179 89.5 - - 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที่  4.8 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มคีวำมบ่อยใน
กำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ทุกวนัจ ำนวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.5 รองลงมำ 5-6 วนั/สปัดำหจ์ ำนวน 
21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มคีวำมบ่อยในกำรใช้สื่อเวบ็ไซต์ 3-4 วนั/สปัดำห์
จ ำนวน 119  คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 รองลงมำ 5-6 วนั/สปัดำห ์จ ำนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
30.5 และ 1-2 วนั/สปัดำหจ์ ำนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 

 

ตารางท่ี 4.9  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซตต่์อวนั 

 

ระยะเวลาการใช้ส่ือ
เวบ็ไซตต่์อวนั 

กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 3 ชัว่โมง 16 8.0 110 55.0 

3-5 ชัว่โมง 12 6.0 74 37.0 

6-8 ชัว่โมง 23 11.5 - - 

มำกกว่ำ  8 ชัว่โมงขึน้ไป 149 74.5 16 8.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
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จำกตำรำงที ่ 4.9 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟี ส่วนใหญ่มรีะยะเวลำกำร
ใชส้ื่อเวบ็ไซต์มำกกว่ำ  8 ชัว่โมงขึน้ไปจ ำนวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 รองลงมำ 6-8 

ชัว่โมง จ ำนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 และ น้อยกว่ำ 3 ชัว่โมงจ ำนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
8.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มรีะยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์  น้อยกว่ำ  3 ชัว่โมง
จ ำนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 รองลงมำ 3-5 ชัว่โมงจ ำนวน 74คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 
และ มำกกว่ำ  8 ชัว่โมงขึน้ไป จ ำนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมช่วงเวลำทีเ่ลอืกใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 
 

ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้ส่ือ
เวบ็ไซต์ 

กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

06.00-09.00 น. - - 29 14.5 

09.01-12.00 น. - - 23 11.5 

12.01-15.00 น. 52 26.0 50 25.0 

15.01-18.00 น. 68 34.0 88 44.0 

18.01-21.00 น. 36 18.0 10 5.0 

00.01-03.00 น. 44 22.0 - - 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที่  4.10 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มชี่วงเวลำที่
เลอืกใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 15.01-18.00 น.จ ำนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 รองลงมำ 12.01-15.00 น. 
จ ำนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 และ 00.01-03.00 น.จ ำนวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ส่วนใหญ่มชี่วงเวลำที่เลอืกใชส้ื่อเวบ็ไซต์15.01-18.00 น.
จ ำนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมำ 12.01-15.00 น. จ ำนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
25.0 และ 06.00-09.00 น. จ ำนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมสถำนทีท่ีใ่ชส้ื่อเวบ็ไซต์ 
 

สถานท่ีท่ีใช้ส่ือเวบ็ไซต์ กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บำ้น 7 3.5 110 55.0 

โรงเรยีน/สถำนศกึษำ 58 29.0 - - 

รำ้นบรกิำรอนิเทอรเ์น็ต - - 17 8.5 

ทีท่ ำงำน 135 67.5 73 36.5 

รวม 200 100.0 17 8.5 

  

จำกตำรำงที ่ 4.ｳｳ พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มสีถำนทีท่ีใ่ช้
สื่อเวบ็ไซต์คอื ที่ท ำงำนจ ำนวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.5 รองลงมำ โรงเรยีน/สถำนศกึษำ 
จ ำนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 และ บำ้นจ ำนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มสีถำนทีท่ีใ่ชส้ื่อเวบ็ไซต์ คอื บำ้นจ ำนวน 110 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 รองลงมำ ที่ท ำงำนจ ำนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 และ รำ้นบรกิำร
อนิเทอรเ์น็ตจ ำนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 

 

ตารางท่ี 4.12  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำม จดุมุง่หมำยของกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 
 

จดุมุ่งหมายของการใช้ส่ือเวบ็ไซต์ กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิ
แกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อเีมล ์ 13 6.5 6 3.0 

อำ่นหรอืแสดงควำมเหน็บนบอรด์และเขยีนบลอ็ก 39 19.5 13 6.5 

เล่นเกมส ์ 20 10.0 18 9.0 

คน้หำขอ้มลูและตดิตำมขำ่วตำมเวบ็ขำ่ว 25 12.5 - - 

ชมสนิคำ้โดยอำจจะซือ้หรอืไม่กไ็ด้ 19 9.5 30 15.0 

ดำวน์โหลดซอฟแวร/์เกมส/์ภำพยนตรห์รอืเพลง - - 17 8.5 

แชท/สือ่สำรในชมุชนออนไลน์เชน่facebook, twitter, 

instagram 
54 27.0 75 37.5 

ฟงัเพลง/ดภูำพยนตร/์ดดูวง/ดกูฬีำ/ชมทวีหีรอืวทิยุ
ออนไลน์/คลปิวดีโีอ 

30 15.0 41 20.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
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จำกตำรำงที่  4.12 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มจีุดมุ่งหมำย
ของกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์คอื ออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram จ ำนวน 54 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 27.0 รองลงมำ อ่ำนหรอืแสดงควำมเหน็บนบอรด์และเขยีนบลอ็ก จ ำนวน 39 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 19.5 และ ฟงัเพลง/ดูภำพยนตร/์ดูดวง/ดูกฬีำ/ชมทวีหีรอืวทิยุออนไลน์/คลปิวดีโีอ
จ ำนวน ｵｲ คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 

ส่วนกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์ส่วนใหญ่มจีุดมุ่งหมำยของกำรใช้สื่อเว็บไซต์ คอื แชท/
สื่อสำรในชุมชนออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram จ ำนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
37.5 รองลงมำ ฟงัเพลง/ดูภำพยนตร/์ดูดวง/ดูกฬีำ/ชมทวีหีรอืวทิยุออนไลน์/คลปิวดีโีอ จ ำนวน 
41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5  และ ชมสนิคำ้โดยอำจจะซือ้หรอืไม่กไ็ดจ้ ำนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
15.0 

 

4.1.3 ตอนท่ี 3  ประสบการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทยของกลุ่ม 

 ดิจิทลัเนทีพและดิจิทลัอิมมิแกรนด ์

 

ตารางท่ี 4.13  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำมควำมถี่ 
 

ความถ่ี กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1-3 ครัง้/ปี 182 91.0 168 84.0 

10-12 ครัง้/ปี 18 9.0 32 16.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที่  4.13 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลัเนทฟี ส่วนใหญ่มคีวำมถี่ใน
กำรท่องเทีย่ว 1-3 ครัง้/ปีจ ำนวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.0 รองลงมำ 10-12 ครัง้/ปี จ ำนวน 
18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 

 ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มคีวำมถี่ในกำรท่องเทีย่ว 1-3 ครัง้/ปีจ ำนวน 168

คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.0 รองลงมำ 10-12 ครัง้/ปี จ ำนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำม ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรท่องเทีย่ว 

 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท 45 22.5 46 23.0 

5,000-15,000 บำท 90 45.0 88 44.0 

15,001-25,000 บำท 65 32.5 66 33.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที่  4.14 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มคี่ำใช้จ่ำยใน
กำรท่องเทีย่ว 5,000-15,000 บำทจ ำนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมำ 15,001-25,000 

บำทจ ำนวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 และ ต ่ำกว่ำ 5,000 บำทจ ำนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
22.5 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มคี่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่ว 5,000-15,000 บำท
จ ำนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมำ 15,001-25,000 บำทจ ำนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
33.0  และ ต ่ำกว่ำ 5,000 บำทจ ำนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 

 

ตารางท่ี 4.15  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำม ระยะเวลำในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละ 

                   ครัง้ 

 

ระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแต่ละครัง้ 

กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1-2 วนั 110 55.0 108 54.0 

3-4 วนั 90 45.0 92 46.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที ่ 4.15 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มรีะยะเวลำใน
กำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้ 1-2 วนัจ ำนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 รองลงมำ 3-4 วนั 
จ ำนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มรีะยะเวลำในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้ 1-2 

วนัจ ำนวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.0 รองลงมำ 3-4 วนั จ ำนวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำม ผูร้ว่มเดนิทำง 

 

ผูร่้วมเดินทาง กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1-2 คน 50 25.0 28 14.0 

3-5 คน 107 53.5 116 58.0 

7-10 คน 43 21.5 56 28.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที่  4.16 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจิทัล เนทีฟส่วนใหญ่มีผู้ร่วม
เดนิทำง 3-5 คนจ ำนวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 รองลงมำ 1-2 คน จ ำนวน 50 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 25.0 และ 7-10 คนจ ำนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดส์่วนใหญ่มผีูร้่วมเดนิทำง 3-5 คนจ ำนวน 116 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 58.0 รองลงมำ 7-10 คน จ ำนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 และ 1-2 คนจ ำนวน 28คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 

 

ตารางท่ี 4.17  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำม วนัทีเ่ลอืกเดนิทำง 

 

วนัท่ีเลือกเดินทาง กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัธรรมดำ/วนัท ำงำน - - 90 45.0 

วนัหยดุเสำร-์อำทติย ์ 104 52.0 - - 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 58 29.0 73 36.5 

วนัหยดุลำพกัรอ้น/ปิดภำคเรยีน 38 19.0 37 18.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที่  4.17 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มวีนัที่เลอืก
เดนิทำงเป็น วนัหยดุเสำร-์อำทติยจ์ ำนวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 รองลงมำ วนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ จ ำนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 และ วนัหยุดลำพกัรอ้น/ปิดภำคเรยีนจ ำนวน 38 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 19.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ส่วนใหญ่มวีนัที่เลอืกเดนิทำงเป็น วนัธรรมดำ/วนัท ำงำน
จ ำนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมำ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ จ ำนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
36.5 และ วนัหยดุลำพกัรอ้น/ปิดภำคเรยีนจ ำนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงค่ำควำมถี ่ รอ้ยละ  จ ำแนกตำม ประเภทของกำรท่องเทีย่ว 

 

ประเภทของการท่องเท่ียว กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ 20 10.0 13 6.5 

แหล่งท่องเทีย่วทำง
ประวตัศิำสตร ์

- - 50 25.0 

แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำต ิ 64 32.0 22 11.0 

แหล่งท่องเทีย่วทำงวฒันธรรม - - 29 14.5 

แหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภำพน ้ำพุ
รอ้นธรรมชำต ิ

- - 15 7.5 

แหล่งท่องเทีย่วประเภท
ชำยหำด 

63 31.5 41 20.5 

แหล่งท่องเทีย่วประเภทน ้ำตก 30 15.0 22 11.0 

แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติ
ประเภทถ ้ำ 

1 .5 8 4.0 

แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติ
ประเภทเกำะ 

16 8.0 
- - 

แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติ
ประเภทแก่ง 

6 3.0 
- - 

รวม 200 100.0 200 100.0 

 

จำกตำรำงที ่ 4.18 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีส่วนใหญ่มปีระเภทของ
กำรท่องเที่ยวคอื แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำตจิ ำนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 รองลงมำ 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชำยหำด จ ำนวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 31.5 และ แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน ้ำตกจ ำนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 

ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ส่วนใหญ่มปีระเภทของกำรท่องเที่ยว คอื แหล่งท่องเที่ยว
ทำงประวตัิศำสตร์จ ำนวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมำ แหล่งท่องเที่ยวประเภท
ชำยหำดจ ำนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 และ แหล่งท่องเทีย่วทำงวฒันธรรมจ ำนวน 29  คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 
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ตารางท่ี  4.19  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนขอ้มลูท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อ 

                    อนิเทอรเ์น็ตจำกเวบ็ไซตเ์กีย่วกบักำรท่องเทีย่วดำ้นเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลั  
                    เนทฟี 

 

ด้านเวบ็ไซต์ 
(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปลผล 

1. www.pantip. com 

(เวบ็ไซตพ์นัทปิ.คอม) 
ｳｲｸ 

(ｷｵ.ｲ) 
ｹｷ 

(ｵｹ.ｷ) 
ｳｻ 

(ｻ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.44 0.662 มำก

ทีสุ่ด 

2. www.moohin.com 

(เวบ็ไซต์หมหูิน่) 
ｹｺ 

(ｵｻ.ｲ) 
ｳｳｵ 

(ｷｸ.ｷ) 
ｻ 

(ｶ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.35 0.564 มำก

ทีสุ่ด 

3. www.agoda.com 

(เวบ็ไซตอ์โกดำ้) 
54 

(27.0) 
109 

(54.5) 
36 

(18.0) 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
4.08 0.683 มำก 

4. www.sanook.com 

(เวบ็ไซตส์นุกดอทคอม) 
52 

(26.0) 
131 

(65.5) 
17 

(8.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.18 0.562 มำก 

5. www.relaxy.com 

(เวบ็ไซตร์เีลก็ซ์ซี)่ 
61 

(30.5) 
117 

58.5) 
22 

11.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.20 0.616 มำก 

6. www.tourismthailand.org 

(เวบ็ไซตข์องกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย
หรอืททท.) 

52 

(26.0) 
124 

(62.0) 
24 

(12.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.14 0.602 มำก 

7. www.tourismthailand.org/ 
chiangmai(เวบ็ไซต์ททท. ส ำนกังำนต่ำงๆ
ภำยในประเทศ 

เช่นททท.ส ำนกังำนเชยีงใหม)่ 

38 

(19.0) 
132 

(66.0) 
30 

(15.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.04 0.583 มำก 

8. www.lampang.go.th,www.prae.go.th 

(เวบ็ไซต์ประจ ำจงัหวดัเช่น) 
66 

(33.0) 
124 

(62.0) 
10 

(5.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.28 0.551 มำก

ทีสุ่ด 

9. www.dnp. go.th 

( เวบ็ไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำตสิตัวป์ำ่
และพนัธุพ์ชื) 

89 

(44.5) 
111 

(55.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.45 0.498 มำก

ทีสุ่ด 

10. www.siamtourism.info 

(เวบ็ไซต์คน้หำขอ้มลูทอ่งเทีย่ว 

76 จงัหวดั) 

102 

(51.0) 
93 

(46.5) 
5 

(2.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.49 0.549 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.26 0.587 มำก
ทีสุ่ด 

 

จำกตำรำงที่ 4.ｳ9 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั เนทีฟมกีำรแสวงหำข้อมูล
ท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตจำกเวบ็ไซต์เกี่ยวกบักำรท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดบัมำก
ที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.26 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อพบว่ำ www.siamtourism.info (เวบ็ไซต์
ค้นหำข้อมูลท่องเที่ยว 76 จงัหวดั) อยู่ในระดบัมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.49 รองลงมำ
www.dnp. go.th (เวบ็ไซตข์องกรมอุทยำนแห่งชำตสิตัวป์่ำและพนัธุพ์ชื) อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.45 www.pantip.com (เวบ็ไซต์พนัทปิ.คอม) อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 4.44 www.moohin.com (เวบ็ไซต์หมหูิน่) อยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.35 

http://www.moohin.com/
http://www.relaxy.com/
http://www.pantip.com/
http://www.moohin.com/
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www.lampang.go.th, www.prae.go.th (เวบ็ไซตป์ระจ ำจงัหวดั) อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่
เท่ำกบั 4.28 www.relaxy.com (เว็บไซต์รเีล็กซ์ซี่) อยู่ในระดบัมำกมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.20 
www.sanook.com (เว็บไซต์สนุกดอทคอม) อยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 www.
tourismthailand.org (เวบ็ไซต์ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรอื ททท.) อยู่ในระดบัมำก 
มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.14 www.agoda.com (เวบ็ไซต์ อโกด้ำ) อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 
4.08 และ www.tourismthailand.org/chiangmai (เวบ็ไซต์ ททท. ส ำนักงำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ  
เช่น ททท.ส ำนกังำนเชยีงใหม)่ อยูใ่นระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.04 

 

ตารางท่ี  4.20  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนขอ้มลูท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อ 

                    อนิเทอรเ์น็ตจำกเวบ็ไซตเ์กีย่วกบักำรท่องเทีย่วดำ้นเวบ็ไซต ์ของกลุ่มดจิทิลั  
                    อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านเวบ็ไซต์ 
(กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด)์ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แ ป ล
ผล 

1. www.pantip. com 

(เวบ็ไซตพ์นัทปิ.คอม) 
107 

(53.5) 
82 

(41.0) 
11 

(5.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.48 0.601 มำก

ทีสุ่ด 

2. www.moohin.com 

(เวบ็ไซต์หมหูิน่) 
81 

(40.5) 
107 

(53.5) 
12 

(6.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.35 0.590 มำก

ทีสุ่ด 

3. www.agoda.com 

(เวบ็ไซตอ์โกดำ้) 
54 

(27.0) 
108 

(54.0) 
38 

(19.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.08 0.675 มำก 

4. www.sanook.com 

(เวบ็ไซตส์นุกดอทคอม) 
54 

(27.0) 
127 

(63.5) 
19 

(9.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.18 0.580 มำก 

5. www.relaxy.com 

(เวบ็ไซตร์เีลก็ซ์ซี)่ 
73 

(36.5) 
103 

(51.5) 
24 

(12.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.25 0.654 มำก

ทีสุ่ด 

6. www.tourismthailand.org 

(เวบ็ไซตข์องกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย
หรอืททท.) 

63 

(31.5) 
118 

(59.0) 
19 

(9.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.22 0.603 มำก

ทีสุ่ด 

7. www.tourismthailand.org/ 
chiangmai(เวบ็ไซต์ททท. ส ำนกังำนต่ำงๆ
ภำยในประเทศ 

เช่นททท.ส ำนกังำนเชยีงใหม)่ 

34 

(17.0) 
136 

(68.0) 
30 

(15.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.02 0.567 มำก 

8. www.lampang.go.th,www.prae.go.th 

(เวบ็ไซต์ประจ ำจงัหวดัเช่น) 
67 

(33.5) 
123 

(61.5) 
10 

(5.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.29 0.553 มำก

ทีสุ่ด 

9. www.dnp. go.th 

(เวบ็ไซตข์องกรมอุทยำนแห่งชำตสิตัวป์ำ่และ
พนัธุพ์ชื) 

86 

(43.0) 
114 

(57.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.43 0.496 มำก

ทีสุ่ด 

10. www.siamtourism.info 

(เวบ็ไซต์คน้หำขอ้มลูทอ่งเทีย่ว 

76 จงัหวดั) 

105 

(52.5) 
90 

(45.0) 
5 

(2.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.50 0.549 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.28 0.587 มำก
ทีสุ่ด 

http://www.prae.go.th/
http://www.relaxy.com/
http://www.sanook.com/
http://www.tourismthailand.org/
http://www.tourismthailand.org/
http://www.agoda.com/
http://www.moohin.com/
http://www.relaxy.com/


74 

จำกตำรำงที่ 4.20 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรแสวงหำ
ขอ้มลูท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตจำกเวบ็ไซต์เกี่ยวกบักำรท่องเทีย่ว โดยรวมอยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.28 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้พบว่ำ www.siamtourism.info (เวบ็ไซต์
ค้นหำข้อมูลท่องเที่ยว 76 จงัหวดั) อยู่ในระดับ มำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 รองลงมำ
www.pantip. com (เว็บไซต์พันทิป.คอม) อยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.48 
www.dnp. go.th (เวบ็ไซตข์องกรมอุทยำนแห่งชำตสิตัวป์่ำและพนัธุพ์ชื) อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.43 www.moohin.com (เว็บไซต์หมูหิ่น) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 4.35 www.relaxy.com (เวบ็ไซต์รเีลก็ซ์ซี่) อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.25 

www.lampang.go.th, www.prae.go.th (เวบ็ไซตป์ระจ ำจงัหวดั) อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.29 www.tourismthailand.org (เว็บไซต์ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ 
ททท.) อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ดมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.22 www.sanook.com (เวบ็ไซต์สนุกดอทคอม)
อยู่ในระดบัมำกมคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.18 www.agoda.com (เวบ็ไซต์ อโกดำ้) อยู่ในระดบัมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.08 และ www.tourismthailand.org/chiangmai (เวบ็ไซต์ ททท. ส ำนักงำนต่ำง ๆ 
ภำยในประเทศ  เช่น ททท.ส ำนกังำนเชยีงใหม)่ อยูใ่นระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.02 

 

4.1.4 ตอนท่ี ｶ การแสวงหาข้อมลูการท่องเท่ียวไทยผา่นส่ือเวบ็ไซตข์องกลุ่ม
ดิจิทลัเนทีพ และดิจิทลัอิมมิแกรนด ์

 

ตารางท่ี  4.21  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว 

                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นสถำนทีท่่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 

