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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัเร่ือง ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการ
ท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ มีวตัถุประสงคคื์อ 
 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ท่ีอยูใ่นวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กบัความคิดเห็นต่อ
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในกลุ่มคนวยัทาํงาน 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)ท่ีเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน  โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  และ
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชโ้ปรแกรมโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for windows (Statistical Package for 
Social  Science) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics ) เพ่ือแจกแจงความถ่ี 
แสดงค่า ร้อยละ(%) และค่าเฉล่ีย (   ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.)  
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และใชส้ถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic) ไดแ้ก่ สถิติ t-test Independent สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต่างในการวิเคราะห์จะทาํการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ เชฟเฟ่ (Schaffer’ Test)   
    

 ผลการวิจยัพบว่า    กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นวยัทาํงานท่ีมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ25-29 ปี ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัระดบัปฏิบติัการ ส่วนใหญ่มี
รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 และสถานภาพพบว่าส่วนใหญ่เป็นโสด    

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

 1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่อส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ว่ามีบทบาทในการจูงใจ
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มคน
วยัทาํงาน ไดแ้ก่ คามถ่ี และระยะเวลาเฉล่ียต่อคร้ังในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ไม่ทาํใหก้ลุ่มคนวยัทาํงาน
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจูง
ใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกนั 

 3. กลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ว่ามีบทบาทในการจูงใจดา้นการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศอยูใ่นระดบั มาก  
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ABSTRACT 
 
 The purposes of the research pertaining to a study on the opinion of the 
workable-aged persons in Bangkok Metropolis to the roles of Internet being serviced as 
the medium of the Tourism Authority of Thailand (TAT) for motivating Ecotourism were as 
the following.   

1. To study on the demographic attributes of the users who had been the 
workable-aged persons in Bangkok Metropolis and used Internet being 
serviced as the media of the Tourism Authority of Thailand (TAT), and 
on their opinion to the roles of Internet being serviced as a medium of 
the Tourism Authority of Thailand (TAT) for motivating Ecotourism.              

2. To study on the behavior of the workable-aged persons in making 
exposure to the information concerning Ecotourism through Internet 
being serviced as a medium of the Tourism Authority of Thailand (TAT).         

3. To study on the opinion of the users of the Internet being serviced as a 
medium of the Tourism Authority of Thailand (TAT) who had been the 
workable-aged persons in Bangkok Metropolis to which placed on the 
roles of Internet being serviced as a medium of the Tourism Authority 
of Thailand (TAT) for motivating Ecotourism.     

This research was of a survey research.   The samples used in the study were 
400 workable-aged persons in Bangkok Metropolis.   The instrument used for collecting 
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data from the samples in the study was questionnaire.  The analysis of data was made 
through the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows.  Descriptive 
statistics, i.e., frequency, percentage (%), mean ( ), and standard deviation (S.D.) 
were used in analyzing data.  And inferential statistics, i.e., independent t-test, and One-
way Analysis of Variance or One-way ANOVA were used as well.  In addition, Scheffé’s 
test was used in the occurrence of statistical difference as making paired-comparison.      

The findings indicated that most of the samples those were of the workable-
aged persons using Internet to expose themselves to the information concerning 
Ecotourism being serviced as a medium of the Tourism Authority (TAT) in Bangkok 
Metropolis were: female; aged 25 – 29 years; educated at the level of bachelor degree.  
In addition, most of them had earned each of their living as the operating officer of a 
certain company, had gained monthly income of 10,001 – 20,000 baht, and had  marital 
status of single.                

The findings resulted from the test of hypotheses were as the following.      
1. The samples with different demographic attributes in sex, age, and 

occupation had opined to the Internet being serviced as a medium of the 
Tourism Authority of Thailand (TAT) that it had motivated Ecotourism to the 
level of statistically significant difference at 0.05.         

2. The samples with different behavior of making exposure to the 
information concerning Ecotourism, i.e., frequency, and the average 
length of period in using Internet at a time, did not make the workable-
aged persons have different opinion to the roles of the Internet being 
serviced as a medium of the Tourism Authority of Thailand (TAT) for 
motivating Ecotourism.        

3. The workable-aged persons in Bangkok Metropolis had opined that, on 
the whole, the Internet being serviced as a medium of the Tourism 
Authority of Thailand (TAT) had played its roles in motivating 
Ecotourism at a high level.        
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ให้วทิยานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์มากขึน้ และอาจารย์พงศ์ดศิ  ดษิยบตุร ผู้คอยให้คําปรึกษา แนะนํา และคอย
ช่วยเหลือในทกุๆด้านอยา่งดียิ่งตลอดระยะเวลาของการศกึษาของข้าพเจ้า  ขอขอบคณุผู้ มีสว่นช่วยเหลือทกุ
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 และกวา่จะมาถึงวนันี ้บคุคลท่ีควรจะได้รับคําขอบคณุมากท่ีสดุคือ สมาชิกทกุคนในครอบครัว ขอ
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ให้กําลงัใจในการเรียนของข้าพเจ้าเสมอมา  ขอระลกึถงึพระคณุ   คณุพอ่พฒัน์ ทาระวรรณ์  ผู้ลว่งลบั  ซึง่มทินั
ได้ช่ืนชมกบัความสาํเร็จนี ้ ขอขอบพระคณุ  พ่ีเกรียงไกร และพ่ีนงลกัษณ์ พนัธกนก พ่ีเขยและพ่ีสาว ผู้ ท่ีคอย
ช่วยเหลือผู้วิจยัทัง้ทางตรงและทางอ้อมด้วยดีเสมอมา 
 สดุท้ายหากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในงานวิทยานิพนธ์บบันี ้ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แตผู่้ เดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
  

 การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดขึน้โดยพระดําริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม    พระกําแพงเพชร
อคัรโยธิน ครัง้ทรงดํารงตําแหนง่ผู้บญัชาการรถไฟ ได้มีการสง่เร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองไทยไปเผยแพร่ในหรัฐ
อเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจดัตัง้แผนกโฆษณาของการรถไฟขึน้ ทําหน้าท่ีรับรอง และ ให้ความสะดวก แก่
นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดนิทางมาประเทศไทย รวมทัง้การโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นท่ีรู้จกัของชาว
ตา่งประเทศ มีสํานกังานตัง้อยูท่ี่กรมรถไฟ      เชิงสะพานนพวงศ์ ตอ่มาได้ย้ายมาตัง้ท่ีสถานีรถไฟหวัลําโพง 
เม่ือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกําแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงย้ายไปดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ 
และคมนาคม งานด้านสง่เสริมการท่องเท่ียว ได้ย้ายไปอยูท่ี่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แตย่งัคง
ทํางานร่วมกบักรมรถไฟ มีสํานกังานตัง้ท่ีถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลางการสง่เสริมการท่องเท่ียวได้เร่ิมขึน้
อยา่งชดัเจนใน พ.ศ. 2479 เม่ือ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบํารุงอตุสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศ
สยามตอ่คณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวตัถปุระสงค์ของการอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 3 ประการ คือ  

 1.งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเท่ียว  

 2. งานรับรองนกัท่องเท่ียว  

 3. งานบํารุงสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั  

ในการเสนอโครงการนี ้กระทรวงเศรษฐการได้เสนอให้จดัเป็นรูปของสมาคมการทอ่งเท่ียวคณะรัฐมนตรีประชมุ
ปรึกษา เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2479 มีมตรัิบหลกัการของการบํารุงอตุสาหกรรมท่องเท่ียว แตไ่มรั่บหลกัการ
ในการจดัตัง้ให้เป็นรูปสมาคม ได้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่ ดําเนินงานโดยให้กระทรวงเศรษฐการ 
เป็นเจ้าของเร่ือง กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนีใ้ห้กรมพาณิชย์ เป็นผู้จดัทําเพราะกรมพาณิชย์มีแผนก
สง่เสริมพาณิชย์ และท่องเท่ียวอยูก่ระทรวงเศรษฐการได้ดําเนินการเร่ืองนีต้อ่มาจนเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
เกิดขึน้ และสํานกังานถกูระเบดิ จงึเลกิกิจการไปชัว่คราว 
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เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงานท่องเท่ียวขึน้ใหม ่
จึงได้มีมติให้กรมโฆษณา การยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา ในการประชมุ เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมโฆษณาการพิจารณาสง่เสริม
การท่องเท่ียว กรมโฆษณาการได้ทําความตกลงกบักระทรวงเศรษฐการ ซึง่ในสมยันัน้มีช่ือวา่ กระทรวงพาณิชย์
และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเท่ียว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรม
โฆษณาการ สํานกันายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนีว้่า "สํานกังานสง่เสริมการท่องเท่ียว" ใช้งบประมาณ
ของกรมโฆษณาการเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของสํานักงานนี ้ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่า
กิจการส่งเสริมการท่องเท่ียวกําลงัต่ืนตวัในประเทศไทยมาก จึงได้จดัตัง้สํานกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มี
ฐานะเทียบเท่ากอง เรียกวา่ "สํานกังานท่องเท่ียว" โดยพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการ
ในสํานกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493  

 
ใน พ.ศ. 2501 เม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพกัรักษาตวัอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด

สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษากิจการท่องเท่ียวด้วยความสนใจ และได้ดําริท่ีจะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
ประเทศอย่างจริงจงั ในปีตอ่มาเม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา
จดัแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสมัพนัธ์ พ.ศ. 2502 โดยตดั "สํานกังานท่องเท่ียว" ออก แล้วจดัตัง้ขึน้เป็น
องค์การอิสระ เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" มีช่ือย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2502 

 
ในระยะแรกสถานท่ีทําการขององค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้อาศยั อาคารของ

กรมประชาสมัพนัธ์เป็นสํานกังาน ต่อมาได้ย้ายมาเปิดดําเนินงาน ณ สํานกังานถนน   ศรีอยธุยา เม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2503 ได้ประกอบพิธีเปิด "องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 
2503 
 

องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียว ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียว 
พ.ศ. 2502 นัน้ มีหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวได้ขยายตวัอย่าง
กว้างขวางรวดเร็ว จําเป็นต้องปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบตังิานกว้างขวางยิ่งขึน้ทัง้
ในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และ การส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนําเสนอร่าง
พระราชบญัญตั ิการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบญัญตัจิดัระเบียบธุรกิจเก่ียวกบัอตุสาหกรรม 
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ท่องเท่ียว เพ่ือให้ หน่วยงานการท่องเท่ียวของรัฐ มีอํานาจหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพฒันาส่งเสริมเผยแพร่ 
และ ดําเนินกิจการ เพ่ือเป็นการริเร่ิมให้มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภยัแก่
นกัท่องเท่ียวด้วย สภานิติบญัญตัิแห่งชาติซึง่ทําหน้าท่ีรัฐสภาในการประชมุครัง้ท่ี 41 วนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 
2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิทัง้ 2 ฉบบั แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบญัญตัิจดัระเบียบธุรกิจ เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบญัญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ผ่านการ
พิจารณาประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบบัพิเศษ เลม่ท่ี 96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2522 จดัตัง้ "การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"ขึน้ มีช่ือยอ่วา่ "ททท." 
 
นโยบาย 

สืบเน่ืองจากการจัดตัง้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาตามการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งอาศัย
กฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัการโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าท่ี รวมทัง้การแก้ไขบทบญัญตัิให้สอดคล้องกบั
การโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ ทําให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้องโอนภาระงานด้าน
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว ด้านพฒันาบริการท่องเท่ียว และ ด้านทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวไปให้กับกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ทัง้นี ้สํานกัทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ จะยงัคงทําหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนํา
เท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2535 จนกว่ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจะรับโอนภารกิจไปดําเนินการหลงั
เดือนตลุาคม 2547 ไปแล้ว  
 

นบัแตปี่ 2546 ททท. จึงได้ปรับแผนวิสาหกิจเพ่ือให้สอดคล้องกบัการก่อตัง้กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา โดยปรับบทบาทมาเป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นหน้าท่ีด้านการบริการจัดการการตลาดการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยเป็นหลกั  

 
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี 2546 - 2549 

1. สง่เสริมให้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สร้างงานให้กบัประชาชน
และเพิ่มรายได้ให้กบัประเทศ รวมทัง้สง่เสริมให้การท่องเท่ียวมีบทบาทสําคญัในการช่วยพฒันา
คณุภาพชีวิตของประชาชนทัว่ทกุภมูิภาคตามนโยบายรัฐบาล 
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2. ส่งเสริมและพฒันาการดําเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก การเพิ่มตลาดใหม่และตลาดเฉพาะกลุ่ม เพ่ือเร่ง
ดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีมีคณุภาพเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ และกระตุ้นให้นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่องเท่ียวภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้กําหนดจดุขายของประเทศไทย (Positioning Thailand) 
ให้มีความชดัเจน  

3. สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือกบัทกุฝ่ายทัง้ระดบัในประเทศและตา่งประเทศ ในการสง่เสริมและพฒันาตลาด
ท่องเท่ียว ทัง้นีเ้พ่ือร่วมกนัขจดัอปุสรรคทางการท่องเท่ียว และเป็นหนทางก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียว
ในภมูิภาคเอเชีย  

4. มุง่พฒันาองค์กร ระบบบริหารจดัการ และเสริมสร้างบคุลากรให้มีทกัษะและขีดความสามารถทางการตลาด
ท่องเท่ียว เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการขบัเคล่ือน (Driving Force) ท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมี
ศกัยภาพทางการแข่งขนัระดบันานาชาติ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล รวมทัง้ พฒันาความเข้มแข็งขององค์กรใน
บทบาทเชิงวิชาการและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองการตลาด  

5. เร่งรัดพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว (E-TOURISM) เพ่ือรองรับการทําธุรกรรมบน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการดําเนินการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทัง้การดําเนินงานด้านการตลาด
ด้วยระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกในการควบคมุและป้องปรามเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการป้องกนัปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึน้  

 
แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2548 
 

วิสัยทศัน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
 

Tourism Capital of Asia 

Quality – Sustainability – Competitiveness 

มุ่งพฒันาและส่งเสริมอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ให้ก้าวสู่มาตรฐานท่ีมีคณุภาพ (Quality) และ
เป็นการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainability) ท่ีสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก (Competitiveness) อนัจะ
นําไปสูก่ารเป็น Tourism Capital of Asia 
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ภาพลักษณ์ประเทศไทย 

Happiness on Earth 

ทศิทางการดาํเนินงาน 

Quality & Value 

 - มุง่นกัท่องเท่ียวคุณภาพ (Quality) 
 - โดยนําเสนอสนิค้าท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า และคุ้มค่า (Value) แก่การมาเย่ียมเยือน  
    คณุคา่ = มีคณุภาพและสร้างความประทบัใจ คุ้มคา่ = มีมลูคา่เพิ่ม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพิ่มรายได้ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศเข้าสูป่ระเทศ โดย... 
      - มุง่เน้นการเพิ่มคา่ใช้จา่ยเฉล่ียและเพิ่มวนัพกัเฉลีย่ของนกัท่องเท่ียว 
      - รักษาอตัราการขยายตวัของจํานวนนกัท่องเท่ียวให้เป็นไปตามแนวโน้มการเตบิโต 
 2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหมนุเวียนเงินตราภายในประเทศและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดย
สง่เสริมให้คนไทยเดนิทางท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มมากขึน้ 
 

เป้าหมายทางการตลาด 

 ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ 

จาํนวนนักท่องเที่ยว 13.38   ล้านคน             76.25    ล้านคน-ครัง้ 

รายได้ 450,000 ล้านบาท           347,300  ล้านบาท 

 
Theme Concept ในการโฆษณา 

ตลาดต่างประเทศ  

Happiness on Earth 

Concept นําเสนอคณุลกัษณะด้านกายภาพ (Physical) และคณุลกัษณะด้านอารมณ์ (Emotional)      ของ
ประเทศไทยท่ีสร้างความสขุและความร่ืนรมย์ให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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ตลาดในประเทศ  

“ที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” 

Concept นําเสนอสินค้าท่องเท่ียวไทยท่ีมีความสวยงามและสินค้าท่ีน่าสนใจท่ีไม่เคยเห็น ไม่เคยสมัผสั   เพ่ือ
สร้างกระแสและกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรู้สึกว่าประเทศไทยมีความแปลกใหม่น่าค้นหาอีกมากมาย    จน
อยากท่องเท่ียวในเมืองไทยมากยิ่งขึน้   รวมทัง้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรักชาติและความภาคภมูิใจในความ
เป็นชาตไิทย 
 
แผนงานตลาดในประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือกระตุ้นให้คนไทยมีคา่นิยม  มีทศันคตท่ีิดีตอ่การเดนิทางท่องเท่ียวภายในประเทศ   มีการ
เดนิทางท่องเท่ียวในประเทศจํานวนมากขึน้   เกิดการกระจายนกัท่องเท่ียว กระจายรายได้ไปยงัทกุภมูิภาคของ
ประเทศอยา่งทัว่ถงึ  ตลอดทัง้ปี  

 
กลุ่มเป้าหมายตลาดในประเทศ  
 ครอบครัว   ผู้สงูอาย ุ   เยาวชน    คนทํางาน    

MICE   ผู้ มีรายได้สงู   Expert   

สินค้าทางการท่องเที่ยวสาํหรับตลาดในประเทศ  แบ่งออกได้เป็น  3 กลุ่มหลัก คือ 

1) กลุ่มสินค้าทั่วไปทางการท่องเที่ยว 
 เป็นสนิค้าท่ีอยูใ่นความสนใจทัว่ไปของตลาดในประเทศ ซึง่ประกอบด้วย  6 กลุม่หลกั คือ… 

1.1  กลุม่เมืองชายแดนเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
 1.2 กลุม่เส้นทางเช่ือมโยงภายในประเทศ 
1.3  กลุม่หาดทราย  ชายทะเล 
1.4  กลุม่อทุยาน ป่าเขา 
1.5  กลุม่ประวตัศิาสตร์  วฒันธรรม  
1.6  กลุม่สนิค้าความสนใจพิเศษ 
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2)   กลุ่มสินค้า UNSEEN PRODUCT 2 (สัมผัสจริงเมืองไทย) แบง่ออกเป็น 4 ประเภท 

       2.1)   UNSEEN WONDERS AND NATURE   
                (มมุมองใหมแ่หลง่ท่องเท่ียวมหศัจรรย์ และธรรมชาต)ิ 
       2.2)   UNSEEN ADVENTURES (มมุมองใหมผ่จญภยั)  
       2.3)   UNSEEN SACRED ITEMS (มมุมองใหม ่สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ) 
       2.4)   UNSEEN WAY OF LIFE, TRADITIONS AND CULTURE  
                (มมุมองใหม ่วถีิชีวิต ประเพณี และวฒันธรรม)   
 3)   กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Event/Festival)   ประกอบด้วย World Event 7 กิจกรรม, กิจกรรม
ระดบัชาต ิและกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีทัว่ประเทศ    
 
กลยุทธ์การส่งเสริมตลาดในประเทศ 

กลยทุธ์ท่ี 1  การสร้างคา่นิยมให้คนไทยมีความภาคภมูิใจในการเดนิทางท่องเท่ียวภายในประเทศ  

กลยทุธ์ท่ี 2  เพิ่มความถ่ีในการเดนิทางท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ท่ี 3  การกระจายฤดกูาลการท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ท่ี 4  การขยายฐานตลาดการท่องเท่ียวโดยการเพิ่มจํานวนนกัท่องเท่ียวในกลุม่เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 5  การเพิ่มคา่ใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ท่ี 6  การเพิ่มจํานวนวนัพกัของนกัท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ท่ี 7  การกระจายพืน้ท่ีท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ท่ี 8  การสง่เสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
เป็นกรณีพิเศษ 

กลยทุธ์ท่ี 9  การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการสง่เสริมการท่องเท่ียว 
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เงื่อนไขสู่ความสาํเร็จ 

 1.  ได้รับงบประมาณอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีต้องการ   2.  เพิ่ม
จํานวนบคุลากรการตลาดในตา่งประเทศในพืน้ท่ีสําคญั ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ 
รัสเซีย แคนาดา ดไูบ แอฟริกาใต้ 

 3.  คณุภาพสนิค้า-บริการ ต้องได้มาตรฐานมากขึน้กว่าเดิม รวมทัง้มีสินค้าใหม่ท่ีสามารถเป็นแม่เหล็ก
ดงึดดูใจนกัท่องเท่ียวได้อยา่งแท้จริง 

 4.  ไมเ่กิดวิกฤตกิารณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเดนิทางท่องเท่ียวทัง้ในและตา่งประเทศ   

 5.  หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ท่ีเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ต้องมีการดําเนินงานในทิศทางท่ี
สอดคล้องกนั เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประเทศชาต ิ  
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2548) 

 
จากการท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบันนับว่าเป็น

เศรษฐกิจสาขาหลักสาขาหนึ่งของประเทศและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ทัง้ในด้านรายได้ และจํานวน
นกัท่องเท่ียวภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์ จะเห็นได้ว่ามีการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียวอย่างรุนแรงทําให้ประเทศ
ต่างๆ ต้องมีการรวมกลุ่มเพ่ือเพิ่มอํานาจและศกัยภาพ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้
กําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียว  มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น  ศนูย์ กลางการท่องเท่ียวของ
เอเชีย (Tourism Capital of Asia) ภายในปี พ.ศ. 2551 ในขณะเดียวกนัยงัมีการตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นจดุหมายปลายทางท่ีมีคณุภาพ (Quality Destination) เพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุ คือแหลง่ท่องเท่ียวท่ีได้
มาตรฐานสากล (World Class Destination) 
 

หากพิจารณาข้อมลูสถิติด้านการท่องเท่ียวโลก(World Tourism Organization: WTO) พบว่าในปี 
2545 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 17 ของโลกหากพิจารณาจากจํานวนนกัท่องเท่ียว และ อยูใ่นอนัดบัท่ี 18 หาก
พิจารณาในแง่รายรับจากการท่องเท่ียว  
(ยวุดี นิรันดร์ตระกลู, 2547) 

 
นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัได้รับการจดัอนัดบัจากองค์กรตา่งชาตหิลายองค์กรให้เป็น 
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ประเทศท่ีได้รับรางวลัแหลง่ท่องเท่ียวสวยงาม หรือ การเป็นสดุยอดในด้านการบริการ อาทิ 
 

- Scandinavian Travel Trade จดัอนัดบัให้ประเทศไทยเป็น The World’s Country 2004 โดยได้รับ
รางวลั Grand Travel Award 2004 

- Travel & Leisure Magazine จดัให้ กรุงเทพฯ เป็น Beat Tourism Cities 
- ITB กรุงเบอร์ลนิ ซึง่เป็นงานสง่เสริมการท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ลงคะแนนให้ประเทศไทยเป็น 

The Most Popular Destination in IBT 2004 
- Asia-Pacific Region Research จดัอนัดบัให้ประเทศไทยเป็น Number 1 Spa Destination 

 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นเคร่ืองมือในการนําไปสู่เป้าหมายของ

ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ ซึ่งกําหนดวิสยัทศัน์ว่าภายในปี 2551 ประเทศไทยจะเป็น
ศนูย์กลางการท่องเท่ียวแห่งเอเซีย (Tourism Capital of Asia) และเสนอยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์คือ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการท่องเท่ียว 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาสนิค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบบรูณาการ 
 
 นอกจากยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวแล้วยงัมีการส่งเสริมการท่องเท่ียว       เชิงนิเวศท่ี
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั ซึง่ในหลายกลุ่มจงัหวดัตัง้เป้าหมายการพฒันาการท่องเท่ียว
ให้เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ในการท่ีจะมุ่งพฒันาให้ไปสู่วิสยัทศัน์ “มุ่งสู่คณุภาพ” ได้กําหนดกรอบ
แนวทางไว้ 4 ประการ คือ 
 

- การท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้รับการพฒันาให้เป็นพืน้ฐาน (Foundation) หนึง่ท่ีสําคญัและ   เข้มแข็งใน
การเกือ้หนนุให้การท่องเท่ียวของไทยในภาพรวมเตบิโตได้อยา่งยัง่ยืนและมี คณุภาพ 

- การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการกระจายโอกาสและรายได้จากการท่องเท่ียวสู่
ชมุชนและท้องถ่ินอยา่งสม่ําเสอ 
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- การเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเน้นท่ีรายได้และคณุภาพภายใต้ขีดความสามารถในการ
รองรับได้ของพืน้ท่ีมากกวา่ท่ีจะให้ความสําคญักบัปริมาณหรือจํานวนนกัท่องเท่ียว 

- การกําหนดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับ
เอกลกัษณ์ทางธรรมชาตแิละสงัคมของพืน้ท่ี 

 
จากภาพรวมการท่องเท่ียวไทยดงักล่าวสามารถนํามากําหนดวิสยัทศัน์การท่องเท่ียว    เชิงนิเวศ

ในช่วงปี 2548-2549 คือ การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไทย “มุ่งสูค่ณุภาพโดยสร้างพืน้ฐานท่ีเข้มแข็ง และ
ท้องถ่ินพฒันาอยา่งมัน่คง” ภายใน 2 ปี (2548-2549) 

 
เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้จึงกําหนดแผนปฏิบตัิการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติ   โดย

กําหนดระยะเวลา 2 ปี คือ 2548-2549 ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 
แนวความคดิในการจดัทําแผนปฏิบตักิารครัง้นีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยอาศยัข้อมลู
จากนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติ และแผนปฏิบตัิการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งชาติ 2545-2549 
เป็นแนวทางในการยกร่าง ประกอบกับการประมวลข้อมลูจากสถานการณ์ปัจจุบนั  ทัง้เร่ืองยุทธศาสตร์การ
พฒันาการท่องเท่ียว และยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั รวมทัง้การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง   ทัง้นีแ้ผนปฏิบตักิารการท่องเท่ียว เชิงนิเวศแห่งชาต ิ    ปี 2548-2549 แบง่การดําเนินงานออกเป็น 5 
แผนงานหลกัคือ 
 

แผนงานพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Service  
Action Plan) 
ผลิตภณัฑ์และการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีการพฒันารูปแบบท่ีหลากหลายซึง่เป็นไป

ตามความต้องการของตลาดการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยนัน้พบว่ามีการพฒันาไปอย่าง
รวดเร็ว โดยการพฒันานัน้เป็นไปอย่างอิสระไม่มีการกําหนดมาตรฐานทัง้ในเร่ืองผลิตภณัฑ์และการบริการ 
ดงันัน้เพ่ือให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทยเติบโตอย่างมัน่คงจําเป็นต้องดําเนินการด้านการพฒันา
มาตรฐานผลติภณัฑ์และการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 
 
 

DPU



11 
 

 

แผนงานการจัดตัง้เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Network  
Action Plan) 
ในสถานการณ์ปัจจุบนัการดําเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวจําเป็นต้องให้

ความสําคัญกับการมีส่วน และความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับ
นานาชาติ  ระดบัชาติ  ระดบัสากล  ระดบัจงัหวดั หรือระดบัพืน้ท่ี  และความร่วมมือดงักลา่วจะต้องเป็นความ
ร่วมมือกนัในทุกมิติ และทุกวงการท่ีเก่ียวข้อง    ความร่วมมือกนัดงักล่าวอาจเรียกว่าเป็นการจดัตัง้เครือข่าย 
(Network) ซึง่ในกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศต้องให้ความสําคญักบักระบวนการนีอ้ยา่งมาก 

 
แผนงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Ecotourism Marketing Action Plan) 
การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมชกัจงูให้นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยือนและไปใช้บริการด้านการ

ท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัการสง่เสริมการตลาดก็เป็นเคร่ืองมือในการคดัเลือกนกัท่องเท่ียวท่ีมี คณุภาพได้  ดงันัน้ 
การดําเนินงานด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์จึงสําคญัไม่น้อยไปกว่าแผนงานด้านการพฒันาบริการและ
แผนงานด้านการจดัตัง้เครือขา่ยการท่องเท่ียว     เชิงนิเวศ 

 
แผนงานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพพืน้ที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism Special Zone Action Plan) พืน้ที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยกระจาย

อยู่ทั่วประเทศ การดงึดดูนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศจงึจําเป็นท่ีจะต้องมีการจดัเตรียมพืน้ท่ีท่องเท่ียวเพ่ือรองรับ 
โดยพืน้ท่ีท่องเท่ียวท่ีพิจารณานีม้ิได้จํากดัเฉพาะแหลง่ หรือ จงัหวดัเท่านัน้ แตจ่ะพิจารณาศกัยภาพของพืน้ท่ี
ภาพรวม 

 
แผนงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
(Ecotourism Management Action Plan) 
การผลกัดนัด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ดําเนินการอย่างมีทิศทางและเป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ

จําเป็นท่ีจะต้องมีการกําหนดกลไกท่ีเหมาะสม  และเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลไกดงักล่าวอาจเรียกว่าการ
บริหารจัดการ ซึ่งสามารถครอบคลุมได้หลายมิติ  และสามารถนําเสนอได้หลายเคร่ืองมือ อาทิ การตัง้
คณะกรรมการกํากบัแผนปฏิบตักิาร เป็นต้น 
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  ปัจจบุนัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวได้เจริญรุดหน้าไปเป็นอนัมากจนกลายเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีนํารายได้
เข้าประเทศเป็นจํานวนมหาศาล ดงันัน้ เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจจนทําให้ธุรกิจต่างๆ ต้อง
ประสบปัญหา จึงยงัเป็นท่ียอมรับกนัอยู่ว่าการท่องเท่ียว น่าจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ประเทศกลบัสู่ภาค
ปกติเช่นเดิมได้ เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจดัเป็นอตุสาหกรรมบริการ การสร้างความประทบัใจในการ
ให้บริการ จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะโน้มน้าวให้นักท่องเท่ียวเดินทางกลบัมาเยือนท้องถ่ินนัน้ๆ ซํา้อีก หรืออาจ
ชกัชวนให้ผู้ ท่ียงัไม่เคยมาเยือนตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวอีก เป็นการสร้างรายได้ให้กบัชมุชน และประเทศ
ได้  
 

เพ่ือให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้เลือกใช้ส่ือประเภทต่างๆ ทัง้ส่ือมวลชน ส่ือบคุคล ส่ือเฉพาะกิจ 
ฯลฯ ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียว และส่ือทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกส่ือหนึ่งท่ี
ทาง ททท.เลือกใช้ 
 
  อินเทอร์เน็ตนบัได้ว่าเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมมากในขณะนีเ้ป็นกระแสนิยมสําหรับกลุ่มเยาวชน
ถือว่าเป็นส่ือท่ีมีแหล่งข้อมูลท่ีสําคญัอีกแหล่งหนึ่งทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้เล็งเห็น
ความสําคญัของอินเทอร์เน็ตจึงได้เลือกใช้ส่ือนี ้โดยการรับผิดชอบของฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ รับผิดชอบในด้าน
การพฒันาและปรับปรุงข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียว ซึง่เว็บไซต์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
ปัจจบุนัคือ  http://www.tat.or.th  
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ภาพท่ี 1  เว็บไซต์ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)  http://www.tat.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2   ศนูย์ข้อมลูเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวภายในเว็บไซต์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(http://www.tat.or.th )นัน้ ในส่วนของเว็บไซต์จะมีการจดัทําหลายภาษา เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้ารับชมเว็บไซต์ท่ีเป็น
ชาวตา่งชาติสามารถเปิดรับข้อมลูได้อย่างสะดวก ทางด้านของข้อมลูข่าวสารจะมีการแบง่เป็นหวัข้อตา่งๆ เร่ิม
จาก 

- การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
-  ข้อมลูท่องเท่ียว 76 จงัหวดั  
- ข้อมลูการเดนิทาง  
- กิจกรรมท่องเท่ียว  
- เทศกาลและงานประเพณี 
- ขา่วท่องเท่ียว 
- ข้อมลูเชิงวิชาการ 
- เว็บบอร์ด 
- Link 
- ตดิตอ่ ททท. 

