ประสบการณ์ การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม
ดิจิทลั เนทีพและดิจิทลั อิมมิแกรนด์

ภาพพิมพ์ เพชรศิริ

วิทยานิพนธ์นี้เป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2560

บทคัดย่อ
ชื่อวิ ทยานิ พนธ์
ชื่อผูเ้ ขียน
ชื่อปริ ญญา
ปี การศึกษา

ประสบการณ์การท่องเทีย่ วและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการ
ท่องเทีย่ วผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพและดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
นางสาวภาพพิมพ์ เพชรศิร ิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ)
2560

การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวและการแสวงหา
ข้อมูลการท่องเทีย่ วผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่าง
คือ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ รวมทัง้ สิน้ 400 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน T-Test One-way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
ดิจทิ ลั เนทีฟ มีประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
และ (2) การแสวงหาข้อ มูล การท่ อ งเที่ย วผ่ า นสื่อ อิน เทอร์เ น็ ต เพื่อ การตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย ว
ภายในประเทศ พบว่า 1) กลุ่ มดิจทิ ลั เนทีฟ มีการแสวงหาข้อมูล การท่อ งเที่ยวไทยผ่านสื่อ
เว็บไซต์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.49) ด้านการเดินทาง อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ( = 4.58) ด้านทีพ่ กั อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.57) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม อยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) 2) กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ มีการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ไทยผ่านสื่อเว็บไซต์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.50) ด้านการเดินทาง
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57) ด้านที่พกั อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56) และด้านอาหาร
และเครื่องดื่มอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.59) (3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ และกลุ่ ม ดิจ ิท ัล อิม มิแ กรนท์ มีพ ฤติก รรมการท่ อ งเที่ย วภายในประเทศไทยมีค วาม
แตกต่างกันในพฤติกรรม ระยะเวลาการใช้ส่อื เว็บไซต์ต่อปี ความบ่อยในการใช้ส่อื เว็บไซต์
ระยะเวลาการใช้ส่อื เว็บไซต์ต่อวัน ช่วงเวลาที่เลือกใช้ส่อื เว็บไซต์ และสถานทีท่ ่ใี ช้ส่อื เว็บไซต์ม ี
ประสบการณ์การท่องเทีย่ วภายในประเทศไทย ด้านประสบการณ์ จานวนความถี่ และจานวนผู้
ร่วมเดินทาง แตกต่างกัน และกลุ่ มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่ ม ดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีการแสวงหา
ข้อมูล และการตัดสินใจในการท่องเทีย่ ว ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ ไม่
แตกต่างกัน
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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 ( = 4.49). At the highest level ( = 4.58), the occupancy
was at the highest level ( = 4.57). At the highest level ( = 4.59). 2) Immigrant group
has been seeking Thai tourism information through website media. The sights at the
highest level ( = 4.50). At the highest level ( = 4.57), the occupancy was at the
highest level ( = 4.56) and food and beverage was at the highest level ( = 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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในป จั จุบ ันนี้ ค นในสัง คมไทยแต่ ล ะคนต่ ำงใช้ชีว ิต อย่ำงเคร่งเครีย ดกับกำรเรียนกำร
ทำงำนตลอดทัง้ สัปดำห์ซง่ึ นับว่ำเป็ นสำเหตุหนึ่งทีท่ ำให้ร่ำงกำยจิตใจและสมองเกิดอำกำรเหนื่อยล้ำ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพทำงกำรเรียนกำรทำงำนและกำรดำเนินชีวติ ประจำวันกำรหำเวลำ
ผ่อนคลำยควำมเครียดทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจรูปแบบหนึ่งคือกำรใช้เวลำในช่วงวันหยุดสุด
สัป ดำห์แ ละเทศกำลส ำคัญ เดิน ทำงท่ อ งเที่ย วไปยัง สถำนที่ท่ อ งเที่ย วภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศเพื่อก่อให้เกิดควำมสุขควำมสนุกสนำนและควำมพึงพอใจจำกกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
ในแต่ละครัง้ (อนุวฒ
ั น์ อัศวเอือ้ บุญญำ, 2553)
นอกจำกกำรท่ อ งเที่ย วจะก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ ใ นระดับ บุ ค คลแล้ว เมื่อ พิจ ำรณำใน
ระดับประเทศจะพบว่ำกำรท่อ งเที่ยวเป็ นอุต สำหกรรมหนึ่งที่มคี วำมสำคัญ อย่ำงยิง่ ต่อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยกล่ำวคือกำรท่องเทีย่ วเป็ นแหล่งทีม่ ำของเงินตรำต่ำงประเทศช่วยลด
ปญั หำกำรขำดดุลกำรชำระเงินระหว่ำงประเทศช่วยสร้ำงอำชีพและกำรจ้ำงงำนก่อให้เกิดกำร
กระจำยรำยได้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจของท้องถิ่นและก่อให้เกิดกำร
กระตุน้ กำรผลิตเนื่องจำกเงินตรำทีแ่ ต่ละคนนำมำจับจ่ำยใช้สอยจะหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยสถำนกำรณ์ ท่ อ งเที่ย วในประเทศ พบว่ ำตลอดทัง้ ปี 2557 มีช ำวไทยเดิน ทำง
ท่องเทีย่ วในประเทศประมำณ 136 ล้ำนคน และก่อให้เกิดรำยได้ 0.68 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัว
ประมำณร้อยละ 3 จำกปีทผ่ี ่ำนมำ โดยเป็นผลมำทัง้ จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนนักท่องเทีย่ วและ
กำรใช้จ่ำยของนัก ท่อ งเที่ย ว (ค่ำใช้จ่ำยต่อ ทริป 4,132 บำท (+1.14%)) แม้ว่ำในปี 2557
นักท่องเที่ยวจะหดตัวกว่ำร้อยละ 6 แต่จำกแนวโน้มรำคำน้ ำมันในตลำดโลกที่ลดลง กำรเปิ ด
เที่ย วบิน ระหว่ ำ งประเทศใหม่ ข องสำยกำรบิน ต่ ำ ง ๆ และจำกกำรวิเ ครำะห์ข ององค์ก ำร
ท่องเทีย่ วโลกทีค่ ำดว่ำกำรท่องเทีย่ วระหว่ำงประเทศจะขยำยตัวต่อเนื่องในปี 2558 จึงคำดว่ำ ใน
ปี 2558 จะมีนักท่องเทีย่ วประมำณ 28.5 – 29 ล้ำนคน (กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2558)
อุ ต สำหกรรมกำรท่อ งเที่ย วจึง เป็ นกำรกระตุ้น ให้เ กิดกำรผลิต และกำรนำเอำทรัพยำกรของ
ประเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์มำกยิง่ ขึน้ เพรำะกำรเดินทำงท่องเทีย่ วในแต่ละคนต้องใช้จ่ำยเงิน
เพื่อแลกกับควำมสุขควำมสนุกสนำนและควำมพึงพอใจในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเข้ำใช้
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บริกำรทำงด้ำนสถำนที่พกั ด้ำนยำนพำหนะด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มตลอดจนด้ำนของฝำกหรือ
สินค้ำทีร่ ะลึก (อนุวฒ
ั น์ อัศวเอือ้ บุญญำ, 2553)
นอกเหนือจำกควำมสำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้วกำรท่องเทีย่ วยังมีควำมสำคัญทำงด้ำน
สังคมอีกด้วยกล่ำวคือกำรท่อ งเที่ยวช่ว ยยกมำตรฐำนกำรครองชีพของคนในท้องถิ่นให้ดขี ้นึ
เพรำะเนื่องมำมำจำกกำรกระจำยรำยได้ในท้องถิ่นช่วยสร้ำงสรรค์ควำมเจริญทำงสังคมให้แก่
ท้อ งถิ่นเช่ นมีก ำรสร้ำงถนนหนทำงไฟฟ้ ำน้ ำประปำและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ ำ ง ๆ ช่ว ย
ั หำกำรอพยพเข้ำไปท ำงำนในเมือ งช่ว ย
อนุ รกั ษ์ ฟ้ื นฟู ว ฒ
ั นธรรมและสิ่ง แวดล้อ มช่ว ยลดป ญ
กระตุ้นให้มกี ำรคิดค้นนำทรัพยำกรที่มอี ยู่ในท้องถิน่ มำประดิษฐ์เป็ นสินค้ำที่ระลึกและเป็ นส่วน
หนึ่งในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในประเทศได้อกี ด้วย (วิศวัสต์ ตระกรุดแก้ว, 2546)
จะเห็นได้ว่ำ อุ ต สำหกรรมกำรท่อ งเที่ย วมีค วำมส ำคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิจสังคมขอ ง
ประเทศอย่ำงมหำศำลรัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญกับกำรท่องเที่ยวซึ่งสังเกตได้จำกนโยบำยของ
ภำครัฐที่พยำยำมผลักดันนโยบำยเพื่อส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วของประเทศโดยกำรท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) มีกำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุน้ ตลำดกำรท่องเทีย่ วอย่ำงต่อเนื่อง
ปจั จุบนั รัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเทีย่ วอย่ำงจริงจังมำก
ขึน้ โดยเฉพำะหลังจำกทีป่ ระเทศไทยต้องฝำ่ อุปสรรคทำงกำรท่องเทีย่ วต่ำง ๆ มำกมำยรัฐบำลจึง
กำหนดให้กำรท่องเทีย่ วเป็นวำระแห่งชำติและให้มแี ผนยุทธศำสตร์กู้วกิ ฤตและมำตรกำรกระตุ้น
กำรท่องเที่ยวพ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้กำรท่องเที่ยวเติบโตอย่ำงมีคุณภำพในขณะเดียวกัน
ททท. ได้วำงกรอบนโยบำยให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันโดยคณะกรรมกำรกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยพ.ศ. 2555-2559 ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรตลำดท่องเที่ยวภำยในประเทศให้เป็ น
เรื่องทีต่ ้องร่วมมือกันทัง้ หน่ วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรทีจ่ ะทำให้คนไทยรูจ้ กั และสนใจทีจ่ ะ
มำท่องเทีย่ วภำยในประเทศมำกขึน้
ดังนัน้ รัฐบำลและผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวควรวิเครำะห์ตลำดท่องเทีย่ วร่วมกันให้
ทรำบว่ำมีทรัพยำกรท่องเทีย่ วและบริกำรท่องเทีย่ วอะไรบ้ำงทีจ่ ะสำมำรถขำยให้แก่นักท่องเทีย่ ว
คนไทยได้และสำมำรถจูงใจให้คนไทยเกิดควำมต้องกำรอยำกเดินทำงท่องเที่ยวและซื้อบริกำร
ท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วเพรำะกำรทีค่ นไทยจะตัดสินใจเดินทำงท่องเทีย่ วไปยังทีแ่ ห่งใดแห่ง
หนึ่ ง เขำสำมำรถแสวงหำข้อ มูล ข่ำ วสำรทำงกำรท่ อ งเที่ย วได้ห ลำกหลำยช่ อ งทำงกล่ ำ วคือ
แสวงหำข้อมูลผ่ำนทำงสื่อมวลชนเช่นภำพยนตร์โฆษณำทำงโทรทัศน์วทิ ยุป้ำยโฆษณำกลำงแจ้ง
เว็บไซต์หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวทัง้ องค์กรท่องเที่ยวภำครัฐบำลรัฐวิสำหกิจและ
เอกชนเช่นกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สมำคมธุรกิจท่ องเที่ยวภำยในประเทศเว็บไซต์
ประจ ำจัง หวัด ต ำรวจท่ อ งเที่ย วธุ ร กิจ สถำนที่พ ัก ธุ ร กิจ กำรเดิน ทำงและยำนพำหนะธุ ร กิจ
ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มและธุรกิจนำเที่ยวเป็ นต้นนอกจำกสื่อมวลชนแล้วยังมีส่อื เฉพำะกิจเช่น
วีดโี อวีซดี แี ผ่นพับโปสเตอร์ตลอดจนสื่อบุคคลทีเ่ ป็ นกำรบอกเล่ำข้อมูลข่ำวสำรควำมรูท้ เ่ี กี่ยวกับ
กำรเดินทำงท่องเทีย่ วในประเทศให้กบั คนใกล้ตวั ได้รบั ทรำบเช่นสมำชิกในครอบครัวญำติเพื่อน
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บ้ำน/เพื่อนที่ทำงำนรวมทัง้ เจ้ำหน้ ำที่หน่ วยงำนทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจว่ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่ตนสนใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศมีอะไรบ้ำง (วิศวัสต์
ตระกรุดแก้ว, 2546)
นอกจำกกำรใช้ส่อื เพื่อส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในปจั จุบนั สื่อ
อินเทอร์เ น็ ต นั บ ว่ำ เป็ นแหล่ งข้อ มูล ขนำดใหญ่ ท่ผี ู้ส นใจเดิน ทำงท่ อ งเที่ยวจะเข้ำถึงได้อ ย่ำ ง
กว้ำงขวำงและรวดเร็วเพื่อใช้แสวงหำข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในออกเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละ
ครัง้ เช่นกัน ดังจะเห็นได้จำกรำยงำนกำรสำรวจของบริติช แอร์เ วย์ (ประเทศไทย) เกี่ยวกับ
พฤติกรรมออนไลน์ด้ำนกำรท่องเที่ยวปี 2551 จัดขึน้ โดยดุสติ โพลล์ช่วงเดือนสิงหำคมและ
กันยำยน 2551 โดยสำรวจในย่ำนธุรกิจของกรุงเทพฯจำนวน 500 คนทัง้ หญิงและชำยอำยุ
ระหว่ำง 25-40 ปีและมีรำยได้ต่อครัวเรือนอย่ำงน้อย 50,000 บำทต่อเดือนพบว่ำเกือบ 80%
ของนัก เดินทำงเพื่อ ท่อ งเที่ยวในประเทศไทยใช้อิน เทอร์เ น็ ต เพื่อ วำงแผนกำรเดิน ทำงและ
ตรวจสอบรำคำและจองตัว๋ โดยสำรผ่ ำ นออนไลน์ (ดุ ส ิต โพลล์, 2551) นอกจำกนี้ ผ ลส ำรวจ
พฤติกรรมออนไลน์ดำ้ นกำรท่องเทีย่ วของคนไทยยังพบว่ำคนไทยส่วนใหญ่ใช้อนิ เทอร์เน็ตช่วย
จัดกำรด้ำนกำรเดินทำงเพิม่ มำกขึ้นเพรำะฉะนัน้ อินเทอร์เน็ ตจึงกลำยเป็ นแหล่ งข้อมูลหลักที่
สำคัญสำหรับกำรวำงแผนกำรเดินทำงของนักเดินทำงและอินเทอร์เน็ตมีอทิ ธิพลต่อกำรเดินทำง
ของนักท่องเทีย่ วคนไทยปจั จุบนั เป็นอย่ำงมำก (นักท่องเทีย่ วไทยใช้อนิ เทอร์เน็ตวำงแผนจัดกำร
เดินทำง, 2551)
นอกจำกนี้ยงั มีผลสำรวจออนไลน์ เ รื่องกำรท่องเที่ยวซึ่งจัดทำขึ้นในประเทศไทยโดย
Microsoft Digital Advertising Solutions (MDAS) เมื่อเดือนธันวำคมปี 2549 ชีใ้ ห้เห็นว่ำผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตคนไทยเลือกจัดแผนกำรเดินทำงของตนผ่ำนทำงอิน เทอร์เน็ตมำกขึ้นทุกวันและ
กล่ ำวว่ำหมดยุ ค แล้ว ส ำหรับกำรต้อ งเดินทำงไปบริษัทตัว แทนท่อ งเที่ยวต่ ำง ๆ หรือ เปิ ดหำ
แพ็ค เกจต่ำง ๆ บนหน้ ำหนังสือ พิมพ์เ พรำะทุกวันนี้คนเรำเลือกที่จะพึ่งพำควำมสะดวกและ
ง่ำยดำยของอินเทอร์เน็ตมำกกว่ำนักท่องเทีย่ วกลุ่มใหม่และกลุ่มเก่ำต่ำงชื่นชอบทีส่ ำมำรถเรียกดู
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ทนั ทีและยังเป็นข้อมูลทีป่ รับปรุงล่ำสุดอีกด้วย
มีงำนวิจยั จำนวนมำกที่เริม่ ให้ควำมสนใจในประเด็นเรื่องกำรหำข่ำวสำรท่องเที่ยวหรือ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มำจำกข้อมูลในสื่อออนไลน์ เช่น สุ ชำติ สุกฤตยำนันท์ (2533) ที่
ทำกำรศึก ษำเรื่อ งควำมสัมพันธ์ของกำรแสวงหำข่ ำวสำรด้ำนกำรท่อ งเที่ยวกับกำรตัดสินใจ
เดินทำงท่อ งเที่ยวภำยในประเทศของนักท่อ งเที่ยวไทย และเกษรำ เกิดมงคล (2546) ที่ได้
ท ำกำรศึก ษำเรื่อ งรูป แบบด ำเนิ น ชีว ิต กำรแสวงหำข้อ มู ล เพื่อ กำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วและ
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของคนวัยทำงำนและประกำศิต รักษำแก้ว (2557) ที่ได้ทำกำรศึกษำ
เกีย่ วกับ ควำมต้องกำรข้อมูล กำรแสวงหำข้อมูล และกำรรับรูต้ รำสินค้ำสำยกำรบินไทยสมำยล์
ของผูโ้ ดยสำรชำวไทย ค้นพบว่ำ พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่นนั ้ ให้ควำมสนใจด้ำนกำร
สืบค้น แสวงหำข้อมูลข่ำวสำรเป็นอย่ำงมำก
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อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจยั เหล่ำนี้ มักให้ควำมสนใจศึกษำกับกลุ่มนักท่องเทีย่ วแค่บำงกลุ่ม
หรือแค่บำงช่วงอำยุ โดยไม่ได้ให้ควำมสนใจกับประเด็นควำมแตกต่ำงของแต่ละช่วงอำยุ ซึ่งมี
พฤติกรรมในกำรใช้อนิ เตอร์เน็ตและโลกออนไลน์ทแ่ี ตกต่ำง
ดัง ที่ ศุ ภ กร จู ฑ ะพล (2559) ท ำกำรศึก ษำเกี่ย วกับ ทัศ นคติ ต่ อ กำรด ำเนิ น ชีว ิต
พฤติก รรมกำรด ำเนิ น ชีว ิต และควำมคล่ อ งดิจ ิท ัล ของกลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีฟ และได้ท ำกำร สรุป
เกี่ยวกับกลุ่มคนที่มปี ริมำณกำรใช้อนิ เตอร์เน็ตที่แตกต่ำงกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน ซึ่ง
เรียกกลุ่มคนเหล่ำนี้ตำมช่วงอำยุ ว่ำ Digital Native และ Digital Immigrant นัน้ จะมีพฤติกรรม
กำรแสวงหำข้อมูลที่แตกต่ำงกัน โดยกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) คือ ผูบ้ ริโภคที่มอี ำยุ
14-24 ปี คิดเป็ นสัดส่วน 51% โดยเป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่มี จี ำนวนประชำกรค่อนข้ำงมำก และที่
น่ำจับตำมองคือทักษะกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นัน้ อยู่ในระดับสูงมำก ที่
เป็นเช่นนี้เพรำะ Digital Native คือคนทีเ่ กิดหรือเติบโตในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พวกเขำโตขึน้ มำ
โดยมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีโทรศัพท์สมำร์ทโฟนเป็ นโทรศัพท์เครื่องแรกเลย และใช้งำน
Google ตัง้ แต่ยงั เด็ก ซึง่ ทำให้ทกั ษะด้ำนดิทจิ ลั ของพวกเขำสูงมำก ซึง่ ทักษะพวกนี้เกี่ยวโยงกับ
พฤติกรรมกำรใช้งำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ (Digital Immigrant) เป็ น
ผู้บริโภคที่มอี ำยุ 35 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นสัดส่วน 22% โดยเป็ นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้อนิ เทอร์เน็ตที่ม ี
อำยุระหว่ำง 35 ปี ขึน้ ไป ป็ นกลุ่มที่เกิดหลังยุคอินเทอร์เน็ตเล็กน้อย โดย 50% ของกลุ่มนี้ใช้
อินเทอร์เน็ต "ตลอดเวลำ"ผ่ำนสมำร์ทโฟนและแทบเล็ต พบว่ ำกำรใช้ชวี ติ ประจำวันของกลุ่มนี้
เริม่ จำกกำรใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อค้นหำข้อมูล (Search Engine) เข้ำโซเชียลเน็ตเวิรค์ เพื่อสื่อสำร
ระหว่ำงกลุ่มและหำเพื่อนใหม่ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ค ชื่นชอบกำรติดตำมข่ำวสำรผ่ำนเว็บบล็อก (Blog)
โดยเฉพำะพันทิปรวมไปถึงกำรแชร์รูปภำพพร้อมเช็คอินสถำนที่แ บบเรียลไทม์ ซึ่งจำกข้อมูล
ดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงถึงควำมแตกต่ำงของพฤติกรรมกำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรทีแ่ ตกต่ำงกัน
ทัง้ นี้กำรออกแบบกำรสื่อสำรให้เข้ำถึงกลุ่ม ผูร้ บั สำร จำเป็ นต้องเข้ำใจพฤติกรรมกำรใช้
สื่อ กำรใช้เนื้อหำ และควำมต้องกำรเนื้อหำในชีวติ ประจำวันซึง่ ผลกำรวิจยั สะท้อนควำมเป็ นจริง
ว่ำ วิถีชีว ิต ของ เยำวชนไทยในป จั จุบนั มีล กั ษณะของกำรใช้ชีว ิต แบบ คนยุค ดิจทิ ลั (Digital
Lifestyle) ที่เติบโตมำกับกำร ใช้อนิ เตอร์เน็ตเป็ นช่องทำงไปสู่กำรเปิ ดรับสื่อกระแส หลักและ
สร้ำงกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสำร กำรแสดงตัวตน และ
ควำมบันเทิง กลุ่มคนลักษณะนี้ เรียกว่ำ ดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Native) ซึ่งนักวิชำกำรได้ให้
นิยำมลักษณะสำคัญ ตำมที่ ศุภกร จูฑะพล (2559) ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับ ทัศนคติ พฤติกรรม
และควำมคล่องดิจทิ ลั ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ โดยอธิบำยไว้ว่ำ ดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Native)
หมำยถึง คน ในศตวรรษที่ 20 เกิดระหว่ำงหรือหลังยุค 2000 ซึง่ เติบโตมำกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ตัง้ แต่ยงั เด็ก สอดคล้องกับ Bennet, Maton and Kervin (2008) นักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำและ
สังคมวิทยำ ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับดิจทิ ลั เนทีฟว่ำ เป็ นคนหนุ่ มสำวที่ สนใจในเทคโนโลยีอยู่
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ทุกขณะ และสำมำรถซึมซับ ทักษะด้ำนกำรใช้งำนและติดตัง้ เทคโนโลยีท่มี ี ควำมซับซ้อนได้
อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ตอ้ งสอน
งำนวิจ ยั นี้ จึง สนใจศึก ษำ ประสบกำรณ์ ก ำรท่ อ งเที่ย วและกำรแสวงหำข้อ มูล กำร
ท่องเทีย่ วผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศโดยมุ่งศึกษำประชำกร
ภำยในเขตกรุงเทพมหำนครทีม่ พี ฤติกรรมกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตต่ำงกัน คือ กลุ่ม Digital Native
และกลุ่ม Digital Immigrant ตลอดจนกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์ ซึง่ ผลกำรศึกษำในครัง้ นี้
จะเป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นแนวทำงแก่ หน่ วยงำนที่เ กี่ยวข้อ งทำงกำรท่อ งเที่ยวทัง้ ภำครัฐและ
ภำคเอกชนในกำรปรับปรุงพัฒนำในด้ำนเนื้อหำในเว็บไซต์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูเ้ ข้ำใช้
บริกำรมำกขึน้ เพื่อให้เป็ นช่องทำงกำรสื่อสำรทีส่ ำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดอีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์แก่ผทู้ จ่ี ะทำกำรศึกษำในแนวทำงเดียวกันต่อไปอีกด้วย

1.2 ปัญหาในการศึกษา
1) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
กำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital
Natives) เป็นอย่ำงไร
2) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต
เพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
(Digital Immigrant) เป็นอย่ำงไร
3) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ต
เพื่อ กำรตัด สินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่ องเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
(Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) ต่ำงกันอย่ำงไร

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ (Digital Natives)
2) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เ น็ ต เพื่อ กำรตัดสินใจท่อ งเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่อ งเที่ยวของกลุ่ ม
ดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant)
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3) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อินเตอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) ทีแ่ ตกต่ำงกัน

1.4 สมมติ ฐานในการศึกษา
สมมติ ฐานข้อที่ 1 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีพฤติกรรมกำร
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยทีแ่ ตกต่ำงกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 2 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มปี ระสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยทีแ่ ตกต่ำงกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 3 กลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีฟ และกลุ่ ม ดิจ ิท ัล อิม มิแ กรนท์ มีก ำรแสวงหำ
ข้อมูลแตกต่ำงกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 4 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีกำรตัดสินใจใน
กำรท่องเทีย่ วแตกต่ำงกัน

1.5 ขอบเขตในการศึกษา
กำรวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและกำรแสวงหำ
ข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศโดยใช้รปู แบบ
กำรวิจยั เชิงผสมผสำน (Mixed Method) ด้วยวิธกี ำรวิจยั เชิงสำรวจ โดยแบบสอบถำมเป็ น
เครือ่ งมือและทำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำเป็ นต้องเลือกพืน้ ทีท่ ม่ี ี
โอกำสจะพบกลุ่มเป้ำหมำยผูซ้ ง่ึ มีพฤติกรรมแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตจำก
บุคคลทีม่ อี ำยุตงั ้ แต่ 20 ปีขน้ึ ไปในเขตกรุงเทพมหำนครเนื่องจำกเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ น
จำนวนมำกในปจั จุบนั ซึง่ ถือว่ำเป็ นกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
(Digital Immigrant) อำยุ 35 ปี ขน้ึ ไป (สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ , 2559) และเป็ นช่วงอำยุท่มี ี
โอกำสตัดสินใจเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศมำกทีส่ ุด (สำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2557) โดยมีระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลในเดือนมกรำคม 2560 – กุมภำพันธ์ 2560

7

1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) เพื่อให้ทรำบถึงประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและพฤติกรรมกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตใน
กำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรท่องเที่ยวตลอดจนแนวโน้มกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของคนไทย
2) เพื่อเป็ นประโยชน์ และเป็ นแนวทำงแก่หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรท่องเที่ยวทัง้
ภำครัฐภำครัฐวิสำหกิจและผูป้ ระกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวของภำคเอกชนในกำรปรับปรุงพัฒนำ
ในด้ำนเนื้อหำในเว็บไซต์ให้น่ำสนใจและตรงตำมควำมต้องกำรของผูเ้ ข้ำใช้บริกำรมำกขึน้
3) เพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องอัน ได้แก่ รัฐบำลหน่วยงำนภำครัฐและภำครัฐวิสำหกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรท่องเทีย่ วผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเทีย่ วผูผ้ ลิตสื่ออินเทอร์เน็ตทำงกำรท่องเทีย่ วรวมทัง้ บุคคล
ทีส่ นใจสำมำรถทีจ่ ะนำข้อมูลไปเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำค้นคว้ำวิจยั เพิม่ เติมต่อไป

1.7 นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ดิ จิทลั เนทีฟ (Digital Natives) หมำยถึง กลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ ี อำยุ 20-24 ปี และเป็ นผูใ้ ช้
อินเตอร์เน็ต แต่อย่ำงไรก็ตำมในงำนวิจยั นี้ จะทำกำรศึก ษำที่กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ อำยุ 20-24 ปี
เนื่องจำกเป็นกลุ่มทีม่ กี ำรใช้งำนสื่ออินเตอร์เน็ต และสำมำรถตัดสินใจท่องเทีย่ วได้ดว้ ยตนเอง
ดิ จิทลั อิ มมิ แกรนท์ (Digital Immigrant) หมำยถึง กลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ ี อำยุ 35 ปี ขึน้ ไป
เป็นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีม่ อี ำยุระหว่ำง 35 ปี ขึน้ ไป
ลัก ษณะทางประชากร หมำยถึง ลักษณะทำงด้ำ นเพศอำยุระดับ กำรศึก ษำอำชีพ
สถำนภำพทำงครอบครัวรำยได้ต่อเดือนซึง่ ในงำนวิจยั นี้ลกั ษณะของประชำชนใน 3 ตัวแปรคือ
ลักษณะทำงประชำกรพฤติกรรมกำรใช้ส่อื อินเตอร์เน็ตพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ ว
ประสบการณ์ การท่ องเที่ยว หมำยถึง ควำมถี่ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวระยะเวลำใน
กำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ ผูร้ ว่ มเดินทำงวันทีเ่ ลือกเดินทำง และประเภทของกำรท่องเทีย่ ว
พฤติ กรรมการใช้ สื่ออิ นเตอร์เน็ ต หมำยถึง ระยะเวลำกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตตัง้ แต่
อดีตจนถึงปจั จุบนั ควำมบ่อยในกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตระยะเวลำกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตในแต่ละ
ครัง้ ช่ว งเวลำกำรใช้ส่อื อินเทอร์เ น็ ต ในแต่ ล ะวันสถำนที่ท่ใี ช้ส่อื อินเทอร์เ น็ ต เป็ นประจำ และ
จุดมุง่ หมำยของกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ต
สื่ออิ นเทอร์เน็ต หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงเว็บไซต์ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใน
กำรศึกษำครัง้ นี้หมำยถึงสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศกล่ำวคือเว็บไซต์
ของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ภำครัฐ วิส ำหกิจ ผู้ป ระกอบกำรภำคเอกชนที่ใ ห้ข้อ มูล เกี่ย วข้อ งกำร
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศ
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พฤติ กรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออิ นเทอร์เน็ต หมำยถึง ประเภท
ของเว็บ ไซต์ ผู้ใ ช้ส่ ือ อิน เทอร์เ น็ ต เข้ำ ไปแสวงหำข้อ มูล กำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ ตัด สิน ใจเดิน ทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศเป็ นประจำโดยแบ่ง 2 ประเภทคือเว็บไซต์ทเ่ี กี่ยวข้องกับกำรท่องเทีย่ ว
ขององค์กรหวังผลกำไรและมีโดเมนเนม .com.net.in.th.co.th.info และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้องกับ
กำรท่องเทีย่ วขององค์กรไม่หวังผลกำไรและมีโดเมนเนม.org.go.th.or.th และควำมบ่อยครัง้ ใน
กำรแสวงหำข้อ มูล กำรท่ อ งเที่ย วผ่ ำ นสื่อ อิน เทอร์เ น็ ต ในประเด็น ต่ ำ ง ๆ ดัง นี้ ด้ำ นสถำนที่
ท่องเทีย่ วด้ำนกำรเดินทำงด้ำนสถำนทีพ่ กั ด้ำนอำหำรและเครือ่ งดื่มด้ำนบริษทั นำเทีย่ วด้ำนสินค้ำ
ที่ระลึก ซึ่งในกำรศึกษำครัง้ นี้จะนำควำมบ่อยครัง้ ในกำรแสวงหำข้อ มูล กำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตในประเด็นต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้ นมำใช้ในกำรทดสอบหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัว
แปรเท่ำนัน้
การตัดสิ นใจท่ องเที่ ยว หมำยถึง พฤติกรรมกำรจะตัดสินใจท่องเที่ยวหลังจำกที่ได้
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ด้ำนกำรเดินทำง ด้ำนสถำนที่
ท่องเทีย่ ว และด้ำนทีพ่ กั และกำรนำข้อมูลมำวำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศ
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1.8 กรอบแนวคิ ดในการศึกษา

ลักษณะพฤติกรรมการใช้ สื่อเว็บไซต์

H1

-

ระยะเวลาการใช้สื่อเว็บไซต์
ความบ่อยในการใช้สื่อเว็บไซต์
ระยะเวลาการใช้สื่อเว็บไซต์
ช่วงเวลาที่เลือกใช้สื่อเว็บไซต์
สถานที่ที่ใช้สื่อเว็บไซต์
จุดมุ่งหมายของการใช้สื่อเว็บไซต์

ประสบการณ์ การท่ องเที่ยวภายในประเทศไทย

H2

กลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ
และดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์

-

ความถี่
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
ผูร้ ่ วมเดินทาง
วันที่เลือกเดินทาง
ประเภทของการท่องเที่ยว

การแสวงหาข้ อมูลการท่ องเที่ยวไทยผ่ านสื่อเว็บไซต์

H3

H4

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปร

-

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านการเดินทาง
ด้านสถานที่พกั
ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม

-

การตัดสินใจท่ องเที่ยว
ด้านการเดินทาง
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านที่พกั
ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรศึกษำครัง้ นี้จะทำกำรศึกษำเกี่ยวกับ ประสบกำรณ์ กำรท่องเที่ยวและพฤติกรรม
กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ และดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ ผูว้ จิ ยั
ได้รวบรวมค้นคว้ำข้อมูลทุตยิ ภูมทิ เ่ี กี่ยวข้องจำกตำรำงำนวิจยั และเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องข้อมูลทีไ่ ด้
จึงเป็นแนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ ซึง่ สำมำรถนำเสนอได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
2.2 แนวคิด และทฤษฏีท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ กำรแสวงหำข้อ มูล และกำรใช้ข้อ มูล เพื่อ กำร
ตัดสินใจ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วข้องกับดิจทิ ลั เนทีฟและดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
2.4 แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจทิ ลั
2.5 งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับประสบการณ์ การท่องเที่ยวและพฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยว
2.1.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กำรท่องเทีย่ วเป็ นสินค้ำหลักในปจั จุบนั ทีท่ ำรำยได้ให้กบั ประเทศเป็ นจำนวนมหำศำลซึง่
สินค้ำทำงกำรท่องเทีย่ วนัน้ โดยทัวไปเรี
่
ยกว่ำสินค้ำบริกำรนักท่องเทีย่ วนัน้ ไม่สำมำรถจับต้องตัว
สินค้ำได้ควำมพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจในกำรบริกำรนัน้ ขึน้ อยู่กบั กำรตัดสินใจในกำรซือ้ ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่
กับลักษณะเฉพำะตัวของผู้ซ้อื ที่เลือกซื้อบริกำรของกำรท่องเที่ยวด้วย (อำรณีย์ วิวฒ
ั นำภรณ์ ,
2546, น. 9)
2.1.1.1 ควำมหมำยของกำรท่องเทีย่ ว (Tourism)
สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542, น. 2-5) ได้
กล่ำวถึงคำว่ำกำรท่องเที่ยวไว้ว่ำ “กำรท่องเที่ยว” เป็ นกำรนันทนำกำร (Recreation) รูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึน้ ระหว่ำงเวลำว่ำง (Leisure Time) ที่มกี ำรเดินทำง (Travel) เข้ำมำเกี่ยวข้องโดย
เป็ นกำรเดินทำงจำกทีห่ นึ่งทีม่ กั หมำยถึงทีอ่ ยู่อำศัยไปยังอีกทีห่ นึ่งทีถ่ อื เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
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เปลี่ย นบรรยำกำศและสิ่ง แวดล้อ มโดยมีแ รงกระตุ้น (Motivator) จำกควำมต้ อ งกำรในด้ำ น
กำยภำพด้ำนวัฒนธรรมด้ำนปฏิสมั พันธ์และด้ำนสถำนะหรือเกียรติคุณ
นอกจำกนี้ก ำรท่ อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย (กำรท่ อ งเที่ยวแห่ ง ประเทศไทย.
ม.ป.ป., อ้ำงถึงใน อำรณีย์ วิวฒ
ั นำภรณ์ , 2546, น. 9) ได้กำหนดเงื่อนไขสำกลของกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ วไว้ว่ำกำรเดินทำงใด ๆ ก็ตำมทีม่ ลี กั ษณะ 3 ประกำรคือ
1) เป็ นกำรเดินทำงจำกที่อ ยู่อ ำศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็ นกำรชัวครำว
่
(Temporary)
2) กำรเดินทำงนัน้ เป็ นไปด้วยควำมสมัครใจหรือควำมพึงพอใจของผู้
เดินทำงเอง(Voluntary) ไม่ใช่เป็นกำรถูกบังคับ
3) เป็ น กำรเดิน ทำงด้ ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ใ ด ๆ ก็ ต ำมที่ม ิใ ช่ เ พื่อ กำร
ประกอบอำชีพหรือหำรำยได้ในพจนำนุ กรม Webster’s Third New International Dictionary
ให้ควำมหมำยของคำว่ำ Tourism ไว้ดงั นี้ (ชำญวิทย์ เกษตรศิร ,ิ 2540, น. 3, อ้ำงถึงใน อำรณีย์
วิวฒ
ั นำภรณ์, 2546, น. 10)
(1) กำรท่องเทีย่ ว
(2) กำรเดินทำงเพื่อควำมสรำญใจ
(3) กำรบริหำรงำนธุรกิจเกีย่ วกับนักท่องเทีย่ ว
นอกจำกนี้กำรท่องเทีย่ ว (Tourism) หมำยถึงกำรเดินทำงเพื่อกำรพักผ่อนหย่อน
ใจกำรเดินทำงเพื่อหำควำมสนุ กสนำนกำรเดินทำงเพื่อกำรประชุมสัมมนำกำรเดินทำงเพื่อกำร
กีฬำกำรเดินทำงเพื่อกำรติดต่อธุรกิจกำรเดินทำงเพื่อกำรศึกษำหำควำมรูก้ ำรเดินทำงเพื่อกำร
ศำสนำตลอดจนกำรเยี่ยมเยียนญำติมติ รโดยที่ไม่มรี ำยได้เกิดขึ้ นจำกกำรเดินทำงในครัง้ นัน้ ก็
นับว่ำเป็นกำรท่องเทีย่ วทัง้ สิน้ (อำรณีย์ วิวฒ
ั นำภรณ์ , 2546, น. 10)
“กำรท่องเที่ยว” ในควำมหมำยของผู้ศกึ ษำจึงหมำยถึงกำรเดินทำงจำกทีห่ นึ่งที่
มักหมำยถึงที่อยู่อำศัยไปยังทีอ่ ่นื เป็ นกำรชัวครำวด้
่
วยควำมสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ
ก็ตำมที่ไม่ใช่เพื่อ กำรประกอบอำชีพหรือหำรำยได้เ ป็ นผลรวมของปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ และ
ควำมสัมพันธ์ท่ีเ กิด ขึ้นจำกกำรปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงนักท่ อ งเที่ยวกับธุ รกิจ และบริก ำรต่ ำง ๆ
รวมทัง้ กับรัฐบำลและประชำชนในท้องถิน่ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนกำร
และกิจกรรมกำรท่องเทีย่ วทัง้ ปวง
2.1.1.2 องค์ประกอบทำงกำรท่องเทีย่ ว
องค์ประกอบของกำรท่องเทีย่ วประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีม่ คี วำมสัมพันธ์กนั
เป็นวงจรคือ
1) นักท่องเทีย่ วถือว่ำเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญทีส่ ุดของกำรท่องเทีย่ ว
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยลักษณะของนักท่องเที่ยวกำรกระจำยของนักท่องเที่ยวกิจกรรมต่ำง ๆ
ของนักท่องเทีย่ วและทัศนคติของนักท่องเทีย่ ว
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2) กำรตลำดท่องเทีย่ วกำรทีน่ ักท่องเทีย่ วเดินทำงเข้ำมำท่องเทีย่ วนัน้
จะต้อ งมีกำรตลำดท่องเที่ยวในกำรชักนำให้เ ข้ำมำท่องเที่ยวซึ่งกำรตลำดท่องเที่ยวหมำยถึง
ควำมพยำยำมทีจ่ ะทำให้นักท่องเทีย่ วกลุ่มเป้ำหมำยเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทีย่ ว
ของตนแล้วใช้สงิ่ อำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเทีย่ วและบริกำรท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วนัน้
3) กำรขนส่ ง เมื่อ นั ก ท่ อ งเที่ย วตัด สิน ใจจะไปท่ อ งเที่ย วยัง แหล่ ง
ท่องเทีย่ วใดแล้วก็ตอ้ งมีบริกำรขนส่งนักท่องเทีย่ วไปยังแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ซึง่ กำรขนส่งหมำยถึง
กำรจัดให้มกี ำรเคลื่อนย้ำยนักท่องเที่ยวด้วยยำนพำหนะประเภทต่ ำง ๆ จำกภูมลิ ำเนำไปยัง
แหล่งท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งกำรและกลับสู่ภมู ลิ ำเนำกำรขนส่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ
(1) กำรขนส่งทำงรถยนต์
(2) กำรขนส่งทำงรถไฟ
(3) กำรขนส่งทำงเรือ
(4) กำรขนส่งทำงเครือ่ งบิน
นักท่องเที่ยว
(Tourist)
การตลาดท่องเที่ยว
(Tourism marketing)

การขนส่ ง
(Transportation)

ทรัพยากรท่องเที่ยว
(Tourism resources)

สิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว(Tourism facilities)