 

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

1.ศลิปวฒันธรรม
โบรำณสถำน 

ｳｴｶ 

(ｸｴ.ｲ) 
ｹｸ 

(ｵｺ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.62 0.487 มำก

ทีสุ่ด 

2. ทะเลหำดทรำยน ้ำตก ｹｲ 

(ｵｷ.ｲ) 
ｳｳｲ 

(ｷｷ.ｲ) 
ｴｲ 

ｳｲ.ｲ 

0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.25 0.624 มำก

ทีสุ่ด 

3.สวนสนุก / งำนแสดง
สนิคำ้ 

110 

(55.0) 
90 

(45.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

4. คอนเสริต์ 107 

(53.5) 
93 

(46.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.54 0.500 มำก

ทีสุ่ด 

5. กำรแขง่ขนักฬีำ 100 

(50.0) 
100 

(50.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.50 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.49 0.522 มำก
ทีสุ่ด 

 

http://www.moohin.com/
http://www.relaxy.com/
http://www.prae.go.th/
http://www.tourismthailand.org/
http://www.sanook.com/
http://www.agoda.com/
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จำกตำรำงที ่4.21 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีมกีำรแสวงหำขอ้มลูกำร
ท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุดมคี่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 4.49 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มลูศลิปวฒันธรรม
โบรำณสถำนอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.62 รองลงมำ สวนสนุก/งำนแสดงสนิค้ำ
อยู่ในระดบั มำกที่สุดมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.55 คอนเสริ์ตอยู่ในระดบัมำกที่สุดมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.54 กำรแขง่ขนักฬีำ อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 และทะเลหำดทรำยน ้ำตก อยู่
ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.25 

 

ตารางท่ี  4.22  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว 

                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นสถำนทีท่่องเทีย่วของ กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

(กลุ่มดิจิทลั อิมมิ 

แกรนด)์ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

1.ศลิปวฒันธรรม
โบรำณสถำน 

ｳｲｹ 

(ｷｵ.ｷ) 
ｻｵ 

(ｶｸ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.54 0.500 มำก

ทีสุ่ด 

2. ทะเลหำดทรำยน ้ำตก ｻｳ 

(ｶｷ.ｷ) 
ｻｹ 

(ｶｺ.ｷ) 
ｳｴ 

ｸ.ｲ 

0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.40 0.601 มำก

ทีสุ่ด 

3.สวนสนุก / งำนแสดง
สนิคำ้ 

ｳｲｻ 

(ｷｶ.ｷ) 
ｻｳ 

(ｶｷ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

4. คอนเสริต์ ｳｳｲ 

(ｷｷ.ｷ) 
ｻｲ 

(ｶｷ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

5. กำรแขง่ขนักฬีำ ｻｻ 

(ｶｻ.ｷ) 
ｳｲｳ 

(50.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.50 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.50 0.520 มำก
ทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที่ 4.22 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรแสวงหำ
ขอ้มูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 เมือ่จ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มลูสวน
สนุก/งำนแสดงสนิค้ำ  และคอนเสริต์ อยู่ในระดบั มำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.55 รองลงมำ 
ศลิปวฒันธรรมโบรำณสถำนอยูใ่นระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.54 คอนเสริต์ อยู่ในระดบั
มำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.54 กำรแข่งขนักฬีำ อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 
และทะเลหำดทรำยน ้ำตกอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.54 
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ตารางท่ี  4.23  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว 

                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นกำรเดนิทำงของ กลุ่มดจิทิลัเนทฟี 

 

ด้านการเดินทาง 

(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

6. ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ะใช้
เดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 
เช่น เครือ่งบนิ รถยนต์โดยสำรรถไฟ 
เรอื เป็นตน้ 

110 

(55.0) 
90 

(45.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

7. สภำพเสน้ทำง/สภำวะแวดลอ้ม
ระหว่ำงกำรเดนิทำงไปยงัจุดหมำย
ปลำยทำง 

115 

(57.5) 
85 

(42.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.496 มำก

ทีสุ่ด 

8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำร
เดนิทำงจำก 

ทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 

110 

(55.0) 
90 

(45.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

9. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเดนิทำงใน
แต่ละยำนพำหนะทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง 

120 

(60.0) 
80 

(40.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.491 มำก

ทีสุ่ด 

10. ควำมสะดวกสบำยในกำร
เดนิทำง 

ｳｴｲ 

(ｸｲ.ｲ) 
ｺｲ 

(ｶｲ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.491 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.58 0.495 มำก
ทีสุ่ด 

 

จำกตำรำงที ่4.23 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีมกีำรแสวงหำขอ้มลูกำร
ท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ด้ำนกำรเดนิทำงโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 
4.58 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มูลค่ำใช้จ่ำยส ำหรบั
กำรเดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะทีเ่ลอืกใช้เดนิทำง  และ ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง อยู่
ในระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.60 รองลงมำ สภำพเสน้ทำง/สภำวะแวดลอ้มระหว่ำงกำร
เดินทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดบั มำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 และประเภท
ยำนพำหนะ/ที่จะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรอื 
เป็นต้น และระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดนิทำงจำกที่อยู่อำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำง  
อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.55 
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ตารางท่ี  4.24  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว 

                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นกำรเดนิทำงของกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านการเดินทาง 

(กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด)์ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

6. ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ะใชเ้ดนิทำง
ไปยงัจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครือ่งบนิ 
รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรอื เป็นตน้ 

109 

(54.5) 
91 

(45.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

7. สภำพเสน้ทำง/สภำวะแวดลอ้ม
ระหว่ำงกำรเดนิทำงไปยงัจุดหมำย
ปลำยทำง 

114 

(57.0) 
86 

(43.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.57 0.496 มำก

ทีสุ่ด 

8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำร
เดนิทำงจำก 

ทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 

ｳｳ1 

(ｷｷ.ｷ) 
ｺｻ 

(ｶｶ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.56 0.498 มำก

ทีสุ่ด 

9. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง 

ｳｴｲ 

(ｸｲ.ｲ) 
ｺｲ 

(ｶｲ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.491 มำก

ทีสุ่ด 

10. ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง ｳｴｲ 

(ｸｲ.ｲ) 
ｺｲ 

(ｶｲ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.491 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.57 0.495 มำก
ทีสุ่ด 

 

จำกตำรำงที่ 4.24 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรแสวงหำ
ขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นกำรเดนิทำงโดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่
เท่ำกบั 4.57 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มูลค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรบักำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะที่เลือกใช้เดินทำง  และ ควำมสะดวกสบำยในกำร
เดนิทำง อยูใ่นระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.60 รองลงมำ สภำพเสน้ทำง/สภำวะแวดลอ้ม
ระหว่ำงกำรเดินทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดบั มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57

ระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดนิทำงจำกที่อยู่อำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดบั
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 และประเภทยำนพำหนะ/ที่จะใช้เดินทำงไปยังจุดหมำย
ปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรอื เป็นต้นอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 4.55 
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ตารางท่ี  4.25  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว 

                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นทีพ่กัของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 

 

ด้านท่ีพกั 

(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

11. ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น โรงแรม รี
สอรท์  
โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นตน้ 

ｳｳｲ 

(ｷｷ.ｲ) 
ｻｲ 

(ｶｷ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

12. สถำนทีต่ ัง้ / ท ำเลของทีพ่กั ｳｲｲ 

(ｷｲ.ｲ) 
ｳｲｲ 

(ｷｲ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.50 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

13. สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกัและ
สถำนทีพ่กั  
เช่น หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นตน้ 

ｳｴｲ 

(ｸｲ.ｲ) 
ｺｲ 

(ｶｲ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.491 มำก

ทีสุ่ด 

14. อตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และสว่นลด
ต่ำงๆ 

ｳｴｲ 

(ｸｲ.ｲ) 
ｺｲ 

(ｶｲ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.491 มำก

ทีสุ่ด 

15. ควำมปลอดภยั ｳｴｲ 

(ｸｲ.ｲ) 
ｺｲ 

(ｶｲ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.491 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.57 0.495 มำก
ทีสุ่ด 

 

จำกตำรำงที ่4.25 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีมกีำรแสวงหำขอ้มลูกำร
ท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นทีพ่กัโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.57 เมื่อ
จ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำข้อมูลสิง่อ ำนวยควำมสะดวกใน
หอ้งพกัและสถำนทีพ่กั เช่น หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ เป็นตน้อตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และ
ส่วนลดต่ำง ๆ  และควำมปลอดภยั อยู่ในระดบั มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 รองลงมำ 
ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นต้นอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด มี
ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.55 และสถำนทีต่ัง้/ท ำเลของทีพ่กัอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 
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ตารางท่ี  4.26  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว 

                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นทีพ่กัของ กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านท่ีพกั 

(กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด)์ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

11. ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น โรงแรม รี
สอรท์  
โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นตน้ 

ｳｲ9 

(54.5) 
91 

(45.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

12. สถำนทีต่ ัง้ / ท ำเลของทีพ่กั 99 

(49.5) 
101 

(50.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.50 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

13. สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกัและ
สถำนทีพ่กั  
เช่น หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นตน้ 

119 

(59.5) 
81 

(40.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.492 มำก

ทีสุ่ด 

14. อตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และสว่นลด
ต่ำงๆ 

121 

(60.5) 
79 

(39.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.61 0.490 มำก

ทีสุ่ด 

15. ควำมปลอดภยั 114 

(57.0) 
86 

(43.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.57 0.496 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.56 0.496 มำก
ทีสุ่ด 

 

จำกตำรำงที่ 4.26 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรแสวงหำ
ขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นทีพ่กัโดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 
4.56 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำข้อมูลอตัรำค่ำบรกิำร/
รำคำทีพ่กั และส่วนลดต่ำงๆ อยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.61 รองลงมำ สิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกในห้องพกัและสถำนที่พัก เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ เป็นต้นอยู่ในระดบั 
มำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.60 ควำมปลอดภยัอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.57 
ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นต้นอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มี
ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.55 และสถำนทีต่ัง้/ท ำเลของทีพ่กัอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 
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ตารางท่ี  4.27  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว 

                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นอำหำรและเครื่องดื่มของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 

 

ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม 

(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปลผล 

16. ประเภทอำหำรและ
เครือ่งดืม่ทีห่ลำกหลำย 

ｳｲｸ 

(ｷｵ.ｲ) 
ｻｶ 

(ｶｹ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.53 0.500 มำกทีสุ่ด 

17. รำคำค่ำบรกิำรของ
อำหำรและเครือ่งดืม่ 

ｳｶｸ 

(ｹｵ.ｲ)  
ｷｶ 

(ｴｹ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.73 0.445 มำกทีสุ่ด 

18. ควำมสด และสะอำด 
ถูกหลกัอนำมยัของอำหำร
และเครือ่งดืม่ 

105 

(52.5) 
95 

(47.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.53 0.501 มำกทีสุ่ด 

19. รสชำตทิีน่่ำ
รบัประทำน 

115 

(57.5) 
85 

(42.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.496 มำกทีสุ่ด 

20. ควำมเป็นเอกลกัษณ์
ของอำหำรและเครือ่งดืม่ 

115 

(57.5) 
85 

(42.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.496 มำกทีสุ่ด 

รวม      4.59 0.487 มำกทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที ่4.27 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีมกีำรแสวงหำขอ้มลูกำร
ท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.59 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำข้อมูล รำคำ
ค่ำบรกิำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดบั มำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 รองลงมำ 
รสชำตทิีน่่ำรบัประทำน  และควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ในระดบั มำกที่สุด 
มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 และประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่หลำกหลำย  และ ควำมสด และ
สะอำด ถูกหลกัอนำมยัของอำหำรและเครือ่งดื่มอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.53 
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ตารางท่ี  4.28  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว  
                    ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นอำหำรและเครื่องดื่มของ กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม 

(กลุ่มดิจิทลั อิมมิแก
รนด)์ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

16. ประเภทอำหำรและ
เครือ่งดืม่ทีห่ลำกหลำย 

119 

(59.5) 
81 

(40.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.492 มำก

ทีสุ่ด 

17. รำคำค่ำบรกิำรของ
อำหำรและเครือ่งดืม่ 

136 

(68.0) 
64 

(32.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.68 0.468 มำก

ทีสุ่ด 

18. ควำมสด และสะอำด 
ถูกหลกัอนำมยัของอำหำร
และเครือ่งดืม่ 

109 

(54.5) 
91 

(45.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

19. รสชำตทิีน่่ำ
รบัประทำน 

115 

(57.5) 
85 

(42.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.496 มำก

ทีสุ่ด 

20. ควำมเป็นเอกลกัษณ์
ของอำหำรและเครือ่งดืม่ 

110 

(55.0) 
90 

(45.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.59 0.491 มำก
ทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที่ 4.28 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรแสวงหำ
ขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตด์ำ้นอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.59 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำข้อมูล
รำคำค่ำบรกิำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.68 รองลงมำ 
ประเภทอำหำรและเครือ่งดื่มทีห่ลำกหลำยอยูใ่นระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.60 รสชำตทิี่
น่ำรบัประทำนอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.58 และควำมสด และสะอำด ถูกหลกั
อนำมยัของอำหำรและเครื่องดื่ม และ ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.55 
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4.1.5  ตอนท่ี 5  การตดัสินใจท่องเท่ียวของกลุ่มดิจิทลัเนทีพ และดิจิทลัอิมมิแกรนด ์

 

ตารางท่ี  4.29  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้น 

                    สถำนทีท่่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 

 

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

1.ศลิปวฒันธรรม 
โบรำณสถำน 

106 

(53.0) 
94 

(47.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.53 0.500 มำก

ทีสุ่ด 

2. ทะเลหำดทรำยน ้ำตก 96 

(48.0) 
104 

(52.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.48 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

3.สวนสนุก / งำนแสดง
สนิคำ้ 

115 

(57.5) 
85 

(42.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.496 มำก

ทีสุ่ด 

4. คอนเสริต์ 109 

(54.5) 
91 

(45.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

5. กำรแขง่ขนักฬีำ 119 

(59.5) 
81 

(40.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.60 0.492 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.55 0.498 มำก
ทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที ่4.29 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟี มกีำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว
ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.55 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขนักฬีำอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด 
มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 รองลงมำ สวนสนุก/งำนแสดงสินค้ำอยู่ในระดบัมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 4.58 คอนเสริต์อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.55 ศลิปวฒันธรรม โบรำณสถำน
อยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.53 และทะเลหำดทรำยน ้ำตกอยู่ในระดบัมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.48 
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ตารางท่ี  4.30  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้น 

                    สถำนทีท่่องเทีย่วของ กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

(กลุ่มดิจิทลั อิมมิแก
รนด)์ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

1. ศลิปวฒันธรรม 
โบรำณสถำน 

100 

(50.0) 
100 

(50.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.50 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

2. ทะเลหำดทรำยน ้ำตก 103 

(51.5) 
97 

(48.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.52 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

3.สวนสนุก / งำนแสดง
สนิคำ้ 

113 

(56.5) 
87 

(43.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.57 0.497 มำก

ทีสุ่ด 

4. คอนเสริต์ 106 

(53.0) 
94 

(47.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.53 0.500 มำก

ทีสุ่ด 

5. กำรแขง่ขนักฬีำ 116 

(58.0) 
84 

(42.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.495 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.54 0.499 มำก
ทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที่ 4.30 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรตัดสนิใจ
ท่องเทีย่วดำ้นสถำนทีท่่องเทีย่วโดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.54 เมื่อจ ำแนก
เป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขนักฬีำ อยู่ใน
ระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.58 รองลงมำ สวนสนุก/งำนแสดงสนิคำ้อยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด 
มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.57 คอนเสริต์อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.53 ทะเลหำดทรำย
น ้ำตกอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.52 และศลิปวฒันธรรม โบรำณสถำนอยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 
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ตารางท่ี  4.31  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้นกำร 

                    เดนิทำงของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 

 

ด้านการเดินทาง(กลุ่ม
ดิจิทลั เนทีฟ) 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

6. ประเภทยำนพำหนะ/ที่
จะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุด 

 หมำยปลำยทำง เช่น 
เครือ่งบนิ รถยนต์โดยสำร   
รถไฟ เรอื เป็นตน้ 

112 

(56.0) 
88 

(44.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.56 0.498 มำก

ทีสุ่ด 

7. ระยะทำงและระยะเวลำ
ทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงจำก 

ทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำย
ปลำยทำง 

117 

(58.5) 
83 

(41.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.59 0.494 มำก

ทีสุ่ด 

8. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำร
เดนิทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะ   
ทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง 

117 

(58.5) 
83 

(41.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.59 0.494 มำก

ทีสุ่ด 

9. ควำมสะดวกสบำยใน
กำรเดนิทำง 

109 

(54.5) 
91 

(45.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.57 0.496 มำก
ทีสุ่ด 

 

จำกตำรำงที ่4.31 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟี มกีำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว
ด้ำนกำรเดนิทำงโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.57 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำร
เดินทำงจำกที่อยู่อำศัยไปยงัจุดหมำยปลำยทำง และค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรเดินทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะที่เลอืกใช้เดนิทำงอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.59 รองลงมำ ประเภท
ยำนพำหนะ/ที่จะใช้เดนิทำงไปยงัจุด หมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำร  รถไฟ 
เรอื เป็นต้นอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.56 และควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง
อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.55 
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ตารางท่ี  4.32  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้นกำร 

                    เดนิทำงของ กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านการเดินทาง(กลุ่ม
ดิจิทลั อิมมิแกรนด)์ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปลผล 

6. ประเภทยำนพำหนะ/ที่
จะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุด 

หมำยปลำยทำง เช่น 
เครือ่งบนิ รถยนต์โดยสำร   
รถไฟ เรอื เป็นตน้ 

115 

(57.5) 
85 

(42.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.496 มำกทีสุ่ด 

7. ระยะทำงและระยะเวลำ
ทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงจำก 

ทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำย
ปลำยทำง 

ｳｳｹ 

(ｷｺ.ｷ) 
ｺｵ 

(ｶｳ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.59 0.494 มำกทีสุ่ด 

8. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำร
เดนิทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะ   
ทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง 

ｳｳｶ 

(ｷｹ.ｲ) 
ｺｸ 

(ｶｵ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.57 0.496 มำกทีสุ่ด 

9. ควำมสะดวกสบำยใน
กำรเดนิทำง 

ｳｲｵ 

(ｷｳ.ｷ) 
ｻｹ 

(ｶｺ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.52 0.501 มำกทีสุ่ด 

รวม      4.56 0.497 มำกทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที่ 4.32 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั อิมมแิกรนด์ มกีำรตัดสนิใจ
ท่องเที่ยวดำ้นกำรเดนิทำงโดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.56 เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยขอ้ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเทีย่วเพรำะระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ชใ้น
กำรเดนิทำงจำกทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.ｷｻ 
รองลงมำ ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์
โดยสำร  รถไฟ เรอื เป็นต้น อยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.58 ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำร
เดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำงอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.57 และ
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.52 
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ตารางท่ี  4.33  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้นทีพ่กั 

                    ของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี 

 

ด้านท่ีพกั 

(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

11. ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น โรงแรม รสีอรท์  
โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นตน้ 

117 

(58.5) 
83 

(41.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.59 0.494 มำก

ทีสุ่ด 

12. สถำนทีต่ ัง้ / ท ำเลของทีพ่กั ｳｳｴ 

(ｷｸ.ｲ) 
ｺｺ 

(ｶｶ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.56 0.498 มำก

ทีสุ่ด 

13.สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกัและสถำนที่
พกั  
เช่น หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นตน้ 

ｳｳｵ 

(ｷｸ.ｷ) 
ｺｹ 

(ｶｵ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.57 0.497 มำก

ทีสุ่ด 

14. อตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และสว่นลดต่ำงๆ ｳｲｺ 

(ｷｶ.ｲ) 
ｻｴ 

(ｶｸ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.54 0.500 มำก

ทีสุ่ด 

15. ควำมปลอดภยั ｳｴｺ 

(ｸｶ.ｲ) 
ｹｴ 

(ｵｸ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.64 0.481 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.58 0.494 มำก
ทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที ่4.33 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟีมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยว
ด้ำนที่พกัโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.58 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรตัดสนิใจท่องเที่ยวเพรำะควำมปลอดภยั  อยู่ในระดบัมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.64 รองลงมำ ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล 
เป็นต้น อยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกัและ
สถำนที่พกั เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นต้น อยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 
4.57 สถำนทีต่ัง้/ท ำเลของทีพ่กั อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.52 และอตัรำค่ำบรกิำร/
รำคำทีพ่กั และส่วนลดต่ำง ๆ อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.54 
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ตารางท่ี  4.34  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้นทีพ่กั 