 
ในส่วนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมลูต่างๆ ได้ท่ีหน้าข้อมลูเชิง

วิชาการ จะพบหน้าของศนูย์ข้อมลูเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แหลง่ความรู้เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จะมีฐานข้อมลู รวมทัง้กิจกรรมตา่งๆเก่ียวกบัแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ค้นหา  และในสว่นของ Link จะ
เป็นการเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ตา่งๆของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซึง่ผู้ เปิดรับสามารถค้นหาข้อมลูด้านการ
ท่องเท่ียวด้านตา่งๆ ได้อยา่งสะดวก ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์การเดนิทาง (เคร่ืองบนิ, รถไพ, รถยนต์, รถประจําทาง) 
เว็บไซต์หน่วยงาน/สมาคมด้านการท่องเท่ียว เว็บไซต์จงัหวดัตา่งๆ และ เว็บไซต์หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

บทบาทของสื่อทางอินเทอร์เน็ตถ้ามองอินเทอร์เน็ตในแง่ของส่ือโฆษณาสําหรับประเทศไทยใน
ปัจจบุนั ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีเล็กมากมีเม็ดเงินโฆษณาปีหนึ่งเพียงร้อยกว่าล้านบาทเท่านัน้ มีสินค้าเพียงไม่ก่ีตวัท่ี
ให้ความสนใจเร่ิมทดลองในส่ือนี ้ แต่เม่ือพิจารณาถึงจํานวนประชากรไทยผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีจํานวนเพิ่มขึน้
แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเน่ืองเราจะพบว่าในอนาคตอนัใกล้นี ้ อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นส่ือท่ีมีความสําคญั
ท่ีสดุ 
(http://www.BusinessThai.co.th)    
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  รายงานผลการสํารวจผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2546 โดย ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ สํารวจเม่ือ กนัยายน-ตลุาคม 2546  มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 6.08 ล้านคน 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 27.1 การสํารวจกลุม่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนีเ้ป็นการสํารวจออนไลน์
ซึง่ศนูย์เทคโนโลยีอีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตไิด้จดัทําขึน้เพ่ือรวบรวมลกัษณะของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต
และพฤตกิรรมการใช้ของคนไทยอยา่งตอ่เน่ือง  
 
ตารางท่ี 1 จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

Year User Source 
2534 30 NECTEC 
2535 200 NECTEC 
2536 8,000 NECTEC 
2537 23,000 NECTEC 
2538 45,000 NECTEC 
2539 70,000 NECTEC 
2540 220,000 Internet Thailand/NECTEC 
2541 670,000 Internet Thailand/NECTEC 
2542 1,500,000 ISP Club/NECTEC 
2543 2,300,000 ISP Club/NECTEC 
2544 3,500,000 NSO/NECTEC(household survey) 
2545 4,800,000 NECTEC(estimate) 
2546 6,031,300 NSO survey 

ท่ีมา : http://www.nectec.or.th/internet 
 

ผลการสํารวจท่ีสําคญัพบว่า ในปีนีมี้ผู้ ให้ความสนใจตอบแบบสอบถามเพิ่มขึน้จากปีก่อนถึงร้อย
ละ 39.9 รวมผู้ตอบทัง้สิน้ 21,049 คน แบง่เป็นหญิง 11,595 คน (ร้อยละ 55.1) ชาย 9,325 คน (ร้อยละ 44.3) 
และไม่ระบเุพศ 129 คน (ร้อยละ 0.6) และสว่นใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ กลุม่ประชากรวยัทํางานท่ีมี
อายรุะหวา่ง 20-29 เป็นกลุม่อายท่ีุมีการใช้อินเทอร์เน็ตสงูท่ีสดุ (ร้อยละ 47.8) เม่ือเทียบกบักลุม่อ่ืนๆ       
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ตารางท่ี 2 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามการสํารวจกลุม่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแตล่ะปี 
   จํานวนผู้ตอบ(คน) 
การสํารวจปี 2542 2,404 
การสํารวจปี 2543 2,459 
การสํารวจปี 2544 19,691 
การสํารวจปี 2545 15,036 
การสํารวจปี 2546 21,049 
ท่ีมา : http://www.nitc.go.th/internetuser/internetuser2003.pdf,2546 

 
ตารางท่ี 3 สดัสว่นผู้ตอบแบบสอบถามตามช่วงอาย ุ
 2542 2543 2544 2545 2546 
ต่ํากวา่ 20 ปี 12.5 16.3 18.4 17.1 21.8 
20-29 ปี 56.3 50.3 49.1 53.2 47.8 
30-39 ปี 21.2 23.2 21.5 20.6 19.9 
40 ปีขึน้ไป 10.0 10.2 11.0 9.1 10.5 
ท่ีมา : http://www.nitc.go.th/internetuser/internetuser2003.pdf,2546 
 
 ผลการสํารวจพบว่าปัจจบุนัผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 31.9 ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตสําหรับการ
ค้นคว้าหาข้อมลูมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การรับสง่อีเมล์ (ร้อยละ 31.6) และใช้ติดตามข่าว (ร้อยละ14.1) ซึง่
ลกัษณะการใช้ประโยชน์จะแตกตา่งจากปีก่อนๆแสดงให้เห็นว่าปัจจบุนัอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเป็น
เคร่ืองมือสําหรับการค้นคว้าหาข้อมลูและตดิตามขา่วของ ประชากรมากขึน้ 
 
 จากรายงานผลการสํารวจผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตไทยดงักลา่ว ทําให้เห็นชดัว่าอินเทอร์เน็ตมีความสําคญั
กบัโลกธุรกิจมากขนาดไหนขณะนีมี้ปัจจยัหลายอย่างท่ีช่วยผลกัดนัให้การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตแพร่ขยายกว้างขึน้ 
ภาครัฐบาลกบัโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที เป็นการขยายตลาดคอมพิวเตอร์ไปหลายแสนเคร่ือง ซึ่งหมายถึง
จํานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มตามไปด้วย ผลการสํารวจดงักล่าวคงช่วยยืนยนัอย่างชดัเจนได้ว่าอินเทอร์เน็ต
ต้องกลายเป็นส่ือท่ีมีความสําคญักบักลุม่ประชากรทัง้ปัจจบุนัและอนาคตอยา่งแน่นอน 
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 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้สนใจศกึษาถึงกลุม่ตวัอย่างคือกลุม่คนวยัทํางานท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ว่า
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)อย่างไร และสื่อ
อินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทมากน้อยแคใ่หนในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบักลุม่คนวยัทํางาน เน่ืองจาก
กลุ่มคนในวยัทํางานเป็นกลุ่มท่ีมีการศกึษา และมีความพร้อมทางด้านการเงินและสามารถตดัสินใจท่องเท่ียว
ได้ด้วยตวัเองอยา่งอิสระ อีกทัง้ยงัมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาความรู้  และตอบสนองความต้องการในด้าน
ต่างๆ  มากกว่าท่ีจะใช้เพ่ือความสนุกเหมือนกลุ่มวยัรุ่น และเน่ืองจากท่ีผ่านมายงัไม่ได้มีการศึกษาวิจัยถึง
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียว จากการวิจยัท่ีผ่านมาสว่น
ใหญ่จะพบว่าส่ือท่ีมีอิทธิพลจะเป็นส่ือด้านอ่ืนๆ เช่น สื่อทางโทรทศัน์ นิตยสารสิ่งพิมพ์และส่ืออ่ืนๆ มากกว่าส่ือ
ทางอินเทอร์เน็ต แต่เม่ือมองในแง่ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้สําหรับการท่องเท่ียวและเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงแล้วกลุ่มคนในวยัทํางานถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจ และส่ืออินเทอร์เน็ตยงัเป็นส่ือท่ี
กําลงัได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากในโลกธุรกิจปัจจบุนั 
 
 ผู้วิจยัมองว่าถ้าหากส่ือทางอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มคนในวยั
ทํางานแล้ว ธุรกิจการท่องเท่ียวควรให้ความสําคัญกับการใช้ส่ือนีใ้ห้มากขึน้ ซึ่งจะทําให้การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้านการท่องเท่ียวตรงกลุม่เป้าหมายและเป็นการสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กบัธุรกิจ
ท่องเท่ียว ท่ีสําคญัเป็นการสนองตอบนโยบายด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ได้เป็นอยา่งดี 

 
ปัญหานําวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง  ประเทศไทย(ททท.)ท่ี
อยูใ่นวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร 

2. พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่
ประเทศไทย(ททท.) ในกลุม่คนวยัทํางานเป็นอยา่งไร 

3. ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ท่ีเป็นกลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ อยา่งไร 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)ท่ีอยู่ในวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร กบัความคิดเห็นต่อบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ต
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในกลุม่คนวยัทํางาน 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ท่ี
เป็นกลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครตอ่บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
สมมตฐิานการวิจยั 
 
 สมมตฐิานข้อที่ 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของ
ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

 สมมตฐิานข้อที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ี
แตกต่างกัน จะทําให้ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั  

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศกึษาเร่ือง “บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจงู
ใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของกลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตของ
การศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตของกลุ่มคนวยัทํางานท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-45 ปี ทัง้เพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวจิยั 
  
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์  หมายถงึ องค์ประกอบด้านเพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได้,  
การศกึษา และสถานภาพ 
  

 ส่ืออินเทอร์เน็ต  หมายถึง เนือ้หาท่ีอยู่ใน World Wide Web อนัประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ 
กราฟฟิกส์ และสัญญลักษณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงบริการต่างๆบน
อินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการศึกษาครัง้นีส่ื้ออินเทอร์เน็ตหมายถึง เว็บไซต์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 

 เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หมายถึง แฟ้มข้อมลู หรือกลุม่แฟ้มข้อมลูท่ีมีอยู่บน
เวิลด์ไวด์เว็บ(www.tat.or.th) ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
  

 พฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ต  หมายถึง ความถ่ี หรือจํานวนครัง้ และระยะเวลาเฉล่ีย
ตอ่ครัง้ในการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) รวมไปถึงการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้แก่ ประสบการณ์การใช้ ช่วงเวลาท่ีใช้ สถานท่ีท่ีใช้ 
  

 บทบาทของส่ืออนิเทอร์เน็ต   หมายถงึ การทําหน้าท่ี หรือผลของส่ืออินเทอร์เน็ตใน 
การสร้างแรงจงูใจให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศโดยตรงซึง่เป็นองค์กรนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัิการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
  

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หมายถงึ  อตุสาหกรรมบริการท่ีเกิดจากการผสมผสาน 
สนิค้าและบริการประเภท การขนสง่พาหนะ ท่ีพกั  ร้านอาหาร บนัเทิง สนิค้าท่ีระลกึ และรวมเข้ากบัการ
จดัระบบการบํารุง และพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว 

 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดนิทางท่องเท่ียวในแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตหิรือแหลง่
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถ่ินและมีความเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศโดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ สภาพแวดล้อม สภาพสงัคม วฒันธรรม 
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ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถ่ิน โดยการท่องเท่ียวนีจ้ะอยู่บนพืน้ฐานของการเรียนรู้ และมีความ
รับผิดชอบต่อระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียว โดยชมุชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียวเพ่ือก่อประโยชน์ตอ่ชมุชน 

 

 แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานท่ีท่ีมีสิง่น่าดชูมทางการท่องเท่ียวและมีสิง่แวดล้อมจําพวกสิง่
อํานวยความสะดวก และการบริการให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นบริเวณสิง่นา่ดชูมนัน้  

  

 การจูงใจ  หมายถงึ  การจงูใจเป็นกระบวนการกระตุ้นพฤตกิรรมมนษุย์  ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วจิยั
มุง่ศกึษาถึงส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท.มีบทบาทในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของกลุม่คนวยัทํางาน
มากน้อยเพียงใด 

 

 กลุ่มคนวัยทาํงาน หมายถงึ ผู้ ท่ีถกูเลือกเป็นกลุม่ศกึษา ซึง่ในท่ีนีเ้ป็นคนวยัทํางาน ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-45 ปี และเคยเข้าเย่ียมชมเวบ็ไซต์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึง่อาศยัอยู ่หรือทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ของ 
ททท. ในกลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. หน่วยงานหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผลการวิจัยนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือท่ีเหมาะสมและตรงกบักลุม่เป้าหมายได้ 
อยา่งมีประสทิธภาพและประสทิธิผล 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาถึงการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบักลุ่ม
ตวัอย่างอ่ืนๆ ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) หรือหน่วยงาน และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
ตอ่ไป 

 
ข้อจาํกัดในการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี ้ เป็นผลการวจิยัจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกศกึษา จํานวน 400 คน ไมไ่ด้เป็นตวัแทน
ของคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมด 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัเร่ือง “ศกึษาความคิดเห็นของกลุม่คนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อบทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ” ได้มี
การกําหนดแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาใช้ประกอบในการศึกษาวิจยัเพ่ือเป็นการสนบัสนุนและ
สร้างความชดัเจนในการวิจยั ดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกและเปิดรับขา่วสาร 
3. แนวคดิเก่ียวกบัการจงูใจ 
4. แนวคดิเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
5. แนวคดิและทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคดิเก่ียวกับอนิเทอร์เน็ต 

 อินเทอร์เน็ต(Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จํานวนมากเข้าด้วยกัน โดยสายสัญญาณเป็นตัวเช่ือมต่อ และคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกันนี ้
สามารถส่ือสาร และรับข้อมลูผ่านกนัได้นัน้เรียกว่า “เครือข่ายคอมพิวเตอร์” (Computer Network) ซึง่ใน
ปัจจุบันบริษัทและหน่วยงานต่างๆมักจะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้งานกันอยู่และมักจะเรียกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนีว้่า “เครือข่ายท้องถ่ิน(Local Area Network-LAN)นอกจากนีย้งัมีการนําเอา เครือข่าย
ขนาดเล็กนีม้าเช่ือมต่อหลายๆวงซึง่เครือข่ายบางวงก็อยู่ใกล้กนับางวงก็อยู่ห่างไกลกนัคนละท่ี เช่น  การเช่ือม
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัทคนละสาขาในแตล่ะจงัหวดัเข้าด้วยกนั   เครือข่ายระยะไกลนีเ้ราเรียกว่า Wide 
Area Network(WAN)              

(ต้น ตณัฑ์สทุธิวงศ์ สพุจน์ ปณุณชยัยะ และสวุฒัน์ ปณุณะชยัยะ, 2539 อ้างใน อษุาพรรณ   ศรีสกลุประเสริฐ, 
2543: 9) 
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 คอมพิวเตอร์ในโลกนีมี้หลายชนิ หลายย่ีห้อ อีกขนาดเครือข่ายก็มีความใหญ่เล็กแตกต่างกัน แต่
แล้วก็มีองค์กรบางแห่งพยายามนําเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านีม้าเช่ือมต่อกัน โดยกําหนดข้อตกลงในการ
ส่ือสารขึน้มาตวัหนึ่งท่ีช่ือว่า Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) เพ่ือให้
คอมพิวเตอร์หลากพนัธุ์เหล่านีส้ามารถติดต่อส่ือสารกนัได้เครือข่ายท่ีว่านีเ้ร่ิมจากกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไมก่ี่กลุม่ในมหาวิทยาลยั แตต่อ่มาได้รับความนิยมมากขึน้ จึงมีองค์กรและหน่วยงานตา่งๆเร่ิมนําเครือข่ายของ
ตนเองมาขอเช่ือมด้วย โดยใช้ข้อตกลงในการส่ือสารท่ีกําหนดขึน้นีแ้ละหลังจากนัน้เพียงไม่ก่ีปีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ก็เติบโตขึน้อย่างก้าวกระโดดน่ืองจากมีผู้ เข้ามาขอเช่ือมต่อกนัเป็นจํานวนมากจนปัจจุบนัถือว่า
เป็นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

  

 จุดกําเนิดของอินเทอร์เน็ตมาจากความคิดเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหาร ในช่วงปี พ.ศ. 2512 
สงครามเย็นระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบัรัสเซียอยา่งเงียบๆ กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯคิดว่าการส่ือสาร
ของคอมพิวเตอร์เป็นหวัใจหลกั หากคอมพิวเตอร์จดุใดจุดหนึ่งถกูระเบิดขึน้มา การส่ือสารจะถกูตดัขาดซึ่งจะ
ทําให้เสียเปรียบเชิงยทุธศาสตร์เป็นอย่างมาก กระทรวงกลาโหมจึงพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึน้มาใหม่ซึง่
จะต้องมีคณุสมบตัิ “สามารถทนทาน” ต่อการถกูทําลาย กลา่วคือเม่ือคอมพิวเตอร์จดุใดจดุหนึ่งถกูทําลายลง
ไปคอมพิวเตอร์ส่วนอ่ืนๆก็จะสามารถหาเส้นทางใหม่เพ่ือส่ือสารกันได้ โครงการคอมพิวเตอร์นีมี้ช่ือว่า 
ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) 

 

 ก้าวแรกของ ARPANET  ประกอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4 เคร่ือง คือคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัยทูาห์ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียท่ีซานตาบาบารา มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียท่ี         ลอสแองเจ
ลิส และสถาบนัวิจยัของมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด หลงัจากท่ีมีการทดสอบการใช้งาน ARPANET ไปได้ระยะ
หนึ่ง ซึง่ผลทดสอบเป็นท่ีน่าพอใจ กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ จึงขยายเครือข่าย ARPANET ออกไปอีก โดย
เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัตา่งๆรวมกนั 50 แห่ง โดยใช้โปรโตคอล (Protocol – 
ข้อตกลงในการส่ือสาร) ทีมีช่ือว่า NCP (Network Control Protocol)  แต่ตอ่มาเม่ือมีการขยายเครือข่าย 
ARPANET ออกไปอีกก็พบวา่ โปรโตคอล NCP นีมี้ข้อจํากดัอยูม่าก จงึมีการพฒันาโปรโตคอลตวัใหมข่ึน้มา ซึง่
มีช่ือวา่ TCP/IP   
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(Transmission Control / Internet Protocol) ซึง่มีจดุเด่นคือทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละแบบสามารถ
ส่ือสารกนัได้ ตอ่มาผู้พฒันาระบบปฏิบตักิาร UNIX ได้นําเอาโปรโตคอลนีเ้ข้าเป็นสว่นหนึ่งของระบบปฏิบตัิการ
ด้วย และจากจดุนีเ้องทําให้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ARPANET เตบิโตขึน้มาจาก 500 เคร่ือง ในปี พ.ศ. 2525 มา
เป็น 1,000 เคร่ืองในปีถดัมา 

 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2529 มลูนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ NSF (National Science Foundation) 
ได้สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึน้มาอีกระบบหนึ่งเรียกว่า NSFNET ซึ่งประกอบด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 5 
เคร่ืองเช่ือมตอ่เข้าด้วยกนั โดนใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการสื่อสาร สําหรับจดุมุ่งหมายของเครือข่ายนีก็้เพ่ือใช้
ในการวิจัยและการศึกษา ต่อมามีการเช่ือมต่อกับเครือข่ายนีจํ้านวนมาก เน่ืองจากต้องการใช้งานซูเปอร์
คอมพิวเตอร์ และในท่ีสดุเครือข่าย ARPANET ก็มีการขอเช่ือมตอ่กบั ARPANET ด้วยนอกจากนีเ้ครือข่ายอ่ืนๆ
ไม่ว่า UUNET, UUCP, BITNET  หรือ CSNET เช่ือมต่อกบั NSFNET ด้วย จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2532 มี
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่กนัอยู่กว่า 100,000 เคร่ืองทีเดียว แตเ่น่ืองจากเจ้าของ NSFNET เป็นองค์กรท่ีไม่แสวง
ผลกําไร และมีงบประมาณอยู่จํากดั ทาง NSFNET จึงได้ผลกัดนัภาระการดําเนินงานเครือข่ายนีไ้ปให้บริษัท 
Advanced Network and Service (ANS) แทน ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัท MCI, IBM และ 
มหาวิทยาลยัมิชิแกน และได้มีการเปล่ียนช่ือ NSFNET เป็นอินเทอร์เน็ต (Internet) จนถึงปัจจบุนั  

 สิ่งหนึ่งท่ีทําให้อินเทอร์เน็ตโดดเด่นเหนือกว่าการส่ือสารสมยัก่อนคือ ความสามารถในการรับส่ง
ข้อมูลได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร รูปภาพกราฟฟิก รวมถึงเสียงและภาพเคล่ือนไหวท่ีเรียกว่า 
มลัติมีเดีย (Multimedia) และมีคณุสมบตัิพิเศษอีกอย่าง ได้แก่ ข้อมลูในลกัษณะไฮเปอร์เท็ก (Hypertext) ซึง่มี
คําบางคํา หรือหลายคําในเอกสารท่ีเช่ือมไปยังเอกสาร หรือไฟล์อ่ืนได้ เช่น ข้อความอธิบายเร่ืองหนึ่งซึ่งมี
คําศพัท์ หรือคําเฉพาะท่ีสามารถอธิบายในรายละเอียดได้อีกคําๆ นัน้จะถกูเช่ือมไปยงัข้อความ หรือไฟล์อีกไฟล์
หนึง่ให้ผู้ใช้เรียกดไูด้ ทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาข้อมลูเพิ่มเตมิเข้าไปได้เร่ือยๆ 

 

 เพ่ือให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถรองรับการขยายตัวดังกล่าว ประเทศต่างๆทั่วโลกได้
เตรียมพร้อมโดยการพฒันาระบบการส่ือสารภายในประเทศ และนอกประเทศให้มีความเร็วในการรับสง่ข้อมลู
มากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย และเอเซีย จนมีผู้กล่าวว่า “สิ่งท่ีช่วยให้สหรัฐอเมริกา
พฒันาประเทศในศตวรรษท่ี 19 คือทางรถไฟ ในศตวรรษท่ี 20 คือทางหลวง และในศตวรรษท่ี 21 คือ
ระบบส่ือสารข้อมลูความเร็วสงู (Information Super Highway) โดยสหรัฐฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่าหนึ่งพนัล้าน
เหรียญ เพ่ือสร้างระบบสารข้อมลูความเร็วสงูทัว่ประเทศให้มีความเร็วในการรับส่งข้อมลูหลายพนัล้านบิทต่อ
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วินาที ทําให้เราสามารถส่งข้อมลูทัง้หน้าในทุกเล่มของเอไซโคปลีเดียปริตานิกา โดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที 
ภายใต้ช่ือโครงการ “เครือข่ายเพิ่มการศึกษาและวิจยัแห่งชาติ” (National Research and Education 
Network-NREN) ซึง่ถือเป็นการขยายขีดความสามารถในการรับสง่ข้อมลูอินเทอร์เน็ตจํานวนมหาศาล 
 

 อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย   
 ประเทศไทยได้เร่ิมตดิตอ่กบัอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 ในลกัษณะการใช้บริการจดหมายเล็กทรอ
นิกส์แบบแลกเปลี่ยนถงุเมล์เป็นครัง้แรก โดยเร่ิมท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince 
of Songkla University) และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบนั    เอไอที (AIT) ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซึ่งเป็นการติดต่อเช่ือมโยงโดยสายโทรศพัท์ 
จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ย่ืนขอท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย โดยได้รับท่ีอยู่อินเทอร์เน็ต Sritrang.psu.th ซึง่นบัเป็นท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี 
พ.ศ. 2534 บริษัท DEC (Thailand) จํากดัได้ขอท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท โดยได้รับท่ี
อยู่อินเทอร์เน็ตเป็น dect.co.th โดยท่ีคํา “th” เป็นสว่นท่ีเรียกว่า โดเมน (Domain) ซึง่เป็นสว่นท่ีแสดงโซนของ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยยอ่มาจากคําวา่ Thailand  
 

 กลา่วได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ชัว่โมง ในประเทศไทยเกิดขึน้เป็นครัง้
แรกเม่ือเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 โดยสถาบนัวิทยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้เช่าวงจรส่ือสาร
ความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพ่ือเช่ือมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตท่ีบริษัท ยูยูเน็ต
เทคโนโลยี (UUNET Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกนั ได้มีหน่วยงานท่ีเช่ือมตอ่แบบออนไลน์
กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัหลายแห่งด้วยกนั ได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัอสัสมัชญับริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือข่ายนีว้่าเครือข่าย “ไทยเน็ต” 
(THAInet) ซึง่นบัเป็นเครือขา่ยท่ีมี “ เกตเวย์ “ (Gateway) หรือประตสููเ่ครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของ 
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ประเทศไทย (ปัจจุบนัเครือข่ายไทยเน็ตประกอบด้วยสถาบนัการศึกษา 4 แห่งเท่านัน้ ส่วนใหญ่ย้ายการ
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตโดยผา่นเนคเทค (NECTEC) หรือศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต)ิ 
 

ภาพท่ี 3   เครือขา่ย “ไทยเน็ต” (THAInet) 

   

 ปี พ.ศ. 2535 เช่นกนั เป็นปีเร่ิมต้นของการจดัตัง้กลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศกึษาและ
วิจยัโดยมีช่ือว่า "เอ็นดบัเบิลยจีู" (NWG: NECTEC E-mail Working Group) โดยการดแูลของเนคเทค และได้
จดัตัง้เครือข่ายช่ือว่า "ไทยสาร" (ThaiSarn: Thai Social/Scientific Academic and Research Network) เพ่ือ
การติดตอ่ส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างกนั โดยเร่ิมแรกประกอบด้วยสถาบนัการศกึษา 8 แห่ง 
ปัจจบุนัเครือขา่ยไทยสารเช่ือมโยงกบัสถาบนัตา่งๆ กวา่ 30 แห่ง ทัง้สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi3/web/pagr23,2547 
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ภาพท่ี 4 เครือขา่ย "ไทยสาร" (Thailand: Thai Social/Scientific Academic and Research   

  Network) 

            ท่ีมา : http://cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi3/web/pagr23,2547 
 
ปัจจบุนัได้มีผู้ รู้จกั และใช้อินเทอร์เน็ตมากขึน้มีอตัราการเติบโตมากกว่า 100% สมาชิกของอินเทอร์เน็ตขยาย
จากอาจารย์และนิสตินกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษาไปสูป่ระชาชนทัว่ไป  

 
 สรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสื่อสารสารสนเทศ เปรียบเสมือน ชุมชนแห่งใหม่
ของโลก ซึ่งรวมคนทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน จึงทําให้มีบริการต่างๆ เกิดขึน้ใหม่ตลอดเวลา อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายการสื่อสารท่ีสามารถรับส่งข้อมลูข่าวสารได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ    ข้อความ เสียง รูปภาพ  ตลอดจน
ภาพเคลื่อนไหวจํานวนมหาศาลไปได้ทกุหนทกุแห่งทัว่ประเทศและทัว่โลก ด้วยระบบและลกัษณะทางกายภาพ
ของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเอือ้ตอ่การใช้งานอย่างอิสระและมีความ  ยืดหยุ่นมากท่ีสดุ  และด้วยวิวฒันาการท่ีไม่
หยดุยัง้จากอดีตจนถึงปัจจุบนัทําให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางใหม่ท่ีทนัสมยัของการสื่อสาร ท่ีทัง้ภาครัฐ
และเอกชนต่างก็ให้ความสนใจต่อส่ือนี ้ ในด้านของการส่งสารไปยงัผู้ รับสารท่ีอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านต่างๆถึงกลุ่ม      เป้าหมาย  สําหรับอินเทอร์เน็ตกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ถือว่าส่ืออินเทอร์เน็ตมีความสําคญัในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวสู่นักท่องเท่ียวได้อย่าง
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ครอบคลมุเพราะเป็นส่ือใหมท่ี่กําลงัได้รับความนิยมและน่าจะเป็นส่ือมีบทบาทในการจงูใจให้เกิดการท่องเท่ียว
ได้เป็นอยา่งดี 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกและการเปิดรับข่าวสาร 
 ข่าวสารเป็นสิ่งจําเป็นยิ่งสําหรับกิจกรรมต่างๆในชีวิตมนษุย์ มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมท่ีต้องอาศยัการ
แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันข่าวสารจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมนุษย์เกิดความไม่แน่นอนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเท่าใด ความ
ต้องการขา่วสารก็จะยิ่งเพิ่มขึน้มากเท่านัน้(วฒุิชยั จํานง, 2523 อ้างใน กนัณวนั อภิรักษ์ธนากร, 2544:22)  
 
การเปิดรับส่ือมีผู้ให้นิยามไว้ดงันี ้
 Atkins Charles (1973) กลา่ววา่ “บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารมากยิ่งมีหมีูตากว้างไกล มีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนท่ีทนัสมยัทนัเหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารน้อย” 
 
 Joseph T.Klapper (1967) โจเซฟ ที แคลปเปอร์ ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบักระบวนการเลือกรับ
ขา่วสารของมนษุย์วา่ “บคุคลมีกระบวนการเลือกรับสารของตนเอง (Selectivity Process) คือบคุคลจะเลือก
เปิดรับส่ือ (Selective Exposure) ท่ีตรงกบัความคดิเห็นท่ีมีอยูก่่อนแล้ว และเลือกรับรู้ (Select Perception)
เฉพาะสารท่ีมีความหมายสอดคล้องกบัความคดิเห็นรวมทัง้เลือกท่ีจะเก็บรักษาสาร (Selective Retention) ท่ี
สอดดคล้องกบัความคดิมากกวา่สิง่ท่ีไมเ่ห็นด้วย” 
 
 ไรเลย์และฟลาวเออร์แมน มีความคดิเห็นวา่ “แรงจงูใจท่ีต้องการเป็นท่ียอมรับของสมาชิกภายใน
สงัคมจะชว่ยกําหนดความสนใจในการเปิดรับขา่วสารจากส่ือตา่งๆ” 
 
 เมอร์ตนั, ไรท์ และแวปเปิล้ เห็นวา่ “ผู้ รับสารจากส่ือใดนัน้ยอ่มเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพ
ในสงัคมของผู้ รับสารและเหตผุลในการรับสาร” 
 
 Backer ได้ให้ความหมายของการเปิดรับส่ือ โดยจําแนกตามพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือคือ 
 1. การแสวงหาข้อมลู (Information Seeking) กลา่วคือ บคุคงจะแสวงหาข้อมลูเพ่ือต้องการให้มี
ความคล้ายคลงึกบับคุคลอ่ืนในเร่ืองหนึง่หรือเร่ืองทัว่ไป 
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 2. การเปิดรับข้อมลู (Information Receptivity) กลา่วคือบคุคลจะเปิดรับส่ือเพ่ือต้องการทราบ
ข้อมลูท่ีตวัเองสนใจอยากรู้ เช่น เปิดดโูทรทศัน์เฉพาะรายการท่ีสนใจหรือผู้แนะนํามาหรือขณะท่ีอา่น
หนงัสือพมิพ์ หรือดโูทรทศัน์ หากมีข้อมลูขา่วสารเก่ียวข้องกบัตนเองก็จะให้ความสนใจอา่นหรือดเูป็นพิเศษ 
 
 3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กลา่วคือ บคุคลจะเปิดรับขา่วสารเพราะ
ต้องการทําสิง่ใดสิง่หนึง่หรือเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์ 
 
การเลือกในการส่ือสาร(Selectivity in Communication) 
 Clapper(ปรมะ สตะเวทิน,2523 อ้างใน กนัณวนั อภิรักษ์ธนากร,2544:23) ได้กลา่วไว้ว่า โดยปกติ
แล้วคนเรามกัจะมีนิสยัชอบเลือก เลือกท่ีจะคิด เลือกท่ีจะทํา เลือกท่ีจะเช่ือตามใจเราปรารถนา เราเลือกของท่ี
สวย ของท่ีดี ของท่ีเราชอบ ของท่ีเราต้องการ นิสยัในการชอบเลือกนีเ้กิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ใน
ชีวิตของเราในการส่ือสารก็เช่นกนัในสถานการณ์ของการสื่อสารแตล่ะสถานการณ์เราจะทําการเลือกว่าเราควร
จะทําการเลือกว่าเราจะทําการส่ือสารอย่างไรตามความรู้สกึ และตามความต้องการของเรา ในการสื่อสารนัน้
การเลือกของเรามี 4 ลกัษณะ ซึง่แตล่ะลกัษณะมีความเก่ียวข้องกนัเป็นขัน้ตอนดงันี ้
 
 1. การเลือกรับ หรือการเลือกใช้ (Selective Exposure) ในชีวิตประจําวนัของคนเรามีโอกาสท่ีจะ
รับสารจากแหลง่ หรือผู้สง่สาร(Sources) ตา่งๆ จํานวนมากมายแตเ่รามีเวลาและความสามารถท่ีจํากดัในการ
จะรับสารจากแหล่งสารแหล่งต่างๆ หรือเรามีความพอใจและไม่พอใจต่อแหล่ง หรือผู้ส่งสารต่างๆแตกต่างกนั
ไป ดงันัน้เราจึงมกัจะเลือกรับ หรือเลือกใช้สารจากผู้ส่งสารท่ีเราพอใจเท่านัน้ โดยปกติแล้วเราจะเลือกรับหรือ
เลือกใช้สารจากแหลง่ท่ีเสนอความคดิและทศันคตขิองเรา ทัง้นีเ้พราะวา่โดยธรรมชาตแิล้ว คนเรา มีความ
ต้องการอย่างยิ่งท่ีจะปกป้อง (Protect) รักษา (Maintain)และสง่เสริม(Enhance)ความเป็นตวัเองของตน(Self-
concept) 
 
 2. การเลือกให้ ความสนใจ(Selective Attention) นกัทฤษฎีด้านขา่วสาร(Information Theorists) 
กลา่ววา่สายตาของคนเราสามารถท่ีจะรับข้อมลูได้ 5 ล้านสว่นใน 1 วินาที แตส่มองของเราสามารถท่ีจะรับ
ข้อมลูได้เพียง 500สว่น ใน 1 วินาที ดงันัน้คนเราจงึต้องเลือกให้ความสนใจตอ่สารเท่าท่ีสมองคนเราจะรับสาร
นัน้ได้ ดงันัน้ในการอา่นหนงัสือพิมพ์หรือในสถานการณ์ท่ีมีการส่ือสารมากกวา่ 1 อยา่งเช่น ขณะดทีูวีก็มีเสียง
ภรรยาพดูด้วยเป็นต้น เราจงึต้องเลือกรับสารใดสารหนึง่และโดยปกตเิรามกัจะเลือกรับสารท่ีนา่สนใจหรือท่ีเรา
มีความสนใจ หนงัสือพมิพ์รายวนัมี 12-20 หน้า เรามกัจะเลือกอา่นเพียงบางหน้า บางขา่ว บางคอลมัน์ เรา
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อาจจะอา่นหน้า 1 เพียงบางขา่ว นอกจากเราเลือกสรร โดยอาศยัความสนใจท่ีเรามีตอ่สารแล้วเรายงัเลือกรับ
สารท่ีสอดคล้องกบัทศันคตแิละความเช่ือดัง้เดมิของเราและหลีกเล่ียงท่ีจะรับสารท่ีขดัแย้งกบัทศันคตแิละความ
เช่ือของเราด้วย  
 