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของกำรท่องเทีย่ ว
แหล่งที่มา: สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540.
4) ทรัพ ยำกรท่ อ งเที่ย วเป็ น สิน ค้ำ กำรท่ อ งเที่ย วและเป็ น จุด หมำย
ปลำยทำงที่นักท่องเที่ยวจะเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวซึ่งทรัพยำกรท่องเที่ยวหมำยถึงสิง่ ดึงดูด
ควำมสนใจของนักท่องเทีย่ วให้เกิดกำรเดินทำงไปเยือนหรือไปท่องเทีย่ ว
5) สิง่ อำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวเป็ นสรรพสิง่ ที่รองรับใน
กำรเดินทำงท่องเทีย่ วของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เดินทำงเป็ นไปด้วยควำมสะดวกสบำยและควำม
ปลอดภัยโดยสิง่ อำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเทีย่ วแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
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(1) สิ่ง อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่ อ งเที่ย วโดยตรงเป็ น สิ่ง
อำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่อ งเที่ย วทีเกิดขึ้นเพื่อ รองรับ กำรเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่ วโดยเฉพำะประกอบด้วย 2 อย่ำงคือ
(1.1) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำและออกประเทศ
เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนเข้ำและออกประเทศของนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ สิง่ อำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรขนถ่ำยกระเป๋ำเดินทำงกำรตรวจตรำหนังสือเดินทำงกำรตรวจค้นสิง่ ของ
ติดตัวกำรต่อวีซ่ำเป็นต้น
(1.2) กำรให้บ ริก ำรท่ อ งเที่ย วเป็ น กำรให้ค วำมสะดวกใน
ระหว่ำงกำรท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วโดยเฉพำะ ได้แก่ กำรให้บริกำร 5 ประเภทคือ 1) บริกำร
ขนส่งภำยในแหล่งท่องเทีย่ ว 2) บริกำรทีพ่ กั แรม 3) บริกำรอำหำรและบันเทิง 4) บริกำรนำเทีย่ ว
และมัคคุเทศก์ 5) บริกำรจำหน่ำยสินค้ำทีร่ ะลึก
(2) สิ่ง อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่ อ งเที่ย วโดยอ้ อ มเป็ น สิ่ง
อำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูใ่ นประเทศแล้วแม้จะไม่มกี ำรท่องเทีย่ วรัฐบำลก็ต้อง
มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกเหล่ำนี้แก่ประชำชนของตนส่วนกำรให้บริกำรแก่นักท่องเทีย่ วถือเป็ นผล
พลอยได้ประกอบด้วย 3 อย่ำงคือ
(2.1) สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกด้ ำ นสำธำรณู ป โภคและ
สำธำรณูปกำรเป็ นสิง่ อำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นต่อกำรยังชีพของประชำชนเพื่อให้ประชำชน
ได้รบั ควำมสะดวกสบำยในควำมเป็นอยูแ่ ละส่งผลเป็ นประโยชน์ต่อนักท่องเทีย่ วด้วย ได้แก่ กำร
สื่อสำรกำรไฟฟ้ำกำรประปำกำรคมนำคมกำรสุขำภิบำลกำรศึกษำและสำธำรณสุขเป็ นต้น
(2.2) สิ่ง อ ำนวยควำมสะดวกด้ำ นควำมปลอดภัย เป็ น สิ่ง
อำนวยควำมสะดวกทีร่ ฐั บำลให้ควำมปลอดภัยทัง้ ร่ำงกำยทรัพย์สนิ และกำรเดินทำงแก่ประชำชน
และนักท่องเที่ยวด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมและควำมเดือดร้อนต่ำง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเช่นกำรโจรกรรมปล้นจี้ชิงทรัพย์ กำรก่ อ ควำมไม่ส งบและควำมปลอดภัยจำกบริกำร
ท่องเทีย่ วเป็นต้น
(2.3) สิง่ อำนวยควำมสะดวกด้ำนอื่น ๆ เป็ นสิง่ อำนวยควำม
สะดวกทีเ่ สนอหรือสนับสนุนเพิม่ ควำมสะดวกแก่นักท่องเทีย่ วเช่นกำรบริกำรแลกเปลีย่ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศกำรบริกำรเสริมควำมงำมและกำรบริกำรรักษำพยำบำลเป็นต้น
นอกจำกนี้ ก ำรท่ อ งเที่ย วยัง มีอ งค์ป ระกอบที่เ กี่ย วข้อ งหลำยประกำรซึ่ง กำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2542) ได้แบ่งองค์ประกอบหลัก
ออกเป็น 3 ด้ำนคือ
1) แหล่งท่องเทีย่ ว (Tourism Resource) แหล่งท่องเทีย่ วเป็ นทรัพยำกร
ทีส่ ำคัญจัดเป็ นอุปทำนกำรท่องเทีย่ ว (Tourism Supply) ซึง่ กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยแบ่ง
แหล่งท่องเทีย่ วออกเป็ น 3 ประเภทคือแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชำติแหล่งท่องเทีย่ วประวัตศิ ำสตร์
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โบรำณคดีและแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ควำมบันเทิงนั ้นจัดเป็ น
ส่วนหนึ่งในกำรบริกำรนักท่องเทีย่ ว
2) บริกำรท่องเทีย่ ว (Tourism Service) บริกำรทีร่ องรับกำรท่องเทีย่ ว
เป็นอุปทำนประเภทหนึ่งซึง่ มักไม่ได้เป็ นจุดหมำยปลำยทำงหลักของนักท่องเทีย่ วแต่เป็ นบริกำร
ทีร่ องรับให้เกิดควำมสะดวกสบำยและควำมบันเทิงแก่นักท่องเทีย่ วซึง่ ในบำงโอกำสอำจจะเป็ น
ตัวดึงดูดใจได้เช่นกันบริกำรกำรท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญ ได้แก่ ทีพ่ กั อำหำรแหล่งจำหน่ ำยสินค้ำแหล่ง
บันเทิงแหล่งกิจกรรมและบริกำรอื่น ๆ ทัง้ นี้รวมถึงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและสิง่ อำนวยควำมสะดวก
ทีจ่ ำเป็นอื่น ๆ ด้วย
3) ตลำดกำรท่ อ งเที่ย วเป็ น กำรแสดงออกของอุ ป สงค์ ( Tourism
Demand) ซึง่ มีควำมปรำรถนำในกำรท่องเทีย่ วจำกทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่งจะเน้นทีต่ วั นักท่องเทีย่ วใน
ส่ ว นของควำมต้อ งกำรกำรท่ อ งเที่ย วเพื่อ เข้ำ ร่ว มในกิจกรรมกำรพักผ่ อ นหย่อ นใจและเพื่อ
กิจกรรมอื่น ๆ (ปกติกำรตลำดท่องเทีย่ วมักจะเน้นทีน่ ักท่องเทีย่ ว) ซึง่ ประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของนักท่องเทีย่ วรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ ว
จำกแนวคิด เกี่ย วกับ กำรท่ อ งเที่ย วผู้ศึก ษำได้น ำแนวคิด นี้ ม ำใช้ เ ป็ น กรอบ
กำรศึกษำถึงประเด็นของข้อมูลกำรท่องเที่ยวในแต่ละด้ำนที่กลุ่มเป้ำหมำยแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวผ่ ำนสื่อ อินเทอร์เน็ ตทัง้ ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดินทำงด้ำนสถำนที่พกั ด้ำน
อำหำรและเครือ่ งดื่มด้ำนบริษทั นำเทีย่ วและด้ำนสินค้ำที่ระลึกซึง่ จะทำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำร
แสวงหำข้อมูลของกลุ่มเป้ำหมำยนำไปสู่กำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำร
นำข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เหล่ำนัน้ มำวำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศ
2.1.1.3 ลักษณะกำรท่องเทีย่ ว 12 ประเภท
กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยแบ่งตำมควำมสำคัญ และสภำพแวดล้อม ได้ 12
ประเภทดังนี้ (กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย)
1) แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) หมำยถึง แหล่งท่องเทีย่ ว
ที่มลี กั ษณะทำงธรรมชำติท่เี ป็ นเอกลักษณ์เฉพำะท้องถิน่ โดยอำจมีเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ ระบบนิ เ วศที่เ กี่ย วข้อ งโดย กำรจัด กำรกำรท่ อ งเที่ย วในแหล่ ง นั น้ จะต้ อ งมี
กระบวนกำรเรียนรูร้ ่วมกันของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องมีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริม ให้เกิดกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบ
นิเวศนัน้ มีกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วมของท้องถิน่ เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดจิตสำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศอย่ำงยังยื
่ น
2) แหล่งท่องเทีย่ วทำงศิลปะวิทยำกำร (Arts and Sciences Educational
Attraction Standard) หมำยถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สำมำรถตอบสนองควำมสนใจ
พิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของกำรท่องเที่ยวที่ชดั เจนเป็ นรูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบ
ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ แหล่งท่องเทีย่ วประเภทนี้สำมำรถเพิม่ เติมได้อกี มำกมำยตำมควำมนิยมของคนใน
แต่ละยุคสมัย เมื่อมีกำรระบุชดั ว่ำกิจกรรมนั ้น ๆ สำมำรถให้ควำมรูแ้ ละดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
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ปจั จุบนั มีปรำกฏอยู่หลำย ๆ แห่ง ตัวอย่ำง เช่น พิพธิ ภัณฑ์เฉพำะทำง แหล่งท่องเที่ย วเพื่อ
กำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives &
Conventions & Exhibitions) เป็นต้น
3) แหล่งท่องเทีย่ วทำงประวัตศิ ำสตร์ (Historical Attraction) หมำยถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่มคี วำมสำคัญ และคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ โบรำณคดี และศำสนำ รวมถึง
สถำนทีห่ รืออำคำรสิง่ ก่อสร้ำงทีม่ อี ำยุเก่ำแก่หรือเคยมีเหตุกำรณ์ สำคัญเกิดขึน้ ในประวัตศิ ำสตร์
เช่นโบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ ชุมชนโบรำณ กำแพงเมือง คูเ มือ ง พิพธิ ภัณฑ์ วัด
ศำสนสถำน และสิง่ ก่อสร้ำงทีม่ คี ุณค่ำทำงศิลปะและสถำปตั ยกรรม
4) แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ (Natural Attraction) หมำยถึง สถำนที่
ที่เปิ ดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว โดยมีทรัพยำกรธรรม ชำติเป็ นสิง่ ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมำเยือน
ซึง่ ทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนี้อำจจะเป็ นควำมงดงำมตำมสภำพธรรมชำติ ควำม แปลกตำของ
สภำพธรรมชำติ สัณ ฐำนที่ส ำคัญ ทำงธรณีว ิทยำและภูม ิศ ำสตร์อ ัน เป็ นเอกลัก ษณ์ หรือ เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ของท้อ งถิ่น นั น้ ๆ สภำพแวดล้อ มทำงธรรมชำติท่ีม ีล ัก ษณะพิเ ศษ (Special
Environmental Features) หรือสภำพแวดล้อมทีม่ คี ุณค่ำทำงวิชำกำรก็ได้
5) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational Attraction) หมำยถึง
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ นุ ษย์สร้ำงขึน้ เพื่อกำรพักผ่อนและเสริมสร้ำงสุขภำพ ให้ควำมสนุ กสนำน รื่น
รม บันเทิง และกำรศึกษำหำควำมรู้ แม้ไม่มคี วำมสำคัญในแง่ประวัตศิ ำสตร์ โบรำณคดี ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม แต่มลี กั ษณะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่ำงเช่น ย่ำนบันเทิง หรือสถำน
บันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสำธำรณะลักษณะพิเศษ สวนสำธำรณะ และสนำมกีฬำ
6) แหล่ งท่อ งเที่ยวทำงวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมำยถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่มคี ุณค่ำทำง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่บี รรพบุรุษได้สร้ำงสมและ
ถ่ำยทอดเป็ นมรดกสืบทอดกันมำ แหล่งท่ องเทีย่ วประเภทนี้ประกอบด้วย งำนประเพณี วิถชี วี ติ
ควำมเป็ นอยู่ของผูค้ น กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้ำพืน้ เมือง กำรแต่งกำย ภำษำ ชนเผ่ำ เป็ นต้น
ตัวอย่ำงของแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ ได้แก่ ตลำดน้ำดำเนินสะดวก
งำนแสดงของช้ำงจังหวัดสุรนิ ทร์ งำนร่มบ่อสร้ำง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรำนต์ เป็นต้น
7) แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพน้ ำพุรอ้ นธรรมชำติ ในกำรจัดทำเกณฑ์
มำตรฐำนสำหรับแหล่งท่อง เทีย่ วน้ำพุรอ้ นธรรมชำติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นกรอบแนวทำงในกำร
จัดกำรแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ ำพุร้อน ธรรมชำติอย่ำงชัดเจน โดยเน้ นในด้ำนกำรกำหนด
มำตรฐำนที่จำเป็ นสำหรับกำรบริกำรต่ำง ๆ เนื่องจำกกำรท่องเทีย่ วประเภทนี้จะต้องคำนึงถึง
ด้ำนควำมปลอดภัยของนักท่อง เที่ยวเป็ นสำคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม เนื่องจำกน้ ำพุรอ้ น จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชำติประเภทหนึ่ง ซึ่ง
หำกไม่มกี ำรก ำหนดมำตรฐำนที่ชดั เจน กำรดำเนินกิจกรรมกำรท่อ งเที่ยวใด ๆ อำจส่ งผล
กระทบต่อแหล่งน้ำพุรอ้ นธรรมชำติได้ นอกจำกนี้ กำรจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
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สุขภำพน้ ำพุรอ้ นธรรมชำติ ยังมีเป้ำหมำยเพื่อให้หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้
นำไปใช้ เป็น เครือ่ งมือในกำรตรวจสอบมำตรฐำนแหล่งท่องเทีย่ วของตน และยังสำมำรถใช้เป็ น
ข้อมูล ที่สำคัญเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ ของนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ เป็ นกำรเพิม่ มำตรฐำนแหล่ง
ท่องเทีย่ ว เชิงสุขภำพ น้ำพุรอ้ นธรรมชำติของประเทศไทยให้เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในและต่ ำงประเทศ
เพิม่ มำกขึน้
8) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชำยหำด (Beach Attraction) หมำยถึง
สถำนที่ท่ีเ ปิ ด ใช้ เ พื่อ กำรท่ อ งเที่ย ว โดยมีช ำยหำดเป็ น ทรัพ ยำกรธรรมชำติท่ีดึง ดู ด ใจให้
นัก ท่อ งเที่ยวมำเยือ น โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ควำมเพลิดเพลินและนันทนำกำรในรูปแบบที่
ใกล้ชดิ กับ ธรรมชำติและอำจเสริมกิจกรรมเพื่อกำรศึกษำหำควำมรูเ้ ข้ำไปด้วย ซึง่ กิจกรรมกำร
ท่อ งเที่ย วที่เ กิดขึ้นบริเ วณชำยหำด ได้แ ก่ กำรเล่ น น้ ำ กำรอำบแดด กีฬ ำทำงน้ ำ กำรนัง่
พักผ่อน รับประทำนอำหำ เป็นต้น
9) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ ำตก สถำนที่ท่เี ปิ ดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว
โดยมีน้ำตกเป็ นทรัพยำกรธรรมชำติทด่ี งึ ดูดใจให้นักท่องเทีย่ วมำเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ควำมเพลิดเพลินและนันทนำกำรในรูปแบบที่ใกล้ชดิ กับ ธรรมชำติและอำจเสริมกิจกรรมเพื่อ
กำรศึกษำหำควำมรูเ้ ข้ำไปด้วย ซึ่งกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ เกิดขึน้ ในแหล่งน้ ำตก ได้แก่ กำร
ว่ำยน้ำ กำรนัง่ พักผ่อน รับประทำนอำหำร กำรเดินสำรวจน้ำตก กำรล่องแก่งกำรดูนก และกำร
ตกปลำ เป็นต้น
10) แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติประเภทถ้ำ แหล่งท่องเทีย่ วประเภท
ถ้ำ หมำยถึง สถำนทีท่ ่เี ปิ ดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว โดยมีถ้ำเป็ นทรัพยำกรธรรมชำติท่ดี งึ ดูดใจให้
นักท่องเที่ยวที่มำเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อควำมเพลิดเพลินและนันทนำกำรในรูปแบบที่
ใกล้ชดิ กับ ธรรมชำติและอำจเสริมกิจกรรมเพื่อกำรศึกษำหำควำมรูเ้ ข้ำไปด้วย ซึง่ กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวที่เกิดขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ วประเภทถ้ำ ได้แก่ กำรเข้ำชมบรรยำกำศและหินงอกหิน
ย้อยภำยในถ้ำ กำรศึกษำด้ำนโบรำณคดีของมนุ ษย์ยุคต่ำง ๆ ที่เคยอำศัยในถ้ำ กำรนมัสกำร
พระพุทธรูป กำรให้อำหำรสัตว์ กำรปิกนิกและรับประทำนอำหำร เป็นต้น
11) แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทำงธรรมชำติ ป ระเภทเกำะ กำรประเมิน
มำตรฐำนแหล่งท่องเทีย่ วประเภท เกำะสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 องค์ประกอบ ซึง่ มีจำนวนตัวชีว้ ดั
ทัง้ หมด 47 ตัวชี้วดั โดยแต่ละตัวชี้วดั มีค่ำคะแนนสูงสุดเท่ำกับ 5 คะแนน จึงมีค่ำคะแนนรวม
ทัง้ สิ้น 235 คะแนน โดยกำรให้ค ะแนนจะให้ค วำมส ำคัญ กับ องค์ป ระกอบคุ ณ ค่ ำ ด้ำ นกำร
ท่องเทีย่ วและควำม เสีย่ งต่อกำรถูกทำลำยมำกทีส่ ุด เนื่องจำกเป็ นแรงดึงดูดใจสำคัญสำหรับให้
นัก ท่ อ งเที่ย วเข้ำ ไปเที่ย วชมแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว ส่ ว นองค์ ป ระกอบด้ำ นกำรบริห ำรจัด กำรมี
ควำมส ำคัญ ของคะแนนรองลงมำ และองค์ป ระกอบด้ำ นศัก ยภำพในกำรพัฒ นำด้ำ นกำร
ท่องเทีย่ วมีควำมสำคัญของ คะแนน น้อยทีส่ ุด
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12) แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทำงธรรมชำติป ระเภทแก่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
ประเภทแก่ง หมำยถึง สถำนทีท่ ่เี ปิดใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว โดยมีแก่งเป็ นทรัพยำกรธรรมชำติท่ี
ดึงดูดใจให้นักท่อง เที่ยวมำเยือน และมีวตั ถุประสงค์เพื่อควำมเพลิดเพลินและนันทนำกำรใน
รูปแบบทีใ่ กล้ชดิ กับ ธรรมชำติ โดยมีกจิ กรรมกำรท่องเทีย่ วหลัก ได้แก่ กำรล่องแก่ง กำรพำย
เรือ กำรพักแรม และกำรเดินปำ่ ซึง่ อำจเสริมกิจกรรมเพื่อกำรศึกษำธรรมชำติเข้ำไปด้วย ได้แก่
กำรดูนก กำรสำรวจธรรมชำติ กำรศึกษำพันธุพ์ ชื ต่ำง ๆ เป็นต้น
2.1.2 แนวคิ ดพฤติ กรรมของนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วหมำยถึงปฏิกริ ยิ ำของนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรได้รบั หรือกำรใช้บริกำรทำงกำรท่องเทีย่ วรวมทัง้ ขบวนกำรต่ำง ๆ ใน
กำรตัดสินใจเดินทำงท่อ งเที่ยวซึ่งพอจะสรุปถึงพฤติกรรมของนัก ท่อ งเที่ยวในกำรตัดสินใจ
ท่องเทีย่ วว่ำมีขนั ้ ตอนสำคัญอยู่ 9 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้คอื (บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนำ, 2548, น. 124129)
1) ขัน้ ตอนที่ 1 กำรส่งเสริมตลำดทำงกำรท่องเทีย่ ว (Tourism Promotion) เป็ น
กำรอำนวยข่ำวสำรข้อมูลทำงกำรท่องเทีย่ วให้แก่นักท่องเทีย่ วกลุ่มเป้ำหมำยโดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
และหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องทำให้นักท่องเที่ยวได้รบั ข่ำวสำรทำงกำรท่องเที่ยวเหล่ำนัน้ เช่นจำก
หนังสือพิมพ์จำกนิตยสำรจำกองค์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจำกบริษทั นำเที่ยวจำกบริษทั กำร
บิน จำกญำติม ิต รเป็ น ต้ น ข้อ มูล ทำงกำรท่ อ งเที่ย วอำจเป็ น ข้อ มูล เกี่ย วกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
วัฒนธรรมประวัตศิ ำสตร์สภำพภูมศิ ำสตร์ท่พี กั กำรคมนำคมควำมปลอดภัยฯลฯซึง่ กำรส่งเสริม
ตลำดทำงกำรท่องเทีย่ วไปยังนักท่องเทีย่ วสำมำรถกระทำได้ทงั ้ ภำครัฐและเอกชน
2) ขัน้ ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วแต่ละคน (Need) เมื่อ
นักท่องเทีย่ วกลุ่มเป้ำหมำยได้รบั ทรำบข้อมูลทำงกำรท่องเทีย่ วแล้วก็จะก่อให้เกิดควำมต้องกำร
ท่อ งเที่ยวกำรเสริมสิ่งที่ขำดไปหรือ เพิ่มรสชำติให้ชีวติ เช่ นเกิดควำมเบื่อ หน่ ำยอยำกเปลี่ยน
บรรยำกำศต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวให้ได้เห็นสิง่ ใหม่ ๆ เพื่อเพิม่ ประสบกำรณ์เป็ นต้ น โดย
ปกติแล้วนักท่องเทีย่ วส่วนมำกต้องกำรไปยังแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจค่ำครองชีพถูกกำรบริกำร
ได้มำตรฐำนมีควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรท่องเทีย่ ว
3) ขัน้ ตอนที่ 3 สิง่ จูงใจสำหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็ นแรงกระตุ้นให้
อยำกท่องเที่ยวซึง่ เกิดจำกปจั จัย 2 ประกำรคือ Push Factor เป็ นสภำพเงื่อนไขมำกระตุ้น
ผลักดันให้เกิดควำมต้องกำรหลีกหนีควำมจำเจซ้ำซำกในชีว ติ ประจำวันเพื่อไปท่องเที่ยวและ
Pull Factor เป็ นสภำพเงื่อนไขที่ดงึ ดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมทำงกำร
ท่องเทีย่ ว
4) ขัน้ ตอนที่ 4 กำรตัดสินใจของนักท่องเทีย่ ว (Decision Making) นับว่ำเป็ น
องค์ประกอบทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรท่องเทีย่ วมำกเมื่อผูป้ ระสงค์จะเดินทำงท่องเทีย่ วได้รบั ข้อมูล
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ทำงกำรท่องเที่ยวแล้วเกิดควำมต้องกำรอยำกท่องเทีย่ วขึ้นอีกทัง้ เกิดแรงกระตุ้นจำกสิง่ จูงใจจะ
ทำให้เกิดภำพลักษณ์ทำงกำรท่องเทีย่ ว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิน่ ขึน้ เพื่อประกอบกำร
พิจ ำรณำตัด สิน ใจว่ ำ จะไปท่ อ งเที่ย วที่ไ หนดีท่ีสุ ด โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมประหยัด ปลอดภัย
สะดวกสบำยและควำมอภิรมย์มำกที่สุดเป็ นเกณฑ์ภำพลักษณ์ทำงกำรท่องเที่ยวของสถำนที่
ท่องเที่ยวอำจปรำกฏทัง้ ในลักษณะบวกหรือลบก็ได้ เช่นประเทศยุโรปมีควำมปลอดภัยสูงแต่
ค่ำใช้จ่ำยสูงตำมด้วยประเทศสังคมนิยมมีเงื่อนไขกำรเข้ำประเทศยุ่งยำกเป็ นต้นซึง่ ปจั จัยในกำร
ตัดสินใจของนักท่องเทีย่ วมี 8 ประกำรตำมลำดับควำมสำคัญดังต่อไปนี้
(1) จะไปท่องเทีย่ วทีไ่ หน
(2) จะไปท่องเทีย่ วเมือ่ ไร
(3) จะไปท่องเทีย่ วโดยทำงใด
(4) จะไปท่องเทีย่ วกับใคร
(5) จะไปท่องเทีย่ วนำนเท่ำไร
(6) จะไปท่องเทีย่ วเพื่อชมอะไร
(7) จะไปพักแรมในสถำนทีป่ ระเภทไหน
(8) จะไปท่องเทีย่ วแต่ละสถำนทีก่ ว่ี นั
5) ขัน้ ตอนที่ 5 กำรวำงแผนค่ำใช้จ่ำยกำรท่องเทีย่ ว (Planning for Expenditure)
โดยปกติเมื่อตัดสินใจจะไปสถำนที่ท่องเที่ยวใดก็ต้องศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวยิง่ ถ้ำไป
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเป็ นจำนวนมำกก็ต้องเตรียมเก็บเงินไว้จงึ ต้องมีกำร
วำงแผนล่วงหน้ำ 1-2 ปี ในกำรวำงแผนค่ำใช้จ่ำยกำรท่องเทีย่ วจะต้องวำงแผนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
ที่เ กิ ด ขึ้น ในกำรท่ อ งเที่ ย วสถำนที่ นั ้น ๆ เช่ น ค่ ำ พำหนะเดิ น ทำงค่ ำ อำหำรค่ ำ ที่ พ ัก ค่ ำ
รักษำพยำบำลค่ำใช้จ่ำยซื้อของที่ระลึกเป็ นต้นซึ่งกำรวำงแผนค่ำใช้จ่ำยกำรท่องเที่ยวนี้เรำอำจ
ขอควำมช่วยเหลือจำกธุรกิจนำเทีย่ วมำใช้เป็นแหล่งข้อมูลในกำรวำงแผนค่ำใช้จ่ำยกำรท่องเทีย่ ว
นอกจำกนัน้ ยังต้องมีกำรเตรียมวำงแผนเรือ่ งลำงำนและฝำกคนดูแลบ้ำนด้วย
6) ขัน้ ตอนที่ 6 กำรเตรียมกำรเดินทำง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจ
เลือกสถำนที่ท่องเที่ยวที่แน่ นอนและมีกำรวำงแผนค่ำใช้จ่ำยเสร็จหมดแล้วในขัน้ นี้ผจู้ ะเดินทำง
ท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องกำรจองตั ๋วพำหนะที่จะเดินทำงกำรจองรำยกำรท่องเที่ยวกำร
ยืน ยัน กำรเดิน ทำงจัด ท ำเอกสำรเดิน ทำงเช่ น หนัง สือ เดิน ทำง ( Passport) กำรอนุ ญ ำตเข้ำ
ประเทศ (Visa) เป็ น ต้น นอกจำกนัน้ ยัง ต้อ งเตรีย มเสื้อ ผ้ำ และของใช้จ ำเป็ น ในระหว่ ำ งเดิน
ทำงกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตลอดจนกำรเตรียมกำรเตรียมกำรเรื่อ งสุขภำพและ
ภำรกิจส่วนตัว
7) ขัน้ ตอนที่ 7 กำรเดินทำงท่องเทีย่ ว (Travel) เป็ นกำรออกเดินทำงจำกบ้ำน
เพื่อท่องเทีย่ วจนกระทังท่
่ องเทีย่ วเสร็จแล้วกลับถึงบ้ำนโดยจะมีกำรประเมินผลกำรท่องเทีย่ วเป็ น
ระยะ ๆ ตำมประสบกำรณ์ท่ไี ด้รบั เริม่ ตัง้ แต่ยำนพำหนะที่นำเข้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงหรือ

19
แหล่งท่องเที่ยวสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ตลอดจนที่พกั อำหำรกำรกินและอื่น ๆ เพื่อประเมินผล
กำรเดินทำงท่อ งเที่ยวครัง้ นี้ว่ำเป็ นที่น่ำพอใจหรือ ไม่ ซ่งึ จะส่ งผลกระทบต่อ กำรตัดสินใจกำร
เดินทำงในครัง้ ต่อไปหรืออำจบอกต่อให้บุคคลอื่นเดินทำงมำท่องเทีย่ วในสถำนทีแ่ ห่งนี้หรือบอก
ต่อบุคคลอื่นไม่ให้มำท่องเทีย่ วสถำนทีแ่ ห่งนี้
8) ขัน้ ตอนที่ 8 ประสบกำรณ์นักท่องเทีย่ ว (Experience) เมื่อนักท่องเทีย่ วได้ม ี
กำรประเมินผลกำรเดินทำงท่องเทีย่ วอำจเป็ นสถำนที่สภำพแวดล้อมผู้คนกำรบริกำรสิง่ อำนวย
ควำมสะดวกก็จะได้ผลของประสบกำรณ์ท่องเทีย่ วซึง่ อำจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
(1) มีควำมพึงพอใจเป็ นประสบกำรณ์ทำงบวก (Positive) ที่นักท่องเที่ยว
ได้รบั หรือสัมผัสสิง่ ต่ำง ๆ ในขณะทีเ่ ดินทำงท่องเทีย่ วไม่ว่ำจะเป็ นสถำนทีค่ นสภำพแวดล้อมกำร
บริกำรและสิง่ อำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวปรำกฏผลกำรประเมินว่ำนักท่องเที่ยวมี
ควำมพึงพอใจ
(2) ไม่มคี วำมพึงพอใจเป็นประสบกำรณ์ทำงลบ (Negative) ทีน่ ักท่องเทีย่ ว
ได้รบั หรือสัมผัสสิง่ ต่ำง ๆ ในขณะทีเ่ ดินทำงท่องเทีย่ วไม่ว่ำจะเป็ นสถำนทีค่ นสภำพแวดล้อมกำร
บริกำรและสิง่ อำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวปรำกฏผลกำรประเมินว่ำนักท่องเทีย่ วไม่ม ี
ควำมพึงพอใจ
9) ขัน้ ตอนที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเทีย่ ว (Attitude) เมื่อนักท่องเที่ยวได้รบั
ประสบกำรณ์ จ ำกกำรท่ อ งเที่ย วแล้ ว ก็ จ ะเกิ ด ทัศ นคติ ต่ อ กำรท่ อ งเที่ย วครัง้ นี้ ถ้ ำ หำกว่ ำ
นักท่องเที่ยวได้รบั ควำมพึงพอใจก็จะมีทศั นคติท่ดี ตี ่อกำรท่องเที่ยวครัง้ นี้อำจทำให้เขำกลับมำ
ท่องเที่ยวอีกครัง้ หรือบอกเล่ำให้บุคคลอื่นมำท่องเที่ยวถ้ำหำกนักท่อ งเที่ยวได้รบั ควำมไม่พงึ
พอใจก็จะมีทศั นคติไม่ดตี ่อกำรท่องเที่ยวครัง้ นี้อำจทำให้ไม่อยำกเดินทำงมำท่องเที่ยวอีกหรือ
บอกเล่ ำ ให้บุ ค คลอื่น ไม่ อ ยำกเดิน ทำงเข้ำ มำท่ อ งเที่ย วด้ ว ยสำมำรถเขีย นพฤติก รรมของ
นักท่องเทีย่ วในกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วได้ดงั ภำพด้ำนล่ำงนี้
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การส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยว
(Tourism Promotion)
ทัศนคติของนักท่องเที่ยว
(Attitudes)

ความต้องการท่องเที่ยวของแต่ละคน
(Need)

ประสบการณ์นกั ท่องเที่ยว
(Experience)

สิ่ งจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว
(Motivation)

การเดินทางท่องเที่ยว
(Travel)

การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
(Decision Making)

การเตรี ยมการเดินทาง
(Travel Preparation)

การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว
(Planning for Expenditure)

ภาพที่ 2.2 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในกำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว
จำกแนวคิดพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวว่ำมีขนั ้ ตอนสำคัญอยู่
9 ขัน้ ตอนผู้ศกึ ษำได้นำแนวคิดนี้มำใช้เป็ นกรอบกำรศึกษำถึง ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและ
พฤติก รรมกำรท่ อ งเที่ย วโดยใช้ดชั นีช้ีว ัดในประสบกำรณ์ ก ำรท่ อ งเที่ยวและพฤติกรรมกำร
ท่องเทีย่ ว

2.2 แนวคิ ดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อ
การตัดสิ นใจ
2.2.1 ทฤษฎีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking Theory)
ในทฤษฎีกำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรนัน้ จะมีทฤษฎีกำรเลือกรับข่ำวสำรปะปนอยู่ดว้ ยซึง่
ในที่น้ีจะขอกล่ำวถึงเพียงส่วนหนึ่งเพื่อมิให้เป็ นกำรสับสนกระบวนกำรสื่อสำรจะสำเร็จได้ต้องมี
ปจั จัยหลำยอย่ำ งเข้ำมำเกี่ย วข้อ งและกำรเลือ กรับข่ำวสำรของผู้รบั สำรก็เ ป็ น ป จั จัย หนึ่ งใน
ควำมสำเร็จดังกล่ำวด้วยผู้รบั สำรจะเลือกเปิ ดรับเลือกรับรู้และเลือกจดจำในข่ำวสำรที่ตนเอง
สนใจให้ควำมเชื่อถือและตรงตำมควำมเชื่อทัศนคติและควำมต้องกำรของตนเท่ำนัน้
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ส่ว นกำรแสวงหำข่ำวสำรก็ค ือ กำรที่บุคคลใดบุค คลหนึ่งกระท ำในสิ่งเพื่อ ให้ได้มำซึ่ง
ข้อ มูล ข่ำวสำรที่จะสนองตอบควำมต้ อ งกำรของตนอันเนื่อ งมำจำกกำรที่บุค คลนัน้ ต้อ งกำรรู้
ศึกษำและวิเครำะห์ในประเด็นหนึ่งและพบว่ำควำมรูท้ ่ตี นมีอยู่ไม่เพียงพอจึงทำกำรศึกษำเพื่อ
เพิม่ เติมควำมรูด้ งั กล่ำวด้วยกำรแสวงหำ (Krikelas, 1983, p. 5, อ้ำงถึงใน ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย,
2543, น. 35)
Atkin (1973, p. 208, อ้ำงถึงใน ลัชนำ สีเหลือง, 2551, น. 12) ชีใ้ ห้เห็นว่ำกำรแสวงหำ
ข่ำวสำรหรือควำมต้องกำรสื่อสำรมวลชนของปจั เจกบุคคลนัน้ คือ
ควำมต้อ งกำรได้รบั ข่ำวสำร (Information) และควำมบันเทิง (Entertainment) ควำม
ต้องกำรข่ำวสำรนัน้ เกิดจำกควำมไม่รหู้ รือไม่แน่ใจ (Uncertain) ของปจั เจกบุคคลทีม่ ำจำก
1) กำรมองเห็นควำมไม่สอดคล้องต้องกันระหว่ำงระดับควำมรูข้ องปจั เจกบุคคล
ในขณะนั ้น กับ ระดับ ควำมต้ อ งกำรที่อ ยำกจะรู้เ กี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้ อ มภำยนอก ( Extrinsic
Uncertainty) ยิง่ เป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญก็ยงิ่ อยำกมีควำมรูค้ วำมแน่ใจสูง
2) กำรมองเห็น ควำมไม่ส อดคล้อ งต้อ งกันระหว่ำ งควำมรู้ท่มี ีอ ยู่ของป จั เจก
บุคคลในขณะนัน้ กับควำมรูต้ ำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรซึ่งกำหนดโดยระดับควำมสนใจส่วนบุคคล
ของปจั เจกบุคคลนัน้ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง (Intrinsic Uncertainty)
สำหรับควำมต้องกำรได้รบั ควำมบันเทิงของปจั เจกบุคคลนัน้ มำจำกกำรกระตุ้นอำรมณ์
แห่งควำมรื่นเริงบันเทิงใจที่เกิดจำกกำรมองเห็นควำมไม่ส อดคล้องต้องกันระหว่ำงสภำวะที่
เป็ นอยูข่ องปจั เจกบุคคลนัน้ กับระดับควำมสนุกสนำนทีค่ ำดหวังไว้ (Intrinsic Desire)
ข่ำวสำรทีจ่ ะลดควำมไม่รหู้ รือควำมไม่แน่ ใจทีเ่ กี่ยวข้องกับควำมสนใจภำยในส่วนบุ คคล
ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง (Intrinsic Uncertainty) นัน้ แอตคินเรียกว่ำ “ข่ำวสำรทีใ่ ห้ควำมพึงพอใจทันทีใน
เชิงกำรบริโภค” (Immediate Consummators Gratifications) ส่วนข่ำวสำรที่ลดควำมไม่รู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมภำยนอกนัน้ แอตคินให้ช่อื ว่ำ “ข่ำวสำรทีใ่ ช้ประโยชน์เป็ นเครื่องมือช่วย
ในกำรตัดสินใจช่วยเพิม่ พูนควำมรูค้ วำมคิดและแก้ปญั หำต่ำง ๆ ” (Instrumental Utilities) ใน
ชีว ิต ประจ ำวัน ข่ำ วสำรบำงอย่ำงอำจจะให้ป ระโยชน์ ท งั ้ กำรน ำไปใช้แ ละให้ค วำมบัน เทิง ใน
ขณะเดียวกัน
McCombs and Becker (1979, pp. 51-52) กล่ำวไว้ว่ำบุคคลจะแสวงหำข่ำวสำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรต่อไปนี้
1) ต้องกำรรูเ้ หตุกำรณ์ (Surveillance) ด้วยกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ
จำกสื่อมวลชนเพื่อให้รถู้ งึ เหตุกำรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตนเองหรือสภำพปจั จุบนั ทีอ่ ยูร่ อบตัว
2) ต้องกำรข่ำวสำรเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพำะกำรตัดสินใจ
ในเรื่อ งที่เ กี่ยวข้อ งกับชีว ิต ประจำวันโดยกำรเปิ ดรับสื่อ มวลชนทำให้บุค คลสำมำรถกำหนด
ควำมเห็นของต่อสภำพหรือเหตุกำรณ์รอบตัว
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3) ต้องกำรข้อมูลเพื่อประกอบกำรสนทนำในชีวติ ประจำวัน (Discussions) โดย
กำรเปิดรับสื่อมวลชนทำให้บุคคลมีขอ้ มูลทีน่ ำไปใช้สนทนำกับผูอ้ ่นื
4) ต้องกำรมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุกำรณ์และควำมเป็ นไปต่ำง ๆ ที่
เกิดขึน้ รอบตัว
5) ต้อ งกำรข่ ำ วสำรเพื่อ เสริม ควำมคิด เห็น หรือ สนับ สนุ น กำรตัด สิน ใจที่ไ ด้
กระทำไปแล้ว (Reinforcement)
6) ต้องกำรควำมบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อควำมเพลิดเพลิน
และผ่อนคลำยอำรมณ์
Donohew and Tipton (1973, อ้ำงถึงใน ณรงค์ สมพงษ์ , 2543, น. 73-75) ได้เสนอ
แบบจำลองกำรแสวงหำกำรหลีกเลี่ยงและกำรจัดกำรข่ำวสำร (Model of Seeking, Avoiding
and Processing) ซึง่ เป็ นกระบวนกำรสื่อสำรภำยในตัวบุคคลเป็ นหลักโดยทำเป็ นแผนภูมแิ บบ
องค์กำรทีแ่ สดงลำดับของกำรพิจำรณำสิง่ ต่ำง ๆ และตัดสินใจตอบคำถำมทีละขัน้ จนกระทังถึ
่ ง
จุด สุ ด ท้ำ ยคือ กำรปิ ด กำรแสวงหำ (Closure) แบบจ ำลองนี้ มพี ้ืนฐำนมำจำกทฤษฎีค วำมไม่
สอดคล้องของ Festinger (Festinger’s Theory of Cognitive Dissonance) คือบุคคลมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งข้อมูลข่ำวสำรทีไ่ ม่ลงรอยกับจินตภำพของควำมเป็ นจริง (Imageof Reality) ทีต่ น
มีอยู่เพื่อหลีกเลีย่ งต่อกำรคุกคำมควำมรูส้ กึ ว่ำเป็ นอันตรำยแบบจำลองนี้จงึ มีแนวคิด (Concept)
ทีว่ ่ำภำพควำมเป็ นจริงทีม่ ตี ่ อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเป็ นผลมำจำกประสบกำรณ์ตลอดชีวติ ของบุคคลนัน้
ซึ่งประกอบด้วยเป้ำหมำย (Goals) ควำมเชื่อ (Beliefs) และควำมรู้ (Knowledge)ที่บุคคลมีอยู่
ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองและกำรประเมินควำมสำมำรถของตนเอง (Self-Concept) ใน
กำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนรูปแบบกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำร (Information Using)
ซึง่ ควบคุมพฤติกรรมกำรแสวงหำและกำรจัดกระบวนกำรสำรสนเทศของแต่ละบุคคล
แบบจำลองเริม่ ต้นจำกกำรเปิดรับสิง่ เร้ำต่ำง ๆ (สำรสนเทศ) ซึง่ อำจจะให้สนใจหรือเฉย
เมยนัน้ ก็ได้ขน้ึ อยู่กบั กำรเปรียบเทียบระหว่ำงสิง่ เร้ำกับภำพควำมจริ งที่อยู่ในใจ (Image) หำก
ข่ำวสำรไม่สำคัญหรือซ้ำซำกและไม่สอดคล้องกับภำพทีม่ อี ยูก่ จ็ ะถูกทิง้ ไป (Reject) ข่ำวสำรนัน้ ก็
จะไปสู่ จุด สิ้น สุ ด (Stop) แต่ ถ้ำ หำกสิ่ง เร้ำ นั น้ มีค วำมสอดคล้อ งก็จ ะน ำไปสู่ ก ำรด ำเนิ น กำร
(Action) ต่อไปอีกหรือไม่ถ้ำตอบว่ำ “ไม่” คือสิง่ เร้ำนัน้ ก็จะได้รบั กำรปรับเปลีย่ นเพิม่ เติมในภำพ
ของควำมเป็ นจริงของบุคคลนัน้ แต่ถ้ำตอบว่ำ “ใช่ ” บุคคลนัน้ ก็จะพิจำรณำสิง่ เร้ำนัน้ ตำมลำดับ
ควำมสำคัญก่อนหลัง (Assign Level of Priority) ต่อจำกนัน้ บุคคลก็จะตัดสินใจว่ำจะมีโอกำส
เข้ำถึงสิง่ เร้ำได้หรือไม่ถ้ำสถำนกำรณ์ ไม่เ อื้อ อำนวยก็จ ะปิ ดลงแต่ถ้ำเห็นว่ำสถำนกำรณ์ นัน้ มี
โอกำสทีจ่ ะแสวงหำข่ำวสำรเพิม่ เติมได้อกี ก็จะมีกำรกำหนดกลุ่มสำรสนเทศและแหล่งทีม่ ำของสิง่
เร้ำโดยกำรหำข้อมูลจำเพำะเจำะจงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง (Narrow Focus) หรือกำรหำข้อมูลโดย
กำรใช้แหล่งข้อมูลหลำย ๆ แห่ง (Broad Focus) ให้ตรงกับควำมต้องกำรจำกนัน้ จึงทำกำร
ประเมินสถำนกำรณ์อกี ครัง้
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ผูศ้ กึ ษำได้นำทฤษฎีกำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรมำใช้ศกึ ษำพฤติกรรมกำรแสวงหำข้อมูล
ข่ำวสำรและกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ท่อ งเที่ยวต่ำง ๆ ภำยในประเทศไทย
ของผู้ใ ช้ส่อื อินเทอร์เ น็ ต ซึ่งผู้ใ ช้ ส่อื อินเทอร์เ น็ ต ย่อ มได้รบั สิ่ง เร้ำหรือ ถู กกระตุ้นให้เ กิดควำม
ต้องกำรทัง้ ภำยใน (ควำมต้องกำรออกเดินทำงท่องเทีย่ วของตนเอง) และภำยนอก (ข่ำวสำรจำก
สื่อต่ำง ๆ)ทำให้ผู้ใช้ส่อื อินเทอร์เน็ต มีควำมต้องกำรแสวงหำข้อ มูลและตัดสินใจออกเดินทำง
ท่อ งเที่ยวส่ งผลให้ผู้ใ ช้ส่อื อินเทอร์เ น็ ต แสวงหำข้อ มูล ข่ำวสำรผ่ ำนทำงเว็บไซต์เ กี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้คอื ด้ำนสถำนทีท่ ่องเที่ยวด้ำนกำรเดินทำงด้ำน
สถำนทีพ่ กั ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มด้ำนบริษทั นำเทีย่ วและด้ำนสินค้ำที่ระลึกนอกเหนือไปจำก
ข่ำวสำรที่แสวงหำจำกสื่ออื่น ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองและเพื่อให้เกิดควำม
มันใจมำกขึ
่
้นเมื่อ ได้รบั ข้อ มูล ข่ำ วสำรเพียงพอแล้ว ผู้ บริโภคก็จะทำกำรประเมินผลเพื่อ กำร
ตัดสินใจออกเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศต่อไป
ดังนัน้ ในงำนวิจยั นี้ จะศึกษำตัวแปรกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยวโดยคำนึงถึง
ปจั จัยทำงด้ำนเว็บไซต์ ด้ำนสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว ด้ำนกำรเดินทำง ด้ำนสถำนทีพ่ กั และด้ำนอำหำร
และเครื่องดื่ม โดยจะทำกำรศึกษำเพื่อ นำมำประยุกต์ใช้กบั กำรศึกษำวิจยั เพื่อ ทำกำรศึกษำ
เกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ของ
กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟและดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์

2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับดิ จิทลั เนทีฟและดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จำกจำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต 25 ล้ำนคนในประเทศไทย ช่วงอำยุ 14-65 ปี แบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ (Digital Immigrant) อำยุ 35 ปีขน้ึ ไป สัดส่วน 22%
2) กลุ่มโพรเกรสซีฟ ดิจเิ ซน (Progressive Digizen) อำยุ 25-34 ปี สดั ส่วน
27%
3) กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) อำยุ14-24 ปี สัดส่วน 51%
ดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่มี จี ำนวนประชำกรค่อนข้ำงมำก
และที่น่ำจับตำมองคือทักษะกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นัน้ อยู่ในระดับสูง
มำกทีเ่ ป็นเช่นนี้เพรำะ Digital Native คือคนทีเ่ กิดหรือเติบโตในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พวกเขำโต
ขึน้ มำโดยมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีโทรศัพท์สมำร์ทโฟนเป็ นโทรศัพท์เครื่องแรกเลย และใช้
งำน Google ตัง้ แต่ยงั เด็ก ซึ่งทำให้ทกั ษะด้ำนดิทจิ ลั ของพวกเขำสูงมำก ซึง่ ทักษะพวกนี้เกี่ยว
โยงกับพฤติกรรมกำรใช้งำนเทคโนโลยีต่ำง ๆ เช่น (มำยด์แชร์เวิรล์ , 2013)
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1) กำรใช้ Social Media ในระดับ “จัด”
2) รูจ้ กั กำรเข้ำเว็บไซต์คน้ หำข้อมูล
3) ตรรกะและวิธคี ิดถูกปรับให้เข้ำกับรูปแบบข้อ มูล ดิจทิ ลั อย่ำ งเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชัน่