                    ของกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านท่ีพกั 

(กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด)์ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปลผล 

11. ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น 
โรงแรม รสีอรท์  
โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นตน้ 

117 

(58.5) 
83 

(41.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.59 0.494 มำกทีสุ่ด 

12. สถำนทีต่ ัง้ / ท ำเลของทีพ่กั 113 

(56.5) 
87 

(43.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.57 0.497 มำกทีสุ่ด 

13.สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกั
และสถำนทีพ่กั  
เช่น หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  
เป็นตน้ 

108 

(54.0) 
92 

(46.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.54 0.500 มำกทีสุ่ด 

14. อตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และ
ส่วนลดต่ำงๆ 

120 

(62.5) 
75 

(37.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.63 0.485 มำกทีสุ่ด 

15. ควำมปลอดภยั 131 

(65.5) 
69 

(34.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.66 0.477 มำกทีสุ่ด 

รวม      4.59 0.491 มำกทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที่ 4.34 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรตัดสนิใจ
ท่องเทีย่วดำ้นทีพ่กัโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.59 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ 
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเทีย่วเพรำะควำมปลอดภยัอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.66 รองลงมำ อตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และส่วนลดต่ำง ๆ อยู่ในระดบัมำก
ทีสุ่ด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.63 ประเภทของสถำนที่พกั เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล 
เป็นต้น อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.59 สถำนทีต่ัง้/ท ำเลของทีพ่กัอยู่ในระดบัมำก
ที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกัและสถำนที่พกั เช่น 
หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นตน้อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.54 
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ตารางท่ี  4.35  แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้นอำหำร 

                    และเครือ่งดื่มของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี 

 

ด้านอาหารและเครื่องด่ืม 

(กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

ｳｸ. ประเภทอำหำรและเครือ่งดืม่ทีห่ลำกหลำย ｳｳｸ 

(ｷｺ.ｲ) 
ｺｶ 

(ｶｴ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.495 มำก

ทีสุ่ด 

ｳｹ. รำคำค่ำบรกิำรของอำหำรและเครือ่งดืม่ ｳｳｲ 

(ｷｷ.ｲ) 
ｻｲ 

(ｶｷ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.55 0.499 มำก

ทีสุ่ด 

ｳｺ. ควำมสด และสะอำด ถูกหลกัอนำมยัของ
อำหำรและเครือ่งดืม่ 

ｳｲｵ 

(ｷｳ.ｷ) 
ｻｹ 

(ｶｺ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.52 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

ｳｻ. รสชำตทิีน่่ำรบัประทำน ｳｳｵ 

(ｷｸ.ｷ) 
ｺｹ 

(ｶｵ.ｷ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.57 0.497 มำก

ทีสุ่ด 

ｴｲ. ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและ
เครือ่งดืม่ 

ｳｳｴ 

(ｷｸ.ｲ) 
ｺｺ 

(ｶｶ.ｲ) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.56 0.498 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.55 0.498 มำก
ทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที ่4.35 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมกลุ่มดจิทิลั เนทฟี มกีำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว
ดำ้นอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.55 เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยขอ้ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเทีย่วเพรำะประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่
หลำกหลำยอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.58 รองลงมำ รสชำตทิีน่่ำรบัประทำนอยู่ใน
ระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.57 ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและเครือ่งดื่ม อยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.56 รำคำค่ำบรกิำรของอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.55 และควำมสด และสะอำด ถูกหลกัอนำมยัของอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ใน
ระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.52 
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ตารางท่ี  4.36 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวดำ้นอำหำร 

                    และเครือ่งดื่มของกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
 

ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม 

(กลุ่มดิจิทลั อิมมิแก
รนด)์ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 違 S.D. แปล
ผล 

ｳｸ. ประเภทอำหำรและ
เครือ่งดืม่ทีห่ลำกหลำย 

116 

(58.0) 
84 

(42.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.495 มำก

ทีสุ่ด 

ｳｹ. รำคำค่ำบรกิำรของ
อำหำรและเครือ่งดืม่ 

110 

(55.5) 
89 

(44.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.56 0.498 มำก

ทีสุ่ด 

ｳｺ. ควำมสด และสะอำด 
ถูกหลกัอนำมยัของอำหำร
และเครือ่งดืม่ 

104 

(52.0) 
96 

(48.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.52 0.501 มำก

ทีสุ่ด 

ｳｻ. รสชำตทิีน่่ำ
รบัประทำน 

115 

(57.5) 
85 

(42.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.58 0.496 มำก

ทีสุ่ด 

ｴｲ. ควำมเป็นเอกลกัษณ์
ของอำหำรและเครือ่งดืม่ 

112 

(56.0) 
88 

(44.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.56 0.498 มำก

ทีสุ่ด 

รวม      4.56 0.497 มำก
ทีสุ่ด 

 

 จำกตำรำงที่ 4.36 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์มกีำรตัดสนิใจ
ท่องเที่ยวด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.56 เมื่อ
จ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเทีย่วเพรำะประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่มทีห่ลำกหลำย และรสชำตทิีน่่ำรบัประทำนอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.58 
รองลงมำ รำคำค่ำบรกิำรของอำหำรและเครื่องดื่ม  และควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและ
เครือ่งดื่มอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.56 และ ควำมสด และสะอำด ถูกหลกัอนำมยั
ของอำหำรและเครือ่งดื่มอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 4.52 
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4.1.6  ตอนท่ี 6  การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มดิจิทลัเนทีพ และดิจิทลัอิมมิแกรนด ์

 

สมมติฐำนข้อที่ 1 กลุ่มดิจทิัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทลั อิมมแิกรนท์ มพีฤติกรรมกำร
ท่องเทีย่วภำยในประเทศไทย ทีแ่ตกต่ำงกนั 

 

ตารางท่ี 4.37  กำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงระหว่ำงพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว 

                   ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั เนทฟีและกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ 
 

 กลุ่มนักท่องเท่ียว N  違 S.D. t Sig 

ระยะเวลำกำรใชส้ือ่
เวบ็ไซตต่์อปี 

ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 2.35 0.477 13.120 .000* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 1.56 0.699   

ควำมบ่อยในกำรใชส้ือ่
เวบ็ไซต ์

ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 3.90 0.307 35.268 .000* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 2.21 0.604   

ระยะเวลำกำรใชส้ือ่
เวบ็ไซตต่์อวนั 

ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 3.53 0.924 21.579 .000* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 1.61 0.849   

ช่วงเวลำทีเ่ลอืกใชส้ือ่
เวบ็ไซต ์

ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.36 1.09 10.914 .000* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 3.14 1.15   

สถำนทีท่ีใ่ชส้ือ่เวบ็ไซต์ ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 3.32 1.01 8.509 .000* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 2.27 1.43   

จุดมุ่งหมำยของกำรใชส้ือ่
เวบ็ไซต ์

ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.82 2.40 5.151 .000* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 5.96 1.99   

  

 จำกตำรำงที ่4.37 พบว่ำ พฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั เน
ทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์มคีวำมแตกต่ำงกนั ในพฤตกิรรม  ระยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์
ต่อปีควำมบ่อยในกำรใช้สื่อเว็บไซต์ระยะเวลำกำรใช้สื่อเว็บไซต์ต่อวนัช่วงเวลำที่เลือกใช้สื่อ
เว็บไซต์และสถำนที่ที่ใช้สื่อเว็บไซต์พบว่ำ กลุ่มดจิติลัเนทฟี มพีฤติกรรม มำกกว่ำกลุ่มดจิทิลั
ลอมิมแิกรนด์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ ที่ระดบั 0.01 ส่วน จุดมุ่งหมำยของกำรใช้สื่อเวบ็ไซต์
พบว่ำ กลุ่มดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์มพีฤตกิรรม มำกกว่ำกลุ่มดจิติลัเนทฟีอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิ
ทีร่ะดบั 0.01 โดยใชส้ถติ ิt-test ส่งผลใหย้อมรบัสมมตฐิำนดงักล่ำว 
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 สมมติฐำนข้อที่ 2 กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ มปีระสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่วภำยในประเทศไทย ทีแ่ตกต่ำงกนั 

 

ตารางท่ี 4.38  กำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงระหว่ำงประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ว 

                   ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลัเนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ 
 

 กลุ่มนักท่องเท่ียว N  違 S.D. t Sig 

ควำมถี ่ ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 1.08 0.264 2.656 .008* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 1.16 0.368   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่ว ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 2.10 0.737 .100 .000* 
ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 2.10 0.743   

ระยะเวลำในกำรเดนิทำง
ท่องเทีย่วแต่ละครัง้ 

ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 1.45 0.499 .200 .841 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 1.46 0.500   

  

 จำกตำรำงที ่4.38 พบว่ำ ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั 
เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนั ในระยะเวลำในกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว
แต่ละครัง้โดยใชส้ถติ ิt-test พบว่ำ ตวัแปรดงักล่ำวมคี่ำ Sig  เท่ำกบั .841 ตำมล ำดบั ส่งผลให้
ปฏเิสธสมมตฐิำนดงักล่ำว และ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั 
เนทฟี มคีวำมแตกต่ำงกนั ในประสบกำรณ์ ควำมถี่ และผูร้่วมเดนิทำงพบว่ำ กลุ่มดจิทิลัลอมิมิ
แกรนด์ มปีระสบกำรณ์ มำกกว่ำกลุ่มดจิติลัเนทฟีอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิที่ระดบั 0.05 และ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวพบว่ำ กลุ่มดจิติลัเนทฟี มปีระสบกำรณ์เท่ำกบั กลุ่มดจิทิลัลอมิมแิก
รนด์อย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดบั 0.01 เช่นกัน โดยใช้สถิติ t-test ส่งผลให้ยอมรบั
สมมตฐิำนดงักล่ำว 
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 สมมตฐิำนขอ้ที ่3 กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท ์มกีำรแสวงหำขอ้มลู
แตกต่ำงกนั 

 

ตารางท่ี 4.39  กำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรแสวงหำขอ้มูลของกลุ่ม 

                   ดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ 
 

 กลุ่มนักท่องเท่ียว N  違 S.D. t Sig 

ดำ้นสถำนทีท่่องเทีย่ว ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.49 0.477 .267 .790 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.50 0.496   

ดำ้นกำรเดนิทำง ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.58 0.483 .021 .983 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.57 0.483   

ดำ้นสถำนทีพ่กั ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.57 0.476 .126 .900 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.56 0.474   

ดำ้นอำหำรและเครื่องดื่ม ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.57 0.462 .474 .636 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.59 0.467   

  

 จำกตำรำงที ่4.39 พบว่ำ กำรแสวงหำขอ้มลูของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมิ
แกรนท์ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนั ในด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดนิทำงด้ำนสถำนที่พกั  และ
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยใช้สถิติ t-test พบว่ำ 4 ตัวแปรดงักล่ำวมคี่ำ Sig เท่ำกับ 
.790.983.900 และ .636 ตำมล ำดบั ส่งผลใหป้ฏเิสธสมมตฐิำนดงักล่ำว 
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 สมมตฐิำนขอ้ที ่4 กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท ์มกีำรตดัสนิใจในกำร
ท่องเทีย่วแตกต่ำงกนั 

 

ตารางท่ี 4.40  กำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงกำรตดัสนิใจในกำรท่องเทีย่วของกลุ่ม 

                   ดจิทิลัเนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ 
 

 กลุ่มนักท่องเท่ียว N  違 S.D. t Sig 

ดำ้นสถำนทีท่่องเทีย่ว ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.55 0.477 .146 .884 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.54 0.483   

ดำ้นกำรเดนิทำง ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.57 0.487 .154 .877 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.56 0.484   

ดำ้นสถำนทีพ่กั ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.58 0.477 .232 .817 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.59 0.471   

ดำ้นอำหำรและเครื่องดื่ม ดจิติลัเนทฟี  ｴｲｲ 4.55 0.486 .062 .951 

ดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์ ｴｲｲ 4.56 0.486   

  

 จำกตำรำงที ่4.40 พบว่ำ กำรตดัสนิใจในกำรท่องเที่ยวของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่ม
ดจิทิลั อมิมแิกรนท ์ไมม่คีวำมแตกต่ำงกนั ในดำ้นสถำนทีท่่องเทีย่วดำ้นกำรเดนิทำงดำ้นสถำนที่
พกั และดำ้นอำหำรและเครื่องดื่มโดยใชส้ถติ ิ t-test พบว่ำ 4 ตวัแปรดงักล่ำวมคี่ำ Sig  เท่ำกบั 
.884.877.817 และ .951 ตำมล ำดบั ส่งผลใหป้ฏเิสธสมมตฐิำนดงักล่ำว 

 

4.2  ส่วนท่ี ｴ  ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 

  

กำรวเิครำะหข์อ้มลูจำกกำรสมัภำษณ์ 

กำรศกึษำเกีย่วกบั ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำน
สื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวภำยในประเทศครัง้น้ี ผู้วจิยัด ำเนินกำรศกึษำขอ้มูล
จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคญัเพิม่เตมิ โดยจ ำกดัผู้ให้ข้อมูลจำกช่วงอำยุที่แตกต่ำงกนั จ ำนวน 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ (Digital Immigrant) 
ตำมแนวคดิและทฤษฏขีองดจิทิลัเนทฟี โดยผูว้จิยัได้ท ำกำรสงัเครำะห์และวเิครำะห์ขอ้มูลจำก
กำรสมัภำษณ์ ดงัปรำกฏรำยละเอยีดต่อไปน้ี 
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4.2.1 กลุ่มดิจิทลั เนทีฟ (Digital Natives) 
1) ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลัเนทพี  
จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) เกี่ยวกบัลกัษณะพฤตกิรรม

กำรใช้สื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิจิทัลเนทีพ และดิจิทัลอิมมิแกรนด์ ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้
สมัภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมดในกำรใชส้ื่อออนไลน์ อำท ิเวบ็ไซด์
ต่ำงๆ หรอืกระทูใ้นพนัทพิย ์ในกำรคน้หำขอ้มลูเกีย่วกบักำรท่องเทีย่ว ดงัน้ี 

 

ปกตเิวลำจะไปเทีย่ว ก็จะคน้หำจำกสื่อออนไลน์อยู่แล้ว (ผูใ้ห้ขอ้มลูส ำคญัคนที ่
9, 2559) 

ช่วงปิดเทอมกจ็ะเลอืกไปเทีย่วกบัเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ ี
กำรตัง้กระทูใ้นพนัทพิ มกีำรแนะน ำ มกีำรรวีวิจำกคนที่เคยเขำเคย ๆ ไปกนัมำแลว้ เรำ
ก็เอำมำตดัสนิใจ ปรกึษำกบัเพื่อน ๆ ว่ำคุ้มที่จะเสี่ยงไปมัย้ (ผู้ให้ข้อมูลส ำคญัคนที่ 7, 

2559) 
 

ทัง้น้ีกลุ่มตวัอย่ำง 4 คน จำก 10 คน แสดงควำมคดิเหน็ว่ำ สิง่ที่คำดหวงัจำก
กำรใชส้ื่อออนไลน์คอื ขอ้มลู และกำรตอบสนองทีร่วดเรว็ของสื่อนัน้ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 

เวลำเลอืกไม่ถูก กจ็ะดูจำกคนทีเ่คยไป หรอืดูจำกคอมเมน้ท์ ว่ำมใีครพูดถงึว่ำ
ยงัไงบ้ำง เพรำะบำงทเีจอรำคำเท่ำกนั แต่อกีเจำ้นึงไม่ได้ตอบลูกค้ำที่เขำ้มำสอบถำม
เลย กบัอกีเจำ้นึงตอบทุกคอมเมน้ท์ ก็เลอืกไปกบัเจำ้ที่เขำขยนัตอบ เพรำะรูส้กึว่ำเขำ
จะตอ้งบรกิำรดกีว่ำอกีเจำ้หน่ึงแน่ ๆ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่4, 2559) 

ตอนน้ีก็เลอืกไปกบัผู้ให้บรกิำรที่คดิว่ำบรกิำรด ีอำศยักำรสอบถำมและสงัเกต
จำกกำรที่เขำตอบข้อควำมเรำเรว็แค่ไหนเป็นปจัจยัในกำรตดัสนิใจเลอืก (ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคญัคนที ่9, 2559) 

อยำกใหต้อบขอ้สงสยัหรอืตอบค ำถำมเรว็ ๆ เพรำะเรำกอ็ยำกจะตดัสนิใจใหเ้รว็
เหมอืนกนั ไมอ่ยำกรอนำน (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่10, 2559) 

อยำกให้มขีอ้มูลเตรยีมพรอ้มไว้เลย มกีำรตัง้ค ำถำมและตอบค ำถำมที่ถำมกนั
บ่อย ๆ เรำจะไดไ้มเ่สยีเวลำไปตดิต่อสอบถำมอกี มนัเสยีเวลำ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่4, 

2559) 
 

กล่ำวโดยสรปุ ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัเนทพีนัน้ จะ
เน้นไปที่กำรใช้สื่อออนไลน์ อำทิ เว็บไซด์ต่ำง ๆ หรอืกระทู้ในพนัทิพย์ ในกำรค้นหำข้อมูล
เกีย่วกบักำรท่องเทีย่ว และมสีิง่ทีค่ำดหวงัจำกกำรใชส้ื่อออนไลน์คอื ขอ้มลู และกำรตอบสนองที่
รวดเรว็ของสื่อนัน้ ๆ 
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2)  ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทย 

จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) เกี่ยวกบัประสบกำรณ์
กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยปรำกฏรำยละเอยีดค ำใหส้มัภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั พบว่ำ
กลุ่มตัวอย่ำงจะไปปีละ 2-3 ครัง้หรอืตำมโอกำสอันสมควรต่ำง ๆ โดยมงีบประมำณในกำร
เดนิทำงท่องเทีย่วโดยเฉลีย่ 10,000 บำท/คน  
 

ส่วนใหญ่จะไปปีละ 2-3 ครัง้ เพรำะจะเน้นไปวนัหยดุกบัครอบครวัมำกกว่ำ แลว้
ก็ถ้ำเป็นช่วงปิดเทอม ก็จะไปกบัเพื่อน ๆ แล้วแต่ว่ำจะตัดสนิใจไปเที่ยวไหนกนั (ผู้ให้
ขอ้มลูส ำคญัคนที ่1, 2559) 

ไปครัง้นึง งบประมำณก็มำกกว่ำห้ำพนับำทแล้วนะ ช่วงน้ีของแพงมำก ค่ำ
เดนิทำงกแ็พงขึน้เยอะ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่3, 2559) 

 

นอกจำกน้ีแลว้ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ใหส้มัภำษณ์คลำ้ยกนัว่ำ ส่วนใหญ่จะเน้น
มรีะยะเวลำกำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้ คอื 1 สปัดำห ์และมกัจะเป็นไปกบัครอบครวัหรอืคน
สนิท โดยเฉพำะสถำนทีท่ีเ่ลอืกเดนิทำงไปท่องเทีย่วจะเป็นทะเล ดงัน้ี 

 

ไปแต่ละครัง้กป็ระมำณ 2-3 วนั บำงทถี้ำโชคดกีค็้ำงคนืเป็นอำทติย ์แต่ต้องไป
กบัพ่อและแมน่ะ(ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่5, 2559) 

ส่วนใหญ่ก็ไปกบัครอบครวัและญำติ ๆ ไม่ค่อยได้เที่ยวกับเพื่อน ๆ เท่ำไหร ่
เพรำะพ่อกบัแมห่่วง (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่7, 2559) 

จะไปเทีย่วทะเลมำกกว่ำสถำนทีอ่ื่น ๆ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่9, 2559) 
 

กล่ำวโดยสรุป ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั 
เนทฟี กลุ่มตวัอย่ำงจะไปปีละ 2-3 ครัง้หรอืตำมโอกำสอนัสมควรต่ำง ๆ โดยมงีบประมำณใน
กำรเดินทำงท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 10,000 บำท/คน  อีกทัง้ส่วนใหญ่จะเน้นมีระยะเวลำกำร
เดินทำงท่องเที่ยวแต่ละครัง้ คือ 1 สัปดำห์ และมกัจะเป็นไปกับครอบครวัหรือคนสนิท 
โดยเฉพำะสถำนทีท่ีเ่ลอืกเดนิทำงไปท่องเทีย่วจะเป็นทะเล 

3) กำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ 
จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) เกี่ยวกบักำรแสวงหำ

ขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตป์รำกฏรำยละเอยีดค ำใหส้มัภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั 
พบว่ำ ต้องกำรช่องทำงตดิต่อที่ง่ำย สะดวก รวดเรว็ โดยเฉพำะกำรใช้งำนได้ตลอดเวลำ และ
สำมำรถสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซตไ์ดอ้ยำ่งสะดวก ดงัน้ี 
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กอ็ยำกใหม้ชี่องทำงตดิต่องำ่ย ๆ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่9, 2559) 
อยำกใหต้อบให้เรว็กว่ำน้ี บรกิำรตลอดเวลำไดเ้ลยยิง่ด ีเพรำะบำงทกีว่ำเรำจะ

ว่ำง มนัก็ไม่ใช่เวลำท ำงำนของเขำแล้ว แต่เรำก็อยำกเที่ยวไง ก็เลยอยำกให้มเีวลำ
หลำกหลำยมำกกว่ำน้ี (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่6, 2559) 

เวลำจะไปเที่ยว ก็จะให้เพื่อนค้นหำแหล่งท่องเที่ยว แล้วก็ส่งลิงก์ คุยกัน 
ตดัสนิใจกนัผ่ำนเฟสบุ๊คนัน่แหละ ถำ้ตกลงกจ็องออนไลน์เลย ทนัท ี(ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคน
ที ่6, 2559) 

ส่วนใหญ่จะติดต่อทำงกล่องข้อควำมขอรำคำที่พกัและค่ำกิจกรรมต่ำง ๆ จะ
ชอบแบบแพค็เกจมำกกว่ำ ได้คุยกบัแอดมนิคนทีเ่ขำดูแลแฟนเพจโดยตรงจำกเฟสบุ๊ค 
ถำ้ฟงัเขำอธบิำยแลว้มนัน่ำสนใจ เรำกต็ดัสนิใจจะไป (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่8, 2559) 

ทุกวนัน้ีจะไปเที่ยวไหน จะดูและอ่ำนข้อมูลจำกกระทู้ในพนัทิป (ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคญัคนที ่1, 2559) 

 

นอกจำกน้ีแลว้ กลุ่มตวัอยำ่ง 4 จำก 10 คน ไดใ้หข้อ้มลูทีน่่ำสนใจเกี่ยวกบั กำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ว่ำ กำรที่จะไปท่องเที่ยวแต่ละครัง้นัน้ กำร
แสวงหำข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ เป็นสิ่งจ ำเป็น โดยเฉพำะกำรจอง มัดจ ำ ช ำระเงินค่ำบริกำร 
เกี่ยวกบักำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สะดวก โดยก่อนขัน้ตอนดงักล่ำว จะต้องมกีำร
สบืค้นขอ้มูลจำกเวบ็ไซต์ โดยเฉพำะกำรตดัสนิใจจำกภำพถ่ำยจำกสถำนที่ท่องเที่ยวและกำร
แสดงควำมคดิเหน็ของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์เป็นปจัจยัส ำคญัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจ ดงัน้ี 

 

ปจัจุบนัจะไปเที่ยวไหน จะจ่ำยเงนิจอง แล้วช ำระผ่ำนมอืถือนะ รำคำถูกกว่ำ 
สะดวกว่ำ รวดเรว็กว่ำด้วย อกีอย่ำงมนัมเีป็นสลปิหลกัฐำนกำรโอนไว้ ป้องกนักำรโกง
ไดไ้ง (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่3, 2559) 

บำงทกีเ็ลอืกศกึษำและอ่ำนขอ้มลูจำกเวบ็ไซต์ทีอ่่ำนง่ำย ไม่เสยีเวลำโหลดหน้ำ
เวบ็ไซตน์ำนจนเกนิไป เพรำะบำงเวบ็ไซต์ ออกแบบไม่ด ีใชง้ำนยำก เขำ้ไปแลว้งง ไม่รู้
ตอ้งคลกิอ่ำนขอ้มลูตรงไหน (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่1, 2559) 

อยำกเห็นภำพจรงิ ๆ มำกกว่ำ ไม่อยำกเห็นภำพที่ผ่ำนกำรรทีชัหรอืตกแต่ง 
บำงทอ่ีำนเวบ็น้ี ภำพแบบน้ี แต่ไปอ่ำนอกีเวบ็นึง เป็นอกีฟิลลิง่หน่ึงไปเลย แมว้่ำจะเป็น
สถำนที่เดยีวกนั แต่แบบว่ำ ยงัไงดลีะ มนัเหมอืนคนละซกีโลก เพรำะอกีเจำ้หน่ึงที่สวย ๆ 
นัน่ มนัรทีชัซะสวยเกินจรงิไปแล้ว แต่เรำไม่ได้ต้องกำรควำมสวยงำมอย่ำงนัน้ เรำ
ตอ้งกำรเหน็ธรรมชำต ิเหน็ควำมจรงิ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่7, 2559) 

บำงทภีำพมนักด็ูหลอก ๆ ถ้ำภำพมนัเป็นแบบน้ี เรำกไ็ม่อ่ำนต่อละ เพรำะรูส้กึ
ว่ำขอ้มลูมนักไ็มน่่ำจะจรงิ ไมน่่ำเชื่อถอืเท่ำไหร่ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่5, 2559) 
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กล่ำวโดยสรุป กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ของจำก
กลุ่มดจิทิลั เนทฟี พบว่ำ ต้องกำรช่องทำงตดิต่อทีง่่ำย สะดวก รวดเรว็ โดยเฉพำะกำรใชง้ำนได้
ตลอดเวลำ และสำมำรถสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วผ่ำนเวบ็ไซต์ไดอ้ย่ำงสะดวก โดยกำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ว่ำ กำรที่จะไปท่องเที่ยวแต่ละครัง้นัน้ กำร
แสวงหำข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ เป็นสิ่งจ ำเป็น โดยเฉพำะกำรจอง มัดจ ำ ช ำระเงินค่ำบริกำร 
เกี่ยวกบักำรท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สะดวก โดยก่อนขัน้ตอนดงักล่ำว จะต้องมกีำร
สบืค้นขอ้มูลจำกเวบ็ไซต์ โดยเฉพำะกำรตดัสนิใจจำกภำพถ่ำยจำกสถำนที่ท่องเที่ยวและกำร
แสดงควำมคดิเหน็ของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์เป็นปจัจยัส ำคญัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจ 

4)  กำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว 

จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) เกี่ยวกบักำรตดัสนิใจ
ท่องเที่ยว ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญพบว่ำ มีกำรตัดสินใจ
ท่องเที่ยวจำกกำรแสวงหำขอ้มูลผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยเฉพำะกำรค้นหำผ่ำนเสริท์เอ็นจิ้น 
(Search Engine) อำทเิช่น กูเกิ้ล (Google) ยำฮู (Yahoo) เป็นต้น โดยกำรตดัสนิใจจะมำจำก
กำรข้อมูลที่สบืค้นได้ น ำมำเปรยีบเทยีบข้อด ีเช่น รำคำถูก แหล่งท่องเที่ยวน่ำสนใจ เป็นต้น 
ส่วนขอ้เสยี เช่น บรกิำรไม่ประทบัใจ ของกนิหำยำก เดนิทำงล ำบำก เป็นต้น และจุดเด่นที่ตรง
กบัสิง่ทีต่นเองสนใจอื่น ๆ ดงัน้ี 

 

ปกตจิะเลอืกจำกผูใ้หบ้รกิำรทีเ่ขำตอบเรว็ ๆ นะ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่3, 2559) 
ปกตจิะคน้หำผ่ำนกูเกิ้ลก่อนนะ หำรปู โฟกสัสิง่ทีส่นใจจะไป เช่น จะไปด ำน ้ำดู

ปะกำรงั ภูเก็ต ก็จะค้นหำตำมนัน้ แล้วมนัจะมโีฆษณำจำกผูป้ระกอบกำรหรอืธุรกจิน ำ
เทีย่วเขำโฆษณำผ่ำนกูเกิ้ล เรำกจ็ะคลกิเขำ้ไปอ่ำนหลำย ๆ แหล่งทีม่ำ แลว้เรำกเ็อำมำ
เปรยีบเทยีบ พรอ้มตดัสนิใจ ว่ำจะไปเทีย่วไหน (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่3, 2559) 

ปกตถิ้ำรำคำแพค็เกจ็ทีค่น้หำเจอมนัรำคำเท่ำกนั ๆ กนั แตกต่ำงกนัไม่เท่ำไหร ่
เรำจะเขำ้ไปดูคอมเมน้ทจ์ำกผูเ้คยเขำ้ไปใชบ้รกิำรหรอืดูกำรตอบขอ้สงสยัของแอดมนิที่
ดูแลแฟนเพจ ถ้ำเขำขยนัตอบ เขำใส่ใจ เรำก็มัน่ใจได้ในระดบัหน่ึงว่ำเขำใส่ใจลูกค้ำ 
(ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่5, 2559) 

  

กล่ำวโดยสรุป กำรตัดสินใจท่องเที่ยวจำกกำรแสวงหำข้อมูลผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี โดยเฉพำะกำรค้นหำผ่ำนเสริท์เอน็จิน้ (Search Engine) อำทิ
เช่น กูเกิ้ล (Google) ยำฮู (Yahoo) เป็นต้น โดยกำรตดัสินใจจะมำจำกกำรข้อมูลที่สืบค้นได ้
น ำมำเปรยีบเทยีบขอ้ด ีเช่น รำคำถูก แหล่งท่องเทีย่วน่ำสนใจ เป็นต้น ส่วนขอ้เสยี เช่น บรกิำร
ไมป่ระทบัใจ ของกนิหำยำก เดนิทำงล ำบำก เป็นตน้ และจดุเด่นทีต่รงกบัสิง่ทีต่นเองสนใจอื่น ๆ 
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4.2.2  กลุ่มดิจิทลั อิมมิแกรนด ์(Digital immigrant) 
1) ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด์ 
จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดิจทิลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) เกี่ยวกับ

ลกัษณะพฤติกรรมกำรใช้สื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิัลอิมมแิกรนด์ ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้
สมัภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั พบว่ำ ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัอมิมิ
แกรนด์นัน้ ส่วนใหญ่ต้องกำรกำรใช้งำนเว็บไซต์ที่มีกำรปรบัปรุงข้อมูลให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 
โดยเฉพำะกำรรำยงำนตำมขอ้เทจ็จรงิ ดงัน้ี 

 

อยำกให้ข้อมูลปรบัปรุงบ่อย ๆ อยำกให้เป็นข้อมูลที่ทนัสมยัมำกที่สุด เพรำะ
บำงทีน ้ ำท่วม ฝนตกหนัก เรำอยำกไปที่นัน่พอดี แต่ไปแล้วมนัน ้ ำท่วมไง แต่ไม่มี
ประกำศ กอ็ำรมณ์เสยี หงุดหงดิ แทนทีจ่ะมคีวำมสุข เสยีเวลำอกี (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคน
ที ่9, 2559) 

อยำกใหม้กีำรอพัเดทสถำนกำรณ์แหล่งท่องเที่ยวบ่อย ๆ เป็นปจัจุบนัมำกทีสุ่ด 
(ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่8, 2559) 

กต็ดิตำมแฟนเพจทีเ่ป็นทีพ่กั ทีท่่องเทีย่วหลำยแฟนเพจนะ พอถงึฤดูท่องเทีย่ว
แต่ละท ีก็มโีปรโมชัน่ใหม่ ๆ แชรใ์ห้เต็มหน้ำฟีดเต็มไปหมด เปรยีบเทยีบได้ง่ำยด ีนัง่
อ่ำนวนัเดยีว รูเ้ลยว่ำใครถูกสุด ดสีุด หรอืแพงหน่อย แต่คุม้รำคำ มนัตดัสนิใจไดง้่ำยขึน้
เหมอืนกนั (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่2, 2559) 

 

นอกจำกน้ี ดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 4 จำก 10 รำย ไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบักำรลกัษณะ
พฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด์อกีแง่มุมหน่ึงว่ำ ตนเองนัน้ต้องกำรกำร
ใชง้ำนสื่อเวบ็ไซต์ที่ง่ำยทีสุ่ด โดยหำกเป็นไปได ้ต้องกำรจะคุยกบัผูร้บัผดิชอบโดยตรงเกี่ยวกบั
ข้อมูลโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจรงิส ำหรบักำรตัดสินใจ นอกจำกน้ี สิง่ที่เป็นประเด็นที่กลุ่ม
ดจิทิลัอมิมแิกรนดใ์หค้วำมสนใจ คอื ทีพ่กั อำหำร แหล่งท่องเทีย่ว และบรกิำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 

ทุกวนัน้ีเพื่อนกบัตวัเรำเองกต็ดัสนิใจเลอืกทีพ่กัจำกสงัคมออนไลน์ทีเ่จำ้ของเขำ้
มำตอบเอง ตอนแรกรู้ว่ำเจ้ำของโรงแรมมำตอบ ตกใจเหมอืนกนั เพรำะโรงแรมเขำ
ระดบัรอ้ยลำ้น ไม่คดิว่ำจะมำตอบเอง รูส้กึด ีเลยตดัสนิใจตอนนัน้เลย ต้องไปเที่ยวที่น่ี
แหละ ที่อื่นให้พนักงำนมำตอบ แต่ที่น่ี เจ้ำของบรกิำรเอง พูดจำด ีชอบ (ผู้ให้ข้อมูล
ส ำคญัคนที ่1, 2559) 

อยำกให้มีกำรอัพเดทเป็นประจ ำ และสม ่ำเสมอ (ผู้ให้ข้อมูลส ำคญัคนที่ 3, 

2559) 
บำงคนต้องจอง ต้องช ำระหลำยครัง้ แบบน้ีก็ไม่ไหว เงื่อนไขเยอะเกินไป ขอ

แบบแฟร ์ๆ งำ่ย ๆ ยตุธิรรมกว่ำน้ีจะดมีำก (ผูใ้หข้อ้มูลส ำคญัคนที ่2, 2559) 
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ก็มอียู่ไม่กี่เว็บไซต์นะ ที่ใช้งำนง่ำย ทุกวันน้ีก็ไม่ได้ย้ำยไปใช้บริกำรกับที่ไหน จะมี
เวบ็ไซตป์ระจ ำทีเ่อำไวอ่้ำนขอ้มลูเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วเป็นหลกั (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่
8, 2559) 
 

กล่ำวโดยสรุป ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด ์
ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้สมัภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส ำคญั พบว่ำ ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใช้สื่อ
เว็บไซต์ของกลุ่มดจิทิลัอิมมแิกรนด์นัน้ ส่วนใหญ่ต้องกำรกำรใช้งำนเว็บไซต์ที่มกีำรปรบัปรุง
ข้อมูลให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยเฉพำะกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจรงิ โดยต้องกำรกำรใช้งำนสื่อ
เว็บไซต์ที่ง่ำยที่สุด โดยหำกเป็นไปได้ ต้องกำรจะคุยกับผู้รบัผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกบัข้อมูล
โดยตรง เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิส ำหรบักำรตดัสนิใจ นอกจำกน้ี สิง่ทีเ่ป็นประเดน็ทีก่ลุ่มดจิทิลัอมิมิ
แกรนดใ์หค้วำมสนใจ คอื ทีพ่กั อำหำร แหล่งท่องเทีย่ว และบรกิำรต่ำง ๆ 

2) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทย 

จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดิจทิลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยปรำกฏรำยละเอยีดค ำใหส้มัภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มลู
ส ำคญั พบว่ำ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยนัน้ จะไปกบัญำติหรอืเพื่อน ๆ 
โดยเฉพำะครอบครวัเป็นสิง่ที่กลุ่มน้ีใหค้วำมส ำคญัในกำรท่องเทีย่วดว้ยกนั โดยแต่ละครัง้ จะมี
ระยะเวลำเดนิท่องเทีย่วตำมควำมสะดวก และโอกำสเอื้ออ ำนวย เพรำะส่วนใหญ่จะมงีำนประจ ำ 
และท ำธุรกจิส่วนตวั ซึง่จะไมส่ำมำรถเดนิท่องเทีย่วไดบ้่อยครัง้เท่ำไหร่นกั ดงัน้ี 

 

ส่วนใหญ่จะไปเทีย่วทะเลกบัเพื่อน ๆ แล้วกค็รอบครวั ไปแต่ละทกีม็คี่ำใช้จ่ำย
เยอะ หลำยหมื่นบำทอยู่ เพรำะเรำไปหลำยวนั ปีนึงท ำงำน หยุดไม่กี่ครัง้หรอกที่จะมี
เวลำไปเที่ยวนำน ๆ กับครอบครวั บำงทหีรอืบำงปี ก็ไปเที่ยวกับบรษิัทบ้ำงไรบ้ำง 
ขึน้อยูก่บันโยบำยของบรษิทัทีท่ ำงำนอยูด่ว้ย (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่2, 2559) 

เดนิทำงแต่ละครัง้ ขึน้อยูก่บัว่ำเรำสะดวกวนัไหน ถ้ำไม่ค่อยมเีวลำมำกนัก กไ็ป
ทำงเครือ่งบนิ ซือ้ทวัรไ์ปต่ำงลงตำมสนำมบนิ แลว้เหมำรถเอำ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่4, 

2559) 
ส่วนใหญ่จะไปวนัหยุด ไปกบัเพื่อน ๆ เพรำะไปคนเดยีวมนัไม่สนุกเท่ำไหร่ 

(ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่6, 2559) 
 

นอกจำกน้ี กลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์ จ ำนวน ｴ รำย ได้ให้ข้อมูลที่น่ำสนใจว่ำ 
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวนัน้ จะไม่ได้สนใจเรื่องค่ำใช้จ่ำยมำกนัก เพรำะตนเองมทีุนส ำหรบั
เดินทำงท่องเที่ยวเป็นเงนิส่วนน้ีโดยเฉพำะ อีกทัง้กำรท่องเที่ยวคือกำรพกัผ่อนที่ตนเองให้
ควำมส ำคญั เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหลงัจำกท ำงำนมำอย่ำงหนัก และกำรท่องเที่ยวแต่ละครัง้ 
อยำกจะไปกบัครอบครวัมำกทีสุ่ด ดงัน้ี 
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กไ็ปกบัครอบครวันัน่แหละ ปีนึง 4-5 ครัง้ เพรำะเรำท ำธุรกจิส่วนตวั (ผู้ให้ขอ้มูลส ำคญั
คนที ่8, 2559) 

ถ้ำว่ำงก็ไปทันที แล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องค่ำใช้จ่ำย เพรำะเรำท ำงำนก็อยำกจะ
พักผ่อนบ้ำง บำงทีไปเที่ยวแบบหรู ๆ เป็นของขวัญให้ชีว ิตก็เกือบแสนบำทอยู่
เหมอืนกนั แต่ไปกบัครอบครวันะ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่10, 2559) 

 

กล่ำวโดยสรุป ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยปรำกฏ
รำยละเอียดค ำให้สัมภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ พบว่ำ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศไทยนัน้ จะไปกับญำติหรอืเพื่อน ๆ โดยเฉพำะครอบครวัเป็นสิ่งที่กลุ่มน้ีให้
ควำมส ำคญัในกำรท่องเที่ยวด้วยกนั โดยแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลำเดินท่องเที่ยวตำมควำม
สะดวก และโอกำสเอื้ออ ำนวย เพรำะส่วนใหญ่จะมงีำนประจ ำ และท ำธุรกิจส่วนตวั ซึ่งจะไม่
สำมำรถเดนิท่องเทีย่วได้บ่อยครัง้เท่ำไหร่นัก และประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วนัน้ จะไม่ไดส้นใจ
เรื่องค่ำใชจ้่ำยมำกนัก เพรำะตนเองมทีุนส ำหรบัเดนิทำงท่องเทีย่วเป็นเงนิส่วนน้ีโดยเฉพำะ อกี
ทัง้กำรท่องเทีย่วคอืกำรพกัผ่อนทีต่นเองใหค้วำมส ำคญั เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหลงัจำกท ำงำนมำ
อยำ่งหนกั และกำรท่องเทีย่วแต่ละครัง้ อยำกจะไปกบัครอบครวัมำกทีสุ่ด 

3) กำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ 
จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ (Digital Immigrant) เกี่ยวกบักำร

แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้สมัภำษณ์ของผู้ให้
ขอ้มูลส ำคญัพบว่ำ กำรแสวงหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์นัน้ จะใช้กำรแสวงหำ
ขอ้มลูจำกหลำกหลำยช่องทำง โดยเฉพำะสื่อโซเชยีลมเีดยีต่ำง ๆ ทีจ่ะเป็นช่องทำงหลกัของกำร
แสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่อเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

 

บำงทเีจอหลำยช่องทำงกำรติดต่อมำกเกินไป มทีัง้เบอร์ ทัง้ไลน์ อีเมล แฟน
เพจ กล่องขอ้ควำม อนิสตำแกรม ทวติเตอร ์คอืแบบว่ำ เหน็แลว้งง ไม่รูว้่ำช่องทำงไหน
จะตดิต่อไดเ้รว็ทีสุ่ดแลว้ไดข้อ้มลูครบถ้วนทีสุ่ด กเ็ลยลงัเล บำงทกีปิ็ด ไปหำขอ้มลูทีอ่ื่น
ดกีว่ำ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่1, 2559) 

ทุกวนัน้ีเวลำจะไปเที่ยวไหน ก็จะอ่ำนจำกกำรแชร์ในเฟสบุ๊คที่เพื่อน ๆ แชร ์
เหน็รูปภำพที่เขำแชรม์นัสวย ก็เลยคลกิเข้ำไปอ่ำนเพลนิ ๆ (ผู้ให้ขอ้มูลส ำคญัคนที่ 1, 

2559) 
 

นอกจำกน้ี พฤตกิรรมของกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์
ของกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดน์ัน้ จะเป็นกำรตดิตำมขำ่วสำรเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์
ทีไ่ดร้บัควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ืองส่วนหน่ึงมำจำกกำรแพร่หลำยของสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
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ทวติเตอร์ อินสตำแกรมที่ต่ำงก็เป็นกระแสไปทัว่ทุกมุมโลก ซึ่งมอุีปกรณ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
เหล่ำน้ี คอื บรรดำโทรศพัทม์อืถอืกลุ่มสมำรท์โฟน หรอืแทบ็เลต็พซี ี ต่ำง ๆ  ดงัขอ้มลูทีก่ลุ่มดจิทิลั 
อมิมแิกรนดใ์หส้มัภำษณ์ ดงัน้ี 

 

กจ็ะคลกิไลคต์ดิตำมแฟนเพจกำรท่องเที่ยวต่ำง ๆ ไว้ เอำไวดู้แก้เหงำ แก้เบื่อ 
เวลำเรำอยำกไปเทีย่วไหนช่วงนัน้ ๆ กจ็ะมกีำรโฆษณำเกี่ยวกบัโปรโมชัน่จำกแฟนเพจ 
เรำได้ประโยชน์ ก็เลยชอบตดิตำมช่วงลดรำคำก็ดว้ย กเ็ลยไปเทีย่ว (ผู้ใหข้อ้มูลส ำคญั
คนที ่5, 2559) 

มนัก็ขึ้นอยู่กบัข้อมูลนะ ถ้ำเขำถ่ำยภำพสวย สมจรงิ ไม่ใช่สวยเว่อร์ ๆ เรำก็
อยำกไป เพรำะเรำกต็ดิตำมจำกหลำย ๆ แหล่งทีม่ำของขอ้มูล เพรำะสื่อสงัคมออนไลน์
สมยัน้ีมนัมเียอะมำก เป็นตัวเลอืกให้เรำได้ตัดสินใจได้ดี เป็นประโยชน์ดีมำก (ผู้ให้
ขอ้มลูส ำคญัคนที ่2, 2559) 

ปกตกิจ็ะใหเ้พื่อนช่วยคน้หำจำกทีเ่ขำแชรผ่์ำนเฟสบุ๊คมำ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่
4, 2559) 

เดีย๋วน้ีผมว่ำมนัดกีว่ำเดมิมำกนะ สมยัก่อนต้องไปธนำคำรเพื่อจอง เพื่อช ำระ
เงนิใหเ้ขำ แต่เดีย๋วน้ีผมโอนผ่ำนมอืถอื หลงัจำกคุยกบัเขำไม่เกนิ 2-3 นำท ี(ผูใ้หข้อ้มูล
ส ำคญัคนที ่5, 2559) 

ปกตกิด็ูรูปเพื่อน ๆ ทีไ่ปท่องเที่ยวแลว้โพสต์ลงเฟสบุ๊ค เรำเหน็ เรำก็อยำกไป
บำ้ง เพรำะเพื่อนถ่ำยรปูสวยมำก (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่8, 2559) 

บำงเว็บน่ี ใช้งำนยำกมำก ไม่อยำกอ่ำน ก็กดปิด ไปอ่ำนจำกเว็บอื่นที่ใช้ง่ำย
ดกีว่ำ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่10, 2559) 

 

กล่ำวโดยสรุป กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์นัน้ จะใช้
กำรแสวงหำขอ้มลูจำกหลำกหลำยช่องทำง โดยเฉพำะสื่อโซเชยีลมเีดยีต่ำง ๆ ทีจ่ะเป็นช่องทำง
หลกัของกำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ โดยเฉพำะพฤตกิรรมของกำรแสวงหำ
ข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์นัน้ จะเป็นกำรติดตำม
ข่ำวสำรเกี่ยวกบักำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ที่ได้รบัควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ืองส่วนหน่ึงมำจำก
กำรแพรห่ลำยของสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์อนิสตำแกรมทีต่่ำงกเ็ป็นกระแสไปทัว่
ทุกมุมโลก ซึ่งมอุีปกรณ์ในกำรเขำ้ถงึขอ้มูลเหล่ำน้ี คอื บรรดำโทรศพัท์มอืถอืกลุ่มสมำรท์โฟน 
หรอืแทบ็เลต็พซี ี ต่ำง ๆ 

4) กำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว 

จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มดิจทิัล อิมมแิกรนด์ เกี่ยวกับกำรตัดสินใจท่องเที่ยว
ปรำกฏรำยละเอยีดค ำให้สมัภำษณ์ของผู้ให้ขอ้มูลส ำคญั  พบว่ำ จะตดัสนิใจท่องเทีย่วจำกกำร
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แสดงควำมคดิเหน็ของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตน์ัน้ ๆ หรอืบุคคลทีเ่คยมปีระสบกำรณ์เคยไปท่องเทีย่ว
มำแล้ว แล้วเขำ้มำแสดงควำมคดิเหน็ถงึแหล่งท่องเที่ยวหรอืบรกิำรที่ได้รบั พรอ้มแสดงควำม
คดิเหน็เกีย่วขอ้ดแีละขอ้เสยี ตำมประสบกำรณ์และขอ้เทจ็จรงิ ซึง่ขอ้มลูเหล่ำน้ี เป็นสิง่ทีส่่งผลต่อ
กำรตัดสินใจของกลุ่มดิจทิัล อิมมิแกรนด์  โดยเฉพำะกำรดูแลและกำรให้บรกิำรของผู้ดูแล
เวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

 

ก็จะดูจำกที่เขำตอบคอมเมน้ท์ คุยกนัผ่ำนคอมเมน้ท์ ดูอธัยำศยัของแฟนเพจ 
ถ้ำเขำพูดจำด ีก็แปลว่ำเขำเขำ้ใจนักท่องเที่ยว ใส่ใจ ดูแลด ีเพรำะเขำขยนัตอบ (ผู้ให้
ขอ้มลูส ำคญัคนที ่6, 2559) 

ก็ตดัสนิใจจำกอะไรหลำย ๆ อย่ำงนะ แต่เรื่องรำคำก็เป็นตวัตดัสนิใจอนัหน่ึง
เหมอืนกนั เพรำะเวลำคน้หำ กจ็ะคน้หำจำกค ำแหล่งท่องเทีย่ว และรำคำถูก อะไรแบบน้ี 
(ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่10, 2559) 

 

นอกจำกน้ีแลว้ กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์3 จำก 10 รำย ได้ให้ขอ้มูลทีน่่ำสนใจ
เกี่ยวกบักำรตดัสนิใจ พบว่ำ กำรตดัสนิใจนัน้ จะตดัสนิใจจำกผู้ให้บรกิำร คอื อธัยำศยัด ีกำร
บรกิำรทีด่ ีกำรมแีหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงำม ดงัน้ี 

 

กเ็ลอืกและตดัสนิใจจำกคนทีเ่รำคุยดว้ยแลว้สบำยใจ บำงแอดมนิพูดด ีคุยกนัไม่
นำนกต็ดัสนิใจโอนเงนิแลว้ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่2, 2559) 

บำงแฟนเพจ พูดจำกบัเรำเหมอืนไปขอเขำใชบ้รกิำรฟร ีไม่มนี ้ำเสยีงเลย แบบ
น้ีไมไ่หว ไมผ่่ำน ๆ (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่4, 2559) 

บำงเว็บน่ี ถ่ำยรูปสวยเกินจรงิ ใช้มุมกล้องเข้ำช่วย แต่มนัไม่จรงิไง เรำก็ไม่
มัน่ใจ เพรำะถ่ำยรูปสวย กับสถำนที่สวย มนัต่ำงกนั เรำอยำกไปสถำนที่สวย แต่เขำ
แสดงเทคนิคถ่ำยภำพ กเ็ลยงง ๆ ว่ำเขำตอ้งกำรอะไร (ผูใ้หข้อ้มลูส ำคญัคนที ่ｴ, ｴｷｷｻ) 

 

กล่ำวโดยสรุป กำรตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนด์ นัน้ จะ
ตดัสนิใจท่องเที่ยวจำกกำรแสดงควำมคดิเห็นของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นัน้ ๆ หรอืบุคคลที่เคยมี
ประสบกำรณ์เคยไปท่องเที่ยวมำแล้ว แล้วเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวหรอื
บรกิำรที่ได้รบั พรอ้มแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวขอ้ดแีละขอ้เสยี ตำมประสบกำรณ์และขอ้เทจ็จรงิ 
ซึง่ขอ้มลูเหล่ำน้ี เป็นสิง่ทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจของกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์ โดยเฉพำะกำรดูแล
และกำรให้บรกิำรของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยกำรตัดสินใจนั ้น จะตัดสินใจจำกผู้ให้บริกำร คือ 
อธัยำศยัด ีกำรบรกิำรทีด่ ีกำรมแีหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงำม 
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จำกกำรสมัภำษณ์ทัง้ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives)  และกลุ่มดจิทิลั 
อิมมแิกรนด์ (Digital Immigrant) สำมำรถสรุปได้ว่ำ ปจัจุบนันักท่องเที่ยวทัง้ 2 กลุ่มนัน้ให้
ควำมส ำคญักบักำรตลำดออนไลน์เหมอืนกนัเน่ืองเพรำะว่ำเป็นกลยุทธ์ที่ก ำลงัมำแรงและถูก
ยกระดบัควำมส ำคญัอยำ่งมำกในปจัจบุนั และมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป
ในอนำคต ส่วนหน่ึงมำจำกกำรแพรห่ลำยของสงัคมออนไลน์ โดยเฉพำะเฟสบุ๊ค และทวติเตอรท์ี่
เป็นกระแสไปทัว่ทุกมุมโลก ล่ำสุดคอืบรรดำโทรศพัท์มอืถอืกลุ่มสมำรท์โฟน หรอืแทบ็เลต็พซี ี
ท ำให้ไม่ว่ำจะอยู่ที่ใด ก็สำมำรถเข้ำถงึสื่อออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกสบำย ประกอบกบัออนไลน์
มำร์เก็ตติ้ง คอื ช่องทำงที่น ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ โดยไม่ต้องใช้เงนิลงทุนมำกนัก ตอบโจทย์
ผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมใชเ้วลำอยูก่บัช่องทำงออนไลน์  

ข้อแตกต่ำงของกลุ่มดจิทิลั เนทีฟ (Digital Natives)  และกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด ์
(Digital immigrant) นัน้ คอื ระดบัของควำมส ำคญัมำกน้อยของอทิธพิลจำกสื่อเวบ็ไซต์ทีส่่งผล
ต่อกำรตดัสนิใจไมเ่ท่ำกนั เน่ืองเพรำะขึน้อยู่กบัว่ำเป้ำหมำย คอืใคร ถ้ำเป้ำหมำยคอื กลุ่มดจิทิลั 
อมิมแิกรนด์ (Digital Immigrant) กลยุทธ์กำรตลำดออนไลน์จะมบีทบำทเป็นเพยีงแค่กลยุทธ์
เสรมิเพื่อเตมิเต็มกำรโฆษณำผ่ำนสื่อหลกั ๆ อย่ำงทวี ีวทิยุ โทรทศัน์ สิง่พมิพ์ แต่ถ้ำผู้บรโิภค
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกั คอื กลุ่มดิจทิลั เนทีฟ (Digital Natives) เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่ม
ดิจิทัลเนทีฟ ที่ชื่นชอบเทคโนโลย ีและมีงบประมำณกำรตลำดในมอืไม่มำกนัก กำรตลำด
ออนไลน์ยอ่มเป็นกลยทุธท์ีต่อบโจทยอ์ยำ่งแน่นอน กำรสื่อสำรผ่ำนสมำรท์โฟนทีส่งูขึน้  

ทัง้น้ี กำรสรำ้งโอกำสในกำรสื่อสำรกบักลุ่มเป้ำหมำยด้วยรปูแบบใหม่ ๆ เช่น กำรสรำ้ง
แอพพลิเคชัน่เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ขยำยฐำนลูกค้ำจำกกำรใช้อินเตอร์เน็ต เช่น 
น ำเสนอข้อมูลกำรท่องเที่ยวแบบที่เป็นมลัติมเีดยีมำกขึ้นหรอืมแีอพพลิเคชัน่ที่สำมำรถช่วย
นักท่องเที่ยวในกำรวำงแผนกำรเดนิทำงท่องเที่ยวได้ดยีิง่ขึน้ นอกจำกน้ี โดยเฉพำะกำรใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ในยุคที่ผู้บรโิภคนัน้มกีำรรวีวิสนิค้ำ กำรพูดคุย ถกเถยีง และแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ต่ำง ๆ ผ่ำนโลกออนไลน์ และคงอยู่ในนัน้ สำมำรถค้นหำเมื่อไหร่ก็ได้ ท ำให้กระบวนกำร
ตดัสนิใจนัน้ มกีำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และมรีูปแบบเป็นวงจรอย่ำงเห็นได้ชดั แถมยงัมี
อทิธพิลต่อผู้อื่นอย่ำงมำกได้อกีดว้ย ยงัรวมกำรรบัรู ้และกำรเลอืกเขำ้มำด้วย แต่โดยธรรมชำติ
แล้วนัน้ กระบวนกำรทัง้สองแตกต่ำงกัน โดยผู้บริโภคนั ้นจะท ำกำรเพิ่มและตัดตัวเลือก
ตลอดเวลำ เมือ่ท ำกำรคน้หำขอ้มลูออนไลน์ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นัน้ มกัมองหำขอ้มลูทีจ่ะไวว้ำงใจ
ได้ จำกผูบ้รโิภคออนไลน์คนอื่นมำกกว่ำ ซึง่เป็นกำรตลำดแบบปำกต่อปำก เน่ืองเพรำะคนเรำ
มกัจะมสี่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของแบรนด์ ผ่ำนช่องทำงสื่อสงัคมออนไลน์ ผู้บรโิภคนัน้จะมี
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ และกำรรบัรูข้องแบรนด์เพิม่ขึน้กบัส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโลกออนไลน์ 
แต่ในขณะเดยีวกนั ประสบกำรณ์ของกำรตดัสนิใจและกำรเลอืกนัน้ กลบัเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
ต่อเน่ือง หลงัจำกทีจ่ะท ำกำรซือ้หรอืซือ้สนิคำ้ไปแลว้ และหลงัจำกนัน้ผูบ้รโิภคจะเขำ้ไปเป็นส่วน
หน่ึงของแบรนด์อย่ำงเต็มตวั ผ่ำนสื่อสงัคมออนไลน์ของแบรนด์นัน้ ๆ ดงันัน้ในยุคสมยัที่หลำย ๆ 
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แบรนด์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกวำดต้อนผู้บริโภคให้มำตัดสินใจซื้อสินค้ำของตัวเองนัน้ 
เป้ำหมำยที่สุดยอดของนักกำรตลำดต่อกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์นั ้นก็คือ กำรเข้ำใจ
ประสบกำรณ์ทัง้หมดของผู้บรโิภคเพื่อที่เรำจะสำมำรถได้รบัขอ้มูลต่ำง ๆ ในกำรตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคเพื่อมำเป็นกำรวำงกลยทุธ ์กำรวำงเน้ือหำทีจ่ะส่งมอบใหผู้บ้รโิภค และกำรวำงต ำแหน่ง
ของตรำสนิคำ้ในตลำดกำรท่องเทีย่ว 

 

  



 

   

บทท่ี  5 

 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กำรศกึษำเรื่อง  ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิัลเนทีพและดิจิทลัอิมมิแกรนด์มวี ัตถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำร
ตดัสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตดัสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิลั เนทีฟ (Digital 

Natives) 2) เพื่อศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วและกำรแสวงหำขอ้มูลกำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่อ
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลั 
อิมมแิกรนด์ (Digital Immigrant)  และ 3) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำร
แสวงหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออนิเตอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและ
กำรตดัสนิใจท่องเที่ยวของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์
(Digital Immigrant) ทีแ่ตกต่ำงกนัมผีลกำรสรปุ อภปิรำยผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

5.1  สรปุผลการวิจยั 

  

5.1.1 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

จำกกำรศกึษำขอ้มลูลกัษณะทำงประชำกรของทัง้สองกลุ่มสำมำรถสรุปไดว้่ำ 

กลุ่มดจิทิลัเนทพีพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศ ชำย จ ำนวน 107 คน อำยุ 20-24 ปี มรีะดบั
กำรศกึษำปรญิญำตรอีำชพีพนักงำนบรษิทั/ลูกจำ้งเอกชนสถำนภำพโสด และมรีำยได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 5,000-15,000 บำท 

กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดพ์บว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศ ชำย จ ำนวน 112 คน อำยุ 35-39 ปี มี
ระดบักำรศกึษำปรญิญำตรอีำชพีพนักงำนบรษิทั/ลูกจำ้งเอกชนมสีถำนภำพโสด และม ีรำยได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท 

จำกกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของทัง้สองกลุ่มสำมำรถสรปุไดว้่ำ 

กลุ่มดจิทิลั เนทฟีพบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 3-6 ปี มคีวำมบ่อยใน
กำรใชส้ื่อเวบ็ไซต ์ทุกวนัโดยระยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ มำกกว่ำ  8 ชัว่โมงขึน้ไป ซึง่มชี่วงเวลำที่
เลอืกใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 15.01-18.00 น.สถำนทีท่ีใ่ชส้ื่อเวบ็ไซต์ คอื ทีท่ ำงำน และมจีุดมุ่งหมำยของ
กำรใชส้ื่อเวบ็ไซต ์คอื ออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram 
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ส่วนกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์พบว่ำ  ส่วนใหญ่มรีะยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์น้อยกว่ำ 3 ปี 
โดยมคีวำมบ่อยในกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 3-4 วนั/สปัดำห ์มรีะยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ น้อยกว่ำ 3 

ชัว่โมงมชี่วงเวลำทีเ่ลอืกใชส้ื่อเวบ็ไซต์ 15.01-18.00 น. มสีถำนทีท่ีใ่ชส้ื่อเวบ็ไซต์ คอื บำ้น และมี
จุดมุ่งหมำยของกำรใช้สื่อเวบ็ไซต์ คอื แชท/สื่อสำรในชุมชนออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, 

Instagram 

จำกกำรศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของทัง้สองกลุ่มสำมำรถ
สรปุไดว้่ำ 