 3. การเลือกรับรู้ และการเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
หลงัจากท่ีเราเลือกรับสาร หรือเลือกใช้สารของผู้สง่สารรายใดรายหนึง่ เลือกให้ความสนใจตอ่สารใดสารหนึง่
แล้วเราเลือกรับรู้ และเลือกตีความหมายของสารตามประสบการณ์ของเรา เน่ืองจากคนแตล่ะคนมี
ประสบการณ์ตา่งกนั ดงันัน้การรับรู้ และการตีความหมายของคนตอ่สิง่เดียวกนัจงึไมเ่หมือนกนั อปุสรรคของ
ความหมายของการส่ือสารอนัเน่ืองมาจากการเลือกรับรู้และการตีความหมายของคนอยูต่รงท่ีวา่เรามกัจะไม่
คอ่ยรู้ตวัวา่คนแตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกนั มีประสบการณ์ท่ีตา่งกนั ดงันัน้การรับรู้หรือตีความหมายของสิง่
ท่ีเราได้พบ จงึมีความแตกตา่งกนัไปด้วย ความหมายร่วมกนั หรือความเข้าใจร่วมกนั(Common 
Understanding) ซึง่เป็นหวัใจของการสื่อสารจงึไมเ่กิดขึน้และเกิดขึน้น้อย ทําให้การส่ือสารผิดพลาด หรือ
ล้มเหลว 
 
 4. การเลือกจดจํา(Selective Retention) นอกจากเลือกรับรู้ และเลือกตีความหมายสารแล้ว เรายงั
เลือกจดจําเนือ้หาสาระของสารไว้เป็นประสบการณ์ของเรา เพ่ือจะนําไปใช้ในโอกาสตอ่ไปด้วย ผลของการวิจยั
แสดงให้เห็นว่าคนเราจะสามารถจดจําเร่ืองท่ีสอดคล้องหรือสนบัสนนุความคิดเห็นของเรา ในการวิจยัอนัหนึ่ง
ได้เสนอสาร 2 สาร ต่อกลุ่มนกัศึกษา 2 กลุ่ม สารหนึ่งเป็นสารสนบัสนนุคอมมิวนิสต์ อีกสารหนึ่งเป็นสารท่ี
ตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษาแตล่ะกลุม่สามารถจดจําสารซึง่สอดคล้องกบัทศันคติของตนได้
ดีกว่าสารท่ีขดัแย้งกบัทศันคติของตน ดงันัน้การเลือกจดจําเนือ้หาสารท่ีเราได้รับจึงเท่ากบัเป็นการช่วยเสริมให้
ทศันคต ิหรือความเช่ือเดมิของเรามีความมัน่คงยิ่งขึน้และเปล่ียนแปลงได้ยากขึน้ 
 

 สรุปได้วา่ จากองค์ประกอบข้างต้นพบวา่การเลือกเปิดรับสารมีปัจจยัทัง้ในสว่นของบคุคลเอง ไมว่า่
จะเป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ หรืออ่ืนๆ รวมไปถึงปัจจยัภายนอกอนัได้แก่ความสมัพนัธ์ทางสงัคม
และสิง่แวดล้อม อนัจะทําให้การเลือกเปิดรับขา่วสารของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนั โดยจะมีการเลือกเปิดรับ
ขา่วสารข้อมลูท่ีตนเองสนใจ  สว่นการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต จะมีผลตอ่
การจงูใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุม่คนวยัทํางานหรือไมอ่ยา่งไร นัน้ในการทําส่ือเพ่ือเผยแพร่ข้อมลู
ขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)จะต้องสร้างความพอใจ และ
ความสนใจตอ่ผู้ รับสาร โดยคํานงึถงึประโยชน์ของขา่วสารท่ีสง่ออกไปยงัผู้ รับสารวา่มีผลโดยตรงในการจงูใจ 

DPU



30 
 

 

 
3.  แนวคดิเก่ียวกับแรงจงูใจ  
 แรงจงูใจ (Motivation) มาจากภาษาลาตนิวา่ movere ซึง่หมายถึง เง่ือนไขหรือสภาวะท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤตกิรรม 3 ทิศทาง คือ เง่ือนไขหรือสภาวะท่ีทําให้เกิดพฤตกิรรมใดชนิดหนึง่หรือท่ียบัยัง้พฤตกิรรม หรือท่ี
ไปกําหนดแนวทางให้พฤตกิรรมท่ีจะแสดงออก กลา่วได้วา่แรงจงูใจ หมายถงึตวัประกอบตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลเป็น
แรงผลกัดนัให้บคุคลแสดงพฤตกิรรม มีผู้ให้ความหมายของคําวา่ “แรงจงูใจ (Motive)” ไว้หลายทา่น ดงันี ้
 

 กฤษณา  ศกัดิศ์รี (2530) ให้ความหมายแรงจงูใจไว้วา่...แรงจงูใจ (Motive) หมายถึง สิง่กระตุ้นให้
อินทรีย์ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่อยา่งมีจดุหมายปลายทาง ซึง่อาจเกิดจากสิง่เร้าภายในหรือภายนอกก็ได้ 
โดยแรงจงูใจมีลกัษณะสําคญั 2 ประการคือ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดพฤตกิรรมและกําหนด   ทิศทางของ
พฤตกิรรม. 
 

 พรรณี  ชทูยัเจนจิต (2528) กลา่วถงึแรงจงูใจไว้วา่...แรงจงูใจ เป็นตวักระตุ้นให้คนแสดงพฤตกิรรม
ตา่งๆ กนั การท่ีคนมีการแสดงพฤตกิรรมนัน้ เน่ืองจากคนเรามีความต้องการ การท่ีเรามีความต้องการในสิง่ใด
สิง่หนึง่นัน้แสดงวา่เรา “ขาด” ในสิง่นัน้ ๆ ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัให้เราแสดงพฤตกิรรมเพ่ือให้ได้สิง่นัน้มาเม่ือได้
สิง่สนองความต้องการแล้วเราจะหยดุพฤตกิรรมแตม่นษุย์มีความต้องการไมมี่ท่ีสิน้สดุ จงึมีการแสดงพฤตกิรรม
อยูต่ลอดเวลา... 
 

 จากความหมายแรงจงูใจท่ีกลา่วมาจงึพอจะสรุปได้วา่ แรงจงูใจ (Motive) หมายถึง พลงัท่ีมีอํานาจ
ผลกัดนัให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมออกมาอยา่งตัง้ใจ เพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
 
ประเภทแรงจูงใจ 
 กฤษณา  ศกัดิศ์รี (2530) ได้แบง่ประเภทของแรงจงูใจไว้ 2 ประเภท ดงันี ้
 1.  แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาพของบคุคลท่ีมีความต้องการและอยาก
แสดงพฤตกิรรมบางสิง่บางอยา่งด้วยเหตผุลและความชอบของตวัเองบคุคลท่ีมีการจงูใจภายในนี ้จะแสดง 
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พฤติกรรมหรือการกระทําต่าง ๆ ด้วยความพอใจและยินดีในงานของตน ทําเพราะอยากจะทํา จุดหมาย
ปลายทางอยู่ท่ีการทํากิจกรรม แรงจูงใจภายในดงักล่าว ได้แก่ ความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็น ความ
สนใจตลอดจนการท่ีมีทศันคตท่ีิดีตอ่สิง่หนึง่สิง่ใดนบัเป็นแรงจงูใจท่ีเกิดขึน้ในตวับคุคล 
 แรงจงูใจท่ีมีและเกิดขึน้ในตวับคุคลเกิดจาก 

   1.1   ความสนใจ (Interest) ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจขึน้ 
                  1.2 ความต้องการ (Needs) กระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจและกระทําพฤตกิรรมออกมา เชน่  
ความต้องการความสําเร็จ (Needs for successfulness) กระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจภายใน 
 1.3 ความคดิเห็น (Opinion) ทศันคต ิ(Attitude) เป็นความรู้สกึและความคดิเห็นท่ีบคุคลมีตอ่สิง่ใด
สิง่หนึง่บคุคลใดบคุคลหนึง่ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ นกัจิตวิทยาจดัวา่เป็นการ จงูใจภายใน 

 
 2.  แรงจงูในภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงสภาวะของบคุคลท่ีได้รับการกระตุ้นจงูใจ
จากภายนอก ทําให้มองเห็นจดุหมาย และนําไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมของบคุคลโดยทัว่ ๆ ไปการจงูใจภายนอก
ดงักลา่ว ได้แก่ แรงท่ีเกิดจากเคร่ืองเร้าภายนอกมากระตุ้นทําให้บคุคลเกิดพฤตกิรรมตา่ง ๆ ได้ 

2.1 เป้าหมาย (Goals) ของการเรียน การทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ  เป็นสิง่กระตุ้นให้คนเกิด
แรงจงูใจกระทําพฤตกิรรมอยา่งถกูต้องเหมาะสม เชน่ ตัง้ใจ สนใจ ขยนั  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย อาจเป็น
ตําแหนง่ เงินเดือนขึน้ 2 ขัน้ ปริญญาบตัร ความสขุ ความสําเร็จ ฯลฯ 

2.2 ความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้า (Knowledge of Progress) เม่ือบคุคลทราบถงึ 
ความก้าวหน้าในการเรียน การทํางาน หรือ กิจกรรมใด ๆ ของตนยอ่มทําให้เกิดแรงจงูใจและมีกําลงัใจในการ
ทําดีและประพฤตดีิยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
 
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 
 มีนกัจิตวิทยาจํานวนมากท่ีได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับแรงจูงใจ ทําให้เกิดเป็นแนวคิดความเช่ือซึ่ง
ประมวลขึน้เป็นทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจหลายทฤษฎี อันได้แก่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีการลดแรงขับ 
ทฤษฎีความต้องการ ทฤษฎีความหวัง ทฤษฎีเสริมพลงั ทฤษฎีจิตไร้สํานึก  ในท่ีนีจ้ะขอกล่าวถึงทฤษฎี ท่ี
อธิบายเก่ียวกบัเร่ืองแรงจงูใจ ท่ีจะกระตุ้นให้ตวัเองประสบความสําเร็จตามปรารถนาของมาสโลว์ ดงันี ้
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ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Motivation) 
 มาสโลว์ (Mslow) ได้ตัง้ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจของมนษุย์ขึน้ จนเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนัอยา่ง
แพร่หลายทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์มีสมมตฐิานเก่ียวกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ ดงันี ้
(Teevan, 1967: 49 อ้างใน ร้อยเอกหญิง วลัยศรี แก้ววิรุณ, 2547:32-33) 
 

1. คนทกุคนมีความต้องการและความต้องการนีจ้ะมีอยูต่ลอดเวลาไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไมเ่ป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรมตอ่ไป ความ 

ต้องการท่ียงัไมไ่ด้รับการตอบสนองเท่านัน้ท่ีเป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรม 
3. ความต้องการมนษุย์จะมีลกัษณะเป็นลําดบัขัน้จากต่ําไปสงูตามลําดบั 
 

 มาสโลว์ (Maslow, 1987) ได้แบง่แรงจงูใจของมนษุย์ ตามลําดบัความต้องการไว้เป็น 2 ลกัษณะ 
คือ 
 

1. แรงจงูใจท่ีเกิดจากความต้องการขัน้ต่ํา (The Basic Needs Hierarchy)   เป็นแรงจงูใจท่ีมุง่
ตอบสนองความต้องการเบือ้งต้นท่ียงัขาดหรือบกพร่องอยูเ่พ่ือเป็นการรักษาความสมดลุย์ของตนเอง แรงจงูใจ
ท่ีเกิดจากความต้องการดงักลา่ว  มีดงันี ้
 
 1.1 ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs)   เป็นความต้องการเบือ้งต้นท่ีจําเป็น
สําหรับการดํารงชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร นํา้ด่ืม เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม และความต้องการทางเพศ มนษุย์
ต้องตอ่สู้ดิน้รนเพ่ือสนองความต้องการขัน้นีก่้อนจงึจะมีความต้องการขัน้อ่ืนตามมา 
 1.2 ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Need) เป็นความต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมัน่คง
และปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการขัน้นี ้จะเห็นได้จากแนวโน้มของมนษุย์ท่ี
ชอบอยู่ในสงัคมท่ีมีความสงบ เรียบร้อย มีระเบียบวินยั มีกฎหมายคุ้มครองชอบดําเนินชีวิตประจําวนัอย่าง
ราบร่ืน 
 1.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) ความต้องการ
ขัน้นีเ้ป็นลกัษณะของความต้องการ อยากมีเพ่ือน มีคนรักใคร่ชอบพอ ต้องการเป็นผู้ให้ความรักและได้รับความ
รัก บคุคลท่ีมีความต้องการขัน้นีจ้ะแสดงพฤตกิรรมให้บรรลเุป้าหมายเพ่ือจะทําให้รู้สกึวา่ตนไมไ่ด้อยูอ่ยา่งโดด
เด่ียว อ้างว้างหรือถกูทอดทิง้ 
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 1.4 ความต้องการเป็นท่ียอมรับและได้รับการยกย่อง (The Esteem Needs) ความต้องการขัน้นี ้
เป็นความต้องการของมนษุย์เกือบทุกคนในสงัคม ลกัษณะท่ีแสดงถึงความต้องการขัน้นี ้ได้แก่ ต้องการได้รับ
การยอมรับนบัถือจากคนอ่ืน ต้องการเกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือมีความภมูิใจเม่ือประสบความสําเร็จ 
 
 2.  แรงจงูใจท่ีเกิดจากความต้องการขัน้สงู หรือความต้องการพฒันา (The basic Cognitive 
Needs) เป็นแรงจูงใจท่ีบุคคลมีความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ระดบัสงู แรงจูงใจจากความต้องการ
ดงักลา่วมีดงันี ้
 2.1 ความต้องการตระหนกัในความสามารถของตน (Self-Actualization) เป็นความต้องการท่ี
จะพฒันาตวัเองไปสูร่ะดบัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ เน้นถึงความต้องการเป็นตวัของตวัเองประสบความสําเร็จด้วยตวัเอง 
ต้องการพฒันาศกัยภาพของตนให้เตม็ท่ี 
 2.2 ความต้องการท่ีจะรู้และเข้าใจสิง่ใหม ่ๆ (Cognitive Needs) ความต้องการขัน้นี ้ 
มาสโลว์ ถือวา่เป็นความต้องการพฒันาตวัเอง  อนัดบัท่ีสอง (The Second of Growth Needs) ซึง่จะเร่ิม
แสดงออกในวยัเดก็และจะมีเพิ่มมากขึน้เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ปัญญาชน ถ้าความต้องการนีไ้ด้รับ
การขดัขวางจงึทําให้บคุคลประสบความคบัข้องใจ อาจมีอาการเบ่ือหนา่ยและรู้สกึท้อถอยในชีวิตได้ 

2.3    ความต้องการซาบซึง้ในสนุทรียะ (Esthetic Needs) ความต้องการขัน้นีจ้ะเกิดขึน้ 
ไมไ่ด้ ถ้าต้องการขัน้ต้น ๆ  ไมไ่ด้รับการตอบสนอง ความต้องการนีจ้งึเกิดขึน้เฉพาะกบับคุคล บางคนเทา่นัน้ เขา
เหลา่นัน้จะรู้สกึไมส่บายใจ ทนไมไ่ด้ถ้าเห็นความไมเ่ป็นระเบียบไมส่มดลุย์ และความไมน่่าดตูา่ง ๆ  แตอ่าการ
เหลา่นีจ้ะหายไปทนัทีถ้าเขาได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมท่ีสวยงาม 

 
    หลกัการสร้างแรงจงูใจตามแนวคดิของมาสโลว์ ก็คือ พยายามตอบสนองความต้องการขัน้ต่ํา
ของบคุคลก่อน จงึจะสามารถกระตุ้นให้บคุคลมีความต้องการขัน้สงูตอ่ไปได้ 
 
การสร้างแรงจูงใจโดยวิธีการเปล่ียนความคดิเหน็และทศันคต ิ
 
 ความคิดเห็นและทัศนคติเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนด 
พฤติกรรมของบุคคลให้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  ทัง้ในแง่ท่ีจะเผชิญหรือหลีกเล่ียงความคิดเห็นและ
ทศันคติเป็นความรู้สึกหรือท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อนัจะมีผลให้บุคคลมีพฤติกรรมตอบสนองใน
ลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั ความคดิเห็นและทศันคตจิงึเป็นพืน้ฐานสําคญัท่ีทําให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมออกมา 
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 การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทศันคตินอกจากจะขึน้อยู่กบักระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการ
แล้วสถานการณ์ต่าง ๆ  ในสงัคมยังมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความคิดเห็น ทัศนคติอยู่ไม่น้อยอิทธิพลของ
สถานการณ์ตา่ง ๆ  ตอ่การเปล่ียนแปลงความคดิ ทศันคตมีิหลายประการ 
 (Inks, 1967: 73 อ้างใน ร้อยเอกหญิง วลัยศรี แก้ววิรุณ, 2547:34-35) ดงันี ้
 
 1. การแนะนําให้เปล่ียน (Suggestion Situation) การแนะมี 2 อยา่งคือ การแนะนํา 
ตามปกต ิซึง่เป็นการให้คําแนะนําจากกลุม่เพ่ือนหรือบคุคลอ่ืนในสงัคม อีกอยา่งคือ การแนะโดยวิธีการสะกด
จิตโดยนกัจิตบําบดั 
 
 2. การทําให้เกิดการคล้อยตาม (Conformity Situation) เป็นการส่ือสารโดยบอกให้ทราบว่ากลุม่
ท่ีคล้ายกันกับเขามีความเห็นอย่างไรเป็นการแนะให้เห็นความสําคญัและความคล้ายคลึงสอดคล้องกันของ
ความคดิ ทศันคดิ 
 
  3.    การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) เป็นกิจกรรมท่ีกลุม่บคุคลท่ีใกล้ชิดกนัแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัโดยมีผู้ นําคอยกระตุ้น ชกัจงูให้เกิดการยอมรับและเปล่ียนแปลงความคิดทศันคติตามมติของ
กลุม่ 
 
  4. การใช้สารชกัจงู (Persuasive Massage) สารดงักลา่วมกัเป็นข้อมลูหรือขา่วสารตา่ง ๆ สารนี ้
ควรเป็นข้อความท่ีไมย่ากหรือง่ายเกินไป เหมาะกบัผู้ รับ ผู้ ส่ือหรือตวัแทนในสารควรมีความคล้ายคลงึกบัผู้ รับ
จงึจะมีผลตอ่การเปลี่ยนความคดิ ทศันคตไิด้สงู 
 
  5. การปลกูฝังความเช่ือ (Intensive Indoctrination) สามารถทําได้หลายวธีิตัง้แตก่ารอบรมสัง่
สอน การล้างสมอง การใช้ยาควบคมุหรือการทรมานร่างกายให้ประสาทเกิดความออ่นและเกิดการยอมรับ 
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 สรุปแนวความคดิในการสร้างแรงจงูใจ มีอิทธิพลท่ีสําคญัมากตอ่ความคดิเห็น ทศันคตท่ีิสามารถ
เปล่ียนแปลงไปสูก่ารปฏิบตัใินลกัษณะของพฤตกิรรมอนัเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัตอ่การหลอ่หลอมบคุลกิภาพของ
บคุคล 
  
ปัจจัยจงูใจให้คนเดนิทางท่องเที่ยว 
 การศกึษาเร่ืองเหตจุงูใจท่ีทําให้มนษุย์เกิดการเดนิทางทอ่งเท่ียวนี ้สามารถทําให้เราเข้าใจถึง
แรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวได้วา่ทําไมเขาจงึเดนิทางท่องเท่ียว และเพราะเหตใุดเขาจงึเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งนัน้ ทัง้นีก็้เพ่ือประโยชน์ในการสร้างสารท่ีสามารถโน้มน้าวใจให้เกิดการเดนิทางท่องเท่ียวนัน่เอง 
 
 L.E. Human กลา่ววา่ นกัทอ่งเท่ียวมกัจะมีมลูเหตจุงูใจในการเดนิทางท่องเท่ียวมาจากปัจจยั
ดงัตอ่ไปนี ้(L.E. Human, 1980: 33-34 อ้างใน สริิกาญจน์ ปรับโตวิดโจโย, 2539: 30-31) 
 
 1.  ปัจจยัผลกัดนั (Push Factor) คือ สภาพเง่ือนไขท่ีมากระตุ้นเกิดแรงผลกัดนัภายในตวับคุคลให้
ตดัสนิใจเดนิทางท่องเท่ียว ซึง่ปัจจยัผลกัดนัอาจจะมาจากสาเหตตุา่ง ๆ คือ 
 
      ความอยากรู้อยากเห็น ในสิง่นีอ้าจจะถือวา่เป็นแรงผลกัดนัภายในท่ีเห็นได้ชดั เพราะมนษุย์มี
สญัชาตญิาณในการอยากรู้อยากเห็นเร่ืองตา่งๆ ท่ีตนเองยงัไมรู้่ การเดนิทางท่องเท่ียวเป็นการสํารวจโลกใหม่
ในความคดิ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัตนเอง 
 
      ความพึงพอใจ  การเดนิทางท่องเท่ียวและความประทบัใจในสิง่ท่ีได้พบเห็นก็ได้สร้างความสขุ
ความพงึพอใจให้เกิดกบับคุคล ดงันัน้การท่องเท่ียว ก็คือ ความพยายามท่ีจะแสวงหาความสขุให้กบัตนเอง
นัน้เอง 
 
 2.  ปัจจยัดงึดดู (Pull Factor) คือ สภาพเง่ือนไขภายนอกท่ีมาดงึดดูเร้าใจให้บคุคลได้ออกเดนิทาง
ท่ีท่องเท่ียว ปัจจยัดงึดดูเหลา่นี ้ได้แก่ 
 ลกัษณะภูมิประเทศ  ได้แก่  ลักษณะทางภูมิประเทศของแหล่งท่องเท่ียวนัน้ ๆ หรือ          
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเท่ียวนัน้ ประกอบกับสภาพทางภูมิอากาศ เช่น อากาศสดช่ืน อากาศเย็นสบาย 
ประกอบกนัเป็นลกัษณะภมูิกายภาพท่ีดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ ๆ 
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  สภาพอืน่ ๆ เป็นเร่ืองหรือสิง่อ่ืน ๆ  ท่ีจดัวา่เป็นสิง่ดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวเดนิทางมาท่องเท่ียว 
นอกเหนือไปจากสภาพทางกายภาพ สภาพอ่ืน ๆ นีอ้าจจะได้แก่การเป็นแหลง่สนิค้าท่ีน่าสนใจ มีราคาถกู ฯลฯ 
 
 ปัจจยัในด้านจิตวิทยาทัง้ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดงึดดูต่างมีความเก่ียวพนักนัในลกัษณะเป็นตวั
เสริมกําลงั (Reinforcement) ของกนั และกนั กลา่วคือ ปัจจยัดงึดดูเป็นตวัเสริมกําลงัท่ีทําให้เกิดปัจจยัผลกัดนั 
ในขณะเดียวกนัปัจจยัผลกัดนัก็เป็นตวัเสริมกําลงัท่ีทําให้เกิดปัจจยัดงึดดูด้วย 
 
 R.W. McIntosh ยงัได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัมลูเหตจุงูใจในการเดนิทางท่องเท่ียวไว้วา่เกิดขึน้จาก 
(R.W. McIntosh, 1977: 51 – 52 อ้างใน สริิกาญจน์ ปรับโตวิดโจโย, 2539:31 –32) 
 
 1.  มลูเหตจุงูใจทางด้านร่างกาย หมายถงึ ความต้องการพกัผอ่น ความต้องการแสวงหาสิง่แปลก
ใหม ่ซึง่เม่ือพจิารณาแล้วก็คือ สิง่เดียวกนักบัปัจจยัผลกัดนัของฮดัแมนนัน่เอง  
 2.  มลูเหตจุงูใจทางด้านวฒันธรรม หมายถงึ มลูเหตจุงูใจทางด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
มลูเหตทุางด้านสถานภาพ และเกียรตภิมู ิ
 
 McIntosh ได้กลา่ววา่ มลูเหตจุงูใจเหลา่นีเ้ป็นสิง่ผลกัดนัในจิตใจของบคุคลทกุคน และเป็น
ตวักระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมตามท่ีมีการคาดหวงัไว้ ซึง่ในเร่ืองของการท่องเท่ียว การคาดหวงัดงักลา่วก็คือ ความ
พงึพอใจท่ีได้รับจากกิจกรรมเพ่ือการหยอ่นใจ นัน่เอง 
 Middleton (1994) เป็นอีกผู้หนึง่ท่ีอธิบายถงึปัจจยัตา่ง ๆ ซึง่ถือวา่เป็นตวักําหนดความต้องการ
ทางการท่องเท่ียว (Determinants of Demand for Tourism) ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจท่องเท่ียวของมนษุย์ 
คือ 
 
 1.  สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั (Economic Factors) สภาพเศรษฐกิจท่ีดีของประเทศและของ
ท้องถ่ินเอือ้อํานวยให้คนเดนิทางได้มากขึน้ ในประเทศท่ีพฒันาแล้วประชากรท่ีมีรายได้ตอ่หวัท่ีสงูมากยอ่มมี
อํานาจการซือ้มากกวา่ประชากรในประเทศท่ีกําลงัพฒันา 
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 2.  ลกัษณะของประชากร (Demographics factors) ลกัษณะของประชากรโดยรวม ซึง่ได้แก่ 
ขนาดและองค์ประกอบของครอบครัว อาย ุ การศกึษา รายได้ และประสบการณ์ มีผลตอ่การกําหนดรูปแบบ
และปริมาณการซือ้บริการทางการท่องเท่ียว 
 
 นอกจากนีเ้พศและเชือ้ชาตยิงัเป็นปัจจยัท่ีกําหนดรสนิยมและพฤตกิรรมการท่องเท่ียว เช่น 
นกัท่องเท่ียวเพศหญิงต้องการรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภยัมากกวา่แบบผจญภยั ซึง่เป็นรูปแบบการ
เดนิทางท่ีนิยมกนัในกลุม่นกัท่องเท่ียวเพศชาย สภาพภมูิประเทศ ภมูิอากาศ และสงัคมท่ีแตกตา่งกนัไปในแต่
ละท้องถ่ิน มีอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละรสนิยมของนกัท่องเท่ียวแตล่ะเชือ้ชาต ิ เชน่ ชาวยโุรปเดนิทางไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม ในขณะท่ีชาวเอเชียชอบการจบัจ่ายซือ้ของและอาหารการกินตาม
ประเทศตา่ง ๆ ท่ีตนไปเท่ียว เป็นต้น 
 
 3. สภาพภมูิศาสตร์ (Geographic factors) ลกัษณะภมูิศาสตร์ท่ีเป็นภมูิลําเนาของนกัท่องเท่ียว 
จะมีผลกระทบตอ่การกําหนดจดุหมายหลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวต้องการไป คนท่ีอยูอ่าศยัในแถบทะเลจะไมรู้่สกึ
ต้องการเดนิทางไปชมหรือพกัผอ่นยงัท้องถ่ินท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนั แตก่ลบันิยมไปยงัสถานท่ีท่ีแตกตา่ง
ออกไปเพ่ือแสวงหาบรรยากาศแปลกใหม ่
 
 4.  สภาพสงัคมและวฒันธรรม (Socio - Culture factors) รูปแบบของวฒันธรรมและทศันคตขิอง
คนในสงัคม มีอิทธิพลอยา่งมากตอ่ความต้องการของนกัท่องเท่ียว เชน่ สงัคมของประเทศแถบตะวนัออกกลาง 
ไมเ่อือ้อํานวยให้ผู้หญิงเดนิทางไปยงัประเทศอ่ืนท่ีอยูห่า่งไกล แตใ่นทางกลบักนัสงัคมชาวตะวนัตกเปิดโอกาส
ให้ผู้หญิงได้เดนิทาง และบางประเทศมีคา่นิยมหรือแฟชัน่ท่ีให้ความสําคญักบัการท่องเท่ียวเพ่ือชีใ้ห้เห็นระดบั
ทางสงัคมท่ีสงู โดยเฉพาะผู้ มีฐานะทางการเงินดีนิยมไปตา่งประเทศมากกวา่การท่องเท่ียวภายในประเทศ 
 
 5.  นโยบายของรัฐ และกฎระเบียบตา่ง ๆ (Government/regulatory factors) นโยบายทาง
การเมืองหรือกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการท่ีจะเดนิทางของนกัท่องเท่ียว ปัญหาการสู้รบ 
ความตงึเครียดทางการเมือง การกําหนดจํานวนวนัหยดุประจําปี นโยบายสง่เสริมการท่องเท่ียวหรือสกดักัน้
การเดนิทางออกของนกัท่องเท่ียวท่ีรัฐบาลแตล่ะประเทศจะกําหนด 

DPU



38 
 

 

 6.  ราคา (Price) ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึน้เป็นผลต่อการตดัสินใจเลือกหรือเปลี่ยนแปลงจุดหมาย
ปลายทางการท่องเท่ียวแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะเป็นค่าพาหนะ ค่าท่ีพักหรืออัตราค่าครองชีพในท้องถ่ินท่ีจะไป
ท่องเท่ียว 
 
 7.  ความสะดวกในการเดนิทาง (Transport factors) การเข้าถงึแหลง่ท่องเท่ียวท่ีต้องการมีความ
ยากง่ายเพียงใด เช่น มีสายการบนิท่ีบนิตรงสู ่จดุหมายปลายทางท่ีต้องการหรือไม ่เวลาท่ีใช้ในการเดนิทางมาก
น้อยเพียงใด 
 
 8.  การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ (Advertising and Public Relations) เป็นปัจจยัสําคญัประการ
หนึง่ท่ีสง่ผลให้แหลง่ท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่งได้รับความสนใจหรือเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมากกว่าแห่งอ่ืน 
ดงันัน้ในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีการแข่งขนัในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือโน้มน้าวให้นกัท่องเท่ียวท่ี
กําลงัตดัสนิใจเลือกประเทศของตนเป็นจดุหมายปลายทางของการเดนิทางท่องเท่ียวท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ 
 
 นกัท่องเท่ียวจะนําปัจจยัตา่ง ๆ  เหลา่นีม้าพิจารณาประกอบกนั เพ่ือเลือกจดุหมายของการเดนิทาง
ท่ีคิดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้มาก หรือคุ้มค่าท่ีสดุ ขณะเดียวกันประเทศต่าง ๆ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจะนําปัจจยัเหลา่นีม้าเป็นแนวทางในการดําเนินการเพ่ือขยายตลาดการท่องเท่ียว
ของตน 
 
 สรุปได้ว่า ในการศึกษาเร่ืองเหตจุูงใจท่ีทําให้คนเกิดการเดินทางท่องเท่ียวสามารถทําให้เข้าใจถึง
แรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวซึง่เป็นกลุ่มคนในวยัทํางานได้ว่าเดินทางท่องเท่ียวเพราะอะไร เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การสร้างสารเพ่ือการโน้มน้าวใจให้เกิดการท่องเท่ียวกบักลุม่เป้าหมาย ซึง่มลูเหตใุนการท่องเท่ียวนัน้ต้องอาศยั
ปัจจัยหลายๆด้านมาพิจารณาประกอบ เพราะนักท่องเท่ียวแต่ละคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียว
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัปัจจยัแวดล้อมท่ีตา่งกนั     
  
4.  แนวคดิเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 คําวา่  Ecotourism เป็นคําผสมระหวา่ง คําวา่ Ecology แปลวา่ นิเวศวิทยา และคําวา่ Tourism 
แปลวา่การท่องเท่ียว ในวงการท่องเท่ียวและแวดวงวิชาการได้พยายามท่ีจะบญัญตัศิพัท์ภาษาไทยไว้หลายคํา 
เช่น นิเวศสญัจร การท่องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ การท่องเท่ียวเพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นต้น โดยคําท่ีได้รับความนิยมใช้กนัแพร่หลายมากท่ีสดุคือ “การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์” 
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) เคยใช้คําวา่การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์แทนคําวา่ Ecotourism 
ดงัจะเห็นได้จากเอกสารตา่งๆ เก่ียวกบั Ecotourism รวมทัง้นฤโยบายและแนวทางพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
อนรัุกษ์ (Ecotourism) ปี พ.ศ.2538-2539 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตามได้มีการท้วงตงิกนั
มาวา่ คําวา่ การท่องเท่ียวเชิงอนรุกษ์ นัน้เป็นคําท่ีมีความหมายไมต่รงกบัศพัท์ภาษาองักฤษเดมิ คือ 
Ecotourism ดงันัน้ การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยจงึได้บญัญตัคํิาวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแทนคําวา่ 
Ecotourism และสง่ให้ราชบณัฑิตยสถานพิจารณาความถกูต้องเหมาะสมอีกครัง้หนึง่ เพ่ือให้คําดงักลา่วเป็น
คําท่ีส่ือความหมายร่วมกนัของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และจะได้ประกาศเป็นนโยบายแห่งชาตติอ่ไป และเม่ือเดือน
มิถนุายน 2541 ราชบณัฑิตยสถานได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้คําวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แทนคํา 
Ecotourism เพราะถกูต้องตามหลกัภาษาและส่ือความหมายถงึการทอ่งเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศได้ ดงันัน้ใน
การวิจยัฉบบันีจ้งึได้ถือตามการวนิิจฉยัของราชบณัฑิตยสถาน โดยจะใช้คําวา่การทอ่งเท่ียว       เชิงนิเวศ ใน
ความหมายของ Ecotourism  
 
