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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต และความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่าง   
ชาติบนเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั และเพื่อเปรียบเทียบการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
     ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั ผูว้ิจยัท า
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ะถูกประมวลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS 
for Windows version 17.0 สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics)ไดแ้ก่ 
สถิติค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  เพื่อ
ใชใ้นการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต และความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตของนกัท่องเท่ียว สถิติอา้งอิง (Inferential statistics) ไดแ้ก่ สถิติ Independent t-test 
สถิติ One-Way ANOVA และ สถิติ Chi-square 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี ระดบัการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย 7 – 10 คร้ังต่อสัปดาห์  มีการใชว้นัละมากกวา่ 3 ชัว่โมง และ กลุ่มตวัอยา่งใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวคร้ังละมากกว่า 3 ชั่วโมง  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในช่วง 06.00 – 12.00น  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลของนักท่องเท่ียวได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ และ แหล่งท่ีมา มีผลต่อ
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พฤติกรรมในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต และ ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ABSTRACT 
 

The research entitled   “Internet- Using Behavior and Satisfaction toward the Use of 
Internet for Travelling Purpose of The Tourists in Amphor Koh Phangan , Surat Thani Province.” 
is a Survey Research.   Which aims to study  Internet-using  behavior and  satisfaction toward the 
use of Internet for ravelling purpose of the tourists in Amphor Koh Phangan , Surat Thani 
Province. To compare the Internet using behavior of  the tourists with different personal factors. 
And to compare satisfaction toward the use of Internet for travelling purpose of the tourists with 
different personal factors.  

   The population of this study refers to the foreign tourists  in Amphor Koh Phangan. 
The researcher collected data from 400 samples through the questionnaires. The collected data 
was compiled and analyzed by computer program SPSS for Windows version 17.0. The 
Descriptive statistics such as frequency, mean and standard -deviation are used to describe 
personal factors , Internet-using behavior and satisfaction toward the use of internet for traveling 
purpose of the participants.  The Inferential statistics, such as  Independent t-test,  One-Way 
ANOVA and  Chi-square are used in the hypotheses test. 

  The finding of the study shows that, the majority of the samples averagely use the 
Internet for travelling purpose 7-10 times a week, more than 3 hours a day and  more than 3 hours 
per time. The majority of them use the Internet for travelling purpose during  6.00 a.m.- 12.00 
a.m. The result of hypotheses test also reveals that personal factors, such as, gender, age, 
education, income, occupation, and homeland have effect on the Internet-using behavior and 
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satisfaction toward the use of Internet for travelling purposes of the tourist at .05 significance 
level.      
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กติติกรรมประกาศ 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีกวา่จะส าเร็จไดด้ว้ยดี ไดผ้า่นกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน และ

ไดรั้บความเมตตาอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจาก ผศ.ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษา ในการให้

ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะและดูแลเอาใจใส่การท าวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ดตั้งแต่เร่ิมตน้จน

ส าเร็จรวมทั้งอาจารยท์่านอ่ืน ๆ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าให้ค  าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ัง

น้ีได้แก่ รศ.ดร.อุษา บิ้กก้ินส์  ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.ฐิตินัน บุณภาพ คอมมอน 

กรรมการวทิยานิพนธ์ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทศัน์ กรรมการวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัซาบซ้ึงและขอกราบ

ขอบพระคุณคณะกรรมการ ท่ีกรุณาให้ค  าช้ีแนะและขอ้คิดในการปรับแกไ้ขงานวิจยัให้มีคุณภาพ

ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่และคุณแม่ ญาติพี่นอ้งของผูว้จิยัท่ีใหโ้อกาสและสนบัสนุนให้

ได้รับการศึกษาตลอดจนเพื่อนท่ีรักคอยเป็นก าลังใจจนฝ่าฟันอุปสรรคจนส าเร็จ คุณค่าและ

ประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดงานวจิยัฉบบัน้ี ขอมอบแด่วงการการศึกษา ตลอดจนคณาจารยแ์ละผูมี้พระคุณ

ทุกท่าน 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหลกัในภาคธุรกิจการบริการท่ีมีขนาดใหญ่และเจริญรุดหน้า
อยา่งรวดเร็วปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทยท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  สามารถน ารายไดเ้งินตราต่างประเทศ
เขา้มาในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งมาก ก่อให้เกิดการขยายตวัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การ
พฒันาประเทศ การลงทุน การจา้งงาน การสร้างอาชีพและ การกระจายรายได้สู่ประชาชนใน
ภูมิภาคทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวางก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศชาติและ ท าให้
คุณภาพชีวติของประชาชนดีข้ึน (วรสุดา สุขารมย,์ 2554, น. 7) 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
เน่ืองจากมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น มีความหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว  
โดยท่ีหลายๆ จงัหวดัในประเทศไทยมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองของการมีทิวทศัน์ ชายหาด ทอ้ง
ทะเล และ เกาะต่างๆซ่ึงยงัคงความงดงามตามธรรมชาติ  และในจ านวนจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงเหล่านั้น 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นหน่ึงจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นความงดงามของทอ้งทะเล และมีหมู่เกาะ
ต่างๆอยู่ เ ป็นจ านวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า  เ ป็น “จังหวัดร้อยเกาะ” ( เ ริงศัก ด์ิ                  
เพชรหสัตระกลู, 2550, น. 12) 

สาเหตุท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดรั้บช่ือดงักล่าว เน่ืองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเต็มไปดว้ย
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวมากมายทั้งเกาะแก่งท่ีรวมแลว้มากกว่าร้อยเกาะ หน่ึงบรรดาเกาะน้อย
ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางในบรรดานกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ไดแ้ก่ เกาะ      
พะงนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในจ านวน 48 เกาะของหมู่เกาะอ่างทองไดรั้บการยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอเม่ือ 
พ.ศ.2513 และเป็นอ าเภอเกาะพะงนัเม่ือ พ.ศ.2520 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยออนไลน์, 2556)  