กลุ่มดจิทิลั เนทฟี พบว่ำส่วนใหญ่มคีวำมถี่ในกำรท่องเที่ยว 1-3 ครัง้/ปีโดยมคี่ำใชจ้่ำย
ในกำรท่องเทีย่ว 5,000-15,000 บำท ซึง่มรีะยะเวลำในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้ 1-2 วนั 
มผีู้ร่วมเดนิทำง 3-5 คน ซึ่งวนัที่เลอืกเดินทำงเป็น วนัหยุดเสำร์-อำทติย์ประเภทของกำร
ท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ มีกำรแสวงหำข้อมูลท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อ
อิน เ ท อ ร์ เ น็ ต จ ำ ก เ ว็บ ไ ซ ต์ เ กี่ ย ว กับ ก ำ ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  เ มื่ อ จ ำ แ น ก เ ป็ น ร ำ ย ข้อ พ บ ว่ ำ 
www.siamtourism.info (เวบ็ไซต์คน้หำขอ้มลูท่องเทีย่ว 76 จงัหวดั) เป็นเวบ็ทีม่กีำรคน้หำมำก
ที่สุด รองลงมำ คอื www.dnp. go.th (เวบ็ไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำตสิตัว์ป่ำและพนัธุ์พชื) 
www.pantip.com (เวบ็ไซต์พนัทปิ.คอม) www.moohin.com (เวบ็ไซต์หมหูิน่) www.lampang.go.th, 

www.prae.go.th (เวบ็ไซตป์ระจ ำจงัหวดัเช่น) www.relaxy.com (เวบ็ไซต์รเีลก็ซซ์ี)่ www.sanook.com 
(เวบ็ไซต์สนุกดอทคอม) www.tourismthailand.org (เวบ็ไซต์ของกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
หรอื ททท.) www.agoda.com (เว็บไซต์ อโกด้ำ) และ www.tourismthailand.org/chiangmai 

(เวบ็ไซต ์ททท. ส ำนกังำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ  เช่น ททท.ส ำนกังำนเชยีงใหม)่  
 กลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด์ พบว่ำส่วนใหญ่ มคีวำมถี่ในกำรท่องเที่ยว  1-3 ครัง้/ปี มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเทีย่ว 5,000-15,000 บำทมรีะยะเวลำในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวแต่ละครัง้ 1-2 

วนั  มผีูร้่วมเดนิทำง 3-5 คน ซึ่งวนัทีเ่ลอืกเดนิทำงเป็นวนัธรรมดำ/วนัท ำงำน  มปีระเภทของ
กำรท่องเทีย่ว คอื แหล่งท่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตร์ ซึง่มกีำรแสวงหำขอ้มลูท่องเทีย่วไทยผ่ำน
สื่ ออินเทอร์เ น็ตจำกเว็บไซต์ เกี่ ยวกับกำรท่อง เที่ยว  เ มื่ อจ ำแนกเ ป็นรำยข้อพบว่ ำ 
www.siamtourism.info (เวบ็ไซต์คน้หำขอ้มลูท่องเทีย่ว 76 จงัหวดั) เป็นเวบ็ทีม่กีำรคน้หำมำก
ทีสุ่ด รองลงมำwww.pantip. com (เวบ็ไซต์พนัทปิ.คอม) www.dnp. go.th (เวบ็ไซต์ของกรม
อุทยำนแห่งชำติสตัว์ป่ำและพนัธุ์พืช) www.moohin.com (เว็บไซต์หมูหิ่น)www.relaxy.com 
(เว็บไซต์รีเล็กซ์ซี่) www.lampang.go.th, www.prae.go.th (เว็บไซต์ประจ ำจงัหวัด)
www. tourismthailand.org ( เว็บไซต์ของกำรท่อ ง เที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ  ททท. )
www.sanook.com ( เว็บไซต์สนุกดอทคอม)  www.agoda.com ( เว็บไซต์  อโกด้ำ)  และ 
www.tourismthailand.org/chiangmai (เวบ็ไซต์ ททท. ส ำนักงำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ  เช่น 
ททท.ส ำนกังำนเชยีงใหม)่  
 

http://www.pantip.com/
http://www.relaxy.com/
http://www.tourismthailand.org/
http://www.agoda.com/
http://www.moohin.com/
http://www.relaxy.com/
http://www.prae.go.th/
http://www.tourismthailand.org/
http://www.agoda.com/
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เมื่อท ำกำรศกึษำกำรแสวงหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ของทัง้สองกลุ่ม
สำมำรถสรปุไดว้่ำ 

1) กลุ่มดจิทิลั เนทฟี 

ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำข้อมูลศลิปวฒันธรรมโบรำณสถำน อยู่ในระดบัมำก
ทีสุ่ด รองลงมำ สวนสนุก / งำนแสดงสนิคำ้อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด คอนเสริต์  อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด 
กำรแขง่ขนักฬีำ และทะเลหำดทรำยน ้ำตก อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด 

ด้ำนกำรเดนิทำง โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำข้อมูลค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะที่
เลอืกใชเ้ดนิทำง  และควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง อยู่ในระดบัมำกที่สุด รองลงมำ สภำพ
เสน้ทำง/สภำวะแวดลอ้มระหว่ำงกำรเดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดบั มำกที่สุด และ
ประเภทยำนพำหนะ/ที่จะใช้เดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำร
รถไฟ เรอื เป็นต้น และระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงจำกทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำย
ปลำยทำง  อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

ด้ำนที่พกั โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูลสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนที่พัก เช่น 
หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นต้นอตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และส่วนลดต่ำง ๆ  และควำม
ปลอดภยั อยู่ในระดบัมำกที่สุด รองลงมำ ประเภทของสถำนที่พกั เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมส
เตย ์บงักะโล เป็นตน้อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด และสถำนทีต่ัง้/ท ำเลของทีพ่กัอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

ดำ้นอำหำรและเครื่องดื่ม โดยรวมอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มูลรำคำค่ำบรกิำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ใน
ระดบัมำกที่สุด รองลงมำ รสชำติที่น่ำรบัประทำน  และควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและ
เครื่องดื่มอยู่ในระดบั มำกที่สุด และประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่หลำกหลำย  และควำมสด 
และสะอำด ถูกหลกัอนำมยัของอำหำรและเครือ่งดื่มอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

2) กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มลูสวนสนุก/งำนแสดงสนิคำ้  และคอนเสริต์ อยู่ใน
ระดบัมำกที่สุด รองลงมำ ศิลปวฒันธรรมโบรำณสถำนอยู่ในระดบัมำกที่สุด คอนเสริ์ตอยู่ใน
ระดบัมำกทีสุ่ด กำรแข่งขนักฬีำ อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด และทะเลหำดทรำยน ้ำตกอยู่ในระดบัมำก
ทีสุ่ด  

ด้ำนกำรเดินทำง โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.ｷｹ เมื่อ
จ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มลูค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเดนิทำง
ในแต่ละยำนพำหนะทีเ่ลอืกใช้เดนิทำง  และควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง อยู่ในระดบัมำก
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ทีสุ่ด รองลงมำ สภำพเสน้ทำง/สภำวะแวดล้อมระหว่ำงกำรเดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำงอยู่
ในระดบั มำกที่สุด ระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดนิทำงจำกที่อยู่อำศยัไปยงัจุดหมำย
ปลำยทำงอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด และประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 
เช่น เครือ่งบนิ รถยนตโ์ดยสำรรถไฟ เรอื เป็นตน้อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

ด้ำนที่พกัโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมกีำรแสวงหำข้อมูลอตัรำค่ำบรกิำร/รำคำที่พกั และส่วนลดต่ำง ๆ อยู่ในระดบั 
มำกทีสุ่ด รองลงมำ สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกัและสถำนทีพ่กั เช่น หอ้งอำหำร สระว่ำย
น ้ำ สปำ  เป็นตน้อยูใ่นระดบั มำกทีสุ่ด ควำมปลอดภยัอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด ประเภทของสถำนที่
พกั เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นต้นอยู่ในระดบัมำกที่สุด และสถำนที่ตัง้ / ท ำ
เลของทีพ่กัอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรแสวงหำขอ้มูลรำคำค่ำบรกิำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด รองลงมำ ประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่หลำกหลำยอยู่ในระดับมำกที่สุด 
รสชำติที่น่ำรบัประทำนอยู่ในระดบัมำกที่สุด และควำมสด และสะอำด ถูกหลักอนำมยัของ
อำหำรและเครือ่งดื่ม และ ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและเครือ่งดื่มอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

เมือ่ท ำกำรศกึษำกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของทัง้สองกลุ่มสำมำรถสรุปไดว้่ำ 

1) กลุ่มดจิทิลั เนทฟี 

ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขนักฬีำ อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด 
รองลงมำ สวนสนุก/งำนแสดงสินค้ำอยู่ในระดับมำกที่สุด คอนเสิร์ตอยู่ในระดับมำกที่สุด 
ศลิปวฒันธรรม โบรำณสถำนอยู่ในระดบัมำกที่สุด และทะเลหำดทรำยน ้ำตกอยู่ในระดบัมำก
ทีสุ่ด  

ด้ำนกำรเดนิทำง โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดนิทำง
จำกทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำง  และค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะ  
ทีเ่ลอืกใช้เดนิทำง อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด รองลงมำ ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุด 
หมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำร  รถไฟ เรอื เป็นต้น อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด และ
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

ด้ำนที่พกัโดยรวมอยู่ในระดบั มำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมกีำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะควำมปลอดภยัอยู่ในระดบัมำกที่สุด รองลงมำ 
ประเภทของสถำนทีพ่กั เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นต้น อยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกัและสถำนทีพ่กั เช่น หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นต้น อยู่
ในระดบัมำกทีสุ่ด สถำนทีต่ัง้/ท ำเลของทีพ่กั อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด และอตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั 
และส่วนลดต่ำงๆอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด 
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ดำ้นอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่
หลำกหลำยอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด รองลงมำ รสชำตทิีน่่ำรบัประทำนอยู่ในระดบั มำกที่สุด ควำม
เป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ในระดบัมำกที่สุด รำคำค่ำบรกิำรของอำหำรและ
เครือ่งดื่มอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด และควำมสด และสะอำด ถูกหลกัอนำมยัของอำหำรและเครื่องดื่ม
อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

2) กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ 
ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ 

พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขนักฬีำ อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด 
รองลงมำ สวนสนุก/งำนแสดงสนิค้ำอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด คอนเสริต์อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด ทะเล
หำดทรำยน ้ำตกอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด และศลิปวฒันธรรม โบรำณสถำนอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด 

ด้ำนกำรเดนิทำง โดยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดนิทำง
จำกทีอ่ยู่อำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำง อยู่ในระดบัมำกที่สุด รองลงมำ ประเภทยำนพำหนะ/ที่
จะใชเ้ดนิทำงไปยงัจดุหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำร  รถไฟ เรอื เป็นต้นอยู่ใน
ระดบัมำกทีสุ่ด ค่ำใชจ้ำ่ยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะ  ทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำงอยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ด และควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

ด้ำนที่พกัโดยรวมอยู่ในระดบั มำกที่สุด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมกีำรตดัสนิใจท่องเที่ยวเพรำะควำมปลอดภยัอยู่ในระดบั มำกที่สุด รองลงมำ 
อตัรำค่ำบรกิำร/รำคำทีพ่กั และส่วนลดต่ำงๆอยู่ในระดบัมำกที่สุด ประเภทของสถำนที่พกั เช่น 
โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นต้น อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด สถำนที่ตัง้/ท ำเลของทีพ่กัอยู่
ในระดบัมำกที่สุด และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกัและสถำนที่พกั เช่น ห้องอำหำร สระ
ว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นตน้อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

ดำ้นอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดบั มำกทีสุ่ด เมื่อจ ำแนกเป็นรำยขอ้ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่
หลำกหลำย และรสชำติที่น่ำรบัประทำนอยู่ในระดบัมำกที่สุด รองลงมำ รำคำค่ำบรกิำรของ
อำหำรและเครื่องดื่ม  และควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ในระดบั มำกที่สุด 
และ ควำมสด และสะอำด ถูกหลกัอนำมยัของอำหำรและเครือ่งดื่มอยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  

จำกกำรศกึษำกำรทดสอบสมมตฐิำนของทัง้สองกลุ่มสำมำรถสรปุไดว้่ำ 

1) สมมติฐำนข้อที่ ｳ กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์ มี
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย ที่แตกต่ำงกันพบว่ำ พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศไทย ของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ มคีวำมแตกต่ำงกนั ใน
พฤตกิรรม  ระยะเวลำกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ต่อปีควำมบ่อยในกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ระยะเวลำกำรใชส้ื่อ
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เวบ็ไซตต่์อวนัช่วงเวลำทีเ่ลอืกใชส้ื่อเวบ็ไซตแ์ละสถำนทีท่ีใ่ชส้ื่อเวบ็ไซต์ พบว่ำ กลุ่มดจิติลัเนทฟี 
มพีฤติกรรม มำกกว่ำกลุ่มดิจทิลัลอิมมแิกรนด์อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติ ที่ระดบั ｲ.ｲｳ ส่วน 
จุดมุ่งหมำยของกำรใช้สื่อเวบ็ไซต์พบว่ำ กลุ่มดจิทิลัลอมิมแิกรนด ์มพีฤตกิรรม มำกกว่ำกลุ่มดิ
จติลัเนทฟีอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยใชส้ถติ ิt-test ส่งผลใหย้อมรบัสมมตฐิำน
ดงักล่ำว 

2) สมมติฐำนข้อที่ 2 กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์ มี
ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทย ทีแ่ตกต่ำงกนัพบว่ำ ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ว
ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ ไมม่คีวำมแตกต่ำงกนั ใน
ระยะเวลำในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้โดยใชส้ถติิ T-test พบว่ำ ตวัแปรดงักล่ำวมคี่ำ Sig  

เท่ำกบั .841 ตำมล ำดบั ส่งผลให้ปฏเิสธสมมติฐำนดงักล่ำว และ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี มคีวำมแตกต่ำงกนั ในประสบกำรณ์ ควำมถี่ และผู้
ร่วมเดนิทำงพบว่ำ กลุ่มดจิทิลัลอมิมแิกรนด์ มปีระสบกำรณ์ มำกกว่ำกลุ่มดจิติลัเนทฟีอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถติ ิที่ระดบั 0.05 ส่วนวนัที่เลอืกเดนิทำง และประเภทของกำรท่องเที่ยวพบว่ำ 
กลุ่มดจิติลัเนทฟี มปีระสบกำรณ์ มำกกว่ำ กลุ่มดจิทิลัลอมิมแิกรนดอ์ย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิที่
ระดบั 0.01 และ ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรท่องเทีย่ว พบว่ำ กลุ่มดจิติลัเนทฟี มปีระสบกำรณ์ เท่ำกบั กลุ่ม
ดจิทิลัลอมิมแิกรนดอ์ย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 เช่นกนั โดยใชส้ถติ ิt-test ส่งผลให้
ยอมรบัสมมตฐิำนดงักล่ำว 

3) สมมติฐำนข้อที่ 3 กลุ่มดิจทิลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนท์ มกีำร
แสวงหำขอ้มลูแตกต่ำงกนัพบว่ำ กำรแสวงหำขอ้มลู ของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมิ
แกรนท์ ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนั ในด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวดำ้นกำรเดนิทำงด้ำนสถำนทีพ่กั  และ
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยใช้สถิติ T-test พบว่ำ 4 ตัวแปรดงักล่ำวมคี่ำ Sig เท่ำกับ 
.790.983.900 และ .636 ตำมล ำดบั ส่งผลใหป้ฏเิสธสมมตฐิำนดงักล่ำว 

4) สมมติฐำนข้อที่ 4 กลุ่มดิจทิลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนท์ มกีำร
ตดัสนิใจในกำรท่องเทีย่วแตกต่ำงกนัพบว่ำ กำรตดัสนิใจในกำรท่องเทีย่ว ของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี 
และกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ในด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดิน
ทำงดำ้นสถำนทีพ่กั และดำ้นอำหำรและเครื่องดื่มโดยใชส้ถติ ิ t-test พบว่ำ 4 ตวัแปรดงักล่ำวมี
ค่ำ Sig  เท่ำกบั .884.877.817 และ .951 ตำมล ำดบั ส่งผลใหป้ฏเิสธสมมตฐิำนดงักล่ำว 

 

5.1.2  ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 

1) กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) 
(1) ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้สื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิจิทัลเนทีพ พบว่ำ

ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลัเนทพีนัน้ จะเน้นไปทีก่ำรใชส้ื่อออนไลน์ อำท ิ
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เว็บไซด์ต่ำง ๆ หรอืกระทู้ในพนัทิพย์ ในกำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว และมสีิ่งที่
คำดหวงัจำกกำรใชส้ื่อออนไลน์คอื ขอ้มลู และกำรตอบสนองทีร่วดเรว็ของสื่อนัน้ๆ 

(2) ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย พบว่ำ ประสบกำรณ์
กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี กลุ่มตวัอย่ำงจะไปปีละ 2-3 ครัง้หรอื
ตำมโอกำสอนัสมควรต่ำง ๆ โดยมงีบประมำณในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วโดยเฉลีย่ 10,000 บำท/
คน  อกีทัง้ส่วนใหญ่จะเน้นมรีะยะเวลำกำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้ คอื 1 สปัดำห ์และมกัจะ
เป็นไปกบัครอบครวัหรอืคนสนิท โดยเฉพำะสถำนทีท่ีเ่ลอืกเดนิทำงไปท่องเทีย่วจะเป็นทะเล 

(3) กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์  พบว่ำกำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ของจำกกลุ่มดิจทิลั เนทีฟ พบว่ำ ต้องกำร
ช่องทำงตดิต่อที่ง่ำย สะดวก รวดเรว็ โดยเฉพำะกำรใช้งำนได้ตลอดเวลำ และสำมำรถสบืค้น
ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรท่องเที่ยวผ่ำนเวบ็ไซต์ไดอ้ย่ำงสะดวก โดยกำรแสวงหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยว
ไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซต์ว่ำ กำรทีจ่ะไปท่องเทีย่วแต่ละครัง้นัน้ กำรแสวงหำขอ้มูลผ่ำนเวบ็ไซต์ เป็น
สิง่จ ำเป็น โดยเฉพำะกำรจอง มดัจ ำ ช ำระเงนิค่ำบรกิำร เกี่ยวกบักำรท่องเทีย่วผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
ที่สะดวก โดยก่อนขัน้ตอนดังกล่ำว จะต้องมีกำรสืบค้นข้อมูลจำกเว็บไซต์ โดยเฉพำะกำร
ตดัสนิใจจำกภำพถ่ำยจำกสถำนที่ท่องเที่ยวและกำรแสดงควำมคดิเหน็ของผู้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์
เป็นปจัจยัส ำคญัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจ 

(4) กำรตดัสนิใจท่องเที่ยว พบว่ำกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวจำกกำรแสวงหำ
ข้อมูลผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของกลุ่มดิจิทัล เนทีฟ โดยเฉพำะกำรค้นหำผ่ำนเสิร์ทเอ็นจิ้น 
(Search Engine) อำทเิช่น กูเกิ้ล (Google) ยำฮู (Yahoo) เป็นต้น โดยกำรตดัสนิใจจะมำจำก
กำรข้อมูลที่สบืค้นได้ น ำมำเปรยีบเทยีบข้อด ีเช่น รำคำถูก แหล่งท่องเที่ยวน่ำสนใจ เป็นต้น 
ส่วนขอ้เสยี เช่น บรกิำรไม่ประทบัใจ ของกนิหำยำก เดนิทำงล ำบำก เป็นต้น และจุดเด่นที่ตรง
กบัสิง่ทีต่นเองสนใจอื่น ๆ   

2) กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์(Digital Immigrant) 
(1) ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนดพ์บว่ำ 

ลกัษณะพฤติกรรมกำรใช้สื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิัลอิมมแิกรนด์ ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้
สมัภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั พบว่ำ ลกัษณะพฤตกิรรมกำรใชส้ื่อเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัอมิมิ
แกรนด์นัน้ ส่วนใหญ่ต้องกำรกำรใช้งำนเว็บไซต์ที่มีกำรปรบัปรุงข้อมูลให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 
โดยเฉพำะกำรรำยงำนตำมขอ้เทจ็จรงิ โดยต้องกำรกำรใช้งำนสื่อเวบ็ไซต์ที่ง่ำยที่สุด โดยหำก
เป็นไปได้ ต้องกำรจะคุยกบัผู้รบัผดิชอบโดยตรงเกี่ยวกบัขอ้มูลโดยตรง เพื่อให้ได้ขอ้เทจ็จรงิ
ส ำหรบักำรตดัสนิใจ นอกจำกน้ี สิง่ที่เป็นประเดน็ทีก่ลุ่มดจิทิลัอมิมแิกรนด์ใหค้วำมสนใจ คอื ที่
พกั อำหำร แหล่งท่องเทีย่ว และบรกิำรต่ำง ๆ 