 จากการศกึษากําหนดความหมายและนโยบายของบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (รําไพพรรณ แก้วสริุยะ, 2539 อ้างใน วิไลลกัษณ์ ชมภศูรี, 2544: 20) คณะทํางานได้คํานึงถึงว่า 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์(Conservation Tourism)  หมายถึงการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมีความดัง้เดิมมี
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวทัง้ได้ความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของการมีจิตสํานึกต่อการรักษาคณุค่าของสภาพแวดล้อม
และชมุชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมจดัการตอ่การท่องเท่ียว 
 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีการให้คําจํากดัความอยา่งหลากหลาย แตท่ัง้หมดได้เน้นการท่องเท่ียวท่ีมี
ความรับผิดชอบ(Responsible) ในแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาต ิ(Nature-based) เป็นหลกัมีการรักษาสิง่แวดล้อม 
(Environmentally Management) และการให้การศกึษา (Education) แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
 สําหรับประเทศไทยมีความจําเป็นท่ีจะกําหนดคําจํากดัความในลกัษณะท่ีทําให้เกิดความชดัเจนใน
หมูผู่้ เก่ียวข้อง กลา่วคือ 
 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือ การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบในแหลง่ธรรมชาตท่ีิ
มีเอกลกัษณะเฉพาะถ่ินและแหลง่วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศในพืน้ท่ีโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ของผู้ เก่ียวข้อง ภายใต้การจดัการสิง่แวดล้อมและการทอ่งเท่ียวอยา่งมีสว่นร่วมของท้องถ่ิน เพ่ือมุง่เน้นให้เกิด
จิตสํานกึตอ่การรักษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน 
 
 บญุเลิศ จิตัง้วฒันา(จลุสารการท่องเท่ียว, 2541) เรียบเรียงจาก Hector Ceballos ได้ให้
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ว่า เป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทุกแห่งทุกประเภทโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการศกึษาช่ืนชมเพลดิเพลนิกบัสภาพธรรมชาต ิสงัคมวฒันธรรม บนพืน้ฐานของการให้ความรู้
แก่ผู้ เก่ียวข้องให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถ่ิน และสร้าง
จิตสํานกึให้ทกุฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบตอ่ระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน 
 
 ภราเดช พยคัวิเชียร(จลุสารการท่องเท่ียว, 2539) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว     เชิงนิเวศไว้
วา่ หมายถงึการเดนิทางทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีธรรมชาต ิ วฒันธรรมท้องถ่ิน มีขอบเขต ซึง่จํากดัโดยรูปแบบและ
สถานท่ีตลอดจนในเร่ืองกลุม่นกัท่องเท่ียว 
 
 จากโครงการการดําเนินการเพ่ือกําหนดนโนบายการท่องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(รายงานผลการดําเนินการเพ่ือกําหนดนโยบายการท่องเท่ียว       เชิงนิเวศ, 2540) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า เป็นการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการศกึษาช่ืน
ชมและเพลิดเพลินไปกับทัสนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินบน
พืน้ฐานของความรู้และความรับผิดชอบตอ่ระบบนิเวศ 
 
 กิตวิฒัน์  รัตนดลิก(จลุสารการท่องเท่ียว, 2541) เรียบเรียงจากElizabeth Boo (1991) ซึง่เป็นผู้ 
คลกุคลีกบังานวิจยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในลาตนิอเมริกาและหมูเ่กาะแคริเบียนพร้อมเขียนรายงานเร่ือง 
“Eco-tourism: The Potentials and Pitfalls” ได้ให้คํานิยามของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ “เป็นการท่องเท่ียว
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ทางธรรมชาตท่ีิเอือ้ประโยชน์ตอ่การอนรัุกษ์อนัเน่ืองมาจากการมีรายได้สําหรับดแูลรักษาพืน้ท่ี การสร้างงานให้
ชมุชนท้องถ่ินและการสร้างจิตสํานกึด้านสิง่แวดล้อม 
 
 ส่วนสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย ได้ศึกษาทบทวนความหมายของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) จากเอกสารตา่งๆ พบวา่ ความหมายของ Ecotourism มีความแตกตา่งกนัไป
ตามพืน้ท่ี ภมูิประเทศ และทิศทางการปฏิบตัิของผู้ ให้ความหมาย ซึ่งความหมายต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงมิติท่ี
แตกตา่งกนั ตวัอยา่งเช่น (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541) 
 
 สมาคมการท่องเท่ียวอนรัุกษ์ธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของ Ecotourism 
ว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดหมายไปสู่แหล่งธรรมชาติต่างๆ เพ่ือความเข้าใจในวฒันธรรมและธรรมชาติของ
สถานท่ีนัน้ โดยไม่รบกวนและเปลี่ยนแปลงสภาพทางชีววิทยาของพืน้ท่ีโดยให้ชาวบ้านโดยรอบมีรายได้จาก
การท่องเท่ียวด้วย 
 
 จากการศกึษากําหนดแนวทางควบคมุพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกาะเตา่ และเกาะนางยวน ของ
สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วท.) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ 
คือ การท่องเท่ียวโดยเข้าไปสมัผสัธรรมชาต ิ ซึง่ต้องมีการให้ความรู้ทางนิเวศวทิยาจากผู้ ท่ีมีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ 
อยา่งแท้จริงเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวท่ีเข้าไปมีความรู้เพิม่ขึน้ ปัจจบุนั ความหมายนีย้งัได้รวมไปถึงสภาพทาง
วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องประชาชนในท้องถ่ิน ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน (Endemic) ท่ีต้อง
รักษาไว้ การทอ่งเท่ียวแบบ Ecotourism จงึมีจดุเน้นการสมัผสัธรรมชาตแิละท้องถ่ินอยา่งแท้จริง 
 Department 0f Tourism ของประเทศออสเตรเลีย ได้กลา่วถงึแนวคดิ Ecotourism        ในกลยทุธ์
การท่องเท่ียวของรัฐ Queensland ดงันี ้
 
 คําจํากดัความของ Ecotourism ท่ีถกูนํามาใช้ในกลยทุธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของรัฐ ควีนแลนด์ 
(Queensland Ecotourism Strategy) คือการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Tourism) ซึง่มุง่เน้นสิง่   
ดงึดดูใจ (Attractions) ตามธรรมชาต ิ(และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง) อนัจะช่วยเพิ่มความรู้แก่นกัท่องเท่ียวและให้
ประโยชน์แก่ชมุชนท้องถ่ิน 
 คําศพัท์ Ecotourism มกัถกูใช้สลบัไปมากบั Sustainable Tourism  และ Nature-Based Tourism 
(การท่องเท่ียวในวิถีธรรมชาต)ิ ศพัท์ทัง้ 3 คํานีไ้มไ่ช่คําพ้องท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือคล้ายคลงึกนัอยา่ง
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ผกูขาด การทอ่งเท่ียวทกุแบบควรยัง่ยืน (Sustainable Tourism ) นัน่คือ เอือ้ประโยชน์ในการถนอมสิง่แวดล้อม 
สงัคม และเศรษฐกิจ สว่นNatural-Based Tourism เน้นอยา่งเดียวท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น
ธรรมชาต ิ สว่น Ecotourism (การท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ)ก็นิยมแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาตแิตจ่ะมุง่ความ
สนใจไปยงัการอนรัุกษ์ภาพแวดล้อมธรรมชาตใิห้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวและให้ผลประโยชน์แก่ชมุชน 
 
 หลกัสําคญั 5 ประการซึง่เป็นพืน้ฐานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรัฐควีนแลนด์คือ 

- ความยัง่ยืน (Sustainable)ความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติได้รับการยอมรับจากรัฐบาล
แห่งชาติและแห่งรัฐว่าเป็นกญุแจนําไปสู่หลกัการจดัการกิจกรรมของมนษุย์ Ecotourism  คือการท่องเท่ียว
แบบยั่งยืนเชิงนิเวศ ซึ่งดําเนินในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ แรงกระตุ้นสําหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรัฐ 
Queensland ก็เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพทางการท่องเท่ียวของรัฐควีนแลนด์ รวมทัง้ปริมาณผลผลิต โดยไม่เกิด
ผลร้ายต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งช่วยเกือ้กูลและหล่อเลีย้งการท่องเท่ียวไว้ นอกจากนีต้้องสร้างความเช่ือมัน่ว่า
รูปแบบ สถานท่ี และระดบัของการท่องเท่ียว     เชิงนิเวศท่ีใช้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ท่ีธรรมชาติ
ของควีนส์แลนด์ 
 

- องค์ประกอบสําคญัทางธรรมชาติ (Significant Natural Components) และวฒันธรรมท่ี
เก่ียวข้อง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอาศยัรากฐานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นลกัษณะเด่นทางชีววิทยา 
กายภาพ และวฒัธรรม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บงัเกิดขึน้และอยู่กบัสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ นอกจากนีย้งัรวมถึง
องค์ประกอบทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในสิง่แวดล้อมธรรมชาต ิการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตินบัเป็นปัจจยัหลกั
ในการวางแผนพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

- การศกึษาและส่ือความหมาย (Education  and  Interpretation)     การศกึษาและการสื่อ
ความหมายด้านสภาวะแวดล้อม นบัเป็นอปุกรณ์สําคญัในการเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเท่ียว(การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ) อนัน่าภิรมย์ และแฝงด้วยความหมาย การท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงึดดูใจบรรดาผู้ปรารถนาจะร่วมดแูล
สิ่งแวดล้อม เพ่ือท่ีจะพฒันาความรู้ ความสํานึก และความช่ืนชมต่อสภาพแวดล้อมเหล่านัน้หากขยายกว้าง
ออกไป การท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็น่าจะนําไปสู่การปฏิบตัิการเชิงบวกเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยช่วยเพิ่มพนูจิตสํานึก
ของการอนุรักษ์ ความรู้ท่ีได้จากการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ชุมชน 
และอุตสาหกรรม นอกจากนีย้ังช่วยยึดกิจกรรมนักท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอีกนานๆ 
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การศึกษายังสามารถใช้ประโยชน์เป็นเคร่ืองมือสําหรับการจัดการแหล่งธรรมชาติ การส่ือความหมาย 
(Interpretation) ช่วยให้นกัท่องเท่ียวมองเห็นภาพรวมของสภาพอ่ืนๆด้วย เช่น การจดัการทรัพยากร 
 

- ชมุชนท้องถ่ิน (Local Community)    การมีสว่นร่วมของท้องถ่ินไมเ่พียงก่อประโยชน์แก่ชมุชน
และสภาพแวดล้อมแตย่งัปรับปรุงคณุภาพด้านประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชมุชนท้องถ่ินสามารถมีสว่นร่วม
ปฏิบตัิการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมทัง้การจดัเตรียมข้อมลูความรู้ การบริการ เคร่ืองอํานวยความสะดวก และ
ผลิตผล  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถสร้างรายได้สําหรับการอนุรักษ์  และการจัดการทรัพยากร
นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ทางด้านสงัคมและวฒันธรรม 
 

- ความพงึพอใจของผู้ ใช้หรือผู้มาเยือน (User/Visitor  Satisfaction)       ความพงึพอใจของผู้
มาเยือนท่ีได้สัมผัสการท่องเท่ียวแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินการ
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวแบบนี ้(Ecotourism Industry) ในระยะยาว ข้อมลูของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควรจะ
ถกูต้องโดนกําหนดจุดมุ่งหมายท่ีเจาะจงของการท่องเท่ียวแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความเหมาะสมท่ี
ปรากฏอยู ่ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวควรเท่าเทียม หรือเกินความคาดหวงัจริงๆ ของ
พวกเขา การบบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าควรเป็นรองการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งท่ีพวกเขามา
เยือน 
 
 Scarce (อ้างใน วิไลลกัษณ์ ชมภศูรี, 2544) ได้กําหนดความหมายของ Ecotourism   (การ
ท่องเท่ียวเชิวนิเวศ) ทัง้ในเชิงหลกัสําคญัและลกัษณะเฉพาะ ดงันี ้
 
ลักษณะเฉพาะของคาํว่า Ecotourism (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 
 

- Ecotourism คือสว่นหนึ่งของการท่องเท่ียวธรรมชาติ (Nature Tourism) ซึง่บรรดานกัอนรัุกษ์และ
นักท่องเท่ียวผู้ สนใจได้ร่วมมือกันเพ่ือรักษาคุณภาพของสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องการ
ท่องเท่ียว 
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 - ในปัจจุบนัคําว่า Ecotourism มีแนวโน้มถกูใช้กบัแทบทุกสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวและ
ธรรมชาตโิดยขาดการพิจารณา 
 - คําจํากัดความแคบๆของ Ecotourism คือ รายการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติโดยมี
รากฐานจากแหลง่ธรรมชาตอ่ืินๆ เช่นวฒันธรรมพืน้เมืองหรือท้องถ่ิน 
 - Ecotourism คือกลยทุธ์การท่องเท่ียวแบบใหม่ซึ่งสร้างผลประโยชน์ให้กับธรรมชาติและการ
พฒันา 

 
ลักษณะเฉพาะของ Ecotourism (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 
 
 เจมส์ อาร์ บทุเลอร์ (Janes R.Butler) แห่ง Univesity of Alberta ได้ให้คําจํากดัความ 
ลกัษณะเฉพาะท่ีสอดคล้องกบัประสบการณ์ด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 8 ข้อดงันี ้
 

- จะต้องสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรมสิง่แวดล้อมในเชิงบวก(A Positive Environmental  
Ethic) และได้รับความสนบัสนนุ 

- ไมทํ่าลายทรัพยากรความสมบรูณ์ของแหลง่ท่องเท่ียวและบรูณภาพของแหลง่ท่องเท่ียวต้องไมถ่กู
กดักร่อน 

- ใสใ่จคณุคา่ภายในตามธรรมชาตมิากกวา่สิง่แปลกปลอมภายนอก 
 - เป็นศนูย์กลางแห่งชีวิตในเชิงปรัชญามากกว่าศนูย์กลางแห่งมนุษย์ ดงันัน้นกัท่องเท่ียว เชิงนิเวศ
จะยอมรับธรรมชาติตามสภาวะของมนั มากกว่าการปรับเปล่ียนสภาวะแวดล้อมอย่างมากเพ่ือความสขุสบาย
สว่นตวั 

- Ecotourism ต้องมีผลดีตอ่ทรัพยากรธรรมชาต ิสภาพแวดล้อมต้องได้รับประโยชน์สทุธิจาก
กิจกรรม แม้วา่จะมีผลพลอยได้อยูบ่อ่ยๆ จากผลประโยชน์ด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือวทิยาศาสตร์ 

- เป็นประสบการณ์โดยตรงกบัสิง่แวดล้อมธรรมชาต ิ
- มีความคาดหวงักบัความพงึพอใจใน Ecotourism โดยวดัจากการรู้คณุคา่และการศกึษาไมไ่ช่จาก

การเสาะหาสิง่เร้าใจ หรือการบรรลผุลทางกายภาพ องค์ประกอบอยา่งหลงัเหลา่นีส้อดคล้องกบัการท่องเท่ียว
ผจญภยั(Adventure Tourism) ซึง่เป็นอีกแขนงหนึง่ของการท่องเท่ียวสภาพแวดล้อม(ป่า) ธรรมชาต(ิNatural 
Environment (Wild land) Tourism) 
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- ทัง้ผู้ นําทางและผู้ติดตามท่องเท่ียวจะเตรียมตวัอย่างมากสําหรับประสบการณ์ท่ีจะได้รับโดยเพิ่ม
มิตคิวามรับรู้(เชิงข้อมลูขา่วสาร) และการเข้าถึง(อารมณ์) 
  
 จากการศึกษาทบทวนความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(Ecotourism) จากหลายๆ
แหลง่ข้อมลูรวมทัง้ได้ระดมความคิดเห็นในประเทศและการดงูานตา่งประเทศ และจากการประชมุผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ เก่ียวข้อง สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปคําจํากัดความของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงันี ้
 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ  การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ ท่ี มี         
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียวโดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งให้เกิด
จิตสํานกึตอ่การรักษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน 
 
 จากคําจํากดัความดงักลา่วสามารถอธิบายรายละเอียดในแตล่ะข้อความโดยพิจารณาความ
สมบรูณ์ขององค์ประกอบจากลกัษณะพืน้ฐานของการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ ดงันี ้
อะไร(What) 
 การท่องเที่ยว กระบวนการท่องเท่ียวมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียว ตลาดการ
ท่องเท่ียว และการบริการการท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางเข้ามาเก่ียวข้อง การท่องเท่ียวจึงเป็นกระบวนการท่ี
ตอบสนองความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยเป้าหมายทางสงัคมและเศรษฐกิจในกิจกรรมนี ้
 

 อย่างมีความรับผิดชอบ เป็นการขยายกระบวนการทอ่งเท่ียวท่ีครอบคลมุถึงรูปแบบการทอ่งเท่ียว 
และพฤตกิรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอ่การท่องเท่ียว และสิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิและสงัคมของผู้ เก่ียวข้อง ทัง้
ท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว การตลาด นกัท่องเท่ียวรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 
ที่ไหน (Where) 
 แหล่งธรรมชาติ หมายถึง Natural Attraction ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย (Destination) ของการ
ท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติหรือองค์ประกอบอ่ืนๆด้วยจุดเน้นของการท่องเท่ียวคือทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน
แหล่งธรรมชาติท่ีมีอยู่ในความสนใจของนกัท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาตินีอ้าจไม่จํากดั หรือจําเป็นต้องเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวตามท่ีกําหนดไว้ก็ได้ หากมีการท่องเท่ียวขึน้ในพืน้ท่ีใดๆสามารถจะทําให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ 
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 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เอกลกัษณ์  คือความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัขององค์ประกอบของแหลง่
ท่องเท่ียวท่ีเป็นจดุหมายการท่องเท่ียวเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินนีน้อกจากเป็นสิ่งดงึดดูใจการท่องเท่ียวแล้ว ยงัเป็น
สิ่งท่ีต้องรักษาไว้ไม่ให้ถูกทําลายหรือเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองจากการท่องเท่ียว หากมีการเปลี่นแปลงต้อง
เป็นไปตามธรรมชาต ิ
 

 แหล่งวัฒนธรรม เป็นการมุง่เน้นจดุหมายของการท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลง่ธรรมชาตริวมถงึ
วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ หรือเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั วฒันธรรมในท่ีนีห้มายรวมถึงผลติผลตา่งๆของมนษุย์ เช่น 
โบราณสถาน โบราณวตัถ ุและแหลง่โบราณคดีในสถานท่ีนัน้ๆ 
 -  แหลง่วฒันธรรมโดยทัว่ไปเป็นผลติผลของความเจริญของมนษุย์เป็นวิถีชีวิตท่ีพฒันาจาก
ลกัษณะสว่นบคุคล จนเป็นสงัคมดดัแปลง เปล่ียนแปลงธรรมชาตเิป็นกระบวนการพฒันาของมนษุย์ท่ียากจะ
หยดุยัง้ได้ ความแตกตา่งของวฒันธรรมเป็นสิง่ดงึดดูความสนใจของนกัท่อเท่ียว 
 ที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้จํากดัแหลง่วฒันธรรมเฉพาะท่ีมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องหรือมีวิถีตามธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมท่ียงัคงอยูภ่ายใต้หรือเป็นสว่นหนึง่ของระบบนิเวศ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินเป็นสําคญั 
 - แหลง่ธรรมชาตท่ีิมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินกบัแหลง่วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศจงึกลา่ว
ได้วา่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีรากฐานอยูก่บัธรรมชาต ิ(Natural-Based)  

 
มีวิธีการอย่างไร (How) 
 
 โดยมีกระบวนการเรียนรู้  เป็นกระบวนการท่ีขาดไม่ได้ของการท่องเท่ียวประเภทนีโ้ดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละสงัคม กระบวนการเรียนรู้(Learning Process) จะเกิดขึน้ในทกุ
ขณะทุกขัน้ตอนของการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ของการพฒันาการ   ท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยืน ซึง่จะทําให้มีการสัง่สมประสบการณ์ท่ีดีและมากขึน้ตามลําดบั 
 
 ร่วมกันในหมู่ผู้เก่ียวข้อง การเรียนรู้ไมไ่ด้มุง่เฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านัน้แตร่วมถึงผู้ เก่ียวข้องทัง้
ผู้บริหารแหลง่ท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ นกัท่องเท่ียว และประชาชนท้องถ่ิน 
 

 ภายใต้การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะต้องมีการจดัการท่ีดีตามหลกัวชิาการต้องมีการ
เตรียมการวางแผนพฒันาและปฏิบตัอิยา่งถกูต้อง 
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 ส่ิงแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวจะต้องได้รับการจดัการเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทัง้
สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีและสิ่งแวดล้อมโดยรวม สิ่งแวดล้อมในท่ีนีห้มายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรของแหล่ง
ธรรมชาต ิและ/หรือ วฒันธรรมท่ีมีอยู ่
 

 การท่องเที่ยว หมายถึงการจัดการท่องเท่ียวท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการจัดการทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียว การบริการด้านการตลาดท่ีถกูต้องเหมาะสม 
 

 อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น การจดัการท่ีมีลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ท้องถ่ินต้องมี
สว่นร่วม (Involvement, Participation, Partnership) ท้องถ่ินในท่ีนีอ้าจหมายถึงชมุชน หรือประชาชนองค์กร
ปกครองท้องถ่ินก็ได้ทัง้นีค้วามเป็นท้องถ่ินท่ีเป็นของประชาชนอยา่งแท้จริงประชาชนสว่นใหญ่เป็นผู้ กํากบั
องค์กรอยา่งเป็นประชาธิปไตย 
 

- การมีสว่นร่วม  หมายถึง การมีสทิธิในการควบคมุ ดแูลกระบวนการท่องเท่ียวโดนมีสว่นร่วม
ตัง้แตข่ัน้สํารวจ วางแผน จดัการ ดําเนินการ ซึง่นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์แก่ท้องถ่ินแล้วยงั
ชีถ้ึงความสําคญัของท้องถ่ิน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ลูท่างการพฒันาความสามารถในการพึง่พาตนเองของ
ชมุชนอีกด้วย 
 

- ท้องถ่ินในการพัฒนาเชิงนิเวศจะให้ความสําคัญและเน้นประชาชนในพืน้ท่ี (Ecosystem  
People)  เป็นหลกั สว่นประชาท่ีอยูโ่ดยรวมมีความสําคญัและควรได้รับการจดัให้มีสว่นร่วมเช่นกนั 
 
มีจุดประสงค์ใด(For What) 
 
 เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสํานึก  เป็นการระบุถึงวตัถปุระสงค์ของการท่องเท่ียว หรือกระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการท่ีต้องมุง่ให้ผู้ เก่ียวข้องเกิดจิตสํานกึอยา่งแท้จริงไมเ่พียงแตมี่ความเข้าใจเท่านัน้แตส่ามารถปฏิบตัิได้
อยา่งเป็นธรรมชาตโิดยอตัโนมตั ิ
 

 ต่อการรักษาระบบนิเวศ จิตไต้สํานกึท่ีดีจะเป็นไปเพ่ือให้เกิดการรักษาระบบนิเวศของแหลง่
ท่องเท่ียวไว้ไมใ่ห้ถกูทําลายหรือเปล่ียนไป โดยให้คงสภาพการปฏิสมัพนัธ์อยา่งสมดลุไว้ให้นานท่ีสดุ 
 

 อย่างยั่งยืน  โดยจะสง่ผลตอ่เน่ืองถงึการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน ซึง่จะเกิดขึน้ในความยัง่ยืนของทกุ
องค์ประกอบของกระบวนการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development)  
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แนวความคดิพืน้ฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 แนวความคิดพืน้ฐานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) มาจากแนวความคิดในเร่ืองพฒันาการ
ท่องเท่ียวอนัเป็นทิศทางนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน โดยแนวความคดิหลกัคือ ทําอยา่งไรจงึจะให้เกิดความยัง่ยืน
ต่อการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียว ขณะเดียวกันกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถดํารงอยู่ได้ไม่มีผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม ทัง้ทางธรรมชาต ิสงัคม และวฒันธรรม 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นทางเลือกหนึ่งของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนท่ีมุ่ง
ให้เกิดการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหลง่ท่องเท่ียวและทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะระบบนิเวศแหล่งท่องเท่ียว 
แต่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืนไม่ได้มีเฉพาะการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเท่านัน้ ยังรวมถึงการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม และการท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพด้วย 
(รัชวิภา ตาลพนัธ์, 2540) 
 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ขอบเขตการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครอบคลุมลักษณะพืน้ฐานขององค์ประกอบหลัก         (Key 
Element) 4 ด้านดงันี ้(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2540) 
 
1. องค์ประกอบด้านพืน้ที่ เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติเป็นหลกั มีแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินทัง้นีร้วมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ระบบนิเวศ (Eco-System) ในพืน้ท่ีของแหล่งนัน้ ดงันัน้องค์ประกอบด้านพืน้ท่ีจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ มี
พืน้ฐานอยู่กับธรรมชาต ิ
 
2. องค์ประกอบด้านการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ไมมี่
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม มีการจดัการท่ียัง่ยืนครอบคลมุถงึการอนรัุกษ์ทรัพยากร การจดัการ
สิง่แวดล้อม การป้องกนัและการกําจดัมลพิษ การควบคมุพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งมีขอบเขต จงึเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน  
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3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ   เ ป็นการท่องเ ท่ียว ท่ี เ อื อ้ต่อกระบวนการเ รียน รู้ 
(Learning Process) โดยมีการให้การศกึษาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศแหลง่ท่องเท่ียวเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต้องต่อนัก 
ท่องเท่ียว ประชาชนท้องถ่ิน และผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง จงึเป็นการท่องเที่ยวส่ิงแวดล้อมศึกษา  
 
4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีคํานึงถึงการมีสว่นร่วมของประชาชน และประชาชน
หรือท้องถ่ินท่ีมีสว่นร่วมเกือบตลอดกระบวนการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ท้องถ่ินโดยประโยชน์ตอ่ท้องถ่ินท่ีได้
หมายความรวมถึงการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพ่ือกลับมา
บํารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเท่ียวด้วย และในท่ีสุดแล้ว ท้องถ่ินมีส่วนในการควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างมีคณุภาพ ท้องถ่ินในท่ีนีเ้ร่ิมต้นท่ีระดบัรากหญ้า (Grass root) จนถึงการปกครองท้องถ่ิน และ
อาจรวมการมีสว่นร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จงึเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
 ข้อกําหนดท่ีชดัเจนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนี ้ขึน้อยูก่บัความสมบรูณ์ขององค์ประกอบหลกัทัง้ 4 
ด้าน หากการท่องเท่ียวใดมีองค์ประกอบครบสมบรูณ์ดงักลา่วแล้วจดัเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบรูณ์ หาก
ขากหรือปราศจากข้อใดข้อหนึง่ไปความสมบรูณ์จะลดน้อยลงจนอาจต้องจดัการสง่เสริม หรือทําให้การ
ท่องเท่ียวนัน้เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆตอ่ไป  
 จากลกัษณะเฉพาะประการหนึง่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การมุง่เน้นในแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาติ
เพ่ือประสานการท่องเท่ียวกบัความพอใจในการเรียนรู้ และสมัผสักบัระบบนิเวศ มีความแตกตา่งอยา่งชดัเจน
กบัความสนใจในประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และการพฒันาอารยธรรมของมนษุย์ในการเอาชนะธรรมชาตท่ีิรวม
เอาลกัษณะวฒันธรรม ท่ีมีวถีิชีวิตแบบธรรมชาต ิหรือเป็นสว่นหนึง่ในระบบนิเวศของแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ๆไว้ 
ลกัษณะเฉพาะนีจ้งึทําให้ Ecotourism หรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไมไ่ช่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แม้วา่จะมี
ความคาบเก่ียวกนัในพืน้ท่ีก็ตามทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของการท่องเท่ียวและการจดัการท่องเท่ียวนัน้ๆ
ด้วย ดงันัน้แหลง่ท่องเท่ียวตา่งจงึมีเพียงบางสว่นจดัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือแหลง่ท่องเท่ียวหนึง่ๆ อาจ
มีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคูไ่ปกบัการท่องเท่ียวแบบอ่ืนๆได้ 
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 จากลกัษณะดงักลา่วจะมีสิง่ท่ีควรทําความเข้าใจเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว       เชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ดงันี ้
 
 1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวแนวใหมท่ี่แตกตา่งจากการทอ่งเท่ียวแบบปกต ิแบบ
ประเพณีนิยมซึง่เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุง่เน้นความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกัและเน้นการสง่เสริมเพ่ือ
เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั 
 
 2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไมไ่ช่สิง่ตรงข้ามกบัการท่องเท่ียวแบบคณะใหญ่ (Mass Tourism) เพราะ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ได้ถูกจํากัดท่ีขนาดของการท่องเท่ียว แต่จํากัดท่ีรูปแบบกิจกรรม และขนาดท่ี
เหมาะสมกบัพืน้ท่ี นกัท่องเท่ียวกลุม่เลก็ๆสามารถทําลายสิ่งแวดล้อมได้ เช่นเดียวกนัหรือมากกว่านกัท่องเท่ียว
คณะใหญ่หากปราศจากการจดัการท่ีดี การจดัการกบัการท่องเท่ียวคณะใหญ่ในทิศทางและภายใต้รูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้อาจจะเป็น Mass Ecotourism  
 
 3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่จําเป็นต้องเป็นการจดัการท่ีง่ายๆ ราคาถกู มีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี
ยากลําบากมีรายได้จากการท่องเท่ียวน้อยเพียงแตมี่การจดัการท่ีดีมีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการประสานความเข้าใจกบันกัท่องเท่ียว และให้ประโยชน์ท่ีเหมาะสมตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว
แล้วการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนกัท่องเท่ียวได้ทกุกลุม่ ทกุระดบัมีรายได้สงูเช่นกนั 
 
 4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจงึให้ความสําคญัในการให้การศกึษา และสร้างจิตสํานกึมากกวา่การให้
ความพงึพอใจอยา่งไมมี่ขอบเขตของนกัท่องเท่ียว ดงันัน้จงึเป็นการทอ่งเท่ียวท่ีต้องมีการประสานความเข้าใจ
อยา่งเหมาะสมตลอดกระบวนการ 
 
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีมุ่งเน้นให้ความรู้ และสร้าง
จิตสํานึกมากกว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอย่างไร้ขอบเขตโดยมุ่งจัดการ(การจัดการ Management 
หมายถึง การวางแผนงานและการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนโดยการจดัองค์การการบริหารงานบคุคล การ
อํานวยการ และการควบคุมให้เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือให้การใช้คน เงิน และวัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ) 
ท่องเท่ียวให้มีรายได้และการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมควบคูก่นัไปตามกระแสเรียกร้องของโลก เพ่ือให้การท่องเท่ียว
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อยู่ในทิศทางของการสร้างจิตสํานึก เร่ืองความห่วงใยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว ซึง่มีหลาย
รูปแบบยอ่ยด้วยกนั แตท่ี่นิยมกนัมากมี 3 รูปแบบยอ่ยคือ   (บญุเลศิ  จิตตัง้วฒันา,2542) 
 
 รูปแบบที่ 1 เรียกว่า Principal of Sustainable Design Related to Ecotourism เป็นรูปแบบ
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเม่ือประมาณ 20 ปีมาแล้ว โดยได้เปล่ียนหลกัการของการสร้างรูปแบบของกิจกรรม
ของการท่องเท่ียวในแนวใหม่ท่ียึดถือความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมและสงัคมเป็นหลกั ซึ่งมีความตระหนกัและ
สํานึกในการเคารพต่อความหลากหลายทางชีวภาพและความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่ง ความบริสุทธ์ของ
อากาศ นํา้ และดนิ  
 
  รูปแบบที่ 2 เรียกว่า Regional Environmentally Tourism Development Planning Model 
เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในช่วงประมาณ 6-7 ปีท่ีผ่านมาโดยได้สร้างรูปแบบของการวางแผนการ
พฒันาการท่องเท่ียวของแต่ละท้องถ่ินในระดบัมหภาคขึน้ และอาจเป็นพืน้ท่ีของแต่ละท้องถ่ินออกเป็นเขต
ต่างๆ ตามจุดประสงค์ท่ีตัง้ใจเพ่ือการพฒันา เช่น เขตพืน้ท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติ เขตพืน้ท่ีรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขต
พืน้ท่ีสําหรับนกัท่องเท่ียว เขตพืน้ท่ีสงัฆวาส เป็นต้น ก็จะได้แผนพฒันาทกุด้านอย่างกลมกลืนในแผนเดียวกนั
ทัง้แผนท้องถ่ิน และพฒันาสิง่แวดล้อมและพฒันาการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ 
 