เกาะพะงัน เป็นเกาะแห่งประวัติศาสตร์เกาะแห่งความภาคภู มิใจ เ น่ืองจากมี
พระมหากษตัริยแ์ห่งราชวรงคจ์กัรีเสด็จประพาสถึง 4 พระองคคื์อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 
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โดยเฉพาะรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 14 คร้ังดงัมีหลกัฐานรอยจารึกพระปรมาภิไธยยอ่ของ
ทุกพระองคป์รากฏ ณ บริเวณน ้ าตกธารเสด็จ น ้ าตกธารประพาสและน ้ าตกธารประเวศ  เกาะพะงนั
มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย 

ไดแ้ก่หาดร้ิน หาดร้ินใน และหาดร้ินนอก เป็นตน้  และท่ีเกาะพะงนัหาดน้ีน่ีเองท่ีเป็น
สถานท่ีจดังานฟูลมูนปาร์ต้ี (Full Moon party) (พิพิธ รัตนรักษ,์ 2551, น. 12) 

ฟูลมูนปาร์ต้ีเป็นปาร์ต้ีชายหาดท่ีจดัทุกวนัพระจนัทร์เต็มดวงข้ึน 15 ค ่าของแต่ละเดือน
ซ่ึงเป็นปาร์ต้ีท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงของเกาะพะงนัเป็นอยา่งมาก “ฟูลมูนปาร์ต้ี” เร่ิมจดัข้ึน
คร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2528 (สมปอง บุญรัตน์, 2550, น. 8) โดยการจดัคร้ังแรกเป็นการจดังานเล้ียงส่ง
ขอบคุณให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกัอาศยัของพาราไดร์บงักะโลงานปาร์ต้ีโดยจดังานในวนัเพ็ญ
ข้ึน 15 ค ่าซ่ึงในขณะนั้นสภาพแวดล้อมภายในท่ีพกับงักะโล  ยงัไม่มีไฟฟ้าใช้ประปาและถนน 
หนทางสัญจรไปมาทางทะเล สภาพของพื้นท่ีมีความเป็นธรรมชาติจริง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยชายหาด
ขาว น ้าทะเลใส ปะการังสวยงามและมีภูเขาท่ียืน่ลงไปในทะเลสองขา้งดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มบริเวณ
พื้นท่ีแห่งนั้นเป็นพื้นท่ีแปลกแต่มีความสวยงามมหศัจรรย ์พอตกเวลาใกลมื้ดมีพระจนัทร์เต็มดวง
เคล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งบริเวณกลางชายหาดท่ีมีภูเขาโอบล้อมอยู่พระจนัทร์เต็มดวงส่องแสงสว่าง
สวยงามยิ่งนกัซ่ึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาร่วมงาน ฟูลมูนปาร์ต้ี ท่ีเกาะพะงนัไดเ้พิ่มข้ึนตามล าดบั
จากเพียงหลกัร้อย มาเป็นกวา่หา้หม่ืนคนในปี 2556 (มติชนออนไลน์, 2556)  

นอกจาก กิจกรรมงานฟูลมูนปาร์ต้ีแลว้ เกาะพะงนัยงัมีกิจกรรมหลากหลายทางทะเล ทั้ง
ด าน ้าต้ืน ด าน ้าลึก เดินป่าดูนก ชมวถีิชีวิตชาวเกาะชาวประมงท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ชุมชนดั้งเดิมไว้
อย่างชัดเจน ท าให้เกาะพะงันได้รับความสนใจและเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติมากข้ึนเป็นล าดบัทุกปีและดว้ยความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ของเกาะพะงนัส่งผลให้
การท่องเท่ียวเกาะพะงันเกิดการขยายตัวอย่างไม่หยุดย ั้งส่งผลให้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี (พิชิต กองสาสน, 2552, น. 14) ดงัแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 1.1 
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ตำรำงที ่1.1  แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัปี พ.ศ 2553-2555 
 

พ.ศ. จ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ (คน) 
2553 290,110 
2554 292,248 
2555 440,858 

 
ทีม่ำ:  กรมการท่องเท่ียวออนไลน์ : เขา้ถึง 12 มกราคม 2556 , จาก  
http://www.tourism.go.th/tourism/th/home/tourism.php?id=4 
 

ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว สามารถด าเนินการผา่นส่ือต่างๆหลายประเภท 
ไดแ้ก่ โทรทศัน์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบรชวัร์  การออกโรดโชว ์(Road show) และส่ืออินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้  ท าให้ข่าวสารทางด้านการท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้มากข้ึน 
โดยเฉพาะในปัจจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายการส่ือสารท่ีไร้พรหมแดน อาทิเช่น 
การมีเครือข่าย 3 G (Third Generation Mobile Telecomunication)  หรือ 4 G  (Fourth Generation 
Mobile Telecommunication) ไดท้  าให้การเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูลต่างๆจากส่ืออินเทอร์เน็ตท าไดง่้าย
ข้ึน โดยผา่นทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ และ แทปเล็ต (Tablet)   เป็นตน้ 
(สุนิสา  มาณพ, 2550, น. 14) 

จากรายงานการส ารวจของดุสิตโพล เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี 2554  ท าการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
อายุระหวา่ง 25-60 ปีจ านวน 600 คน ในยา่นธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ถนนสุขุมวิท  ถนน
สาทร และ ถนนสีลมผลการศึกษาพบว่า 80% ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศ
ไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตในการวางแผนการเดินทาง  การตรวจสอบราคา และ การจองตัว๋โดยสาร (ภควดี 
สุวรรณโสภา, 2554, น. 13) ในขณะท่ีผลส ารวจแบบออนไลน์จดัท าโดย Microsoft  Digital 
Advertising  Solution (MDAS) ในปี พ.ศ. 2555 ไดช้ี้ให้เห็นว่าร้อยละ 61 ของนกัท่องเท่ียว
นานาชาติ  ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการจดัแผนการเดินทางของตนเอง ไม่วา่จะเป็นการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
โรงแรม ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวใช้บริการของกรุ๊ปทวัร์เพียงร้อยละ 14 เท่านั้น (Microsoft Digital 
Advertising Solution Online, 2556)  