4) ทักษะกำรใช้Smart phone / Tablet
5) กำรซือ้ ขำยหรือทำธุรกรรมต่ำง ๆ บนออนไลน์
มำยด์แชร์ เอเยนซี่ เครือข่ำยด้ำนกำรตลำดและกำรสื่อสำร ทำกำรวิจยั "Growing Up
as DigitalNatives" กลุ่ ม เป้ำหมำยผู้ใ ช้อินเทอร์เ น็ ต อำยุ 9-24 ปี สำรวจพฤติกรรมกำรใช้
อินเทอร์เน็ตและผลกระทบจำกโลกดิจทิ ลั ในกลุ่มดังกล่ำว ซึง่ กำลังก้ำวสู่กลุ่มกำลังซือ้ หลักกล่ำวว่ำ
ดิจ ิท ัล เนทีฟ คือ กลุ่ ม คนที่เ กิด หรือ เติ บ โตในยุ ค เทคโนโลยีดิจ ิท ัล และคุ้ น เคยกับ กำรใช้
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ดจิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1) ดิจทิ ลั ลี่ บอร์น (Digitally Born) เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีม่ อี ำยุ 14-17 ปี
คิดเป็ นสัดส่ วน 88% คือ กลุ่ม วัยรุ่นที่เ กิดมำพร้อมกับยุคอินเทอร์เ น็ต ส่ว นใหญ่กลุ่ มนี้เ ริม่ ใช้
อินเทอร์เน็ตตัง้ แต่อำยุ 9 ปี โดยรูจ้ กั และใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นจำกสิง่ แวดล้อมใกล้ตวั เช่น โรงเรียน
ครอบครัว และเพื่อนด้วยข้อจำกัดของงบประมำณและเวลำเนื่ องจำกยังเป็ นนักเรียน จึงไม่ใช่
กลุ่มทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตตลอดเวลำ (Always on) แต่ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระหว่ำงกลุ่ม โดย
93% ใช้งำนโซเชียล มีเดียเช่นแชท ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค เพื่ออัพเดทและติดตำมสถำนะ และ
ควำมบัน เทิง ดู ร ำยกำรทีว ีอ อนไลน์ เ ล่ น เกมออนไลน์ ยูทูบ ผ่ ำ นทำงสมำร์ท โฟนเป็ น หลัก
เนื่องจำกเชื่อมต่อง่ำยและรวดเร็วพฤติกรรมกำรเสพสื่อใช้เวลำกับอินเทอร์เน็ต 1-4 ชัวโมง/วั
่
น
สัดส่วน 77% ดูทวี ี 1-4 ชัวโมงต่
่
อวัน 54% ทัง้ ยังพบว่ำจำนวน 36% ใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่ำนมือถือ
สัดส่วน 58% ใช้เวลำ 30 นำที ดูทวี อี อนไลน์และวีดโิ อออนไลน์
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มดังกล่ำวยังไม่มกี ำลังซือ้ มำกนัก เนื่องจำกยังอยู่ในวัยเรียน จึง
ยังไม่มพี ฤติกรรม "ช๊อปปิ ง ออนไลน์" แต่ถอื เป็ นกลุ่มสำคัญที่สนิ ค้ำ แบรนด์ และนักกำรตลำด
ต้องปูพรมสร้ำงแบรนด์ ผ่ำนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั และออฟไลน์ เพื่อเข้ำถึงผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ เพรำะจะ
กลำยเป็ นกลุ่มเป้ำหมำยและกำลังซือ้ สำคัญในอนำคต (มำยด์แชร์เวิรล์ , 2013)
2) อีโวลวิง่ ดิจเิ ซน (Evolving Digizen) คือผู้บริโภคที่ใช้อนิ เทอร์เน็ตที่มอี ำยุ
ระหว่ำง 18-24 ปี เป็ นกลุ่มทีเ่ กิดหลังยุคอินเทอร์เน็ตเล็กน้อย โดย 50% ของกลุ่มนี้ใช้อนิ เทอร์เน็ต
"ตลอดเวลำ"ผ่ำนสมำร์ทโฟนและแทบเล็ต พบว่ำกำรใช้ชวี ติ ประจำวันของกลุ่มนี้เริม่ จำกกำรใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหำข้อมูล (Search Engine) เข้ำโซเชียลเน็ตเวิรค์ เพื่อสื่อสำรระหว่ำงกลุ่มและ
หำเพื่อนใหม่ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ค ชื่นชอบกำรติดตำมข่ำวสำรผ่ำนเว็บบล็อก (Blog) โดยเฉพำะพัน
ทิปรวมไปถึงกำรแชร์รูปภำพพร้อมเช็คอินสถำนที่แบบเรียลไทม์ และเฝ้ำจับตำไลฟ์สไตล์กำร
แต่งตัวของเหล่ำคนดังผ่ำนทำงอินสตำแกรม 68% แล้วนำมำปรับให้เข้ำกับบุคลิกและสไตล์ของ
ตนเอง สัดส่วน 84% ของผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้เชื่อ ว่ำอินเทอร์เน็ตคือแหล่งข้อมูลทีน่ ่ ำเชื่อถือ โดยเฉพำะ
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กำรแบ่งปนั ประสบกำรณ์ของผูใ้ ช้งำนจริงผ่ำนเว็บ บล็อก จำนวน % ของผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้เริม่
ชอปปิง ออนไลน์ ส่วนใหญ่คน้ หำข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ สินค้ำทีพ่ วกเขำสนใจจะซือ้ ดังนัน้ ใน
อนำคตกลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มเป้ำหมำยสำคัญของธุรกิจอีคอมเมิรซ์ (มำยด์แชร์เวิรล์ , 2013)
นอกจำกนี้แล้ว นิยำมของ Digital Natives และ Digital Immigrants ที่ Prensky
(
a) เสนอยังคงเป็ นเพียงนิย ำมเชิง แนวคิด เนื่อ งจำกผู้เ ขีย น ไม่ได้ก ล่ ำ วถึงช่ว งอำยุท่ี
แน่ นอนของคนทัง้ สองกลุ่ม ไม่มกี ำรระบุช่วงเวลำที่ชดั เจนของยุคดิจทิ ลั และกำหนดขอบเขต
ของกำรศึกษำไว้เพียงผูเ้ รียนและผูส้ อนในห้องเรียนเท่ำนัน้ ทว่ำนิยำมดังกล่ำว ก็ช่วยให้นักวิจยั
ในสำขำวิชำสังคมศำสตร์ เช่น ครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ เทคโนโลยีส ำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำร
รวมถึงนิเทศศำสตร์และกำรสื่อสำร มองเห็นภำพควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนสองกลุ่ม ที่มคี วำม
ข้องเกี่ยวกับเทคโนโนลียดี จิ ทิ ลั ได้อย่ำงชัดเจนยิง่ ขึน้ ดังที่ Van Slyke (2003) กล่ำวถึงแนวคิด
Digital Natives และ Digital Immigrants ว่ำ “เป็นกำรอุปมำอุปมัยโดยใช้ภำพชนท้องถิน่ และชน
อพยพ ช่วยทำให้เข้ำใจควำมต่ำงระหว่ำงกลุ่มคนทีส่ ะดวกต่อกำรใช้เทคโนโลยี และกลุ่มคนทีไ่ ม่
สะดวกต่อกำรใช้เทคโนโลยี” (ชำนนท์ ศิรธิ ร, 2554)
ฉะนัน้ กำรอุปมำอุปมัยด้วยภำพชนท้องถิน่ และชนอพยพ จึงถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของควำม
เข้ำ ใจที่มตี ่ อ ช่อ งว่ำ งระหว่ ำงควำมจดจ่อ ในเทคโนโลยีข องเจเนอเรชันนั
่ น้ ๆ (Technology
Immerse Generation) กับกลุ่ มประชำกรทัง้ หมด ทำให้เห็นลักษณะสำมัญกำร (Generalization)
หรือ ภำพตัวแทนของประชำกรทัง้ สองกลุ่มทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ซึง่ ต่อมำ Brooks Young (2005 อ้ำงถึงใน
Toledo, 2007) ได้ให้ควำมหมำยของ Digital Natives และ Digital Immigrants ซึง่ แม้จะมีกำร
กำหนดเกณฑ์อำยุท่ชี ดั เจนไว้ แต่ก็ยงั ไม่ได้ระบุช่วงเวลำและบริบทแวดล้อมของยุคดิจทิ ลั โดย
ละเอียด โดยควำมหมำยทีก่ ำหนดไว้ ได้แก่ Digital Natives คือ ผูใ้ ช้งำนเทคโนโลยี อำยุต่ ำกว่ำ
30 ปี เป็นผูท้ เ่ี กิดในยุคดิจทิ ลั Digital Immigrantsคือ ผูใ้ ช้งำนเทคโนโลยี โดยทัวไปอำยุ
่
มำกกว่ำ
30 ปี ไม่ได้เกิดในยุคดิจทิ ลั
นอกจำกนี้ ศุภกร จูฑะพล (2559) ได้อธิบำยเกี่ยวกับ Digital Natives และ Digital
Immigrantsไว้ ว่ ำ กลุ่ ม ทัง้ 2 กลุ่ ม นั น้ สำมำรถระบุ ช่ ว งอำยุ ไ ว้ช ัด เจน พร้อ มกัน นี้ ยัง ระบุ
คุณลัก ษณะด้ำนกำรให้คุ ณค่ ำ และแรงจูงใจที่จะนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
ควำมคุ้นเคย และประสบกำรณ์ ในกำรใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่ม Digital
Natives และ Digital Immigrants ไว้ดงั นี้
Digital Natives คือ ชำวดิจทิ ลั โดยกำเนิดเป็ นผู้ท่เี กิดในยุคดิจทิ ลั ซึ่งปจั จุบนั มีอำยุ
ประมำณ 10-29 ปี คนกลุ่มนี้จะคุน้ เคยกับกำรใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกม ทำ
กำรบ้ำน ค้นหำข้อมูลเกีย่ วกับสินค้ำและกิจกรรม ตลอดจนติดต่อสื่อสำรกับผูอ้ ่นื ผ่ำนทำงโซเชียล
มีเดียต่ำง ๆ นอกจำกนัน้ ยังอำจหมำยถึง ผู้ท่เี ข้ำใจคุณค่ำของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และมองหำ
โอกำสทีจ่ ะนำเทคโนโลยีน้ไี ปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ศุภกร จูฑะพล, 2559)
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Digital Immigrants คือ ผูอ้ พยพเข้ำสู่โลกดิจทิ ลั เป็นผูท้ เ่ี กิดก่อนยุคดิจทิ ลั อำยุประมำณ
30-60 ปี แต่สนใจและมองเห็นประโยชน์ จึงหันมำศึกษำและเรียนรูพ้ น้ื ฐำนกำรใช้งำนเทคโนโลยี
ใหม่ อย่ำ งไรก็ต ำม เนื่ อ งจำกคนกลุ่ ม นี้ ไม่ไ ด้เ ป็ น ชำวดิจ ิท ัล โดยก ำเนิ ด หลำยคนจึง ยัง ไม่
สำมำรถก้ำวออกจำกโลกใบเดิมได้เต็มตัว เรำจึงเห็นผูอ้ พยพสู่โลกดิจทิ ลั บำงคน สังพิ
่ มพ์เอกสำร
บนคอมพิวเตอร์ลงบนกระดำษเพื่อแก้ไข แทนที่จะแก้ไขที่หน้ ำจอเครื่อง หรือโทรศัพท์ไปถำม
เพื่อนว่ำได้รบั อีเมลของตนแล้วหรือยัง (ศุภกร จูฑะพล, 2559)
คุณลักษณะของกลุ่ม Digital Natives และ Digital Immigrants ตำมที่ Rosen (2010)
และ Prensky (2001a, 2001b อ้ำงถึงใน Zur, & Zur, 2011) โดยศึกษำเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของกลุ่ม Digital Natives และกลุ่ม Digital Immigrants โดยคุณลักษณะต่ำง ๆ แสดงให้เห็น
ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรใช้ ICT ทีแ่ ตกต่ำงกัน ดังนี้
2.3.1 Digital Natives
1) ชอบเชื่อมต่อผ่ำนกำรส่งข้อควำม กำรแชท เฟซบุ๊ค เกมออนไลน์ และอื่น ๆ
2) สื่อสำรโดยใช้วธิ กี ำรพิมพ์ส่งข้อควำมมำกกว่ำกำรใช้โทรศัพท์
3) ชอบกำรสื่ อ สำรในเวลำเดี ย ว และสื่ อ สำรแบบต่ อ เนื่ อง ( Sequential
Communication) เช่น อีเมลล์ เฟซบุ๊คกำรแชท
ั หำแบบหยัง่ รู้ไ ด้ด้ ว ยตนเอง
4) ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งพึ่ง พำคู่ ม ือ ใช้ว ิธ ีก ำรแก้ ป ญ
(Intuitively) เช่นเดียวกับผู้เรียนแบบIntuitive ที่จะผูกพันกับกำรกระทำแบบ“ลองผิดลองถูก ”
(Trial & Errors) เลือกจะค้นพบอะไรใหม่ ๆ ด้วยกำรลงมือทำ, กำรมีประสบกำรณ์ ,และกำรมี
ปฏิสมั พันธ์มำกกว่ำกำรมองผ่ำนภำพสะท้อน หรือภำพจำลอง
5) รับสำรสนเทศว่องไว และรับสื่อหลำยแหล่งในเวลำเดียว
6) ชอบกำรประมวลผลเชิงคู่ขนำน หรือ กำรประมวลผลแบบมำกกว่ำทีละหนึ่ง
อย่ำง (Pararell Processing) ทำกิจกรรมมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงในเวลำเดียวกัน (Multi-Tasking)
และทำงำนสลับไปสลับมำ (Task Switching)
7) ประมวลผลและมีปฏิสมั พันธ์กบั รูปภำพกรำฟฟิ ก เสียง และวีดโี อ ก่อนทีจ่ ะ
รับรูต้ วั บท
8) มีแ นวโน้ มที่จะอ่ ำนเนื้อ หำตัว บทอย่ำงสัน้ ๆ อ่ ำนแบบรวม ๆ ทัง้ พำรำ
กรำฟในครัง้ เดียว สลับกับทำกิจกรรมอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ส่งข้อควำมแชท เล่นเฟซบุ๊คระ
หว่ำงทีก่ ำลังอ่ำนหนังสืออยู่
9) ชอบควำมพึงพอใจและรำงวัลที่ได้มำโดยไว (Instant Gratification and
Rewards) ทำให้ไม่เห็นคุณค่ำของกำรรอคอย
10) มีมุมมองต่อที่ทำงำนที่เน้นควำมเสมอภำคมำกขึน้ และควำมเป็ นลำดับชัน้
(วิธแี บบ Top Down Approach ) ลดลง
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11) ทำงำน วันต่อสัปดำห์ แต่จะทำอย่ำงไม่ต่อเนื่อง สำมำรถทีจ่ ะเล่น ทำงำน
และเข้ำสังคม สลับกันไปตลอด ไม่ต้องมีว นั หยุดสุ ดสัปดำห์ บริหำรจัดกำรงำนเองให้ ดำเนิน
ต่อเนื่องเรือ่ ย ๆ ได้
12) ทำงำนหลำยอำชีพตลอดช่วงชีวติ ชอบเปลีย่ นที่ทำงำน งำนที่ทำต้องตัง้ อยู่
บนพื้นฐำนของควำมยุติธ รรม สะดวก ง่ำย และคล่อ งแคล่ ว ลื่น ไหลเสถียรภำพ ควำมมันคง
่
ควำมปลอดภัยโดยเงินบำนำญที่ได้รบั หลังเกษียณ ไม่ได้มคี ุณ ค่ำสูงเมื่อเปรียบเทียบกับควำม
หลำกหลำย ประสบกำรณ์ และกำรได้ลองทำงำนนัน้ ด้วยตนเอง ซึง่ กำรได้ลงมือ ทำ ถือเป็ นหัวใจ
สำคัญของควำมพึงพอใจในอำชีพ (ชอบทดลองทำจริง มำกกว่ำครุ่นคิดพิจำรณำ)
13) คำนึงถึงควำมพึงพอใจส่วนบุคคลมุ่งเน้ นเฉพำะตนเป็ นหลัก มำกกว่ำจะ
ทุ่มเทให้อ งค์ก ร อำจเปลี่ยนงำนบ่อ ยพร้อ ม ๆ กับพัฒนำตนเอง เพิ่มพูนทัก ษะ และเปลี่ย น
ขอบเขตของควำมสนใจ (Areas of Interest) ไปเรือ่ ย ๆ
14) ชอบกำรสื่อ สำรระยะไกล และช่ ว งเวลำที่ย ืด หยุ่น ต้อ งกำรโอกำสที่จ ะ
ชดเชยกำรทำงำนจำกระยะไกล (Make Up Work Remotely) เช่น ทำงำนในร้ำนคำเฟ่ช่วงสุด
สัปดำห์ หรือวันพักผ่อน
15) สลับโฟกัสระหว่ำงทำงำนไปเรื่อย ๆ ทำงำนไปด้วย เล่ นไปด้วย ใช้งำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ไปด้วย ซึง่ พฤติกรรมแบบนี้ทำให้ผลิตงำนได้มำกกว่ำ และมีควำมสุขกับ
กำรทำงำนกว่ำ
16) ระหว่ำงเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในโลกออฟไลน์ เช่น ไปคอนเสิรต์ ไปปำร์ต้ี
ก็มกั จะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ไปด้วย เช่นเล่นเฟซบุ๊ค ส่งข้อควำม เป็นต้น
17) มีกำรพิมพ์และส่งข้อควำมทีกระชับฉับไว ก่อให้เกิดรูปแบบกำรเขียนและ
ไวยำกรณ์ทแ่ี ตกต่ำงไปจำกหลักกำรเดิมเช่น cu tomorrow; luv ya, r u going tothe game?
18) บอกเพื่อน ๆ เกี่ยวกับทริป โดยกำรโพสต์ภำพลงบนเฟซบุ๊ค (ใช้ภำพสื่อ
ควำมแทนกำรใช้วำจำหรือตัวอักษรในกำรเล่ำเรือ่ ง)
19) ใช้อนิ เทอร์เน็ต เพื่อเข้ำสังคม เล่น เพื่อควำมบันเทิง ดูวดี โี อ เพื่อกำรแสดง
หรือสร้ำงสรรค์ และอื่น ๆ
20) มองอินเทอร์เน็ตในเชิงมีปฏิสมั พันธ์และมีส่วนร่วม มำกกว่ำมองในเชิงรับ
หรือมีเส้นทำงเดียว
21) มองว่ำวิถชี วี ติ ในแง่มมุ ต่ำง ๆ เกิดขึน้ แค่ในออนไลน์เท่ำนัน้
22) อินเทอร์เน็ตคือสิง่ ทีเ่ ทียบเท่ำควำมจริงบ่อยครัง้ ทีถ่ ูกอกถูกใจและรูส้ กึ ว่ำจับ
ต้องได้มำกกว่ำชีวติ ออฟไลน์ (ชีวติ ในโลกควำมจริง)
23) ชอบทำกิจกรรมมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงในเวลำเดียว (Multitasking) และทำสิง่
ต่ำง ๆ แบบสลับไปสลับมำ ชอบทำงำนทีห่ ลำกหลำย ต้องกำรกิจกรรมสันทนำกำรทำควบคู่ไป
ด้วย เช่น ดูโชว์ เข้ำสังคม พิมพ์ขอ้ ควำม เรียน เล่น เป็นต้น
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24) นำเสนอข้อมูลส่วนตัวลงในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ สถำนที่ซง่ึ มีเพื่อนเป็ น
ร้อ ยหรือ พัน คน ที่ม องเห็น ข้อ มูล ดัง กล่ ำ วได้น อกจำกนี้ ย ัง โพสต์ ว ีดีโ อลงบนเว็บ ไซต์ ยูทู ป
(Youtube) โดยไม่เกรงกลัวต่อกำรเป็นทีร่ จู้ กั และไร้ควำมกังวลในเรือ่ งควำมเป็นส่วนตัว
25) ชอบแสวงหำกำรเรียนรู้ (Just in Time) และชอบกำรเรียนรูท้ ่จี ำเป็ นขัน้
พืน้ ฐำน
26) กำรเรียนควรเป็นไปอย่ำงสนุ กสนำนอีกทัง้ บ่อยครัง้ มักจะได้รบั ควำมรูผ้ ่ำน
กิจกรรมทีส่ นุกสนำน เช่น กำรเล่นเกม กำรท่องเว็บไซต์ และใช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เป็นต้น
27) รับข่ำวสำรจำกเพื่อนผ่ำนเฟซบุ๊ค เช่นกำรโต้เถียงในประเด็นทำงกำรเมือง
บนหน้ำ Wall, ทวิตเตอร์, บล็อกเกี่ยวกับกำรเมืองโดยแหล่งข่ำวดัง้ เดิม เป็ นเพียงส่วนหนึ่ง แต่
ไม่ใช่ส่วนสำคัญหลัก ๆ ของคนกลุ่มนี้
28) มีปฏิสมั พันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ำยไปพร้อม ๆ กันกับคนหลำย ๆ คน
(อำจมำกถึงหลักร้อย) พอ ๆ กับทีม่ เี พื่อนสนิทไม่กค่ี น
29) ปฏิสมั พันธ์ท่มี คี ุณภำพ เกิดขึน้ ได้กบั คนแปลกหน้ำทีไ่ ม่รจู้ กั กันมำก่อน อีก
ทัง้ เกิดขึน้ ได้ในที่สำธำรณะ เกมออนไลน์ หรือในเครือข่ำยสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค หรือทวิต
เตอร์ โดย Digital Natives มักจะพบปะกับผูอ้ ่นื อย่ำงสม่ำเสมอ และรูจ้ กั กับผูอ้ ่นื ต่อไปอีก
30) คำนึงถึงควำมปลอดภัยในโลกดิจทิ ลั เช่น กำรส่งภำพ หรือข้อควำมลำมก
อนำจำร (Sexting) กำรสะกดรอยตำมในโลกไซเบอร์ (Cyber Stalking) กำรกลันแกล้
่
งกันในโลก
ไซเบอร์ (Cyber Bullying) กำรละเมิดลิขสิทธิ ์ กำรโจรกรรม Email Account หรือเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์
2.3.2 Digital Immigrants
1) ชอบพูดคุยทำงโทรศัพท์ สื่อสำรกับบุคคลแบบต่อหน้ำ (Face-to-Face)
2) ไม่ใช้วธิ กี ำรส่งข้อควำม หรือ อำจส่งข้อควำมได้ แต่จะส่งอย่ำงตะกุกตะกัก ,
ไม่ค่อยเต็มใจจะใช้ (Reluctantly)
3) ชอบกำรสื่อสำรในเวลำเดียว (Synchronistic Communication) ทันทีทนั ใด
(Real Time) เช่น กำรสื่อสำรแบบต่อหน้ำและกำรสนทนำทำงโทรศัพท์
4) เคยชินและชอบอ่ำนคู่มอื แนะนำวิธกี ำรใช้งำน อันประกอบไปด้วยคำอธิบำย
ทีเ่ ป็ นลำดับขัน้ ตอนอย่ำงชัดเจน เช่นเดียวกับผูเ้ รียนแบบ Reflective ทีช่ อบกระบวนกำรค้นพบ
(Process of Discovery) แบบเป็นเหตุ-เป็นผล (Logical) และมีลกั ษณะเชิงเส้นตรง(Linier)
5) รับสำรสนทนเทศช้ำ ๆ เป็นเส้นตรงเป็นเหตุเป็นผล
6) ชอบกำรประมวลผลเชิงเดี่ยว (Singular Processing) และกำรทำงำนอย่ำง
เดียว หรือทำงำนอย่ำงมีขอ้ จำกัด
7) ชอบอ่ำนตัวบท (Text) เช่น หนังสือเล่มแล้วค่อยนึกถึงภำพ เสียง และวีดโี อ
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8) มีแนวโน้มทีจ่ ะอ่ำนหนังสือต่อเนื่องตลอดทัง้ เล่ม (From Cover to Cover)
9) เห็นคุณค่ำในกำรทีจ่ ะได้มำซึงควำมพึงพอใจและรำงวัลโดยช้ำ ๆ (Deferred
Gratification and Rewards)
10) คุน้ เคยกับวิธกี ำรทีเ่ ป็ นลำดับชัน้ ในทีท่ ำงำน มำกกว่ำควำมเป็ นประชำธิปไตย
และควำมเสมอภำค
11) เชื่อมันในกำรท
่
ำงำน วันต่ อสัปดำห์และมีว นั หยุดสุดสัปดำห์ ที่ไม่ต้อ ง
ทำงำน
12) ทำงำนเพื่อให้เติบโตเป็ นขัน้ ๆ ในทีท่ ำงำนทำอะไรตำม ๆ กัน (In a Linier
Fashion) ทำอำชีพเดียว ในองค์กรเดียวเป้ ำหมำย คือ กำรได้เกษียณอำยุและมีเงินบำเหน็จ
บำนำญ
13) ให้คุณค่ำกับควำมภักดี และควำมเสมอต้นเสมอปลำยในที่ทำงำน
14) ชอบสถำนที่ทำงำนซึ่งก่อสร้ำงด้วยอิฐเป็ นหลัก และมีลกั ษณะฉำบปูน ไม่
ไว้วำงใจต่อกำรสื่อสำรระยะไกล จำเป็นต้องควบคุมคนอยูใ่ นสถำนทีแ่ ละเวลำนัน้ จริง ๆ
15) ให้ควำมสำคัญกับควำมสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อเนื้องำน (Work-Related) เป็ นพิเศษ
ขณะอยูใ่ นเวลำงำน
16) ไปเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ กับผูค้ น ไปเทีย่ วคลับ ไปดินเนอร์ และอื่น ๆ
17) ให้คุณค่ำกับภำษำอังกฤษทีถ่ ูกต้องเหมำะสม
18) บอกเพื่อ น ๆ เกี่ยวกับทริปที่ต นไปท่อ งเที่ย วมำ โดยใช้โทรศัพท์ หรือ
สนทนำกันแบบต่อหน้ำ หรือไปพบกันทีบ่ ำ้ นเพื่อพูดคุย
19) ใช้อนิ เทอร์เน็ต เพื่อกำรรวบรวมสำรสนเทศ
20) มองอินเทอร์เน็ตในเชิงรับ มองว่ำเป็นสื่อทีใ่ ช้อ่ำน รีววิ และ เรียนรู้
21) คิดว่ำคนหนุ่มสำวเสียเวลำไปกับกำรออนไลน์
22) คิดว่ำอินเทอร์เน็ตและโลกเสมือน ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวติ จริง
23) ทำงำนเดียวหรือพอใจทีจ่ ะทำอะไรอย่ำงเดียว ในเวลำหนึ่ง
24) ให้คุณค่ำกับควำมเป็ นส่ วนตัว และจำกัดกำรเปิ ดเผยตัวแค่เ ฉพำะในหมู่
เพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ
25) ชอบควำมรูท้ เ่ี พิม่ พูน และชอบสอนเพื่อใช้สอบ (Just in Case Approach )
26) กำรเรียนเป็นสิง่ จำเป็น และ กำรเรียนถือเป็นกำรทำงำนที่หลีกเลีย่ งไม่ได้
27) รับ ข่ ำ วสำรจำกแหล่ ง ข่ ำ วดั ง้ เดิ ม เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ว ยอร์ ก ไทมส์
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ หรือ หนังสือพิมพ์กระดำษ
28) ชอบมีปฏิสมั พันธ์ท่มี คี ุณภำพ (Quality Interaction) กับคน ๆ เดียว หรือ
คนไม่กค่ี นมำกกว่ำจะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนหลำย ๆ คน
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29) ปฏิสมั พันธ์ทม่ี คี ุณภำพ เกิดขึน้ ได้ในหมู่เพื่อนสนิทแนบแน่ น (Tight Circle
of Friends) เท่ำนัน้ ซึง่ ต้องเป็นผูท้ ร่ี จู้ กั กันมำนำน และได้รบั ควำมไว้วำงใจ
30) กัง วลเรื่อ งควำมปลอดภัย ดัง้ เดิม เช่ น กำรลักพำตัว กำรข่ ม ขืน ปล้น จี้
เป็นต้น
จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ ทัง้ Digital Natives และ Digital Immigrants
ไม่ได้มคี ุณลักษณะเหมือนกันทุกประกำร ดังนัน้ สำหรับกำรศึกษำครัง้ นี้ จึงได้กำหนดแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่ำงออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์
(Digital Immigrant) ซึ่งก็หมำยถึง กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) อำยุ 14-24 ปี ที่ม ี
สัดส่วน 51% และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) อำยุ 35 ปีขน้ึ ไป ทีม่ สี ดั ส่วน 22%
ตำมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับดิจทิ ลั เนทีฟจำกจำนวนผูใ้ ช้งำนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
จำนวนมำกกว่ำ 25 ล้ำนคน (สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ, 2559) อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกจรรยำบรรณ
กำรวิจยั และลักษณะกำรมีวุฒภิ ำวะกำรตัดสินใจซือ้ จึงกำหนดให้กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟในกำรวิจยั ครัง้
นี้อำยุ 20-24 ปี เท่ำนัน้ และเป็ นช่วงอำยุท่มี โี อกำสตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ
มำกทีส่ ุด

2.4 แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิ จิทลั
2.4.1 ความหมายของการตลาดดิ จิทลั
กำรตลำดดิจทิ ัล คือ กำรตลำดที่พ ัฒนำมำจำกกำรตลำดสมัย ก่ อ น โดยเป็ น กำรท ำ
กำรตลำด แทบทัง้ หมดผ่ำนสื่อดิจทิ ลั เป็ นรูปแบบใหม่ของกำรตลำดที่ใช้ช่องทำงดิจทิ ลั เพื่อ
สื่อ สำรกับ ผู้ บ ริโ ภค แม้ว่ ำ จะเป็ น สื่อ ใหม่ แ ต่ ย ัง คงใช้ ห ลัก กำรกำรตลำดดัง้ เดิม เพีย งแต่
เปลี่ยนแปลงช่อ งทำงในกำร ติดต่ อสื่อ สำรกับผู้บริโภคและกำรเก็บข้อมูล ของผู้บริโภค โดย
Wertime และ Fenwick (2008) ได้ ให้ควำมหมำยของ กำรตลำดดิจทิ ลั (Digital Marketing) ว่ำ
คือ “พัฒนำกำรของตลำดในอนำคต เกิดขึน้ เมื่อบริษทั ดำเนินงำนทำงกำรตลำดส่วนใหญ่ผ่ำน
ช่องทำงสื่อ สำรดิจทิ ลั สื่อดิจทิ ลั เป็ นสื่อที่มรี หัส ระบุตวั ผู้ใช้ได้ จึงทำให้นักกำรตลำดสำมำรถ
สื่อสำรแบบสองทำง (Two-way Communication) กับลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่องเป็ นรำยบุคคล
ข้อมูลที่ได้จำกกำรสื่อสำรกับลูกค้ำแต่ละคนในแต่ละครัง้ เป็ น กำรเรียนรูร้ ่วมกัน ซึ่งอำจจะเป็ น
ประโยชน์กบั ลูกค้ำคนต่อไป ต่อเนื่ องและสอดคล้องกันเหมือ นกำร ทำงำนของเครือข่ำยเซลล์
ประสำทสังกำร
่ นักกำรตลำดสำมำรถนำข้อมูลทีท่ รำบแบบเรียลไทม์น้ี รวมทัง้ ควำมคิดเห็นทีร่ บั
ตรงจำกลูกค้ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในโอกำสต่อ ๆ ไป” หรือ วิธกี ำรในกำร
ส่งเสริมสินค้ำและบริกำรโดยอำศัยช่องทำงฐำนข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้ำถึงผู้บริโภค ในเวลำที่
รวดเร็ว มีควำมสัมพันธ์กบั ควำมต้องกำร มีควำมเป็นส่วนตัว และใช้ต้นทุนอย่ำงมี ประสิทธิภำพ
(Reitzen et al., 2007)
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2.4.2 ความสาคัญของสื่อดิ จิทลั และการตลาดดิ จิทลั
พฤติกรรมกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตของคนไทย เพิม่ ขึน้ และส่ว นใหญ่ใช้งำนทุกวัน โดย
ค่ำเฉลี่ย กำรออนไลน์ ต่อสัปดำห์เท่ำกับ 16.6 ชัวโมง
่
ซึ่งมำกกว่ำกำรใช้เวลำกับสื่อทีว ี และดู
รำยกำรทีต่ วั เอง สนใจผ่ำนวีดโี อออนไลน์ ขณะทีว่ ดี โี อออนไลน์มำร์เก็ตติ้งในปี 2012 มีจำนวน
คนเข้ำชมโฆษณำและ ไวรัล คลิปของบำงแบรนด์มำกกว่ำ 1 ล้ำนครัง้ อีกทัง้ เฟซบุ๊ก (Face
book) เป็ นบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตยอดนิยม ทีผ่ ใู้ ช้ Social Network จำนวน 18 ล้ำนคน เข้ำถึง
มำกที่สุด หรือ 85% เมื่อ เทียบกับกำรใช้ twitters (10%) และ Instagram (5%) คนไทยใช้
เฟสบุ๊กในกำรโพสต์ขอ้ ควำม ต่ำง ๆ (Likes, Comments, Shares) จำนวน 31 ล้ำนโพสต์ต่อวัน
หรือเฉลีย่ อยู่ท่ี 624,000 ครัง้ ต่อ วัน และส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 60 ทีใ่ ช้บริกำรเฟสบุ๊กนิยมใช้งำน
ผ่ำนโทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำกแนวโน้มนี้ทำให้กำรใช้งำนสื่อดิจทิ ลั จำเป็ นต้อง
ปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่ แคกำรสร้ำงกำรรับรูส้ นิ ค้ำแต่รวมถึงกำรบอกต่อและ
ภักดีกบั แบรนด์ พร้อมจะปกป้องแบรนด์ และ โดยภำพรวมมูลค่ำในสื่อดิจทิ ลั ก็เติบโตไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 30 หรือ 3,000 ล้ำนบำทในปี 2012 โดยกว่ำ ครึ่งถูกใช้ไปในเว็บไซต์ต่ำ ง ๆ ในบำง
รูปแบบ เช่น กำรซื้อแบนเนอร์ และกำรใช้ว ีดโี อออนไลน์ มำร์เก็ต ติ้ง และมูล ค่ำในสื่อ ดิจทิ ลั
ประมำณร้อยละ 30 อยู่ท่ี เสริรช์ มำร์เก็ตติ้ง และร้อยละ 10-20 อยู่ท่ี โซเชีย่ ลมีเดีย โดยเฉพำะที่
เฟซบุ๊ก ทีส่ องส่วนหลังนี้มแี นวโน้มเติบโตมำกขึน้ (Positioningmag, 2010)
2.4.3 รูปแบบของสื่อดิ จิทลั และการตลาดดิ จิทลั
อินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ ยังเป็ นกำรสื่อสำร
ตรงสู่ ผู้บ ริโภคที่ม ีค วำมสนใจในสิน ค้ำนัน้ เนื่อ งจำกผู้ท่มี คี วำมสนใจในสินค้ำชนิ ดใดนัน้ จะ
รวมตัวกันและมี กำรพูดคุยถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทำให้กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงดิจทัล
เป็ นกำรสื่อสำรรูปแบบ หนึ่งต่ อหนึ่ง (One-to-One) อีกทัง้ ข้อ มูลของผู้บริโภคจะมีกำรบันทึก
เอำไว้ในระบบฐำนข้อมูลทำให้ สำมำรถตรวจสอบได้อยูต่ ลอดเวลำโดยไม่ต้องคอยเฝ้ำดูผบู้ ริโภค
สื่อดิจทัลทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมและเป็น ช่องทำงทีส่ มำรถค้นหำผูบ้ ริโภคนัน้ มีอยูห่ ลำยทำง
Hentetta ประธำนบริหำรกลุ่มภำคพืน้ เอเซีย ของพี แอนด์จ ี กล่ำวถึงกำรทีด่ จิ ทิ ลั กำลัง
เปลีย่ นโลกทัง้ ใบ และกำลังเปลีย่ นพืน้ ฐำนกำรดำเนินธุรกิจไปอย่ำงสิน้ เชิง ผ่ำน 5 ประเด็นสำคัญ
(Henretta, 1978)
1) กำรเชื่อมต่อ (Connections) ช่องทำงดิจทิ ลั เปลี่ยนแปลงวิถีกำรติดต่อสื่อสำร
และกำร ประสำนงำนของธุรกิจให้เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วมำกขึน้ โดยกำรเชื่อมต่อทัวโลกแบบ
่
โลกำภิวตั น์ (Globalization) ทำให้กำรสื่อสำรเป็ นไปได้ตลอดเวลำและไร้พรมแดนอย่ำงแท้จริง
สถำนทีท่ ำงำนที่ แยกกันไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรทำงำนอีกต่อไป กำรเดินทำงเพื่อไปประชุมลด
น้อยลงอย่ำงมำกด้วย ระบบวีดโี อคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) สำหรับกำรจัดประชุมทัว่
โลก เครื่องมือดิจทิ ลั ที่ สนับสนุ นงำนขำยก็ทำให้ทมี ขำยสำมำรถดูแลลูกค้ำในกำรสังซื
่ ้อสินค้ำ
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บริหำรสินค้ำคงคลัง และสร้ำง ระบบส่งเสริมกำรขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่องทำงดิจ ิ ทลั มี
อิทธิพลสูงในกำรปรับเปลีย่ นกำรวำง ระบบกำรทำงำนและกำรลงทุน
2) กำรปฏิสมั พันธ์ (Conversations) ดิจทิ ลั เปลีย่ นวิธกี ำรปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงแบ
รนด์กบั ผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้ำหมำย ซึง่ สิง่ ทีเ่ ห็นได้อย่ำงชัดเจนคือกำรเปลีย่ นจำกกำรพูดโดยผูผ้ ลิต
แบบกำรสื่อ สำร ทำงเดีย ว (One-Way) ไปยัง ผู้บ ริโ ภค ไปเป็ น กำรสนทนำโต้ต อบกับ แบบ
ทันท่วงทีและต่อเนื่อง ระหว่ำงแบรนด์กบั ผูบ้ ริโภค อินเตอร์เน็ตกลำยมำเป็ นเครื่องมือในกำรทำ
กำรวิจยั แบบกลุ่ ม (Focus Group) ที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดในโลก กำรทำวิจ ยั ออนไลน์ อ่ ำนเว็บไซต์
(Website) และโซเซียลเน็ตเวิรค์ (Social Network) ทำให้เกิดกำรเรียนรูแ้ ละเข้ำใจผูบ้ ริโภคในวง
กว้ำง ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ต่อยอดไปอีก ระดับ
3) กำรร่วมกันสร้ำง (Co-Creation) ช่องทำงดิจทิ ลั ช่วยให้เกิดกำรสร้ำงเนื้อหำ
ทำง กำรตลำดแบบกำรร่วมกันสร้ำง (Co-Creation) โดยเป็ นกำรสร้ำงนวัตกรรม และแนวคิด
ใหม่ ๆ ที่ เกิดจำกกำรทำงำนแบบประสำนร่วมกันขององค์กร หรือ หน่ วยงำนภำยนอกกับ
บริษทั ไม่ว่ำจะเป็นสถำบันกำรศึกษำ นักวิทยำศำสตร์ และผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ ยังหลีกหนี
จำกกำรสื่อสำรด้วย เนื้อหำทำงกำรตลำดเดิม ๆ มำสร้ำงสรรค์เป็นเนื้อหำทีเ่ กิดจำกแนวคิดและ
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค (User-Generate Content) กำรเปิดโอกำสให้ผบู้ ริโภคได้ออกควำม
คิดเห็นหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ ผ่ำนดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform)
4) กำรพำณิชย์ (Commerce) กระแสควำมแรงของคลื่นพำณิชย์อเี ล็กทรอนิกส์
(E- Commerce) ที่มำกขึ้นมำจำกควำมนิยมของร้ำนค้ำออนไลน์ หรื อ แอพสโตร์ (AppStore)
อย่ำงไอ ทูนส์ (iTune) และอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์อ ย่ำง อเมซอน (Amazon.com) และรำกูเทน
(Rakuten) ทำให้แ บรนด์ช นั ้ นำส่ ว นใหญ่ ต่ ำ งให้ค วำมสนใจในกำรใช้ ประโยชน์ จำกพำณิช ย์
อีเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ อี คอมเมิร์ซเว็บไซต์อย่ำง วอลมำร์ท ดอท คอม (Walmart.com) หรือ
ดรักสโตร์ ดอท คอม (Drugstore.com)
5) ชุมชน (Community) ควำมหมำยใหม่ของค ำว่ำชุมชมได้เ ปลี่ยนบริบทไป
ด้วยอิทธิพล ของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั่ น
และโครงกำรด้ำน กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Responsibility- Sustainability) สำมำรถต่อเชื่อม
กับแบรนด์และ องค์กรผ่ำนสังคมออนไลน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรให้ควำมสำคัญกับปจั จัย
ทัง้ 5 ปจั จัย ได้แก่ กำร เชื่อมต่อ กำรปฏิสมั พันธ์ กำ ร่วมสร้ำง กำรพำณิชย์ และชุมชน จะทำ
ให้กำรสร้ำงเทคโนโลยีทำงกำร สื่อสำรกำรตลำดกับผูบ้ ริโภคมีโอกำสทีจ่ ะประสบควำมสำเร็จ ซึง่
กำรศึกษำควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค นัน้ จะส่งเสริมกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดให้มปี ระสิทธิภำพ
เพิม่ ขึน้
2.4.4 ช่องทางดิ จิทลั
เนื่องจำกช่องทำงดิจทิ ลั เป็ นช่องทำงที่สร้ำงโอกำสอย่ำงมำก ทัง้ ลดควำมเหลื่อมล้ำใน
เรือ่ งของ ต้นทุนทีส่ ่งผลกระทบต่อธุรกิจรำยย่อย อีกทัง้ สร้ำงโอกำสให้ธุรกิจรำยย่อยสำมำรถเป็ น
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ที่รู้จกั และขยำย ฐำนลูก ค้ำได้อ ย่ำงกว้ำงขวำง หลักสำคัญอยู่ท่กี ำรเลือ กใช้ช่อ งทำงดิจทิ ลั ที่
เหมำะสมกับธุรกิจ ซึง่ ช่องทำง ดิจทิ ลั ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั โดยทั ่วไป ได้แก่
1) เว็บไซต์ (Website) เว็บไซต์ในปจั จุบนั อยู่ยุคที่เรียกว่ำ เว็บ 2.0 ซึ่งมีควำม
แตกต่ำงจำกยุคเว็บ 1.0 เป็ นอย่ำงมำก โดยยุคเว็บ 1.0 นัน้ เป็ นช่วงที่เว็บทำหน้ำทีแ่ สดงข้อมูล
ให้ผู้ท่ตี ้อ งกำรรับชมเพียงอย่ำ งเดียว แต่ ยุค เว็บ 2.0 นัน้ ไม่ใ ช้เ พียงเป็ นศูน ย์รวมของข้อ มูล
เท่ำนัน้ แต่เว็บไซต์ยงั ทำหน้ำที่กระจำยเข้ำไปสู่ผใู้ ช้บริกำรทีม่ ี ควำมต้องกำรทีห่ ลำกหลำยมำก
ยิ่ง ขึ้น และสำมำรถดัด แปลงหรือ เรีย กดู ข้ อ มู ล ที่ต้ อ งกำรได้ ใ นเวลำ อัน รวดเร็ว โดยมี
ปรำกฏกำรณ์ 4 อย่ำงที่สำคัญและเป็ นประโยชน์แก่นักกำรตลำดเป็ นอย่ำงมำก (Wertime &
Fenwick, 2008) ได้แก่ กำรแยกรูปแบบกำรนำเสนอและข้อมูลออกจำกกันซึ่งทำ ให้ขอ้ มูลที่
นำเสนอถู ก นำมำใช้ซ้ำ หรือ นำเสนอใหม่ได้ ผู้ใช้บริก ำรมีส่ ว นร่ว มในกำรสร้ำงเนื้อ หำ ทำให้
เนื้อหำเคลื่อนไหวตลอดเวลำ และสะท้อนควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคได้ดกี ว่ำ มีเครือข่ำยชุมชน
ออนไลน์ พลังของควำมเป็ นเครือข่ำยมีควำมเข็มแข็งมำก และกำรใช้เทคโนโลยีสนับสนุ น ด้วย
ปรำกฏกำรณ์ ด ัง กล่ ำ วจึง น ำมำซึ่ง ผลกระทบอย่ ำ งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ โดยผลกระทบต่ อ กำร
ดำเนินงำนทำง กำรตลำดและต่อนักกำรคลำด แบ่งออกเป็ น 4 ประกำร ได้แก่ กำรแข่งขันทำง
ธุรกิจจะเปิ ดกว้ำงให้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ลดบทบำทพ่อ ค้ำคนกลำง โอกำสของตลำดเฉพำะ
กลุ่มมีไม่ส้นิ สุด และส่วนผสม ทำงกำรตลำดยืดหยุ่นขึน้ เว็บไซต์ในปจั จุบนั มีควำมแตกต่ำงกับ
ในอดีต ทำให้นัก กำรตลำดต้อ งมีกำร ปรับตัว เพื่อ แย่งชิงควำมได้เ ปรียบของกำรแข่งขันทำง
กำรตลำด ซึ่งเทคโนโลยีท่พี ฒ
ั นำอย่ำงไม่หยุดนิ่ง จะทำให้นักกำรตลำดต้ องปรับตัวเพื่อรับกับ
กำรเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลำเช่นกัน
2) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในยุคอีเล็กทรอนิกส์น้ีจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ก ลำยเป็ น เครื่อ งมือ สื่อ สำรที่ม ีป ระสิท ธิภ ำพ ด้ว ยคุ ณ สมบัติท่ี รวดเร็ว ประหยัด เข้ำ ถึง
ผูบ้ ริโภค และยำกต่อกำรสูญหำย ซึง่ ทำให้จดหมำย อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อทีม่ คี วำมเหมำะสมใน
กำรทำกำรตลำดทำงตรง ในกำรทำกำรตลำดด้วยจดหมำย อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ไม่ใช่เพียงแค่กำร
ส่งโฆษณำไปยังกลุ่มเป้ำหมำยเท่ำนัน้ (กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงำม, 2550) นักกำรตลำดยังสำมำรถ
ใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสำรทำงกำรตลำดได้ในหลำยด้ำน โดยข้อดีของกำรตลำดด้วย
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เป็นกำรสื่อสำรโดยตรงกับลูกค้ำและ กลุ่มเป้ำหมำย รวดเร็วและ
สำมำรถตอบสนองได้ใ นทัน ที มีต้ น ทุ น ที่ ต่ ำ และสำมำรถสื่อ สำรกับ คนครัง้ ละมำก ๆ ได้
ถึงแม้ว่ำกำรใช้กำรตลำดผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์จะมีขอ้ ดีแต่ยงั ต้องระวังในเรื่องของกำร ส่ง
จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ในปริมำณมำก ๆ หรือไม่มเี นื้อหำสำระ (Spam) ก่อนกำรใช้กำรตลำด
ผ่ำนจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์จะต้องได้รบั กำรยินยอมจำกลูกค้ำหรือกลุ่มเป้ำหมำยผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
บัญชีก่อน อีกทัง้ ยังต้องสำมำรถบอกเลิกกำรรับข่ำวสำรได้ เพรำะอำจส่งผลกระทบต่อภำพพจน์
ของแบรนด์ในระดับทีไ่ ม่อำจแก้ไขได้
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3) บล็อก (Blog) Blog มำจำกศัพท์คำว่ำ Web Log คือกำรบันทึกบทควำมของ
ตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์โดยเนื้อหำของ Blog นัน้ จะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่
ว่ำจะเป็ นเรื่องรำวส่วนตัวหรือเป็ น บทควำมเฉพำะด้ำนต่ำง ๆ เช่น เรื่องกำรเมือง เรื่องกล้อง
ถ่ำยรูป เรือ่ งกีฬำ เรือ่ งธุรกิจ เป็นต้น โดย จุดเด่นทีท่ ำให้บล็อกเป็ นทีน่ ิยมก็คอื ผูเ้ ขียนบล็อก จะ
มีกำรแสดงควำมคิดเห็นของตนเองใส่ลงไปใน บทควำมนัน้ โดยบล็อกบำงแห่ง จะมีอทิ ธิพลใน
กำรโน้มน้ำวจิตใจผูอ้ ่ำนสูงมำก แต่ในขณะเดียวกัน บำงบล็อกก็จะเขียนขึน้ มำเพื่อให้อ่ำนกันใน
กลุ่ ม เฉพำะ เช่ น กลุ่ ม เพื่อ นหรือ ครอบครัว ตนเอง จุด เด่ น ที่สุ ด ของบล็อ ก คือ สำมำรถเป็ น
เครื่องมือสื่อสำรชนิดหนึ่ง ที่สำมำรถสื่อถึงควำมเป็ น กันเอง ระหว่ำงผู้เขียนบล็อก และผู้อ่ำน
บล็อกที่เป็ นกลุ่มเป้ำหมำยที่ชดั เจนของบล็อก ผ่ำนทำงระบบกำร แสดงควำมคิดเห็นหรือคอม
เมนต์ (Comment) ของบล็อก (Johnston, 2008) กำรสร้ำงควำมเคลื่อนไหวในบล็อกอย่ำง
สม่ำเสมอและกำรสร้ำงเนื้อหำทีน่ ่ ำสนใจ เป็ นเรื่องที่ มีควำมสำคัญ เพรำะกำรมุ่งขำยผลิตภัณฑ์
แต่ เ พียงอย่ำงเดียว ย่อ มจะส่ งผลต่อ ควำมน่ ำเชื่อ ถือ ของแบรนด์และต่ อควำมน่ ำเชื่อ ถือ ของ
เจ้ำของบล็อก ถึงแม้ว่ำคนที่ตดิ ตำมบล็อกจะมีปริมำณไม่มำก ไม่ค่อย ส่งผลกระทบต่อกำรเพิม่
ยอดขำย แต่ผทู้ ่ตี ดิ ตำมบล็อกนัน้ เป็ นกลุ่มคนทีม่ คี วำมชื่นชอบในสิง่ เดียวกัน มี ควำมต้องกำรที่
คล้ำยคลึงกัน จึงมีโอกำสมำกว่ำกำรโฆษณำสินค้ำผ่ำนช่องทำงปกติ อีกทัง้ ยังสำมำรถแนะนำ
สินค้ำเพิม่ เติมได้อกี ด้วย บล็อกจึงเป็ นช่องทำงที่มปี ระสิทธิภำพในกำรค้นหำกลุ่มคนที่มโี อกำส
สูงจะมำเป็นลูกค้ำ
4) บริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network Service) บริกำรเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ คือกำรที่ผู้คนสำมำรถทำควำมรู้จกั และเชื่อมโยงกันใน ทิศทำงใดทิศทำงหนึ่ง
ตัวอย่ำงของเว็บประเภททีเ่ ป็ น Social Network เช่น Digg.com ซึง่ เป็ น เว็บไซต์ทเ่ี รียกได้ว่ำ
เป็ น Social Bookmark ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมอีกแห่งหนึ่งและเหมำะมำก ทีจ่ ะนำมำ เป็ นตัวอย่ำง
เพื่อ ให้เ ข้ำใจได้ง่ำยขึ้น โดยในเว็บไซต์ Digg นี้ ผู้ค นจะช่ว ยกันแนะนำที่อ ยู่ของไฟล์หรือ
เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต (URLs) ทีน่ ่ำสนใจเข้ำมำในเว็บ และผูอ้ ่ำนก็จะมำช่วยกันให้คะแนนทีอ่ ยู่
ของไฟล์หรือเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตหรือข่ำวนัน้ ๆ เป็ นต้น ในแง่ของกำรอธิบำยถึงปรำกฏกำรณ์
ของ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network Service: SNS) เป็นกำรเน้นไปทีก่ ำรสร้ำงชุมชน
ออนไลน์ ซ่งึ ผู้คนสำมำรถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปนั ตำมผลประโยชน์ กิจกรรม หรือควำมสนใจ
เฉพำะ เรื่อง ซึง่ อำศัยระบบพื้นฐำนของเว็บไซต์ทท่ี ำให้มกี ำรโต้ตอบกันระหว่ำงผูค้ นโดยแต่ละ
เว็บนัน้ อำจมี กำรให้บริกำรทีต่ ่ำงกันเช่น จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กระดำนข่ำว และในยุคหลัง ๆ
มำนี้เป็ นกำร แบ่งปนั พืน้ ทีใ่ ห้สมำชิกเป็ นเจ้ำของพืน้ ที่ร่วมกันและแบ่งปนั ข้อมูล ระหว่ำงกันโดย
ผูค้ นสำมำรถสร้ำง หน้ำเว็บของตนเองโดยอำศัยระบบซอฟแวร์ท่เี จ้ำของเว็บให้บริกำร (กติกำ
สำยเสนีย,์ 2553) เมือ่ บริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์เป็ นมำกกว่ำกำรใช้งำนติดต่อกัน แต่เป็ นที่
ที่นัก กำรตลำดใช้ใ นกำรติดต่ อสื่อ สำรทำงกำรตลำดและรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ทำให้
สำมำรถสร้ำงควำมภักดีของ ลูกค้ำต่อแบรนด์ได้มปี ระสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน
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กำรสื่อสำรทำงบริกำรเครือข่ำยสังคม ออนไลน์ ย่อมมีทงั ้ กำรพูดถึงแบรนด์ทงั ้ ในแง่ดแี ละไม่ดี
นักกำรตลำดจึงต้องมีกำรตอบสนองเมื่อเกิด กำรพูดถึงแบรนด์ในแง่ไม่ดี โดยสำมำรถวำงกล
ยุทธ์ในกำรจัดกำรบำทสนทนำของผูใ้ ช้งำน บริกำร เครือข่ำยสังคมออนไลน์นับวันจะเติบโตขึน้
เรื่อย ๆ ไม่ต่ำงจำกเมืองใหญ่ท่มี ปี ระชำกรพร้อมที่จะมำ เป็ นลูกค้ำของแบรนด์ สร้ำงโอกำส
ทำงธุรกิจ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่ำงลูกค้ำกับแบรนด์ แต่ ต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลและ
กำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
5) โปรแกรมกำรสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) กำรทำกำรตลำดผ่ำน
โปรแกรมกำรสืบค้นข้อมูลได้รบั ควำมสนใจ เนื่องจำกนักกำรตลำด ตระหนักว่ำผูบ้ ริโภคทีค่ น้ หำ
ข้อมูลผ่ำนโปรแกรมสืบค้นเหล่ำนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงควำมสนใจในสิง่ ที่ ต้องกำร เข้ำได้แสดงตัว
ว่ำพร้อมจะเป็ นลูกค้ำและกำลังหำคำตอบในสิง่ ที่กำลังทำกำรค้นหำ กำรสืบค้ น จึงเท่ำกับเป็ น
กำรเปิดทำงรับข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงสมบูรณ์ ซึง่ ถึงแม้ว่ำจะเป็ นช่องทำงทีจ่ ะทำให้แบรนด์เป็ นที่
รู้จกั แต่ กำรที่จะสร้ำงควำมน่ ำสนใจจำต้อ งเรียนรู้วธิ ีกำรใช้งำนที่ถู กต้องและมีประสิทธิภำพ
ร่วมกับกำรใช้งำนสื่ออื่น ๆ เพื่อเสริมควำมสำมำรถให้กบั กำรโฆษณำ
6) วีดโี อออนไลน์ (Online Video) วฤตดำ วรอำคม ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ด้ำนนวัตกรรม (ซีไอโอ) แมคแคน เวิลด์ กรุป๊ (ประเทศไทย) กล่ำวว่ำ “วีดโี อออนไลน์ในรูปแบบ
ของคลิป สัน้ ๆ ในปี 2012 จะได้ ร ับ ควำมนิ ย ม ต่ อ เนื่ อ งจำกปี 2011 โดยจะมีรู ป แบบ
หลำกหลำย และไม่ใช่เรือ่ งยำกทีจ่ ะมีคนดูในเว็บไซต์ You Tube หลักหมื่นหลักแสน โดยเฉพำะ
แนวโน้ มที่ทำให้แบรนด์ควรให้ควำมสนใจในเวลำนี้คอื กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็ นกลุ่มวัยรุ่น เพรำะ
วัยรุน่ เป็นกลุ่มทีใ่ ช้เวลำในออนไลน์มำก ไม่ดูทวี ี แต่คน้ วีดโี อ ออนไลน์ดูมำกกว่ำ ซึง่ กลุ่มนี้ในอีก
ประมำณ ปีขำ้ งหน้ำ คือกลุ่มที่มกี ำลังซื้อ เพรำะเริม่ ทำงำน เนื่อง ด้วยอินเตอร์เน็ตเร็วขึน้ มี
G อุปกรณ์ส่อื สำรเคลื่อนที่ สมำร์ทโฟน แท็บแล็ตมำกขึน้ พฤติกรรม ผูบ้ ริโภคไทยเองทีม่ อี ะไร
ก็อยำกคุยให้เพื่อนฟงั ชอบฟงั ชอบดูมำกกว่ำอ่ำนหนังสือ เด็กรุ่นใหม่มกี ำร แบ่งปนั เรื่องรำว
ต่ำง ๆ มำกขึน้ เนื่องจำกซึมซับวัฒนธรรมของต่ำงชำติ และควำมรูส้ กึ เรื่องควำมเป็ น ส่วนตัว
ต่ำงจำกคนยุคก่อน เขำกล้ำแบ่งปนั สิง่ ทีค่ ดิ สิง่ ที่เห็นมำกขึน้ ส่วนมำกเป็ นเรื่องบันเทิง และเด็ก
รุ่น ใหม่ ม ีค วำมคิด สร้ำ งสรรค์ มีค วำมสำมำรถในกำรเล่ ำ เรื่อ งต่ ำ ง ๆ จำกพฤติก รรมนี้ ม ี
ควำมหมำย ส ำหรับแบรนด์ คือ นำมำสู่โอกำสให้แบรนด์หนั มำสร้ำงคอนเทนต์ว ีดีโอแล้ว ให้
ผู้บริโภคเข้ำมำมีส่ว น ร่ว มทัง้ แบบตัง้ หัว ข้อ ให้ทำ หรือ ว่ำจะเป็ นกำรร่ว มกันสร้ำงสรรค์ ( CoCreation) ก็คำดว่ำผูบ้ ริโภค น่ำจะทำได้ดี (Positioningmag, 2010)
ศิวตั ร เชำวรียวงษ์ (2559) ให้ควำมเห็นว่ำกำรตลำดวีดโี อ สำมำรถนำมำใช้ได้ใน
หลำยลักษณะ เช่น เป็ นหนังโฆษณำ เหมือนทำงโทรทัศน์ ทำเป็ นเรื่องรำวและมี โฆษณำแนบ
โดยขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของแบรนด์เช่น เพื่อสื่อสำรให้เกิดกำรรับรู้ (Awareness) และสร้ำง
ทัศนคติ (Attitude) ทีด่ ี สร้ำงโอกำสให้ผบู้ ริโภคเข้ำร่วมกิจกรรม(Event) เพื่อให้ผบู้ ริโภค ผูกพัน
แบรนด์ หรือมุ่งเน้นกำรขำย และเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงภำพลักษณ์ (Public Relation)
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เมือ่ เทคโนโลยีเปลีย่ นก็จะส่งผลต่อกำรรับรูถ้ งึ สินค้ำ คลิปวีดโี อสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำกว้ำงมำก
ขึน้ ให้รำยละเอียดได้มำกเทียบเท่ำทีว ี หลำยแบรนด์ทุมเงินลงทุนในกำรสร้ำงคลิปวีดโี อมำกขึน้
เพรำะ สำมำรถสร้ำงกำรรับรูแ้ ละวัดเสียงของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อคลิปวีดโี อได้งำ่ ยและเร็ว
7) เกมดิจทิ ลั (Digital Games) ปจั จุบนั เกมดิจทิ ลั ทำหน้ำทีม่ ำกกว่ำแค่เป็ นกำร
สื่ออย่ำงในอดีต เกมดิจทิ ลั กลำยเป็ น เครื่องมือในกำรสื่อสำรของนักกำรตลำดไปสู่กลุ่มผูบ้ ริโภค
เป้ำหมำยได้ เพรำะเกมดิจทิ ลั สำมำรถเป็ น ทัง้ เวทีเล่นเกมและร้ำนขำยสินค้ำและบริกำรในเวลำ
เดียวกัน ยิง่ เป็ นกำรสร้ำงแรงขับเคลื่อนให้ อุตสำหกรรมเกมดิจทิ ลั เติบโตและมีขนำดใหญ่โดยมี
ปจั จัยทีข่ บั เคลื่อนอุตสำหกรรมเกมดิจทิ ลั อยู่ 4 ประกำร (Wertime & Fenwick, 2008) ได้แก่
ทุกคนเล่นเกม เกมดิจทิ ลั สำมำรถเชื่อมโยงกัน เป็ นเครือข่ำย มีเกมให้เลือกหลำกหลำย และเกม
คล้ำยภำพยนตร์เกมดิจทิ ลั ได้พฒ
ั นำมำกขึน้ พร้อม กับโอกำสทำงกำรตลำดที่เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับ
กับเทคโนโลยีเกมใหม่ ๆ เกมจึงเป็ นมำกกว่ำเกมแต่ เป็ นเครื่องมือทำงกำรตลำดอีกอย่ำงหนึ่ง
ที่มปี ระสิทธิภำพ จะเห็นได้ว่ำสื่อดิจทิ ลั มีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริโภค ช่องทำง ดิจทิ ลั เปิดโอกำสที่จะให้ผบู้ ริโภคสำมำรถแสดงควำมต้องกำรได้อย่ำงชัดเจน
อีกทัง้ ก่อให้เกิดกำรรวมตัวกันจนกลำยเป็นพลังทีแ่ ม้แต่นักกำรตลำดยังต้องให้ควำมสนใจ และผู้
ทีใ่ ห้ควำมสนใจก่อนย่อม เป็ นผูท้ ม่ี โี อกำสในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและก่อให้เกิดกำรตลำดที่ม ี
ประสิทธิภำพได้ก่อน
2.4.5 ความสาเร็จของการตลาดดิ จิทลั
กำรสื่อสำรกำรตลำดในยุค ดิจทิ ลั ได้รบั ควำมนิยม เนื่องจำกควำมสะดวกในกำรใช้งำน
เข้ำถึงคนหมู่มำก และเป็ นกลุ่มเป้ำหมำย เสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรสื่อสำรรูปแบบอื่น ๆ โดย
กำรทำ กำรตลำดดิจทิ ลั นัน้ มีหวั ใจหลักอยู่ 5 ประกำร ได้แก่
1) กำรวำงแผนกำรจัด กำรข้อ มูล โดยข้อ ดีข องกำรท ำกำรตลำดดิจ ิท ัล คือ
สำมำรถวัดผล ได้จำกจำนวนผู้ทค่ี ลิกเข้ำมำชมเว็บไซต์ หรือผู้ทเ่ี ข้ำมำลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ซึ่งเป็ นข้อมูลจำนวน มำก นักกำรตลำดจึงต้องวำงแผนในเรื่องของกำรจัดกำรข้อมูลที่มอี ยู่ ว่ำ
ข้อ มูล ใดเป็ นข้อ มูล ที่นัก กำร ตลำดต้อ งกำรอย่ำงแท้จริง เพื่อ จะนำไปสู่กำรเก็บข้อ มูล ที่เ ป็ น
ประโยชน์
2) ไม่บงั ควรบังคับผูบ้ ริโภค เนื่องจำกผูใ้ ช้งำนอินเตอร์เน็ตมีหลำยทำงเลือก ไม่
ชอบกำรรอ คอยเป็ นเวลำนำน ถ้ำเว็บไซต์ใช้เวลำในกำรปรำกฏนำนเกินไป หรือไม่มขี อ้ มูลที่
ต้องกำร ผู้บริโภคจะ ตัดสินใจออกจำกเว็บไซต์อย่ำงรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีจงึ ต้องโฆษณำอย่ำง
แนบเนียนไปกับเนื้อ หำของ เว็บไซต์หรือ ใส่ ค วำมคิดสร้ำงสรรค์เ ข้ำไปให้ผู้บริโภคได้มสี ่ ว น
ร่วมกับโฆษณำ
3) ง่ำ ยและรวดเร็ว เนื่ อ งจำกโลกของอิน เตอร์เ น็ ต มีเ ว็บ ไซต์ ท่ีน่ ำ สนใจอยู่
มำกมำย ดังนัน้ โฆษณำบนหน้ำอินเตอร์เน็ต ควรบอกเฉพำะรำยละเอียดที่ผู้บริโภคต้องกำร
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เท่ำนัน้ ไม่ควรใช้คำหรือ สีสนั ฟุ่มเฟื่ อยเกินควำมจำเป็ น แม้แต่กำรใช้งำนแถบโฆษณำหรือแบน
เนอร์ (Banner) ก็ควรนำ ผู้บริโภคไปสู่หน้ำเว็บไซต์ทเ่ี ป็ นประโยชน์มำกทีส่ ุดโดยที่ผบู้ ริโภคไม่
จำเป็นต้องคลิกหลำยครัง้
4) ตรวจสอบภำพลักษณ์แบรนด์สม่ ำเสมอ เป็ นไปไม่ได้ท่จี ะห้ำมเว็บไซต์ท่มี ี
กำรพูดคุยแลก เปลีย่ นต่ำง ๆ ไม่ให้พดู ถึงแบรนด์ขององค์กร แต่สงิ่ ทีค่ วรจะรูค้ อื สังคมออนไลน์
กำลัง พูด อย่ำงไร ถ้ำ ออกมำในแง่ล บก็ควรจะเข้ำไปแก้ไขป ญั หำนัน้ ๆ ปรับปรุงสินค้ำหรือ
บริกำร ทำควำมเข้ำใจ วิธกี ำร ควบคุมกำรสนทนำในด้ำนลบของแบรนด์
5) ใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อลบจุดอ่อนของสื่ออื่น สื่อดิจทิ ลั สำมำรถนำมำใช้เพื่อเสริม
จุดอ่อน ของสื่ออื่น ๆ ได้เช่น นำภำพยนตร์โฆษณำตัวจริงหรือเอำโฆษณำฉบับเต็มทีไ่ ม่ได้ฉำย
ทำงโทรทัศ น์ มำ ฉำยซ้ำบนเว็บไซต์เพื่อเสริมจุดอ่อนของสื่อ โทรทัศ น์ ท่ผี ู้ชมเลือกไม่ได้ว่ำจะ
กลับมำดูโฆษณำชิ้นนี้เมื่อไร รวมทัง้ ยังมีค่ำใช้จ่ำยสูง นอกจำกนี้ดจิ ทิ ลั ยังช่วยกลบข้อด้วยของ
งำนอีเว้นท์ (Event) ทีจ่ ำกัดจำนวน คน โดยใช้กำรถ่ำยทอดสดผ่ำนเว็บไซต์มำกระจำยควำมรูส้ ู่
คนทีไ่ ม่ได้มโี อกำสร่วมกิจกรรม อย่ำงไรก็ ตำมต้องยอมรับว่ำ ดิจทิ ลั มีเดีย (Digital Media) ยังมี
ข้อด้วยทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำถึงมวลชนได้มำก เท่ำกับโทรทัศน์หรือไม่สำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ได้
เหมือนของจริงแบบงำนอีเว้นท์ ดังนัน้ กำรใช้ส่อื ดิจทิ ลั ให้ได้ผลจึงต้องอำศัย กำรผสมผสำนสื่อ
เพื่อให้ได้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดทีม่ ปี ระสิทธิภำพสูงสุด (Marketer, 2006)
2.4.6 แนวโน้ มของการตลาดดิ จิทลั
กำรตลำดดิจทิ ลั หรือ Digital Marketing ยังเติบโตอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่องดังทีเ่ รำได้
เห็น ควำมก้ำวหน้ำในกำรวำงกลยุทธ์ กำรปรับตัวของแบรนด์และบริษัทต่ำง ๆ กันมำตลอด
ในช่วงไม่กป่ี ีทผ่ี ่ำนมำ และแน่ นอนว่ำในปี 2014 นี้ เรำคงจะได้เห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ำมำมีบทบำท ในกำรทำกำรตลำดรูปแบบดิจทิ ลั อีกแน่ นอน แนวโน้ มกำรตลำดดิจทิ ลั ในปี
2013 ได้เป็น 3 แนวทำง
1) กำรวัดผลจำกจำนวน Like บน Facebook แฟนเพจจะหมดลง เนื่องจำกกำร
วัดผลทีแ่ บรนด์สนิ ค้ำต้องกำรมำกกว่ำคือ กำรมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อแบรนด์สนิ ค้ำ ซึ่งจำก
กำรสำรวจพบว่ำ โดยเฉลีย่ ผู้บริโภคมีส่วนร่วมต่อแบรนด์สนิ ค้ำเพียง 0.9% ขณะที่เฟซบุ๊คแฟน
เพจที่มจี ำนวนไลค์ 20 อันดับแรก มีผู้บริโภคที่มสี ่วนร่วมต่อแบรนด์เฉลี่ยเพีย ง 3.9% โดยวัด
จำกฟีเจอร์ Talking about This ของเฟซบุ๊ค ดังนัน้ แบรนด์สนิ ค้ำจะต้องหันมำใส่ใจต่อกำรมี
ส่วนร่วมของผู้บริโภคและแบรนด์ให้มำกขึน้ โดยเพิม่ กำรแบ่งปนั และคอมเมนท์ ซึ่งในเฟซบุ๊
คแฟนเพจของแต่ละแบรนด์ควรตัง้ เป้ำหมำยให้ม ี Brand Engagement 5% ของจำนวนไลค์
2) โฆษณำผ่ำนวีดโิ อคอนเทนท์บนโลกออนไลน์ (In-stream Video) จะได้รบั
ควำมนิยม มำกขึน้ ซึง่ ปจั จุบนั พบว่ำคอนเทนท์ 95% บนฟรีทวี ไี ด้รบั กำรอัพโหลดขึน้ เว็บไซต์ยู
ทูบ ทำให้เจ้ำของ คอนเทนท์จำต้องบล็อกคอนเทนท์ท่อี พั โหลดโดยผู้อ่นื ขณะเดียวกันก็จดั ทำ
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ช่องของตัวเองผ่ำนเว็บไซต์ ยูทูบเพื่อเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ และขำยโฆษณำผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทำให้เกิดกำร เปลีย่ นงบจำกโฆษณำโทรทัศน์มำสู่ In-stream Video มำก
ขึ้นขณะเดียวกัน ก็จะเป็ น ส่ ว นส่ ง เสริม ประสิทธิภำพกำรโฆษณำเพิ่มขึ้นถึง 62% เนื่อ งจำก
สำมำรถเลือ กประเภทกลุ่ มผู้ชมได้ โดยนักกำร ตลำดเชื่ อ ว่ำ In-streaming Video ช่ว ยให้
กลุ่มเป้ำหมำยเห็นโฆษณำได้มำกขึน้ 7% ทัง้ ยังลดต้นทุน ถึง 11% ปจั จุบนั มีกำรใช้งบโฆษณำ
สำหรับ In-streaming Video 125 ล้ำนบำท และในปี 2556 จะเพิม่ ขึน้ ถึง 750 ล้ำนบำท
3) กำรวัดผลจะแม่นยำมำกขึ้น ด้วยเครื่องมือวัดผลชนิดต่ำง ๆ หมดยุคกำร
วัดผลแบบคำดเดำ (Guesstimate) อีกต่ อไป ทำให้กำรตลำดมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น จำก
ข้อมูลที่แม่นยำและสำมำรถ วัดผลได้ ทำให้นักกำรตลำดสำมำรถเลือกส่งสำรที่เหมำะสมกับ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ในฐำนะเจ้ำของสินค้ำควร ลงทุนด้ำนควำมรูข้ องบุคลำกรเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกปจั จุบนั
นักกำรตลำดทีม่ คี วำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำนดิจทิ ลั ยังมีจำนวนน้อย ขณะทีค่ วำมสำเร็จของกำรตลำด
ดิ จ ิ ท ั ล ขึ้น อยู่ ก ั บ บุ ค ลำกรถึ ง 99% และขึ้ น อยู่ กั บ เครื่ อ งมื อ วั ด ผลเพี ย ง % เท่ ำ นั ้น
(Newageagency.wordpress, 2013)