 รูปแบบที่ 3 เรียกว่า Greening Mass Tourism เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียว      เชิงนิเวศ
ในช่วงปัจจุบนั โดยได้ปรับเปล่ียนการท่องเท่ียวของมวลชนจํานวนมากท่ีมุ่งการจดัการ  เชิงพานิชย์ แต่เพียง
อย่างเดียว มาเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวของมวลชนจํานวนมากท่ีมุ่งจัดการ  เชิงพานิชย์พร้อมทัง้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ซึ่งมีการสร้างจิตสํานึกให้ผู้ เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทุกฝ่ายมีความห่วงใยใน
สิ่งแวดล้อม เช่น การจดันําเท่ียวแบบ Greening of Traditional Tours หรือการจดัการโรงแรมแบบ Greening 
of Hotels เป็นต้น สําหรับประเทศไทยได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2538 เป็นปี“Thailand 1996: A New Green 
Destination in Hon our to The King’s Golden Jubilee”  
 
 นอกจากนีรู้ปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหากได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วจะมี
บทบาทในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้หลายประการคือ                         
 (นวรัตน์ ไกลพานนท์, 2539) 
 1.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนอกจากนกัท่องเท่ียวจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยงัได้รับ
ความรู้และมีความคุ้นเคยกบัสภาพธรรมชาติท่ีเป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยัของสตัว์นานาชนิด ได้เข้าใจถึงสถานภาพ
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ของพืชและสตัว์ท่ีใกล้สญูพนัธุ์หรือถกูคกุคามนกัท่องเท่ียวจะได้รับข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ของตนเอง หรือในประเทศอ่ืนท่ีได้มีโอกาสไปท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัคนในประเทศนัน่เองก็จะเร่ิมตระหนกั
ถึงความสําคญัของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และจะมีความมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยกนัรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินัน้ไว้ให้
ยัง่ยืนตลอดไป 

 
 2. รายได้จากคา่ธรรมเนียมการเข้าท่องเท่ียวในแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ในหลายประเทศ
ซึง่เก็บในอตัราท่ีคอ่นข้างสงูสามารถนํามาเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกนัการ  บกุรุกพืน้ท่ีอนรัุกษ์ 
หรือเป็นคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ทางเดินท่องเท่ียวในเขตอทุยาน รวมทัง้เป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ และแผนท่ีได้ นอกจากนีผู้้ประกอบกิจการท่องเท่ียวอาจเรียกเก็บค่าบริการจากลกูค้าเพิ่มขึน้อีกส่วน
หนึ่งเพ่ือนํามาบริจากให้แก่องค์กร หรือโครงการท่ีช่วยเหลืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศท่ีประกอบการ 
และลกูค้าของบริษัทไปใช้บริการด้วย 

 
 3. รายได้จากการท่องเท่ียวท่ีอาศยัสิง่แวดล้อมธรรมชาตเิป็นจดุขาย มกัมีสว่นช่วยพฒันาเศรษฐกิจ
ของท้องถ่ินโดยตรง บริษัทท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะใช้บริการของบริษัทในท้องถ่ินในเร่ืองของพาหนะขนส่งให้
ลกูค้าเข้าพกัค้างคืนในโรงแรมขนาดเล็กซึ่งคนท้องถ่ินเป็นเจ้าของรวมถึงจ้างมคัคุเทศก์ ซึ่งเป็นคนท้องถ่ินก็
สามารถขายผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึ ซึง่ใช้วสัดใุนพืน้ท่ี และแรงงานท้องถ่ิน 

 
 4. นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีพฤติกรรมปฏิเสธการซือ้ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑ์ท่ีทํามาจากวสัดุ
ท่ีมาจากพืชหรือสตัว์ท่ีเป็นท่ีทราบว่าใกล้สญูพนัธุ์ หรือกําลงัถกูคกุคาม เช่น ประการัง งาช้าง กระดองเตา่ หรือ 
กระ เป็นต้น เม่ือเป็นเช่นนีค้นท้องถ่ินก็จะไมส่นใจหรือลดจํานวนการนําวสัดเุหลา่นัน้มาทําของท่ีระลกึเพ่ือเสนอ
ขายแก่นกัท่องเท่ียว นอกจากนีน้กัท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัสามารถช่วยลดการซือ้ผลิตภณัฑ์ในประเทศของตนท่ี
สัง่ซือ้หรือลกัลอบนําเข้ามาภายในประเทศโดยผิดกฎหมายเช่น เคร่ืองหนงัจากประเทศเขตร้อนเป็นต้น ซึง่จะ
สง่ผลกระทบให้คนในประเทศกําลงัพฒันาท่ีลกัลอบจบัสตัว์ลดจํานวนลง 

 
 5. ความสนใจในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะช่วนสง่เสริมสนบัสนนุเจ้าของท่ีดินในท้องถ่ิน
เอง หรือโดยความช่วยเหลือขององค์กรระหว่างประเทศในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีผลกระทบน้อย เพ่ือ
เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น เจ้าของท่ีดินท้องถ่ินในบลาซิลจัดสร้างโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ี
อนรัุกษ์พนัธุ์ลงิ Howler Monkeys สําหรับประเทศไทยก็มีภาคเอกชนได้จดัตัง้สวนอนรัุกษ์ หรืออทุยานผีเสือ้ขึน้ 
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เน่ืองจากมีความสนใจในการอนรัุกษ์พนัธุ์ผีเสือ้ และเป็นธุรกิจท่องเท่ียวธรรมชาติซึง่สร้างโดยมนษุย์อีกรูปแบบ
หน่างท่ีรัฐควรให้การสนบัสนนุอยา่งจริงจงั 

 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคญักบักิจกรรมภาคการท่องเท่ียวมากเพราะ
กิจกรรมต่างๆนัน้จะเป็นส่ือกลางนําการท่องเท่ียวไปสู้ เป้าหมายได้ กิจกรรมท่ีเหมาะสมในการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทรัพยากรท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือระบบนิเวศและ
วฒันธรรมท้องถ่ินมีผลกระทบน้อยท่ีสดุ หรือเป็นผลกระทบท่ีสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ ต้องมีผู้ ให้ความรู้
ประกอบ โดยจะแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบปกติ คือเป็นความเพลิดเพลินท่ีมีสาระ ได้ความรู้ อยู่ใน
กฎเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสามารถกระทําได้หลายรูปแบบในพืน้ท่ีธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศต่างๆกนั ดงันี ้(กิตติ
วฒัน์ รัตนดริก ณ ภเูก็ต, 2541 อ้างใน วิไลลกัษณ์ ชมภศูรี, 2544: 34) 
 
 1. กลุ่มระบบนิเวศป่าเขา จะเน้นกิจกรรมท่ีอาศยัทรัพยากรนนัทนาการประเภทป่าไม้ สตัว์ป่า 
แหลง่นํา้ สภาพภมูิทศัน์ของลกัษณะสนัฐานท่ีดี และสนัฐานทางธรณีท่ีลกัษณะเดน่แปลกตา หรือลกัษณะเดน่
ท่ีมีคณุคา่ทางประวตัศิาตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุและวฒันธรรมของชมุชนดัง้เดมิของพืน้ท่ีเป็นหลกัสําคญั 

 
 2. กลุ่มระบบนิเวศแบบเกาะแก่งชายฝ่ัง มกัจะได้รับความสนใจในด้านทรัพยากรทางทะเลท่ี
ยงัคงสภาพธรรมชาตสิมบรูณ์สวยงาม เช่น ประการัง สตัว์ทะเล สว่นสภาพภเูขาจะได้รับความสนใจอนัดบัสอง
รองลงมา ดงันัน้กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะเน้นไปในสว่นท่ีเป็นชายฝ่ัง ชายหาด และในนํา้เป็นสว่นใหญ่ 

 
2. กลุ่มระบบนิวเศแบบชุ่มนํา้ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้รับความนิยมมาก คือการดนูก

ตา่งๆ โดยเฉพาะนกตา่งถ่ินท่ีหาดไูด้ยาก 
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 อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีธรรมชาติอาจจําเป็นต้องพิจารณาการ
ท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้เน้นเร่ืองการเรียนรู้ของธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมประกอบกนัไปเพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวและทํา
ให้นักท่องเท่ียวได้รับความเพลิดเพลินมากขึน้ โดยจะเรียกว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีกระทําในพืน้ท่ีธรรมชาติ และมีการจํากัดจํานวนนกัท่องเท่ียวต่อ
กลุม่กิจกรรมเพ่ือไมใ่ห่สร้างผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมธรรมชาต ิโดยสามารถจดัเป็นกลุม่ได้ดงันี ้
 
 1.  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลกั) อาทิ กิจกรรมการเดนิป่า กิจกรรมศกึษา 
ธรรมชาต ิกิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาต ิบนัทกึเทปวิดีโอ เทปเสียงธรรมชาต ิกิจกรรมสอ่งสตัว์/ ดนูก      กิจกรรม
ศกึษา/ เท่ียวถํา้ กิจกรรมศกึษาท้องฟ้าและดาราศาสตร์ กิจกรรมลอ่งเรือศกึษาธรรมชาต ิกิจกรรมพายเรือแคน ู
กิจกรรมดํานํา้ชมปะการังนํา้ตืน้ 

 
 2.  กิจกรรมท่องเท่ียวประเภทช่ืนชมธรรมชาต ิ (Appreciative Recreational Activities) และ 
กิจกรรมท่องเท่ียวประเภทต่ืนเต้นผจญภยั (กิจกรรมเสริม) อาทิกิจกรรมชมทิวทศัน์ธรรมชาตใินบรรยากาศท่ี
สงบ กิจกรรมข่ีจกัรยานตามเส้นทางธรรมชาต ิกิจกรรมปีนไตเ่ขา กิจกรรมพกัแรมด้วยเตน็ท์ กิจกรรมเคร่ืองร่อน
ขนาดเลก็ กิจกรรมลอ่งแพยาง แพไม้ไผ ่ กิจกรรมพกัผอ่นรับประทานอาหาร กิจกรรมเท่ียวนํา้ตก กิจกรรมวนิด์
เซร์ิฟ 

 
 นอกจากนีส้ถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ศึกษาทบทวนกิจกรรมท่ี
เกิดขึน้มีการท่องเท่ียวทัง้สิน้ 28 กิจกรรมพบวา่ เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการแสดงออกมากท่ีสดุ รองลงมาคือกิจกรรม
แสวงหาความรู้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่างๆนีอ้าจมีความเหลื่อมซ้อนกนัหรือสามารถปฏิบตัิร่วมกนัได้ แต่การ
ประกอบกิจกรรมอาจมีวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั และจากกิจกกรมท่องเท่ียวจํานวน 28 กิจกรรมดงักลา่งนัน้ 
มีกิจกรรมเก่ียวข้อง หรือจดัเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ 19 กิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้(สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541 อ้างใน วิไลลกัษณ์ ชมภศูรี, 2544: 35) 
 
 1. กิจกรรมเชิงนิเวศในแหลง่ธรรมชาต ิได้แก่ 

 - เดนิป่า   Hiking, Treking Walking 
 - ศกึษาธรรมชาต ิ  Nature Educating 
 - สอ่งสตัว์/ดนูก  Animal/Bird Watching 
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 - เท่ียวถํา้/ นํา้ตก  Cave/Waterfall Exploring 
 - พายเรือแคน ู  Canoeing 
  คยคั  Kayak 
  เรือใบ  Sail Boating 
  กระดานโต้ลม Wind Surfing 
 - ดปูะการังนํา้ตืน้/นํา้ลกึ  Snorkeling / Scuba Driving 
 - ตัง้แคมป์   Tent Camping 
 - ลอ่งแพ   Rafting 
 - ข่ีม้า นัง่ช้าง  Horse/ Elephant Riding  
 
2. กิจกรรมกึ่งนิเวศได้แก่ 
 - ถ่ายรูป บนัทกึภาพ/เสียง Photographing 
 - ศกึษาท้องฟ้า  Sky Interpret ting 
 - ข่ีจกัรยานทอ่งเท่ียว  Terrain 
 - ปีน ไตเ่ขา   Rock / Mountain Climbing 
 - ตกปลา   Fishing 
 
3. กิจกรรมทางวฒันธรรม ประวตัศิาตร์ ได้แก่ 
 - ชมความงาม ความเก่าแก่ ลกัษณะเฉพาะตวัของแหลง่ประวตัศิาสตร์ 
 - ศกึษาเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ ความเป็นมาของแหลง่โบราณคดีและประวตัศิาสตร์ 
 - ศกึษาช่ืนชมงานศลิปกรรมและวฒันธรรม 
 - ร่วมกิจกรรม เรียนรู้พฤตกิรรมของผู้คน 
 - การศกึษาเรียนรู้การผลติของท่ีระลกึ และสนิค้าพืน้เมือง 

 
ลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 จากรายงานผลการดําเนินการเพ่ือกําหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศโดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึง ลักษณะของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า จะต้องเป็น
นักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์เพ่ือสร้าง
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จิตสํานึกให้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ   ส่วนการวัดความเป็นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถ
พิจารณาระดบัความเข้มข้นได้จากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาประเภทและรูปแบบของแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีนิยมไปเท่ียวโดยให้
ความสําคญักบัการท่องเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสง่เสริมความรู้ การอนรัุกษ์ การรักษาสิง่แวดล้อมและการ
สร้างความตระหนกัในการพฒันาท่ียัง่ยืน ระดบัความเข้มข้นของความสนใจมีดงันี ้
 - สนใจแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติหรือวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะถ่ิน มีความสมบูรณ์
หลากหลายต้องใช้ความตัง้ใจในการท่องเท่ียวสงู มีกิจกรรมท่ีแตกต่างจากความเคยชินตามปกติ หรือมีระดบั
ความสนใจลดลงตามลําดบั 
 - มีกิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือการศกึษา เรียนรู้ สมัผสั และดแูลรักษาสภาพธรรมชาต ิ และระบบ
นิเวศ เช่น การศกึษาธรรมชาต ิการเดนิป่า การดํานํา้ดปูะการัง ดนูก สอ่งสตัว์ เป็นต้น 
 
2. การเตรียมตวัก่อนเดนิทางท่องเที่ยว นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรจะ 
 - มีการเตรียมศึกษาหาความรู้ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือเข้ารับการอบรมก่อน
เดนิทาง หรือ โดยการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีก่อนเดนิทาง 
 - มีการเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือในการท่องเท่ียวครบถ้วนด้วยตนเองหรือตามคําแนะนํา โดยให้
ความสําคญัในอุปกรณ์ท่ีไม่ทําลสยสิ่งแวดล้อม และไม่ทิง้ให้เป็นมลูฝอยในขณะท่องเท่ียว เช่น กล่องอาหาร 
กระตกินํา้ 
 
3. การปฏิบตัติวัในการท่องเที่ยว ระหวา่งการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรจะ 
 -  ปฏิบตัติามกฏเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในแหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้ๆ หรือท่ีเห็นสมควร 
 -  มีความกระตือรือร้นในการรักษาสิง่แวดล้อม 
 -  มีความสนใจในระหวา่งการท่องเท่ียวให้ความสําคญัตอ่ข้อมลู กิจกรรม การสื่อความหมาย 
หรืออ่ืนๆ ท่ีจะเสริมสร้างความรู้และความตระหนกัท่ีดี 
 -  มีความยินดีจา่ยในการช่วยรักษาสิง่แวดล้อม (เน้นการจ่ายทางตรงในพืน้ท่ีท่องเท่ียว เชน่    
การบริจาก การจ่ายคา่บริการ การสง่เสริมแนะนํา เป็นต้น 
 -  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
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4. การปฏิบตัหิลังการท่องเที่ยว นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรปฏิบตัดิงันี ้
 -  มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตท่ีิได้เรียนรู้เพิม่ขึน้หลงัจากการท่องเท่ียว 
 -  มีการเรียนรู้ตอ่เน่ือง 
 -  ช่วยส่ือ ขยาย เผยแพร่ข้อมลูท่ีได้รับตอ่ผู้ อ่ืน 
 
 จากเกณฑ์การพิจารณาทัง้ 4 ประการดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามิได้ใช้เกณฑ์ในเร่ืองขนาด    เชือ้ชาต ิ
หรือเกณฑ์การใช้จ่ายเป็นตวัวดัความเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงันัน้ นกัท่องเท่ียวคณะใหญ่ นกัท่องเท่ียวท่ี
จ่ายเงินมาก หรือนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการความสะดวกสบาย จึงอาจมีลกัษณะเป็นนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ หาก
มีลกัษณะตามเกณฑ์ 4 ประการดงักลา่ว 
 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางเลือกใหม่ของการท่องเท่ียวท่ีจะนําไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ได้ถกู
ขานรับจากประเทศไทยเม่ือไม่ก่ีปีมาน่ีเอง ดงัจะเห็นได้จากนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการพฒันาท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเม่ือปี พ.ศ. 2537-2539 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และพฒันาสู่นโยบายการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศแห่งชาต ิ(National Tourism Development) ในปี 2540  
 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือการท่องเท่ียวทางเลือกใหม ่ ถือเป็นนวตักรรมทางการท่องเท่ียวดงัท่ี 
ณรงค์เดช  นวลมีช่ือ ได้กลา่วถงึการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ “การนําแนวคดิการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาใช้ในรัฐไทย 
ถือวา่เป็นนวตักรรมท่ี Import มาจากตะวนัตก ซึง่ได้มีการขานรับจากหน่วยงานของรัฐอาทิ การทอ่งเท่ียวแหง่
ประเทศไทย กรมป่าไม้ สถาบนัการศกึษา เป็นต้น และภาคเอกชน อาทิ บริษัทนําเท่ียว มคัคเุทศก์ เป็นต้น” 
 
 สรุปได้ว่า  แนวความคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(Ecotourism) เป็นแนวคิดในเร่ืองของการ
พฒันาการท่องเท่ียวไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนโดยมีแนวคิดหลกัคือทําอย่างไรให้เกิดความยัง่ยืนต่อการใช้
ทรัพยากรการท่องเท่ียว   โดยท่ีการท่องเท่ียวยังคงอยู่โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
วฒันธรรม และสงัคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจงึเป็นทางเลือกหนึง่ของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน  ดงันัน้ใน
การศกึษาเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงได้มีการนําเอาแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารนวตักรรมมาใช้เพ่ืออธิบายถึง
การรับแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมาสูป่ระเทศไทย และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของการท่องเท่ียวไป
ยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชน หรือนักท่องเท่ียว ท่ีต้องอาศยัส่ือใหม่ท่ีทันสมัย ครอบคลุมและตรง
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กลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้แนวคิดเร่ืองการจูงใจมาใช้เพ่ืออธิบายถึงอิทธิพลท่ีมีบทบาทต่อความคิด ทัศนคติท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงไปสูก่ารปฏิบตัใินลกัษณะของพฤตกิรรมของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียว 
 
5.  แนวคดิ และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
Melvin L. Defer(1970:119-122 อ้างในอนงค์นาถ อศัวตัง้เสถียร,2547:16) ได้เสนอทฤษฎีท่ีกลา่วถึงตวัแปร
แทรกท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ รับสารโดยเน้นให้ว่าข่าวสารมิได้ไหลผ่านจาก
ส่ือมวลชนถึงผู้ รับสารและเกิดผลโดยตรงทนัที แต่มีปัจจยับางอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัตวัผู้ รับสารแต่ละคน ทําให้
เกิดผลไม่เหมือนกันหรือไม่เป็นไปตามเจตคติของผู้ รับสาร หลักการพืน้ฐานเก่ียวกับทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างปัจเจกบคุคล คือมนษุย์มีความแตกตา่งกนัในองค์ประกอบทางร่างกายและจิตวิทยา รวมถึงการเรียนรู้
สิง่แวดล้อมภายใต้สภาพการณ์ตา่งๆ ท่ีทําให้เกิดทศันคต ิคา่นิยมและความเช่ือท่ีรวมเป็นลกัษณะทางจิตวิทยา
ส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนัไป ความแตกต่างดงักล่าวกลายเป็นสภาวะเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อผลการรับรู้ข่าวสาร
จากส่ือมวลชน นอกจากนีย้งัมีตวัแปรแทรกอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ขา่วสารท่ีสําคญัอีก ได้แก่ 
 1. ทฤษฎีการจดักลุม่ทางสงัคม (Social Categories Theory) คือประชาชนท่ีมีลกัษณะทางสงัคม 
(เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ ชาตพินัธุ์ ศาสนา และภมูิลําเนา) ท่ีคล้ายกนั หรืออยูใ่นกลุม่เดียวกนั
มกัจะมีความสนใจ หรือจะมีพฤตกิรรมการส่ือสาร (การเปิดรับส่ือ ความชอบตอ่ส่ือประเภทตา่งๆ และผลของ
การสื่อสาร) ท่ีคล้ายกนั 
 2. ทฤษฎีความสมัพนัธ์ทางสงัคม (The Social Relations Theory) ระหวา่งผู้ รับสารกบับคุคลอ่ืน
ในสงัคม โดยกลุม่ปฐมภมูิซึง่เป็นความสมัพนัธ์ใกล้ชิด (คนในครอบครัว ญาต ิเพ่ือนสนิท) จะมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับ
สารมากกวา่กลุม่ทตุยิภมูิซึง่เป็นกลุม่ท่ีใกล้ชิดน้อยกวา่ (คนรู้จกัทัว่ไป) ขา่วสารตา่งๆท่ีได้รับจากส่ือมวลชนมกัจุ
ถกูตีความโดยมีอิทธิพลของกลุม่หรือบคุคลในกลุม่เข้ามาเก่ียวข้องเสมอ ซึง่เรียกวา่ “อิทธิพลของบคุคล” 
(Personal influence) นัน่เอง 
 3. ทฤษฎีบรรทดัฐานทางสงัคม (The Cultural Norms Theory) กลา่ววา่พฤตกิรรมของบคุคล
อาจขึน้อยูก่บับรรทดัฐานและเหตกุารณ์แวดล้อมในสงัคม ซึง่ส่ือมวลชนมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่พฤตกิรรมของ
บคุคล ส่ือมวลชนสามารถสร้างความรับผิดชอบร่วมกนัในสงัคม โดยท่ีเนือ้หาของสื่อมวลชนสามารถยํา้ทําให้
คนเช่ือวา่แบบอยา่งตา่งๆ ในสงัคมจะถกูดํารงไว้ตอ่ไป หากบคุคลในสงัคมสง่เสริมสนบัสนนุ นอกจากนี ้
ส่ือมวลชนยงัสามารถเปล่ียนแบบอยา่งการดําเนินชีวิตและพฤตกิรรมจากแบบหนึง่ไปสูอี่กแบบหนึง่ได้ โดย
อาศยัระยะเวลาเป็นตวัช่วย 
 สรุปได้วา่ ทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเป็นทฤษฎีท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ผู้สง่สารต้องตระหนกัถงึ
ความแตกตา่งของบคุคลท่ีอยูใ่นฐานะผู้ รับสาร ซึง่มีผลกระทบตอ่พฤตกิรรมการใช้ส่ือวา่บคุคลมีความแตกตา่ง
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กนัหลายประการ เชน่ บคุลกิภาพ ทศันคต ิสตปัิญญา และความสนใจเป็นต้น และความแตกตา่งนีย้งัขึน้อยูก่บั
สภาพสงัคมและวฒันธรรม ดงันัน้ในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการทอ่งเท่ียว หรือเพ่ือธุรกิจใน
ด้านอ่ืนจะต้องพิจารณาในสว่นของความแตกตา่งเหลา่นี ้จงึจะทําให้ส่ือตรงกลุม่เป้าหมายและมีประสทิธิภาพ
มากท่ีสดุ 
 
6.  งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 
 เกษรา  เกิดมงคล(2546: บทคดัยอ่) ได้ทําการวจิยัเร่ือง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมลู
เพ่ือการตดัสนิใจท่องเท่ียวและพฤตกิรรมการท่องเท่ียวของคนวยัทํางาน” 
ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ 
 1. รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวยัทํางานแบ่งเป็น 9 กลุ่มได้แก่ กลุ่มรักการแข่งขนั  กลุ่มคนรุ่น
ใหม่  กลุ่มอนรัุกษ์นิยม  กลุ่มก้าวทนัโลก  กลุ่มผู้ นํายคุใหม่  กลุ่มรักครอบครัว  กลุ่มตามใจตวัเอง  กลุ่มตาม
กระแส  และกลุม่เป็นตวัของตวัเอง 
 2. คนวยัทํางานท่ีมีความแตกต่างด้านเพศ ระดบัการศกึษา และรายได้ มีการแสวงหาข้อมลูด้าน
การท่องเท่ียวต่างกัน ส่วนคนวยัทํางานท่ีมีความแตกต่างด้านอายุ ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส มี
พฤตกิรรมการท่องเท่ียวตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
 3. กลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม ่ อนรัุกษ์นิยม ก้าวทนัโลก รักครอบครัว และตาม
กระแสมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียว 
 4. กลุม่รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม ่ อนรัุกษ์นิยม ก้าวทนัโลก ผู้ นํายคุใหม ่ และตาม
กระแส มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการท่องเท่ียว 
 5.  พฤตกิรรมการท่องเท่ียวมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการแสวงหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียว และ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวยัทํางาน นอกจากนีย้งัพบวา่การวิเคระห์โดยใช้ตวัแปรร่วมกนั 3 ตวั คือ การ
แสวงหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียว ลกัษณะทางจิตวทิยาและลกัษณะทางประชากร สามารถอธิบายพฤตกิรรม
การท่องเท่ียวได้ดีกวา่การวิเคราะห์โดยใช้เพียง 2 ตวัแปร คือ การแสวงหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียวและลกัษณะ
ทางจิตวทิยา   
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 กนัณวนั  อภิรักษ์ธนากร(2544: บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยัเร่ือง “การสื่อสารการตลาดของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และการตดัสินใจไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ 

 พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  สว่น
ใหญ่จะเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่  ส่ือทางวทิย ุ 
และหนงัสือพมิพ์ลงมาตามลําดบั  ในสว่นของส่ือเฉพาะกิจจะมีการเปิดรับในระดบัน้อย  และเปิดรับส่ือจาก
เพ่ือนในระดบัปานกลาง แตสํ่าหรับการแสวงหาข้อมลูขา่วสารเพ่ือประกอบการตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเท่ียว
เชิงนิเวศพบวา่ เยาวชนแสวงหาขา่วสารจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเดนิทางท่องเท่ียว  รองลงมาคือจากการ
ท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)ในเร่ืองประสทิธิผลของการสื่อสารการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย(ททท.)ท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจของเยาวชน ๆ  ได้แก่  การโฆษณาทางโทรทศัน์จะมีผลตอ่การตดัสนิใจ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสดุ ซึง่รองลงมาก็คือ การโฆษณาทางนิตยสารและส่ือสิง่พมิพ์อ่ืนๆ 

 
 พิชญ์สนีิ  แสงขํา(2538: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ือง “การสื่อความหมายในการจงูใจ
นกัท่องเท่ียวผา่นเนือ้หาในแผน่พบัเพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขององค์กรสง่เสริมการท่องเท่ียว ในปี พ.ศ. 
2536-2537” การศกึษาวิจยัพบวา่ 
 เทคนิควธีิการจงูใจสามารถทําได้โดยการใช้จดุจบัใจสองประเภท คือ จดุจบัใจด้านอารมณ์ 
ความรู้สกึ และจดุจบัใจท่ีเป็นเหตผุล และการใช้จดุจบัใจด้านอารมณ์ความรู้สกึ จะมีการเลือกรหสัสารด้วย
วิธีการตา่งๆเพ่ือให้การจงูใจมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ และการจงูใจในแผน่พบัจะมีจดุจบัใจสองด้านควบคูก่นั
ไป นอกจากนีจ้ากการวิเคราะห์เนือ้หาด้านอวจันภาษาและจากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีสร้างสรรค์งาน
โฆษณา พบวา่การจงูใจ สามารถสร้างสรรค์งานผา่น สี ภาพประกอบ การจดัหน้า ตวัอกัษรเพ่ือให้เกิดการรับรู้
และเกิดความรู้สกึท่ีดี ซึง่จะนําไปสูพ่ฤตกิรรมในการตดัสนิใจมาท่องเท่ียวได้ นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณ์
พนกังานการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยพบวา่ ในกระบวนการเข้ารหสัสารยงัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ทิศทางและ
ลกัษณะของเนือ้หา คือปัจจยัในการเข้ารหสัสารของผู้สง่สาร ได้แก่ ความรู้ ทศันคต ิทกัษะ สถานภาพทาง
สงัคม และวฒันธรรม 
 นอกจากนีย้งัพบวา่โครงการรณรงค์เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวของส่ือแผน่พบัซึง่ก็
คือการปรับเปล่ียนเนือ้หาด้านวจันภาษากบัอวจันภาษาไปตามโครงการรณรงค์ 
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 ร้อยเอกหญิงวลัยศรี  แก้ววิรุฬ (2546: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ือง “การรับรู้ขา่วสารและปัจจยัจงู
ใจในการท่องเท่ียวโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า” ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ 
 ผู้มาท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-40 ปี มีอาชีพเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัท อันดบั
รองลงมา คือ นกัเรียน นกัศกึษา สว่นใหญ่มีการสกึษาระดบัปริญญาตรี และมีรายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000 
บาท สถานภาพโสด โดยมีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สาเหตสํุาคญัในการตดัสนิใจมา
เท่ียวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  คือต้องการหาสิ่งแปลกใหม่ในการท่องเท่ียว  ผู้มาเท่ียวส่วนมาก
รับทราบข่าวสารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจากส่ือมวลชน แต่ส่ือท่ีได้รับทราบมากท่ีสดุ  คือการ
บอกต่อกันระหว่างเพ่ือนหรือส่ือบุคคล โดยจะไม่ทราบข้อมลูรายละเอียด เช่น  กิจกรรม เส้นทาง ท่ีพกั และ
คา่ใช้จ่ายในการท่องเท่ียวของโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
 
 วิไลลกัษณ์  ชมภศูรี(2544: บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยัเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคต ิ
และพฤตกิรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย”ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ 
 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทย ุเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง ครูอาจารย์ ผู้ประกอบการท่องเท่ียว และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ตามลําดบัโดยมีการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากส่ือตา่งๆเฉล่ียในระดบัปานกลาง 
มีความรู้และทศันคตติอ่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดบัมาก และมีพฤตกิรรมการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง 
 
 อรอมุา ศรีสทุธิพนัธ์(2545: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ือง “ความคดิเห็นและพฤตกิรรมการเปิดรับ
ส่ืออินเทอร์เน็ตกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คดิเป็น
ร้อยละ 54.75 โดยกลุม่ตวัอยา่งมีอาย ุ 26-35 ปีมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 24.50 มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเทา่เป็นสว่นใหญ่ คดิเป็นร้อยละ 51.0 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ
เป็นสว่นใหญ่ คดิเป็นร้อยละ 38.25 รายได้รวมในครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือน อยูท่ี่ 30,001-60,000 บาท คดิเป็น
ร้อยละ 26.75 
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 ธนสัถ์  เกษมไชยานนัท์(2544: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการการใช้
เว็บไซต์ (Website) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครฯ” ผลการวิจยัพบวา่ 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นช่วงอาย ุ18-25 ปี และช่วงอาย ุ26-35 
ปี คดิเป็นร้อยละ 87.6 
 
 ศกัดิส์ทิธ์ิ  พินิจชยั(2547: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ือง “ทศันคตแิละพฤตกิรรมการแสวงหา
ความรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสนบัสนนุการเรียนของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ 
 ทศันคตติอ่การใช้อินทอร์เน็ตเพ่ือสนบัสนนุการเรียนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคติมากท่ีสดุในเร่ือง 
การค้นคว้าข้อมลูบนอินเทอร์เน็ตมีทัง้ให้ความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่กนัและมีทศันคติน้อย
ท่ีสดุในเร่ืองความสามารถในการจดจําข้อมลูท่ีค้นพบในขณะท่ีพฤตกิรรมการแสวงหาความรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือสนับสนุนการเรียน พบว่า นักศึกษามีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปได้ เคยใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 12 เดือน ความถ่ีในการใช้ 3-4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ระยะเวลาท่ีใช้แตล่ะครัง้ 1-2 ชัว่โมง และ
ช่วงเวลาท่ีใช้ คือ 16.01-18.00 น. 
 