(2) ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย พบว่ำ ประสบกำรณ์
กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยปรำกฏรำยละเอยีดค ำใหส้มัภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูส ำคญั พบว่ำ 
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ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยนัน้ จะไปกับญำติหรอืเพื่อน ๆ โดยเฉพำะ
ครอบครวัเป็นสิง่ที่กลุ่มน้ีให้ควำมส ำคญัในกำรท่องเที่ยวด้วยกนั โดยแต่ละครัง้ จะมรีะยะเวลำ
เดนิท่องเทีย่วตำมควำมสะดวก และโอกำสเอื้ออ ำนวย เพรำะส่วนใหญ่จะมงีำนประจ ำ และท ำ
ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งจะไม่สำมำรถเดินท่องเที่ยวได้บ่อยครัง้เท่ำไหร่นัก และประสบกำรณ์กำร
ท่องเที่ยวนัน้ จะไม่ไดส้นใจเรื่องค่ำใช้จ่ำยมำกนัก เพรำะตนเองมทีุนส ำหรบัเดนิทำงท่องเที่ยว
เป็นเงนิส่วนน้ีโดยเฉพำะ อีกทัง้กำรท่องเที่ยวคือกำรพักผ่อนที่ตนเองให้ควำมส ำคญั เพื่อ
พกัผ่อนหย่อนใจหลงัจำกท ำงำนมำอย่ำงหนัก และกำรท่องเที่ยวแต่ละครัง้ อยำกจะไปกับ
ครอบครวัมำกทีสุ่ด 

(3) กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์  พบว่ำ กำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์นัน้ จะใช้กำรแสวงหำข้อมูลจำกหลำกหลำย
ช่องทำง โดยเฉพำะสื่อโซเชยีลมเีดยีต่ำง ๆ ที่จะเป็นช่องทำงหลกัของกำรแสวงหำขอ้มูลกำร
ท่องเทีย่วผ่ำนสื่อเวบ็ไซต ์โดยเฉพำะพฤตกิรรมของกำรแสวงหำข้อมลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อ
เวบ็ไซตข์องกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดน์ัน้ จะเป็นกำรตดิตำมขำ่วสำรเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วผ่ำนสื่อ
เวบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ืองส่วนหน่ึงมำจำกกำรแพร่หลำยของสงัคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์อนิสตำแกรมที่ต่ำงกเ็ป็นกระแสไปทัว่ทุกมุมโลก ซึ่งมอุีปกรณ์ในกำรเขำ้ถงึ
ขอ้มลูเหล่ำน้ี คอื บรรดำโทรศพัทม์อืถอืกลุ่มสมำรท์โฟน หรอืแทบ็เลต็พซี ี ต่ำง ๆ 

(4) กำรตดัสนิใจท่องเที่ยว พบว่ำ กำรตดัสนิใจท่องเที่ยวของกลุ่มดจิทิลั 
อมิมแิกรนด ์นัน้ จะตดัสนิใจท่องเที่ยวจำกกำรแสดงควำมคดิเหน็ของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต์นัน้ ๆ 
หรอืบุคคลทีเ่คยมปีระสบกำรณ์เคยไปท่องเที่ยวมำแลว้ แล้วเขำ้มำแสดงควำมคดิเหน็ถงึแหล่ง
ท่องเที่ยวหรอืบรกิำรทีไ่ด้รบั พรอ้มแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวขอ้ดแีละขอ้เสยี ตำมประสบกำรณ์
และข้อเท็จจรงิ ซึ่งข้อมูลเหล่ำน้ี เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของกลุ่มดิจทิลั อิมมแิกรนด ์ 
โดยเฉพำะกำรดูแลและกำรใหบ้รกิำรของผู้ดูแลเวบ็ไซต์ โดยกำรตดัสนิใจนัน้ จะตดัสนิใจจำกผู้
ใหบ้รกิำร คอื อธัยำศยัด ีกำรบรกิำรทีด่ ีกำรมแีหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงำม 

 

5.2  อภิปรายผล 

  

เมื่อท ำกำรศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเวบ็ไซต์ของกลุ่มดจิทิลัเนทพีและดจิทิลัอมิมแิกรนด์ สำมำรถอภปิรำยผลตำมวตัถุประสงค์
ไดด้งัน้ี 

1) เมื่อศกึษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวของ
กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives) สำมำรถอภปิรำยไดว้่ำ 
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กลุ่มดจิทิลั เนทฟีมปีระสบกำรณ์ในกำรท่องเทีย่ว โดยมีควำมถี่ในกำรท่องเทีย่ว
1-3 ครัง้/ปี โดยมคี่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่ว 5,000-15,000 บำท ซึง่ใชเ้วลำในกำรท่องเทีย่วแต่
ละครัง้ 1-2 วนั ใชผู้ร้่วมเดนิทำง 3-5 คน ในวนัหยุดเสำร์-อำทติย ์โดยเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว
ท ำ ง ธ รรมชำติ  ซึ่ ง หำข้อ มู ลกำรท่ อง เ ที่ ยว ผ่ ำนสื่ อ อิน เทอ ร์ เ น็ ต จำกเ ว็บไซต์  เ ช่ น
www.siamtourism.info (เวบ็ไซตค์น้หำขอ้มลูท่องเทีย่ว ｹｸ จงัหวดั) รองลงมำ www.dnp. go.th 

(เวบ็ไซตข์องกรมอุทยำนแห่งชำตสิตัวป์่ำและพนัธุพ์ชื) และ www.pantip.com (เวบ็ไซต์พนัทปิ.
คอม) ซึ่งสอดคล้องกบังำนวจิยัของ Kennedy, et al. (2010) ศกึษำกลุ่ม Net Generation 
นักเรียนนักศึกษำอำยุ 17-26 ปี พบว่ำ กลุ่มผู้ใช้ในช่วงอำยุ 17-26 ส่วนใหญ่มอีัตรำกำรใช้
เทคโนโลยสีูงสุดและมคีวำมถี่ในกำรใชสู้งกว่ำกลุ่ม โดยงำนจะใชเ้ทคโนโลยใีนกำรคน้หำขอ้มูล
จำกแหล่งขอ้มลูเวบ็ไซตม์ำตรฐำน และใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเป็นอุปกรณ์ในกำรคน้หำขอ้มลูเวบ็ไซต์
ต่ำง ๆ  สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมชำติ สุกฤตยำนันท์ (2533) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง
ควำมสมัพนัธ์ของกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกับกำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรตัดสินใจเดินทำง
ท่องเที่ยว 1-3 ครัง้ต่อปี โดยส่วนใหญ่จะเทีย่วในสถำนทีท่่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชำต ิและ
แสวงหำข่ำวสำรดำ้นกำรท่องเทีย่วจำกแหล่งข่ำวสำรมำกกว่ำ  1 แหล่งข่ำวสำรสอดคล้องกบั
งำนวจิยัของกนก อรศริฐิติ ิ(2549) ได้ท ำกำรศกึษำเรื่องกำรเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ
ของประชำชนในเขตนครล ำปำงพบว่ำ กลุ่มอำยุระหว่ำง 25-35 ปี ส่วนใหญ่เดนิทำงไปยงัแหล่ง
ท่องเทีย่วทำงธรรมชำต ิโดยมกีำรเดนิทำงเฉลีย่ปีละ 2 ครัง้และไม่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของอรอุมำ
ศรสีุทธพินัธ ์(2545) ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่องควำมคดิเหน็และพฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่ออนิเทอรเ์น็ต
กบัรปูแบบกำรด ำเนินชวีติของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มอำยุ 26-35 
ปี ส่วนใหญ่มคีวำมถี่ในกำรใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกกลุ่มตวัอย่ำงกลุ่มน้ีส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเป็นข้ำรำชกำรหรอืพนักงำนรฐัวิสำหกิจใช้อินเทอร์เน็ตในกำรติดต่องำนหรอื
กำรศกึษำเท่ำนัน้ฉะนัน้จงึไมไ่ดท้่องเทีย่วมำกเน่ืองจำกตดิภำระจำกกำรท ำงำน 

และพบว่ำ กลุ่มดิจทิลั เนทีฟ มกีำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อ
เว็บไซต์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีกำรแสวงหำข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยวในเชิง
ศลิปวฒันธรรม โบรำณสถำน  ซึ่งจะเลอืกแสวงหำขอ้มูลค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง  และควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง  ทุกสภำพเสน้ทำงทีจ่ะใช้
เดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรอื เป็นต้น  และหำ
หอ้งพกัทีม่สี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกัและสถำนที่พกัพรอ้ม เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน ้ำ 
สปำ  โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรรำคำทีพ่กัไม่แพงมำก มสี่วนลดต่ำง ๆ  และควำมปลอดภยั  และหำ
อำหำรและเครื่องดื่ม  ที่มรีสชำติอร่อยเป็นร้ำนดงัของในบรเิวณดงักล่ำว  ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวจิยัของ Chuma (2014) ท ำกำรวจิยัในหวัขอ้ กรณีศกึษำควำมหมำยทำงสงัคมของกำรใช้
งำนโทรศพัท์เคลื่อนทีข่องกลุ่ม Digital Natives ในประเทศแอฟรกิำใต้  พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำง 

http://www.pantip.com/
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Digital Natives ใชโ้ทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อท ำกจิกรรมทำงกำรศกึษำ เพื่อท ำกจิกรรมทำงสงัคม  
โดยส่วนใหญ่จะค้นหำขอ้มูลที่หำควำมสะดวกสบำยให้กบัตนเอง เช่น สถำนที่ท่องเที่ยว กำร
ด ำเนินชีวิต และค้นหำเปรยีบเทียบข้อมูลได้เป็นอย่ำงดี เช่น กำรหำส่วนลดต่ำง ๆ เป็นต้น 
สอดคล้องกับงำนวิจยัของ Smith (2013) ท ำกำรเปรยีบเทียบวรรณกรรมและงำนวิจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัแนวคดิ Digital Natives  พบว่ำ ส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอย่ำง Digital Natives เป็นกลุ่มที่
มคีวำมรูไ้ม่ได้ใชง้ำนเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนกำรเรยีนรูเ้สมอไป แต่ใช้เพื่อเสรมิสรำ้งพลงัและ
ควำมบนัเทงิส่วนบุคคล ดงันัน้กำรใชง้ำนเทคโนโลยเีพื่อกำรสื่อสำร กำรเรยีนรู ้กำรเชื่อมต่อกบั
กลุ่มเพื่อนของตน และกำรสรำ้งควำมผกูพนักบับรบิทแวดลอ้ม จงึสำมำรถท ำไดด้มีำกสอดคลอ้ง
กบังำนวจิยัของเกษรำเกดิมงคล (2546) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่องรูปแบบด ำเนินชวีติกำรแสวงหำ
ขอ้มูลเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวและพฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวของคนวยัท ำงำนพบว่ำกลุ่มวยั
ท ำงำนมกีำรแสดงว่ำแหล่งท่องเที่ยวจำกจติวทิยำของตนเองโดยจะวเิครำะห์เปรยีบเทยีบกำร
ท่องเที่ยวที่สะดวกสบำยกบัตนเองและไม่สอดคล้องกบังำนวจิยัของอนุวฒัน์ อศัวเอื้อบุญญำ 
(2553) ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ วิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคส ำหรบัธุรกิจ
ท่องเที่ยวโดยผ่ำนเว็บไซต์พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงกลุ่มน้ีจะท่องเที่ยวโดยผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ ์
หรอืผ่ำนอเีมล์ จำก Travel Affiliate Program  เน่ืองจำกจะไดห้ำสถำนทีท่่องเทีย่วไดต้รงกบั
ควำมต้องกำรเลยไม่ต้องมำวิเครำะห์จำกเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่ำง ๆ เพื่อให้สะดวกในกำร
ท่องเทีย่วมำกทีสุ่ด 

2) เมื่อท ำกำรศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจ
ท่องเทีย่วของกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์(Digital Immigrant) สำมำรถอภปิรำยไดว้่ำ 

กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ พบว่ำมปีระสบกำรณ์ในกำรท่องเที่ยว โดยมคีวำมถี่ใน
กำรท่องเทีย่ว 1-3 ครัง้/ปี โดยมคี่ำใชจ้ำ่ยในกำรท่องเทีย่ว 5,000-15,000 บำท ซึง่ใชเ้วลำในกำร
ท่องเที่ยวแต่ละครัง้ 1-2 วนั ใชผู้้ร่วมเดนิทำง 3-5 คน ในวนัธรรมดำ/วนัท ำงำน โดยเทีย่วใน
แหล่งท่องเที่ยวทำงประวตัิศำสตร์ซึ่งหำขอ้มูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอรเ์น็ตจำกเวบ็ไซต ์
เช่น www.siamtourism. info (เว็บไซต์ค้นหำข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด) รองลงมำ 
www.pantip. com (เว็บไซต์พนัทปิ.คอม) และwww.dnp. go.th (เว็บไซต์ของกรมอุทยำน
แห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจยัของ เกษรำ เกิดมงคล (2546) ได้
ท ำกำรศึกษำเรื่องรูปแบบด ำเนินชีวิตกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวและ
พฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วของคนวยัท ำงำนกล่ำวว่ำ  คนท ำงำนส่วนใหญ่จะท่องเทีย่วในลกัษณะ
ทำงจติวทิยำทำงประวตัศิำสตร ์โดยจะแสดงหำขอ้มลูจำกสื่อต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรบอกต่อ และ
เขำ้ถงึไดง้ำ่ย สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ กนก อรศริฐิติ ิ(2549) ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่องกำรเดนิทำง
ท่องเทีย่วภำยในประเทศของประชำชนในเขตนครล ำปำงกล่ำวว่ำส่วนใหญ่กลุ่มคนวยั 35 ปี จะมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อกำรพกัผ่อนและกำรท่องเทีย่วปีละ 2 ครัง้ส่วนใหญ่จะเดนิทำงท่องเทีย่วกบั
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กลุ่มบุคคลในครอบครวัหรอืญำติประมำณ 4-6 คนและหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตและไม่
สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของสมชำต ิสุกฤตยำนันท ์(2533) ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่องควำมสมัพนัธข์อง
กำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกบักำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของ
นักท่องเที่ยวไทยพบว่ำ นักท่องเที่ยวจะไม่ค้นหำขอ้มูลจำกอินเตอรเ์น็ตแต่จะค้นหำขอ้มูลจำก
ประสบกำรณ์ของเพื่อนและครอบครวัทีเ่คยท่องเทีย่วมำ และไปเทีย่วกนัเลยโดยใชง้บทีไ่ดจ้ ำกดั
ไว ้ซึง่ต่ำงจำกผลกำรศกึษำทีก่ลุ่มตวัอย่ำงหำขอ้มลูจำกเวบ็กำรท่องเทีย่วก่อนไปท่องเทีย่ว อำจ
แตกต่ำงกนัทีเ่พื่อและครอบครวัจะสำมำรถเล่ำประสบกำรณ์ท่องเทีย่วไดด้กีว่ำกำรหำข้อมลูผ่ำน
สื่ออนิเวบ็ไซต์ซึง่กำรพูดคุยบอกต่อเป็นขอ้มลูเชงิลกึทีก่ลุ่มตวัอย่ำงสำมำรถสอบถำมไดท้นัทไีม่
ตอ้งรอกำรรวีวิ 

และพบว่ำ กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนดม์กีำรแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อ
เวบ็ไซต์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมำกที่สุด โดยมกีำรแสวงหำขอ้มูลสถำนที่ท่องเที่ยวใน งำนแสดง
สนิคำ้  และคอนเสริต์ซึง่จะเลอืกแสวงหำขอ้มลูค่ำใชจ้ำ่ยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะ
ทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง  และ ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงทุกสภำพเสน้ทำงทีจ่ะใชเ้ดนิทำงไปยงั
จุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบนิ รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรอื เป็นต้น  และหำหอ้งพักทีม่รีำคำ
ถูก หรอืมสี่วนลดต่ำง ๆ เช่น โรงแรม รสีอรท์ โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นต้นและเลอืกรบัประทำน
อำหำรที่มปีระเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่หลำกหลำยมรีสชำติที่น่ำรบัประทำนสด สะอำด ถูก
หลกัอนำมยัของอำหำรและเครือ่งดื่ม และ ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของรำ้นซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยั
ของ กนก อรศิรฐิิติ (2549) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่องกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของ
ประชำชนในเขตนครล ำปำงกล่ำวว่ำ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่ำงจะเลอืกแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวำม
ปลอดภยัมสีำธำรณูปโภคสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่นสถำนีบรกิำรน ้ำมนัห้องน ้ำและ
ภำพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่วโดยเลอืกพกัโรงแรมหรอืรสีอรท์เป็นส่วนใหญ่ดำ้นขอ้มลูข่ำวสำร
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวนัน้กลุ่มตวัอย่ำงได้รบัจำกสื่อโทรทศัน์/วทิยุนิตยสำรกำรท่องเที่ยวและ
อนิเทอรเ์น็ตสอดคล้องกบังำนวจิยัของ อรอุมำ ศรสีุทธพินัธ์ (2545) ได้ท ำกำรศกึษำเรื่องควำม
คดิเหน็และพฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่ออนิเทอรเ์น็ตกบัรปูแบบกำรด ำเนินชวีติของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต
ในเขตกรงุเทพมหำนครกล่ำวว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตมำแลว้ 1-2 ปี เวลำทีนิ่ยม
ใชม้ำกทีสุ่ดคอืช่วงกลำงคนืเปิดรบัสื่ออนิเทอรเ์น็ตจำกบำ้นโดยเป็นสมำชกิของบรษิัทผูใ้หบ้รกิำร
อนิเทอร์เน็ตมำกที่สุดส ำหรบับรกิำรที่นิยมใช้มำกที่สุดคอืกำรค้นหำขอ้มูลข่ำวสำรหรอืค้นคว้ำ
กำรสนทนำทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อหำจดัหมำยปลำยทำงที่จะไป และกำรด ำเนินชีวิตกิจกรรม
จะต้องสะดวกสบำย สอดคล้องกบังำนวจิยัของ เกษรำ เกดิมงคล (2546) ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่อง
รูปแบบด ำเนินชวีติกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวและพฤตกิรรมกำรท่องเที่ยว
ของคนวยัท ำงำน พบว่ำ กลุ่มคนท ำงำนหรอืกลุ่มดจิทิลัลอมิมแิกรนด์จะแสวงหำแล่งท่องเที่ยว
และกำรเดนิทำงทีส่ะดวกทีสุ่ด โดยจะท ำกำรเปรยีบเทยีบวเิครำะหต์วัเลอืกดำ้นกำรท่องเทีย่วจะ
แหล่งขอ้มลูต่ำงๆ ก่อนเดนิทำงและไม่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของสมชำต ิสุกฤตยำนันท์ (2533) 
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ได้ท ำกำรศกึษำเรื่องควำมสมัพนัธ์ของกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกบักำรตดัสนิใจ
เดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยพบว่ำ นักท่องเที่ยวเชื่อประสบกำรณ์
ท่องเที่ยวจำกเพื่อน และครอบครวัมำกกว่ำกำรค้นหำแหล่งท่องเที่ยวจำกสื่อเว็บไซต์กำร
ท่องเทีย่วต่ำง ๆ ซึง่เป็นแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละสำมำรถตดัสนิใจไปท่องเทีย่วไดท้นัที 

3)  เมื่อท ำกำรศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิัล เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิัล อิมมิแกรนด์ (Digital 