2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กำรศึก ษำงำนวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ผู้ว ิจ ัย ด ำเนิ น กำรแบ่ ง จ ำแนกออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ
งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องภำยในประเทศ กับงำนวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องของต่ำงประเทศ โดยจะทำกำรศึกษำ
งำนวิจยั เป็ น 2 ส่วน คือ งำนวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรท่องเทีย่ วและส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรม
กำรใช้งำนอินเตอร์เ น็ ต เพื่อ แสวงหำข้อ มูล ในกำรตัดสินใจท่ อ งเที่ยว ดัง ปรำกฏรำยละเอียด
ต่อไปนี้
2.5.1 งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องภายในประเทศ
กนกอร ศิรฐิ ติ ิ (2549) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของ
ประชำชนในเขตนครลำปำงโดยผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงมีอำยุระหว่ำง 25-35 ปีซ่งึ มีสถำนภำพสมรสแล้วเป็ นส่วนใหญ่มกี ำรศึกษำอยู่ใน
ระดับปริญญำตรีและประกอบอำชีพเป็ นพนักงำนบริษทั เอกชนเป็ นส่วนใหญ่มรี ำยได้ประมำณ
5,001-10,000 บำทต่ อเดือ นส ำหรับผลกำรศึกษำด้ำนแหล่งท่อ งเที่ยวที่ก ลุ่ มตัวอย่ำงเลือ ก
เดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเลือกเดินทำงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทำง
ั ่ นดำมันโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกำรพักผ่อนและ
ธรรมชำติเช่นทะเลหำดทรำยตำมชำยฝงอั
กำรท่องเที่ยวเป็ นปจั จัยสำคัญและเพื่อไปเยีย่ มญำติเป็ นปจั จัยรองลักษณะและวิธกี ำรเดินทำง
ท่องเที่ยวภำยในประเทศของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำมีกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศโดย

39
เฉลีย่ ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ จะเดินทำงท่องเทีย่ วในช่วงวันหยุดยำวติดต่อกันโดยเฉพำะในช่วงเดือน
เมษำยนและในช่วงปลำยปีโดยใช้ระยะเวลำในกำรท่องเทีย่ วประมำณ 3-4 วัน โดยส่วนใหญ่จะ
เดินทำงท่องเทีย่ วกับกลุ่มบุคคลในครอบครัวหรือญำติประมำณ 4-6 คน โดยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเป็ นพำหนะหลัก ในกำรเดินทำง ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวต่อ ครัง้
มำกกว่ำ 7,000 บำท และเลือกพักโรงแรมหรือรีสอร์ทเป็ นส่วนใหญ่ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำน
กำรท่องเทีย่ วนัน้ กลุ่มตัวอย่ำงได้รบั จำกสื่อโทรทัศน์/วิทยุนิตยสำรกำรท่องเทีย่ วและอินเทอร์เน็ต
โดยผูม้ สี ่วนร่วมในกำรเดินทำงคือสำมี/ภรรยำและตนเองเป็ นผู้ตดั สินใจในกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อกำรเลือกแหล่งท่องเทีย่ วภำยในประเทศพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เลือก
แหล่ งท่องเที่ยวที่มคี วำมปลอดภัยมีส ำธำรณู ปโภคสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ เช่นสถำนี
บริกำรน้ำมัน ห้องน้ำ และภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
จำกกำรศึกษำแนวโน้มในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 96.2 ยังต้องกำรทีจ่ ะเดินทำงท่องเทีย่ วไปยังแหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติใน
ประเทศอีก เนื่องจำกแหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติในประเทศไทยมีควำมสวยงำมและดึงดูดใจ
ให้เดินทำงท่องเทีย่ วเป็ นปจั จัยสำคัญ
เกษรำ เกิดมงคล (2546) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องรูปแบบดำเนินชีวติ กำรแสวงหำข้อมูล
เพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วและพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วของคนวัยทำงำนโดยผลกำรศึกษำพบว่ำ
รูปแบบกำรดำเนินชีวติ ของคนวัยทำงำนพบว่ำคนวัยทำงำนที่มคี วำมแตกต่ำงด้ำนเพศระดับ
กำรศึกษำและรำยได้มกี ำรแสวงหำข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวต่ำงกัน ส่วนคนวัยทำงำนทีม่ คี วำม
แตกต่ำงด้ำนอำยุระดับกำรศึกษำและสถำนภำพสมรสมีพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ และพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับกำรแสวงหำข้อมูล
ด้ำนกำรท่องเที่ยวและรูปแบบกำรดำเนินชีวติ ของวัยทำงำน นอกจำกนี้ยงั พบว่ำกำรวิเครำะห์
โดยใช้ตวั แปรร่วมกัน 3 ตัวคือกำรแสวงหำข้อมูลด้ำนกำรท่องเทีย่ วลักษณะทำงจิตวิทยำและ
ลักษณะทำงประชำกรสำมำรถอธิบำยพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วได้ดกี ว่ำกำรวิเครำะห์โดยใช้เพียง
2 ตัวแปรคือกำรแสวงหำข้อมูลด้ำนกำรท่องเทีย่ วและลักษณะทำงจิตวิทยำ
ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย (2543) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องกำรแสวงหำข่ำวสำรกำรใช้ประโยชน์
และควำมพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ี ต่ อ ข่ ำ วสำรของศู น ย์ ส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย ว
กรุงเทพมหำนครพบว่ำลักษณะประชำกรทำงสถำนภำพอำชีพรำยได้และประเทศทีแ่ ตกต่ำงกัน
มีกำรแสวงหำข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรท่องเทีย่ วกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน กำรแสวงหำข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนครมีควำมสัมพันธ์กบั กำรใช้ประโยชน์ จำกข่ำวสำรกำร
แสวงหำข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวกรุงเทพมหำนครมีค วำมสัมพันธ์กบั ควำมพึงพอใจใน
ข่ำ วสำร
และกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกข่ำ วสำรเกี่ย วกับ กำรท่ อ งเที่ย วกรุง เทพมหำนครมี
ควำมสัมพันธ์กบั ควำมพึงพอใจในข่ำวสำร
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สุ ช ำติ สุ ก ฤตยำนัน ท์ (2533) ได้ท ำกำรศึก ษำเรื่อ งควำมสัม พัน ธ์ข องกำรแสวงหำ
ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกับกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยว
ไทยพบว่ ำ กำรแสวงหำข่ำ วสำรด้ำ นกำรท่ อ งเที่ย วกำรให้ค วำมสนใจกับ ข่ ำ วสำรด้ำ นกำร
ท่องเทีย่ วและระดับควำมรูห้ รือข้อมูลทีม่ อี ยู่ก่อนกำรแสวงหำข่ ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วเพิม่ เติม
อยูใ่ นระดับปำนกลำงเป็นส่วนมำก สื่อโทรทัศน์บริษทั ทัวร์กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยและสื่อ
บุคคลเป็ นสื่อที่นักท่องเที่ยวไทยมีควำมเห็นว่ำให้ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอยู่ในระดับปำน
กลำง ส่วนสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์เป็ นสื่อที่ให้ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยและ
นิตยสำรเป็นส่วนทีน่ กั ท่องเทีย่ วไทยมีควำมเห็นว่ำให้ขำ่ วสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วในระดับมำกกำร
แสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรปรึกษำและขอคำแนะนำจำกแหล่งข่ำวสำรต่ำง ๆ จำก
แหล่งข่ำวสำรมำกกว่ำ 1 แหล่ง ข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่แสวงหำเพิม่ เติมส่วนใหญ่จะ
สอดคล้องกัน และในกรณีทข่ี ำ่ วสำรไม่สอดคล้องกันนักท่องเที่ยวไทยก็ยงั คงทีจ่ ะรับข่ำวสำรด้ำน
กำรท่องเที่ยวดังกล่ำวต่อไป และมีกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่มอี ยู่ก่อน กลุ่ม
ตัว อย่ำ งส่ ว นใหญ่ จ ะตัด สิน ใจเดินทำงท่อ งเที่ย วหลังจำกได้ม ีก ำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ วในชัน้ ที่ 1 คือเมือ่ ได้มกี ำรเปิดรับข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
ลักษณะกำรเดินทำงและกำรให้ควำมเชื่อถือต่อแหล่งข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วพบว่ำสื่อ
บุค คล คือ สื่อ ที่นัก ท่ อ งเที่ยวใช้ประกอบกำรตัดสินใจเดิน ทำงท่ อ งเที่ยวมำกที่สุ ด ส่ ว นใหญ่
เดินทำง 1-3 ครัง้ ต่อปี นิยมทีจ่ ะเดินทำงไปเองกับเพื่อนหรือครอบครัว ควำมต้องกำรพักผ่อนพบ
เห็นสิง่ ใหม่ ๆ และได้เห็นรับรูร้ บั ฟงั เกีย่ วกับควำมสวยงำมของสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำง ๆ ประกอบ
กันทำให้เกิดควำมต้องกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว สถำนที่ทจ่ี ะเดินทำงไปเป็ นปจั จัยทีน่ ักท่องเทีย่ ว
ไทยให้ควำมสำคัญมำกทีส่ ุดในกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเทีย่ ว ควำมน่ ำเชื่อถือของแหล่งข่ำวสำร
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วไทยส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญคือประสบกำรณ์ของแหล่งข่ำวสำร
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์กบั กำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วในขณะทีส่ ถำนภำพกำรสมรสและขนำด
ครอบครัวมีควำมสัมพันธ์กบั กำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วไทย
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศอำยุสถำนภำพกำรสมรสและกำรศึกษำไม่
มีควำมสัมพันธ์กบั กำรใช้ส่อื เพื่อตัดสินใจเดินทำงท่องเทีย่ ว ในขณะทีข่ นำดของครอบครัวอำชีพ
และรำยได้มคี วำมสัม พัน ธ์ก ับ กำรใช้ส่อื เพื่อ ตัดสิน ใจเดิน ทำงท่ อ งเที่ย วภำยในประเทศของ
นักท่องเทีย่ วไทย
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ขนำดครอบครัว
กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั ควำมบ่อยครัง้ ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของนักท่องเทีย่ วไทย
กำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วมีควำมสัมพันธ์กบั กำรใช้ส่อื เพื่อตัดสินใจเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศของนักท่องเทีย่ วไทย
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กำรแสวงหำข่ำ วสำรด้ำ นกำรท่อ งเที่ย วไม่ม ีค วำมสัม พัน ธ์กับ ควำมบ่ อ ยครัง้ ในกำร
เดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศของนักท่องเทีย่ วไทย
อรอุมำ ศรีสุทธิพนั ธ์ (2545) ได้ทำกำรศึกษำเรือ่ งควำมคิดเห็นและพฤติกรรมกำรเปิดรับ
สื่ออินเทอร์เน็ตกับรูปแบบกำรดำเนินชีวติ ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร เป็ นกำร
วิจยั เชิงสำรวจรูปแบบวัดผลครัง้ เดียวใช้แบบสอบถำมเป็ นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่ม
ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร 400 คน พบว่ำผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอำยุระหว่ำง 26-35 ปี ประกอบอำชีพเป็ นข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและรำยได้รวมในครอบครัวเฉลีย่ อยู่ท่ี 30,001-60,000
บำท ส่วนพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตพบว่ำส่วนใหญ่มคี วำมถี่ในกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ต
ในระดับต่ ำเพียง 1-3 ครัง้ ต่อสัปดำห์ มีระยะเวลำในกำรเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต 2 ชัวโมงต่
่
อครัง้
ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมำแล้ว 1-2 ปี เวลำที่นิยมใช้มำกที่สุดคือช่วงกลำงคืน เปิ ดรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตจำกบ้ำนโดยเป็ นสมำชิกของบริษทั ผูใ้ ห้บริกำรอินเทอร์เน็ตมำกทีส่ ุด สำหรับบริกำร
ทีน่ ิยมใช้มำกทีส่ ุดคือกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำรหรือค้นคว้ำกำรสนทนำทำงอินเทอร์เน็ตและกำร
อ่ำนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรบนอินเทอร์เน็ตตำมลำดับ ส่วนรูปแบบกำรดำเนินชีวติ กิจกรรม
ทำงอิน เทอร์เ น็ ต พบว่ ำ ส่ ว นใหญ่ เ คยท ำมำกที่สุ ด คือ ใช้อิน เทอร์เ น็ ต ในกำรติด ต่ อ งำนหรือ
กำรศึกษำ
อิตถีรตั น์ จันทร์แสงทอง (2548) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องปจั จัยกับพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ ว
ของนั ก ท่ อ งเที่ย วชำวไทย: กรณี ศึก ษำเกำะเสม็ด จัง หวัด ระยองโดยผลกำรศึก ษำ พบว่ ำ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย มีอำยุในช่วง 21-30 ปี มีกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำตรีประกอบอำชีพเป็ นลูกจ้ำง/พนักงำนเอกชน มีระดับรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง
7,001-17,000 บำท เดินทำงมำท่องเทีย่ วกับครอบครัว เดินทำงมำท่องเทีย่ วโดยรถยนต์ส่วนตัว
มีวตั ถุประสงค์ในกำรมำท่องเที่ยวเพื่อมำพักผ่อ นและมำท่องเที่ยวในช่ว งวันหยุดสุดสัปดำห์
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในเกำะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้แก่ จำนวนคนที่
เดินทำงมำด้วยกันจำนวนวันทีม่ ำท่องเทีย่ วในเกำะเสม็ด ค่ำใช้จ่ำยทีใ่ ช้ในกำรท่องเทีย่ ว จำนวน
ครัง้ ทีเ่ ดินทำงมำท่องเทีย่ วในรอบ 1 ปี และแนวโน้มในกำรเดินทำงมำท่องเทีย่ วอีกในอนำคต ผล
จำกกำรศึกษำพบว่ำนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มจี ำนวนคนที่ร่วมเดินทำงมำด้ วยกันในครัง้ นี้เฉลี่ย
จำนวน 3.74 คน จำนวนวันทีม่ ำท่องเทีย่ วทีเ่ กำะเสม็ดเฉลีย่ จำนวน 4.21 วัน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ท่องเทีย่ วเฉลีย่ คิดเป็ น 5,380.25 บำท จำนวนครัง้ ทีเ่ ดินทำงมำท่องเทีย่ วในรอบ 1 ปี (รวมครัง้
นี้) เฉลีย่ คิดเป็ น 2.76 ครัง้ ใน 1 ปี และแนวโน้มในกำรเดินทำงกลับมำท่องเทีย่ วอีกในอนำคต
เฉลีย่ คิดเป็น 4.32
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ ว พบว่ำมีอำชีพ
ผู้ร่ว มเดิน ทำงมำท่อ งเที่ย วพำหนะที่ใ ช้ใ นกำรเดิน ทำงมำท่ อ งเที่ย ววัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำรมำ
ท่องเที่ยวและช่วงเวลำในกำรเดินทำงท่องเที่ยวนัน้ มีผลต่อควำมแตกต่ำงของพฤติกรรมกำร
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ท่องเทีย่ วในบำงด้ำน เช่น อำชีพมีควำมแตกต่ำงในด้ำนจำนวนวันทีม่ ำท่องเทีย่ วในเกำะเสม็ด
และจำนวนครัง้ ทีเ่ ดินทำงมำท่องเทีย่ วในรอบ 1 ปีอย่ำงมีนัยสำคัญทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนเพศ อำยุ
ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ไม่มคี วำมแตกต่ำงทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ ว
ควำมสัมพันธ์ระหว่ ำงป จั จัย พื้น ฐำนประกอบด้ว ยป จั จัยแรงจูง ใจและกำรรับ สำรกับ
พฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วพบว่ำมีปจั จัยแรงจูงใจทัง้ ทำงกำยภำพและจิตวิทยำมีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วอย่ำงไม่มนี ัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนปจั จัยกำรรับสำรพบว่ำมี
ป จั จัย แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ม ีค วำมสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมกำรท่ อ งเที่ย วในด้ำ นจ ำนวนวัน ที่ม ำ
ท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นอกนัน้ ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
กำรท่องเทีย่ วในทุกด้ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปจั จัยภำยนอกประกอบด้วยทรัพยำกรแหล่งท่องเทีย่ วและปจั จัย
โครงสร้ำงพื้นฐำนกับพฤติก รรมกำรท่อ งเที่ย วพบว่ำมีป จั จัยทรัพ ยำกรแหล่งท่ อ งเที่ยวไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วในด้ำนจำนวนคนทีเ่ ดินทำงมำด้วยกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมด้ำนอื่นที่เหลือมีควำมสัมพันธ์กนั ในบำงป จั จัยย่อยของ
ปจั จัยทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยวในด้ำนควำมเงียบสงบทำงทะเลบรรยำกำศและกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้ำนจำนวนครัง้ ที่มำท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี และปจั จัยโครงสร้ำงพืน้ ฐำนมี
ควำมสัม พันธ์ก ับ พฤติก รรมกำรท่อ งเที่ยวในด้ำนจำนวนคนที่เ ดินทำงมำด้ว ยกัน อย่ำ งไม่ม ี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมด้ำนอื่นทีเ่ หลือมีควำมสัมพันธ์กนั ในบำงปจั จัย
ย่อยของปจั จัยโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในด้ำนท่ำเรือ ระบบไฟฟ้ำ ประปำ และถนนดังเช่นด้ำนจำนวน
ครัง้ ทีม่ ำท่องเทีย่ วในรอบ 1 ปี อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อนุ ว ัฒ น์ อัศ วเอื้อ บุ ญ ญำ (2553) ท ำกำรศึก ษำเกี่ย วกับ วิเ ครำะห์เ ชิง เปรีย บเทีย บ
พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจท่องเทีย่ วโดยผ่ำนเว็บไซต์ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของประชำกรในอินเตอร์เน็ททีม่ ฐี ำนะทำงสังคมและ เศรษฐกิจต่ำงกัน และกำรเข้ำใช้
งำนที่ต่ ำ งกัน ผลจำกกำรจัด เก็บ พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคในกำรเข้ำ ใช้ งำนเว็บ ไซต์ ท่ อ งเที่ย ว
www.taksintravel.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ท่ใี ห้ขอ้ มูลกำรท่องเที่ยวภำยใน ประเทศ โดยใช้กำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) โดยกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบหำค่ำสถิติ
พืน้ ฐำนในรูปแบบค่ำร้อยละ เพื่อวิเครำะห์ค่ำต่ำง ๆ จำกสมมติฐำนกำร วิเครำะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลในส่วนของกำรใช้งำนเว็บไซต์ กำรค้นหำข้อมูลจำกกำรทำโฆษณำของ Search Engine
ผลของกำรวิเครำะห์ทำให้ทรำบถึงพฤติกรรมในกำรเข้ำเปิ ดเว็บไซต์ และกลุ่มประเทศที่เข้ำใช้
งำน เมื่อได้ขอ้ มูลมำวิเครำะห์แล้วสำมำรถปรับเปลีย่ นกลุ่มประเทศทีเ่ ข้ำใช้งำนรวมทัง้ ช่วงเวลำ
ในกำรเข้ำใช้งำนได้จำกกำรโฆษณำจำก Search Engine เพื่อให้เหมำะกับ Travel Affiliate
Program นอกจำกนี้ยงั ได้ทำกำรวิเครำะห์ข้อ มูล เพิ่มเติมของแบบสอบถำมออนไลน์ ท่ี ให้
ผูบ้ ริโภคตอบแบบสอบถำมจำกกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์โดยตรง โดยผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำน
อีเมล์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้ทรำบถึงกำรประชำสัมพันธ์ทำงอีเ มล์ว่ำมีผลต่อกำรเข้ ำใช้งำนเว็บไซต์
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ค่อนข้ำงมำก โดยผลสรุปทำให้ทรำบถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคในกำรท่องเทีย่ ว รวมถึงทำให้เลือกแพ็ก
เก็จทัวร์ทจ่ี ะขำยให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย
วิศวัสต์ ตระกรุดแก้ว (2546) ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับ กำรเปิ ดรับและกำรใช้ประโยชน์
ข่ำวสำรกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ของนักศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กำรศึก ษำ 1) พฤติก รรมกำรเปิ ดรับข่ำวสำรกำรท่อ งเที่ยวผ่ ำนเว็บไซต์ ข องนักศึกษำในเขต
กรุงเทพมหำนคร 2) พฤติกรรมกำรใช้ประโยชน์ขำ่ วสำรกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ของนักศึกษำ
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 3) ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงประชำกรกับกำรเปิ ดรับข่ำวสำรกำร
ท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ของนักศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร 4) ควำมสัมพันธ์ของกำรเปิดรับกับ
กำรใช้ประโยชน์ขำ่ วสำรกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ของนักศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร ในกำร
วิจยั ครัง้ นี้มกี ลุ่ มตัว อย่ำงเป็ นนิส ิต นักศึก ษำระดับปริญ ญำตรีท่ใี ช้บ ริกำรระบบเวิล ด์ไ วด์เ ว็บ
จำนวน 400 คน ซึ่งศึกษำในมหำวิทยำลัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 6 สถำบันคือ จุฬำลงกรณ์
มหำวิท ยำลัย มหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ สถำบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ำ เจ้ำ คุ ณ ทหำร
ลำดกระบัง มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ และมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม และวิเครำะห์ผลเป็ น ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำน โดยใช้กำรวิเ ครำะห์ด้วยสถิติ ที -เทส กำรวิเ ครำะห์ค วำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) และผลกำรวิเครำะห์ดว้ ยสถิติ สหสัมพันธ์ ของเพียร์สนั
ผลกำรวิจยั พบว่ำ 1) นักศึกษำที่มคี วำมแตกต่ ำงในเรื่อ ง เพศ อำยุ จะมีกำรเปิ ดรับ
ข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ต่ำงกัน โดยนักศึกษำเพศชำย จะมีกำรเปิ ดรับข่ำวสำรกำร
ท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์มำกกว่ำนักศึกษำเพศหญิง และนักศึกษำทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 23 ปี จะมีกำร
เปิดรับข่ำวสำรกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์มมี ำกทีส่ ุด และในส่วนของนักศึกษำทีม่ คี วำมแตกต่ำง
ในเรือ่ ง ชัน้ ปี สำยวิชำ และรำยได้ต่อเดือนจะมีกำรเปิ ดรับข่ำวสำรกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ไม่
ต่ำงกัน 2) นักศึกษำทีม่ คี วำมแตกต่ำงกันในเรือ่ งเพศ อำยุ ชัน้ ปี สำยวิชำ และรำยได้ต่อเดือน จะ
มีก ำรใช้ประโยชน์ ข่ำวสำรกำรท่อ งเที่ยวผ่ ำนเว็บ ไซต์ไม่ ต่ ำงกัน 3) กำรเปิ ดรับข่ำวสำรกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ของนักศึกษำ มีควำมสัมพันธ์กบั กำรใช้ประโยชน์ข่ำวสำรกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเว็บไซต์ กล่ำวคือ หำกนักศึกษำมีกำรเปิดรับข่ำวสำรกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์มำกขึน้ ก็จะ
มีกำรใช้ประโยชน์มำกขึน้ ด้วย ในขณะเดียวกัน หำกนักศึกษำมีกำรเปิดรับข่ำวสำรกำรท่องเทีย่ ว
ผ่ำนเว็บไซต์น้อยลงก็จะมีกำรใช้ประโยชน์ น้อยลงเช่นกัน 4) โดยภำพรวมแล้วนักศึกษำได้รบั
ประโยชน์จำกกำรเข้ำชมเว็บไซต์ท่องเทีย่ วในระดับปำนกลำง
2.5.2 งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องต่างประเทศ
Stupp, R. et al. (2005) ทำกำรวิจยั ในหัวข้อ กำรวิเครำะห์แนวโน้มทำง พฤติกรรมของ
นัก ท่ อ งเที่ยวที่มำจำก ประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศออสเตรเลีย ได้ว ิเครำะห์ก ำรคำดกำรณ์ กำร
ท่อ งเที่ยว จำกกำรสัง เกตกำรณ์ ใ นอดีต กำรวิเ ครำะห์ป ระวัติศ ำสตร์ข องควำมส ำเร็จ ของ
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เศรษฐกิจหลังสงครำมโลกของประเทศญี่ปุ่น ศึกษำจำกปจั จัยทำงสังคม และนโยบำย (นโยบำย
และกำรปฏิรปู ) สถำบันแห่งรัฐของชำติ สำมำรถช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจได้ดขี น้ึ ในเรื่องกำรเติบโต
ของกำรท่องเทีย่ วนอกประเทศของคนญี่ปุ่น และรูปแบบของแนวโน้มในเรื่อง กำรมำเยือนของ
นักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ สู่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทีจ่ ะบรรลุจดุ มุง่ หมำยเหล่ำนี้ กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ
แบบอนุ ก รมเวลำของพฤติ ก รรมควำมต้ อ งกำรทำงกำรท่ อ งเที่ย ว โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ง
นักท่องเที่ยว ที่มำจำกประเทศญี่ปุ่น ที่มำท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย รำยไตรมำส จำกปี
ค.ศ. 1976 – 2000 ถูกนำมำตรวจสอบ นอกจำกนี้ยงั ใช้กำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงเพิม่ เติม ผูว้ จิ ยั ยัง
ได้พจิ ำรณำถึง 3 ข้อย่อย ทีส่ ำคัญ ได้แก่ ในไตรมำสที่ 1 ปี ค.ศ. 1976 – ไตรมำสที่ 2 ของปีค.ศ.
1987, ไตรมำสที่ 3 ปี ค.ศ. 1987– ไตรมำสที่ 2 ของปี ค.ศ. 1997, และไตรมำสที่ 3 ของปี ค.ศ.
1997 – ไตรมำสที่ 2 ปี ค.ศ. 2000 เพื่อประเมินผลกระทบของกำรประมำณในกำรเปลีย่ นแปลง
ของแนวโน้มที่เกิดขึน้ จำกกำรล่มของ ตลำดหุน้ ในปี ค.ศ. 1987 และวิกฤตกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจ
และกำรเงินในปี ค.ศ. 1997 กำรวิเครำะห์ กำรถดถอย อนุ กรมเวลำเฉลี่ย ถู ก ประมำณเพื่อที่จะ
วิเครำะห์รปู แบบ เพื่อหำทำงเลือกของแนวโน้มด้ำนพฤติกรรม และโมเดลต่ำง ๆ
Chuma (2014) ทำกำรวิจยั ในหัวข้อ กรณีศกึ ษำควำมหมำยทำงสังคมของกำรใช้งำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่ม Digital Natives ในประเทศแอฟริกำใต้ โดยทำกำรศึกษำกับกลุ่ม
ตัว อย่ำ ง Digital Natives ที่เ ป็ นนัก ศึกษำในระดับอุ ด มศึกษำ มหำวิทยำลัยเคปทำวน์
(University of Cape Town) อำยุ 19-21 ปี เป็ นกำรศึกษำวิจยั แบบผสม ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงปริมำณ
ด้วยกำรสำรวจจำกกำรเก็บแบบสอบถำมจำนวน 100 ชุด และใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภำพ โดยกำร
อภิปรำยกลุ่ม (Group Discussion) จำนวน 2 กลุ่ม ผลกำรวิจยั เชิงปริมำณพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
Digital Natives ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ ทำกิจกรรมทำงกำรศึกษำ เพื่อ ทำกิจกรรมทำงสังคม
และเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินชีวติ ประจำวัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงเพศหญิง มีระยะเวลำกำร
ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนทีโ่ ดยเฉลีย่ ประมำณ 4 ชัวโมงครึ
่
ง่ ต่อวัน มำกกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย ที่
มีร ะยะเวลำกำรใช้ ง ำนมำกที่ สุ ด ประมำณ 2 ชั ว่ โมง ผลกำรวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภำพ พบว่ ำ
โทรศัพท์เคลื่อนทีป่ ระเภทสมำร์ทโฟนเป็ นสิง่ จำเป็ น (A Must Have) ทีก่ ลุ่ม Digital Natives ใน
แอฟริกำใต้จำเป็ นต้องมี หำกปรำศจำกสมำร์ทโฟน กลุ่ม Digital Natives จะรูส้ กึ ว่ำงเปล่ำ
(Nakedness) และโหวงเหง (Withdrawal) ดังเช่นที่กลุ่มตัวอย่ำงบำงคนกล่ำวว่ำ “สมำร์ทโฟน
เป็นทุกสิง่ ทุกอย่ำง ไม่สำมำรถดำเนินชีวติ ต่อได้หำกขำดสมำร์ทโฟน หำกแบตเตอรีห่ มด จะรูส้ กึ
เหมือนลูก ของตนเสียชีว ิต “ควำมรู้สกึ ที่ขำดสมำร์ทโฟนไม่ได้ สะท้อ นให้เ ห็นว่ำกลุ่ ม Digital
Natives เป็นผูใ้ ช้งำนสมำร์ทโฟนแบบกระตือรือร้น (Active Users) มีกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนเพื่อ
ดำรงไว้ซ่งึ ควำมสัมพันธ์และอัตลักษณ์ เป็ นกำรใช้งำนที่สะท้อนตัวตนของผู้ใช้ อีกทัง้ ยังมีกำร
ปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนให้เหมำะสมกับกำลเทศะ โดยกลุ่ม Digital Natives มีพฤติกรรมกำรใช้
งำนโทรศัพ ท์เ คลื่อนที่ เพื่อตอบสนองตำมควำมต้อ งกำรในกำรดำเนินชีว ิต เช่น ใช้เพื่อเป็ น
ปฏิทนิ แจ้งเตือนกิจกรรมที่ต้องทำ ตรวจสอบตำรำงเรียนของตน อีกทัง้ ยังใช้งำนสมำร์ทโฟน
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เพื่อกำรร่วมมือประสำนงำนระหว่ำงผูเ้ รียนภำยในชัน้ เรียนด้วย เช่น กำรแบ่งปนั เลคเชอร์ทจ่ี ด
ในห้องเรียน กำรสนทนำเพื่อ ทำงำนกลุ่ม ผ่ำนระบบเครือข่ำ ยสังคมออนไลน์ อย่ำง Facebook
เป็ นต้นกลุ่ม Digital Natives เป็ นกลุ่มที่มกี ำรใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรเชื่อมต่ อกับ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำและควำมบันเทิง
Smith, Skrbis, and Western (2013) ทำกำรเปรียบเทียบวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด DigitalNatives พบคุณลักษณะทีม่ รี ่วมกัน 8 ประกำรของ Digital Natives
ได้แก่ 1) กลุ่ม DigitalNatives มีกำรดำเนินชีวติ และกำรได้มำซึง่ ควำมรูร้ ปู แบบใหม่ 2) เป็ นกลุ่ม
ทีข่ บั เคลื่อนกำรปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั (Digital Revolution) เพื่อเปลีย่ นแปลงสังคม 3) เป็ นผู้ทม่ี คี วำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนเทคโนโลยีโดยกำเนิด 4) มีลกั ษณะพหุภำรกิจ (Multi-Tasking) เน้น
กำรท ำงำนเป็ น ทีม (Team-Oriented) และกำรร่ ว มมือ ประสำนงำน (Collaborative) 5) เป็ น
เจ้ำของภำษำของภำษำเทคโนโลยี 6) ผูกพันกับกำรเล่นเกม กำรมีปฏิสมั พันธ์ และกำรลอก
เลียน (Simulation) 7) ต้องกำรควำมพึงพอใจแบบทันทีทนั ใด (Immediate Gratification) 8) มี
กำรสะท้อ น (Reflecting) และตอบสนอง (Responding) ต่ อ เศรษฐกิจ ควำมรู้ (Knowledge
Economy)
ATLAS Collaboration (2013) ศึกษำวิจยั เรื่อง มุมมองเอเชียนทีม่ ตี ่อกำรใช้เทคโนโลยี
กำรเรียนรูใ้ นกลุ่ม Digital Natives เป็ นกำรศึกษำวิจยั เชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำม และวิธ ี
วิจยั เชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นกลุ่ม Digital Natives
ทีเ่ ป็ นนักศึกษำชัน้ ปีท่ี 1 มหำวิทยำลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) ผลวิจยั พบว่ำ กลุ่ม
Digital Natives ไม่ได้ใช้งำนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นกำรเรียนรูเ้ สมอไป แต่ใช้เพื่อเสริมสร้ำง
พลังและควำมบันเทิงส่วนบุคคล (Personal Empowerment and Entertainment) ทัง้ นี้ กลุ่ม
Digital Natives ส่วนใหญ่ เป็ นผู้บริโภคเนื้อหำมำกกว่ำสร้ำงเนื้อหำ โดยเฉพำะเนื้อหำเชิง
วิชำกำรอย่ำงไรก็ดี ยังมีกลุ่มนักเรียนทีใ่ ช้งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ กำรเชื่อมต่อ
กับกลุ่มเพื่อนของตน และกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบริบทแวดล้อม ทัง้ นี้ กลุ่ม Digital Natives
ส่วนใหญ่คดิ เห็นเกีย่ วกับกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนในเชิงบวก
Henretta (1965) ทำกำรวิจยั กลุ่ม Digital Natives โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุคุณลักษณะ
หลัก (Key Characteristics) ของกลุ่ม Digital Natives ประเมินแนวโน้มของเทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกต์ท่มี อี ทิ ธิพลต่อกลุ่ม Digital Natives ประเมินพฤติกรรมกำรใช้สนิ ค้ำและ
เทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพำะของกลุ่ ม Digital Natives และทำควำมเข้ำใจวิธกี ำรของกลุ่ม
Digital Natives ในกำรแก้ปญั หำหรือ มองหำสิง่ ชดเชยหำกปรำศจำกเทคโนโลยีกำรวิจยั นี้ เป็ น
กำรวิจยั แบบผสม ใช้ว ิธ ีว ิจยั เชิงปริมำณ โดยกำรเก็บแบบสอบถำมกับกลุ่ มตัว อย่ำง Digital
Natives ทีม่ อี ำยุ 15-30 ปี อำศัยอยูใ่ นสหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ เยอรมันนีและจีน จำนวน
2,800 คน และใช้ว ิธ ีว ิจยั เชิงคุ ณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์ ผู้ นำทำงควำมเห็นของกลุ่ ม Digital
Natives จำนวน 8 คน
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ผลกำรวิจยั พบว่ำ 1) กลุ่ม Digital Natives จำกทุกประเทศทีม่ กี ำรเก็บข้อมูล มีรปู แบบ
กำรดำเนินชีวติ ที่ไม่แตกต่ำงกันมำกเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเจเนอเรชันอื
่ ่นที่มอี ำยุมำกกว่ำ 2)
เป็ นกลุ่มทีม่ กี ำรใช้งำนผลิตภัณฑ์แบรนด์แอปเปิ้ ล และใช้งำนเฟซบุ๊คในกำรสร้ำงปฏิสมั พันฺธก์ บั
ผูอ้ ่นื ในอัตรำสูง เช่น สร้ำงปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัว เพื่อนเป็ นต้น โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เ ห็นด้วย
ว่ำหำกไม่มเี ทคโนโลยี จะรูส้ กึ ว่ำถูกตัดขำดจำกเพื่อน และสูญเสียกำรดำเนินชีวติ ส่วนใหญ่ใน
สังคมจริง ไป 3) เป็ น กลุ่ มที่มรี ูปแบบกำรดำเนิ นชีว ิต แบบออนไลน์ อ ยู่เ สมอ (Always on
Lifestyles) โดยส่วนใหญ่ใช้สมำร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตำมควำมต้ องกำรทุกที่ทุกเวลำ
รูปแบบกำรดำเนินชีวติ ด้วยมือถือ (Mobile Lifestyles) ทำให้ดำเนินชีวติ ได้คล่องตัว ยืดหยุ่นขึน้
แต่กท็ ำให้มกี ำรวำงแผนล่วงหน้ำน้อยลง นอกจำกนี้ กำรเปิดรับและใช้งำนเทคโนโลยีตงั ้ แต่เด็ก
ทำให้เทคโนโลยีหลำยรูปแบบกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ และมีอทิ ธิพลต่อกำรสร้ำงพฤติกรรม
ต่ำง ๆ ในชีว ิตประจำวัน เช่น พฤติกรรมแบบพหุภำรกิจ(Multitasking) และพฤติกรรมกำร
สื่อสำรในรูปแบบทีร่ วดเร็ว เป็นต้น 4) เป็นกลุ่มทีน่ ิยมใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยร้อยละ 91 ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในจีน ร้อยละ 84 ของกลุ่มตัวอย่ำงในสหรัฐอเมริกำและร้อยละ 81 ของกลุ่มตัวอย่ำงในส
หรำชอำณำจักร ระบุว่ำ ตนต้องกำรเป็นคนกลุ่มแรกทีไ่ ด้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่ำสุด 5) กลุ่ม Digital
Natives ส่วนใหญ่ มีมุมมองเชิงบวกต่อกำรสร้ำงอัตลักษณ์อนั เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ว่ำ
เทคโนโลยีทำให้ชวี ติ ของตนมีสสี นั และน่ ำตื่นเต้น นอกจำกนี้รอ้ ยละ 86 ของกลุ่มตัวอย่ำงชำว
สหรัฐอเมริกำระบุว่ำ ตนเสพติดเทคโนโลยีใหม่ แต่อย่ำงไรก็ตำมควำมรูส้ กึ ในเชิงลบทีเ่ กี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีใหม่ยงั มีน้อย ขณะทีก่ ลุ่ม Digital Natives ร้อยละ 10 ในเยอรมันนี และร้อยละ 23
ในสหรำชอำณำจักร ระบุว่ำเทคโนโลยีทำให้เกิดควำมกดดันและควำมหวำดกลัว ซึง่ แรงกดดัน
ดังกล่ำว ผูเ้ ชีย่ วชำญวิเครำะห์ว่ำมำจำกกำรทีก่ ลุ่ม Digital Natives ต้องเชื่อมต่อและอัพเดทอยู่
ตลอดเวลำ โดยผลดังกล่ำวทำให้เกิดกลุ่มคนทีม่ องหำหนทำงหลบลีจ้ ำกยุคสำรสนเทศในปจั จุบนั
(Refuge from Today’s Information Age) เพิม่ ขึน้ เช่น ต้องกำรวันหยุดพักผ่อน หรือ กำรงดใช้
ไอโฟนในวันอำทิตย์ (iPhone-free Sunday) เป็ นต้น กระนัน้ กำรตัดขำดจำกเทคโนโลยีก็ทำให้
กลุ่ม Digital Natives รูส้ กึ เหมือนถูกลงโทษ ควำมรูส้ กึ เช่นนี้เปรียบเหมือนกำรอดอำหำรดิจทิ ลั
(Digital Diet) หรือกำรอดใจไม่ใช้งำนเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 55.1 เห็นด้วย
อย่ำงยิง่ กับข้อควำมที่ว่ำ หำกปรำศจำกเทคโนโลยี พวกเขำไม่สำมำรถดำเนินชีวติ ต่อ ได้ 6)
เทคโนโลยีเป็ นส่วนสำคัญของชีวติ ของกลุ่ม Digital Nativesส่วนใหญ่มกี ำรปรับตัวให้ใช้งำน
เทคโนโลยีได้อย่ำงเป็ นธรรมชำติ และยอมรับรูปแบบที่หลำกหลำยของเทคโนโลยีได้ง่ำย โดย
กลุ่ม Digital Natives เห็นว่ำหำกใช้ชวี ติ แบบปรำศจำกเทคโนโลยี จะรูส้ กึ เปลือยเปล่ำ (Naked)
และไม่ส มบูรณ์ (Incomplete) 7) ร้อ ยละ 73.6 เห็นด้ว ยถึงเห็นด้ว ยอย่ำงยิง่ กับข้อ ควำมที่ว่ำ
เทคโนโลยีใหม่มคี วำมน่ ำเสพติดหลงใหล ร้อยละ 84 ของกลุ่มตัวอย่ำงในสหรัฐอเมริกำระบุว่ำ
เทคโนโลยีใหม่ทำให้รสู้ กึ ว่ำตนเป็นผูน้ ำ ร้อยละ 63 ของกลุ่มตัวอย่ำงใน สหรำชอำณำจักรระบุว่ำ
หำกปรำศจำกเทคโนโลยี จะรูส้ กึ ถูกตัดขำดจำกกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่ำงในจีน
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ระบุว่ำ เทคโนโลยีเพิม่ สีสนั ให้ชวี ติ และร้อยละ 52 ของกลุ่มตัวอย่ำงในเยอรมนี ระบุว่ำ หำก
ปรำศจำกเทคโนโลยี จะรูส้ กึ ว่ำไม่มปี ระสิทธิภำพและไม่สำมำรถเท่ำทันควำมรวดเร็วของชีวติ ได้
8) อินเทอร์เน็ตคือส่วนสำคัญของกำรดำเนินชีวติ เปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง (Backbone)ของ
ร่ำงกำยในสังคมเสมือน กลุ่ม Digital Natives ใช้เวลำร้อยละ 27.3 ในกำรติดต่อสื่อสำรกับกลุ่ม
เพื่อน ร้อยละ 20.1 ในกำรทำงำนอดิเรกด้วยกำรเข้ำชมเว็บไซต์ท่ตี นสนใจเป็ นพิเศษ ร้อยละ
18.7 ใช้เวลำกับกำรทำธุระที่มคี วำมสัมพันธ์กบั เนื้อหำด้ำนกำรศึก ษำ ร้อยละ 16.6 ใช้เวลำกับ
กำรเล่นเกม และร้อยละ 17.3 ใช้เวลำกับกำรเลือกซือ้ สินค้ำออนไลน์และเข้ำชมเนื้อหำทีเ่ กี่ยวกับ
ผูบ้ ริโภคตำมแหล่งต่ำง ๆ 9) กลุ่ม Digital Natives เติบโตมำในภำวะทีข่ อ้ มูลข่ำวสำรล้นไหล
(Information Overflow) ข้อมูลเกือบทุกชนิดค้นพบได้บนอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ อัตรำกำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ต ระดับควำมฉลำดของโปรแกรมกำรค้นหำประสิทธิภำพของตัวกรอง และระบบกำร
แจ้งเตือน จึงต้องมีควำมรวดเร็วและเชื่อถือได้ หำกกลุ่ม Digital Natives ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้
อย่ำงถูกวิธ ี อำจมีแนวโน้ มที่จะมองหำข้อมูลจำกแหล่งอื่นที่ทำให้ได้ขอ้ มูลมำง่ำยกว่ำ 10) กลุ่ม
Digital Natives ใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสำร เชื่อมสำยสัมพันธ์ทำงสังคมเป็ นหลัก 11)
เกิดช่องว่ำงดิจทิ ลั ระหว่ำงกลุ่ม Digital Natives ที่ใช้งำนเทคโนโลยีเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และใช้
งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ กับกลุ่มที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ ต ไม่ใช้งำนเทคโนโลยี และไม่ใช้งำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มที่เข้ำถึงจะมีประวัตยิ ่อ (Profiles) เครือข่ำย และสังคมในโลก
เสมือน แต่กลุ่มที่เข้ำไม่ถงึ อำจพลำดสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ และไม่ได้เข้ำร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
สมำชิกในชุมชนออนไลน์ แม้ว่ำกลุ่ม Digital Natives จะมีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรที่หลำกหลำย
แต่กลุ่มนี้ไม่ค่อยมีควำมเต็มใจจะสื่อสำรแบบต่อหน้ำ 12) กลุ่ม Digital Natives เป็ นผูใ้ ช้งำนทีม่ ี
กำรสร้ำงเนื้อหำและแชร์ ผูกพันกันเป็ นเครือข่ำยและชุมชนด้วยกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร
และประสบกำรณ์ มีกำรใช้งำนแพลตฟอร์มเครือข่ำยต่ำง ๆ เช่น Wikis เพื่อร่วมกันสร้ำง
ตรวจสอบ วิพ ำกษ์ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม และพัฒ นำเนื้ อ หำเพื่อ ควำมถู ก ต้ อ ง โดยกำรร่ ว มมือ
ประสำนงำนกันทำงออนไลน์ ส่ งผลให้ทุก ค ำถำมของผู้ใช้งำนอินเทอร์เ น็ต ได้รบั ค ำตอบจำก
ผูใ้ ช้งำนท่ำนอื่นทีอ่ ยูใ่ นสังคมเสมือน 13) กลุ่ม Digital Natives เป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ คี วำมหลักแหลม
เป็ น ผู้บ ริโ ภคที่ไ ด้ร บั กำรให้ค วำมรู้แ ละข้อ มูล มำอย่ำงดี เพรำะมีก ำรใช้ง ำนเครือ ข่ำ ยสัง คม
ออนไลน์ในกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์เกี่ยวกับสินค้ำและกำร
บริก ำรอย่ำ งรวดเร็ว และกว้ำ งขวำง ส่ ง ผลให้เ ป็ น ผู้บ ริโ ภคที่ม ีก ำรเปรีย บเทีย บรำคำ และ
ตรวจสอบส่วนผสมของสินค้ำต่ำง ๆ เป็ นผู้ซ้อื ที่มอี งค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยกำรซื้อ
สินค้ำผ่ำนทำงออนไลน์ ของกลุ่ม Digital Natives มักจะเชื่อถือ คำแนะนำคำบอกต่อ หรือ
รำยกำรรีววิ สินค้ำจำกผูอ้ ่นื 14) กลุ่ม Digital Natives ใช้งำนอินเทอร์เน็ตเป็ นงำนอดิเรก มีกำร
เล่นเกม และเข้ำสู่สงั คมเสมือนที่มลี กั ษณะคู่ขนำนกับโลกจริง มีกำรสร้ำงอัตลักษณ์เสมือน ที่
ผู้ใช้งำนจะมีประวัติและบุคลิกภำพแตกต่ำงจำกอัตลักษณ์ในโลกจริง โดยทัง้ โลกจริงและโลก
เสมือน มีแนวโน้มว่ำจะเชื่อมต่อกันมำกขึน้ เนื่องจำกกำรพัฒนำโลกเสมือน สร้ำงกำรเชื่อมต่อ
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กับประสำทสัมผัส ของมนุ ษ ย์ผ่ ำนปฏิสมั พันธ์ท่มี นุ ษ ย์ม ีต่ อ สื่อ และเทคโนโลยี เช่นโปรแกรม
ประยุกต์ส่วนใหญ่ เมือ่ ดำวน์โหลดมำใช้งำน ผูใ้ ช้จะเกิดควำมบันเทิงใจ เป็นต้น
Kennedy, Judd, and Waycott (2010) ศึกษำกลุ่ม Net Generation นักเรียนนักศึกษำ
อำยุ 17-26 ปี จำนวน 2,096 คน จำกมหำวิทยำลัย 3 แห่ง ด้วยกำรวิเครำะห์จดั กลุ่ม (Cluster
Analysis) จำกผลกำรวิจยั สำมำรถแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนตำมควำมถีใ่ นกำรใช้งำนเทคโนโลยีได้ 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) Power Users กลุ่มผูใ้ ช้มำก มีสดั ส่วนร้อยละ 14 กลุ่มนี้มอี ตั รำกำรใช้เทคโนโลยีสูงสุด
และมีควำมถี่ในกำรใช้สูงกว่ำกลุ่มอื่นอย่ำงมีนัย สำคัญ 2) Ordinary Users กลุ่มผู้ใช้ทวไป
ั ่ มี
สัดส่วนร้อยละ 27 ผู้เรียนกลุ่มนี้ใช้งำนเทคโนโลยีเว็บไซต์มำตรฐำน และโทรศัพท์มอื ถือเป็ น
ประจำ แต่ โดยเฉลี่ยไม่ชอบใช้งำนเทคโนโลยีเ กม และมีแ นวโน้ มจะไม่ผูกพันกับกิจกรรมที่
เกิดขึน้ บน Web 2.0 ทีเ่ ป็ น Web Publishing และกำรแชร์ไฟล์ 3) Irregular Users กลุ่มผูใ้ ช้ไม่
สม่ำเสมอ มีสดั ส่วนร้อยละ 14 ผูเ้ รียนกลุ่มนี้คล้ำยกับกลุ่ม Ordinary Users แต่มคี วำมถี่ในกำร
ใช้งำนเทคโนโลยีเพื่อทำกิจกรรมน้อยกว่ำ กลุ่มนี้เป็ นผูใ้ ช้ผใู้ ช้งำนเทคโนโลยีเว็บไซต์มำตรฐำน
และโทรศัพท์มอื ถือปำนกลำง นอกจำกนี้ยงั ใช้งำนเทคโนโลยีทุกชนิดน้ อย ยกเว้นเทคโนโลยี
Web 2.0 Publishing 4) Basic Users กลุ่มผูใ้ ช้พ้นื ฐำน มีสดั ส่วนร้อยละ กลุ่มนี้ใช้งำน
เทคโนโลยีใหม่น้อยมำก ใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์มำตรฐำนน้อยกว่ำสัปดำห์ละครัง้ /เดือนละครัง้ แต่
ก็เป็นกลุ่มทีใ่ ช้งำนโทรศัพท์มอื ถือรุน่ มำตรฐำนเป็ นประจำ
Kernan (2014) ได้ทำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ผู้ใช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ มี
ทัศนคติต่ออินเทอร์เน็ตในเชิงเครื่องจักรอัน ทำหน้ำที่เชื่อมต่อผู้ใช้งำนกับคนแปลกหน้ำ พบว่ำ
โดยควำมสนใจทัวไป
่ (Common Interest) หรือ โดยลักษณะทำงภูมศิ ำสตร์ (Geography)
น้อยลง แต่มที ศั นคติต่ออินเทอร์เน็ตว่ำเป็นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ผูใ้ ช้งำนมุง่ เน้นกำรพัฒนำ กำรขยำยขอบเขต
และกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ทม่ี อี ยูใ่ นชีวติ จริงเพิม่ ขึน้
Gochenour (2006) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับ พฤติกรรมกำรใช้งำนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษำปริญญำตรี พบว่ำ เป็ นกลุ่มที่ใช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เสมือนว่ำ
เป็ นโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในกำรสื่อสำรกับเครือข่ำยของเพื่อน และครอบครัวขณะทีเ่ ครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ถูก นำไปปรับประยุกต์ให้มรี ูปแบบกำรทำงำนเชิงเทคนิคที่หลำกหลำย กระนัน้ แก่น
สำคัญ ของเครือ ข่ำยสังคมออนไลน์ ยงั ต้อ งประกอบไปด้ว ย ประวัติย่อ ที่มองเห็นได้ (Visible
Profile) ซึ่งในส่ ว นนี้จะแสดงให้เ ห็นรำยชื่อ ของเพื่อ นที่มคี วำมสัมพันธ์ภำยใต้เ ครือ ข่ำย ( An
Articulated List of Friends) โดยเป็นผูท้ ใ่ี ช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์แบบเดียวกัน
Marwick and Boyd (2010) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับ วิธกี ำรทีแ่ ต่ละบุคคลซึง่ รูจ้ กั กัน
จำกต่ำงบริบท มำรวมตัวกันได้ในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ พบว่ำ กำรเชื่อมต่อรำยชื่อเพื่อน เมื่อ
เครือ ข่ำ ยสังคมออนไลน์ ไ ด้ร บั ควำมนิ ย มเพิ่ม ขึ้น ท ำให้เ กิดกำรเชื่อ มต่ อ กับ เพื่อ นที่ม ีค วำม
แตกต่ ำ งหลำกหลำยจำกบริบ ทต่ ำ ง ๆ สัง คมมำกขึ้น ก่ อ ให้เ กิ ด ควำมกว้ำ งของบริบ ททำง
ควำมสัมพันธ์ ตัวอย่ำงเช่น ผูใ้ ช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์หนึ่งคน สำมำรถมีเพื่อนในเครือข่ำย
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เป็ นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงำน หรือสมำชิกในโบสถ์กไ็ ด้ เป็ นต้น โดยกำรเพิม่ ขึน้ ของควำม
หลำกหลำยทำงควำมสัมพันธ์ลกั ษณะนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรณีศกึ ษำด้ำนกำรพังทลำยทำง
บริบท (Context Collapse) อันหมำยถึง วิธกี ำรที่แต่ล ะบุคคลซึ่งรู้จกั กันจำกต่ำงบริบท มำ
รวมตัวกันได้ในเครือข่ำยสังคมออนไลน์
Boyd and Ellison (2007) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ไว้ดำ้ นกำร
ให้บริกำรเว็บเบรำเซอร์ (Web Browser) ที่ต้องอำศัยกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Web-Based
Service) อั พบว่ำ จะประกอบด้วยคุณลักษณะคือ 1) สร้ำงประวัตยิ ่อทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสำธำรณะ
หรือกึง่ สำธำรณะ (Public or SemiPublic Profile) ภำยใต้ระบบทีเ่ กี่ยวข้องผูกพันกัน (Bounded
System) 2) เชื่อ มต่ อ รำยชื่อ ผู้ใ ช้งำนท่ำนอื่นกับผู้ท่มี คี วำมสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน และ 3)
มองเห็น (View) และข้ำมผ่ำน (Traverse) รำยชื่อของควำมสัมพันธ์ของตนเองและผูอ้ ่นื ภำยใน
ระบบได้
Jakins (2006) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ดำ้ นกำรส่วนหนึ่งของ
ควำมรุ่งเรืองด้ำนวัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วม (Participatory Culture) ทีเ่ สริมสร้ำงพลังให้ผใู้ ช้งำน
สำมำรถสร้ำงเนื้อหำด้วยตนเองได้ พบว่ำ วัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วมก็มแี ง่มุมที่ทำให้ผใู้ ช้งำนเกิด
ควำมไม่ปลอดภัยในชีวติ ประจำวันได้ โดยเกิดจำกกำรทีม่ ผี ู้ใช้งำนจำนวนหลำยพันคนสำมำรถ
มองเห็นกันได้ทุกครัง้ ที่เข้ำมำในเครือข่ำย ข้อเท็จจริงที่ผดิ พลำดจะถูกท้ำทำย กำรโกหกจะถูก
เปิดโปง และกำรลอกเลียนแบบโดยมิชอบด้วยกฎหมำย (Plagiarism) จะถูกเปิดเผยกล่ำวได้ว่ำ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ เป็ นเครือข่ำยทีน่ อกจำกจะเปิ ดโอกำสให้ผู้ใช้งำนมีส่วนร่วมซึง่ กันและ
กันแล้ว ยังเป็นเครือข่ำยทีเ่ ปิดโอกำสให้ผใู้ ช้งำนตรวจสอบกันเองด้วย