งานวจิัยและผลการศึกษาในต่างประเทศ 
  
 IDC Research (อ้างอิงใน รัชนนั  เรืองชยัวงศ์,2546)  รายงานการคาดการณ์เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 
2545 วา่ ปริมาณการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ระดบัปลาย(End Users) ทัว่โลกจะเพิ่มเกือบเท่าตวัทกุๆ
ปีในอีก 5 ปี ข้างหน้า ตามรายงานการวจิยัของบริษัทระบวุา่ ปริมาณการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึน้จาก 
180 เปตาบติ (Petabits) ตอ่วนัในปี พ.ศ.2545 เป็น 5,175 เปตาบติ (Petabits) ตอ่วนัในปลายปี พ.ศ.2550 
และในปี พ.ศ.2550 IDC คาดการณ์วา่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงข้อมลู ดาวน์โหลด และโอนถ่ายข้อมลูท่ีมี
ปริมาณเทียบเท่ากบัทัง้ห้องสมดุของสภาคองเกรส มากกวา่ 64,000 เท่าในทกุๆวนั โดยสายสญัญาณแบบบ
รอดแบนด์จะเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัปริมาณการส่ือสารให้เพิ่มขึน้ 

 
 NetValue (อ้างอิงใน รัชนนั  เรืองชยัวงศ์,2546)   เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน พ.ศ.2545 ได้รายงานผล
การสํารวจวา่จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในฮ่องกงท่ีเข้าเว็บไซต์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเตบิโตขึน้อยา่งน่าต่ืนเต้นจาก
ปีก่อนหน้า โดยปรากฏว่ามีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในภมูิภาคเฉล่ีย 341,900 คนเย่ียมชมเว็บไซต์ท่องเท่ียวในช่วงไตร
มาสแรกของปี พ.ศ. 2545 เพิ่มขึน้จาก 110,400 คน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามรายงานของ 
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NetValue ผู้ เย่ียมชมเว็บไซต์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวจากฮ่องกงแทบจะไม่มีความแตกต่างทางเพศเลย ด้วย
จํานวนเฉล่ียของผู้ เย่ียมชมเพศหญิงมีมากกวา่เพศชายไมถ่ึงหนึง่เปอร์เซน็ต์ นอกจากนัน้ กลุม่นกัเรียนนกัศกึษา
เป็นกลุ่มท่ีเยียมชมเว็บไซต์ท่องเท่ียวมากท่ีสุดถึงร้อยละ 36.5 ระหว่างไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2545 
เปรียบเทียบกบัร้อยละ 30.3 ของกลุม่วิชาชีพ เฉพาะนกัการจดัการ นกับริหาร และนกัธุรกิจ และการศกึษาระบุ
วา่ Priceline.com.hk เป็นเว็บไซต์ท่องเท่ียวท่ีถกูเย่ียมชมมากท่ีสดุของฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545  
 
 DPU



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ” 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การเก็บข้อมลู โดยการเก็บแบบสอบถาม โดยมี
จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.)ท่ีอยู่ในวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร กบัความคิดเห็นต่อบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในกลุม่คนวยั
ทํางาน  และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ท่ีเป็น
กลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   โดยจะทําการวิจยัในรูปแบบของการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยกําหนดรูปแบบการวิจยัดงันี ้
 

แหล่งข้อมูล 

 ประเภทแหลง่ข้อมลูแบง่ลกัษณะข้อมลูออกเป็น 

1. แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ   (Primary Data) ซึง่เป็นข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากการแจกแบบสอบถาม
ไปยงักลุม่คนในวยัทํางานท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

2. แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้า เอกสาร ตํารา 
บทความ งานวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เพ่ือใช้เป็นกรอบและ แนวทาง
ในการวิจยั 
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ประชากร  

 กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ ผู้ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-45 ปีทัง้ชายและหญิงท่ีอาศยัและ
ทํางานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีสําคญั เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นวยัทํางานมีความพร้อม
ทางด้านการเงินและสามารถตดัสนิใจท่องเท่ียวได้เองอยา่งอิสระ                    

ตามข้อมลูสถิตภิาวะการทํางานของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ  เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2548 มีจํานวน
ทัง้สิน้ 4,578,500 คน (สํานกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2548) 

 สําหรับการกําหนดกลุม่ตวัอยา่งครัง้นีอ้าศยัสตูรของ ทาโร่ ยามาเน(่Taro Yamane) 

โดยผู้วจัยักําหนดระดบัความเช่ือมัน่เทา่กบัร้อยละ 95 คา่ระดบัความคลาดเคล่ือน ยอมรับได้ไมน้่อยกวา่ 5 % 
หรือระดบันยัสําคญั 0.05 ตามสตูรดงันี ้

 

    n   =      N      

               1+Ne2  

  โดยแทนคา่ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

    N = ขนาดของประชากร 

     e = ความคลาดเคลื่อน 

แทนคา่ตามสตูรได้ดงันี ้  n =       4,578,500 

           1+ 4,578,500 (0.05) 2  

       = 399.99 

  

 ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัจึงกําหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มคนวยัทํางานท่ีเคยใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน   
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การสุ่มตวัอย่าง 

 1. การวิจยัครัง้นีไ้ด้ทําการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก
เฉพาะผู้ ท่ีเคยเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)เท่านัน้ 

 2.  การสุม่ตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling)ผู้วิจยัได้ทําการเก็บข้อมลูจากแหลง่ท่ี
มีกลุม่ตวัอย่างหนาแน่น โดยทําการแจกแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างท่ีมาในงาน “เท่ียวไทยทัว่ทิศ” วนัท่ี 25-
27 กมุภาพนัธ์ 2548 และงาน “ไทยเท่ียวไทย” ครัง้ 6 วนัท่ี 10-13 มีนาคม 2548  ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สริิกิต์ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู 

 มีขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามดงันี ้

(1.)  สร้างแบบสอบถาม  

 ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการร่างคําถาม 

ท่ีเหมาะสม และครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ และสอดคล้องกบักรอบแนวคดิ 

 

(2.)  การพัฒนาเคร่ืองมือ 

หลงัจากร่างแบบสอบถาม ผู้วิจยัได้ทําการพฒันาแบบสอบถามตามลําดบัดงันี ้

 1. นําแบบสอบถามฉบบัร่างไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุ
และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา และโครงสร้างแบบสอบถาม แล้ว
นํามาแก้ไขปรับปรุง 

 2. นําแบบสอบถามฉบบัแก้ไขไปทําการทดสอบ (Pre-test) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบั
กลุม่ตวัอยา่งท่ีจะศกึษา คือ กลุม่คนวยัทํางานท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 30 
ชดุ เพ่ือตรวจสอบคําถามในแตล่ะข้อและแตล่ะสว่นของแบบสอบถามวา่สามารถวา่สามารถส่ือความหมายตรง
ตามท่ีผู้วิจยัต้องการ และคําถามมีความเหมาะสมหรือไม ่
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(3) แบบสอบถาม 

  แบบสอบถามท่ีใช้เป็นแบบปลายปิด และปลายเปิดท่ีสร้างขึน้จากข้อมลูท่ีได้จากหนงัสือ และ
เอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนได้ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกบัข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่  

   เพศ  อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 

 ตอนท่ี 2  เป็นคําถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิง 

   นิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

 ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ 

   ประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

ตวัแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
 สมมตฐิานข้อที่ 1   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของ
ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

 ตวัแปรอสิระ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ  อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพ 

 ตวัแปรตาม ความคิดเห็นต่อบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

 สมมตฐิานข้อที่ 2   พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ี
แตกต่างกัน จะทําให้ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 
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 ตวัแปรอสิระ   พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตได้แก่ 
ความถ่ี และระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ตวัแปรตาม   ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตวัแปร 

 1. ตวัแปรด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตและ
ความถ่ีในการรับขา่วสาร จะใช้การวดัท่ีมีการประเมินคา่ 5 อนัดบั และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

 ความถ่ีในการรับขา่วสาร  คะแนน 

 1-2 ครัง้/ สปัดาห์   5 

 3-4 ครัง้/สปัดาห์   4 

 1-2 ครัง้/ เดือน   3 

  นานกวา่ 1 เดือน / ครัง้  2 

  อ่ืนๆ    1 
 

 

2.  ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตในการจงูใจเลือกท่องเท่ียว     เชิงนิเวศ จะใช้
การวดัท่ีมีการประเมินคา่ 5 อนัดบั และมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

 ข้อใดท่ีท่านเห็นวา่ สําคญัมากท่ีสดุ  5 คะแนน 

 ข้อใดท่ีท่านเห็นวา่ มาก   4 คะแนน 

 ข้อใดท่ีท่านเห็นวา่ ปานกลาง  3 คะแนน 

 ข้อใดท่ีท่านเห็นวา่ น้อย   2 คะแนน 

 ข้อใดท่ีท่านเห็นวา่ น้อยท่ีสดุ  1 คะแนน 
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และจดัระดบัคา่เฉลี่ยออกเป็น 5 ระดบั โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายคา่คะแนนเฉลีย่ใช้การคํานวณ ดงันี ้

 (5-1) = 0.8 

     5 

 ช่วงคะแนนเฉล่ีย    ระดบัความพงึพอใจ 

 คะแนนน้อยกวา่  1.00-1.80   ระดบัน้อยท่ีสดุ 

 คะแนน   1.81-2.60   ระดบัน้อย 

 คะแนน   2.61-3.40   ระดบัปานกลาง 

 คะแนน   3.41-4.20   ระดบัมาก 

 คะแนน  4.21-5.00   ระดบัมากท่ีสดุ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เม่ือได้แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วจึงทําการสุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้ ท่ี
เคยเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ทําได้โดยการสอบถามในเบือ้งต้นว่า “ท่าน
เคยเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของ ททท. หรือไม่ ?” และทําการสุม่ตวัอย่างตามสะดวก(Convenience Sampling)) 
โดยได้ทําการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมาเท่ียวชมงาน “เท่ียวไทยทัว่ทิศ” วนัท่ี 25-27 กมุภาพนัธ์ 2548 
และงาน “ไทยเท่ียวไทย” ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 10-13 มีนาคม 2548 ณ  ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึง่เป็น
ช่วงเวลาท่ีตรงกบัการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั และเป็นท่ี ท่ีมีกลุม่เป้ามายหนาแน่น เน่ืองจากประชากรท่ีมาในงาน 
“เท่ียวไทยทัว่ทิศ”  และงาน “ไทยเท่ียวไทย” คือผู้ ท่ีสนใจด้านการท่องเท่ียวจริง และทราบข่าวการจดังานครัง้นี ้
จากส่ือประเภทต่างๆ รวมถึงส่ือทางอินเทอร์เน็ต จึงทําให้การเก็บข้อมูลครัง้นีต้รงกลุ่มเป้าหมายท่ีสุด  และ
เพ่ือให้ได้แบบสอบถามตามจํานวนท่ีกําหนดคือ 400 ชุด จากนัน้ได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ และดําเนินการกบัข้อมลูดงันี ้
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 1. ทําการลงรหสั (Coding) เพ่ือเปล่ียนสภาพข้อมลู (Data) ให้เป็นข้อมลูท่ีพร้อมประมวลผล 

 2. นําข้อมลูท่ีผา่นการลงรหสัป้อนเข้าเคร่ือง Computer ด้วย Program สําเร็จรูป SPSS for 
windows (Statistical Package for Social Science)  

 3. นําผลท่ีได้จากการประมวลผลมาอธิบายความหมาย และเข้าสู้การจดัพิมพ์รายงาน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  นําข้อมลูท่ีได้จากการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for windows (Statistical Package for Social Science) โดยใช้สถิตวิิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 1. การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิตเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงความถ่ี แสดงคา่
อตัราสว่นร้อยละ (%) และคา่เฉลี่ย ( ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 2. การเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรอิสระ 1 ตวั(ระดบัการวดัเป็นกลุม่) คือลกัษณะทางประชากร
และพฤติกรรมการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต กบัตวัแปรตาม 1 ตวั 
ระดบัวดัเป็นแบบมาตราอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) คือ ความคิดเห็นต่อส่ืออินเทอร์เน็ต กรณีท่ีตวัแปร
อิสระมีกลุม่ย่อย 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t-test Independent ในกรณีท่ีตวัแปรกลุม่ย่อยมีมากกว่า 2 กลุม่ ใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกตา่งในการวิเคราะห์จะทําการทดสอบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Test) 

  

การนําเสนอข้อมูล 

 นําเสนอข้อมลูด้วยการเขียนรายงานเชิงบรรยายประกอบตารางข้อมลู 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 
 การวิจยัเร่ือง “ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อบทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ” เป็น
การวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งวยัทํางาน จํานวน 400 คนโดยผู้วิจยัได้แบง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น     4 
ตอน ดงันี ้
 
 ตอนท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียว 
  เชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของ 
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว 
  เชิงนิเวศของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 
 สมมตฐิานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี  2   พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ี
แตกต่างกัน จะทําให้ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 
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ตอนที่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง   
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

173 
227 

43.2 
56.8 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเพศหญิง 227 คน (ร้อยละ 56.8) และเป็นเพศ 
ชาย 173 คน (ร้อยละ 43.2) 

  
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาย ุ

อาย ุ จํานวน ร้อยละ 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-35 ปี 
36 -40ปี 
41-45 ปี 

100 
178 
83 
27 
12 

25.0 
44.5 
20.7 
6.8 
3.0 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ช่วงอายขุองกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีอาย ุ25-29 ปี จํานวน 178 คน (ร้อยละ 
44.5) รองลงมา ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอาย ุ20-24 ปี (ร้อยละ 25.0) สว่นระดบัอาย ุ41-45 ปีพบน้อยท่ีสดุ (ร้อยละ3.0)  

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดบัการศกึษา จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากวา่อนปุริญญาตรี 
อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

10 
16 
319 
55 

2.5 
4.0 
79.8 
13.7 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี จํานวน 319 (ร้อยละ 
79.8) รองลงมาได้แก่ ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 13.7) ส่วนท่ีน้อยท่ีสุดคือระดบัการศึกษาต่ํากว่า
อนปุริญญาตรี (ร้อยละ 2.5) 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
เจ้าของธุรกิจ 
พนกังานบริษัทระดบัปฏิบตักิาร 
พนกังานบริษัทระดบับริหาร 
อ่ืนๆ 

41 
24 
58 
186 
52 
39 

10.2 
6.0 
14.5 
46.5 
13.0 
9.8 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทระดบัปฏิบตัิการ 
จํานวน 186 คน (ร้อยละ 46.5) รองลงมาได้แก่เจ้าของธุรกิจ (ร้อยละ 14.5) สว่นรัฐวิสาหกิจพบน้อยท่ีสดุ (ร้อย
ละ 6.0)  

 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

รายได้ตอ่เดือน จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากวา่ 5,000 บาท 
5,000 -10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001- 50,000 บาท 
50,001  บาทขึน้ไป 

21 
86 
158 
83 
42 
10 

5.2 
21.5 
39.5 
20.8 
10.5 
2.5 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 8 พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญามีรายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 158 
คน (ร้อยละ 39.5) รองลงมาได้แก่ กลุม่ท่ีมีรายได้ ต่ํากวา่ 5,000-10,000 บาท           (ร้อยละ 21.5) สว่นกลุม่ท่ี
มีรายได้ 30,001 บาทขึน้ไปพบน้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 13.0)  
 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 
หยา่/มา่ย 
สมรสแล้วแตย่งัไมมี่บตุร 
สมรสและมีบตุรแล้ว 

302 
3 
54 
41 

75.5 
0.8 
13.5 
10.2 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโสด จํานวน 302 คน (ร้อยละ 75.5) รองลงมา
ได้แก่ กลุม่ท่ีสมรสแล้วแตย่งัไมมี่บตุร (ร้อยละ 23.8) และกลุม่ท่ีพบน้อยท่ีสดุคือกลุม่หยา่/มา่ย (ร้อยละ0.8) 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านส่ือ
อนิเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามประสบการณ์ในการใช้ อินเทอร์เน็ต 
ระยะเวลา จํานวน ร้อยละ 
น้อยกวา่ 6 เดือน 
6 เดือน  ไมเ่กิน 1 ปี 
1 ปี ไมเ่กิน 2 ปี 
2 ปี ไมเ่กิน 3 ปี 
3 ปี ไมเ่กิน 4 ปี 
4 ปี ขึน้ไป 

16 
6 
24 
58 
72 
224 

4.0 
1.5 
6.0 
14.5 
18.0 
56.0 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 4 ปีขึน้ไป 
จํานวน 224 คน (ร้อยละ 56.0) รองลงมาคือ กลุม่ท่ีเคยใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้ว 3 ปี แตไ่มเ่กิน 4 ปี (ร้อยละ 
18.0) สว่นกลุม่ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 6 เดือน ไมเ่กิน 1 ปี พบน้อยท่ีสดุ   (ร้อยละ 1.5) 

 
ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามปริมาณความถ่ีของการใช้ 
   อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่สารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท. 

จํานวนครัง้ จํานวน ร้อยละ 
1-2 ครัง้/สปัดาห์ 
3-4 ครัง้/สปัดาห์ 
1-2 ครัง้/เดือน 
นานกวา่ 1 เดือน/ครัง้ 
อ่ืนๆ 

73 
70 

113 
127 
17 

18.2 
17.5 
28.3 
31.8 
4.2 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปริมาณความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับ
ข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท. นานกวา่ 1เดือน/ครัง้ จํานวน 127 คน (ร้อยละ 31.8) 
รองลงมาคือ 1-2 ครัง้/เดือน (ร้อยละ 28.3)   
 
ตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระยะเวลาเฉล่ียในการใช้   อินเทอร์เน็ต เพ่ือ

เปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท. ตอ่ครัง้ 
ระยะเวลา จํานวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ 15 นาที  
15 นาที– ไมเ่กิน 30 นาที 
30 นาที – ไมเ่กิน 1 ชัว่โมง 
1 ชัว่โมง ไมเ่กิน 1.30 ชัว่โมง 
1.30 ชัว่โมงขึน้ไป 

40 
149 
116 
62 
33 

10.0 
37.3 
29.0 
15.5 
8.2 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
เปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.   15 นาที แตไ่ม่เกิน 30 นาที จํานวน 149 คน (ร้อย
ละ 37.3) รองลงมาได้แก่ 30 นาทีไม่เกิน 1 ชัว่โมง (ร้อยละ29.0) และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียในการใช้
อินเทอร์เน็ต 1.30 ชัว่โมงขึน้ไปพบน้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 8.3)   
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามช่วงเวลาท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือเปิดรับ

ข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท. 
ช่วงเวลา จํานวน ร้อยละ 

บา่ย(หลงัเท่ียง) 12.00-18.00 น. 
ค่ํา(หลงั) 18.00-24.00 น. 
เช้า(ก่อนเท่ียง) 06.00-12.00 น. 
ดกึ(หลงั)24.00-06.00 น. 

190 
154 
59 
38 

43.1 
34.9 
13.4 
8.6 

รวม 441* 100 
(*ตอบได้มากกวา่ 1 ช่วง) 
 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.ในช่วงเวลาบา่ย (หลงัเท่ียง) 12.00-18.00 น.       (ร้อยละ 43) รองลงมาคือช่วง 
ค่ํา(หลงั) 18.00-24.00 น.(ร้อยละ 35)  ช่วงเวลาเช้า(ก่อนเท่ียง) 06.00-12.00 น. (ร้อยละ13.4)  และช่วงเวลา
ดกึ(หลงั) 24.00-06.00 น.(ร้อยละ 8.6) ตามลําดบั 
 

ตารางท่ี 14  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามสถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลู
ขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.    

สถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ต จํานวน ร้อยละ 
ท่ีทํางาน 
ท่ีบ้าน 
สถานศกึษา 
ร้านอินเทอร์เน็ต 
อ่ืนๆ 

210 
204 
25 
23 
- 

45.5 
44.0 
5.0 
5.0 
- 

รวม 462* 100 
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(*ตอบได้มากกวา่ 1 สถานท่ี) 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีท่ีทํางานเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสาร
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.   (ร้อยละ 45.5) รองลงมาคือใช้ท่ีบ้าน (ร้อยละ 44.1) สถานศกึษา (ร้อย
ละ 5.4) และท่ีร้านอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 5.0) ตามลําดบั 
 
ตารางท่ี 15  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามวธีิการในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ 
  เปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.    

วิธีในการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ จํานวน ร้อยละ 
ค้นหาจากช่ือเว็บค้นหา(Search Engine 
Website) 
ตัง้ใจหาข้อมลูขา่วสารโดยรู้จกัช่ือเว็บไซต์ 
ค้นหาจากเว็บไซต์อ่ืน 
เช่ือมโยงLink มาจากเว็บอ่ืน 
เว็บรวมรายช่ือเว็บไซต์(Directory Website) 
โดยบงัเอิญ 
อ่ืนๆ 

142 
129 
94 
64 
23 
18 
2 

30.1 
27.3 
19.9 
13.6 
4.9 
3.8 
0.4 

รวม 472* 100 
(*ตอบได้มากกวา่ 1 วิธี) 
 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของ ททท.   โดยการค้นหาจากช่ือเว็บค้นหา(Search Engine Website) (ร้อยละ30.1)  รองลงมาคือ 
ตัง้ใจหาข้อมลูข่าวสารโดยรู้จกัช่ือเว็บไซต์ (ร้อยละ27.3) ค้นหาจากเว็บไซต์อ่ืน   (ร้อยละ19.9) เช่ือมโยงLink 
มาจากเว็บอ่ืน (ร้อยละ 13.6) เว็บรวมรายช่ือเว็บไซต์ (Directory Website) (ร้อยละ 4.9) โดยบงัเอิญ (ร้อยละ 
3.8) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.4) ตามลําดบั 
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ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามเหตผุลในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ 
  เปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.    

เหตผุล จํานวน ร้อยละ 
หาข้อมลูด้านการท่องเท่ียว 
เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจท่องเท่ียว 
ชมภาพสถานท่ีท่องเท่ียว 
ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการโทรถามรายละเอียดของแหลง่
ท่องเท่ียวแตล่ะแห่ง 
อ่ืนๆ 

227 
188 
118 
45 

 
3 

39.1 
32.4 
20.3 
7.7 

 
0.5 

รวม 581* 100 
(*ตอบได้มากกวา่ 1 เหตผุล) 
 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.   เพ่ือการหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียว(ร้อยละ 39.1)  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือ
ประกอบการตดัสนิใจท่องเท่ียว (ร้อยละ 32.4) เพ่ือชมภาพสถานท่ีท่องเท่ียว   (ร้อยละ 20.3) เป็นการประหยดั
คา่ใช้จ่ายในการโทรถามรายละเอียดของแหลง่ท่องเท่ียวแตล่ะแห่ง (ร้อยละ 7.7) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.5) 
ตามลําดบั 
 
 
ความคดิเหน็เก่ียวกับความจาํเป็นต่อการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านส่ือ
อนิเทอร์เน็ต 
 

 ส่ืออินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นตอ่การเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม่ โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามในคําถามปลายเปิดวา่ ส่ืออินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นตอ่การเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จํานวนทัง้สิน้ 275 คน และผู้ ท่ีตอบไม่จําเป็น จํานวนทัง้สิน้ 3 คน จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ 
สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ตารางท่ี 17    แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นตอ่การ

เปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
ส่ืออินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นตอ่การเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ หรือไม ่

จํานวน ร้อยละ 

จาํเป็น  เพราะ 
1. เป็นส่ือท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่าย

ในการหาข้อมลู 
2. ช่วยให้ทราบข้อมลูตา่งๆเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและแหลง่

ท่องเท่ียวใหม่ๆ  
3. เป็นส่ือท่ีไร้ขีดจํากดั และเปิดกว้างท่ีมีการใช้อยา่งแพร่หลาย

ของคน หลากหลายอาย ุอาชีพ 
4. เพ่ือประกอบการตดัสนิใจในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว และ

เตรียมความพร้อมก่อนการเดนิทางท่องเท่ียว 

 
200 

 
37 

 
11 

 
27 

 
50 

 
9.25 

 
2.75 

 
6.75 

รวม 275 69.5 
ไม่จาํเป็น  เพราะ 

1. ส่ือด้านอ่ืนมีความพร้อมอยูแ่ล้ว 
 

 
3 

 
0.75 

รวม 3 0.75 
 
 จากตารางท่ี 17 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าส่ืออินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นต่อการเปิดรับ
ข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวนทัง้สิน้ 275 คน (ร้อยละ 69.5) โดยสว่นใหญ่ตอบว่า จําเป็นเพราะ 
ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่ายในการหาข้อมลู และผู้ ท่ีตอบไม่
จําเป็น มีจํานวนทัง้สิน้ 3 คน โดยให้เหตผุลวา่ ส่ือด้านอ่ืนมีความพร้อมอยูแ่ล้ว (ร้อยละ 0.75) 
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แนวโน้มการใช้อนิเทอร์เน็ตเพื่อการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.) ในอนาคต 
 

 กลุม่ตวัอยา่งมีแนวโน้มท่ีจะใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ในอนาคต หรือไม ่ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในคําถามปลายเปิดวา่ ใช้ 
จํานวนทัง้สิน้ 264 ราย และผู้ ท่ีตอบไมใ่ช้ จํานวนทัง้สิน้ 6 คน จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ สามารถสรุป
ได้ดงันี ้
 

ตารางท่ี 18    แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบด้านแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ เปิดรับ
ขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ในอนาคต 

ท่านมีแนวโน้มท่ีจะใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับขา่วสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ใน
อนาคต หรือไม ่

จํานวน ร้อยละ 

ใช้  เพราะ 
1. สะดวก ง่าย รวดเร็วประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการหาข้อมลู 
2. ใช้เป็นข้อมลูในการประกอบการตดัสนิใจทอ่งเท่ียว 
3. ได้รู้จกัแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ 
4. เป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูด้านตา่งๆของแหลง่ท่องเท่ียว 

 
174 
41 
18 
31 

 
43.5 
10.25 
4.5 

7.75 
รวม 264 66 
ไม่ใช้  เพราะ 

1. ตดิตอ่บริษัททวัร์โดยตรงดีกวา่ 
2. ไมช่อบค้นหาข้อมลูเองถ้าอยากไปเท่ียวก็ไปเลยหรือไมก็่

สอบถามจากผู้ ท่ีเคยไปมาแล้ว 
3. ไมช่อบหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต 
4. ข้อมลูไม ่Update รูปแบบไมค่อ่ยน่าสนใจ 

 
1 
1 
 

1 
3 

 
0.25 
0.25 

 
0.25 
0.75 

รวม 6 1.5 
 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีแนวโน้มท่ีจะใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการเปิดรับข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในอนาคต จํานวนทัง้สิน้ 264 คน (ร้อยละ 66) 
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โดยส่วนใหญ่ตอบว่าใช้เพราะ ส่ืออินเทอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่ายในการหาข้อมลู 
จํานวน 174 คน (ร้อยละ 43.5) และผู้ ท่ีตอบไม่ใช้ จํานวนทัง้สิน้ 3 คน   (ร้อยละ 1.5) โดยสว่นใหญ่ท่ีตอบว่าไม่
ใช้เพราะ ข้อมลูไม ่Update รูปแบบไมน่่าสนใจ (ร้อยละ 0.75)  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใช้ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในคําถามปลายเปิด จํานวนทัง้สิน้ 167 คน จาก
แบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

ตารางท่ี 19    แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่ง         ประเทศไทย 
(ททท.) 

ข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 
1. ควร Update Website อยูต่ลอดเวลา 
2. ควรประชาสมัพนัธ์ให้คนรู้จกัเว็บไซต์ให้มากกวา่นี ้เพราะช่ือไม่

คอ่ยตดิห ู 
3. ข้อมลูรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวยงัไมค่รอบคลมุ

เท่าท่ีควร เช่น ข้อมลูของฝาก สนิค้าท้องถ่ิน ร้านค้า กิจกรรม
ท่องเท่ียว แผนท่ีแสดงจดุสําคญัตา่งๆท่ี 

4. ควรเพิ่มรูปภาพวิว ธรรมชาต ิสถานท่ีท่องเท่ียวและภาพงาน
เทศกาลตา่งๆให้มากกกวา่นี ้

5. ควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บเพจในแตล่ะหน้าให้สวยงามและ
เป็นรูปแบบเดียวกนัเพ่ือดงึดดูให้เกิดการทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้ เชน่ 
เพิ่ม Video clip ของสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตามเทศกาลตา่งๆ ให้เห็นบรรยากาศท่ีสมจริง 

61 
22 
 

57 
 
 

17 
 

10 

15.25 
5.5 

 
14.25 

 
 

4.25 
 

2.5 

รวม 167 41.75 
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 จากตารางท่ี 19 พบว่า กลุม่ตวัอย่างตอบข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จํานวนทัง้สิน้ 167 คน (ร้อยละ 
41.75) โดยส่วนใหญ่เสนอแนะว่า ควร Update Website อยู่ตลอดเวลา จํานวน 61 คน (ร้อยละ 15.25) 
รองลงมาเสนอแนะว่า ข้อมลูรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวยงัไม่ครอบคลมุเท่าท่ีควร เช่น ข้อมลูของฝาก 
สนิค้าท้องถ่ิน ร้านค้า กิจกรรมท่องเท่ียว แผนท่ีแสดงจดุสําคญัตา่งๆท่ี จํานวน 57 คน (ร้อยละ 14.25) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคดิเหน็เก่ียวกับบทบาทของส่ืออนิเทอร์เน็ตของการ 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนและร้อยละ  และคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามความคดิเห็นตอ่สาเหตสํุาคญั
ท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท.มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

 
สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ 
ททท.มีบทบาทในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียว
เชิงนิเวศ 

ความสําคญั  จํานวน  (ร้อยละ) คา่ 
เฉล่ีย 

 

สว่น
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

ระดบั
ความ 
สําคญั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

1. ข้อมลูท่ีได้รับผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมี 
   ความทนัสมยั(Update) 

40 
(10.0) 

223 
(55.8) 

129 
(32.2) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.73 0.66 มาก 

2. ข้อมลูท่ีได้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมี 
   ความถกูต้อง ครอบคลมุ และน่าเช่ือถือ 

26 
(6.5) 

201 
(50.3) 

161 
(40.3) 

11 
(2.8) 

1 
(0.3) 

3.60 0.66 มาก 

3. ข้อมลูท่ีได้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถ  
   นําไปประกอบการวางแผนหรือ ตดัสนิใจ 
   ทอ่งเท่ียวได้ 

71 
(17.8) 

228 
(57.0) 

92 
(23.0) 

9 
(2.3) 

- 3.90 0.69 มาก 

4. ภาษาท่ีใช้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมีความ 
   ชดัเจนและง่ายตอ่การเข้าใจของผู้ รับส่ือ 

34 
(8.5) 

234 
(58.5) 

127 
(31.8) 

5 
(1.3) 

- 3.74 0.62 มาก 

5. ประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู ไม่ต้อง 
    เดนิทางไปขอรายละเอียดจาก หน่วยงาน 
    ตา่งๆเอง 

143 
(35.8) 

194 
(48.5) 

61 
(15.3) 

2 
(0.5) 

- 4.19 0.70 มาก 

6. ส่ืออินเทอร์เน็ตมีรูปแบบการนําเสนอท่ี 
   น่าสนใจและสามารถเห็นภาพความ  
   สวยงามของธรรมจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวได้ 

79 
(19.8) 

204 
(51.0) 

110 
(27.5) 

7 
(1.8) 

- 3.88 0.72 มาก 

7.มีข้อมลูเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวหลาย
ประเภท เช่นทะเล ป่าเขา วดั  ฯลฯ ในจงัหวดั
ตา่งๆ และบริเวณใกล้เคียงให้เลือกค้นหา 

62 
(15.5) 

222 
(55.5) 

106 
(26.5) 

10 
(2.5) 

- 3.84 0.70 มาก 

8. สามารถสัง่จองโรงแรมท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน
ได้ทนัที 

24 
(6.0) 

170 
(42.5) 

161 
(40.3) 

39 
(9.8) 

6 
(1.5) 

3.41 0.80 มาก 
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ตารางท่ี 20 (ตอ่) 
สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ 
ททท.มีบทบาทในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียว  
เชิงนิเวศ 

ความสําคญั  จํานวน  (ร้อยละ) คา่ 
เฉล่ีย 

 

สว่น
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ 
สําคญั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

9. ทราบถึงเทศกาล งานประเพณีของแตล่ะ
จงัหวดัได้ลว่งหน้า 

60 
(15.0) 

221 
(55.3) 

109 
(27.3) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

3.82 0.71 มาก 

10.ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีดงึดดูใจ 

62 
(15.5) 

236 
(59.0) 

96 
(24.0) 

6 
(1.5) 

- 3.88 0.66 มาก 

11. ข้อมลูการเดนิทาง(ระยะทาง พาหนะ  
ระยะเวลาในการเดนิทาง  คา่ใช้จ่ายในการ
เดนิทาง  ตารางเท่ียวบิน/รถโดยสาร/รถไฟ) 

36 
(9.0) 

184 
(46.0) 

161 
(40.3) 

17 
(4.3) 

2 
(0.5) 

3.58 0.73 มาก 

12. ข้อมลูการตดิตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
(สถานทตู ตํารวจทอ่งเท่ียว โรงพยาบาล 
สํานกังานการทอ่งเท่ียว) 

32 
(8.0) 

164 
(41.0) 

176 
(44.0) 

27 
(6.8) 

1 
(0.3) 

3.49 0.74 มาก 

13. ข้อมลูสถานท่ีซือ้ของฝาก สนิค้าขึน้ช่ือ 
สนิค้าท้องถ่ิน ร้านอาหาร 

30 
(7.5) 

152 
(38.0) 

183 
(45.8) 

33 
(8.3) 

2 
(0.5) 

3.43 0.76 มาก 

14. ข้อมลูกิจกรรมตา่งๆเช่นลอ่งแก่ง ปีนผา 
เดนิป่า ตกปลา ฯลฯ 

30 
(7.5) 

197 
(49.3) 

144 
(36.0) 

28 
(7.0) 

1 
(0.3) 

3.56 0.74 มาก 

15. ข้อมลูรายละเอียดสนิค้าหรือบริการด้าน
การทอ่งเท่ียวท่ีเสนอขาย และโปรโมชัน่หรือ
แคมเปญด้านการทอ่งเท่ียวให้เลือกมากมาย 

37 
(9.3) 

165 
(41.3) 

161 
(40.3) 

35 
(8.8) 

2 
(0.5) 