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ อินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั
และมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ดงันั้นการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตในการ

DPU

http://www.tourism.go.th/tourism/th/home/tourism.php?id=4


4 

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของเกาะพะงนั จึงเป็นแนวทางการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่การท่องเท่ียวของเกาะพะงันเป็นอย่างยิ่ง แต่การจะใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อ
ออนไลน์ในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ยดว้ยความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความ
ประสงค์จะท าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต และ ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติบนเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 
โดยมีรายละเอียดของการวจิยัดงัน้ี 
 
1.2  ปัญหำน ำวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดปัญหาในการวจิยั ดงัน้ี 
1. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนเกาะพะงนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว

อยา่งไร  
2. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนเกาะพะงนัมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ

ท่องเท่ียวอยา่งไร 
3. นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนัหรือไม่ 
4. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนัหรือไม่ 
  

1.3 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

บนเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติบนเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
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1.4  ขอบเขตในกำรวจัิย 
 1.4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
  การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติบนเกาะพะงนั และความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวบนเกาะพะงนั เท่านั้น 
 1.4.2  ขอบเขตดา้นระเบียบวธีิวจิยั 
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method)  โดย
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 1.4.3  ขอบเขตดา้นตวัแปร    
  การวจิยัคร้ังน้ี แบ่งตวัแปรออกเป็นสองประเภทตามลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรคือ 

1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ประกอบดว้ยตวั
แปรยอ่ย  6 ตวัแปรคือ 

1.1) เพศ 
1.2) อาย ุ
1.3) ระดบัการศึกษา 
1.4) อาชีพ 
1.5) รายได ้
1.6) แหล่งท่ีมา (ทวปี) 

2) ตวัแปรตาม  
2.1) พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยคือ 
 2.1.1) จ านวนคร้ังในการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อ  

สัปดาห์          
 2.1.2) จ านวนคร้ังในการใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อวนั 
 2.1.3)  ระยะเวลาท่ีใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง 
 2.1.4)  ช่วงเวลาท่ีใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุด 
2.2)  ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวประกอบดว้ยตวัแปร

ยอ่ยคือ 
 2.2.1)  ความพึงพอใจดา้นการใชง้าน 
 2.2.2)  ความพึงพอใจดา้นรายละเอียด 
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 2.2.3)  ความพึงพอใจดา้นผลลพัธ์ 
1.4.4  ขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา 
 ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมาท่องเท่ียวอยูใ่นบริเวณ หาดร้ิน

ใน หาดร้ินนอก  หาดกนัตงั และ หาดบา้นค่าย ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีทอดยาวเรียงกนั และเป็นชายหาดท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเท่ียว และพกัผอ่นเป็นจ านวนมาก 

 
1.5  สมมติฐำนกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัไวด้งัน้ี 
1.5.1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 1) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ

การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 2) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ

การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 3) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ             

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 4) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ

การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 5) นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้เฉล่ียแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 6) นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี มีแหล่ง ท่ีมาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
1.5.2 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ 

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 1) นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติท่ี มี เพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 2) นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติท่ี มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 3) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

DPU



7 

 4) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

 5) นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้เฉล่ียแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

 6) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

 
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
เกาะพะงนั สามารถใช้เป็นแนวทางในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
ของเกาะพะงนั อยา่ง มีประสิทธิภาพ 

2. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยใช้เป็นแนวทางในการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาวิจยัในอนาคต ท่ีเก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรม
การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว และการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียว 

 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ส่ือ  หมายถึง ตวักลางท่ีจะน าพาขอ้มูล ข่าวสาร ทั้งท่ีเป็นภาพ และเสียงจากผูส่้งข่าวสาร 
ไปยงัผูรั้บข่าวสาร        

ส่ืออนิเทอร์เน็ต หมายถึง ส่ือขอ้มูล ข่าวสารท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลายๆ เครือข่ายภายใตม้าตรฐานและขอ้ตกลงเดียวกนั โดยท่ีเครือข่ายนั้นสามารถส่ือสารขอ้มูลกนั
ในรูปแบบของตวัอกัษร ภาพและเสียงไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากคอมพิวเตอร์ท่ีต่างชนิดและต่างระบบกนั 

กำรใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพือ่กำรท่องเทีย่ว หมายถึง การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
การจองตัว๋เคร่ืองบิน พาหนะในการเดินทาง การจองโรงแรม ฯลฯ ผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต 

นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ        
พะงนัเพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเลไดพ้บปะเพื่อน/ผูค้นใหม่ๆ จากประเทศอ่ืนเรียนรู้วิถีชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ินและไม่ไดอ้าศยัอยา่งถาวรในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี       
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พฤติกรรมกำรใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวกระท าในการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวผ่านทางส่ือ
อินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ 

ควำมถี่ในกำรใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อกำรท่องเที่ยว หมายถึง  จ  านวนคร้ังใน การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์/วนั 

ระยะเวลำแต่ละคร้ังที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรท่องเที่ยว  หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

ช่วงเวลำที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรท่องเที่ยว หมำยถึง ช่วงระยะเวลาภายใน 1 วนัจาก 
06.00 นาฬิกา จนถึง 06.00 น ของวนัใหม่ ท่ีนักท่องเท่ียวใช้ใน การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวผา่นทางอินเทอร์เน็ต      

ควำมพอใจต่อกำรใช้อินเทอร์เน็ตของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction) หมายถึง 
ประสบการณ์ท่ีเหนือความคาดหวงั ซ่ึงนักท่องเท่ียวได้รับจากการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวในดา้นต่างๆคือ 

ด้ำนกำรใช้งำน หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการคน้หาขอ้มูล 