Immigrant) ที่แตกต่ำงกนัพบว่ำประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดจิทิลั 
เนทฟี มคีวำมแตกต่ำงกนั ในประสบกำรณ์ ควำมถี่ และผูร้่วมเดนิทำงพบว่ำ กลุ่มดจิทิลัลอมิมิ
แกรนด ์มปีระสบกำรณ์ มำกกว่ำกลุ่มดจิติลัเนทฟีอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิทีร่ะดบั ｲ.ｲ5 ส่วน
วนัที่เลอืกเดนิทำง และประเภทของกำรท่องเที่ยว  พบว่ำ กลุ่มดจิติลัเนทฟี มปีระสบกำรณ์ 
มำกกว่ำ กลุ่มดจิทิลัลอมิมแิกรนดอ์ย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติ ิทีร่ะดบั ｲ.ｲｳ และ ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ท่องเที่ยว พบว่ำ กลุ่มดิจติลัเนทีฟ มปีระสบกำรณ์ เท่ำกับ กลุ่มดิจทิลัลอิมมแิกรนด์อย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถติ ิทีร่ะดบั ｲ.ｲｳ เช่นกนั ส่วนกำรแสวงหำขอ้มูลและกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วของ
กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนท์ ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยั
ของ เกษรำ เกดิมงคล (2546) ได้ท ำกำรศกึษำเรื่องรูปแบบด ำเนินชวีติกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อ
กำรตดัสนิใจท่องเทีย่วและพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วของคนวยัท ำงำน พบว่ำ กลุ่มคนท ำงำนหรอื
กลุ่มดจิทิลัลอมิมแิกรนด์มปีระสบกำรณ์ในกำรท่องเที่ยวมำกกว่ำกลุ่มอื่น เช่นมคีวำมถี่ในกำร
เทีย่วมำกกว่ำ และเพื่อเทีย่วมำกกว่ำ เน่ืองจำกกลุ่มดงักล่ำวเป็นผูม้อีำยุมำกแลว้ดงันัน้จะคดิแต่
เรื่องท่องเที่ยวเพื่อชดเชยวยัหนุ่มสำวที่ท ำงำนหนักและไม่สอดคล้องกบังำนวจิยัของสมชำต ิ    
สุกฤตยำนันท์ (2533) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่องควำมสมัพนัธ์ของกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวกบักำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยพบว่ำ กำร
แสวงหำข่ำวสำรดำ้นกำรท่องเที่ยวมคีวำมสมัพนัธ์กบักำรใช้สื่อเพื่อตดัสนิใจเดนิทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของนกัท่องเทีย่วไทย และควำมบ่อยครัง้ในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วภำยในประเทศ
ของนกัท่องเทีย่วไทย ซึง่แตกต่ำงกบัผลกำรวจิยัทีก่ำรแสวงหำขอ้มลู และกำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว
ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนั เน่ืองจำกกลุ่มตวัอย่ำงจำกผลกำรศกึษำมกีำรท่องเทีย่วคลำ้ยกนั ท ำกำร
แสวงหำและกำรสนิใจจงึคลำ้ยกนักำรท่องเทีย่วจงึไมต่่ำงกนั 
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5.3  ความสอดคล้องของการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

   

จำกผลกำรศกึษำพบว่ำในปจัจุบนัทัง้กลุ่มดจิทิลั เนทฟี  และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์มี
กำรใช้เทคโนโลยใีนกำรหำแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกัน โดยเฉพำะกำรสืบค้นข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อตดัสินใจเดนิทำงท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ดงันัน้ อำจกล่ำวได้ว่ำ 
พฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรท่องเที่ยวของกลุ่มดจิทิลั เนทฟี  และ
กลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์มคีวำมสอดคล้องกนั แต่มคีวำมแตกต่ำงเพยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้ในปจัจยั
บำงประกำรในกำรตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่ว 

 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

 

5.4.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1) จำกกำรศกึษำพบว่ำในปจัจบุนัทัง้กลุ่มดจิทิลั เนทฟี  และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิก
รนด ์มกีำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรหำแหล่งท่องเทีย่วไดอ้ย่ำงคล่องแคล่ว เน่ืองจำกสงัคมในปจัจุบนั
มกีำรใช้สมำรท์โฟนกนัเยอะ จงึท ำให้พฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนเวบ็ไซต์ไม่แตกต่ำงกนัมำก ซึ่งเป็นผลดใีนกำรจดักำรวำงแผนกำรเดนิทำงกำร
ท่องเทีย่ว เช่น กำรสอบถำมตัว๋กำรเดนิทำง ทีพ่กั แหล่งท่องทีเ่ทีย่วทีนิ่ยม หรอืแมก้ระทัง่แหล่ง
อำหำรอรอ่ยทีค่นส่วนใหญ่นิยมไปรบัประทำน ดงันัน้เพื่อใหก้ำรใชง้ำนง่ำยขึน้ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้จงึ
ควรพฒันำแอพพลเิคชัน่เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรเลอืกเดนิทำงท่องเทีย่วและเพิม่ควำมสะดวก
ในกำรท่องเทีย่วใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

2) อกีทัง้ยงัพบว่ำในกำรท่องเที่ยวแต่ละครัง้ กลุ่มดจิทิลั เนทฟี และกลุ่มดจิทิลั 
อิมมิแกรนด์ มีกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อวำงแผนในกำรท่องเที่ยวหลำกหลำยเว็บไซต์ เพื่อ
เปรยีบเทยีบ และหำแหล่งท่องเทีย่วทีน่่ำประทบัใจทีสุ่ด ดงันัน้เพื่อเพิม่กำรสรำ้งกำรรบัรูใ้ห้กบั
กลุ่มนกัท่องเทีย่วทัง้สองกลุ่ม ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในกำรวำงแผนกำรตลำดในกำรท่องเทีย่วจงึควร
ปรบัปรุงกลยทุธใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูเพื่อใหน้กัท่องเทีย่วเขำ้ถงึขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไดง้ำ่ยขึน้ 

 

5.4.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1) ควรท ำกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มดจิทิลั เนทฟี 
และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด ์เพื่อทรำบพฤตกิรรมและน ำไปปรบัใชใ้นกำรก ำหนดแผนกำรตลำด
ท่องเทีย่วต่อไป 

2) ควรท ำกำรศกึษำกำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว ของนักท่องเทีย่ว กลุ่มดจิทิลั เนทฟี 
และกลุ่มดจิทิลั อมิมแิกรนด์ เพื่อทรำบพฤตกิรรมกำรตดัสนิใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ และน ำมำปรบัแผนกลยทุธก์ำรตลำดต่อไป 
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 จำกกำรสมัภำษณ์ทัง้ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มดจิทิลั เนทฟี (Digital Natives)  และกลุ่มดจิทิลั 
อิมมแิกรนด์ (Digital Immigrant) สำมำรถสรุปได้ว่ำ ปจัจุบนันักท่องเที่ยวทัง้ 2 กลุ่มนัน้ให้
ควำมส ำคญักบักำรตลำดออนไลน์เหมอืนกนัเน่ืองเพรำะว่ำเป็นกลยุทธ์ที่ก ำลงัมำแรงและถูก
ยกระดบัควำมส ำคญัอยำ่งมำกในปจัจบุนั และมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป
ในอนำคต ส่วนหน่ึงมำจำกกำรแพรห่ลำยของสงัคมออนไลน์ โดยเฉพำะเฟสบุ๊ค และทวติเตอรท์ี่
เป็นกระแสไปทัว่ทุกมุมโลก ล่ำสุดคอืบรรดำโทรศพัท์มอืถอืกลุ่มสมำรท์โฟน หรอืแทบ็เลต็พซี ี
ท ำให้ไม่ว่ำจะอยู่ที่ใด ก็สำมำรถเข้ำถงึสื่อออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกสบำย ประกอบกบัออนไลน์
มำร์เก็ตติ้ง คอื ช่องทำงที่น ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ โดยไม่ต้องใช้เงนิลงทุนมำกนัก ตอบโจทย์
ผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมใชเ้วลำอยูก่บัช่องทำงออนไลน์ 
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ภาคผนวก 

 



 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ประสบการณ์การท่องเท่ียวและการแสวงหาข้อมลูเพ่ือการท่องเท่ียวผ่านเวบ็ไซต์ 
ของกลุ่มดิจิทลัเนทีพและดิจิทลัอิมมิแกรนด ์

 

ค าช้ีแจง 

โปรดท ำเครือ่งหมำย ลงใน  หน้ำขอ้ควำมทีต่รงกบัควำมเป็นจรงิของท่ำนมำก
ทีสุ่ด 

 

ตอนท่ี ｳ  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องประชาชน 

1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

 1) ชำย  2) หญงิ 

2. อำยุ 
 1) ต ่ำกว่ำ 18 ปี  2) 19 - 20 ปี 

 3) 21 - 22 ปี   4) 23 - 24 ปี 

 5) 25 - 26 ปี   6) 27 - 28 ปี 

 7) 29 - 30 ปี   8) 31- 32 ปี 

 9) 33 - 34 ปี   10) 35 - 36 ปี 

 11) 37 - 38 ปี   12) 39 - 40 ปี 

 13) 41 - 42 ปี   14) 43 - 44 ปี 

 15) 45 ปี ขึน้ไป 

3. ระดบักำรศกึษำ (กำรศกึษำสงูสุดหรอืก ำลงัศกึษำอยู่) 
 1) ประถมศกึษำ 

 2) มธัยมศกึษำ/ปวช./ปวส.หรอือนุปรญิญำ 

 3) ปรญิญำตร ี

 4) ปรญิญำโทหรอืสงูกว่ำ 

 5) อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................) 
ｶ. อำชพี 

 1) นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษำ  2) ขำ้รำชกำร/พนกังำนรฐัวสิำหกจิ 

 3) พนกังำนบรษิทั/ลกูจำ้งเอกชน  4) ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

 5) แมบ่ำ้น/เกษยีณ  6) อำชพีอสิระ (เช่นนกัเขยีนนกัแปล..) 
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 7) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………… 

5. สถำนภำพทำงครอบครวั 

 1) โสด     2) สมรสมบีุตร 

 3) สมรสไม่มบีุตร    4) หยำ่รำ้ง /หมำ้ย 

6. รำยไดส้่วนตวัต่อเดอืน 

 1) ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท   2) 5,000-15,000 บำท 

 3) 15,001-25,000 บำท   4) 25,001-35,000 บำท 

 5) 35,001-45,000 บำท   6) สงูกว่ำ 45,000 บำทขึน้ไป 

 

ตอนท่ี 2  ลกัษณะพฤติกรรมการใช้ส่ือเวบ็ไซตข์องกลุ่มดิจิทลัเนทีพ และดิจิทลั 

                อิมมิแกรนด ์

1.  ท่ำนใชอ้นิเทอรเ์น็ตมำนำนเท่ำใด 

 1) น้อยกว่ำ 3 ปี   2) 3-6 ปี 

 3) 7-10 ปี    4) 10 ปีขึน้ไป 

2.  ใน 1 สปัดำหโ์ดยเฉลีย่ท่ำนใชอ้นิเทอรเ์น็ตกีว่นั 

 1) 1-2 วนั/สปัดำห์   2) 3-4 วนั/สปัดำห์ 
 3) 5-6 วนั/สปัดำห์   4) ทุกวนั 

 5) อื่นๆ (โปรดระบุ..........................) 
3. โดยปกตทิ่ำนใชเ้วลำในกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตแต่ละครัง้นำนเท่ำใด 

 1) น้อยกว่ำ 3 ชัว่โมง  2) 3-5 ชัว่โมง 

 3) 6-8 ชัว่โมง   4) มำกกว่ำ  8 ชัว่โมงขึน้ไป 

4. ส่วนใหญ่ท่ำนใชอ้นิเทอรเ์น็ตช่วงเวลำใด  
 1) 06.00-09.00 น.   2) 09.01-12.00 น. 
 3) 12.01-15.00 น.    4) 15.01-18.00 น. 
 5) 18.01-21.00 น.    6) 21.01-24.00 น. 
 7) 00.01-03.00 น.    8) 03.01-06.00 น. 

5. สถำนทีท่ีท่่ำนใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นประจ ำ  
 1) บำ้น    2) โรงเรยีน/สถำนศกึษำ 

 3) รำ้นบรกิำรอนิเทอรเ์น็ต  4) ทีท่ ำงำน 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………. 
6. ท่ำนใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อท ำกจิกรรมใด  

 1) อเีมล ์

 2) อ่ำนหรอืแสดงควำมเหน็บนบอรด์และเขยีนบลอ็ก 
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 3) เล่นเกมส ์

 4) คน้หำขอ้มลูและตดิตำมข่ำวตำมเวบ็ขำ่ว 

 5) ชมสนิคำ้โดยอำจจะซือ้หรอืไมก่ไ็ด้ 
 6) ดำวน์โหลดซอฟแวร/์เกมส/์ภำพยนตรห์รอืเพลง 

 7)  แชท/สื่อสำรในชุมชนออนไลน์เช่น  Facebook, Twitter, Instagram  

 8) ฟงัเพลง/ดภูำพยนตร/์ดดูวง/ดกูฬีำ/ชมทวีหีรอืวทิยอุอนไลน์/คลปิวดีโีอ 

 9) อื่นๆ (โปรดระบุ............................................) 
 

ตอนท่ี ｵ  ประสบการณ์การท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 

1. ควำมบ่อยครัง้ในกำรท่องเทีย่ว 

 1) 1-3 ครัง้/ปี  2) 4-6 ครัง้/ปี   3) 7-9 ครัง้/ปี  

 4) 10-12 ครัง้/ปี  5) มำกกว่ำ 12 ครัง้/ปี   

2. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรท่องเทีย่วแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 

 ｳ) ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท   ｴ) 5,000-15,000 บำท 

 ｵ) 15,001-25,000 บำท   ｶ) 25,001-35,000 บำท 

 ｷ )35,001-45,000 บำท   ｸ) สงูกว่ำ 45,000 บำทขึน้ไป 

3. ระยะเวลำในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วแต่ละครัง้ 

 ｳ) ｳ-ｴ วนั   ｴ) ｵ-4 วนั   ｵ) 5-6 วนั   

 ｶ) 7-8 วนั   5) 9-10 วนั   6) มำกกว่ำ 10 วนั 

4. จ ำนวนผูร้ว่มเดนิทำงในกำรท่องเทีย่ว 

 ｳ) ｳ-ｴ คน  ｴ) ｵ-ｷ คน  ｵ) ｹ-ｳｲ คน  ｶ) มำกกว่ำ ｳｲ คน 

5. วนัทีไ่ปเดนิทำงท่องเทีย่ว  
 ｳ) วนัธรรมดำ/วนัท ำงำน   ｴ) วนัหยดุ เสำร-์อำทติย ์  

 ｵ) วนัหยดุนกัขตัฤกษ์   ｶ) วนัหยดุลำพกัรอ้น/ปิดภำคเรยีน 

6. ประเภทของกำรท่องเทีย่ว 

 ｳ) แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ    2) แหล่งท่องเทีย่วทำงศลิปะวทิยำกำร  
 3) แหล่งท่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตร ์   4) แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติ 
 5) แหล่งท่องเทีย่วเพื่อนนัทนำกำร   6) แหล่งท่องเทีย่วทำงวฒันธรรม  
 7) แหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภำพน ้ำพุรอ้นธรรมชำติ   
 8) แหล่งท่องเทีย่วประเภทชำยหำด    9) แหล่งท่องเทีย่วประเภทน ้ำตก  
 10) แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตปิระเภทถ ้ำ  
 11) แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตปิระเภท เกำะ   
 12) แหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตปิระเภท แก่ง  
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  7.  ท่ำนเคยแสวงหำขอ้มลูท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่ออนิเทอรเ์น็ตจำกเวบ็ไซตเ์กีย่วกบักำร
ท่องเทีย่วใดบำ้ง (โปรดท ำเครือ่งหมำย ลงในช่องทีเ่ป็นค ำตอบของท่ำน) 
 

เวบ็ไซต์ ความบอ่ยครัง้ 
ด้านเวบ็ไซต์ 
 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ท่ีสดุ 

1. www.pantip. com 

(เวบ็ไซตพ์นัทปิ.คอม) 
     

2. www.moohin.com      

3. www.agoda.com 

(เวบ็ไซต ์อโกดำ้) 
     

4. www.sanook.com 

(เวบ็ไซตส์นุกดอทคอม) 
     

5. www.relaxy.com      

6. www.tourismthailand.org 

(เวบ็ไซตข์องกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย หรอื 
ททท.) 

     

7. www.tourismthailand.org/chiangmai  
(เวบ็ไซต ์ททท. ส ำนกังำนต่ำงๆภำยในประเทศ  
 เช่น ททท.ส ำนกังำนเชยีงใหม)่  

     

8. เวบ็ไซตป์ระจ ำจงัหวดัเช่น 

www.lampang.go.th, www.prae.go.th 

     

9. www.dnp. go.th 

( เวบ็ไซตข์องกรมอุทยำนแห่งชำตสิตัวป์ำ่และพนัธุ์
พชื) 

     

10. www.siamtourism.info  
(เวบ็ไซตค์น้หำขอ้มลูท่องเทีย่ว 76 จงัหวดั) 

     

11. อื่นๆ (โปรดระบุ………………………....)      
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ตอนท่ี ｶ  การแสวงหาข้อมลูการท่องเท่ียวไทยผา่นส่ือเวบ็ไซต์ 
ค าถาม  โดยปกตแิลว้ท่ำนแสวงหำขอ้มลูกำรท่องเทีย่วไทยผ่ำนสื่อเวบ็ไซตใ์นประเดน็ต่ำงๆ  
           ต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน  (โปรดท ำเครือ่งหมำยลงในช่องทีเ่ป็นค ำตอบของท่ำน) 
 

ประเดน็ 

ความบอ่ยครัง้ 

มาก 

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

1. ศลิปวฒันธรรม โบรำณสถำน 

     

2. ทะเล หำดทรำย น ้ำตก      

3.สวนสนุก / งำนแสดงสนิคำ้      

4. คอนเสริต์      

5. กำรแขง่ขนักฬีำ      

ด้านการเดินทาง 

6.ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุด 

 หมำยปลำยทำง เชน่ เครือ่งบนิ รถยนตโ์ดยสำร   
 รถไฟ เรอื เป็นตน้ 

     

7.สภำพเสน้ทำง/สภำวะแวดลอ้มระหว่ำงกำร 

  เดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 

     

8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงจำก 

  ทีอ่ยูอ่ำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 

     

9. คำ่ใชจ้่ำยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะ   
   ทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง 

     

10. ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง      

ด้านท่ีพกั 

11. ประเภทของสถำนทีพ่กั เชน่ โรงแรม รสีอรท์  
      โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นตน้ 

     

12. สถำนทีต่ัง้ / ท ำเลของทีพ่กั      

13.สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกัและสถำนทีพ่กั  
     เชน่ หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นตน้ 

     

14. อตัรำคำ่บรกิำร/รำคำทีพ่กั และสว่นลดต่ำงๆ      

15. ควำมปลอดภยั 
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ประเดน็ 

ความบอ่ยครัง้ 

มาก 

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม      

ｳｸ. ประเภทอำหำรและเครือ่งดื่มทีห่ลำกหลำย      

ｳｹ. รำคำคำ่บรกิำรของอำหำรและเครือ่งดื่ม      

ｳｺ. ควำมสด และสะอำด ถกูหลกัอนำมยัของอำหำร
และเครือ่งดื่ม 

     

ｳｻ. รสชำตทิีน่่ำรบัประทำน      

ｴｲ. ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของอำหำรและเครือ่งดื่ม      

 

ตอนท่ี 5  การตดัสินใจท่องเท่ียว 

โดยปกตแิลว้ท่ำนใหค้วำมส ำคญัต่อประเดน็ต่ำง ๆ ทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่ว ต่อไปน้ี
มำกน้อยแค่ไหน  (โปรดท ำเครือ่งหมำยลงในช่องทีเ่ป็นค ำตอบของท่ำนเพยีงค ำตอบเดยีว) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความส าคญั 

มาก 

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 

1. ศลิปวฒันธรรม โบรำณสถำน 

     

2. ทะเล หำดทรำย น ้ำตก      

3.สวนสนุก / งำนแสดงสนิคำ้      

4. คอนเสริต์      

5. กำรแขง่ขนักฬีำ      

ด้านการเดินทาง 

6. ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ะใชเ้ดนิทำงไปยงัจุด 

 หมำยปลำยทำง เชน่ เครือ่งบนิ รถยนตโ์ดยสำร   
 รถไฟ เรอื เป็นตน้ 

     

7.สภำพเสน้ทำง/สภำวะแวดลอ้มระหว่ำงกำร 

  เดนิทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 

     

8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงจำก 

  ทีอ่ยูอ่ำศยัไปยงัจุดหมำยปลำยทำง 
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ประเดน็ 

ระดบัความส าคญั 

มาก 

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

9. คำ่ใชจ้่ำยส ำหรบักำรเดนิทำงในแต่ละยำนพำหนะ   
   ทีเ่ลอืกใชเ้ดนิทำง 

     

10. ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง      

ด้านท่ีพกั 

11. ประเภทของสถำนทีพ่กั เชน่ โรงแรม รสีอรท์  
      โฮมสเตย ์บงักะโล เป็นตน้ 

     

12. สถำนทีต่ัง้ / ท ำเลของทีพ่กั      

13. สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในหอ้งพกัและสถำนทีพ่กั  
     เชน่ หอ้งอำหำร สระว่ำยน ้ำ สปำ  เป็นตน้ 

     

14. อตัรำคำ่บรกิำร/รำคำทีพ่กั และสว่นลดต่ำงๆ      

15. ควำมปลอดภยั      

 

 

**** ขอขอบคุณทีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรตอบแบบสอบถำมในครัง้นี้**** 
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