3.50 0.80 มาก 

16. คูมื่อการทอ่งเท่ียว เช่นข้อแนะนําในการ
เดนิทาง ประเด็น วฒันธรรม   สงัคมท้องถ่ิน 
ภาษาท้องถ่ิน ความปลอดภยั สิง่ท่ีต้องนําไป 

25 
(6.3) 

171 
(42.8) 

173 
(43.3) 

30 
(7.5) 

1 
(0.3) 

3.47 0.73 มาก 

17. มีการออกแบบเว็บไซต์ท่ีสวยงาม ดงึดดู
ความสนใจ 

56 
(14.0) 

236 
(59.0) 

100 
(25.0) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.84 0.67 มาก 

18. เว็บบอร์ดให้ถามตอบ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การทอ่งเท่ียว 

25 
(6.3) 

177 
(44.3) 

165 
(41.3) 

31 
(7.8) 

2 
(0.5) 

3.48 0.74 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.69       มาก 
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 จากตารางท่ี 20 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ 
ททท.มีบทบาทในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.69   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท. มี
บทบาทในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในทุกข้อ อยู่ในระดบั มาก       มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.41 – 
4.19   โดยในเร่ืองการประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู ไม่ต้องเดินทางไปขอรายละเอียดจาก หน่วยงานตา่ง ๆ 
เอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ข้อมูลท่ีได้ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถนําไปประกอบการวางแผนหรือ 
ตดัสนิใจท่องเท่ียวได้ ,  ส่ืออินเทอร์เน็ตมีรูปแบบการนําเสนอท่ีน่าสนใจและสามารถเห็นภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติจากสถานท่ีท่องเท่ียวได้  และข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดดูใจ  มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.19 , 3.90 ,  3.88  และ 3.88  ตามลําดบั  สว่นสาเหตใุนเร่ืองสามารถสัง่จองโรงแรมท่ีพกั ตัว๋
เคร่ืองบนิได้ทนัทีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ มีคา่เท่ากบั 3.41 
 
 เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ  พบว่า  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.62  ถึง  0.80  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงว่า  กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นต่อ
สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท. มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 
 สมมตฐิานข้อที่ 1   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

 สมมตฐิานข้อที่ 2   พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ี
แตกต่างกัน จะทําให้ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 
 

การทดสอบสมมตฐิานข้อที่  1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่ง
กนั 
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 ตวัแปรอิสระ คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อาย ุระดบัการศกึษา  

  อาชีพ รายได้  และสถานภาพ 

  ตวัแปรตาม คือ ความคดิเห็นตอ่บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศ
 ไทย(ททท.)ในการจงูใจเลือกท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
ตารางท่ี 21   เปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการทอ่งเท่ียวแหง่ 
     ประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน   SD T 
ชาย 
หญิง 

173 
227 

3.61 
3.75 

0.463 
0.414 

3.159** 

 ** P < 0.01 
  
 จากตารางท่ี 21 เม่ือทดสอบทางสถิต ิพบวา่ เพศหญิง และเพศชายมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)   มีผลตอ่การจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 แสดงวา่ เพศหญิง และเพศชายมีความคดิเห็นเก่ียวกบั
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีผลตอ่การจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ตา่งกนั โดยเพศหญิงมีคา่เฉลี่ย ( = 3.75) มากกวา่    เพศชาย ( = 3.61) 
 
ตารางท่ี  22 ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
    (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ จํานวน ร้อยละ   S.D. 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 

100 
178 
83 
27 
12 

25.0 
44.5 
20.7 
6.8 
3 

3.82 
3.58 
3.72 
3.81 
3.60 

0.39 
0.43 
0.45 
0.49 
0.34 

รวม 400 100 3.69 0.44 
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 จากตารางท่ี 22 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทกุช่วงอายมีุความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ต
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 3.58 – 3.82 โดยกลุม่ตวัอยา่งช่วงอาย ุ20 ปี ถึง 24 ปี มีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ เทา่กบั 3.82 รองลงมา
คือ กลุม่ตวัอยา่งชว่งอาย ุ36 ปี ถงึ 40 ปี มีคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3.81 
 เม่ือพิจารณาคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของทกุชว่งอาย ุพบวา่มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหวา่ง 0.34  ถึง  0.49  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงวา่  กลุม่ตวัอยา่งทกุชว่งอายมีุความคดิเห็น
เก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
 
 ตารางท่ี 23  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคา่เฉลีย่ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ 
     อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว 
     เชิงนิเวศ จําแนกตามอาย ุ

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
395 

4.492 
73.062 

1.123 
0.185 

6.071** 

** P < 0.01 
 
 จากตารางท่ี 23   เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายตุ่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

 เพ่ือให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่จึงใช้วิธีของเชฟเฟ่ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ซึ่ง
ปรากฎผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี  24   จําแนกความแตกตา่งเป็นรายคูร่ะหวา่งกลุม่อาย ุ
 

อาย ุ 20-24 ปี 25-29 ปี 30-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 

- .24** 
- 

.10 

.13 
- 

.00 

.23 

.09 
- 

.22 

.02 

.11 

.21 
- 

** P< 0.01 
 จากตารางท่ี 24 จําแนกความแตกตา่งเป็นรายคู่ด้วยวิธี Schaffer’ Test พบว่า กลุม่ตวัอย่างช่วง
อาย ุ20 ปี ถึง 24 ปี กบักลุ่มตวัอย่างช่วงอาย ุ25 ปี ถึง 29 ปี มีความคิดเห็นคิดเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว      เชิงนิเวศแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สําหรับกลุม่ตวัอย่างช่วงอายใุนคูอ่ื่นมีความคิดเห็นคิดเก่ียวกบับทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่าง
กนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 
ตารางท่ี  25   ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
    (ททท.) นการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จํานวน ร้อยละ   S.D. 
ต่ํากวา่อนปุริญญาตรี 
อนปุริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

10 
16 
319 
55 

2.5 
4 

79.8 
13.7 

4.00 
3.72 
3.68 
3.67 

0.49 
0.40 
0.44 
0.38 

รวม 400 100 3.69 0.44 
 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยู่ในระดบัมาก 
มีคา่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.67 – 4.00 โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํากว่าอนปุริญญาตรี มีคา่เฉลี่ยมาก
ท่ีสดุ เท่ากบั 4.00 รองลงมาคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาอนปุริญญาตรี มีคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3.72 
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 เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกระดับการศึกษา  พบว่า  มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.38  ถึง  0.49  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงว่า  กลุ่มตวัอย่างทกุระดบั
การศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการ
จงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
 
ตารางท่ี  26  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคา่เฉลี่ยความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ อินเทอร์เน็ต

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจูงด้านท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามระดบั
การศกึษา 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

3 
396 

1.020 
76.534 

0.340 
0.193 

1.759 

 
 จากตารางท่ี 26   เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจูงใจด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  แสดงว่า  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั
มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้าน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี  27   ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
    (ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ   S.D. 
รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
เจ้าของธุรกิจ 
พนกังานบริษัทระดบั

ปฏิบตักิาร 
พนกังานบริษัทระดบับริหาร 
อ่ืนๆ 

41 
24 
58 
186 
52 
39 

10.2 
6.0 

14.5 
46.5 
13 
9.8 

3.85 
3.95 
3.70 
3.61 
3.58 
3.82 

0.42 
0.32 
0.51 
0.39 
0.43 
0.48 

รวม 400 100 3.69 0.44 
 
 จากตารางท่ี 27 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทกุอาชีพมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ต
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัมาก  มีคา่เฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 3.58 – 3.95 โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรัฐวสิาหกิจมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เท่ากบั 3.95 รองลงมาคือ 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับราชการ มีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 3.85 
 เม่ือพิจารณาคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของทกุอาชีพ พบวา่ มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหวา่ง 0.32  ถึง  0.51  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงวา่  กลุม่ตวัอยา่งทกุอาชีพมีความคดิเห็น
เก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)   ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
ตารางท่ี 28  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคา่เฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ 

อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จําแนกตามอาชีพ 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
394 

5.062 
72.492 

1.012 
0.184 

5.503** 

** P < 0.01 
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 จากตารางท่ี 28   เม่ือทดสอบทางสถิต ิพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบั
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
 เพ่ือให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่จึงใช้วิธีของเชฟเฟ่ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ซึ่ง
ปรากฎผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี  29  จําแนกความแตกตา่งเป็นรายคูร่ะหวา่งกลุม่อาชีพ 

อาชีพ รับ
ราชการ 

 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

 

เจ้าของ
ธุรกิจ 

 

พนกังาน
บริษัทระดบั
ปฏิบตักิาร 

พนกังาน
บริษัทระดบั
บริหาร 

อ่ืนๆ 

รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
เจ้าของธุรกิจ 
พนกังานบริษัทระดบัปฏิบตักิาร 
พนกังานบริษัทระดบับริหาร 
อ่ืนๆ 

- .10 
- 

.15 

.25 
- 

.23 
    .33** 

.08 
- 

.27 
   .37** 

       .11 
       .03 

- 

.02 

.12 

.12 

.20 

.24 
- 

** P < .01 
 จากตารางท่ี  29 จําแนกความแตกต่างเป็นายคู่ด้วยวิธี Schaffer’ Test พบว่า อาชีพรัฐวิสาหกิจ 
กบัอาชีพพนกังานบริษัทระดบัปฏิบตัิการ และอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบัพนกังานบริษัทระดบับริหารมีความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)   ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01   
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ตารางท่ี  30   ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
     (ททท.)   ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

รายได้ จํานวน ร้อยละ   S.D. 
ต่ํากวา่ 5,000 บาท 
5,000-10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-50,000 บาท 
50,001 บาทขึน้ไป 

21 
86 
158 
83 
42 
10 

5.2 
21.5 
39.5 
20.8 
10.5 
2.5 

3.83 
3.77 
3.70 
3.57 
3.63 
3.52 

0.42 
0.40 
0.43 
0.45 
0.47 
0.38 

รวม 400 100 3.69 0.44 
 
 จากตารางท่ี 30 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทกุกลุม่รายได้มีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัมาก  
มีคา่เฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.52 – 3.83 โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต่ํากวา่ 5,000 บาท มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ 
เท่ากบั 3.83 รองลงมาคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ตอ่เดือนระหวา่ง 5,000 บาท ถงึ 10,000 บาท มีคา่เฉลี่ย 
เท่ากบั 3.77 
 
 เม่ือพิจารณาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกุกลุม่รายได้  พบวา่  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.38  ถึง  0.47  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงว่า  กลุม่ตวัอย่างทกุกลุม่รายได้มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
 
ตารางท่ี  31  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคา่เฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ 

อินเทอร์เน็ต ของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

5 
394 

2.589 
74.964 

0.518 
0.190 

2.722 
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 จากตารางท่ี 31   เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจูงใจด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ แสดงวา่  กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ตอ่เดือนตา่งกนัมี
ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 32    ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
    (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ   S.D. 
โสด 
หยา่/มา่ย 
สมรสแล้วแตย่งัไมมี่บตุร 
สมรสแล้วและมีบตุรแล้ว 

302 
3 

54 
41 

75.5 
0.8 

13.5 
10.2 

3.68 
3.96 
3.67 
3.74 

0.44 
0.63 
0.40 
0.46 

รวม 400 100 3.69 0.44 
  
 จากตารางท่ี 32 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทกุกลุม่สถานภาพมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัมาก 
มีคา่เฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.68 – 3.96 โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่/มา่ย มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เทา่กบั 3.96 
รองลงมาคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วและมีบตุรแล้ว    มีคา่เฉลี่ย เทา่กบั 3.68 
 
 เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทุกกลุ่มสถานภาพ  พบว่า  มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.44  ถึง  0.63  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงว่า  กลุ่มตวัอย่างทกุกลุ่ม
สถานภาพมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ในการ
จงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
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ตารางท่ี 33  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคา่เฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ 

อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จําแนกตามสถานภาพ 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

3 
396 

0.374 
77.179 

0.125 
0.195 

0.640 

 
 จากตารางท่ี 33   เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพตา่งกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  แสดงว่า  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพตา่งกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
สมมตฐิานข้อที่ 2   พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีแตกตา่งกนั 
จะทําให้ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

 ตวัแปรอิสระ  พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตได้แก่ 
ความถ่ี และระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับขา่วสาร
ด้านการท่องเท่ียว 

 ตวัแปรตาม ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย
(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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ตารางท่ี 34  เปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ 

ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามปริมาณความถ่ีท่ีใช้
อินเทอร์เน็ต 

ความถ่ี จํานวน ร้อยละ   S.D. 
1-2 ครัง้/สปัดาห์ 
3-4 ครัง้/สปัดาห์ 
1-2 ครัง้ / เดือน 
นานกวา่ 1 เดือน/ ครัง้ 
อ่ืนๆ 

73 
70 

113 
127 
17 

18.3 
17.5 
28.2 
31.8 
4.2 

3.73 
3.62 
3.72 
3.65 
3.73 

0.45 
0.45 
0.45 
0.43 
0.24 

รวม 400 100 3.69 0.44 
  
 จากตารางท่ี 34 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มจําแนกตามปริมาณความถ่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ต      มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจูงใจด้าน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.62 – 3.73 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีท่ีใช้
อินเทอร์เน็ต 1 ครัง้ ถึง 2 ครัง้/สปัดาห์ และอ่ืนๆ มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ เท่ากบั 3.73 รองลงมาคือ กลุม่ตวัอย่างท่ีมี
ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ต 1ครัง้ ถึง 2 ครัง้ / เดือน มีคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3.72 
 
 เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกกลุ่มจําแนกตามปริมาณความถ่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ต  
พบว่า  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.24  ถึง  0.45  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงว่า  
กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มจําแนกตามปริมาณความถ่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
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ตารางท่ี 35  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคา่เฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ 

อินเทอร์เน็ต ของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)  ในการจงูใจด้านการ  ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จําแนกตามปริมาณความถ่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

4 
395 

0.701 
76.853 

0.175 
0.195 

0.900 

  
 จากตารางท่ี 35   เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปริมาณความถ่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ต
ตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจงู
ใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปริมาณ
ความถ่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 36  ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
     (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จําแนกตามระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ใน 
     การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับขา่วสารด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

ระยะเวลาเฉล่ีย จํานวน ร้อยละ   S.D. 
น้อยกวา่ 15 นาที 
15 นาที-ไมเ่กิน 30 นาที 
30 นาที-ไมเ่กิน 1 ชัว่โมง 
1 ชัว่โมง-ไมเ่กิน1.30 ชัว่โมง 
มากกวา่ 1.30 ชัว่โมง 

40 
149 
116 
62 
33 

10 
37.2 
29 

15.5 
8.3 

3.58 
3.67 
3.67 
3.81 
3.68 

0.46 
0.39 
0.43 
0.52 
0.43 

รวม 400 100 3.69 .44 
 
 จากตารางท่ี 36 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มจําแนกตามตามระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยู่ในระดบัมาก  มี
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คา่เฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.58 – 3.81 โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน้ต 1 ชัว่โมงและ
ไมเ่กิน1.30 ชัว่โมงมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ เท่ากบั 3.81 รองลงมาคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต มากกวา่ 1.30 ชัว่โมง มีคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3.68 
 
 เม่ือพิจารณาค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของทกุกลุม่จําแนกตามตามระยะเวลาเฉลี่ยตอ่ครัง้ในการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.39  ถึง  0.52  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงว่า  กลุม่ตวัอย่างทกุกลุม่จําแนกตามตาม
ระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ใกล้เคียงกนั 
 
ตารางท่ี 37   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคา่เฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ 
   อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว 

 เชิงนิเวศ   จําแนกตามระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับ  
 ขา่วสารด้านการท่องเท่ียว 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวมทัง้หมด 

4 
395 
399 

1.380 
76.174 
77.554 

0.345 
0.193 

0.130 

 
 จากตารางท่ี 37   เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ต
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจูงใจด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในวยัทํางานท่ีมีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีส้วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25-
29 ปี เม่ือจําแนกตามระดบัการศกึษา ส่วนใหญ่มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี จําแนกตามอาชีพส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทระดบัปฏิบตัิการ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท และเม่ือจําแนกตามสถานภาพพบวา่สว่นใหญ่เป็นโสด  

 

 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่างในเร่ืองความถ่ีในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของกลุม่ตวัอย่าง และระยะเวลาเฉล่ียต่อ
ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 400 คน มีค่าเฉลี่ยความถ่ีในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของ ททท. นานกวา่ 1เดือน/ครัง้ ในขณะท่ี
ระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียว เชิงนิเวศของ ททท. 15 นาที แตไ่มเ่กิน 30 นาที   
 

 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ
สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของททท.มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบั มาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.69    
   
 4. ทดสอบสมมตฐิาน 
  จากการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัได้ผลดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 1   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั ผล
การทดสอบพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง อนัได้แก่ เพศ  อาย ุและอาชีพ แตกต่างกนั
จะมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ต  
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ของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิ 0.05   ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

  
สมมตฐิานข้อท่ี  2   พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีแตกตา่งกนั 
จะทําให้ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ปริมาณความถ่ีในการเปิดรับขา่วสาร
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้าน
การท่องเท่ียว ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน  กลา่วคือ ไมพ่บความแตกตา่งของความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ DPU



บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง “ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อบทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว  เชิงนิเวศ”  
 เพ่ือศกึษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย(ททท.)ท่ีอยูใ่นวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร กบัความคดิเห็นตอ่บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ  เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับ
ขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)ในกลุม่คนวยั
ทํางาน และเพ่ือศกึษาความคดิเห็นของผู้ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)ท่ีเป็นกลุม่
คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ่บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)
ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

เพ่ือนําผลการศกึษาไปพฒันารูปแบบการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) และหน่วยงาน หรือภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผลการวิจยันีไ้ป
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร       การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเท่ียวผา่น
ส่ือท่ีเหมาะสมและตรงกบักลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การวิจยัครัง้นีจ้ึงใช้วิธีวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ กลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด(Closed-Ended Questionnaire) และปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) 
โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมาเท่ียวชมงาน “เท่ียวไทยทัว่ทิศ” วนัท่ี 25-27 กมุภาพนัธ์ 2548  และงาน 
“ไทยเท่ียวไทย” ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 10-13 มีนาคม 2548  ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกิติ ์ 
 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลูได้ใช้โปรแกรมโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows (Statistical 
Package for Social  Science) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics ) เพ่ือแจกแจง
ความถ่ี แสดงคา่อตัราสว่นร้อยละ(%) และคา่เฉลี่ย (   ) และ 
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สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.) และใช้สถิติเชิงอนมุาน(Inferential Statistic) ได้แก่ สถิต ิ
t-test Independent สถิตวิิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance หรือ One-Way 
ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างในการวิเคราะห์จะทําการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ  เชฟเฟ่ (Scheffe’ 
Test)  ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

 

สรุปผลการวจิัย 

 1.  ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในวยัทํางานท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูข่าวสาร
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีส้ว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 56.8  มีอาย ุ25-29 ปี คิดเป็น ร้อย
ละ 44.5  เม่ือจําแนกตามระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.8 
จําแนกตามอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทระดบัปฏิบตัิการ คิดเป็นร้อยละ 46.5 จําแนก
ตามรายได้ตอ่เดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.5  และเม่ือจําแนก
ตามสถานภาพพบวา่สว่นใหญ่เป็นโสด คดิเป็นร้อยละ 75.5 

 

 2. ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านส่ือ
อนิเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง 
 ในการเก็บข้อมลูเร่ืองการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตของ
กลุ่มตวัอย่าง ในเร่ืองความถ่ีในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง และระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 400 คน มีค่าเฉลี่ยความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
เปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของ ททท. นานกว่า 1เดือน/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 31.8 ในขณะ
ท่ีระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาเฉล่ียต่อครัง้ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียว เชิงนิเวศของ ททท. 15 นาที แตไ่มเ่กิน 30 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 37.3    หลงัจากนัน้ได้นําข้อมลูทัง้หมดมาจดักลุม่ได้ดงันี ้
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 - กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 4 ปีขึน้ไป คดิเป็น   ร้อยละ 56.0 
สว่นกลุม่ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 6 เดือน ไมเ่กิน 1ปี พบน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 1.5 
 - กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปริมาณความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท. นานกวา่ 1เดือน/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 31.8  
 - กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสาร
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.   15 นาที แตไ่มเ่กิน 30 นาที คดิเป็นร้อยละ 37.3 และกลุม่ตวัอยา่งท่ีมี
ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้อินเทอร์เน็ต 1.30 ชัว่โมงขึน้ไปพบน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 8.3 
 - กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ
ของ ททท.ในชว่งเวลาบา่ย (หลงัเท่ียง) 12.00-18.00 น. คดิเป็นร้อยละ 43 และช่วงเวลาดกึ (หลงั) 24.00-
06.00 น. พบน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 8.6 
 - กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีทํางานเพ่ือการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของ ททท. คดิเป็นร้อยละ 45.5 และท่ีร้านอินเทอร์เน็ต พบน้อยท่ีสดุ คดิเป็น        ร้อยละ 5.0 
 -  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีวิธีการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของททท.โดย
การค้นหาจากช่ือเว็บค้นหา (Search Engine Website) คดิเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมาคือ ตัง้ใจหาข้อมลู
ขา่วสารโดยรู้จกัช่ือเว็บไซต์ คดิเป็นร้อยละ27.3 และ ค้นหาจากเว็บไซต์อ่ืนคดิเป็น ร้อยละ19.9 
 - กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ
ของ ททท.เพ่ือการหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียวคดิเป็นร้อยละ 39.1 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการ
ตดัสนิใจท่องเท่ียว คดิเป็นร้อยละ 32.4 และ เพ่ือชมภาพสถานท่ีท่องเท่ียว คดิเป็นร้อยละ 20.3 

 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอย่าง 
   
 จากผลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นตอ่สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของททท.
มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบั มาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  3.69   เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท.มีบทบาทใน
การจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในทกุข้อ อยู่ในระดบั มาก มีคา่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.19   โดยในเร่ือง
การประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู ไม่ต้องเดินทางไปขอรายละเอียดจาก หน่วยงานต่าง ๆ เอง มีค่าเฉลี่ย

DPU



103 
 

 

สงูสดุ  รองลงมาคือ ข้อมลูท่ีได้ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถนําไปประกอบการวางแผนหรือ ตดัสินใจท่องเท่ียว
ได้ ,  ส่ืออินเทอร์เน็ตมีรูปแบบการนําเสนอท่ีน่าสนใจและสามารถเห็นภาพความสวยงามของธรรมจากสถานท่ี
ท่องเท่ียวได้  และข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีดงึดดูใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.19 , 
3.90 ,  3.88  และ 3.88  ตามลําดบั  สว่นสาเหตใุนเร่ืองสามารถสัง่จองโรงแรมท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบินได้ทนัทีมี
คา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ มีคา่เท่ากบั 3.41 
   
 เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ  พบว่า  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.62  ถึง  0.80  ซึง่มีการกระจายของคะแนนน้อย  แสดงว่า  กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นต่อ
สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท.มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใกล้เคียงกนั 
 
 4. ทดสอบสมมตฐิาน 
  จากการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัได้ผลดงันี ้
สมมตฐิานข้อที่ 1   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัจะมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว        เชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

  

 ผลการทดสอบพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง อนัได้แก่ เพศ  อาย ุและ
อาชีพ แตกตา่งกนัจะมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย
(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05   ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ เพศหญิงมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของสือ่อินเทอร์เน็ต
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งจากเพศชาย โดยเพศ
หญิงมีคา่เฉลีย่มากกวา่เพศชาย แสดงวา่เพศหญิงมีความคดิเห็นวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่
ประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มากกกวา่เพศชาย 
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 อาย ุพบวา่ กลุม่คนวยัทํางานท่ีมีอาย ุ20-24 ปี มีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ต
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่ง กบักลุม่ อาย ุ25-29 
ปี โดยกลุม่อาย ุ20-24 ปี มีคา่เฉลี่ยมากกวา่ แสดงวา่ กลุม่คนวยัทํางานท่ีมีอาย ุ20-24 ปี มีความคดิเห็นวา่ส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
มากกวา่กลุม่อาย ุ25-29 ปี และกลุม่ตวัอยา่งในช่วงอายอ่ืุนๆ มีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไมแ่ตกตา่งกนั คือ
มีความคดิเห็นวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศ(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ มากพอกนั 
 อาชีพ พบว่ากลุ่มคนวัยทํางานอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งจากกลุม่
อาชีพพนกังานบริษัทระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหาร โดยกลุ่มอาชีพรัฐวิสาหกิจมีค่าเฉล่ียมากกว่าทัง้สอง
กลุ่ม แสดงว่ากลุ่มคนวัยทํางานอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจูงใจด้านการท่อเท่ียวเชิงนิเวศมากกว่ากลุ่มคนวยัทํางานอาชีพพนกังาน
บริษัทระดบัปฏิบตักิารและระดบับริหาร 
 ในขณะท่ี ระดบัการศกึษา รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ระดบัการศกึษาของกลุ่มคนวยัทํางานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่แตกตา่งกนั นัน่คือ กลุ่มคนวยั
ทํางานทกุระดบัการศกึษามีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาท
ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว    เชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมากพอกนั  

 รายได้ของกลุ่มคนวัยทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่แตกต่างกัน นั่นคือ กลุ่มคนวัย
ทํางานทกุระดบัรายได้มีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทใน
การจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมากพอกนั  
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 สถานภาพของกลุ่มคนวยัทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่แตกต่างกัน นั่นคือ กลุ่มคนวัย
ทํางานทุกสถานภาพมีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทใน
การจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมากพอกนั  

 
สมมตฐิานข้อที่ 2   พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีแตกตา่งกนั 
จะทําให้ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
 2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปริมาณความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน นัน่คือปริมาณ
ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุม่คนวยัทํางานตา่งกนัไม่
ทําให้กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการ
จงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั ซึง่กลุ่มตวัอย่างทกุกลุ่มมีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)  มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมากพอกนั ไม่
วา่จะมีปริมาณความถ่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตา่งกนั 
 
 2.2  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาเฉลี่ยตอ่ครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)  ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ แตกตา่งกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  นัน่คือระยะเวลา
เฉล่ียต่อครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มคนวยัทํางาน
ต่างกันไม่ทําให้กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มี
บทบาทในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีความคิดเห็นว่าส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)  มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ใน
ระดบัมากไม่ว่าจะมีระยะเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ตา่งกนั 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจยัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัขออภิปรายผลเพิม่เตมิในประเดน็ตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่คนวยัทํางาน 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคล้องกบั
ผลการศกึษา ของ อรอมุา ศรีสทุธิพนัธ์(2545) ท่ีพบว่ากลุม่ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเพศหญิง มีมากกว่าเพศชาย และ
จากการสํารวจลกัษณะของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตและพฤติกกรรมการใช้ของคนไทย ของศนูย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอ
นิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2546) พบว่าจํานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.1 จากผล
การศกึษาแสดงให้เห็นวา่ผู้หญิงมีการต่ืนตวัและยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ  โดยเฉพาะส่ือทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้ 
 
 กลุ่มคนวยัทํางานในช่วงอาย ุ25-29 ปี เป็นกลุ่มอายท่ีุมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเปิดรับข้อมลู
ข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)สูงท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกับผล
การศกึษาของ ธนสัต์ เกษมไชยานนัท์(2544) พบว่ากลุ่มตวัอย่างผู้ ใช้เว็บไซต์ในเขตกรุงเทพฯ อยู่ในช่วงอาย ุ
18-25 ปี และช่วงอาย ุ26-35 ปี คดิเป็นร้อยละ 87.6  
 
 กลุ่มคนวัยทํางานท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
เปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)สงูสดุ ซึง่สอดคล้อง
กบัผลการศึกษา ของ อรอมุา ศรีสทุธิพนัธ์(2545) ท่ีพบว่ากลุ่มผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 51.0  
 
 กลุ่มคนวยัทํางานท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทระดบัปฏิบตัิการและกลุ่มคนวยัทํางานท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน  10,001-20,000 บาท เป็นกลุม่ท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สงูท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ร้อยเอกหญิงวลัยศรี 
แก้ววิรุฬ (2546) ท่ีพบว่า ผู้ ท่ีท่องเท่ียวสว่นใหญ่ มีอาชีพเป็นลกูจ้างพนกังานบริษัท มีรายได้ตอ่เดือน 10,000-
20,000 บาท 
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2. พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
 จากการศกึษาพบว่ากลุม่คนวยัทํางานสว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ปี 
ขึน้ไป และมีความถ่ีของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.นาน
กวา่ 1เดือน/ครัง้ มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้น่ืองจาก อินเทอร์เน็ตไมไ่ด้เป็นส่ือท่ีเพิ่งเข้ามาในเมืองไทย จากแนวคิดเก่ียวกบั
อินเทอร์เน็ตได้กล่าวถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ.2535 ซึ่งถือได้ว่าเป็น
เวลานานพอสมควร ในช่วงแรกอาจจะยงัไม่เป็นท่ีนิยมเพราะปัญหาเร่ืองคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงู แตม่าระยะหลงั
มีผู้ ใช้เพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดดทําให้จํานวนผู้ ใช้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก และคนวยัทํางานสว่นใหญ่ตา่งก็คุ้นเคยกบัส่ือชนิดนีม้าพอสมควร เพราะสว่นใหญ่ตามสถานท่ีทํางานจะมี
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ด้านตา่งๆ และยงัรวมถึงการหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียวด้วย  สว่นความถ่ีของ
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.ของกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่จะ
มีความถ่ีในการใช้นานกวา่ 1เดือน/ครัง้ จากแนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจ พรรณี ชทูยัเจจิต(2528)(อ้างใน กนัณวนั 
อภิรักษ์ธนากร,2544)ได้กลา่วถึงแรงจงูใจไว้วา่ แรงจงูใจเป็นตวักระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรมตา่งๆกนั การท่ีคน
มีการแสดงพฤติกรรมนัน้เน่ืองจากคนเรามีความต้องการ การท่ีเรามีความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้แสดงว่า
เรา “ขาด” ในสิ่งนัน้ๆ ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัให้เราแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้ได้สิ่งนัน้มา เม่ือได้ในสิ่งสนองความ
ต้องการแล้วเราจะหยุดพฤติกรรม แต่ความต้องการของมนุษย์ไม่มีท่ีสิน้สุด จึงมีการแสดงพฤติกรรมอยู่
ตลอดเวลา เช่นเดียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มคนวยัทํางานเม่ือมี
ความต้องการด้านการท่องเท่ียวจึงมีการแสวงหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่องเท่ียวโดยผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต เม่ือได้ข้อมลูและเกิดการสนองตอบด้านการท่องเท่ียวแล้วก็หยดุพฤติกรรมนัน้ และเม่ือเกิดความ
ต้องการด้านการท่องเท่ียวอีกจึงเกิดพฤติกรรมเช่นเดิมอีก ซึง่คงมีจํานวนน้อยท่ีคนวยัทํางานจะมีการท่องเท่ียว
ทุกเดือน ดงันัน้ช่วงความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงนาน
กวา่ 1 เดือน/ครัง้ 
 
 กลุม่คนวยัทํางานสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 
ททท. ระยะเวลาเฉล่ียอยู่ระหว่าง 15 นาที-ไม่เกิน 30นาที ในช่วงเวลา 12.00-18.00 น. และสว่นใหญ่มีการ
อินเทอร์เน็ตในท่ีทํางาน ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์กลุ่มคนวยัทํางานส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ช่วงเวลาหลงัพกักลางวนั (เวลา 12.30-13.00น.)และหลงัเลิกงาน(17.30-18.00น.) ซึง่สอดคล้องกบัระยะเวลา
เฉล่ียท่ีใช้ คือ 15-30 นาที การใช้อินเทอร์เน็ตจงึทําให้มีระยะเวลาในการใช้คอ่นข้างสัน้ 
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 กลุ่มคนวยัทํางานส่วนใหญ่มีวิธีการในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 
ททท. โดยวิธีการค้นหาจากช่ือเว็บค้นหา (Search Engine Website) ทัง้นีเ้น่ืองจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) มีการประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเท่ียวทางสื่อโทรทศัน์มากกว่าส่ืออ่ืน และเป็นองค์กรภาครัฐ ทํา
ให้มีงบประมาณจํากดัในการพฒันา และประชาสมัพนัธ์เว็บไซต์ให้เป็นท่ีรู้จกั เพราะในปัจจบุนัช่ือเว็บไซต์ของ 
ททท.ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัมากเท่าท่ีควร 
 