ด้ำนรำยละเอียด หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวท าให้ได้รับ  ข้อมูล
รายละเอียดท่ีตรงกบัความตอ้งการ และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ด้ำนผลลพัธ์ หมายถึง การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ท าให้ไดรั้บขอ้มูลตรงความ
ตอ้งการ ไดรั้บขอ้มูลอยา่งพอเพียง และมีความถูกตอ้ง  
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บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Theory) 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking 

BehaviorTheory) 
2.3  แนวคิดเร่ืองกระบวนการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต 
2.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือ (Media Exposure Theory) 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ (The Uses and 

Gratification Theory) 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8  กรอบแนวคิด 

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Theory) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่อายุเพศการศึกษาอาชีพรายไดร้วมถึงลกัษณะ
ครอบครัวเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัออกไป พนาทอง มีอาคม  (อา้งถึงใน นวรัตน์ 
ลิขิตรานนัท,์ 2545, น. 11-12) ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างท่ีจะส่งผลถึงการส่ือสารดงัน้ี 

2.1.1 อายุ (Age) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและ
พฤติกรรมโดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายุน้อยกว่ามกัจะมีความคิดเสรีนิยมใจร้อนและมองโลกในแง่ดี
มากกวา่คนท่ีมีอายุมากกวา่ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากกวา่มกัเป็นคนท่ียึดติดกบัการปฏิบติัมากกวา่มี
ความระมดัระวงัและมองโลกในแง่ร้ายสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากคนท่ีมีอายุมีประสบการณ์มี
ความผกูพนัและมีประโยชน์ในสังคมมากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
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2.1.2 เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองของความคิดค่านิยม
และทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมไดก้ าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้
แตกต่างกนัเพศหญิงจึงมกัเป็นคนท่ีอ่อนไหวง่ายและถูกชกัจูงไดง่้ายกวา่เพศชาย 

2.1.3 การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางการ
ส่ือสารของผูรั้บสารคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเน่ืองจากคน
เหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ืองมีความเขา้ใจศพัท์มากและสามารถเขา้ใจสารได้ดีแต่คน
เหล่าน้ีมกัไม่เช่ืออะไรง่ายๆดงันั้นสารท่ีไม่มีเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอมกัจะถูกโตแ้ยง้จากคน
เหล่าน้ีจึงพบวา่โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีการศึกษาสูงมกัใชส่ื้อมวลชนมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษา 

2.1.4 ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ (Social and economic status) ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจไดแ้ก่
อาชีพรายไดเ้ช้ือชาติตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรม
ของบุคคล 

แนวคิดของ Fleur (อา้งถึงใน กาญจนา  แกว้เทพ, 2541, น. 164-165) ความแตกต่างทาง
บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลสังคมและความสัมพนัธ์ของกลุ่มสังคมย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัของบุคคล 

จากแนวคิดดังกล่าวท าให้ทราบว่าการศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์จะเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีช่วยให้ผูว้ิจยัเกิดความรู้และความเขา้ใจถึงสภาพภูมิหลงัและความแตกต่างในดา้น
ต่างๆของบุคคลอนัมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารท่ีแตกต่างกนัโดยปัจจยัดงักล่าวจะเป็นส่วน
หน่ึงในการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติในอ า เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นคือ สามารถก าหนดได้ว่า  ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีหรือไม่ 

 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ(Information Seeking BehaviorTheory) 

การศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Behavior) เป็น
แนวทางหน่ึงของการศึกษาผูใ้ชเ้พื่อให้ทราบถึงความพยายามของผูใ้ชใ้นการท่ีจะคน้หาสารสนเทศ
ตามท่ีตนเองตอ้งการมาให้ไดก้ารศึกษาในดา้นน้ีจึงเป็นการศึกษาท่ีต่อเน่ืองมาจากการศึกษาความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ (Information Need) เน่ืองจากพฤติกรรมการแสวงหาน้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูใ้ช้มี
ความตอ้งการและมีความพยายามท่ีจะหาสารสนเทศมาครอบครองโดยเร่ิมตน้จากการเลือกแหล่ง
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สารสนเทศท่ีจะสืบคน้วิธีการและกระบวนการสืบคน้ภายในแหล่งท่ีเลือกแลว้ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีพยายามสืบคน้หรือแสวงหาสารสนเทศนั้นอยู ่

การแสวงหาสารสนเทศเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลกระท าเพื่อหาข้อมูลข่าวสารท่ีจะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีตนเองไดต้ระหนกัและเล็งเห็นว่าส าคญัความตอ้งการท่ีเล็งเห็นน้ีจะ
แสดงออกมาและน าไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆท่ีท าให้ผู ้ใช้ได้รับสารสนเทศมา
ครอบครอง (เดชา นนัทพิชยั, 2548, น. 2) ดว้ยลกัษณะดงักล่าวน้ีเองการแสวงหาสารสนเทศจึงเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลและมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใดๆพยายามหาหนทางท่ี
จะใหไ้ดรั้บสารสนเทศตามท่ีตอ้งการพฤติกรรมหรือกระบวนการท่ีแสดงออกดงักล่าวประกอบดว้ย 

1.  การเก็บรวบรวมสารสนเทศเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลตระหนกัและยอมรับว่าตอ้งการ
สารสนเทศในระดับหน่ึงบุคคลจึงเร่ิมรวบรวมสารสนเทศท่ีตนเองสนใจหรือมีประโยชน์สามารถ
น ามาสนองตอบต่อความต้องการของตนเองกิจกรรมของการรวบรวมจะมีหลายระดับและมี
เป้าหมายท่ีแตกต่างกันเร่ิมตั้งแต่ไม่ชัดเจนจนถึงชัดเจนมากๆเช่นการขอรับบริการเพื่อติดตาม
สารสนเทศใหม่ๆจากส านกัพิมพก์ารศึกษาคน้ควา้และติดตามอ่านวรรณกรรมต่างๆจากห้องสมุด
หรือการจดัเก็บสารสนเทศของตนเองอย่างง่ายๆเพื่อน าไวใ้ช้ในอนาคตดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ี
บุคคลท่ีมีผลงานมากๆนกัปราชญห์รือผูรู้้ทั้งหลายจึงมกัจะเป็นคนกระตือรือร้นท่ีจะจดัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เอาไวเ้สมอมิไดข้าดและมกัจะเป็นคนท่ีสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศหรือส่ือ
อ่ืนๆไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

2.  การแสวงหาสารสนเทศเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาข้อมูลและสารสนเทศท่ีจะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีตนเองไดต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัในกิจกรรมน้ีบุคคลแต่
ละบุคคลจะมีกระบวนการของตนเองซ่ึงกระบวนการน้ีก็จะแสดงออกถึงความพยายามของแต่ละ
บุคคล 

3.  การใช้และประเมินสารสนเทศเป็นกิจกรรมสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึนภายหลังท่ีบุคคลได้
แสวงหาและไดรั้บสารสนเทศมาเรียบร้อยแลว้กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองภายหลงั
จากบุคคลมีความตอ้งการและแสวงหาสารสนเทศความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการการแสวงหา
และการใชส้ารสนเทศ 
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จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดช้ดัเจนวา่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการท่ี
สัมพนัธ์โดยตรงกบัความตอ้งการสารสนเทศและการใชส้ารสนเทศดงัภาพ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่2.1  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ 
 
ทีม่า:  เดชา นนัทพิชยั (2548, น. 3) 
 

จากภาพจะเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศก็คือการศึกษาการ
แสดงออกหรือการกระท าของผูใ้ช้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากมีความตอ้งการสารสนเทศแล้วเร่ิมท่ีจะ
รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศมาใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนนั้นเอง
ความสัมพนัธ์ของการแสวงหาสารสนเทศจึงเก่ียวข้องโดยตรงกับความต้องการและการใช้
สารสนเทศในดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี (ชชัวาล  วงษป์ระเสริฐ, 2537 อา้งถึงในเดชา นนัทพิชยั, 2548, 
น. 3-5) 

1.  บุคคลจะมีความต้องการสารสนเทศตามสถานการณ์ท่ี เป็นอยู่เช่นสุขภาพเงิน
นนัทนาการการศึกษาฯลฯ 

2.  บุคคลแสวงหาสารสนเทศเพื่อนามาใช้สนองตอบต่อความตอ้งการในดา้นต่างๆ 
คือ 

 เพื่อสนองความตอ้งการส่วนบุคคลเช่นแกข้อ้สงสัยตอบคาถามท่ีอยากรู้ 

ความตอ้งการสารสนเทศ 
 

แหล่งสารสนเทศ 
 

การใชส้ารสนเทศเพื่อแกปั้ญหา 
ความตอ้งการสารสนเทศ 

 

ผูใ้ช ้DPU
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 เพื่อการศึกษาของตนเอง (เช่นนกัเรียน) หรือผูอ่ื้น (เช่นบรรณารักษ์ นกัแนะแนว
การศึกษา) 

       เพื่อการปฏิบติังานเช่นตดัสินใจในการปฏิบติังาน 
       เพื่อการปกครองหรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆเช่นแลกเปล่ียนวฒันธรรม 

3.  บุคคลจะพิจารณาสารสนเทศประเภทท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการหรือ
ใช้แกปั้ญหาความตอ้งการของตนเองประเภทของสารสนเทศจึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการแสวงหา
เช่นจะแสวงหาสารสนเทศท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการ (Show-how) หรือสารสนเทศท่ีอธิบาย
วธีิการหรือเทคนิคต่างๆ (Know-how) เป็นตน้ 

4.  บุคคลจะคาดหวงัสารสนเทศท่ีตนเองตอ้งการในลกัษณะต่างๆ ดงันั้นบุคคลจึงมี
ขอ้ก าหนดของสารสนเทศท่ีตอ้งการทั้งทางดา้นรูปแบบประเภทภาษารายละเอียดและคุณภาพเช่น
ตอ้งการสารสนเทศท่ีเสนอคาตอบละเอียดตรงประเด็นเขา้ใจง่ายทนัสมยั ฯลฯ 

5.  การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัโดย
จะเลือกแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีเป็นทางการท่ีให้บริการสารสนเทศโดยตรง 
(ห้องสมุดศูนย์สารสนเทศ ฯลฯ) แหล่งท่ีเป็นทางการแต่ไม่ได้มีหน้าท่ีให้บริการสารสนเทศ 
(ส านกังานจดัหางานหน่วยงานราชการ ฯลฯ) รวมไปถึงแหล่งท่ีไม่เป็นทางการซ่ึงก็คือตวับุคคล
ต่างๆ (ญาติเพื่อนบา้นเพื่อนร่วมงานสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ) 

6.  บุคคลจะแสวงหาสารสนเทศในแหล่งนั้นๆ ต่อไปหรือไม่ก็ต่อเม่ือพิจารณาแลว้วา่
ผลท่ีไดจ้ากการใช้สารสนเทศเป็นอย่างไรเช่นสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดห้รือไม่สามารถ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รหรือไม่สามารถน าไปแกปั้ญหาของหน่วยงานหรือไม่ฯลฯจากท่ีกล่าว
มาสรุปไดว้า่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนั้นสัมพนัธ์กบัความตอ้งการและลกัษณะของการใช้
งานของแต่ละบุคคลซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลก าหนดแหล่งท่ีจะคน้ควา้และตดัสินใจเลือกช่องทางใน
การแสวงหาแตกต่างกนัดงันั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาท่ีเกิดข้ึนนั้นจ าเป็นตอ้งศึกษาถึง
องคป์ระกอบและมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

องคป์ระกอบของการแสวงหาสารสนเทศในสังคมอิเล็กทรอนิกส์ 
นบัตั้งแต่อดีตท่ีมีคิดคน้เทคโนโลยีของการพิมพ์เกิดข้ึนท าให้สังคมมนุษยมี์การผลิต