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
กำรศึกษำเรื่อง “ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพและดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ ” ครัง้ นี้ผู้ศึกษำได้กำหนดระเบียบวิธ ี
วิจยั ไว้มรี ำยละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
3.1 รูปแบบกำรศึกษำ
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 กำรทดสอบควำมเทีย่ วตรงและควำมน่ำเชื่อถือได้ของเครือ่ งมือ
3.6 สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ ครำะห์ขอ้ มูล

3.1 รูปแบบการศึกษา
กำรศึกษำในครัง้ นี้เป็ นกำรศึกษำในรูปแบบกำรวิจยั เชิงผสมผสำน (Mixed Method)
โดยใช้ก ำรวิจ ยั ปริมำณ (QuantitativeResearch) โดยมีแ บบสอบถำม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือ ที่ใช้ในกำรศึกษำ และเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีแบบสัมภำษณ์
(Interview) เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรศึกษำ

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 เชิ งปริ มาณ
1) ประชำกร
ประชำกรทีใ่ ช้ในกำรศึกษำครัง้ นี้คอื ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร
2) กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครัง้ นี้คอื ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนครโดย
ในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครัง้ นี้ ซง่ึ ไม่ทรำบจำนวนทีแ่ น่ นอน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกำหนด
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรในกำรคำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำงแบบไม่ทรำบจำนวนประชำกรที่
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แน่ นอน (ธำนินทร์ ศิลป์ จำรุ, 2553, น. 70) และกำหนดค่ำระดับควำมเชื่อมัน่ 95% จะมีควำม
คลำดเคลื่อนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ +5% จะได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรวิจยั จำนวน 400 คน
ดังนัน้ ในกำรศึกษำครัง้ นี้จะใช้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวนทัง้ หมด 400 คนโดยคัดกรองเฉพำะผู้
ที่แ สวงหำข้อ มูล ผ่ ำ นสื่อ ออนไลน์ แ ละเคยเดิน ทำงท่ อ งเที่ย วภำยในประเทศมำแล้ว เท่ ำ นั น้
ดำเนินกำรแบ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคคลกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) อำยุ 20-24
ปี จำนวน 200 คน และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital immigrant) อำยุ 35 ปีขน้ึ ไปจำนวน 200
คน โดยกำหนดกลุ่ มตัวอย่ำง โดยใช้สูต รแบบไม่ทรำบค่ ำประชำกรที่แน่ นอนและกำหนดค่ ำ
คลำดเคลื่อนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ +5% จะได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรวิจยั จำนวน 400 คน
3.2.2 เชิ งคุณภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญสำหรับกำรสัมภำษณ์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรแสวงหำข้อมูล
ข่ำวสำรกำรท่อ งเที่ยวไทยผ่ ำนสื่อ เว็บไซต์และกำรตัดสิน ใจท่อ งเที่ย วของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร จำกกลุ่มช่วงอำยุ 2 กลุ่ม ได้แก่
กำรเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ำ งครัง้ นี้ อำศัย ควำมสมัค รใจในกำรให้ค วำมร่ว มมือ ในกำรให้
สัม ภำษณ์ ส ำหรับ ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส ำคัญ คัด เลือ กมำจำกกำรสุ่ ม แบบเฉพำะเจำะจง ( Purposive
Sampling) จำกกลุ่มช่วงอำยุ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) อำยุ 14-24 ปี
จำนวน 10 รำย และ 2) กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital immigrant) อำยุ 35 ปีขน้ึ ไป จำนวน
10 รำย รวมทัง้ สิน้ 20 รำย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 การสุ่มตัวอย่างสาหรับเชิ งปริ มาณ
กำรศึกษำในครัง้ นี้ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบผสม (Mixed Sampling) โดยมีขนั ้ ตอนและ
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้วธิ กี ำรสุ่มตัวอย่ำงแบบโควต้ำ (Quota Sampling) โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มช่วงอำยุ คือ อำยุ 20-24 ปี จำนวน 200 คน และกลุ่มอำยุ 35 ปี ขน้ึ ไป จำนวน 200 คน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร
2) ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้วธิ กี ำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย
เก็บรวบรวมข้อ มูลตำมสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ในแต่ล ะสถำนที่อำทิ สถำนศึกษำบริษัทเอกชน
หน่ วยงำนรำชกำรห้ำงสรรพสินค้ำสถำนศึกษำที่อยู่อำศัยร้ำนให้บริกำรอินเทอร์เน็ตโดยมีกำร
สอบถำมคัดเลือก (Screening Question) บุคคลทีม่ พี ฤติกรรมกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต
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ผู้ ศึ ก ษำได้ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยวิธ ีแ จกแบบสอบถำมแก่ ก ลุ่ ม เป้ ำหมำยผู้ ซ่ึง มี
พฤติกรรมแสวงหำข้อมูล กำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออิ นเทอร์เน็ต ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหำนครที่ม ี
โอกำสจะพบกลุ่มเป้ำหมำย และดำเนินกำรเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่ำงจำนวนทัง้ หมด 400 คน
โดยแบ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคคลกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) อำยุ 20-24 ปี
จำนวน 200 คน และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) อำยุ 35 ปีขน้ึ ไป จำนวน 200 คน
3.3.2 การสุ่มตัวอย่างสาหรับเชิ งคุณภาพ
กำรเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ำ งครัง้ นี้ อำศัย ควำมสมัค รใจในกำรให้ค วำมร่ว มมือ ในกำรให้
สัม ภำษณ์ ส ำหรับ ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส ำคัญ คัด เลือ กมำจำกกำรสุ่ ม แบบเฉพำะเจำะจง ( Purposive
Sampling) จำกกลุ่มช่วงอำยุ 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) อำยุ อำยุ 20-24 ปี จำนวน 10 รำย
ดังนี้
(1) นำยนภดล แข็ง กำรนำนัก ศึก ษำมหำวิท ยำลัย มีป ระสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 1 ปี อำยุ 20 ปี
(2) นำยอนุ กู ล เพ็ช รยัง่ ยืน นัก ศึก ษำมหำวิท ยำลัย มีป ระสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 1 ปีอำยุ 20 ปี
(3) นำยวิช ัย มู ล ทองค ำนั ก ศึ ก ษำมหำวิท ยำลัย มีป ระสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 3 ปี อำยุ 20 ปี
(4) นำยณรงค์ช ัย มณีโ ชตินัก ศึก ษำมหำวิท ยำลัย มีป ระสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 1 ปี อำยุ 22 ปี
(5) นำงสำวพรพรรณ อนันต์โชตินักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์
กำรท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 3 ปี อำยุ 22 ปี
(6) นำงสำวมณีรตั น์ วงศ์เกตุ นักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี อำยุ 23 ปี
(7) นำยรณชัย บุญเลิศนักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว
ไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี อำยุ 23 ปี
(8) นำงสำวศรีสุดำ โพธิ ์ฉัตร นักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 3 ปี อำยุ 24 ปี
(9) นำยอิศรำ คงแดงนักศึกษำมหำวิทยำลัย มีประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ ว
ไม่ต่ำกว่ำ 4 ปี อำยุ 24 ปี
(10) นำยกิติพ ัน ธ์ คงเพ็ช รนั ก ศึก ษำมหำวิท ยำลัย มีป ระสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว ไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี อำยุ 24 ปี
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รำย ดังนี้

2) กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) อำยุ 35 ปี ข้นึ ไป จำนวน 10

1) นำยอนุ พ งศ์ พัฒ นแสงประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ประสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว 20 ปี อำยุ 49 ปี
2) นำยเทอดเกีย รติ ภำระจ่ำ ประกอบธุ ร กิจ ส่ ว นตัว ประสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว 19 ปี อำยุ 53 ปี
3) นำยวิษณุ แก้วอำนำจพนักงำนบริษทั เอกชน ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ ว
7 ปี อำยุ 36 ปี
4) นำงสำว อณุ ภำ อเสฮังภิมุข ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ ว 12 ปีอำยุ 42 ปี
5) นำงสำว ปภำวรินท์ วงษ์เกษ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ ว 10 ปี อำยุ 51 ปี
6) นำงสำว ทีพวรรณ บุญูทอง พนักงำนบริษัทเอกชน ประสบกำรณ์ กำร
ท่องเทีย่ ว 9 ปี อำยุ 43 ปี
7) นำงสำว มณีรตั น์ ขันทอง พนักงำนบริษัทเอกชน ประสบกำรณ์ กำร
ท่องเทีย่ ว 14 ปี อำยุ 40 ปี
8) นำงสำว วำสนำ ชัย โซต พนัก งำนบริษัท เอกชน ประสบกำรณ์ ก ำร
ท่องเทีย่ ว 7 ปีอำยุ 49 ปี
9) นำงสำว วิมลรัตน์ ดิ ์นวงษ์ยอด ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ ว 4 ปี อำยุ 39 ปี
10) นำงสำว สิรนิ ทิพย์ บุต ตำ พนักงำนบริษัทเอกชน ประสบกำรณ์ก ำร
ท่องเทีย่ ว 5 ปี อำยุ 41 ปี
จำกกลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มูล มีจ ำนวนรวมทัง้ สิ้น 20 รำย โดยคัด เลือ กแบบเฉพำะเจำะจง
(Purposive sampling) จำกผู้ใช้บริกำรที่มปี ระสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวผ่ำนกำรสังจองหรื
่
อซื้อ
แพคเก็จท่องเที่ยวภำยในประเทศจำกเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม 1 ชุดซึง่ เป็ นแบบสอบถำมชนิดปลำย
ปิ ด (Close-Ended Questionnaire) โดยให้กลุ่ มตัวอย่ำงเป็ นผู้ต อบแบบสอบถำมเอง(SelfAdministered Questionnaire) โดยแบ่งโครงสร้ำงของแบบสอบถำมออกเป็น 6 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 คำถำมคัดเลือกโดยแบ่งเป็นข้อคำถำม ได้แก่
1.1 ท่ำนอำยุเท่ำใด
1.2 ประสบกำรณ์กำรตัดสินใจวำงแผนท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อออนไลน์
ส่วนที่ 2 คำถำมเกี่ยวกับลักษณะลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำงโดยแบ่งเป็ น
ลักษณะทำงประชำกรทำงด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ ได้แก่ (เกษรำ เกิดมงคล, 2546)
2.1 ลักษณะทำงประชำกร ได้แก่ ลักษณะทำงด้ำนเพศอำยุระดับกำรศึกษำ
อำชีพสถำนภำพทำงครอบครัวรำยได้ต่อเดือนจำนวน 6 ข้อ
2.2 ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยได้แก่ ควำมบ่อยครัง้ ที่
เดินทำงท่อ งเที่ยวระยะเวลำในกำรเดินทำงท่อ งเที่ยวแต่ ล ะครัง้ โดยเฉลี่ยผู้ร่ว มเดินทำงและ
ประเภทสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีช่ อบเดินทำงไปเทีย่ วจำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 คำถำมเกีย่ วกับลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ และ
ดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ประกอบด้วย
3.1 ประเภทของเว็บไซต์ทเ่ี ข้ำไปแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วจำนวน 11 ข้อ
3.2 กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ในประเด็นต่ำงๆ
จำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดินทำงด้ำนที่พกั และด้ำนอำหำรและ
เครือ่ งดื่ม จำนวน 20 ข้อ
คำถำมเกีย่ วกับพฤติกรรมกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์มจี ำนวน
รวมทัง้ หมด 31 ข้อ
ส่วนที่ 4 ประสบกำรณ์ ก ำรท่อ งเที่ยวภำยในประเทศไทยได้แก่ ระยะเวลำกำรใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ ตตัง้ แต่ อดีต จนถึง ป จั จุบนั ควำมบ่อยในกำรใช้ส่อื อินเทอร์เ น็ตระยะเวลำกำรใช้ส่อื
อินเทอร์เน็ตในแต่ละครัง้ ช่วงเวลำกำรใช้ส่อื อินเทอร์เ น็ตในแต่ละวันสถำนทีท่ ่ใี ช้ส่อื อินเทอร์เน็ต
เป็นประจำวัตถุประสงค์ของกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตจำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 5 กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ ได้แก่ ด้ำนสถำนที่
ท่องเทีย่ วด้ำนกำรเดินทำงด้ำนทีพ่ กั และด้ำนอำหำรและเครือ่ งดื่ม จำนวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 6 คำถำมเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว
ด้ำนกำรเดินทำงด้ำนทีพ่ กั และด้ำนอำหำรและเครือ่ งดื่มจำนวน 20 ข้อ
กำรวัดค่ำตัวแปรพฤติกรรมกรรมแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต
ผู้ ศึ ก ษำประเมิน ควำมบ่ อ ยครัง้ ในกำรเข้ ำ แสวงหำข้ อ มู ล กำรท่ อ งเที่ย วผ่ ำ นสื่ อ
อินเทอร์เน็ตโดยใช้คำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำให้ผู้ต อบแบบสอบถำมให้น้ ำหนักจำก
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับจำกสูงทีส่ ุดถึงต่ ำทีส่ ุดโดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอำด, 2549)
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เข้ำบ่อยมำกทีส่ ุด
ให้
5
คะแนน
เข้ำบ่อยมำก
ให้
4
คะแนน
เข้ำบ่อยปำนกลำง
ให้
3
คะแนน
เข้ำบ่อยน้อย
ให้
2
คะแนน
เข้ำบ่อยน้อยทีส่ ุด
ให้
1
คะแนน
จำกนัน้ ได้ใ ช้เ กณฑ์กำรให้ค ะแนนค่ ำเฉลี่ยในกำรแปลควำมหำยของระดับของควำม
บ่อยครัง้ ในกำรเข้ำแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่อ อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจัด
เกณฑ์แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มำกทีส่ ุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยทีส่ ุด
กำรวัดค่ำตัวแปรกำรตัดสินใจ
ผู้ศึก ษำประเมิน ควำมบ่ อ ยครัง้ ในกำรใช้ข้อ มูล ท่ อ งเที่ย วที่ก ลุ่ มตัว อย่ำ งได้ต ัดสินใจ
เดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศหลังจำกแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตโดย
ใช้คำถำมแบบให้เลือกตอบโดยกำหนดค่ำเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
ใช้ทุกครัง้
ให้
5
คะแนน
ใช้บำงครัง้
ให้
4
คะแนน
ใช้บำ้ งไม่ใช้บำ้ ง
ให้
3
คะแนน
ไม่ค่อนใช้ถำ้ ไม่จำเป็น ให้
2
คะแนน
ไม่เคยใช้เลย
ให้
1
คะแนน
จำกนัน้ ได้ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนค่ำเฉลี่ยในกำรแปลควำมหมำยของกำรนำข้อมูลมำ
วำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจัดเกณฑ์แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ดังนี้
จำนวนค่ำคะแนนสูงสุด–จำนวนค่ำคะแนนต่ ำสุด =
5 - 1 = 0.80
จำนวนค่ำคะแนนทัง้ หมด
5
1.00-1.80

หมำยถึง

1.81-2.60

หมำยถึง

2.61-3.40

หมำยถึง

3.41-4.20

หมำยถึง

4.21-5.00

หมำยถึง

มีกำรนำข้อมูลไปช่วยในกำรตัดสินใจเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศน้อยทีส่ ุด
มีกำรนำข้อมูลไปช่วยในกำรตัดสินใจเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศน้อย
มีกำรนำข้อมูลไปช่วยในกำรตัดสินใจเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศปำนกลำง
มีกำรนำข้อมูลไปช่วยในกำรตัดสินใจเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศมำก
มีกำรนำข้อมูลไปช่วยในกำรตัดสินใจเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศมำกทีส่ ุด
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นอกจำกนี้ผศู้ กึ ษำยังประประเมินควำมบ่อยครัง้ ในกำรนำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วทีแ่ สวงหำ
ได้จำกสื่อ อินเทอร์เ น็ ตไปใช้ ในกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศอีกด้วยโดยใช้
คำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำให้ผตู้ อบแบบสอบถำมให้น้ ำหนักจำกมำตรำส่วนประมำณค่ำ
5 ระดับจำกสูงทีส่ ุดถึงต่ำทีส่ ุดโดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2549)
ใช้บ่อยมำกทีส่ ุด
ให้
5
คะแนน
ใช้บ่อยมำก
ให้
4
คะแนน
ใช้บ่อยปำนกลำง
ให้
3
คะแนน
ใช้บ่อยน้อย
ให้
2
คะแนน
ใช้บ่อยน้อยทีส่ ุด
ให้
1
คะแนน
จำกนัน้ ได้ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนค่ำเฉลี่ยในกำรแปลควำมหมำยของระดับของควำม
มำกน้ อ ยในกำรนำข้อ มูล กำรท่ อ งเที่ย วด้ำนต่ ำ ง ๆ จำกสื่อ อินเทอร์เ น็ ต ไปช่ ว ยในใช้ในกำร
ตัดสินใจเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศโดยจัดเกณฑ์แบ่งเป็ น 5 ระดับดังนี้
จำนวนค่ำคะแนนสูงสุด–จำนวนค่ำคะแนนต่ ำสุด
จำนวนค่ำคะแนนทัง้ หมด

1.00-1.80

หมำยถึง

1.81-2.60

หมำยถึง

2.61-3.40

หมำยถึง

3.41-4.20

หมำยถึง

4.21-5.00

หมำยถึง

=5–1
5
= 0.80

มีกำรนำข้อมูลมำวำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศน้อยทีส่ ุด
มีกำรนำข้อมูลมำวำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศน้อย
มีกำรนำข้อมูลมำวำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศปำนกลำง
มีกำรนำข้อมูลมำวำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศมำก
มีกำรนำข้อมูลมำวำงแผนกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศมำกทีส่ ุด

3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ
สำหรับกำรศึกษำเชิงคุณภำพนี้ จะใช้แบบสัมภำษณ์เกีย่ วกับ ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ ว
และกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่ มดิจทิ ลั เนทีพและดิจทิ ลั อิมมิแก
รนด์โดยสัมภำษณ์ เ กี่ยวกับ พฤติกรรมกำรแสวงหำข้อ มูล ข่ำวสำรกำรท่อ งเที่ยวไทยผ่ ำนสื่อ
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เว็บไซต์และกำรตัดสินใจท่องเที่ยวของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครมีลกั ษณะปลำยเปิ ด
ชนิดเติมคำ ประกอบด้วยคำถำม 2 ส่วนหลักของพฤติกรรม ดังนี้
1) ประสบกำรณ์ กำรท่อ งเที่ยวและกำรแสวงหำข้อ มูล กำรท่ อ งเที่ย วผ่ ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของท่ำน เป็ น
อย่ำงไร
(1) ควำมบ่อยครัง้ ทีไ่ ปท่องเทีย่ วมีควำมบ่อยครัง้ มำกน้อยเพียงใด
(2) เทีย่ วทีไ่ หน วำงแผนเดินทำงไป และตัดสินใจจำกปจั จัยใดหรือเหตุผล
อย่ำงไรบ้ำง
(3) กระบวนกำรค้นหำข้อมูลในเว็บไซต์กำรท่องเที่ยว ท่ำนค้นหำอย่ำงไร
บ้ำง บ่อยครัง้ เพียงไร
(4) ข้อมูลทีท่ ่ำนแสวงหำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์กำรท่องเทีย่ วต่ำง ๆ
เป็นข้อมูลเกีย่ วกับอะไรบ้ำง
2) กำรตัดสินใจท่องเที่ยวของผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ เป็นอย่ำงไร
(1) ท่ำนตัดสินใจท่อ งเที่ยวโดยเลือ กประเภทของกำรท่ อ งเที่ย วแบบใด
อย่ำงไรบ้ำง
(2) เลือกท่องเทีย่ วอย่ำงไร
(3) ปจั จัยทีท่ ำให้ท่ำนตัดสินใจท่องเทีย่ วคืออะไร
(4) ควำมคิด เห็น ทัว่ ไประหว่ ำ งกำรท่ อ งเที่ย วกับ วิถีชีว ิต ที่ท ำให้ส นใจ
เดินทำงท่องเทีย่ ว

3.5 การทดสอบความเที่ยวตรงและความน่ าเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
ในกำรศึกษำครัง้ นี้ผู้ศกึ ษำได้ทำกำรทดสอบควำมเทีย่ งตรง (Validity) และควำมเชื่อถือได้
(Reliability) ของแบบสอบถำมก่อนนำแบบสอบถำมไปเก็บข้อมูลจริงดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด,
2549)
1) ทดสอบควำมเที่ย งตรง (Validity) โดยกำรน ำแบบสอบถำมไปปรึก ษำ
ผูเ้ ชีย่ วชำญในส่วนของเนื้อหำและภำษำทีใ่ ช้ (Content Validity) ตลอดจนควำมครอบคลุมของ
ประเด็นคำถำม
2) ทดสอบควำมเชื่อได้ถือ (Reliability) โดยกำรนำแบบสอบถำมไปทดสอบ
ก่อนนำไปใช้ได้จริง (Pre-test) กับกลุ่มคนทีใ่ ช้ส่อื อินเทอร์เน็ตจำนวนทัง้ สิน้ 30 คนแล้วจึงนำไป
ทดสอบหำค่ำควำมเชื่อมันของแบบสอบถำมในส่
่
วนที่ 2 และ 3 โดยใช้วธิ สี มั ประสิทธิ ์อัลฟำ
(Alpha-Coefficient) ของ Cronbachซึง่ มีสตู รดังนี้
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k
S2 i
S2 t

=
=
=
=

ค่ำสัมประสิทธิ ์ของควำมเชื่อมัน่
จำนวนข้อของแบบแบบสอบถำม
ควำมแปรปรวน (variance) ของข้อ i
ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม

ในกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ ์ควำมเชื่อมันของแบบสอบถำมพบว่
่
ำได้ค่ำควำมเชื่อมัน่
ของแบบสอบถำมเท่ำกับ 0.944 ซึ่งจำกกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ ์ของควำมน่ ำเชื่อถือ
(Reliability Coefficient) ของแบบสอบถำมผลทีไ่ ด้นนั ้ มีค่ำมำกกว่ำ 0.8 ซึ่งมีค่ำควำมเชื่อถือ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรเก็บข้อมูล (บุญชม ศรีสะอำด, 2549)

3.6 สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริ มาณ
เมื่อทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงส่งไปลงรหัส
(Coding) และคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อคำนวณค่ำสถิตติ ่ำง ๆ
และอธิบำยผลกำรศึกษำโดยแยกออกเป็น
1) กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำ
ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลีย่ (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
เพื่อใช้อธิบำยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่ำงในเรื่องลักษณะทำงประชำกรซึง่ ประกอบด้วยลักษณะ
ทำงประชำกรพฤติก รรมกำรใช้อินเทอร์เ น็ ตทัวไปและพฤติ
่
กรรมกำรท่อ งเที่ยวทัวไปโดยจะ
่
นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตำรำงแจกแจงควำมถี่
2) กำรวิเ ครำะห์ข้อมูล สถิติเ ชิงอนุ มำน (Inferential Statistics) ได้แก่ กำร
ทดสอบค่ำ T (T-Test) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลีย่ ของกลุ่มตัวแปรอิสระตำมสมมติฐำนแต่ละข้อ
3.6.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
2) จ ำแนกและจัด ระบบข้อ มู ล เป็ น กำรน ำข้อ มูล ที่ไ ด้ น ำมำจ ำแนกและจัด
หมวดหมูอ่ อกให้เป็นระบบ
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3) วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรตีควำมสร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)
เป็นกำรนำข้อมูลทีไ่ ด้จำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มำวิเครำะห์เพื่อหำบทสรุปร่วมกันของเรือง
นัน้
4) นำเสนอข้อมูลเป็นข้อควำมแบบบรรยำย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรศึกษำเรื่อง ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ ำ นเว็บ ไซต์ของกลุ่ มดิจทิ ัล เนทีพ และดิจ ิทลั อิ มมิแกรนด์มวี ัต ถุ ป ระสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อ ศึก ษำ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำร
ตัดสินใจท่อ งเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่อ งเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ( Digital
Natives) 2) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแ กรนด์ (Digital Immigrant) และ 3) เพื่อ ศึกษำประสบกำรณ์ กำรท่อ งเที่ยวและกำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและ
กำรตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
(Digital Immigrant) ทีแ่ ตกต่ำงกันมีผลกำรรำยงำนผล แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนปริมำณ และ
ส่วนคุณภำพดังนี้

. ส่วนที่ 1 ผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
4.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรของผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ
และดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
4.1.2 ตอนที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ และดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
4.1.3 ตอนที่ 3 ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ
และดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
4.1.4 ตอนที่ 4 กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เน
ทีพ และดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
4.1.5 ตอนที่ 5 กำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ และดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
4.1.6 ตอนที่ 6 กำรทดสอบสมมติฐำน
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4.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถามของกลุ่ม
ดิ จิทลั เนทีพ และดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
ตารางที่ 4.1 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมเพศ
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
107
53.5
93
46.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
112
56.0
88
44.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่เป็ นเพศ ชำย
จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 และ เพศ หญิง จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่เป็ นเพศ ชำย จำนวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ
. และเพศ หญิง จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0
ตารางที่ 4.2 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมอำยุ
อายุ
20 - 24 ปี
35 - 39 ปี
40 - 44 ปี
45 - 49 ปี
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
200
100.0
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
126
63.0
54
27.0
20
10.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มอี ำยุ 20 - 24
ปี จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มอี ำยุ 35 - 39 ปี จำนวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.0 รองลงมำ 40 - 44 ปี จำนวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 และ 45 - 49 ปี จำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.0
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ/ปวช./
ปวส.หรืออนุปริญญำ
ปริญญำตรี
ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
-

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
18
9.0

58

29.0

32

16.0

142
200

71.0
100.0

103
47
200

51.5
23.5
100.0

จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มรี ะดับกำรศึกษำ
ปริญ ญำตรีจ ำนวน 142 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 71.0 รองลงมำ มัธ ยมศึก ษำ/ปวช./ปวส.หรือ
อนุปริญญำจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มรี ะดับกำรศึกษำปริญญำตรีจำนวน 103 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.5 รองลงมำ ปริญญำโทหรือสูงกว่ำจำนวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และ
มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส.หรืออนุปริญญำจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
ตารางที่ 4.4 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมอำชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นิสติ /นักศึกษำ
ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ
พนักงำนบริษทั /ลูกจ้ำง
เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
แม่บำ้ น/เกษียณ
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
43
21.5

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
-

20

10.0

39

19.5

111

55.5

87

43.5

26
200

13.0
100.0

74
200

37.0
100.0
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จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มอี ำชีพพนักงำน
บริษทั /ลูกจ้ำงเอกชน จำนวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5 รองลงมำ นักเรียน/นิสติ /นักศึกษำ
จำนวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 และ ประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มอี ำชีพพนักงำนบริษทั /ลูกจ้ำงเอกชนจำนวน 87
คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมำ ประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0
และ ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5
ตารางที่ 4.5 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมสถำนภำพ
สถานภาพ
โสด
สมรสมีบุตร
สมรสไม่มบี ุตร
หย่ำร้ำง /หม้ำย
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
120
60.0
32
16.0
48
24.0
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
107
53.5
24
12.0
43
21.5
26
13.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.5 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มสี ถำนภำพโสด
จำนวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 รองลงมำ สมรสไม่มบี ุตร จำนวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.0 และ สมรสมีบุตรจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มสี ถำนภำพโสด จำนวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.5 รองลงมำ สมรสไม่มบี ุตร จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ หย่ำร้ำง /หม้ำยจำนวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมรำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ำกว่ำ 5,000 บำท
5,000-15,000 บำท
15,001-25,000 บำท
25,001-35,000 บำท
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
5
2.5
99
49.5
49
24.5
47
23.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
86
43.0
49
24.5
40
20.0
25
12.5
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4. พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่รำยได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 5,000-15,000 บำทจำนวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 รองลงมำ รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน
15,001-25,000 บำทจำนวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 และ รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,00135,000 บำทจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท จำนวน
86 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 รองลงมำ รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,000-15,000 บำทจำนวน 49 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.5 และ รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001-25,000 บำทจำนวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.0
4.1.2 ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการใช้สื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิ จิทลั เนทีพและ
ดิ จิทอั ลอิ มมิ แกรนด์
ตารางที่ 4.7 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมระยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ต่อปี
ระยะเวลาการใช้สื่อ
เว็บไซต์ต่อปี
น้อยกว่ำ 3 ปี
3-6 ปี
7-10 ปี
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
131
65.5
69
34.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
112
56.0
64
32.0
24
12.0
200
100.0
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จำกตำรำงที่ 4.7 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำกำร
ใช้ส่อื เว็บไซต์ 3-6 ปีจำนวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.5 รองลงมำ 7-10 ปีจำนวน 69 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.5
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์น้อยกว่ำ 3 ปีจำนวน
112 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมำ 3-6 ปีจำนวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 และ 7-10 ปี
จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0
ตารางที่ 4.8 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมควำมบ่อยในกำรใช้ส่อื เว็บไซต์
ความบ่อยในการใช้สื่อ
เว็บไซต์
1-2 วัน/สัปดำห์
3-4 วัน/สัปดำห์
5-6 วัน/สัปดำห์
ทุกวัน
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
21
10.5
179
89.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
20
10.0
119
59.5
61
30.5
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.8 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มคี วำมบ่อยใน
กำรใช้ส่อื เว็บไซต์ทุกวันจำนวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.5 รองลงมำ 5-6 วัน/สัปดำห์จำนวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มคี วำมบ่อยในกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ 3-4 วัน/สัปดำห์
จำนวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 รองลงมำ 5-6 วัน/สัปดำห์ จำนวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.5 และ 1-2 วัน/สัปดำห์จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0
ตารางที่ 4.9 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมระยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ต่อวัน
ระยะเวลาการใช้สื่อ
เว็บไซต์ต่อวัน
น้อยกว่ำ 3 ชัวโมง
่
3-5 ชัวโมง
่
6-8 ชัวโมง
่
มำกกว่ำ 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
16
8.0
12
6.0
23
11.5
149
74.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
110
55.0
74
37.0
16
8.0
200
100.0
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จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำกำร
ใช้ส่อื เว็บไซต์มำกกว่ำ 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปจำนวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.5 รองลงมำ 6-8
ชัวโมง
่ จำนวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และ น้อยกว่ำ 3 ชัวโมงจ
่
ำนวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ น้อยกว่ำ 3 ชัวโมง
่
จำนวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.0 รองลงมำ 3-5 ชัวโมงจ
่
ำนวน 74คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0
และ มำกกว่ำ 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0
ตารางที่ 4.10 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมช่วงเวลำทีเ่ ลือกใช้ส่อื เว็บไซต์
ช่วงเวลาที่เลือกใช้สื่อ
เว็บไซต์
06.00-09.00 น.
09.01-12.00 น.
12.01-15.00 น.
15.01-18.00 น.
18.01-21.00 น.
00.01-03.00 น.
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
52
26.0
68
34.0
36
18.0
44
22.0
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
29
14.5
23
11.5
50
25.0
88
44.0
10
5.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.10 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มชี ่วงเวลำที่
เลือกใช้ส่อื เว็บไซต์ 15.01-18.00 น.จำนวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมำ 12.01-15.00 น.
จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ 00.01-03.00 น.จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มชี ่วงเวลำที่เลือกใช้ส่อื เว็บไซต์ 15.01-18.00 น.
จำนวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 รองลงมำ 12.01-15.00 น. จำนวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.0 และ 06.00-09.00 น. จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมสถำนทีท่ ใ่ี ช้ส่อื เว็บไซต์
สถานที่ที่ใช้สื่อเว็บไซต์
บ้ำน
โรงเรียน/สถำนศึกษำ
ร้ำนบริกำรอินเทอร์เน็ต
ทีท่ ำงำน
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
7
3.5
58
29.0
135
67.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
110
55.0
17
8.5
73
36.5
17
8.5

จำกตำรำงที่ 4. พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มสี ถำนทีท่ ใ่ี ช้
สื่อเว็บไซต์คอื ที่ทำงำนจำนวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.5 รองลงมำ โรงเรียน/สถำนศึกษำ
จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ บ้ำนจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มสี ถำนทีท่ ใ่ี ช้ส่อื เว็บไซต์ คือ บ้ำนจำนวน 110 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.0 รองลงมำ ที่ทำงำนจำนวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 และ ร้ำนบริกำร
อินเทอร์เน็ตจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5
ตารางที่ 4.12 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำม จุดมุง่ หมำยของกำรใช้ส่อื เว็บไซต์
จุดมุ่งหมายของการใช้สื่อเว็บไซต์