3.  การศกึษาความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย  
     (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 พบว่า  ความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
อรอมุา ศรีสทุธิพนัธ์(2545) ทําการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตกบัรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครฯ ท่ีพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคิดเห็นรวมตอ่
ส่ืออินเทอร์เน็ตในระดบัเห็นด้วย 
 เน่ืองจากกลุ่มคนวยัทํางานสว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต มากกว่า 4 ปีขึน้ไป ทํา
ให้คนวยัทํางานมีความเห็นวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตมีบทบาทสําคญัในการเปิดรับข้อมลูขา่วสารในด้านตา่งๆ กลุม่คน
วยัทํางานส่วนใหญ่ให้เหตผุลในการใช้อินเทอร์เน็ตในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 
ททท. เพ่ือหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียว  และเหตผุลท่ีทําให้ความคิดเห็นไม่อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เพราะสว่นหนึ่ง
มาจากเหตุผลท่ีคนวัยทํางานมีปริมาณความถ่ีของการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) นานกว่า 1 เดือน/ครัง้ จึงทําให้คนวยัทํางานมี
โอกาสในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ ททท.ในปริมาณท่ีน้อย ซึง่ถ้าหากทาง ททท.
มีการพฒันา หรือปรับปรุงกลยทุธ์ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ในส่วนของเว็บไซต์ ให้เป็นท่ีรู้จกั หรือกระตุ้น
ให้อยากเข้าชมเว็บไซต์มากกว่าท่ีเป็นอยู่ก็จะทําให้ความต้องการในการรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศจาก ททท.เพิ่มมากขึน้  
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อภปิรายผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
สมมติฐานข้อที่ 1   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว        เชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปร เพศ  อายุ  และอาชีพ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
กล่าวคือ ตวัแปร เพศ  อาย ุ และอาชีพ มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และยงั
พบว่าเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ใน
การจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ศกัดิ์สิทธ์ิ  พินิจนิจชยั
(2547) พบว่าเพศหญิงมีทศันคติต่อ การใช้อินเทอร์เน็ตสนบัสนุนการเรียนมากกว่าเพศชาย และค่าเฉลี่ย
ทศันคติตอ่การแสวงหาความรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสนบัสนนุการเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ เกษรา เกิดมงคล (2546) พบวา่ คนวยัทํางานท่ีมีความแตกตา่งด้านเพศ 
มีการแสวงหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียวแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
   

 กลุม่วยัทํางานท่ีมีอายตุา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกนั  โดย เปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า กลุ่มคนวยัทํางานอาย ุ20-24 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มคนวยัทํางาน อาย ุ25-29 ปี 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มอายุ 20-24 ปี มีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)มีบทบาทในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกว่า กลุ่มอายุ 25-29 ปี เหตท่ีุเป็น
เช่นนีส้ามารถอธิบายได้วา่ กลุม่คนวยัทํางานท่ีมีอาย ุ20-24 ปี เป็นวยัท่ีเพิ่งเร่ิมต้นทํางาน ประสบการณ์ในการ
เลือกรับรู้ และการตีความหมายของสารจึงแตกตา่งจากกลุม่อาย ุ25-29 ปี ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎี
การเลือกและการเปิดรับข่าวสารท่ีClapper(ปรมะ สตะเวทิน,2523 อ้างในกนัณวนั อภิรักษ์ธนากร, 2544:23) 
ได้กลา่วไว้ใน การเลือกในการสื่อสาร(Selectivity in Communication) ว่าการเลือกรับรู้ และการตีความหมาย
(Selective Perception and Interpretation) หลงัจากท่ีเราเลือกรับสาร หรือเลือกใช้สารของผู้สง่สารรายใดราย 
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หนึ่ง เลือกให้ความสนใจต่อสารใดแล้วเราเลือกรับรู้และเลือกตีความหมายของสารตามประสบการณ์ของเรา
เน่ืองจากแต่ละคนมีประสบการณ์ท่ีตา่งกนั ดงันัน้การรับรู้ และการตีความจึงไม่เหมือนกนั กลุม่คนวยัทํางานท่ี
มีอาย ุ 25-29 ปี ถือได้ว่าเป็นกลุม่ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน และประสบการณ์ในการเลือกรับส่ือประเภท
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่อประเภทอ่ืนๆ มากกว่า  ดังนัน้การเลือกรับรู้และการเลือก
ตีความหมายของสารจึงแตกต่างกันกับกลุ่มคนวยัทํางานท่ีมีอายุ 20-24 ปี ทําให้มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกตา่งกนั 

  กลุม่วยัทํางานท่ีมีอาชีพตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของสือ่อินเทอร์เน็ตของการ
ท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)ในการจงูใจด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ แตกตา่งกนั โดยเปรียบเทียบความ
แตกตา่งรายคู ่พบวา่ กลุม่คนวยัทํางานอาชีพ รัฐวิสาหกิจ มีความคดิเห็นแตกตา่งจากกลุม่คน วยัทํางานอาชีพ
พนกังานบริษัทระดบัปฏิบตักิาร และพนกังานบริษัทระดบับริหาร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิโดยกลุม่อาชีพ
รัฐวิสาหกิจมีความคดิเห็นวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจ
ด้านการท่อเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่กลุม่คนวยัทํางานอาชีพพนกังานบริษัทระดบัปฏิบตักิารและระดบับริหาร 

 และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตวัแปร ระดบัการศึกษา รายได้ และสถานภาพ ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือกลุ่มคนวยัทํางานทกุระดบัการศกึษา รายได้ และสถานภาพ มีความคิดเห็นว่า
ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจูงใจด้านการท่อเท่ียวเชิงนิเวศไม่
แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มคนวยัทํางานทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจูงใจด้านการท่อเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมากเหมือนกัน   จากผลการ
ศกึษาวิจยัของ อรอมุา  ศรีสทุธิพนัธ์(2545) พบว่าผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีร้อยละ 
40.25 ปริญญาตรี ร้อยละ 51.00 และสงูกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.75 จะเห็นได้ว่าผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีทีระดบั
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีมีจํานวนมากกว่าผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และมีจํานวนไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเน่ืองปัจจบุนัส่ืออินเทอร์เน็ตมีการใช้อย่างแพร่หลายทําให้
คนทุกระดับการศึกษามีโอกาสในการใช้ส่ือนีม้ากพอกันจึงทําให้มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของส่ือ
อินเทอร์เน็ตวา่มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเหมือนๆ กนั 

 กลุ่มคนวัยทํางานท่ีมีรายได้ทุกระดับมีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจูงใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมาก  เหตุท่ีเป็นเช่นนัน้พอ
วิเคราะห์ได้ว่า ปัจจุบันทางเลือกในการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตมีมากขึน้และส่ืออินเทอร์เน็ตนีไ้ม่ได้เป็น
เทคโนโลยีสําหรับผู้ ท่ีมีรายได้สงูเพียงกลุม่เดียวเท่านัน้เพราะปัจจบุนัการส่ืออินเทอร์เน็ตได้แพร่หลายและเป็นท่ี
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นิยมอยา่งเห็นได้ชดั การใช้อินเทอร์เน็ตนอกจากการตดิตัง้ในบ้าน ท่ีทํางาน การสมคัรสมาชิกด้วยตนเองแล้วยงั
มีการเปิดให้บริการในรูปแบบของร้านอินเทอร์เน็ตมากขึน้ทําให้ผู้ มีรายได้น้อยมีโอกาสเปิดรับส่ือทางด้านนีไ้ด้
ง่ายและสะดวกย่ิงขึน้  นอกจากนีใ้นสถานท่ีทํางาน สถานศึกษาและชุมชนยงัมีฟรีอินเทอร์เน็ตไว้คอยบริการ
มากขึน้ด้วยจงึเป็นอีกเหตผุลหนึง่ท่ีทําให้กลุม่คนวยัทํางานท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท. วา่มีบทบาทในการจงูใจมากเหมือนๆ กนั 

 กลุม่คนวยัทํางานทกุสถานภาพมีความคดิเห็นวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัมาก เหตท่ีุเป็นเช่นนีพ้อวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่ม
คนวยัทํางานทุกสถานภาพมีโอกาสในการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตมากพอกันไม่ว่าจะโสด หย่า/ม่าย แต่งงาน
แล้วแตย่งัไมมี่บตุร และแตง่งานและมีบตุรแล้ว เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือสมยัใหมท่ี่นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ไม่
วา่จะท่ีบ้าน ท่ีทํางาน หรือท่ีร้านอินเทอร์เน็ต คนวยัทํางานสว่นใหญ่จะคุ้นเคยกบัส่ือนีดี้ จึงไม่แปลกท่ีคนกลุม่นี ้
จะมีความคดิเห็นวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตมีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั 

 

สมมตฐิานข้อที่ 2   พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีแตกตา่งกนั 
จะทําให้ความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกตา่งกนั 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปริมาณความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน  กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างไม่ทําให้
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมากพอกนั 
สอดคล้องกบัทฤษฎีการจดักลุม่สงัคม (SosialCategorierTheory) (Defer,1970:122-124    อ้างใน อนงค์นาถ 
อศัวตัง้เสถียร, 2547:17) ท่ีอธิบายไว้ว่าประชาชนท่ีมีลกัษณะทางสงัคม (เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ ชาติพนัธ์ 
ศาสนา และภมูิลําเนา) ท่ีคล้ายกนั หรืออยู่ในกลุม่เดียวกนัมกัจะมีความสนใจหรือจะมีพฤติกรรมการสื่อสาร 
(การเปิดรับส่ือความชอบต่อส่ือประเภทต่างๆและผลของการส่ือสาร) ท่ีคล้ายคลงึกนั ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ลักษณะทางสังคมท่ีคล้ายกัน เช่นกลุ่มคนวัยทํางานเหมือนกัน ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับส่ือ
อินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)แตกต่างกันอย่างไรก็ไม่ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
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คิดเห็นโดยรวมต่อส่ืออินเทอร์เน็ตของ ททท.ต่างกนั โดยยงัมีความคิดเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(ททท.)มีบทบาทในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัมากเหมือนๆกนั  
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 

  1. เพ่ือให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) การเลือกใช้ส่ือประเภทต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ข้อมลู
ข่าวสารด้านการท่องเท่ียว จึงเป็นสิ่งสําคญั และส่ือทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกส่ือหนึ่งท่ีนบัได้ว่าได้รับความนิยม
มากในขณะนีเ้ป็นกระแสนิยมสําหรับกลุม่เยาวชน 
 จากการศกึษาในครัง้นีพ้บวา่เพศหญิงมีความต่ืนตวัในการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศมากกวา่เพศชาย 
 ในเร่ืองความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีความคดิเห็นตอ่บทบาท
ของส่ืออินเทอร์เน็ตในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัมาก โดยสาเหตสํุาคญั คือเร่ืองการ
ประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู ไมต้่องเดนิทางไปขอรายละเอียดจากหน่วยงานตา่งๆเอง 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า เม่ือมีผู้ ใช้เล็งเห็นประโยชน์จากส่ือ
อินเทอร์เน็ต และส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) มีบทบาทในการจูงใจด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กบัเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายรุะหว่าง 25-29 ปี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทระดบั
ปฏิบตัิการเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ในการสร้างส่ืออินเทอร์เน็ตควรมองในกลุม่นีเ้ป็นหลกั และเพิ่มในสว่นของกลุ่ม
อ่ืนๆ ต่อไป ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องจึงควรมี
บทบาทสําคญัในการสง่เสริมและสนบัสนนุส่ือนีใ้ห้มากขึน้เพราะส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการจงู
ใจด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มคน       วัยทํางานซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมทางด้านการเงิน และสามารถ
ตดัสินใจท่องเท่ียวได้เองอย่างอิสระ  อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียว และเพิ่มรายได้ให้กบัอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียวอีกทางหนึง่ 
 

   2. จากผลการศกึษา ความคิดเห็นของกลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่บทบาทของ
ส่ืออินเทอร์เน็ตของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงเวศ ทําให้ทราบว่า
คนวยัทํางานได้ประโยชน์อยา่งมากจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวผ่านเว็บไซต์
ของ ททท.ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้ ประกอบการเว็บไซต์ท่องเท่ียว สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายและเลือก
คณุลกัษณะทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดให้ผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้บริการผ่านเว็บไซต์ และ
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สร้างแรงจงูใจในการมาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆของประเทศไทย และส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีสร้าง
ความเช่ือมั่นในเร่ืองข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ของฝาก สินค้าท้องถ่ิน 
ร้านค้า กิจกรรมท่องเท่ียว  แผนท่ีการเดินทาง และจุดสําคญัต่างๆ รวมถึงรูปภาพวิว ธรรมชาติท่ีสวยงามท่ี
ดึงดดูจูงใจด้านการท่องเท่ียว ดงันัน้ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)จึงควรท่ีจะพฒันา หรือ มีการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ (Update Website) อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทนัต่อเหตกุารณ์ในปัจจบุนัให้มากท่ีสดุ และการ
เพิ่มภาพเคล่ือนไหว (Video Clip) ของภาพกิจกรรมการท่องเท่ียวตามเทศกาลตา่งๆ หรือภาพสถานท่ีท่องเท่ียว
ให้เห็นบรรยากาศสมจริงได้จะทําให้เกิดการจงูใจมากยิ่งขึน้ 
 

  3. เพ่ือง่ายตอ่การเข้าใช้เว็บไซต์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)ควรมีการประชาสมัพนัธ์
ให้คนรู้จกัเว็บไซต์ของ ททท.(www.tat.or.th) ให้มากขึน้ เพราะช่ือเว็บไซต์ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัและจดจําของ
ผู้ ใช้ เท่าท่ีควร จากผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีวิธีการเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของ ททท. โดยการค้นหาจากเว็บค้นหา (Search Engine Website) ดงันัน้ การประชาสมัพนัธ์จะเป็น
การสร้างการจดจํา และเพิ่มกลุม่ผู้ใช้จากส่ือนีไ้ด้เป็น อยา่งดี 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ศึกษากลุ่มคนวัยทํางาน เปรียบเทียบกับสายอาชีพอ่ืนๆ หรือเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มอาชีพ  
เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ลือกศกึษาเฉพาะ “กลุม่คนวยัทํางาน” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้เจาะจงสาขา
อาชีพ  ถ้าหากมีการศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบถึงส่ืออินเทอร์เน็ตว่ามีบทบาทสําคญัในการจงูใจด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศกบักลุม่อาชีพใดมากท่ีสดุ  
ทางหน่วยงานภาคธุรกิจการท่องเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการพฒันา
รูปแบบการผลติส่ือให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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 2.  จากการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัเลือกศกึษาเฉพาะกลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุม่
ท่ีมีความพร้อมทางด้านการเงิน  และความอิสระในการตดัสินใจท่องเท่ียวในขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ  ทุก
กลุ่มต่างก็มีความสําคญั หรือความพร้อมด้านอ่ืนๆ ไม่ต่างกนั อาทิ กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพสงูใน
การท่องเท่ียว มีแนวโน้มท่ีเดนิทางท่องเท่ียวซํา้หลายครังในอนาคต (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2546) เป็น
ต้น จึงควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นและทศันคติของกลุม่คนเหลา่นัน้ด้วย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนการใช้ส่ือเพ่ือการสง่เสริมการท่องเท่ียวกบักลุม่เป้าหมายเหลา่นัน้ หรือกลุม่ครอบครัว กลุม่ผู้สงูอาย ุซึง่
เป็นกลุม่เป้าหมายตลาดในประเทศ ตามแผนการตลาด ปี 2548 ท่ีทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้วางไว้ 
 DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

DPU



116 
 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

หนังสือ 

ต้น  ตนัสทุธิวงศ์ สพุจน์ ปณุณชยัยะ และสวุฒัน์  ปณุณะชยัยะ.รอบรู้ Internet และ World Wide 

 Web.กรุงเทพมหานคร: บริษัทเดน่สทุธาการพิมพ์ จํากดั, 2539. 

เพ็ญทิพย์ ชยัพฒัน์.จติวิทยาการจูงใจและการรับรู้.กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

 2527. 

รําไพพรรณ  แก้วสริุยะ. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

           (Sustainable Tourism) ททท. กรุงเทพมหานคร: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 

 2539. 

วฒุิชยั  จํานงค์.พฤตกิรรมการตดัสินใจ.กรุงเทพมหานคร: สํานกัพมิพ์โอเดียนสโตร์, 2523. 

อรวรรณ  ปิลนัธ์โอวาท. การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ.พิมพ์ครัง้ท่ี 1.กรุงเทพมหานคร: 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537. 

 

วารสาร 

ยวุดี  นิรันดร์ตระกูล. “ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย พ.ศ.2548-2549” จุลสาร การ

ท่องเที่ยว. 2547. 
 

เอกสารอ่ืนๆ 

รัชวิภา ตาลพนัธ์. สถานการณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทย.เอกสารเผยแพร่: กองงานอนรัุกษ์และ
ฟืน้ฟกูารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2540. 

 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือกําหนดนโยบายการท่องเท่ียว       เชิงนิเวศ, 
2540. 

DPU



117 
 

 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.การศกึษาเพ่ือกําหนดรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ทางทะเล, 2541. 

 

วิทยานิพนธ์ 

กนัณวนั   อภิรักษ์ธนากร.“การสื่อสารการตลาดของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) และการ 

  ตดัสนิใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย,2544. 

เกษรา  เกิดมงคล. “รูปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมลูเพ่ือการตดัสินใจท่องเท่ียวและพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของคนวยัทํางาน”วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
, 2546.  

พิชญ์สินี  แสงขํา. “การสื่อความหมายในการจูงใจนักท่องเท่ียวผ่านเนือ้หาในแผ่นพับเพ่ือการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ ขององค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียวในปี พ.ศ.2539-2537” วิทยานิพนธ์ปริญญานิ
เทศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 2538. 

พชัรี บํารุงรัตนกลุ.“ประสิทธิผลของส่ือในโครงการปีท่องเท่ียวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand1998-
1999) กบัพฤติกรรมการเท่ียวไทยของนกัท่องเท่ียวชาวกรุงเทพมหานคร”วิทยานิพนธ์ปริญญานิ
เทศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2543. 

รัชนนั  เรืองชยัวงศ์. “ความคิดเห็นของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัลกัษณะทางการส่ือสารการตลาดในเว็บไซต์
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเท่ียว” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตร มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546. 

ลนาลี  งามดี. “การเปิดรับส่ือ การรับรู้ขา่วสารและความพงึพอใจตอ่ประโยชน์ของเว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคอม
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์, 2546. 

ร้อยเอกหญิง วลัยศรี  แก้ววรุิฬ. “การรับรู้ขา่วสารและปัจจยัจงูใจในการท่องเท่ียวโรงเรียนนายร้อย 

พระจลุจอมเกล้า” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 
2547. 

DPU



118 
 

 

วิไลลกัษณ์  ชมภศูรี. “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย”วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
, 2544. 

สนุนัทา พนูน้อย.“บทบาทของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยกบัการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศกึษา
จงัหวดักาญจนบรีุ” วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรามคําแหง, 2543. 

อนงค์นาถ  อศัวตัง้เสถียร. “การแสวงหาขา่วสาร ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการตรวจสขุภาพก่อนแตง่งาน
ของคูส่มรสท่ีใช้บริการดรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตร
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547. 

อรอมุา  ศรีสทุธิพนัธ์.“ความคดิเห็น และพฤตกิรรมการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตกบัรูปแบบการดําเนิน 

ชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตร มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

อษุาพรรณ   ศรีสกลุประเสริฐ.“ปัจจยัในการใช้ส่ือ และความพึงพอใจต่อส่ืออินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับ
มัธยมปลายในโรงเ รียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทยและโรงเ รียนเซนต์คาเบรียล”
 วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2543. 

 
แหล่งข้อมูลอเิล็คทรอนิกส์ 

www.businessthai.co.th 

 www.tat.or.th/stat/main.html 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews. 

http://cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi3/web/pagr23 
www2.tat.or.th/tat/e-journal   

http://www.dopa.go.th/upstat_m.htm 

http://iir.ngi.nectec.or.th/internet/user-growth.html 

http://www.nitc.go.th/internetuser/internetuser2003.pdf 

http://www.nso.go.th/nso/data 
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http://www.cybered.co.th/warnuts/wbi/wbi3/web/page23.htm 

http://wwwlib.umi.com/dissertations/search 

 

ภาษาอังกฤษ 

     Books 

Atkin, Charles K. New Model for Mass Communication Research. New York: The Free  

 Press, 1973. 

Inskeep, Edward.Tourism Planning and integrated and sustainable development approach.  New 
York: Van No strand Reinhold, 1991. 

Klapper, Joseph T. The effects of Mass Communacation. New York: The Free Press, 1994. 

Maslow, Abraham H. Motivation and Personality. 3rd Ed, Cambridge: Harper & Row, 1987. 
Middleton, Victor T.C. Marketing in Travel and Tourism. Oxford: Heinemann, 1994. 

Phillip Plamgreen and J.D. Rayburn II. An Expectancy- Value Approach to Media Gratification. In 
Media Gratification Research Current Perspective, ed. Karl E. Rosengren., Lawren A. 
Wenner and Phillip Palmgreen Beverly – Hills: Sage, 1985. 
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ภาคผนวก ก 

 
1. เว็บไซต์ ภาษาไทยของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.) http://www.tat.or.th   
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2.  เว็บไซต์ ภาษาองักฤษของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.)   
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3.   เว็บเพจของศนูย์ข้อมลูเพ่ือพฒันา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ททท. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รายช่ือเว็บไซต์ทัง้หมดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.)   
 
เว็บไซต์ข้อมลูท่องเท่ียวภาษาไทย   www.tat.or.th/thai  
เว็บไซต์ข้อมลูท่องเท่ียวภาษาองักฤษ   www.tourismthailand.org และ www.tat.or.th เว็บไซต์
เทศกาลและงานประเพณี    www.tat.or.th/festival  
เว็บไซต์ขา่วประชาสมัพนัธ์ภาษาไทย  www.tat.or.th/pr  
เว็บไซต์ขา่วประชาสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ  www2.tat.or.th/newsroom  
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เว็บไซต์ผู้วา่การ ททท.     www.tatgovernor.com  
เว็บไซต์เท่ียวทวัไทย ไปได้ทกุเดือน  www.tat.or.th/tourthai  
เว็บไซต์ห้องสมดุททท.     www.tat.or.th/tat/library  
เว็บไซต์สํานกัทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์  www.tat.or.th/tbgr 
 เว็บไซต์สถิตนิกัท่องเท่ียว    www.tat.or.th/stat  
เว็บไซต์โครงการ Young Creative Traveler www.creativetraveler.net  
เว็บไซต์โครงการลองสเตย์    www2.tat.or.th/longstay  
เว็บไซต์มรดกโลกในประเทศไทย   www.thai-worldheritage.com  
เว็บไซต์เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตกิรุงเทพ  www.bangkokfilm.org  
เว็บไซต์ขา่วประกวดราคา    www2.tat.or.th/tat/bidding/web/bid_index.php 
 สํานกังาน ททท. ภาคเหนือ เขต 2   www.tat.or.th/north2  
สํานกังาน ททท. ภาคเหนือ เขต 3   www.tat.or.th/north3 
 สํานกังาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4  www.tat.or.th/north4  
สํานกังาน ททท. ภาคกลาง เขต 1   www.tat.or.th/central1  
สํานกังาน ททท. ภาคกลาง เขต 2   www.tat.or.th/central2  
สํานกังาน ททท. ภาคกลาง เขต 6   www.tat.or.th/central6  
สํานกังาน ททท. ภาคกลาง เขต 7   www.tat.or.th/central7  
สํานกังาน ททท. ภาคกลาง เขต 8   www.tat8.com  
สํานกังาน ททท. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 1 www.tat.or.th/northeast1  
สํานกังาน ททท. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 3 www.tat.or.th/northeast3  
สํานกังาน ททท. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 4  www.isantourism.org  
สํานกังาน ททท. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 5 www.tat.or.th/northeast5  
สํานกังาน ททท. ภาคใต้ เขต 1    www.songkhlatourism.org  
สํานกังาน ททท. ภาคใต้ เขต 4    www.phukettourism.org   
สํานกังาน ททท. ภาคใต้ เขต 5    www.tat.or.th/south5  
ศนูย์ประสานงานการท่องเท่ียวแมฮ่่องสอน www.travelmaehongson.org  
อนสุาร อสท.     www.tat.or.th/tat/magazine/index.html  
เว็บไซต์ธุรกิจท่องเท่ียว(B2B)    www.thaitravelmart.com 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง :  ศกึษาความคดิเห็นของกลุม่คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่บทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจงูใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

 

คําชีแ้จง แบบสอบถามชดุนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูไปใช้ประกอบการทําวทิยานิพนธ์ในหลกัสตูร
ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยลยัธุรกิจบณัฑิตย์   ข้อมลูของทา่นจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การศกึษาในวิชานีเ้ป็นอยา่งยิง่ 
 
       ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในความอนเุคราะห์ของท่าน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร 

(กรุณาระบคํุาตอบโดยทําเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีทา่นเลือก) 
 

1. เพศ          
1. (     ) ชาย 2. (     ) หญิง 
 

2. อาย ุ          
 1. (     ) 20 – 24 ปี 2. (     )  25 – 29 ปี 

3. (     ) 30 – 35 ปี 4. (     )  36 – 40 ปี 
5. (     ) 41 –45 ปี    
 

3. ระดบัการศกึษา        
1. (     ) ต่ํากวา่อนปุริญญา 2. (     ) อนปุริญญา หรือเทียบเทา่ 
3. (     ) ปริญญาตรี 4. (     ) สงูกวา่ปริญญาตรี 
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4. อาชีพ           
 1. (     ) รับราชการ  2. (     ) รัฐวิสาหกิจ 

3. (     ) เจ้าของธุรกิจ 4. (     ) พนกังานบริษัทระดบัปฏิบตักิาร 
5. (     ) พนกังานบริษัทระดบับริหาร 6. (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………. 

5. รายได้ตอ่เดือน        
1. (     ) ต่ํากวา่ 5,000 บาท 2. (     ) 5,000 – 10,000 บาท 
3. (     ) 10,001 – 20,000 บาท 4. (     ) 20,001 – 30,000 บาท 
5. (     ) 30,001 – 50,000 บาท 6. (     ) 50,001 บาทขึน้ไป 
 

6. สถานภาพ        
 1. (     ) โสด 2. (     ) หยา่/มา่ย 

3. (     ) สมรสแลวัแตย่งัไมมี่บตุร 4. (     ) สมรสและมีบตุรแล้ว 
 
ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 

(กรุณาระบคํุาตอบโดยทําเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีทา่นเลือก) 
 

7. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตมานานเพียงใด      
1. (     ) น้อยกวา่ 6 เดือน 2. (     ) 6 เดือน ไมเ่กิน 1 ปี 
3. (     ) 1 ปี ไมเ่กิน 2 ปี 4. (     ) 2 ปี ไมเ่กิน 3 ปี 
5. (     ) 3 ปี ไมเ่กิน 4 ปี 6. (     ) 4 ปีขึน้ไป 
 

8. ปริมาณความถ่ีท่ีท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) 
        

 1. (     ) 1-2 ครัง้/สปัดาห์ 2. (     ) 3-4 ครัง้/สปัดาห์ 
3. (     ) 1-2 ครัง้/เดือน 4. (     ) นานกวา่ 1 เดือน / ครัง้ 
5. (     ) อ่ืนๆ …………………………………… 

 

9. ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(ททท.) ในแตล่ะครัง้     

 1. (     ) น้อยกวา่ 15 นาที 2. (     ) 15 นาที – ไมเ่กิน 30 นาที 
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3. (     ) 30 นาที – ไมเ่กิน 1 ชัว่โมง 4. (     ) 1 ชัว่โมง – ไมเ่กิน 1.30 ชัว่โมง 
5. (     ) 1.30 ชัว่โมงขึน้ไป 
 

10. ช่วงเวลาใดท่ีท่านมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการ
ท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย(ททท.) 
1. (     ) เช้า (ก่อนเท่ียง) 06.00 น.-12.00 น. 2. (     ) บา่ย (หลงัเท่ียง) 12.00 น.-18.00 น. 
3. (     ) ค่ํา (หลงั 18.00 น.) 18.00 น.-24.00 น. 4. (     ) ดกึ (หลงั 24.00 น.) 24.00-06.00 น. 

 

11. สถานท่ีท่ีทา่นมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นประจํา 
1. (     ) บ้าน 2. (     ) ท่ีทํางาน    
3. (     ) สถานศกึษา 4. (     ) ร้านอินเทอร์เน็ต   
5. (     ) อ่ืนๆ ……………………………………  
  

12. ท่านมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศ
ไทย(ททท.) โดยวิธีใด 
1. (     ) โดยบงัเอิญ 
2. (     ) ตัง้ใจหาข้อมลูขา่วสารโดยรู้จกัช่ือเว็บไซต์ 
3. (     ) ค้นหาจากเว็บไซต์อ่ืน 
4. (     ) เช่ือมโยง (Link) มาจากเว็บไซต์อ่ืน 
5. (     ) ค้นหารายช่ือเว็บจากเว็บค้นหา (Search Engine Website)    
6. (     ) เว็บรวมรายช่ือเว็บไซต์ (Directory Website)     
7. (     ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………………………………………………………………  
 

13. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตในการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือเหตใุด 
1. (     ) หาข้อมลูด้านการทอ่งเท่ียว      
2. (     ) ชมภาพสถานท่ีท่องเท่ียว      
3. (     ) เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจท่องเท่ียว     
4. (     ) ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการโทรถามรายละเอียดของแหลง่ท่องเท่ียวแตล่ะแหง่  
5. (     ) อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………….  
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ตอนที่ 3   ความคดิเหน็เก่ียวกับบทบาทของส่ืออนิเทอร์เน็ตของการท่องเที่ยวแห่ง 
 ประเทศไทย(ททท.) ในการจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
14. สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) มีบทบาทในการจงูใจด้าน

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

(กรุณาระบคํุาตอบโดยทําเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีทา่นเลือก) 
     

สาเหต ุ
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

1. ข้อมลูท่ีได้รับผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมี ความทนัสมยั(Update)      
2. ข้อมลูท่ีได้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมีความถกูต้อง ครอบคลมุ  
และน่าเช่ือถือ 

     

3. ข้อมลูท่ีได้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถนําไปประกอบการ วางแผน 
   หรือตดัสนิใจทอ่งเท่ียวได้ 

     

4. ภาษาท่ีใช้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตมีความชดัเจนและงา่ยตอ่การเข้าใจของ 
    ผู้ รับส่ือ 

     

5. ประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู ไม่ต้องเดนิทางไปขอรายละเอียดจาก 
    หน่วยงานตา่งๆเอง 

     

6. ส่ืออินเทอร์เน็ตมีรูปแบบการนําเสนอท่ีน่าสนใจ และสามารถเห็นภาพ 
    ความสวยงามของธรรมจากสถานท่ี ทอ่งเท่ียวได้     

     

7. มีข้อมลูเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวหลายประเภท  เช่น ทะเล ป่าเขา วดั ฯลฯ   
    ในจงัหวดัตา่งๆ และบริเวณใกล้เคียงให้เลือกค้นหา 

     

8. สามารถสัง่จองโรงแรมท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบินได้ทนัที      
9. ทราบถึงเทศกาล งานประเพณีของแตล่ะจงัหวดัได้ลว่งหน้า      
10.ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียว แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีดงึดดูใจ      
11. ข้อมลูการเดนิทาง(ระยะทาง พาหนะ  ระยะเวลาในการ เดนิทาง   
     คา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง  ตารางเท่ียวบิน/ รถโดยสาร/รถไฟ) 

     

12. ข้อมลูการตดิตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง(สถานทตู ตํารวจทอ่งเท่ียว      
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      โรงพยาบาล  สํานกังานการทอ่งเท่ียว) 
13. ข้อมลูสถานท่ีซือ้ของฝาก สนิค้าขึน้ช่ือ สนิค้าท้องถ่ิน  
      ร้านอาหาร 

     

สาเหต ุ
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

14. ข้อมลูกิจกรรมตา่งๆเช่นลอ่งแก่ง ปีนผา เดนิป่า ตกปลา  ฯลฯ      
15. ข้อมลูรายละเอียดสนิค้าหรือบริการด้านการทอ่งเท่ียวท่ี 
     เสนอขาย และโปรโมชัน่หรือแคมเปญด้านการทอ่งเท่ียวให้ 
     เลือกมากมาย 

     

16. คูมื่อการทอ่งเท่ียว เช่นข้อแนะนําในการเดนิทาง ประเดน็ วฒันธรรม 
      สงัคมท้องถ่ิน ภาษาท้องถ่ิน ความปลอดภยั สิง่ท่ีต้อง/ควรนําไปด้วย      

     

17. มีการออกแบบเว็บไซต์ท่ีสวยงาม ดงึดดูความสนใจ      
18. เว็บบอร์ดให้ถามตอบ และแลกเปล่ียนประสบการณ์การทอ่งเท่ียว      

 
15. ท่านคดิวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นตอ่การเปิดรับขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม ่

1.(     ) จําเป็น เพราะ………………………………………………. 
2.(     ) ไมจํ่าเป็น เพราะ …………………………………………… 
 

16. ท่านมีแนวโน้มท่ีจะใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 
        การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ตอ่ไปในอนาคต  หรือไม ่

1.(     ) ใช้ เพราะ ……………………………………………….... 
2.(     ) ไมใ่ช้เพราะ …………………………………………….... 

 

17. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของการ 
      ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัตผู้ิเขียน 

 
 

ช่ือ    นายชยกร  ทาระวรรณ์ 
ประวัตกิารศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. 2542 
    ศลิปศาสตรบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) 
 

    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ พ.ศ. 2548 
    นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) 
 
ตาํแหน่งและสถานที่ทาํงานปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีประจําศนูย์ธุรกิจวิทยบริการ 
    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
    พ.ศ. 2545 – 2548 
      

    เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันาการเรียนรู้  
    บริษัท ร้อกเวิธ จํากดั(มหาชน) 
    พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั 
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