ส่ิงพิมพข้ึ์นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนงัสือแผ่นพบัรายงานวารสารฯลฯส่ิงพิมพเ์หล่าน้ีจะถูก
จดัเก็บและให้บริการในหน่วยงานต่างๆไม่วา่จะเป็นห้องสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศแต่ดว้ยปริมาณ
สารสนเทศท่ีเพิ่มปริมาณมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆทาให้บุคคลยากท่ีจะติดตามและแสวงหาสารสนเทศได้
ครบถว้นขณะเดียวกนัก็ท าให้แหล่งบริการสารสนเทศก็ตอ้งพฒันาระบบการจดัการท่ีมีซับซ้อน
ยิง่ข้ึนเพื่อใหส้ามารถการคน้หาสารสนเทศท่ีมีปริมาณมากเป็นไปไดโ้ดยรวดเร็วดว้ยเหตุน้ีเอง   
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เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่จึงมีบทบาทและมีส่วนช่วยในการจดัการของหน่วยงานบริการ
สารสนเทศเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะพฒันาการของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีท าให้การจดัเก็บสารสนเทศ
ปริมาณมากๆไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาตามมาของหน่วยงานบริการสารสนเทศก็คือ
ความตอ้งการระบบการสืบคน้ท่ีช่วยการสืบคน้ใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ในสังคมดิจิตอลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัไม่เพียงแต่เปล่ียนแปลงรูปแบบของ
สารสนเทศจากส่ิงพิมพไ์ปเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเทคโนโลยียงัทาให้พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศเปล่ียนแปลงไปดว้ยกล่าวคือทาให้เกิดทางเลือก (Option) และมีช่องทางการแสวงหา
สารสนเทศ (Channel) ไดห้ลากหลายมากข้ึนกล่าวคือแต่เดิมเม่ือบุคคลตอ้งการสารสนเทศใดๆ
บุคคลสามารถแสวงหาสารสนเทศจากส่ือส่ิงพิมพเ์ท่านั้นแต่ปัจจุบนัสามารถท่ีจะแสวงหาจากส่ือ
ดิจิตอลอ่ืนๆด้วยเช่นเทปวีดิทศัน์ซีดีรอมส่ือมลัติมีเดียอินเตอร์เน็ตฯลฯโดยท่ีสามารถเขา้ถึงจาก
แหล่งท่ีผลิตสารสนเทศดังกล่าวได้โดยง่ายไม่จ  าเป็นต้องแสวงหาจากแหล่งท่ีเป็นให้บริการ
สารสนเทศหรือห้องสมุดเท่านั้ นหากจะสรุปง่ายๆก็คือบุคคลไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องเป็นเจ้าของ
(Ownership) สารสนเทศนั้นๆแต่บุคคลกลับต้องมีความสามารถท่ีจะเข้าถึง (Accessibility) 
สารสนเทศต่างๆไดต้ามท่ีตนเองตอ้งการโดยมีความสามารถทั้งทางดา้นทกัษะของการสืบคน้และ
ทกัษะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรก็ดีตอ้งพึงตระหนกัไวว้่ายิ่งบุคคลมีช่องทางการ
เขา้ถึงมากข้ึนเพียงใดบุคคลนั้นก็ยิง่ประสบปัญหาในการแสวงหามากข้ึนเท่านั้น 

จากปรากฏการณ์ท่ีกล่าวข้างตน้จะเห็นว่าการแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาของผูแ้สวงหาแต่ละคนซ่ึงมีผูแ้สวงหามีสิทธิท่ีจะแสวงหาจากช่องทางต่างๆโดยผ่าน
หรือไม่ผ่านระบบสารสนเทศก็ได้ซ่ึงจะเลือกใช้ช่องทางใดหรือระบบใดๆผูแ้สวงหาก็จะต้อง
ตระหนกัผลท่ีจะไดรั้บของแต่ละช่องทาง 

ในกรณีท่ีมีตวักลาง (Mediator) ท าหน้าท่ีแสวงหาสารสนเทศแทนผูใ้ชน้ั้นผูแ้สวงหา
จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ผูใ้ชแ้สดงความตอ้งการของตนเองออกมาให้แน่ชดัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่องทางท่ี
ผูใ้ชต้อ้งการจะแสวงหาสารสนเทศรวมไปถึงความตอ้งการและองคป์ระกอบท่ีจะใชใ้นการแสวงหา
สารสนเทศแต่ละคร้ังดว้ยไม่วา่จะเป็นประเภทของแหล่งสารสนเทศลกัษณะของสารสนเทศเป็นตน้
ดงันั้นการท าความเขา้ใจในพฤติกรรมการแสวงหาของผูใ้ช้แต่ละกลุ่มจะทาให้ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางสามารถท่ีจะแสวงหาสารสนเทศมาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด 

โดยสรุปการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมการแสวงหาท่ีชัดเจนล้วนแล้วแต่มี
ประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีตวักลางรวมไปถึงผูท่ี้พฒันาระบบให้กบัผูใ้ชก้ลุ่มต่างๆว่า
ควรจะพฒันาระบบออกมาเป็นเช่นไรให้สอดคลอ้งกบักระบวนการแสวงหาสารสนเทศเน่ืองจาก
ภายในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศนั้นผูใ้ช้มีความพยายามในการแสวงหามากหรือน้อย
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เพียงใดข้ึนว่าความสามารถของระบบสืบคน้ในดา้นกระบวนการน าส่งของระบบ (Delivery of 
Information System) และกระบวนการให้บริการ (Delivery of Information Services) เป็นอยา่งไร
บา้งเช่นมีทางเลือกในการสืบคน้ใหก้บัผูใ้ชท่ี้หลากหลายหรือไม่ (ช่ือเร่ืองค าส าคญัช่ือผูแ้ต่ง ฯลฯ) มี
ระบบท่ีจะช่วยแกปั้ญหาของผูใ้ช้ในขณะท่ีท าการสืบคน้หรือไม่ (บญัชีศพัท,์ ค าอธิบาย) เป็นตน้ 
ผูว้ิจยัจะใช้ทฤษฎีดงักล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตและความพึง
พอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
2.3  แนวคิดเร่ืองกระบวนการส่ือสารบนอนิเทอร์เน็ต 

กระบวนการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นไดห้ลายรูปแบบการส่ือสารมวลชนท่ีมีการให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ชก้ารส่ือสารส่วนบุคคลท่ีผูส่ื้อสารสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดใ้นเวลาเดียวกนั
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่นการสนทนาผ่านห้องสนทนา (Chat) การตั้งกระทูก้ารตอบกระทูซ่ึ้ง
กระบวนการดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ 

การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการท่องเท่ียว (Jobs online) กรมการจดัหางานกระทรวงแรงงานมี
ตลาดนดัแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมขอ้แนะน าในการใช้และกรอกแบบฟอร์มสมคัร
งานฟรีในเว็ปไซต์ของกรมการจัดหางานปัจจุบันต าแหน่งท่ีเปิดรับไม่ได้มีเฉพาะงานด้าน
คอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยงัมีงานอ่ืนๆเช่นพนักงานขายเลขานุการประชาสัมพนัธ์และอาชีพอ่ืนๆ        
เป็นตน้ 

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในการหางานผ่านโลกไซเบอร์เป็นตวับ่งช้ีของการสร้างความ
ไดเ้ปรียบและประกาศความสามารถของบุคลากรผ่านเครือข่ายไดอี้กรูปแบบหน่ึงปัจจุบนัเวบ็ไซต์
www.jobsdb.com มีผูเ้ขา้เยีย่มชมตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2541 จ านวน 31,820,132 คนและมี
ผูเ้ยีย่มชมต่อวนักวา่ 28,000 คนทั้งน้ีสัดส่วนของผูห้างานผา่นเวบ็ไซตเ์ป็นผูห้ญิงในอตัรา 51% เป็น
สัดส่วนผูช้ายประมาณ 49.85% โดยอายุเฉล่ียของผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต์อนัดบัหน่ึงจะอยู่ท่ีอายุ
ประมาณ 21-30 ในสัดส่วนท่ี 48.47% (สาธินี โมกขะเวส, 2548) 

ปัจจุบนัการหางานในอินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมมากข้ึนในเมืองไทยโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในหมู่ผูท่ี้เพิ่งส าเร็จการศึกษาไปถึงกลุ่มผูบ้ริหารระดบักลางการหางานทางอินเตอร์เน็ตมีความ
รวดเร็วประหยดัมีฐานขอ้มูลกวา้งกวา่วิธีเดิมและยงัเปิดโอกาสให้ผูท่ี้หางานและนายจา้งไดติ้ดต่อ
และศึกษากนัโดยตรงหนงัสือพิมพช์ั้นน าและบริษทัจดัหางานเกือบทุกแห่งมีพื้นท่ีประกาศรับสมคัร
งานผา่นระบบออนไลน์โดยสามารถเลือกสมคัรขา้มจงัหวดัหรือขา้มประเทศในทุกเมืองทุกประเทศ
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ทัว่โลกการหางานในอินเตอร์เน็ตไม่ไดจ้  ากดัความนิยมแค่เพียงในหมู่ลูกจา้งนายจา้งหลายบริษทั
ต่างก็ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาผูร่้วมงานใหม่อินเตอร์เน็ตช่วยให้นายจ้างเลือกสรรคนท่ีมี
ความสามารถและตรงกบัคุณสมบติัท่ีตอ้งการขณะท่ีผูส้มคัรเองก็สะดวกและง่ายในเร่ืองของเวลา
นบัเป็นเคร่ืองมือท่ีอานวยความสะดวกให้นายจา้งและผูส้มคัรงานอยา่งแทจ้ริง  (อริชยั อรรคอุดม, 
2545, น. 6) 

Hoffman (1995, p. 5) ไดก้ล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง “Commercial scenarios for the 
web:opportunities and challenges” วา่โดยธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถกล่าวไดว้า่เป็นส่ือ
ท่ีมีลักษณะหลายโฉมหน้าเน่ืองจากมีความผสมผสานกันระหว่างการเป็นช่องทางการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal) และการเป็นช่องทางการส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 

รูปแบบของการส่ือสารผา่นระบบอินเทอร์เน็ตนั้นมีดว้ยกนัหลายระดบัตั้งแต่กวา้งท่ีสุด
เช่นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะของ Web Pages โดยองคก์รข่าวระดบัโลกเช่นCNN ไป
จนถึงการส่ือสารระดบับุคคลเช่นการสนทนาในกลุ่มข่าว Usenet (Usenet new) ในประเด็นท่ีมีความ
สนใจร่วมกนัรวมทั้งการส่ือสารผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งกลุ่มเพื่อน 

กระบวนการส่ือสารบนระบบอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 แบบดว้ยกนัคือ 
(Morris, 1996, p. 3) 

1.  การส่ือสารระหว่างบุคคลแบบไม่พร้อม  (One-to-one Asynchronous 
Communication) ตวัอยา่งของการส่ือสารประเภทน้ีไดแ้ก่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 

2. การส่ือสารระหวา่กลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกนั (Many-to-many Asynchronous 
Communication) ตวัอยา่งของการส่ือสารประเภทน้ีไดแ้ก่ Usenet, Electronic Bulletin Boards และ
Listserv ซ่ึงผูรั้บสารตอ้งลงช่ือก่อนท่ีจะเขา้สู่ระบบ 

3.  การส่ือสารแบบพร้อมกนั (Synchronous Communication) ทั้งในแบบ One-to-one
ไปจนถึง One-to-many โดยสามารถคุยกนัไดใ้นหลากหลายหวัขอ้ท่ีตอ้งการตวัอยา่งของการส่ือสาร
ประเภทน้ีไดแ้ก่ Internet Relay Chat 