อีเมล์
อ่ำนหรือแสดงควำมเห็นบนบอร์ดและเขียนบล็อก
เล่นเกมส์
ค้นหำข้อมูลและติดตำมข่ำวตำมเว็บข่ำว
ชมสินค้ำโดยอำจจะซือ้ หรือไม่กไ็ ด้
ดำวน์โหลดซอฟแวร์/เกมส์/ภำพยนตร์หรือเพลง
แชท/สือ่ สำรในชุมชนออนไลน์เช่นfacebook, twitter,
instagram
ฟงั เพลง/ดูภำพยนตร์/ดูดวง/ดูกฬี ำ/ชมทีวหี รือวิทยุ
ออนไลน์/คลิปวีดโี อ
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ
แกรนด์
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
13
6.5
6
3.0
39
19.5
13
6.5
20
10.0
18
9.0
25
12.5
19
9.5
30
15.0
17
8.5
54

27.0

75

37.5

30

15.0

41

20.5

200

100.0

200

100.0
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จำกตำรำงที่ 4.12 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มจี ุดมุ่งหมำย
ของกำรใช้ส่อื เว็บไซต์คอื ออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram จำนวน 54 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.0 รองลงมำ อ่ำนหรือแสดงควำมเห็นบนบอร์ดและเขียนบล็อก จำนวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 19.5 และ ฟงั เพลง/ดูภำพยนตร์/ดูดวง/ดูกฬี ำ/ชมทีวหี รือวิทยุออนไลน์/คลิปวีดโี อ
จำนวน คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
ส่วนกลุ่ มดิจทิ ลั อิมมิแ กรนด์ส่วนใหญ่มจี ุดมุ่งหมำยของกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ คือ แชท/
สื่อสำรในชุมชนออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram จำนวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.5 รองลงมำ ฟงั เพลง/ดูภำพยนตร์/ดูดวง/ดูกฬี ำ/ชมทีวหี รือวิทยุออนไลน์/คลิปวีดโี อ จำนวน
41 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และ ชมสินค้ำโดยอำจจะซือ้ หรือไม่กไ็ ด้จำนวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.0
4.1.3 ตอนที่ 3 ประสบการณ์ การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของกลุ่ม
ดิ จิทลั เนทีพและดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
ตารางที่ 4.13 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำมควำมถี่
ความถี่
1-3 ครัง้ /ปี
10-12 ครัง้ /ปี
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
182
91.0
18
9.0
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
168
84.0
32
16.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.13 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ ส่วนใหญ่มคี วำมถี่ใน
กำรท่องเทีย่ ว 1-3 ครัง้ /ปี จำนวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.0 รองลงมำ 10-12 ครัง้ /ปี จำนวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มคี วำมถี่ในกำรท่องเทีย่ ว 1-3 ครัง้ /ปีจำนวน 168
คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมำ 10-12 ครัง้ /ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำม ค่ำใช้จำ่ ยในกำรท่องเทีย่ ว
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ต่ำกว่ำ 5,000 บำท
5,000-15,000 บำท
15,001-25,000 บำท
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
45
22.5
90
45.0
65
32.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
46
23.0
88
44.0
66
33.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.14 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มคี ่ำใช้จ่ำยใน
กำรท่องเทีย่ ว 5,000-15,000 บำทจำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมำ 15,001-25,000
บำทจำนวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5 และ ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทจำนวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.5
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มคี ่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเทีย่ ว 5,000-15,000 บำท
จำนวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 รองลงมำ 15,001-25,000 บำทจำนวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.0 และ ต่ำกว่ำ 5,000 บำทจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0
ตารางที่ 4.15 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำม ระยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละ
ครัง้
ระยะเวลาในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวแต่ละครัง้
1-2 วัน
3-4 วัน
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
110
55.0
90
45.0
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
108
54.0
92
46.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.15 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำใน
กำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ 1-2 วันจำนวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.0 รองลงมำ 3-4 วัน
จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ 1-2
วันจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมำ 3-4 วัน จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำม ผูร้ ว่ มเดินทำง
ผูร้ ่วมเดิ นทาง
1-2 คน
3-5 คน
7-10 คน
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
50
25.0
107
53.5
43
21.5
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
28
14.0
116
58.0
56
28.0
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.16 พบว่ ำ ผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีฟ ส่ ว นใหญ่ ม ีผู้ร่ ว ม
เดินทำง 3-5 คนจำนวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 รองลงมำ 1-2 คน จำนวน 50 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.0 และ 7-10 คนจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มผี รู้ ่วมเดินทำง 3-5 คนจำนวน 116 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.0 รองลงมำ 7-10 คน จำนวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และ 1-2 คนจำนวน 28คน
คิดเป็นร้อยละ 14.0
ตารางที่ 4.17 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำม วันทีเ่ ลือกเดินทำง
วันที่เลือกเดิ นทาง
วันธรรมดำ/วันทำงำน
วันหยุดเสำร์-อำทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดลำพักร้อน/ปิดภำคเรียน
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
104
52.0
58
29.0
38
19.0
200
100.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
90
45.0
73
36.5
37
18.5
200
100.0

จำกตำรำงที่ 4.17 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มวี นั ที่เลือก
เดินทำงเป็น วันหยุดเสำร์-อำทิตย์จำนวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 รองลงมำ วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ จำนวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.0 และ วันหยุดลำพักร้อน/ปิ ดภำคเรียนจำนวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มวี นั ที่เลือกเดินทำงเป็ น วันธรรมดำ/วันทำงำน
จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมำ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.5 และ วันหยุดลำพักร้อน/ปิดภำคเรียนจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่ำควำมถี่ ร้อยละ จำแนกตำม ประเภทของกำรท่องเทีย่ ว
ประเภทของการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
แหล่งท่องเทีย่ วทำง
ประวัตศิ ำสตร์
แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ
แหล่งท่องเทีย่ วทำงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพน้ำพุ
ร้อนธรรมชำติ
แหล่งท่องเทีย่ วประเภท
ชำยหำด
แหล่งท่องเทีย่ วประเภทน้ ำตก
แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ
ประเภทถ้ำ
แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ
ประเภทเกำะ
แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ
ประเภทแก่ง
รวม

กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ
จานวน
ร้อยละ
20
10.0

กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
จานวน
ร้อยละ
13
6.5

-

-

50

25.0

64
-

32.0
-

22
29

11.0
14.5

-

-

15

7.5

63

31.5

41

20.5

30

15.0

22

11.0

1

.5

8

4.0

16

8.0

-

-

6

3.0

-

-

200

100.0

200

100.0

จำกตำรำงที่ 4.18 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟส่วนใหญ่มปี ระเภทของ
กำรท่องเที่ยวคือ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติจำนวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 รองลงมำ
แหล่ งท่อ งเที่ยวประเภทชำยหำด จำนวน 63 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 31.5 และ แหล่งท่อ งเที่ยว
ประเภทน้ำตกจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ส่วนใหญ่มปี ระเภทของกำรท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยว
ทำงประวัติศำสตร์จำนวน 50 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 25.0 รองลงมำ แหล่งท่องเที่ยวประเภท
ชำยหำดจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ แหล่งท่องเทีย่ วทำงวัฒนธรรมจำนวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.5
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนข้อมูลท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตจำกเว็บไซต์เกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ วด้ำนเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ
ด้านเว็บไซต์
(กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ)
1. www.pantip. com
(เว็บไซต์พนั ทิป.คอม)
2. www.moohin.com
(เว็บไซต์หมูหนิ่ )
3. www.agoda.com
(เว็บไซต์อโกด้ำ)
4. www.sanook.com
(เว็บไซต์สนุกดอทคอม)
5. www.relaxy.com
(เว็บไซต์รเี ล็กซ์ซ)่ี
6. www.tourismthailand.org
(เว็บไซต์ของกำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
หรือททท.)
7. www.tourismthailand.org/
chiangmai(เว็บไซต์ททท. สำนักงำนต่ำงๆ
ภำยในประเทศ
เช่นททท.สำนักงำนเชียงใหม่)
8. www.lampang.go.th,www.prae.go.th
(เว็บไซต์ประจำจังหวัดเช่น)
9. www.dnp. go.th
( เว็บไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ปำ่
และพันธุพ์ ชื )
10. www.siamtourism.info
(เว็บไซต์คน้ หำข้อมูลท่องเทีย่ ว
76 จังหวัด)
รวม

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

違

S.D.

แปลผล

4.44

0.662

4.35

0.564

4.08

0.683

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก

4.18

0.562

มำก

4.20

0.616

มำก

4.14

0.602

มำก

( .)
54
(27.0)
52
(26.0)
61
(30.5)
52
(26.0)

( .)
109
(54.5)
131
(65.5)
117
58.5)
124
(62.0)

(.)
36
(18.0)
17
(8.5)
22
11.0)
24
(12.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.5)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

38
(19.0)

132
(66.0)

30
(15.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.04

0.583

มำก

66
(33.0)
89
(44.5)

124
(62.0)
111
(55.5)

10
(5.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.28

0.551

4.45

0.498

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

102
(51.0)

93
(46.5)

5
(2.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.49

0.549

มำก
ทีส่ ุด

4.26

0.587

มำก
ทีส่ ุด

( .)

( .)

(.)

จำกตำรำงที่ 4. 9 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่ มดิจทิ ลั เนทีฟมีกำรแสวงหำข้อ มูล
ท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตจำกเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับ มำก
ที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.26 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อพบว่ำ www.siamtourism.info (เว็บไซต์
ค้น หำข้อ มูล ท่ อ งเที่ย ว 76 จัง หวัด ) อยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำ เฉลี่ยเท่ำ กับ 4.49 รองลงมำ
www.dnp. go.th (เว็บไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ป่ำและพันธุพ์ ชื ) อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.45 www.pantip.com (เว็บไซต์พนั ทิป.คอม) อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.44 www.moohin.com (เว็บไซต์หมูหนิ่ ) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.35
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www.lampang.go.th, www.prae.go.th (เว็บไซต์ประจำจังหวัด) อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.28 www.relaxy.com (เว็บไซต์รเี ล็กซ์ซ่)ี อยู่ในระดับมำกมีค่ ำเฉลี่ยเท่ำ กับ 4.20
www.sanook.com (เว็บ ไซต์ ส นุ ก ดอทคอม) อยู่ใ นระดับ มำกมีค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำ กับ 4.18 www.
tourismthailand.org (เว็บไซต์ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.) อยู่ในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 www.agoda.com (เว็บไซต์ อโกด้ำ) อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.08 และ www.tourismthailand.org/chiangmai (เว็บไซต์ ททท. สำนักงำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ
เช่น ททท.สำนักงำนเชียงใหม่) อยูใ่ นระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.04
ตารางที่ 4.20 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนข้อมูลท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตจำกเว็บไซต์เกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ วด้ำนเว็บไซต์ ของกลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแกรนด์
ด้านเว็บไซต์
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์)
1. www.pantip. com
(เว็บไซต์พนั ทิป.คอม)
2. www.moohin.com
(เว็บไซต์หมูหนิ่ )
3. www.agoda.com
(เว็บไซต์อโกด้ำ)
4. www.sanook.com
(เว็บไซต์สนุกดอทคอม)
5. www.relaxy.com
(เว็บไซต์รเี ล็กซ์ซ)่ี
6. www.tourismthailand.org
(เว็บไซต์ของกำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
หรือททท.)
7. www.tourismthailand.org/
chiangmai(เว็บไซต์ททท. สำนักงำนต่ำงๆ
ภำยในประเทศ
เช่นททท.สำนักงำนเชียงใหม่)
8. www.lampang.go.th,www.prae.go.th
(เว็บไซต์ประจำจังหวัดเช่น)
9. www.dnp. go.th
(เว็บไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ปำ่ และ
พันธุพ์ ชื )
10. www.siamtourism.info
(เว็บไซต์คน้ หำข้อมูลท่องเทีย่ ว
76 จังหวัด)
รวม

มาก
ที่สดุ
107
(53.5)
81
(40.5)
54
(27.0)
54
(27.0)
73
(36.5)
63
(31.5)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

แปล
ผล
4.48 0.601 มำก
ทีส่ ุด
4.35 0.590 มำก
ทีส่ ุด
4.08 0.675 มำก

30
(15.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.02 0.567

มำก

123
(61.5)
114
(57.0)

10
(5.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.29 0.553

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

90
(45.0)

5
(2.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.50 0.549

มำก
ทีส่ ุด

4.28 0.587

มำก
ทีส่ ุด

มาก

น้ อย

82
(41.0)
107
(53.5)
108
(54.0)
127
(63.5)
103
(51.5)
118
(59.0)

ปาน
กลาง
11
(5.5)
12
(6.0)
38
(19.0)
19
(9.5)
24
(12.0)
19
(9.5)

34
(17.0)

136
(68.0)

67
(33.5)
86
(43.0)
105
(52.5)

違

S.D.

4.18 0.580

มำก

4.25 0.654

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

4.22 0.603

4.43 0.496
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จำกตำรำงที่ 4.20 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรแสวงหำ
ข้อมูลท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตจำกเว็บไซต์เกี่ยวกับกำรท่องเทีย่ ว โดยรวมอยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.28 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อพบว่ำ www.siamtourism.info (เว็บไซต์
ค้นหำข้อ มูล ท่อ งเที่ยว 76 จังหวัด) อยู่ในระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 รองลงมำ
www.pantip. com (เว็บ ไซต์ พ ัน ทิป .คอม) อยู่ ใ นระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำ กับ 4.48
www.dnp. go.th (เว็บไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ป่ำและพันธุพ์ ชื ) อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มี
ค่ ำ เฉลี่ย เท่ำ กับ 4.43 www.moohin.com (เว็บ ไซต์ห มูหิ่น) อยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.35 www.relaxy.com (เว็บไซต์รเี ล็กซ์ซ่)ี อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25
www.lampang.go.th, www.prae.go.th (เว็บไซต์ประจำจังหวัด) อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่
เท่ ำ กับ 4.29 www.tourismthailand.org (เว็บ ไซต์ข องกำรท่ อ งเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย หรือ
ททท.) อยู่ในระดับมำกทีส่ ุดมีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.22 www.sanook.com (เว็บไซต์สนุ กดอทคอม)
อยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.18 www.agoda.com (เว็บไซต์ อโกด้ำ) อยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 และ www.tourismthailand.org/chiangmai (เว็บไซต์ ททท. สำนักงำนต่ำง ๆ
ภำยในประเทศ เช่น ททท.สำนักงำนเชียงใหม่) อยูใ่ นระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.02
4.1.4 ตอนที่ การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อเว็บไซต์ของกลุ่ม
ดิ จิทลั เนทีพ และดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
ตารางที่ 4.21 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านสถานที่ ท่องเที่ ยว
(กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ)
1.ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
2. ทะเลหำดทรำยน้ำตก
3.สวนสนุก / งำนแสดง
สินค้ำ
4. คอนเสิรต์
5. กำรแข่งขันกีฬำ
รวม

มาก
ที่สดุ
( .)
( .)
110
(55.0)
107
(53.5)
100
(50.0)

มาก

( .)
( .)
90
(45.0)
93
(46.5)
100
(50.0)

ปาน
กลาง
0
(0.0)
.
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

違

4.62

0.487

4.25

0.624

4.55

0.499

4.54

0.500

4.50

0.501

4.49

0.522

S.D.

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
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จำกตำรำงที่ 4.21 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟมีกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่อ งเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ด้ำนสถำนที่ท่อ งเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.49 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำนอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.62 รองลงมำ สวนสนุ ก/งำนแสดงสินค้ำ
อยู่ในระดับ มำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 คอนเสิร์ต อยู่ในระดับ มำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.54 กำรแข่งขันกีฬำ อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.50 และทะเลหำดทรำยน้ ำตก อยู่
ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.25
ตารางที่ 4.22 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วของ กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านสถานที่ ท่องเที่ ยว
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ
แกรนด์)
1.ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
2. ทะเลหำดทรำยน้ำตก
3.สวนสนุก / งำนแสดง
สินค้ำ
4. คอนเสิรต์

มาก
ที่สดุ

มาก

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

5. กำรแข่งขันกีฬำ
( .)
รวม

(50.5)

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
違

S.D.

แปล
ผล

0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.54

0.500

4.40

0.601

4.55

0.499

4.55

0.499

4.50

0.501

4.50

0.520

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

.
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

จำกตำรำงที่ 4.22 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรแสวงหำ
ข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด มี
ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.50 เมือ่ จำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล สวน
สนุ ก/งำนแสดงสินค้ำ และคอนเสิรต์ อยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 รองลงมำ
ศิลปวัฒนธรรมโบรำณสถำนอยูใ่ นระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 คอนเสิรต์ อยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 กำรแข่งขันกีฬำ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.50
และทะเลหำดทรำยน้ำตกอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.54
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นกำรเดินทำงของ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านการเดิ นทาง
(กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ)
6. ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ ะใช้
เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง
เช่น เครือ่ งบิน รถยนต์โดยสำรรถไฟ
เรือ เป็นต้น
7. สภำพเส้นทำง/สภำวะแวดล้อม
ระหว่ำงกำรเดินทำงไปยังจุดหมำย
ปลำยทำง
8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำร
เดินทำงจำก
ทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง
9. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำงใน
แต่ละยำนพำหนะทีเ่ ลือกใช้เดินทำง
10. ควำมสะดวกสบำยในกำร
เดินทำง
รวม

มาก มาก
ที่สดุ
110
90
(55.0) (45.0)

ปาน
กลาง
0
(0.0)

น้ อย
0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)

115
85
(57.5) (42.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

110
90
(55.0) (45.0)

0
(0.0)

120
80
(60.0) (40.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

( .) ( .)

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด

違

4.55

0.499

0
(0.0)

4.58

0.496

มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.55

0.499

มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.60

0.491

4.60

0.491

4.58

0.495

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

S.D.

จำกตำรำงที่ 4.23 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟมีกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ด้ำนกำรเดินทำงโดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.58 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล ค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
กำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะทีเ่ ลือกใช้เดินทำง และ ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง อยู่
ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.60 รองลงมำ สภำพเส้นทำง/สภำวะแวดล้อมระหว่ำงกำร
เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด มีค่ำ เฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 และประเภท
ยำนพำหนะ/ที่จะใช้เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรือ
เป็ นต้น และระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดินทำงจำกที่อยู่อำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง
อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.55
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นกำรเดินทำงของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านการเดิ นทาง
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์)
6. ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ ะใช้เดินทำง
ไปยังจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครือ่ งบิน
รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรือ เป็นต้น
7. สภำพเส้นทำง/สภำวะแวดล้อม
ระหว่ำงกำรเดินทำงไปยังจุดหมำย
ปลำยทำง
8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำร
เดินทำงจำก
ทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง
9. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะทีเ่ ลือกใช้เดินทำง
10. ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง
รวม

มาก
ที่สดุ
109
(54.5)
114
(57.0)
1
( .)

มาก

น้ อย

91
(45.5)

ปาน
กลาง
0
(0.0)

0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)

86
(43.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

( .)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

( .)

( .)

( .)

( .)

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด

違

4.55

0.499

0
(0.0)

4.57

0.496

มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.56

0.498

มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.60

0.491

4.60

0.491

4.57

0.495

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

S.D.

จำกตำรำงที่ 4.24 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรแสวงหำ
ข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นกำรเดินทำงโดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่
เท่ำกับ 4.57 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล ค่ำใช้จ่ำย
สำหรับกำรเดินทำงในแต่ ล ะยำนพำหนะที่เ ลือ กใช้เ ดินทำง และ ควำมสะดวกสบำยในกำร
เดินทำง อยูใ่ นระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.60 รองลงมำ สภำพเส้นทำง/สภำวะแวดล้อม
ระหว่ำ งกำรเดิน ทำงไปยัง จุด หมำยปลำยทำงอยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำ เฉลี่ยเท่ำ กับ 4.57
ระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดินทำงจำกที่อยู่อำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดับ
มำกที่สุ ด มีค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำ กับ 4.56 และประเภทยำนพำหนะ/ที่จ ะใช้เ ดิน ทำงไปยัง จุด หมำย
ปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรือ เป็ นต้น อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.55

78
ตารางที่ 4.25 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นทีพ่ กั ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านที่พกั
(กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ)
11. ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รี
สอร์ท
โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นต้น
12. สถำนทีต่ งั ้ / ทำเลของทีพ่ กั
13. สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและ
สถำนทีพ่ กั
เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ เป็ นต้น
14. อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลด
ต่ำงๆ
15. ควำมปลอดภัย

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

( .)
( .)

รวม

( .)

( .)
( .)

違 S.D. แปล
ผล

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.55 0.499

มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.50 0.501

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.60 0.491

4.60 0.491

4.60 0.491
4.57 0.495

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.25 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟมีกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นทีพ่ กั โดยรวมอยูใ่ นระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.57 เมื่อ
จำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล สิง่ อำนวยควำมสะดวกใน
ห้องพักและสถำนทีพ่ กั เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ เป็นต้นอัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และ
ส่วนลดต่ำง ๆ และควำมปลอดภัย อยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 รองลงมำ
ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นต้นอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มี
ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.55 และสถำนทีต่ งั ้ /ทำเลของทีพ่ กั อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.50

79
ตารางที่ 4.26 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นทีพ่ กั ของ กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านที่พกั
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์)
11. ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รี
สอร์ท
โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นต้น
12. สถำนทีต่ งั ้ / ทำเลของทีพ่ กั
13. สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและ
สถำนทีพ่ กั
เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ เป็ นต้น
14. อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลด
ต่ำงๆ
15. ควำมปลอดภัย
รวม

มาก
ที่สดุ
9
(54.5)

มาก

น้ อย

91
(45.5)

ปาน
กลาง
0
(0.0)

0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)

99
(49.5)
119
(59.5)

101
(50.5)
81
(40.5)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

121
(60.5)
114
(57.0)

79
(39.5)
86
(43.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

違

4.55

0.499

0
(0.0)
0
(0.0)

4.50

0.501

4.60

0.492

0
(0.0)
0
(0.0)

4.61

0.490

4.57

0.496

4.56

0.496

S.D.

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.26 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรแสวงหำ
ข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นทีพ่ กั โดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ
4.56 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล อัตรำค่ำบริกำร/
รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำงๆ อยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ ำกับ 4.61 รองลงมำ สิง่ อำนวย
ควำมสะดวกในห้องพักและสถำนที่พ ัก เช่น ห้องอำหำร สระว่ำ ยน้ ำ สปำ เป็ นต้นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 ควำมปลอดภัยอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57
ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นต้น อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มี
ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.55 และสถำนทีต่ งั ้ /ทำเลของทีพ่ กั อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.50

80
ตารางที่ 4.27 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นอำหำรและเครื่องดื่มของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม
(กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ)
16. ประเภทอำหำรและ
เครือ่ งดืม่ ทีห่ ลำกหลำย
17. รำคำค่ำบริกำรของ
อำหำรและเครือ่ งดืม่
18. ควำมสด และสะอำด
ถูกหลักอนำมัยของอำหำร
และเครือ่ งดืม่
19. รสชำติทน่ี ่ำ
รับประทำน
20. ควำมเป็นเอกลักษณ์
ของอำหำรและเครือ่ งดืม่
รวม

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
違

S.D.

แปลผล

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.53

0.500

มำกทีส่ ุด

4.73

0.445

มำกทีส่ ุด

4.53

0.501

มำกทีส่ ุด

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.58

0.496

มำกทีส่ ุด

4.58

0.496

มำกทีส่ ุด

4.59

0.487

มำกทีส่ ุด

( .)
105
(52.5)

( .)
95
(47.5)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

115
(57.5)
115
(57.5)

85
(42.5)
85
(42.5)

0
(0.0)
0
(0.0)

( .)

( .)

จำกตำรำงที่ 4.27 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟมีกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ ำกับ 4.59 เมื่อ จ ำแนกเป็ น รำยข้อ พบว่ำ ผู้ต อบแบบสอบถำมมีก ำรแสวงหำข้อ มูล รำคำ
ค่ำบริก ำรของอำหำรและเครื่อ งดื่ม อยู่ในระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 รองลงมำ
รสชำติทน่ี ่ำรับประทำน และควำมเป็นเอกลักษณ์ของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับ มำกที่สุด
มีค่ ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 และประเภทอำหำรและเครื่อ งดื่มที่หลำกหลำย และ ควำมสด และ
สะอำด ถูกหลักอนำมัยของอำหำรและเครือ่ งดื่มอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.53

81
ตารางที่ 4.28 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ ว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นอำหำรและเครื่องดื่มของ กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แก
รนด์)
16. ประเภทอำหำรและ
เครือ่ งดืม่ ทีห่ ลำกหลำย
17. รำคำค่ำบริกำรของ
อำหำรและเครือ่ งดืม่
18. ควำมสด และสะอำด
ถูกหลักอนำมัยของอำหำร
และเครือ่ งดืม่
19. รสชำติทน่ี ่ำ
รับประทำน
20. ควำมเป็นเอกลักษณ์
ของอำหำรและเครือ่ งดืม่
รวม

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
違

S.D.

แปล
ผล

119
(59.5)
136
(68.0)
109
(54.5)

81
(40.5)
64
(32.0)
91
(45.5)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.60

0.492

4.68

0.468

4.55

0.499

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

115
(57.5)
110
(55.0)

85
(42.5)
90
(45.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.58

0.496

4.55

0.499

4.59

0.491

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.28 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรแสวงหำ
ข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ดำ้ นอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล
รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.68 รองลงมำ
ประเภทอำหำรและเครือ่ งดื่มทีห่ ลำกหลำยอยูใ่ นระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.60 รสชำติท่ี
น่ ำรับประทำนอยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 และควำมสด และสะอำด ถูกหลัก
อนำมัยของอำหำรและเครื่องดื่ม และ ควำมเป็ นเอกลักษณ์ของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.55
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4.1.5 ตอนที่ 5 การตัดสิ นใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิ จิทลั เนทีพ และดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
ตารางที่ 4.29 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำน
สถำนทีท่ ่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านสถานที่ ท่องเที่ ยว
(กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ)
1.ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
2. ทะเลหำดทรำยน้ำตก
3.สวนสนุก / งำนแสดง
สินค้ำ
4. คอนเสิรต์
5. กำรแข่งขันกีฬำ
รวม

มาก
ที่สดุ
106
(53.0)
96
(48.0)
115
(57.5)
109
(54.5)
119
(59.5)

มาก
94
(47.0)
104
(52.0)
85
(42.5)
91
(45.5)
81
(40.5)

ปาน
กลาง
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

違

4.53

0.500

4.48

0.501

4.58

0.496

4.55

0.499

4.60

0.492

4.55

0.498

S.D.

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.29 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ มีกำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว
ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขันกีฬำอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด
มีค่ ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 รองลงมำ สวนสนุ ก/งำนแสดงสินค้ำ อยู่ในระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.58 คอนเสิรต์ อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.55 ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำน
อยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 และทะเลหำดทรำยน้ ำตกอยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.48
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำน
สถำนทีท่ ่องเทีย่ วของ กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านสถานที่ ท่องเที่ ยว
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แก
รนด์)
1. ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
2. ทะเลหำดทรำยน้ำตก
3.สวนสนุก / งำนแสดง
สินค้ำ
4. คอนเสิรต์
5. กำรแข่งขันกีฬำ
รวม

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
違

S.D.

แปล
ผล

100
(50.0)
103
(51.5)
113
(56.5)
106
(53.0)
116
(58.0)

100
(50.0)
97
(48.5)
87
(43.5)
94
(47.0)
84
(42.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.50

0.501

4.52

0.501

4.57

0.497

4.53

0.500

4.58

0.495

4.54

0.499

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.30 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรตัดสินใจ
ท่องเทีย่ วด้ำนสถำนทีท่ ่องเทีย่ วโดยรวมอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.54 เมื่อจำแนก
เป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขันกีฬำ อยู่ใน
ระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.58 รองลงมำ สวนสนุ ก/งำนแสดงสินค้ำอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 คอนเสิรต์ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.53 ทะเลหำดทรำย
น้ำตกอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.52 และศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำนอยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.50
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำนกำร
เดินทำงของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านการเดิ นทาง(กลุ่ม
ดิ จิทลั เนที ฟ)
6. ประเภทยำนพำหนะ/ที่
จะใช้เดินทำงไปยังจุด
หมำยปลำยทำง เช่น
เครือ่ งบิน รถยนต์โดยสำร
รถไฟ เรือ เป็นต้น
7. ระยะทำงและระยะเวลำ
ทีใ่ ช้ในกำรเดินทำงจำก
ทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำย
ปลำยทำง
8. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำร
เดินทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะ
ทีเ่ ลือกใช้เดินทำง
9. ควำมสะดวกสบำยใน
กำรเดินทำง
รวม

มาก
ที่สดุ
112
(56.0)

มาก

น้ อย

88
(44.0)

ปาน
กลาง
0
(0.0)

0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)

117
(58.5)

83
(41.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

117
(58.5)

83
(41.5)

0
(0.0)

109
(54.5)

91
(45.5)

0
(0.0)

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด

違

4.56

0.498

0
(0.0)

4.59

0.494

มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.59

0.494

มำก
ทีส่ ุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.55

0.499

4.57

0.496

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

S.D.

จำกตำรำงที่ 4.31 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ มีกำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว
ด้ำนกำรเดินทำงโดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำร
เดินทำงจำกที่อ ยู่อ ำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง และค่ ำใช้จ่ ำยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ ล ะ
ยำนพำหนะที่เลือกใช้เดินทำงอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 รองลงมำ ประเภท
ยำนพำหนะ/ที่จะใช้เดินทำงไปยังจุด หมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำร รถไฟ
เรือ เป็ นต้นอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.56 และควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง
อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.55
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำนกำร
เดินทำงของ กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านการเดิ นทาง(กลุ่ม
ดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์)
6. ประเภทยำนพำหนะ/ที่
จะใช้เดินทำงไปยังจุด
หมำยปลำยทำง เช่น
เครือ่ งบิน รถยนต์โดยสำร
รถไฟ เรือ เป็นต้น
7. ระยะทำงและระยะเวลำ
ทีใ่ ช้ในกำรเดินทำงจำก
ทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำย
ปลำยทำง
8. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำร
เดินทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะ
ทีเ่ ลือกใช้เดินทำง
9. ควำมสะดวกสบำยใน
กำรเดินทำง
รวม

มาก
ที่สดุ
115
(57.5)

( .)

( .)

( .)

มาก

น้ อย

85
(42.5)

ปาน
กลาง
0
(0.0)

0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)

違

S.D.

แปลผล

4.58

0.496

มำกทีส่ ุด

( .)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.59

0.494

มำกทีส่ ุด

( .)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.57

0.496

มำกทีส่ ุด

( .)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.52

0.501

มำกทีส่ ุด

4.56

0.497

มำกทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.32 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ มีกำรตัดสินใจ
ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดินทำงโดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.56 เมื่อจำแนกเป็ น
รำยข้อ พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วเพรำะระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ ช้ใน
กำรเดินทำงจำกทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.
รองลงมำ ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ ะใช้เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์
โดยสำร รถไฟ เรือ เป็ นต้น อยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.58 ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำร
เดินทำงในแต่ละยำนพำหนะทีเ่ ลือกใช้เดินทำงอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.57 และ
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.52
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำนทีพ่ กั
ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านที่พกั
(กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ)
11. ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รีสอร์ท
โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นต้น
12. สถำนทีต่ งั ้ / ทำเลของทีพ่ กั

มาก
ที่สดุ
117
(58.5)
( .)

13.สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนที่
พัก
เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ เป็ นต้น
14. อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำงๆ

มาก
83
(41.5)
( .)

( .)

( .)

( .)

( .)

15. ควำมปลอดภัย
( .)
รวม

( .)

ปาน
กลาง
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

違

4.59

0.494

4.56

0.498

4.57

0.497

4.54

0.500

4.64

0.481

4.58

0.494

S.D.

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.33 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยว
ด้ำนที่พกั โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ
ผู้ต อบแบบสอบถำมมีก ำรตัดสินใจท่อ งเที่ยวเพรำะควำมปลอดภัย อยู่ในระดับมำกที่สุ ด มี
ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.64 รองลงมำ ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล
เป็ นต้น อยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้อ งพักและ
สถำนที่พกั เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ ำ สปำ เป็ นต้น อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.57 สถำนทีต่ งั ้ /ทำเลของทีพ่ กั อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.52 และอัตรำค่ำบริกำร/
รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำง ๆ อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.54
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำนทีพ่ กั
ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านที่พกั
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์)
11. ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น
โรงแรม รีสอร์ท
โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นต้น
12. สถำนทีต่ งั ้ / ทำเลของทีพ่ กั
13.สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพัก
และสถำนทีพ่ กั
เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ
เป็นต้น
14. อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และ
ส่วนลดต่ำงๆ
15. ควำมปลอดภัย
รวม

มาก
ที่สดุ
117
(58.5)

มาก

น้ อย

83
(41.5)

ปาน
กลาง
0
(0.0)

0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)

違

S.D.

แปลผล

4.59

0.494

มำกทีส่ ุด

113
(56.5)
108
(54.0)

87
(43.5)
92
(46.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.57

0.497

มำกทีส่ ุด

4.54

0.500

มำกทีส่ ุด

120
(62.5)
131
(65.5)

75
(37.5)
69
(34.5)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.63

0.485

มำกทีส่ ุด

4.66

0.477

มำกทีส่ ุด

4.59

0.491

มำกทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.34 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรตัดสินใจ
ท่องเทีย่ วด้ำนทีพ่ กั โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วเพรำะควำมปลอดภัยอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.66 รองลงมำ อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำก
ทีส่ ุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 ประเภทของสถำนที่พกั เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล
เป็ นต้น อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 สถำนทีต่ งั ้ /ทำเลของทีพ่ กั อยู่ในระดับมำก
ที่สุ ด มีค่ ำ เฉลี่ยเท่ ำกับ 4.57 และสิ่ง อ ำนวยควำมสะดวกในห้อ งพักและสถำนที่พกั เช่ น
ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ เป็นต้นอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.54
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำนอำหำร
และเครือ่ งดื่มของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
(กลุ่มดิ จิทลั เนที ฟ)
. ประเภทอำหำรและเครือ่ งดืม่ ทีห่ ลำกหลำย

มาก
ที่สดุ
( .)

มาก

( .)

. รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและเครือ่ งดืม่
( .)
. ควำมสด และสะอำด ถูกหลักอนำมัยของ
อำหำรและเครือ่ งดืม่
. รสชำติทน่ี ่ำรับประทำน

( .)
( .)

. ควำมเป็นเอกลักษณ์ของอำหำรและ
เครือ่ งดืม่
รวม

( .)

( .)
( .)
( .)
( .)

ปาน
กลาง
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

น้ อย
ที่สดุ
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

違

4.58

0.495

4.55

0.499

4.52

0.501

4.57

0.497

4.56

0.498

4.55

0.498

S.D.

แปล
ผล
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.35 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ มีกำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.55 เมื่อจำแนกเป็ น
รำยข้อ พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วเพรำะประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่
หลำกหลำยอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.58 รองลงมำ รสชำติทน่ี ่ ำรับประทำนอยู่ใน
ระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.57 ควำมเป็นเอกลักษณ์ของอำหำรและเครือ่ งดื่ม อยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.56 รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 และควำมสด และสะอำด ถูกหลักอนำมัยของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ใน
ระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.52
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่ำเฉลีย่ และค่ำส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกำรตัดสินใจท่องเที่ยวด้ำนอำหำร
และเครือ่ งดื่มของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม
(กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แก
รนด์)
. ประเภทอำหำรและ
เครือ่ งดืม่ ทีห่ ลำกหลำย
. รำคำค่ำบริกำรของ
อำหำรและเครือ่ งดืม่
. ควำมสด และสะอำด
ถูกหลักอนำมัยของอำหำร
และเครือ่ งดืม่
. รสชำติทน่ี ่ำ
รับประทำน
. ควำมเป็นเอกลักษณ์
ของอำหำรและเครือ่ งดืม่
รวม

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
違

S.D.

แปล
ผล

116
(58.0)
110
(55.5)
104
(52.0)

84
(42.0)
89
(44.5)
96
(48.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.58

0.495

4.56

0.498

4.52

0.501

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

115
(57.5)
112
(56.0)

85
(42.5)
88
(44.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.58

0.496

4.56

0.498

4.56

0.497

มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด
มำก
ทีส่ ุด

จำกตำรำงที่ 4.36 พบว่ำผู้ต อบแบบสอบถำมกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรตัดสินใจ
ท่องเที่ยวด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 เมื่อ
จำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วเพรำะประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่มทีห่ ลำกหลำย และรสชำติทน่ี ่ ำรับประทำนอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.58
รองลงมำ รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและเครื่องดื่ม และควำมเป็ นเอกลักษณ์ของอำหำรและ
เครือ่ งดื่มอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.56 และ ควำมสด และสะอำด ถูกหลักอนำมัย
ของอำหำรและเครือ่ งดื่มอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.52
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4.1.6 ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติ ฐานของกลุ่มดิ จิทลั เนทีพ และดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
สมมติฐ ำนข้อ ที่ 1 กลุ่ มดิจทิ ัล เนทีฟ และกลุ่ ม ดิจ ิทลั อิม มิแ กรนท์ มีพ ฤติกรรมกำร
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทย ทีแ่ ตกต่ำงกัน
ตารางที่ 4.37 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟและกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์
กลุ่มนักท่องเที่ยว
ระยะเวลำกำรใช้สอ่ื
เว็บไซต์ต่อปี
ควำมบ่อยในกำรใช้สอ่ื
เว็บไซต์
ระยะเวลำกำรใช้สอ่ื
เว็บไซต์ต่อวัน
ช่วงเวลำทีเ่ ลือกใช้สอ่ื
เว็บไซต์
สถำนทีท่ ใ่ี ช้สอ่ื เว็บไซต์
จุดมุ่งหมำยของกำรใช้สอ่ื
เว็บไซต์

ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์

N

違

2.35
1.56
3.90
2.21
3.53
1.61
4.36
3.14
3.32
2.27
4.82
5.96

S.D.

t

Sig

0.477
0.699
0.307
0.604
0.924
0.849
1.09
1.15
1.01
1.43
2.40
1.99

13.120

.000*

35.268

.000*

21.579

.000*

10.914

.000*

8.509

.000*

5.151

.000*

จำกตำรำงที่ 4.37 พบว่ำ พฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั เน
ทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์มคี วำมแตกต่ำงกัน ในพฤติกรรม ระยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์
ต่อปี ควำมบ่อยในกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ระยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ต่อวันช่วงเวลำที่เลือกใช้ส่อื
เว็บไซต์และสถำนที่ท่ใี ช้ส่อื เว็บไซต์พบว่ำ กลุ่มดิจติ ลั เนทีฟ มีพฤติกรรม มำกกว่ำกลุ่มดิจทิ ลั
ลอิมมิแกรนด์อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.01 ส่วน จุดมุ่งหมำยของกำรใช้ส่อื เว็บไซต์
พบว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์ มีพฤติกรรม มำกกว่ำกลุ่มดิจติ ลั เนทีฟอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 โดยใช้สถิติ t-test ส่งผลให้ยอมรับสมมติฐำนดังกล่ำว
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สมมติฐำนข้อที่ 2 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทย ทีแ่ ตกต่ำงกัน
ตารางที่ 4.38 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์
ควำมถี่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเทีย่ ว
ระยะเวลำในกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ วแต่ละครัง้

กลุ่มนักท่องเที่ยว
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์

N

違
1.08
1.16
2.10
2.10
1.45
1.46

S.D.
0.264
0.368
0.737
0.743
0.499
0.500

t
2.656

Sig
.008*

.100

.000*

.200

.841

จำกตำรำงที่ 4.38 พบว่ำ ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน ในระยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว
แต่ละครัง้ โดยใช้สถิติ t-test พบว่ำ ตัวแปรดังกล่ำวมีค่ำ Sig เท่ำกับ .841 ตำมลำดับ ส่งผลให้
ปฏิเสธสมมติฐำนดังกล่ำว และ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ มีควำมแตกต่ำงกัน ในประสบกำรณ์ ควำมถี่ และผูร้ ่วมเดินทำงพบว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิ
แกรนด์ มีประสบกำรณ์ มำกกว่ำกลุ่มดิจติ ลั เนทีฟอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวพบว่ำ กลุ่มดิจติ ลั เนทีฟ มีประสบกำรณ์เท่ำกับ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแก
รนด์อ ย่ำงมีนัย ส ำคัญ ทำงสถิติ ที่ร ะดับ 0.01 เช่นกัน โดยใช้ส ถิติ t-test ส่ งผลให้ย อมรับ
สมมติฐำนดังกล่ำว
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สมมติฐำนข้อที่ 3 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีกำรแสวงหำข้อมูล
แตกต่ำงกัน
ตารางที่ 4.39 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรแสวงหำข้อมูลของกลุ่ม
ดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์
ด้ำนสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว
ด้ำนกำรเดินทำง
ด้ำนสถำนทีพ่ กั
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม

กลุ่มนักท่องเที่ยว
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์

N

違
4.49
4.50
4.58
4.57
4.57
4.56
4.57
4.59

S.D.
0.477
0.496
0.483
0.483
0.476
0.474
0.462
0.467

t
.267

Sig
.790

.021

.983

.126

.900

.474

.636

จำกตำรำงที่ 4.39 พบว่ำ กำรแสวงหำข้อมูลของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิ
แกรนท์ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน ในด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดินทำงด้ำนสถำนที่พกั และ
ด้ำนอำหำรและเครื่อ งดื่มโดยใช้ส ถิติ t-test พบว่ำ 4 ตัว แปรดังกล่ ำวมีค่ ำ Sig เท่ำกับ
.790.983.900 และ .636 ตำมลำดับ ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐำนดังกล่ำว
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สมมติฐำนข้อที่ 4 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีกำรตัดสินใจในกำร
ท่องเทีย่ วแตกต่ำงกัน
ตารางที่ 4.40 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรตัดสินใจในกำรท่องเทีย่ วของกลุ่ม
ดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์
ด้ำนสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว
ด้ำนกำรเดินทำง
ด้ำนสถำนทีพ่ กั
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม

กลุ่มนักท่องเที่ยว
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์
ดิจติ ลั เนทีฟ
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์

N

違
4.55
4.54
4.57
4.56
4.58
4.59
4.55
4.56

S.D.
0.477
0.483
0.487
0.484
0.477
0.471
0.486
0.486

t
.146

Sig
.884

.154

.877

.232

.817

.062

.951

จำกตำรำงที่ 4.40 พบว่ำ กำรตัดสินใจในกำรท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่ม
ดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน ในด้ำนสถำนทีท่ ่องเทีย่ วด้ำนกำรเดินทำงด้ำนสถำนที่
พัก และด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยใช้สถิติ t-test พบว่ำ 4 ตัวแปรดังกล่ำวมีค่ำ Sig เท่ำกับ
.884.877.817 และ .951 ตำมลำดับ ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐำนดังกล่ำว

4.2 ส่วนที่ ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกำรสัมภำษณ์
กำรศึกษำเกีย่ วกับ ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำน
สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ดำเนินกำรศึกษำข้อมูล
จำกผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพิม่ เติม โดยจำกัดผู้ให้ข้อมูลจำกช่วงอำยุท่แี ตกต่ำงกัน จำนวน 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant)
ตำมแนวคิดและทฤษฏีของดิจทิ ลั เนทีฟ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรสังเครำะห์และวิเครำะห์ขอ้ มูลจำก
กำรสัมภำษณ์ ดังปรำกฏรำยละเอียดต่อไปนี้
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4.2.1 กลุ่มดิ จิทลั เนทีฟ (Digital Natives)
1) ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพ
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) เกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรม
กำรใช้ส่ ือ เว็บ ไซต์ข องกลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีพ และดิจ ิท ัล อิม มิแ กรนด์ ปรำกฏรำยละเอีย ดค ำให้
สัมภำษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงทัง้ หมดในกำรใช้ส่อื ออนไลน์ อำทิ เว็บไซด์
ต่ำงๆ หรือกระทูใ้ นพันทิพย์ ในกำรค้นหำข้อมูลเกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ ว ดังนี้
ปกติเวลำจะไปเทีย่ ว ก็จะค้นหำจำกสื่อออนไลน์อยู่แล้ว (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่
9, 2559)
ช่วงปิดเทอมก็จะเลือกไปเทีย่ วกับเพื่อน ๆ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
กำรตัง้ กระทูใ้ นพันทิพ มีกำรแนะนำ มีกำรรีววิ จำกคนที่เคยเขำเคย ๆ ไปกันมำแล้ว เรำ
ก็เอำมำตัดสินใจ ปรึกษำกับเพื่อน ๆ ว่ำคุ้มที่จะเสี่ยงไปมัย้ (ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคนที่ 7,
2559)
ทัง้ นี้กลุ่มตัวอย่ำง 4 คน จำก 10 คน แสดงควำมคิดเห็นว่ำ สิง่ ที่คำดหวังจำก
กำรใช้ส่อื ออนไลน์คอื ข้อมูล และกำรตอบสนองทีร่ วดเร็วของสื่อนัน้ ๆ ดังต่อไปนี้
เวลำเลือกไม่ถูก ก็จะดูจำกคนทีเ่ คยไป หรือดูจำกคอมเม้นท์ ว่ำมีใครพูดถึงว่ำ
ยังไงบ้ำง เพรำะบำงทีเจอรำคำเท่ำกัน แต่อกี เจ้ำนึงไม่ได้ตอบลูกค้ำที่เข้ำมำสอบถำม
เลย กับอีกเจ้ำนึงตอบทุกคอมเม้นท์ ก็เลือกไปกับเจ้ำที่เขำขยันตอบ เพรำะรูส้ กึ ว่ำเขำ
จะต้องบริกำรดีกว่ำอีกเจ้ำหนึ่งแน่ ๆ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 4, 2559)
ตอนนี้ก็เลือกไปกับผู้ให้บริกำรที่คดิ ว่ ำบริกำรดี อำศัยกำรสอบถำมและสังเกต
จำกกำรที่เขำตอบข้อควำมเรำเร็วแค่ ไหนเป็ นป จั จัยในกำรตัดสินใจเลือก (ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญคนที่ 9, 2559)
อยำกให้ตอบข้อสงสัยหรือตอบคำถำมเร็ว ๆ เพรำะเรำก็อยำกจะตัดสินใจให้เร็ว
เหมือนกัน ไม่อยำกรอนำน (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 10, 2559)
อยำกให้มขี อ้ มูลเตรียมพร้อมไว้เลย มีกำรตัง้ คำถำมและตอบคำถำมที่ถำมกัน
บ่อย ๆ เรำจะได้ไม่เสียเวลำไปติดต่อสอบถำมอีก มันเสียเวลำ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 4,
2559)
กล่ำวโดยสรุป ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพนัน้ จะ
เน้ นไปที่ก ำรใช้ส่อื ออนไลน์ อำทิ เว็บไซด์ต่ ำง ๆ หรือ กระทู้ในพันทิพย์ ในกำรค้นหำข้อ มูล
เกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ ว และมีสงิ่ ทีค่ ำดหวังจำกกำรใช้ส่อื ออนไลน์คอื ข้อมูล และกำรตอบสนองที่
รวดเร็วของสื่อนัน้ ๆ
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2) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทย
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) เกี่ยวกับประสบกำรณ์
กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยปรำกฏรำยละเอียดคำให้สมั ภำษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญ พบว่ำ
กลุ่ มตัว อย่ำงจะไปปี ล ะ 2-3 ครัง้ หรือ ตำมโอกำสอันสมควรต่ ำ ง ๆ โดยมีงบประมำณในกำร
เดินทำงท่องเทีย่ วโดยเฉลีย่ 10,000 บำท/คน
ส่วนใหญ่จะไปปีละ 2-3 ครัง้ เพรำะจะเน้นไปวันหยุดกับครอบครัวมำกกว่ำ แล้ว
ก็ถ้ำเป็ นช่วงปิ ดเทอม ก็จะไปกับเพื่อน ๆ แล้ วแต่ว่ำจะตัดสินใจไปเที่ยวไหนกัน (ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญคนที่ 1, 2559)
ไปครัง้ นึง งบประมำณก็มำกกว่ ำห้ำพันบำทแล้ว นะ ช่ ว งนี้ ของแพงมำก ค่ ำ
เดินทำงก็แพงขึน้ เยอะ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 3, 2559)
นอกจำกนี้แล้ว กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ให้สมั ภำษณ์คล้ำยกันว่ำ ส่วนใหญ่จะเน้น
มีระยะเวลำกำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ คือ 1 สัปดำห์ และมักจะเป็นไปกับครอบครัวหรือคน
สนิท โดยเฉพำะสถำนทีท่ เ่ี ลือกเดินทำงไปท่องเทีย่ วจะเป็ นทะเล ดังนี้
ไปแต่ละครัง้ ก็ประมำณ 2-3 วัน บำงทีถ้ำโชคดีกค็ ้ำงคืนเป็ นอำทิตย์ แต่ต้องไป
กับพ่อและแม่นะ(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 5, 2559)
ส่วนใหญ่ก็ไปกับครอบครัว และญำติ ๆ ไม่ค่อยได้เ ที่ยวกับเพื่อ น ๆ เท่ำไหร่
เพรำะพ่อกับแม่ห่วง (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 7, 2559)
จะไปเทีย่ วทะเลมำกกว่ำสถำนทีอ่ ่นื ๆ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 9, 2559)
กล่ำวโดยสรุป ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ กลุ่มตัวอย่ำงจะไปปี ละ 2-3 ครัง้ หรือตำมโอกำสอันสมควรต่ำง ๆ โดยมีงบประมำณใน
กำรเดิน ทำงท่ อ งเที่ย วโดยเฉลี่ย 10,000 บำท/คน อีก ทัง้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น มีร ะยะเวลำกำร
เดินทำงท่อ งเที่ย วแต่ ล ะครัง้ คือ 1 สัปดำห์ และมัก จะเป็ นไปกับครอบครัว หรือ คนสนิ ท
โดยเฉพำะสถำนทีท่ เ่ี ลือกเดินทำงไปท่องเทีย่ วจะเป็นทะเล
3) กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่ม ดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) เกี่ยวกับกำรแสวงหำ
ข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ปรำกฏรำยละเอียดคำให้สมั ภำษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญ
พบว่ำ ต้องกำรช่องทำงติดต่อที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพำะกำรใช้งำนได้ตลอดเวลำ และ
สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงสะดวก ดังนี้
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ก็อยำกให้มชี ่องทำงติดต่อง่ำย ๆ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 9, 2559)
อยำกให้ตอบให้เร็วกว่ำนี้ บริกำรตลอดเวลำได้เลยยิง่ ดี เพรำะบำงทีกว่ำเรำจะ
ว่ำง มันก็ไ ม่ใช่เ วลำทำงำนของเขำแล้ว แต่ เ รำก็อยำกเที่ยวไง ก็เลยอยำกให้มเี วลำ
หลำกหลำยมำกกว่ำนี้ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 6, 2559)
เวลำจะไปเที่ย ว ก็จ ะให้เ พื่อ นค้น หำแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว แล้ว ก็ส่ ง ลิง ก์ คุ ย กัน
ตัดสินใจกันผ่ำนเฟสบุ๊คนันแหละ
่
ถ้ำตกลงก็จองออนไลน์เลย ทันที (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคน
ที่ 6, 2559)
ส่วนใหญ่จะติดต่อทำงกล่อ งข้อควำมขอรำคำที่พกั และค่ำกิจกรรมต่ำง ๆ จะ
ชอบแบบแพ็คเกจมำกกว่ ำ ได้คุยกับแอดมินคนทีเ่ ขำดูแลแฟนเพจโดยตรงจำกเฟสบุ๊ค
ถ้ำฟงั เขำอธิบำยแล้วมันน่ำสนใจ เรำก็ตดั สินใจจะไป (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 8, 2559)
ทุก วันนี้จะไปเที่ยวไหน จะดู และอ่ ำนข้อ มูล จำกกระทู้ในพันทิป (ผู้ให้ข้อ มูล
สำคัญคนที่ 1, 2559)
นอกจำกนี้แล้ว กลุ่มตัวอย่ำง 4 จำก 10 คน ได้ให้ขอ้ มูลทีน่ ่ ำสนใจเกี่ยวกับ กำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่อ งเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ว่ำ กำรที่จะไปท่องเที่ยวแต่ ละครัง้ นัน้ กำร
แสวงหำข้อ มูล ผ่ ำ นเว็บ ไซต์ เป็ น สิ่ง จ ำเป็ น โดยเฉพำะกำรจอง มัด จ ำ ช ำระเงิน ค่ ำ บริก ำร
เกี่ยวกับกำรท่อ งเที่ยวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สะดวก โดยก่อ นขัน้ ตอนดังกล่ำว จะต้องมีกำร
สืบค้นข้อมูลจำกเว็บไซต์ โดยเฉพำะกำรตัดสินใจจำกภำพถ่ำยจำกสถำนที่ท่องเที่ยวและกำร
แสดงควำมคิดเห็นของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์ เป็นปจั จัยสำคัญทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจ ดังนี้
ปจั จุบนั จะไปเที่ยวไหน จะจ่ำยเงินจอง แล้วชำระผ่ำนมือถือนะ รำคำถูกกว่ำ
สะดวกว่ำ รวดเร็วกว่ำด้วย อีกอย่ำงมันมีเป็ นสลิปหลัก ฐำนกำรโอนไว้ ป้องกันกำรโกง
ได้ไง (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 3, 2559)
บำงทีกเ็ ลือกศึกษำและอ่ำนข้อมูลจำกเว็บไซต์ทอ่ี ่ำนง่ำย ไม่เสียเวลำโหลดหน้ำ
เว็บไซต์นำนจนเกินไป เพรำะบำงเว็บไซต์ ออกแบบไม่ดี ใช้งำนยำก เข้ำไปแล้วงง ไม่รู้
ต้องคลิกอ่ำนข้อมูลตรงไหน (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 1, 2559)
อยำกเห็นภำพจริง ๆ มำกกว่ำ ไม่อ ยำกเห็นภำพที่ผ่ำนกำรรีทชั หรือตกแต่ ง
บำงทีอ่ำนเว็บนี้ ภำพแบบนี้ แต่ไปอ่ำนอีกเว็บนึง เป็ นอีกฟิลลิง่ หนึ่งไปเลย แม้ว่ำจะเป็ น
สถำนที่เดียวกัน แต่แบบว่ำ ยังไงดีละ มันเหมือนคนละซีกโลก เพรำะอีกเจ้ำหนึ่งที่สวย ๆ
นัน่ มันรีทชั ซะสวยเกินจริงไปแล้ว แต่ เ รำไม่ได้ต้อ งกำรควำมสวยงำมอย่ำงนัน้ เรำ
ต้องกำรเห็นธรรมชำติ เห็นควำมจริง (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 7, 2559)
บำงทีภำพมันก็ดูหลอก ๆ ถ้ำภำพมันเป็ นแบบนี้ เรำก็ไม่อ่ ำนต่อละ เพรำะรูส้ กึ
ว่ำข้อมูลมันก็ไม่น่ำจะจริง ไม่น่ำเชื่อถือเท่ำไหร่ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 5, 2559)
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กล่ำวโดยสรุป กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อ เว็บไซต์ของจำก
กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ พบว่ำ ต้องกำรช่องทำงติดต่อทีง่ ่ำย สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพำะกำรใช้งำนได้
ตลอดเวลำ และสำมำรถสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ วผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงสะดวก โดยกำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่อ งเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ว่ำ กำรที่จะไปท่องเที่ยวแต่ ละครัง้ นัน้ กำร
แสวงหำข้อ มูล ผ่ ำ นเว็บ ไซต์ เป็ น สิ่ง จ ำเป็ น โดยเฉพำะกำรจอง มัด จ ำ ช ำระเงิน ค่ ำ บริก ำร
เกี่ยวกับกำรท่อ งเที่ยวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สะดวก โดยก่อ นขัน้ ตอนดังกล่ำว จะต้องมีกำร
สืบค้นข้อมูลจำกเว็บไซต์ โดยเฉพำะกำรตัดสินใจจำกภำพถ่ำยจำกสถำนที่ท่องเที่ยวและกำร
แสดงควำมคิดเห็นของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์ เป็นปจั จัยสำคัญทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจ
4) กำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) เกี่ยวกับกำรตัดสินใจ
ท่ อ งเที่ย ว ปรำกฏรำยละเอีย ดค ำให้ส ัม ภำษณ์ ข องผู้ใ ห้ข้อ มูล ส ำคัญ พบว่ ำ มีก ำรตัด สิน ใจ
ท่องเที่ยวจำกกำรแสวงหำข้อมูลผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยเฉพำะกำรค้นหำผ่ำนเสิรท์ เอ็นจิ้น
(Search Engine) อำทิเช่น กูเกิ้ล (Google) ยำฮู (Yahoo) เป็ นต้น โดยกำรตัดสินใจจะมำจำก
กำรข้อมูลที่สบื ค้นได้ นำมำเปรียบเทียบข้อดี เช่น รำคำถูก แหล่งท่องเที่ยวน่ ำสนใจ เป็ นต้น
ส่วนข้อเสีย เช่น บริกำรไม่ประทับใจ ของกินหำยำก เดินทำงลำบำก เป็ นต้น และจุดเด่นที่ตรง
กับสิง่ ทีต่ นเองสนใจอื่น ๆ ดังนี้
ปกติจะเลือกจำกผูใ้ ห้บริกำรทีเ่ ขำตอบเร็ว ๆ นะ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 3, 2559)
ปกติจะค้นหำผ่ำนกูเกิ้ลก่อนนะ หำรูป โฟกัสสิง่ ทีส่ นใจจะไป เช่น จะไปดำน้ ำดู
ปะกำรัง ภูเก็ต ก็จะค้นหำตำมนัน้ แล้วมันจะมีโฆษณำจำกผูป้ ระกอบกำรหรือธุรกิจนำ
เทีย่ วเขำโฆษณำผ่ำนกูเกิ้ล เรำก็จะคลิกเข้ำไปอ่ำนหลำย ๆ แหล่งทีม่ ำ แล้วเรำก็เอำมำ
เปรียบเทียบ พร้อมตัดสินใจ ว่ำจะไปเทีย่ วไหน (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 3, 2559)
ปกติถ้ำรำคำแพ็คเก็จทีค่ น้ หำเจอมันรำคำเท่ำกัน ๆ กัน แตกต่ำงกันไม่เท่ำไหร่
เรำจะเข้ำไปดูคอมเม้นท์จำกผูเ้ คยเข้ำไปใช้บริกำรหรือดูกำรตอบข้อสงสัยของแอดมินที่
ดูแลแฟนเพจ ถ้ำเขำขยันตอบ เขำใส่ใจ เรำก็มนใจได้
ั่
ในระดับหนึ่งว่ำเขำใส่ใจลูกค้ำ
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 5, 2559)
กล่ ำ วโดยสรุป กำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วจำกกำรแสวงหำข้อ มู ล ผ่ ำ นช่ อ งทำง
ออนไลน์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ โดยเฉพำะกำรค้นหำผ่ำนเสิรท์ เอ็นจิน้ (Search Engine) อำทิ
เช่น กู เกิ้ล (Google) ยำฮู (Yahoo) เป็ นต้น โดยกำรตัดสินใจจะมำจำกกำรข้อมูลที่ส ืบค้นได้
นำมำเปรียบเทียบข้อดี เช่น รำคำถูก แหล่งท่องเทีย่ วน่ ำสนใจ เป็ นต้น ส่วนข้อเสีย เช่น บริกำร
ไม่ประทับใจ ของกินหำยำก เดินทำงลำบำก เป็นต้น และจุดเด่นทีต่ รงกับสิง่ ทีต่ นเองสนใจอื่น ๆ
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4.2.2 กลุ่มดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์ (Digital immigrant)
1) ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
จำกกำรสัม ภำษณ์ กลุ่ ม ดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) เกี่ยวกับ
ลัก ษณะพฤติก รรมกำรใช้ส่ ือ เว็บไซต์ข องกลุ่ ม ดิจทิ ัล อิมมิแ กรนด์ ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้
สัมภำษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญ พบว่ำ ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิ
แกรนด์นัน้ ส่ ว นใหญ่ ต้อ งกำรกำรใช้ง ำนเว็บ ไซต์ท่ีม ีกำรปรับ ปรุง ข้อ มูล ให้ทนั สมัย อยู่เ สมอ
โดยเฉพำะกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจริง ดังนี้
อยำกให้ข้อมูลปรับปรุงบ่อย ๆ อยำกให้เป็ นข้อมูลที่ทนั สมัยมำกที่สุด เพรำะ
บำงทีน้ ำ ท่ ว ม ฝนตกหนั ก เรำอยำกไปที่นัน่ พอดี แต่ ไ ปแล้ว มัน น้ ำ ท่ ว มไง แต่ ไ ม่ ม ี
ประกำศ ก็อำรมณ์เสีย หงุดหงิด แทนทีจ่ ะมีควำมสุข เสียเวลำอีก (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคน
ที่ 9, 2559)
อยำกให้มกี ำรอัพเดทสถำนกำรณ์แหล่งท่องเที่ยวบ่อย ๆ เป็ นปจั จุบนั มำกทีส่ ุด
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 8, 2559)
ก็ตดิ ตำมแฟนเพจทีเ่ ป็นทีพ่ กั ทีท่ ่องเทีย่ วหลำยแฟนเพจนะ พอถึงฤดูท่องเทีย่ ว
แต่ละที ก็มโี ปรโมชันใหม่
่
ๆ แชร์ให้เต็มหน้ำฟี ดเต็มไปหมด เปรียบเทียบได้ง่ำยดี นัง่
อ่ำนวันเดียว รูเ้ ลยว่ำใครถูกสุด ดีสุด หรือแพงหน่ อย แต่คุม้ รำคำ มันตัดสินใจได้ง่ำยขึน้
เหมือนกัน (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 2, 2559)
นอกจำกนี้ ดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ 4 จำก 10 รำย ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรลักษณะ
พฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์อกี แง่มุมหนึ่งว่ำ ตนเองนัน้ ต้องกำรกำร
ใช้งำนสื่อเว็บไซต์ท่งี ่ำยทีส่ ุด โดยหำกเป็ นไปได้ ต้องกำรจะคุยกับผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ
ข้อ มูล โดยตรง เพื่อ ให้ได้ข้อ เท็จจริง สำหรับกำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ สิง่ ที่เป็ นประเด็นที่กลุ่ ม
ดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ให้ควำมสนใจ คือ ทีพ่ กั อำหำร แหล่งท่องเทีย่ ว และบริกำรต่ำง ๆ ดังนี้
ทุกวันนี้เพื่อนกับตัวเรำเองก็ตดั สินใจเลือกทีพ่ กั จำกสังคมออนไลน์ทเ่ี จ้ำของเข้ำ
มำตอบเอง ตอนแรกรู้ว่ำเจ้ำของโรงแรมมำตอบ ตกใจเหมือนกัน เพรำะโรงแรมเขำ
ระดับร้อยล้ำน ไม่คดิ ว่ำจะมำตอบเอง รูส้ กึ ดี เลยตัดสินใจตอนนัน้ เลย ต้องไปเที่ยวที่น่ี
แหละ ที่อ่ ืนให้พนักงำนมำตอบ แต่ท่นี ่ี เจ้ำของบริกำรเอง พูดจำดี ชอบ (ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญคนที่ 1, 2559)
อยำกให้ม ีก ำรอัพเดทเป็ นประจ ำ และสม่ ำ เสมอ (ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส ำคัญ คนที่ 3,
2559)
บำงคนต้องจอง ต้องชำระหลำยครัง้ แบบนี้ก็ไม่ไหว เงื่อนไขเยอะเกินไป ขอ
แบบแฟร์ ๆ ง่ำย ๆ ยุตธิ รรมกว่ำนี้จะดีมำก (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 2, 2559)
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ก็มอี ยู่ไ ม่ก่ีเ ว็บไซต์นะ ที่ใช้งำนง่ำ ย ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ย้ำยไปใช้บริกำรกับ ที่ไ หน จะมี
เว็บไซต์ประจำทีเ่ อำไว้อ่ำนข้อมูลเกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ วเป็ นหลัก (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่
8, 2559)
กล่ำวโดยสรุป ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ปรำกฏรำยละเอียดคำให้สมั ภำษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่ำ ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื
เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์นัน้ ส่วนใหญ่ต้องกำรกำรใช้งำนเว็บไซต์ท่มี กี ำรปรับปรุง
ข้อมูลให้ทนั สมัยอยู่เ สมอ โดยเฉพำะกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจริง โดยต้อ งกำรกำรใช้งำนสื่อ
เว็บไซต์ท่งี ่ำยที่สุด โดยหำกเป็ นไปได้ ต้องกำรจะคุยกับผู้รบั ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับข้อมูล
โดยตรง เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงสำหรับกำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ สิง่ ทีเ่ ป็ นประเด็นทีก่ ลุ่มดิจทิ ลั อิมมิ
แกรนด์ให้ควำมสนใจ คือ ทีพ่ กั อำหำร แหล่งท่องเทีย่ ว และบริกำรต่ำง ๆ
2) ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทย
จำกกำรสัม ภำษณ์ กลุ่ ม ดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยปรำกฏรำยละเอียดคำให้สมั ภำษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สำคัญ พบว่ำ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยนัน้ จะไปกับญำติหรือเพื่อน ๆ
โดยเฉพำะครอบครัวเป็ นสิง่ ที่กลุ่มนี้ให้ควำมสำคัญในกำรท่องเทีย่ วด้วยกัน โดยแต่ละครัง้ จะมี
ระยะเวลำเดินท่องเทีย่ วตำมควำมสะดวก และโอกำสเอื้ออำนวย เพรำะส่วนใหญ่จะมีงำนประจำ
และทำธุรกิจส่วนตัว ซึง่ จะไม่สำมำรถเดินท่องเทีย่ วได้บ่อยครัง้ เท่ำไหร่นกั ดังนี้
ส่วนใหญ่จะไปเทีย่ วทะเลกับเพื่อน ๆ แล้วก็ครอบครัว ไปแต่ละทีกม็ คี ่ำใช้จ่ำย
เยอะ หลำยหมื่นบำทอยู่ เพรำะเรำไปหลำยวัน ปี นึงทำงำน หยุดไม่ก่คี รัง้ หรอกที่จะมี
เวลำไปเที่ยวนำน ๆ กับครอบครัว บำงทีหรือ บำงปี ก็ไปเที่ยวกับบริษัทบ้ำงไรบ้ำง
ขึน้ อยูก่ บั นโยบำยของบริษทั ทีท่ ำงำนอยูด่ ว้ ย (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 2, 2559)
เดินทำงแต่ละครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ว่ำเรำสะดวกวันไหน ถ้ำไม่ค่อยมีเวลำมำกนัก ก็ไป
ทำงเครือ่ งบิน ซือ้ ทัวร์ไปต่ำงลงตำมสนำมบิน แล้วเหมำรถเอำ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 4,
2559)
ส่ว นใหญ่ จะไปวันหยุด ไปกับเพื่อ น ๆ เพรำะไปคนเดียวมันไม่สนุ กเท่ำไหร่
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 6, 2559)
นอกจำกนี้ กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ จำนวน รำย ได้ให้ข้อมูล ที่น่ำสนใจว่ำ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวนัน้ จะไม่ได้สนใจเรื่องค่ำใช้จ่ำยมำกนัก เพรำะตนเองมีทุนสำหรับ
เดินทำงท่อ งเที่ยวเป็ นเงินส่ ว นนี้โดยเฉพำะ อีกทัง้ กำรท่ อ งเที่ยวคือ กำรพักผ่ อ นที่ต นเองให้
ควำมส ำคัญ เพื่อพักผ่ อนหย่อ นใจหลังจำกทำงำนมำอย่ำงหนัก และกำรท่องเที่ยวแต่ ละครัง้
อยำกจะไปกับครอบครัวมำกทีส่ ุด ดังนี้
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ก็ไปกับครอบครัวนัน่ แหละ ปีนึง 4-5 ครัง้ เพรำะเรำทำธุรกิจส่วนตัว (ผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญ
คนที่ 8, 2559)
ถ้ำ ว่ ำ งก็ไ ปทัน ที แล้ว ก็ไ ม่ไ ด้ค ิดเรื่อ งค่ ำ ใช้จ่ำย เพรำะเรำทำงำนก็อ ยำกจะ
พัก ผ่ อ นบ้ ำ ง บำงทีไ ปเที่ย วแบบหรู ๆ เป็ น ของขวัญ ให้ ชีว ิต ก็ เ กือ บแสนบำทอ ยู่
เหมือนกัน แต่ไปกับครอบครัวนะ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 10, 2559)
กล่ ำ วโดยสรุ ป ประสบกำรณ์ ก ำรท่ อ งเที่ย วภำยในประเทศไทยปรำกฏ
รำยละเอี ย ดค ำให้ ส ัม ภำษณ์ ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส ำคัญ พบว่ ำ ประสบกำรณ์ ก ำรท่ อ งเที่ย ว
ภำยในประเทศไทยนัน้ จะไปกับญำติหรือ เพื่อ น ๆ โดยเฉพำะครอบครัว เป็ น สิ่งที่ก ลุ่ มนี้ใ ห้
ควำมส ำคัญ ในกำรท่อ งเที่ยวด้ว ยกัน โดยแต่ ล ะครัง้ จะมีระยะเวลำเดินท่องเที่ยวตำมควำม
สะดวก และโอกำสเอื้ออำนวย เพรำะส่วนใหญ่จะมีงำนประจำ และทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งจะไม่
สำมำรถเดินท่องเทีย่ วได้บ่อยครัง้ เท่ำไหร่นัก และประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วนัน้ จะไม่ได้สนใจ
เรื่องค่ำใช้จ่ำยมำกนัก เพรำะตนเองมีทุนสำหรับเดินทำงท่องเทีย่ วเป็ นเงินส่วนนี้โดยเฉพำะ อีก
ทัง้ กำรท่องเทีย่ วคือกำรพักผ่อนทีต่ นเองให้ควำมสำคัญ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหลังจำกทำงำนมำ
อย่ำงหนัก และกำรท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ อยำกจะไปกับครอบครัวมำกทีส่ ุด
3) กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) เกี่ยวกับกำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ปรำกฏรำยละเอียดคำให้สมั ภำษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลสำคัญพบว่ำ กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์นัน้ จะใช้กำรแสวงหำ
ข้อมูลจำกหลำกหลำยช่องทำง โดยเฉพำะสื่อโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ ทีจ่ ะเป็ นช่องทำงหลักของกำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อเว็บไซต์ ดังนี้
บำงทีเจอหลำยช่องทำงกำรติดต่อมำกเกินไป มีทงั ้ เบอร์ ทัง้ ไลน์ อีเมล แฟน
เพจ กล่องข้อควำม อินสตำแกรม ทวิตเตอร์ คือแบบว่ำ เห็นแล้วงง ไม่รวู้ ่ำช่องทำงไหน
จะติดต่อได้เร็วทีส่ ุดแล้วได้ขอ้ มูลครบถ้วนทีส่ ุด ก็เลยลังเล บำงทีกป็ ิด ไปหำข้อมูลทีอ่ ่นื
ดีกว่ำ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 1, 2559)
ทุกวันนี้เ วลำจะไปเที่ยวไหน ก็จะอ่ำนจำกกำรแชร์ในเฟสบุ๊คที่เ พื่อน ๆ แชร์
เห็นรูปภำพที่เขำแชร์มนั สวย ก็เลยคลิกเข้ำไปอ่ำนเพลิน ๆ (ผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 1,
2559)
นอกจำกนี้ พฤติกรรมของกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์
ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์นนั ้ จะเป็นกำรติดตำมข่ำวสำรเกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อเว็บไซต์
ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องส่วนหนึ่งมำจำกกำรแพร่หลำยของสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค
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ทวิตเตอร์ อินสตำแกรมที่ต่ำงก็เป็ นกระแสไปทัวทุ
่ กมุมโลก ซึ่งมีอุปกรณ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
เหล่ำนี้ คือ บรรดำโทรศัพท์มอื ถือกลุ่มสมำร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซี ต่ำง ๆ ดังข้อมูลทีก่ ลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแกรนด์ให้สมั ภำษณ์ ดังนี้
ก็จะคลิกไลค์ตดิ ตำมแฟนเพจกำรท่องเที่ยวต่ำง ๆ ไว้ เอำไว้ดูแก้เหงำ แก้เบื่อ
เวลำเรำอยำกไปเทีย่ วไหนช่วงนัน้ ๆ ก็จะมีกำรโฆษณำเกี่ยวกับโปรโมชันจำกแฟนเพจ
่
เรำได้ประโยชน์ ก็เลยชอบติดตำมช่วงลดรำคำก็ดว้ ย ก็เลยไปเทีย่ ว (ผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญ
คนที่ 5, 2559)
มันก็ข้นึ อยู่กบั ข้อมูลนะ ถ้ำเขำถ่ำยภำพสวย สมจริง ไม่ใช่สวยเว่อร์ ๆ เรำก็
อยำกไป เพรำะเรำก็ตดิ ตำมจำกหลำย ๆ แหล่งทีม่ ำของข้อมูล เพรำะสื่อสังคมออนไลน์
สมัยนี้มนั มีเ ยอะมำก เป็ นตัว เลือ กให้เรำได้ ต ัดสินใจได้ดี เป็ นประโยชน์ ดีมำก (ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญคนที่ 2, 2559)
ปกติกจ็ ะให้เพื่อนช่วยค้นหำจำกทีเ่ ขำแชร์ผ่ำนเฟสบุ๊คมำ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่
4, 2559)
เดีย๋ วนี้ผมว่ำมันดีกว่ำเดิมมำกนะ สมัยก่อนต้องไปธนำคำรเพื่อจอง เพื่อชำระ
เงินให้เขำ แต่เดีย๋ วนี้ผมโอนผ่ำนมือถือ หลังจำกคุยกับเขำไม่เกิน 2-3 นำที (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สำคัญคนที่ 5, 2559)
ปกติกด็ ูรูปเพื่อน ๆ ทีไ่ ปท่องเที่ยวแล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊ค เรำเห็น เรำก็อยำกไป
บ้ำง เพรำะเพื่อนถ่ำยรูปสวยมำก (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 8, 2559)
บำงเว็บนี่ ใช้งำนยำกมำก ไม่อยำกอ่ำน ก็กดปิ ด ไปอ่ำนจำกเว็บอื่นที่ใช้ง่ำย
ดีกว่ำ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 10, 2559)
กล่ำวโดยสรุป กำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์นัน้ จะใช้
กำรแสวงหำข้อมูลจำกหลำกหลำยช่องทำง โดยเฉพำะสื่อโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ ทีจ่ ะเป็ นช่องทำง
หลักของกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อเว็บไซต์ โดยเฉพำะพฤติกรรมของกำรแสวงหำ
ข้อ มูล กำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อ เว็บไซต์ของกลุ่ มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์นัน้ จะเป็ นกำรติดตำม
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อเว็บไซต์ท่ไี ด้รบั ควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องส่วนหนึ่งมำจำก
กำรแพร่หลำยของสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตำแกรมทีต่ ่ำงก็เป็ นกระแสไปทัว่
ทุกมุมโลก ซึ่งมีอุปกรณ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนี้ คือ บรรดำโทรศัพท์มอื ถือกลุ่มสมำร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตพีซี ต่ำง ๆ
4) กำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว
จำกกำรสัม ภำษณ์ กลุ่ มดิจทิ ัล อิม มิแ กรนด์ เกี่ย วกับกำรตัด สิน ใจท่อ งเที่ย ว
ปรำกฏรำยละเอียดคำให้สมั ภำษณ์ของผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญ พบว่ำ จะตัดสินใจท่องเทีย่ วจำกกำร
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แสดงควำมคิดเห็นของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์นนั ้ ๆ หรือบุคคลทีเ่ คยมีประสบกำรณ์เคยไปท่องเทีย่ ว
มำแล้ว แล้วเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือ บริกำรที่ได้รบั พร้อมแสดงควำม
คิดเห็นเกีย่ วข้อดีและข้อเสีย ตำมประสบกำรณ์และข้อเท็จจริง ซึง่ ข้อมูลเหล่ำนี้ เป็ นสิง่ ทีส่ ่งผลต่อ
กำรตัดสินใจของกลุ่ มดิจทิ ัล อิมมิแกรนด์ โดยเฉพำะกำรดูแลและกำรให้บริกำรของผู้ดูแ ล
เว็บไซต์ ดังนี้
ก็จะดูจำกที่เขำตอบคอมเม้นท์ คุยกันผ่ำนคอมเม้นท์ ดูอธั ยำศัยของแฟนเพจ
ถ้ำเขำพูดจำดี ก็แปลว่ำเขำเข้ำใจนักท่องเที่ยว ใส่ใจ ดูแลดี เพรำะเขำขยันตอบ (ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญคนที่ 6, 2559)
ก็ตดั สินใจจำกอะไรหลำย ๆ อย่ำงนะ แต่เรื่องรำคำก็เป็ นตัวตัดสินใจอันหนึ่ง
เหมือนกัน เพรำะเวลำค้นหำ ก็จะค้นหำจำกคำแหล่งท่องเทีย่ ว และรำคำถูก อะไรแบบนี้
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 10, 2559)
นอกจำกนี้แล้ว กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์3 จำก 10 รำย ได้ให้ขอ้ มูลทีน่ ่ ำสนใจ
เกี่ยวกับกำรตัดสินใจ พบว่ำ กำรตัดสินใจนัน้ จะตัดสินใจจำกผู้ให้บริกำร คือ อัธยำศัยดี กำร
บริกำรทีด่ ี กำรมีแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงำม ดังนี้
ก็เลือกและตัดสินใจจำกคนทีเ่ รำคุยด้วยแล้วสบำยใจ บำงแอดมินพูดดี คุ ยกันไม่
นำนก็ตดั สินใจโอนเงินแล้ว (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 2, 2559)
บำงแฟนเพจ พูดจำกับเรำเหมือนไปขอเขำใช้บริกำรฟรี ไม่มนี ้ ำ เสียงเลย แบบ
นี้ไม่ไหว ไม่ผ่ำน ๆ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ 4, 2559)
บำงเว็บนี่ ถ่ำยรูปสวยเกินจริง ใช้มุมกล้อ งเข้ำช่วย แต่ มนั ไม่จริงไง เรำก็ไม่
มันใจ
่ เพรำะถ่ำยรูปสวย กับสถำนที่สวย มันต่ำงกัน เรำอยำกไปสถำนที่สวย แต่เขำ
แสดงเทคนิคถ่ำยภำพ ก็เลยงง ๆ ว่ำเขำต้องกำรอะไร (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญคนที่ ,
)
กล่ ำ วโดยสรุป กำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วของกลุ่ ม ดิจ ิท ัล อิม มิแ กรนด์ นัน้ จะ
ตัดสินใจท่องเที่ยวจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นัน้ ๆ หรือบุคคลที่เคยมี
ประสบกำรณ์ เ คยไปท่อ งเที่ยวมำแล้ว แล้ว เข้ำมำแสดงควำมคิด เห็นถึงแหล่งท่อ งเที่ยวหรือ
บริกำรที่ได้รบั พร้อมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวข้อดีและข้อเสีย ตำมประสบกำรณ์และข้อเท็จจริง
ซึง่ ข้อมูลเหล่ำนี้ เป็นสิง่ ทีส่ ่งผลต่อกำรตัดสินใจของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ โดยเฉพำะกำรดูแล
และกำรให้บ ริก ำรของผู้ดูแ ลเว็บไซต์ โดยกำรตัด สินใจนั ้น จะตัดสิน ใจจำกผู้ให้บ ริกำร คือ
อัธยำศัยดี กำรบริกำรทีด่ ี กำรมีแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงำม
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จำกกำรสัมภำษณ์ทงั ้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) สำมำรถสรุปได้ว่ำ ปจั จุบนั นักท่องเที่ยวทัง้ 2 กลุ่มนัน้ ให้
ควำมสำคัญกับกำรตลำดออนไลน์ เหมือนกันเนื่องเพรำะว่ำเป็ นกลยุทธ์ท่กี ำลังมำแรงและถูก
ยกระดับควำมสำคัญอย่ำงมำกในปจั จุบนั และมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
ในอนำคต ส่วนหนึ่งมำจำกกำรแพร่หลำยของสังคมออนไลน์ โดยเฉพำะเฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ท่ี
เป็ นกระแสไปทัวทุ
่ กมุมโลก ล่ำสุดคือบรรดำโทรศัพท์มอื ถือกลุ่มสมำร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซี
ทำให้ไม่ว่ำจะอยู่ท่ใี ด ก็สำมำรถเข้ำถึงสื่อออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกสบำย ประกอบกับออนไลน์
มำร์เก็ตติ้ง คือ ช่องทำงที่นำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมำกนัก ตอบโจทย์
ผูบ้ ริโภคกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมใช้เวลำอยูก่ บั ช่องทำงออนไลน์
ข้อ แตกต่ ำงของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่ มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
(Digital immigrant) นัน้ คือ ระดับของควำมสำคัญมำกน้อยของอิทธิพลจำกสื่อเว็บไซต์ทส่ี ่งผล
ต่อกำรตัดสินใจไม่เท่ำกัน เนื่องเพรำะขึน้ อยู่กบั ว่ำเป้ำหมำย คือใคร ถ้ำเป้ำหมำยคือ กลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) กลยุทธ์กำรตลำดออนไลน์จะมีบทบำทเป็ นเพียงแค่กลยุทธ์
เสริมเพื่อเติมเต็มกำรโฆษณำผ่ำนสื่อหลัก ๆ อย่ำงทีว ี วิทยุ โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ แต่ถ้ำผู้บริโภค
เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยหลัก คือ กลุ่ มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) เป็ นคนรุ่นใหม่ เป็ นกลุ่ ม
ดิจ ิท ัล เนทีฟ ที่ช่ ืน ชอบเทคโนโลยี และมีง บประมำณกำรตลำดในมือ ไม่ม ำกนัก กำรตลำด
ออนไลน์ยอ่ มเป็นกลยุทธ์ทต่ี อบโจทย์อย่ำงแน่นอน กำรสื่อสำรผ่ำนสมำร์ทโฟนทีส่ งู ขึน้
ทัง้ นี้ กำรสร้ำงโอกำสในกำรสื่อสำรกับกลุ่ มเป้ำหมำยด้วยรูปแบบใหม่ ๆ เช่น กำรสร้ำง
แอพพลิเ คชัน่ เพื่อ สร้ำ งประสบกำรณ์ ใ หม่ ๆ ขยำยฐำนลูก ค้ ำ จำกกำรใช้อิน เตอร์เ น็ ต เช่ น
นำเสนอข้อมูลกำรท่องเที่ยวแบบที่เ ป็ นมัลติมเี ดียมำกขึ้นหรือ มีแอพพลิเ คชันที
่ ่สำมำรถช่ว ย
นักท่องเที่ยวในกำรวำงแผนกำรเดินทำงท่องเที่ยวได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจำกนี้ โดยเฉพำะกำรใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ในยุคที่ผู้บริโภคนัน้ มีกำรรีววิ สินค้ำ กำรพูดคุย ถกเถียง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ต่ ำ ง ๆ ผ่ ำนโลกออนไลน์ และคงอยู่ใ นนัน้ สำมำรถค้น หำเมื่อ ไหร่ก็ไ ด้ ท ำให้กระบวนกำร
ตัดสินใจนัน้ มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และมีรูปแบบเป็ นวงจรอย่ำงเห็นได้ชดั แถมยังมี
อิทธิพลต่อผู้อ่นื อย่ำงมำกได้อกี ด้วย ยังรวมกำรรับรู้ และกำรเลือกเข้ำมำด้วย แต่โดยธรรมชำติ
แล้ว นั น้ กระบวนกำรทัง้ สองแตกต่ ำ งกัน โดยผู้บ ริโ ภคนั ้น จะท ำกำรเพิ่ม และตัด ตัว เลือ ก
ตลอดเวลำ เมือ่ ทำกำรค้นหำข้อมูลออนไลน์ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่นนั ้ มักมองหำข้อมูลทีจ่ ะไว้วำงใจ
ได้ จำกผูบ้ ริโภคออนไลน์คนอื่นมำกกว่ำ ซึง่ เป็ นกำรตลำดแบบปำกต่อปำก เนื่องเพรำะคนเรำ
มักจะมีส่วนร่วมและเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ ผู้บริโภคนัน้ จะมี
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ และกำรรับรูข้ องแบรนด์เพิม่ ขึน้ กับส่วนประกอบต่ำง ๆ ของโลกออนไลน์
แต่ในขณะเดียวกัน ประสบกำรณ์ของกำรตัดสินใจและกำรเลือ กนัน้ กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
ต่อเนื่อง หลังจำกทีจ่ ะทำกำรซือ้ หรือซือ้ สินค้ำไปแล้ว และหลังจำกนัน้ ผูบ้ ริโภคจะเข้ำไปเป็ นส่วน
หนึ่งของแบรนด์อย่ำงเต็มตัว ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์นัน้ ๆ ดังนัน้ ในยุ คสมัยที่หลำย ๆ
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แบรนด์ใ ช้ส่ ือ สัง คมออนไลน์ เ พื่อ กวำดต้อ นผู้บ ริโ ภคให้ม ำตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ำ ของตัว เองนั น้
เป้ ำหมำยที่ สุ ด ยอดของนั ก กำรตลำดต่ อ กลยุ ท ธ์ ส่ื อ สัง คมออนไลน์ นั ้น ก็ ค ือ กำรเข้ ำ ใจ
ประสบกำรณ์ทงั ้ หมดของผู้บริโภคเพื่อที่เรำจะสำมำรถได้รบั ข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรตัดสินใจขอ ง
ผูบ้ ริโภคเพื่อมำเป็นกำรวำงกลยุทธ์ กำรวำงเนื้อหำทีจ่ ะส่งมอบให้ผบู้ ริโภค และกำรวำงตำแหน่ ง
ของตรำสินค้ำในตลำดกำรท่องเทีย่ ว

บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
กำรศึกษำเรื่อง ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ ำ นเว็บ ไซต์ของกลุ่ มดิจทิ ัล เนทีพ และดิจ ิทลั อิมมิแกรนด์มวี ัต ถุ ป ระสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อ ศึก ษำ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำร
ตัดสินใจท่อ งเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่อ งเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital
Natives) 2) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแ กรนด์ (Digital Immigrant) และ 3) เพื่อ ศึกษำประสบกำรณ์ กำรท่อ งเที่ยวและกำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและ
กำรตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
(Digital Immigrant) ทีแ่ ตกต่ำงกันมีผลกำรสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิ จยั
5.1.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
จำกกำรศึกษำข้อมูลลักษณะทำงประชำกรของทัง้ สองกลุ่มสำมำรถสรุปได้ว่ำ
กลุ่มดิจทิ ลั เนทีพพบว่ำส่วนใหญ่เป็ นเพศ ชำย จำนวน 107 คน อำยุ 20-24 ปี มีระดับ
กำรศึกษำปริญญำตรีอำชีพพนักงำนบริษทั /ลูกจ้ำงเอกชนสถำนภำพโสด และมีรำยได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 5,000-15,000 บำท
กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์พบว่ำส่วนใหญ่เป็ นเพศ ชำย จำนวน 112 คน อำยุ 35-39 ปี มี
ระดับกำรศึกษำปริญญำตรีอำชีพพนักงำนบริษทั /ลูกจ้ำงเอกชนมีสถำนภำพโสด และมี รำยได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ำกว่ำ 5,000 บำท
จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของทัง้ สองกลุ่มสำมำรถสรุปได้ว่ำ
กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟพบว่ำ ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ 3-6 ปี มีควำมบ่อยใน
กำรใช้ส่อื เว็บไซต์ ทุกวันโดยระยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ มำกกว่ำ 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป ซึง่ มีช่วงเวลำที่
เลือกใช้ส่อื เว็บไซต์ 15.01-18.00 น.สถำนทีท่ ใ่ี ช้ส่อื เว็บไซต์ คือ ทีท่ ำงำน และมีจุดมุ่งหมำยของ
กำรใช้ส่อื เว็บไซต์ คือ ออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram
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ส่วนกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์น้อยกว่ำ 3 ปี
โดยมีควำมบ่อยในกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ 3-4 วัน/สัปดำห์ มีระยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ น้อยกว่ำ 3
ชัวโมงมี
่
ช่วงเวลำทีเ่ ลือกใช้ส่อื เว็บไซต์ 15.01-18.00 น. มีสถำนทีท่ ใ่ี ช้ส่อื เว็บไซต์ คือ บ้ำน และมี
จุดมุ่งหมำยของกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ คือ แชท/สื่อสำรในชุมชนออนไลน์เช่น Facebook, Twitter,
Instagram
จำกกำรศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของทัง้ สองกลุ่มสำมำรถ
สรุปได้ว่ำ
กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ พบว่ำส่วนใหญ่มคี วำมถี่ในกำรท่องเที่ยว 1-3 ครัง้ /ปี โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรท่องเทีย่ ว 5,000-15,000 บำท ซึง่ มีระยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ 1-2 วัน
มีผู้ร่วมเดินทำง 3-5 คน ซึ่งวันที่เ ลือกเดินทำงเป็ น วันหยุดเสำร์ -อำทิต ย์ประเภทของกำร
ท่ อ งเที่ย ว คือ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทำงธรรมชำติ มีก ำรแสวงหำข้อ มูล ท่ อ งเที่ย วไทยผ่ ำ นสื่อ
อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต จำก เว็ บ ไ ซต์ เ กี่ ย วกั บ ก ำร ท่ อ ง เที่ ย ว เ มื่ อ จ ำแ นก เป็ นรำ ยข้ อ พ บว่ ำ
www.siamtourism.info (เว็บไซต์คน้ หำข้อมูลท่องเทีย่ ว 76 จังหวัด) เป็ นเว็บทีม่ กี ำรค้นหำมำก
ที่สุด รองลงมำ คือ www.dnp. go.th (เว็บไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ป่ำและพันธุ์พชื )
www.pantip.com (เว็บไซต์พนั ทิป.คอม) www.moohin.com (เว็บไซต์หมูหนิ่ ) www.lampang.go.th,
www.prae.go.th (เว็บไซต์ประจำจังหวัดเช่น) www.relaxy.com (เว็บไซต์รเี ล็กซ์ซ)่ี www.sanook.com
(เว็บไซต์สนุ กดอทคอม) www.tourismthailand.org (เว็บไซต์ของกำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
หรือ ททท.) www.agoda.com (เว็บไซต์ อโกด้ำ) และ www.tourismthailand.org/chiangmai
(เว็บไซต์ ททท. สำนักงำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ เช่น ททท.สำนักงำนเชียงใหม่)
กลุ่ มดิจทิ ลั อิมมิแ กรนด์ พบว่ำส่ว นใหญ่ มีควำมถี่ในกำรท่อ งเที่ยว 1-3 ครัง้ /ปี มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเทีย่ ว 5,000-15,000 บำทมีระยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเที่ยวแต่ละครัง้ 1-2
วัน มีผรู้ ่วมเดินทำง 3-5 คน ซึ่งวันทีเ่ ลือกเดินทำงเป็ นวันธรรมดำ/วันทำงำน มีประเภทของ
กำรท่องเทีย่ ว คือ แหล่งท่องเทีย่ วทำงประวัตศิ ำสตร์ ซึง่ มีกำรแสวงหำข้อมูลท่องเทีย่ วไทยผ่ำน
สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต จำกเว็ บ ไซต์ เ กี่ ย วกั บ กำรท่ อ งเที่ ย ว เมื่ อ จ ำแนกเป็ นรำยข้ อ พบว่ ำ
www.siamtourism.info (เว็บไซต์คน้ หำข้อมูลท่องเทีย่ ว 76 จังหวัด) เป็ นเว็บทีม่ กี ำรค้นหำมำก
ทีส่ ุด รองลงมำwww.pantip. com (เว็บไซต์พนั ทิป.คอม) www.dnp. go.th (เว็บไซต์ของกรม
อุ ทยำนแห่ ง ชำติส ตั ว์ป่ ำและพันธุ์พ ืช) www.moohin.com (เว็บไซต์หมูหิ่น)www.relaxy.com
(เว็บ ไซต์ร ีเ ล็ก ซ์ซ่ี) www.lampang.go.th, www.prae.go.th (เว็บ ไซต์ป ระจ ำจัง หวัด )
www.tourismthailand.org (เว็ บ ไซต์ ข องกำรท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย หรื อ ททท.)
www.sanook.com (เว็ บ ไซต์ ส นุ ก ดอทคอม) www.agoda.com (เว็ บ ไซต์ อโกด้ ำ ) และ
www.tourismthailand.org/chiangmai (เว็บไซต์ ททท. สำนักงำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ เช่น
ททท.สำนักงำนเชียงใหม่)
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เมื่อทำกำรศึกษำกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ของทัง้ สองกลุ่ม
สำมำรถสรุปได้ว่ำ
1) กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้ำนสถำนที่ท่อ งเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด เมื่อ จำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมโบรำณสถำน อยู่ในระดับ มำก
ทีส่ ุด รองลงมำ สวนสนุก / งำนแสดงสินค้ำอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด คอนเสิรต์ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
กำรแข่งขันกีฬำ และทะเลหำดทรำยน้ำตก อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนกำรเดินทำง โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะที่
เลือกใช้เดินทำง และควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ สภำพ
เส้นทำง/สภำวะแวดล้อมระหว่ำงกำรเดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงอยู่ในระดับ มำกที่สุด และ
ประเภทยำนพำหนะ/ที่จะใช้เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำร
รถไฟ เรือ เป็ นต้น และระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรเดินทำงจำกทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำย
ปลำยทำง อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนที่พกั โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีก ำรแสวงหำข้อ มูล สิ่ง อ ำนวยควำมสะดวกในห้อ งพัก และสถำนที่พ ัก เช่ น
ห้องอำหำร สระว่ำยน้ ำ สปำ เป็ นต้นอัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำง ๆ และควำม
ปลอดภัย อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ ประเภทของสถำนที่พกั เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมส
เตย์ บังกะโล เป็นต้นอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด และสถำนทีต่ งั ้ /ทำเลของทีพ่ กั อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม โดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ใน
ระดับ มำกที่สุด รองลงมำ รสชำติท่นี ่ ำรับประทำน และควำมเป็ นเอกลักษณ์ของอำหำรและ
เครื่องดื่มอยู่ในระดับ มำกที่สุด และประเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่หลำกหลำย และควำมสด
และสะอำด ถูกหลักอนำมัยของอำหำรและเครือ่ งดื่มอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
2) กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้ำนสถำนที่ท่อ งเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด เมื่อ จำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล สวนสนุ ก/งำนแสดงสินค้ำ และคอนเสิรต์ อยู่ใน
ระดับ มำกที่สุด รองลงมำ ศิล ปวัฒนธรรมโบรำณสถำนอยู่ในระดับ มำกที่สุด คอนเสิร์ต อยู่ใน
ระดับมำกทีส่ ุด กำรแข่งขันกีฬำ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด และทะเลหำดทรำยน้ ำตกอยู่ในระดับมำก
ทีส่ ุด
ด้ำนกำรเดินทำง โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด มีค่ ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4. เมื่อ
จำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำง
ในแต่ละยำนพำหนะทีเ่ ลือกใช้เดินทำง และควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง อยู่ในระดับมำก
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ทีส่ ุด รองลงมำ สภำพเส้นทำง/สภำวะแวดล้อมระหว่ำงกำรเดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงอยู่
ในระดับ มำกที่สุ ด ระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดินทำงจำกที่อ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด และประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ ะใช้เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง
เช่น เครือ่ งบิน รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรือ เป็นต้นอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนที่พกั โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล อัตรำค่ำบริกำร/รำคำที่พกั และส่วนลดต่ำง ๆ อยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด รองลงมำ สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนทีพ่ กั เช่น ห้องอำหำร สระว่ำย
น้ำ สปำ เป็นต้นอยูใ่ นระดับ มำกทีส่ ุด ควำมปลอดภัยอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด ประเภทของสถำนที่
พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นต้น อยู่ในระดับมำกที่สุด และสถำนที่ตงั ้ / ทำ
เลของทีพ่ กั อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรแสวงหำข้อมูล รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ใน
ระดับ มำกที่สุ ด รองลงมำ ประเภทอำหำรและเครื่อ งดื่ม ที่ห ลำกหลำยอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด
รสชำติท่นี ่ ำรับประทำนอยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด และควำมสด และสะอำด ถู กหลักอนำมัยของ
อำหำรและเครือ่ งดื่ม และ ควำมเป็นเอกลักษณ์ของอำหำรและเครือ่ งดื่มอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
เมือ่ ทำกำรศึกษำกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของทัง้ สองกลุ่มสำมำรถสรุปได้ว่ำ
1) กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
ด้ำนสถำนที่ท่อ งเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด เมื่อ จำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขันกีฬำ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
รองลงมำ สวนสนุ ก /งำนแสดงสิน ค้ำ อยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด คอนเสิร์ต อยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด
ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำนอยู่ในระดับมำกที่สุด และทะเลหำดทรำยน้ ำตกอยู่ในระดับ มำก
ทีส่ ุด
ด้ำนกำรเดินทำง โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดินทำง
จำกทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง และค่ำใช้ จ่ำยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะ
ทีเ่ ลือกใช้เดินทำง อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด รองลงมำ ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ ะใช้เดินทำงไปยังจุด
หมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำร รถไฟ เรือ เป็ นต้น อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด และ
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนที่พกั โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีก ำรตัดสินใจท่อ งเที่ยวเพรำะควำมปลอดภัย อยู่ใ นระดับ มำกที่สุด รองลงมำ
ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นต้น อยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด
สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนทีพ่ กั เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ ำ สปำ เป็ นต้น อยู่
ในระดับมำกทีส่ ุด สถำนทีต่ งั ้ /ทำเลของทีพ่ กั อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด และอัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั
และส่วนลดต่ำงๆอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด

109
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด เมื่อจำแนกเป็ น รำยข้อ
พบว่ ำ ผู้ต อบแบบสอบถำมมีก ำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วเพรำะประเภทอำหำรและเครื่อ งดื่ม ที่
หลำกหลำยอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด รองลงมำ รสชำติทน่ี ่ ำรับประทำนอยู่ในระดับ มำกที่สุด ควำม
เป็ นเอกลักษณ์ ของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมำกที่สุด รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและ
เครือ่ งดื่มอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด และควำมสด และสะอำด ถูกหลักอนำมัยของอำหำรและเครื่องดื่ม
อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
2) กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
ด้ำนสถำนที่ท่อ งเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด เมื่อ จำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะกำรแข่งขันกีฬำ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
รองลงมำ สวนสนุ ก/งำนแสดงสินค้ำอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด คอนเสิรต์ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด ทะเล
หำดทรำยน้ำตกอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด และศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำนอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนกำรเดินทำง โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเพรำะระยะทำงและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดินทำง
จำกทีอ่ ยู่อำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ ประเภทยำนพำหนะ/ที่
จะใช้เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำร รถไฟ เรือ เป็ นต้น อยู่ใน
ระดับมำกทีส่ ุด ค่ำใช้จำ่ ยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะ ทีเ่ ลือกใช้เดินทำงอยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด และควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนที่พกั โดยรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจท่อ งเที่ยวเพรำะควำมปลอดภัย อยู่ในระดับ มำกที่สุ ด รองลงมำ
อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำงๆอยู่ในระดับมำกที่สุด ประเภทของสถำนที่พกั เช่น
โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นต้น อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด สถำนที่ตงั ้ /ทำเลของทีพ่ กั อยู่
ในระดับมำกที่สุด และสิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนที่พกั เช่น ห้องอำหำร สระ
ว่ำยน้ำ สปำ เป็นต้นอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับ มำกทีส่ ุด เมื่อจำแนกเป็ นรำยข้อ
พบว่ ำ ผู้ต อบแบบสอบถำมมีก ำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วเพรำะประเภทอำหำรและเครื่อ งดื่ม ที่
หลำกหลำย และรสชำติท่นี ่ ำรับประทำนอยู่ในระดับ มำกที่สุ ด รองลงมำ รำคำค่ ำบริกำรของ
อำหำรและเครื่องดื่ม และควำมเป็ นเอกลักษณ์ของอำหำรและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับ มำกที่สุด
และ ควำมสด และสะอำด ถูกหลักอนำมัยของอำหำรและเครือ่ งดื่มอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
จำกกำรศึกษำกำรทดสอบสมมติฐำนของทัง้ สองกลุ่มสำมำรถสรุปได้ว่ำ
1) สมมติฐ ำนข้อ ที่ กลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีฟ และกลุ่ ม ดิจ ิท ัล อิม มิแ กรนท์ มี
พฤติก รรมกำรท่อ งเที่ยวภำยในประเทศไทย ที่แตกต่ ำงกัน พบว่ำ พฤติกรรมกำรท่อ งเที่ยว
ภำยในประเทศไทย ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีควำมแตกต่ำงกัน ใน
พฤติกรรม ระยะเวลำกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ต่อปีควำมบ่อยในกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ระยะเวลำกำรใช้ส่อื
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เว็บไซต์ต่อวันช่วงเวลำทีเ่ ลือกใช้ส่อื เว็บไซต์และสถำนทีท่ ใ่ี ช้ส่อื เว็บไซต์ พบว่ำ กลุ่มดิจติ ลั เนทีฟ
มีพ ฤติก รรม มำกกว่ำกลุ่ มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์อย่ำงมีนัยส ำคัญ ทำงสถิติ ที่ระดับ . ส่ ว น
จุดมุ่งหมำยของกำรใช้ส่อื เว็บไซต์พบว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์ มีพฤติกรรม มำกกว่ำกลุ่มดิ
จิตลั เนทีฟอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ทีร่ ะดับ 0.01 โดยใช้สถิติ t-test ส่งผลให้ยอมรับสมมติฐำน
ดังกล่ำว
2) สมมติฐ ำนข้อ ที่ 2 กลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีฟ และกลุ่ ม ดิจ ิท ัล อิม มิแ กรนท์ มี
ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทย ทีแ่ ตกต่ำงกันพบว่ำ ประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ ว
ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน ใน
ระยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ โดยใช้สถิติ T-test พบว่ำ ตัวแปรดังกล่ำวมีค่ำ Sig
เท่ำกับ .841 ตำมลำดับ ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐำนดังกล่ำว และ ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ มีควำมแตกต่ำงกัน ในประสบกำรณ์ ควำมถี่ และผู้
ร่วมเดินทำงพบว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์ มีประสบกำรณ์ มำกกว่ำกลุ่มดิจติ ลั เนทีฟอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนวันที่เลือกเดินทำง และประเภทของกำรท่องเที่ยวพบว่ำ
กลุ่มดิจติ ลั เนทีฟ มีประสบกำรณ์ มำกกว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่
ระดับ 0.01 และ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรท่องเทีย่ ว พบว่ำ กลุ่มดิจติ ลั เนทีฟ มีประสบกำรณ์ เท่ำกับ กลุ่ม
ดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ทีร่ ะดับ 0.01 เช่นกัน โดยใช้สถิติ t-test ส่งผลให้
ยอมรับสมมติฐำนดังกล่ำว
3) สมมติฐำนข้อที่ 3 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีกำร
แสวงหำข้อมูลแตกต่ำงกันพบว่ำ กำรแสวงหำข้อมูล ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิ
แกรนท์ ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน ในด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวด้ำนกำรเดินทำงด้ำนสถำนทีพ่ กั และ
ด้ำนอำหำรและเครื่อ งดื่มโดยใช้ส ถิติ T-test พบว่ำ 4 ตัวแปรดังกล่ ำวมีค่ ำ Sig เท่ำกับ
.790.983.900 และ .636 ตำมลำดับ ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐำนดังกล่ำว
4) สมมติฐำนข้อที่ 4 กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ มีกำร
ตัดสินใจในกำรท่องเทีย่ วแตกต่ำงกันพบว่ำ กำรตัดสินใจในกำรท่องเทีย่ ว ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
และกลุ่ มดิจ ิท ัล อิม มิแ กรนท์ ไม่ม ีค วำมแตกต่ ำ งกัน ในด้ำ นสถำนที่ท่ อ งเที่ย วด้ำ นกำรเดิน
ทำงด้ำนสถำนทีพ่ กั และด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มโดยใช้สถิติ t-test พบว่ำ 4 ตัวแปรดังกล่ำวมี
ค่ำ Sig เท่ำกับ .884.877.817 และ .951 ตำมลำดับ ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐำนดังกล่ำว
5.1.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
1) กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives)
(1) ลัก ษณะพฤติก รรมกำรใช้ส่ือ เว็บ ไซต์ ข องกลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีพ พบว่ ำ
ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพนัน้ จะเน้นไปทีก่ ำรใช้ส่อื ออนไลน์ อำทิ
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เว็บไซด์ต่ ำง ๆ หรือ กระทู้ใ นพันทิพย์ ในกำรค้นหำข้อ มูล เกี่ยวกับกำรท่อ งเที่ยว และมีส ิ่งที่
คำดหวังจำกกำรใช้ส่อื ออนไลน์คอื ข้อมูล และกำรตอบสนองทีร่ วดเร็วของสื่อนัน้ ๆ
(2) ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย พบว่ำ ประสบกำรณ์
กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ กลุ่ มตัวอย่ำงจะไปปี ละ 2-3 ครัง้ หรือ
ตำมโอกำสอันสมควรต่ำง ๆ โดยมีงบประมำณในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วโดยเฉลีย่ 10,000 บำท/
คน อีกทัง้ ส่วนใหญ่จะเน้นมีระยะเวลำกำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ คือ 1 สัปดำห์ และมักจะ
เป็นไปกับครอบครัวหรือคนสนิท โดยเฉพำะสถำนทีท่ เ่ี ลือกเดินทำงไปท่องเทีย่ วจะเป็ นทะเล
(3) กำรแสวงหำข้อ มูล กำรท่ อ งเที่ย วไทยผ่ ำ นสื่อ เว็บ ไซต์ พบว่ ำ กำร
แสวงหำข้อมูล กำรท่อ งเที่ยวไทยผ่ำนสื่อ เว็บไซต์ของจำกกลุ่ มดิจทิ ลั เนทีฟ พบว่ำ ต้อ งกำร
ช่องทำงติดต่อที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพำะกำรใช้งำนได้ตลอดเวลำ และสำมำรถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงสะดวก โดยกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยว
ไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ว่ำ กำรทีจ่ ะไปท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ นัน้ กำรแสวงหำข้อมูล ผ่ำนเว็บไซต์ เป็ น
สิง่ จำเป็ น โดยเฉพำะกำรจอง มัดจำ ชำระเงินค่ำบริกำร เกี่ยวกับกำรท่องเทีย่ วผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
ที่ส ะดวก โดยก่ อ นขัน้ ตอนดังกล่ ำว จะต้อ งมีก ำรสืบค้น ข้อ มูล จำกเว็บ ไซต์ โดยเฉพำะกำร
ตัดสินใจจำกภำพถ่ำยจำกสถำนที่ท่องเที่ยวและกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เยีย่ มชมเว็บไซต์
เป็ นปจั จัยสำคัญทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจ
(4) กำรตัดสินใจท่องเที่ยว พบว่ำ กำรตัดสินใจท่องเที่ยวจำกกำรแสวงหำ
ข้อ มูล ผ่ ำ นช่ อ งทำงออนไลน์ ข องกลุ่ ม ดิจ ิท ัล เนทีฟ โดยเฉพำะกำรค้น หำผ่ ำ นเสิร์ท เอ็น จิ้น
(Search Engine) อำทิเช่น กูเกิ้ล (Google) ยำฮู (Yahoo) เป็ นต้น โดยกำรตัดสินใจจะมำจำก
กำรข้อมูลที่สบื ค้นได้ นำมำเปรียบเทียบข้อดี เช่น รำคำถูก แหล่งท่องเที่ยวน่ ำสนใจ เป็ นต้น
ส่วนข้อเสีย เช่น บริกำรไม่ประทับใจ ของกินหำยำก เดินทำงลำบำก เป็ นต้น และจุดเด่นที่ตรง
กับสิง่ ทีต่ นเองสนใจอื่น ๆ
2) กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant)
(1) ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์พบว่ำ
ลัก ษณะพฤติก รรมกำรใช้ส่ ือ เว็บไซต์ข องกลุ่ ม ดิจทิ ัล อิมมิแ กรนด์ ปรำกฏรำยละเอียดค ำให้
สัมภำษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญ พบว่ำ ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้ส่อื เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิ
แกรนด์นัน้ ส่ ว นใหญ่ ต้อ งกำรกำรใช้ง ำนเว็บ ไซต์ท่ีม ีกำรปรับ ปรุง ข้อ มูล ให้ทนั สมัย อยู่เ สมอ
โดยเฉพำะกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจริง โดยต้องกำรกำรใช้งำนสื่อเว็บไซต์ท่งี ่ำยที่สุด โดยหำก
เป็ นไปได้ ต้องกำรจะคุยกับผู้รบั ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ ข้อมูลโดยตรง เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริง
สำหรับกำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ สิง่ ที่เป็ นประเด็นทีก่ ลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ให้ควำมสนใจ คือ ที่
พัก อำหำร แหล่งท่องเทีย่ ว และบริกำรต่ำง ๆ
(2) ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย พบว่ำ ประสบกำรณ์
กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยปรำกฏรำยละเอียดคำให้สมั ภำษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำคัญ พบว่ำ
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ประสบกำรณ์ ก ำรท่อ งเที่ยวภำยในประเทศไทยนัน้ จะไปกับญำติห รือ เพื่อ น ๆ โดยเฉพำะ
ครอบครัวเป็ นสิง่ ที่กลุ่มนี้ให้ควำมสำคัญในกำรท่องเที่ยวด้วยกัน โดยแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลำ
เดินท่องเทีย่ วตำมควำมสะดวก และโอกำสเอื้ออำนวย เพรำะส่วนใหญ่จะมีงำนประจำ และทำ
ธุ รกิจส่ ว นตัว ซึ่งจะไม่ส ำมำรถเดิน ท่อ งเที่ยวได้บ่อ ยครัง้ เท่ ำไหร่นัก และประสบกำรณ์ กำร
ท่องเที่ยวนัน้ จะไม่ได้สนใจเรื่องค่ำใช้จ่ำยมำกนัก เพรำะตนเองมีทุนสำหรับเดินทำงท่องเที่ยว
เป็ นเงิน ส่ ว นนี้ โดยเฉพำะ อีก ทัง้ กำรท่อ งเที่ยวคือ กำรพักผ่ อ นที่ต นเองให้ค วำมสำคัญ เพื่อ
พัก ผ่ อ นหย่อ นใจหลังจำกท ำงำนมำอย่ำ งหนัก และกำรท่ อ งเที่ยวแต่ ล ะครัง้ อยำกจะไปกับ
ครอบครัวมำกทีส่ ุด
(3) กำรแสวงหำข้อ มูล กำรท่ อ งเที่ย วไทยผ่ ำ นสื่อ เว็บ ไซต์ พบว่ ำ กำร
แสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์นัน้ จะใช้ก ำรแสวงหำข้อมูลจำกหลำกหลำย
ช่องทำง โดยเฉพำะสื่อโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ ที่จะเป็ นช่อ งทำงหลักของกำรแสวงหำข้อมูลกำร
ท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อเว็บไซต์ โดยเฉพำะพฤติกรรมของกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อ
เว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์นนั ้ จะเป็นกำรติดตำมข่ำวสำรเกีย่ วกับกำรท่องเทีย่ วผ่ำนสื่อ
เว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั ควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องส่วนหนึ่งมำจำกกำรแพร่หลำยของสังคมออนไลน์ เช่น
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตำแกรมที่ต่ำงก็เป็ นกระแสไปทัวทุ
่ กมุมโลก ซึ่งมีอุปกรณ์ในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลเหล่ำนี้ คือ บรรดำโทรศัพท์มอื ถือกลุ่มสมำร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซี ต่ำง ๆ
(4) กำรตัดสินใจท่องเที่ยว พบว่ำ กำรตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแกรนด์ นัน้ จะตัดสินใจท่องเที่ยวจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์นัน้ ๆ
หรือบุคคลทีเ่ คยมีประสบกำรณ์เคยไปท่องเที่ยวมำแล้ว แล้วเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือบริกำรทีไ่ ด้รบั พร้อมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวข้อดีและข้อเสีย ตำมประสบกำรณ์
และข้อเท็จจริง ซึ่งข้อ มูล เหล่ ำนี้ เป็ นสิ่งที่ส่ งผลต่ อ กำรตัดสินใจของกลุ่ มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์
โดยเฉพำะกำรดูแลและกำรให้บริกำรของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยกำรตัดสินใจนัน้ จะตัดสินใจจำกผู้
ให้บริกำร คือ อัธยำศัยดี กำรบริกำรทีด่ ี กำรมีแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงำม

5.2 อภิ ปรายผล
เมื่อทำกำรศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีพและดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ สำมำรถอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์
ได้ดงั นี้
1) เมื่อศึกษำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวภำยในประเทศและกำรตัดสินใจท่องเที่ยวของ
กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) สำมำรถอภิปรำยได้ว่ำ
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กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟมีประสบกำรณ์ในกำรท่องเทีย่ ว โดยมีควำมถี่ในกำรท่องเทีย่ ว
1-3 ครัง้ /ปี โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเทีย่ ว 5,000-15,000 บำท ซึง่ ใช้เวลำในกำรท่องเทีย่ วแต่
ละครัง้ 1-2 วัน ใช้ผรู้ ่วมเดินทำง 3-5 คน ในวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ โดยเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ ว
ท ำ ง ธรรมชำติ ซึ่ ง หำข้ อ มู ล กำรท่ องเที่ ย วผ่ ำนสื่ ออิ น เทอ ร์ เ น็ ตจำกเว็ บ ไซต์ เช่ น
www.siamtourism.info (เว็บไซต์คน้ หำข้อมูลท่องเทีย่ ว จังหวัด) รองลงมำ www.dnp. go.th
(เว็บไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ป่ำและพันธุพ์ ชื ) และ www.pantip.com (เว็บไซต์พนั ทิป.
คอม) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ Kennedy, et al. (2010) ศึกษำกลุ่ม Net Generation
นัก เรียนนัก ศึก ษำอำยุ 17-26 ปี พบว่ำ กลุ่ ม ผู้ใ ช้ใ นช่ ว งอำยุ 17-26 ส่ ว นใหญ่ ม อี ัต รำกำรใช้
เทคโนโลยีสูงสุดและมีควำมถี่ในกำรใช้สูงกว่ำกลุ่ม โดยงำนจะใช้เทคโนโลยีในกำรค้นหำข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูลเว็บไซต์มำตรฐำน และใช้โทรศัพท์มอื ถือเป็ นอุปกรณ์ในกำรค้นหำข้อมูลเว็บไซต์
ต่ ำ ง ๆ สอดคล้อ งกับ งำนวิจ ัย ของ สมชำติ สุ ก ฤตยำนั น ท์ (2533) ได้ท ำกำรศึก ษำเรื่อ ง
ควำมสัมพันธ์ของกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกับกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของนัก ท่อ งเที่ย วไทยพบว่ ำ กลุ่ มตัว อย่ำงส่ ว นใหญ่ ม ีก ำรตัด สิน ใจเดิน ทำง
ท่องเที่ยว 1-3 ครัง้ ต่อปี โดยส่วนใหญ่จะเทีย่ วในสถำนทีท่ ่องเที่ยวที่เป็ นแหล่งธรรมชำติ และ
แสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วจำกแหล่งข่ำวสำรมำกกว่ำ 1 แหล่งข่ำวสำรสอดคล้องกับ
งำนวิจยั ของกนก อรศิรฐิ ติ ิ (2549) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องกำรเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศ
ของประชำชนในเขตนครลำปำงพบว่ำ กลุ่มอำยุระหว่ำง 25-35 ปี ส่วนใหญ่เดินทำงไปยังแหล่ง
ท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ โดยมีกำรเดินทำงเฉลีย่ ปีละ 2 ครัง้ และไม่สอดคล้องกับงำนวิจยั ของอรอุมำ
ศรีสุทธิพนั ธ์ (2545) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นและพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต
กับรูปแบบกำรดำเนินชีวติ ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มอำยุ 26-35
ปี ส่วนใหญ่มคี วำมถี่ในกำรใช้ส่อื อินเทอร์เน็ตในระดับต่ ำ เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเป็ นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจใช้อินเทอร์เ น็ตในกำรติดต่อ งำนหรือ
กำรศึกษำเท่ำนัน้ ฉะนัน้ จึงไม่ได้ท่องเทีย่ วมำกเนื่องจำกติดภำระจำกกำรทำงำน
และพบว่ำ กลุ่ มดิจทิ ลั เนทีฟ มีกำรแสวงหำข้อ มูล กำรท่อ งเที่ยวไทยผ่ ำนสื่อ
เว็บ ไซต์ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด โดยมีก ำรแสวงหำข้ อ มูล สถำนที่ท่ อ งเที่ย วในเชิง
ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำน ซึ่งจะเลือกแสวงหำข้อมูลค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละ
ยำนพำหนะทีเ่ ลือกใช้เดินทำง และควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง ทุกสภำพเส้นทำงทีจ่ ะใช้
เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรือ เป็ นต้น และหำ
ห้องพักทีม่ สี งิ่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนที่พกั พร้อม เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ ำ
สปำ โดยมีอตั รำค่ำบริกำรรำคำทีพ่ กั ไม่แพงมำก มีส่วนลดต่ำง ๆ และควำมปลอดภัย และหำ
อำหำรและเครื่อ งดื่ม ที่มรี สชำติอ ร่อ ยเป็ นร้ำนดังของในบริเ วณดังกล่ ำว ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งำนวิจยั ของ Chuma (2014) ทำกำรวิจยั ในหัวข้อ กรณีศกึ ษำควำมหมำยทำงสังคมของกำรใช้
งำนโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องกลุ่ม Digital Natives ในประเทศแอฟริกำใต้ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
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Digital Natives ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อทำกิจกรรมทำงกำรศึกษำ เพื่อทำกิจกรรมทำงสังคม
โดยส่วนใหญ่จะค้นหำข้อมูลที่หำควำมสะดวกสบำยให้กบั ตนเอง เช่น สถำนที่ท่องเที่ยว กำร
ดำเนินชีว ิต และค้นหำเปรียบเทียบข้อ มูลได้เ ป็ นอย่ำงดี เช่น กำรหำส่ว นลดต่ ำง ๆ เป็ นต้น
สอดคล้อ งกับ งำนวิจ ยั ของ Smith (2013) ท ำกำรเปรียบเทียบวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับแนวคิด Digital Natives พบว่ำ ส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่ำง Digital Natives เป็ นกลุ่มที่
มีควำมรูไ้ ม่ได้ใช้งำนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นกำรเรียนรูเ้ สมอไป แต่ใ ช้เพื่อเสริมสร้ำงพลังและ
ควำมบันเทิงส่วนบุคคล ดังนัน้ กำรใช้งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ กำรเชื่อมต่อกับ
กลุ่มเพื่อนของตน และกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบริบทแวดล้อม จึงสำมำรถทำได้ดมี ำกสอดคล้อง
กับงำนวิจยั ของเกษรำเกิดมงคล (2546) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องรูปแบบดำเนินชีวติ กำรแสวงหำ
ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของคนวัยทำงำนพบว่ำกลุ่มวัย
ทำงำนมีกำรแสดงว่ำแหล่งท่องเที่ยวจำกจิตวิทยำของตนเองโดยจะวิเครำะห์เปรียบเทียบกำร
ท่องเที่ยวที่สะดวกสบำยกับตนเองและไม่สอดคล้องกับ งำนวิจยั ของอนุ วฒ
ั น์ อัศวเอื้อบุญญำ
(2553) ท ำกำรศึก ษำเกี่ย วกับ วิเ ครำะห์เ ชิง เปรีย บเทีย บพฤติก รรมผู้บ ริโ ภคส ำหรับ ธุ ร กิจ
ท่องเที่ยวโดยผ่ำนเว็บไซต์พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มนี้จะท่องเที่ยวโดยผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์
หรือผ่ำนอีเมล์ จำก Travel Affiliate Program เนื่องจำกจะได้หำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วได้ตรงกับ
ควำมต้ อ งกำรเลยไม่ต้ อ งมำวิเ ครำะห์จ ำกเว็บ ไซต์ ท่ อ งเที่ย วต่ ำ ง ๆ เพื่อ ให้ส ะดวกในกำร
ท่องเทีย่ วมำกทีส่ ุด
2) เมื่อ ทำกำรศึกษำประสบกำรณ์ กำรท่อ งเที่ยวและกำรแสวงหำข้อ มูล กำร
ท่อ งเที่ย วผ่ ำ นสื่อ อินเทอร์เ น็ ต เพื่อ กำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วภำยในประเทศและกำรตัด สิน ใจ
ท่องเทีย่ วของกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) สำมำรถอภิปรำยได้ว่ำ
กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ พบว่ำมีประสบกำรณ์ในกำรท่องเที่ยว โดยมีควำมถี่ใน
กำรท่องเทีย่ ว 1-3 ครัง้ /ปี โดยมีค่ำใช้จำ่ ยในกำรท่องเทีย่ ว 5,000-15,000 บำท ซึง่ ใช้เวลำในกำร
ท่องเที่ยวแต่ละครัง้ 1-2 วัน ใช้ผู้ร่วมเดินทำง 3-5 คน ในวันธรรมดำ/วันทำงำน โดยเทีย่ วใน
แหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ซ่งึ หำข้อมูลกำรท่องเที่ยวผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตจำกเว็บไซต์
เช่ น www.siamtourism.info
(เว็บ ไซต์ ค้น หำข้อ มู ล ท่ อ งเที่ย ว 76 จัง หวัด ) รองลงมำ
www.pantip. com (เว็บไซต์พนั ทิป.คอม) และwww.dnp. go.th (เว็บไซต์ของกรมอุทยำน
แห่ ง ชำติส ัต ว์ป่ ำ และพัน ธุ์พ ืช ) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งำนวิจ ยั ของ เกษรำ เกิด มงคล (2546) ได้
ท ำกำรศึก ษำเรื่อ งรูป แบบด ำเนิ น ชีว ิต กำรแสวงหำข้อ มู ล เพื่อ กำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วและ
พฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วของคนวัยทำงำนกล่ำวว่ำ คนทำงำนส่วนใหญ่จะท่องเทีย่ วในลักษณะ
ทำงจิตวิทยำทำงประวัตศิ ำสตร์ โดยจะแสดงหำข้อมูลจำกสื่อต่ ำง ๆ ทีเ่ กิดจำกกำรบอกต่อ และ
เข้ำถึงได้งำ่ ย สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ กนก อรศิรฐิ ติ ิ (2549) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ วภำยในประเทศของประชำชนในเขตนครลำปำงกล่ำวว่ำส่วนใหญ่กลุ่มคนวัย 35 ปี จะมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรพักผ่อนและกำรท่องเทีย่ วปีละ 2 ครัง้ ส่วนใหญ่จะเดินทำงท่องเทีย่ วกับ
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กลุ่มบุคคลในครอบครัวหรือญำติประมำณ 4-6 คนและหำข้อมูล จำกอินเทอร์เน็ตและไม่
สอดคล้องกับงำนวิจยั ของสมชำติ สุกฤตยำนันท์ (2533) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องควำมสัมพันธ์ของ
กำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกับกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของ
นักท่องเที่ยวไทยพบว่ำ นักท่องเที่ยวจะไม่ค้นหำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตแต่จะค้นหำข้อ มูลจำก
ประสบกำรณ์ของเพื่อนและครอบครัวทีเ่ คยท่องเทีย่ วมำ และไปเทีย่ วกันเลยโดยใช้งบทีไ่ ด้จำกัด
ไว้ ซึง่ ต่ำงจำกผลกำรศึกษำทีก่ ลุ่มตัวอย่ำงหำข้อมูลจำกเว็บกำรท่องเทีย่ วก่อนไปท่องเทีย่ ว อำจ
แตกต่ำงกันทีเ่ พื่อและครอบครัวจะสำมำรถเล่ำประสบกำรณ์ท่องเทีย่ วได้ดกี ว่ำกำรหำข้ อมูลผ่ำน
สื่ออินเว็บไซต์ซง่ึ กำรพูดคุยบอกต่อเป็ นข้อมูลเชิงลึกทีก่ ลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถสอบถำมได้ทนั ทีไม่
ต้องรอกำรรีววิ
และพบว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มกี ำรแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อ
เว็บไซต์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีกำรแสวงหำข้อ มูลสถำนที่ท่องเที่ยวใน งำนแสดง
สินค้ำ และคอนเสิรต์ ซึง่ จะเลือกแสวงหำข้อมูลค่ำใช้จำ่ ยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะ
ทีเ่ ลือกใช้เดินทำง และ ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงทุกสภำพเส้นทำงทีจ่ ะใช้เดินทำงไปยัง
จุดหมำยปลำยทำง เช่น เครื่องบิน รถยนต์โดยสำรรถไฟ เรือ เป็ นต้น และหำห้องพั กทีม่ รี ำคำ
ถูก หรือมีส่วนลดต่ำง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นต้น และเลือกรับประทำน
อำหำรที่มปี ระเภทอำหำรและเครื่องดื่มที่หลำกหลำยมีรสชำติท่นี ่ ำรับประทำนสด สะอำด ถูก
หลักอนำมัยของอำหำรและเครือ่ งดื่ม และ ควำมเป็นเอกลักษณ์ของร้ำนซึง่ สอดคล้องกับงำนวิจยั
ของ กนก อรศิรฐิ ิติ (2549) ได้ทำกำรศึกษำเรื่อ งกำรเดินทำงท่อ งเที่ยวภำยในประเทศของ
ประชำชนในเขตนครลำปำงกล่ำวว่ำ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่ำงจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มคี วำม
ปลอดภัยมีส ำธำรณู ปโภคสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ เช่นสถำนีบริกำรน้ ำมันห้องน้ ำ และ
ภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ วโดยเลือกพักโรงแรมหรือรีสอร์ทเป็ นส่วนใหญ่ดำ้ นข้อมูลข่ำวสำร
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวนัน้ กลุ่มตัวอย่ำงได้รบั จำกสื่อโทรทัศน์/วิทยุนิตยสำรกำรท่องเที่ยวและ
อินเทอร์เน็ตสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ อรอุมำ ศรีสุทธิพนั ธ์ (2545) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องควำม
คิดเห็นและพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตกับรูปแบบกำรดำเนินชีวติ ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหำนครกล่ำวว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ใช้อนิ เทอร์เน็ตมำแล้ว 1-2 ปี เวลำทีน่ ิยม
ใช้มำกทีส่ ุดคือช่วงกลำงคืนเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตจำกบ้ำนโดยเป็ นสมำชิกของบริษัทผูใ้ ห้บริกำร
อินเทอร์เน็ตมำกที่สุดสำหรับบริกำรที่นิยมใช้มำกที่สุดคือกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำรหรือค้นคว้ำ
กำรสนทนำทำงอินเทอร์เ น็ ตเพื่อ หำจัดหมำยปลำยทำงที่จะไป และกำรดำเนินชีว ิตกิจกรรม
จะต้องสะดวกสบำย สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ เกษรำ เกิดมงคล (2546) ได้ทำกำรศึกษำเรื่อ ง
รูปแบบดำเนินชีวติ กำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ของคนวัยทำงำน พบว่ำ กลุ่มคนทำงำนหรือกลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์จะแสวงหำแล่งท่องเที่ยว
และกำรเดินทำงทีส่ ะดวกทีส่ ุด โดยจะทำกำรเปรียบเทียบวิเครำะห์ตวั เลือกด้ำนกำรท่องเทีย่ วจะ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ ก่อนเดินทำงและไม่สอดคล้องกับงำนวิจยั ของสมชำติ สุกฤตยำนันท์ (2533)
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ได้ทำกำรศึกษำเรื่องควำมสัมพันธ์ของกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวกับกำรตัดสินใจ
เดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยพบว่ำ นักท่องเที่ยวเชื่อประสบกำรณ์
ท่อ งเที่ย วจำกเพื่อ น และครอบครัว มำกกว่ ำ กำรค้น หำแหล่ ง ท่อ งเที่ย วจำกสื่อ เว็บ ไซต์ก ำร
ท่องเทีย่ วต่ำง ๆ ซึง่ เป็นแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้และสำมำรถตัดสินใจไปท่องเทีย่ วได้ทนั ที
3) เมื่อ ทำกำรศึกษำประสบกำรณ์ กำรท่อ งเที่ยวและกำรแสวงหำข้อ มูล กำร
ท่อ งเที่ย วผ่ ำ นสื่อ อิน เตอร์เ น็ ต เพื่อ กำรตัด สิน ใจท่ อ งเที่ย วภำยในประเทศและกำรตัด สิน ใจ
ท่อ งเที่ย วของกลุ่ ม ดิจทิ ัล เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่ ม ดิจทิ ัล อิม มิแกรนด์ (Digital
Immigrant) ที่แตกต่ำงกันพบว่ำประสบกำรณ์กำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศไทยของกลุ่มดิจทิ ลั
เนทีฟ มีควำมแตกต่ำงกัน ในประสบกำรณ์ ควำมถี่ และผูร้ ่วมเดินทำงพบว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิ
แกรนด์ มีประสบกำรณ์ มำกกว่ำกลุ่มดิจติ ลั เนทีฟอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ทีร่ ะดับ . 5 ส่วน
วันที่เลือ กเดินทำง และประเภทของกำรท่องเที่ยว พบว่ำ กลุ่มดิจติ ลั เนทีฟ มีประสบกำรณ์
มำกกว่ำ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ทีร่ ะดับ . และ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ท่อ งเที่ยว พบว่ำ กลุ่ มดิจติ ลั เนทีฟ มีประสบกำรณ์ เท่ำกับ กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์อ ย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ ทีร่ ะดับ . เช่นกัน ส่วนกำรแสวงหำข้อมูลและกำรตัดสินใจท่องเทีย่ วของ
กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนท์ ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน ซึง่ สอดคล้องกับงำนวิจยั
ของ เกษรำ เกิดมงคล (2546) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องรูปแบบดำเนินชีวติ กำรแสวงหำข้อมูลเพื่อ
กำรตัดสินใจท่องเทีย่ วและพฤติกรรมกำรท่องเทีย่ วของคนวัยทำงำน พบว่ำ กลุ่มคนทำงำนหรือ
กลุ่มดิจทิ ลั ลอิมมิแกรนด์มปี ระสบกำรณ์ในกำรท่องเที่ยวมำกกว่ำกลุ่มอื่น เช่นมีควำมถี่ในกำร
เทีย่ วมำกกว่ำ และเพื่อเทีย่ วมำกกว่ำ เนื่องจำกกลุ่มดังกล่ำวเป็ นผูม้ อี ำยุมำกแล้วดังนัน้ จะคิดแต่
เรื่องท่องเที่ยวเพื่อชดเชยวัยหนุ่ มสำวที่ทำงำนหนัก และไม่สอดคล้องกับ งำนวิจยั ของสมชำติ
สุ ก ฤตยำนันท์ (2533) ได้ทำกำรศึกษำเรื่อ งควำมสัมพันธ์ของกำรแสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวกับกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวภำยในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยพบว่ำ กำร
แสวงหำข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กบั กำรใช้ส่อื เพื่อตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว
ภำยในประเทศของนักท่องเทีย่ วไทย และควำมบ่อยครัง้ ในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วภำยในประเทศ
ของนักท่องเทีย่ วไทย ซึง่ แตกต่ำงกับผลกำรวิจยั ทีก่ ำรแสวงหำข้อมูล และกำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว
ไม่มคี วำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงจำกผลกำรศึกษำมีกำรท่องเทีย่ วคล้ำยกัน ทำกำร
แสวงหำและกำรสินใจจึงคล้ำยกันกำรท่องเทีย่ วจึงไม่ต่ำงกัน
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5.3 ความสอดคล้องของการวิ จยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำในปจั จุบนั ทัง้ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ มี
กำรใช้เ ทคโนโลยีใ นกำรหำแหล่ งท่องเที่ยวสอดคล้อ งกัน โดยเฉพำะกำรสืบค้นข้อ มูล แหล่ ง
ท่อ งเที่ยวเพื่อ ตัดสินใจเดินทำงท่อ งเที่ยวในสถำนที่ท่อ งเที่ยวต่ ำง ๆ ดังนัน้ อำจกล่ ำวได้ว่ำ
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยวของกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และ
กลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์มคี วำมสอดคล้องกัน แต่มคี วำมแตกต่ำงเพียงเล็กน้อยเท่ำนัน้ ในปจั จัย
บำงประกำรในกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเทีย่ ว

5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) จำกกำรศึกษำพบว่ำในปจั จุบนั ทัง้ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแก
รนด์ มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรหำแหล่งท่องเทีย่ วได้อย่ำงคล่องแคล่ว เนื่องจำกสังคมในปจั จุบนั
มีกำรใช้สมำร์ทโฟนกันเยอะ จึงทำให้พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรแสวงหำข้อมูลเพื่อกำร
ท่องเที่ยวผ่ำนเว็บไซต์ไม่แตกต่ำงกันมำก ซึ่งเป็ นผลดีใ นกำรจัดกำรวำงแผนกำรเดินทำงกำร
ท่องเทีย่ ว เช่น กำรสอบถำมตั ๋วกำรเดินทำง ทีพ่ กั แหล่งท่องทีเ่ ทีย่ วทีน่ ิยม หรือแม้กระทังแหล่
่ ง
อำหำรอร่อยทีค่ นส่วนใหญ่นิยมไปรับประทำน ดังนัน้ เพื่อให้กำรใช้งำนง่ำยขึน้ ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อจึง
ควรพัฒนำแอพพลิเคชันเพื
่ ่อเป็ นประโยชน์ในกำรเลือกเดินทำงท่ องเทีย่ วและเพิม่ ควำมสะดวก
ในกำรท่องเทีย่ วให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
2) อีกทัง้ ยังพบว่ำในกำรท่องเที่ยวแต่ละครัง้ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ และกลุ่มดิจทิ ลั
อิม มิแ กรนด์ มีก ำรแสวงหำข้อ มูล เพื่อ วำงแผนในกำรท่ อ งเที่ย วหลำกหลำยเว็บ ไซต์ เพื่อ
เปรียบเทียบ และหำแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่ ำประทับใจทีส่ ุด ดังนัน้ เพื่อเพิม่ กำรสร้ำงกำรรับรูใ้ ห้กบั
กลุ่มนักท่องเทีย่ วทัง้ สองกลุ่ม ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในกำรวำงแผนกำรตลำดในกำรท่องเทีย่ วจึง ควร
ปรับปรุงกลยุทธ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ำถึงข้อมูลกำรท่องเทีย่ วได้งำ่ ยขึน้
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1) ควรทำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ เพื่อทรำบพฤติกรรมและนำไปปรับใช้ในกำรกำหนดแผนกำรตลำด
ท่องเทีย่ วต่อไป
2) ควรทำกำรศึกษำกำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว ของนักท่องเทีย่ ว กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ
และกลุ่มดิจทิ ลั อิมมิแกรนด์ เพื่อทรำบพฤติกรรมกำรตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ และนำมำปรับแผนกลยุทธ์กำรตลำดต่อไป
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จำกกำรสัมภำษณ์ทงั ้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟ (Digital Natives) และกลุ่มดิจทิ ลั
อิมมิแกรนด์ (Digital Immigrant) สำมำรถสรุปได้ว่ำ ปจั จุบนั นักท่องเที่ยวทัง้ 2 กลุ่มนัน้ ให้
ควำมสำคัญกับกำรตลำดออนไลน์ เหมือนกันเนื่องเพรำะว่ำเป็ นกลยุทธ์ท่กี ำลังมำแรงและถูก
ยกระดับควำมสำคัญอย่ำงมำกในปจั จุบนั และมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
ในอนำคต ส่วนหนึ่งมำจำกกำรแพร่หลำยของสังคมออนไลน์ โดยเฉพำะเฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ท่ี
เป็ นกระแสไปทัวทุ
่ กมุมโลก ล่ำสุดคือบรรดำโทรศัพท์มอื ถือกลุ่มสมำร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตพีซี
ทำให้ไม่ว่ำจะอยู่ท่ใี ด ก็สำมำรถเข้ำถึงสื่อออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกสบำย ประกอบกับออนไลน์
มำร์เก็ตติ้ง คือ ช่ องทำงที่นำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมำกนัก ตอบโจทย์
ผูบ้ ริโภคกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมใช้เวลำอยูก่ บั ช่องทำงออนไลน์
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง ประสบการณ์ การท่ องเที่ยวและการแสวงหาข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์
ของกลุ่มดิ จิทลั เนทีพและดิ จิทลั อิ มมิ แกรนด์
คาชี้แจง
โปรดทำเครือ่ งหมำย ลงใน  หน้ำข้อควำมทีต่ รงกับควำมเป็ นจริงของท่ำนมำก
ทีส่ ุด
ตอนที่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชน
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
 1) ชำย
 2) หญิง
2. อำยุ
 1) ต่ำกว่ำ 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 ขึน้ ไป
3. ระดับกำรศึกษำ (กำรศึกษำสูงสุดหรือกำลังศึกษำอยู่)
 1) ประถมศึกษำ
 2) มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส.หรืออนุปริญญำ
 3) ปริญญำตรี
 4) ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................)
. อำชีพ
 1) นักเรียน/นิสติ /นักศึกษำ
 2) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
 3) พนักงำนบริษทั /ลูกจ้ำงเอกชน  4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5) แม่บำ้ น/เกษียณ
 6) อำชีพอิสระ (เช่นนักเขียนนักแปล..)
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 7) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………
5. สถำนภำพทำงครอบครัว
 1) โสด
 2) สมรสมีบุตร
 3) สมรสไม่มบี ุตร
 4) หย่ำร้ำง /หม้ำย
6. รำยได้ส่วนตัวต่อเดือน
 1) ต่ำกว่ำ 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) สูงกว่ำ 45,000 บำทขึน้ ไป
ตอนที่ 2 ลักษณะพฤติ กรรมการใช้สื่อเว็บไซต์ของกลุ่มดิ จิทลั เนทีพ และดิ จิทลั
อิ มมิ แกรนด์
1. ท่ำนใช้อนิ เทอร์เน็ตมำนำนเท่ำใด
 1) น้อยกว่ำ 3 ปี
 2) 3-6 ปี
 3) 7-10 ปี
 4) 10 ปีขน้ึ ไป
2. ใน 1 สัปดำห์โดยเฉลีย่ ท่ำนใช้อนิ เทอร์เน็ตกีว่ นั
 1) 1-2 วัน/สัปดำห์
 2) 3-4 วัน/สัปดำห์
 3) 5-6 วัน/สัปดำห์
 4) ทุกวัน
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ..........................)
3. โดยปกติท่ำนใช้เวลำในกำรใช้อนิ เทอร์เน็ตแต่ละครัง้ นำนเท่ำใด
 1) น้อยกว่ำ 3 ชัวโมง
่
 2) 3-5 ชัวโมง
่
 3) 6-8 ชัวโมง
่
 4) มำกกว่ำ 8 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
4. ส่วนใหญ่ท่ำนใช้อนิ เทอร์เน็ตช่วงเวลำใด
 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. สถำนทีท่ ท่ี ่ำนใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นประจำ
 1) บ้ำน
 2) โรงเรียน/สถำนศึกษำ
 3) ร้ำนบริกำรอินเทอร์เน็ต  4) ทีท่ ำงำน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………….
6. ท่ำนใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมใด
 1) อีเมล์
 2) อ่ำนหรือแสดงควำมเห็นบนบอร์ดและเขียนบล็อก
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 3) เล่นเกมส์
 4) ค้นหำข้อมูลและติดตำมข่ำวตำมเว็บข่ำว
 5) ชมสินค้ำโดยอำจจะซือ้ หรือไม่กไ็ ด้
 6) ดำวน์โหลดซอฟแวร์/เกมส์/ภำพยนตร์หรือเพลง
 7) แชท/สื่อสำรในชุมชนออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram
 8) ฟงั เพลง/ดูภำพยนตร์/ดูดวง/ดูกฬี ำ/ชมทีวหี รือวิทยุออนไลน์/คลิปวีดโี อ
 9) อื่นๆ (โปรดระบุ............................................)
ตอนที่ ประสบการณ์ การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
1. ควำมบ่อยครัง้ ในกำรท่องเทีย่ ว
 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. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ โดยเฉลีย่
 ) ต่ำกว่ำ 5,000 บำท
 ) 5,000-15,000 บำท
 ) 15,001-25,000 บำท
 ) 25,001-35,000 บำท
 )35,001-45,000 บำท
 ) สูงกว่ำ 45,000 บำทขึน้ ไป
3. ระยะเวลำในกำรเดินทำงท่องเทีย่ วแต่ละครัง้
 ) - วัน
 ) -4 วัน
 ) 5-6 วัน
 ) 7-8 วัน
 5) 9-10 วัน
 6) มำกกว่ำ 10 วัน
4. จำนวนผูร้ ว่ มเดินทำงในกำรท่องเทีย่ ว
 ) - คน
 ) - คน  ) - คน  ) มำกกว่ำ คน
5. วันทีไ่ ปเดินทำงท่องเทีย่ ว
 ) วันธรรมดำ/วันทำงำน
 ) วันหยุด เสำร์-อำทิตย์
 ) วันหยุดนักขัตฤกษ์
 ) วันหยุดลำพักร้อน/ปิดภำคเรียน
6. ประเภทของกำรท่องเทีย่ ว
 ) แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
 2) แหล่งท่องเทีย่ วทำงศิลปะวิทยำกำร
 3) แหล่งท่องเทีย่ วทำงประวัตศิ ำสตร์  4) แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติ
 5) แหล่งท่องเทีย่ วเพื่อนันทนำกำร
 6) แหล่งท่องเทีย่ วทำงวัฒนธรรม
 7) แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพน้ำพุรอ้ นธรรมชำติ
 8) แหล่งท่องเทีย่ วประเภทชำยหำด
 9) แหล่งท่องเทีย่ วประเภทน้ ำตก
 10) แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติประเภทถ้ำ
 11) แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติประเภท เกำะ
 12) แหล่งท่องเทีย่ วทำงธรรมชำติประเภท แก่ง
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7. ท่ำนเคยแสวงหำข้อมูลท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตจำกเว็บไซต์เกีย่ วกับกำร
ท่องเทีย่ วใดบ้ำง (โปรดทำเครือ่ งหมำย ลงในช่องทีเ่ ป็นคำตอบของท่ำน)
เว็บไซต์
ด้านเว็บไซต์

1. www.pantip. com
(เว็บไซต์พนั ทิป.คอม)
2. www.moohin.com
3. www.agoda.com
(เว็บไซต์ อโกด้ำ)
4. www.sanook.com
(เว็บไซต์สนุกดอทคอม)
5. www.relaxy.com
6. www.tourismthailand.org
(เว็บไซต์ของกำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย หรือ
ททท.)
7. www.tourismthailand.org/chiangmai
(เว็บไซต์ ททท. สำนักงำนต่ำงๆภำยในประเทศ
เช่น ททท.สำนักงำนเชียงใหม่)
8. เว็บไซต์ประจำจังหวัดเช่น
www.lampang.go.th, www.prae.go.th
9. www.dnp. go.th
( เว็บไซต์ของกรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ปำ่ และพันธุ์
พืช)
10. www.siamtourism.info
(เว็บไซต์คน้ หำข้อมูลท่องเทีย่ ว 76 จังหวัด)
11. อื่นๆ (โปรดระบุ………………………....)

มาก
ที่ สดุ

ความบ่อยครัง้
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่ สดุ
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ตอนที่ การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อเว็บไซต์
คาถาม โดยปกติแล้วท่ำนแสวงหำข้อมูลกำรท่องเทีย่ วไทยผ่ำนสื่อเว็บไซต์ในประเด็นต่ำงๆ
ต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน (โปรดทำเครือ่ งหมำยลงในช่องทีเ่ ป็นคำตอบของท่ำน)

ประเด็น
ด้านสถานที่ ท่องเที่ ยว
1. ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำน
2. ทะเล หำดทรำย น้ำตก
3.สวนสนุก / งำนแสดงสินค้ำ
4. คอนเสิรต์
5. กำรแข่งขันกีฬำ
ด้านการเดิ นทาง
6.ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ ะใช้เดินทำงไปยังจุด
หมำยปลำยทำง เช่น เครือ่ งบิน รถยนต์โดยสำร
รถไฟ เรือ เป็ นต้น
7.สภำพเส้นทำง/สภำวะแวดล้อมระหว่ำงกำร
เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง
8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรเดินทำงจำก
ทีอ่ ยูอ่ ำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง
9. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะ
ทีเ่ ลือกใช้เดินทำง
10. ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง
ด้านที่ พกั
11. ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รีสอร์ท
โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นต้น
12. สถำนทีต่ งั ้ / ทำเลของทีพ่ กั
13.สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนทีพ่ กั
เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ เป็ นต้น
14. อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำงๆ
15. ควำมปลอดภัย

มาก
ที่ สดุ

ความบ่อยครัง้
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่ สดุ
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ประเด็น

มาก
ที่ สดุ

ความบ่อยครัง้
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่ สดุ

ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
. ประเภทอำหำรและเครือ่ งดื่มทีห่ ลำกหลำย
. รำคำค่ำบริกำรของอำหำรและเครือ่ งดื่ม
. ควำมสด และสะอำด ถูกหลักอนำมัยของอำหำร
และเครือ่ งดื่ม
. รสชำติทน่ี ่ำรับประทำน
. ควำมเป็ นเอกลักษณ์ของอำหำรและเครือ่ งดื่ม

ตอนที่ 5 การตัดสิ นใจท่องเที่ยว
โดยปกติแล้วท่ำนให้ควำมสำคัญต่อประเด็นต่ำง ๆ ทีส่ ่งผลต่อกำรตัดสินใจท่องเทีย่ ว ต่อไปนี้
มำกน้อยแค่ไหน (โปรดทำเครือ่ งหมำยลงในช่องทีเ่ ป็ นคำตอบของท่ำนเพียงคำตอบเดียว)
ระดับความสาคัญ
ประเด็น
ด้านสถานที่ ท่องเที่ ยว
1. ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำน
2. ทะเล หำดทรำย น้ำตก
3.สวนสนุก / งำนแสดงสินค้ำ
4. คอนเสิรต์
5. กำรแข่งขันกีฬำ
ด้านการเดิ นทาง
6. ประเภทยำนพำหนะ/ทีจ่ ะใช้เดินทำงไปยังจุด
หมำยปลำยทำง เช่น เครือ่ งบิน รถยนต์โดยสำร
รถไฟ เรือ เป็ นต้น
7.สภำพเส้นทำง/สภำวะแวดล้อมระหว่ำงกำร
เดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำง
8. ระยะทำงและระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรเดินทำงจำก
ทีอ่ ยูอ่ ำศัยไปยังจุดหมำยปลำยทำง

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่ สดุ
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ระดับความสาคัญ
ประเด็น

มาก
ที่ สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

9. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเดินทำงในแต่ละยำนพำหนะ
ทีเ่ ลือกใช้เดินทำง
10. ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง
ด้านที่ พกั
11. ประเภทของสถำนทีพ่ กั เช่น โรงแรม รีสอร์ท
โฮมสเตย์ บังกะโล เป็ นต้น
12. สถำนทีต่ งั ้ / ทำเลของทีพ่ กั
13. สิง่ อำนวยควำมสะดวกในห้องพักและสถำนทีพ่ กั
เช่น ห้องอำหำร สระว่ำยน้ำ สปำ เป็ นต้น
14. อัตรำค่ำบริกำร/รำคำทีพ่ กั และส่วนลดต่ำงๆ
15. ควำมปลอดภัย

**** ขอขอบคุณทีใ่ ห้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมในครัง้ นี้****

น้ อย
ที่ สดุ
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