4.  การส่ือสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างผู ้รับสารและผู ้รับสาร (Asynchronous 
Communication) ซ่ึงโดยทัว่แล้วมีลกัษณะท่ีผูรั้บสารตอ้งการจะคน้ควา้หาเว็บไซต์ท่ีจะเขา้ไปดู
ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงอาจจะเป็นการส่ือสารแบบ Many-to-one, One-to-one หรือ One-to-manyตวัอยา่ง
การส่ือสารแบบน้ีไดแ้ก่ Website, PTP Site และ E-job (บริการท่องเท่ียวออนไลน์) 

จากแนวคิดเร่ืองกระบวนการส่ือสารบนอินเตอร์เน็ตมีลักษณะการส่ือสารแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ในการส่ือสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผูส่้งสารสามารถท่ีจะกลบักลายมา
เป็นผูรั้บสารไดใ้นขณะเดียวกนัผูรั้บสารก็สามารถท่ีจะเป็นผูส่้งสารไดเ้ช่นกนั 
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2.4  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือ (Media Exposure Theory) 
ในงานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 
ผูว้จิยัไดใ้หค้วามสนใจเก่ียวกบัผูรั้บสาร (Audience) กล่าวคือผูรั้บสารเป็นผูท่ี้กระตือรือร้น (Active) 
ในการเลือกเปิดรับส่ือดว้ยตนเองในส่วนของทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือก็เช่นกนัเป็น
การมองในทิศทางเดียวกนักล่าวคือผูรั้บสารจะใชส่ื้ออะไรก็ตามผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหา
ข่าวสารตามความตอ้งการหรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคนผูรั้บสารมีกระบวนการ
เลือกสรรข่าวสาร (Selective Processes) (พีระ จิระโสภณ, 2535) กระบวนการเลือกสรร
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) การรับรู้ข่าวสารของมนุษยมี์ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2  แบบจ าลองการเปิดรับ 
 
ทีม่า: อริชยั อรรคอุดม (2545, น. 26) 
 

1.  การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective exposure or Selective attention) คือแนวโนม้ท่ี
ผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนักลายแหล่งเช่นการ
เลือกซ้ืออ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึงเลือกเปิดวทิยกุระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงหรือเลือก
ชมวิทยุโทรทัศน์ช่องใดช่องหน่ึงเป็นต้นโดยทั่วไปผู ้รับสารเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีมีเน้ือหา
สอดคลอ้งกบัความเช่ือทศันคติความสนใจและส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดเดิมของตน 

Selective 
Retention 
 

Selective 
Perception 

Selective 
Exposure 
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ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ีไดมี้การศึกษาวิจยักนัอย่างกวา้งขวางและพบว่าการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการอาทิเช่นทศันคติเดิมของผูรั้บสารตาม
ทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู้ความเขา้ใจ (Theory of cognitive dissonance) ท่ีเสนอโดย        
เฟสติงเจอร์ (Festinger, 1957) นั้นกล่าววา่บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ี
มีอยู่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเองทั้งน้ีเพราะการรับข่าวสาร
ใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือสอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมท่ีมีอยู่แล้วจะเกิดภาวะทาง
จิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า “cognitive dissonance” ดงันั้นการท่ีจะลดหรือ
หลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวไดก้็ตอ้งแสวงหาข่าวสารหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิด
เดิมของตนเฟสติงเจอร์ (Festinger, 1957) ยงัช้ีให้เห็นวา่เม่ือบุคคลไดต้ดัสินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีมี
ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบก ้ าก่ึงกนัเช่นระหวา่งการซ้ือรถยนตย์ี่ห้อ A กบัรถยนต์ B ท่ีมีคุณภาพ
ใกล้เ คียงกันบุคคลย่อมมีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีสนับสนุนการตัดสินใจนั้ นๆ 
(Reinforcement Information) มากกวา่ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบัส่ิงท่ีกระท าลงไป 

อยา่งไรก็ดีทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติเดิมน้ีบางคร้ัง
ตอ้งพิจารณาร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆดว้ยเช่นเราอาจจะพบวา่ผูท่ี้นิยมในพรรคการเมืองพรรคหน่ึงชอบไป
ฟังการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้มพฤติกรรมเช่นน้ีอาจเป็นเพราะบุคคลผูน้ั้น
ตอ้งการรับรู้ขอ้มูลจากฝ่ายตรงขา้มเพื่อเป็นประโยชน์ในการปกป้องความเช่ือของตนเองก็ไดห้รือ
อาจเป็นเหคุผลอ่ืนเช่นเพื่อความสนุกสนานบนัเทิงหรือเพราะสนใจในเร่ืองนั้นเป็นพิเศษเป็นตน้แต่
โดยทัว่ไปแลว้การเปิดรับข่าวสารผูรั้บสารมกัจะเลือกรับส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดเดิมของตนเสมอ 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลัน่กรองชั้นต่อมาเม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้ก็ใชว้่า
ข่าวสารนั้ นจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู ้รับสารทั้ งหมดผู ้รับสารแต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผา่นส่ือมวลชนไม่ตรงกนัเช่นการลดค่าเงินบาทบางคนอาจจะ
มองว่ามีผลดีบางคนอาจจะเห็นวา่มีผลเสียมากกว่าหรือการเล่นสเก็ตบางคนอาจจะมองว่าเป็นกีฬา
พกัผอ่นหยอ่นใจบางคนอาจจะคิดวา่เป็นแหล่งมัว่สุมส้ินเปลืองหรือแมแ้ต่ภาพโป๊บางคนมองวา่เป็น
ศิลปะบางคนวา่เป็นอนาจารเป็นตน้ความหมายของข่าวสารท่ีส่งไปถึงจึงมิไดอ้ยูท่ี่ตวัอกัษรรูปภาพ
หรือคาพูดเท่านั้นแต่อยู่ท่ีผูรั้บสารท่ีจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายความเขา้ใจของตวัเองหรือ
ตามทศันคติตามประสบการณ์ตามความเช่ือตามความตอ้งการตามความคาดหวงัตามสภาวะร่างกาย
หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้นเป็นตน้ 

3.  การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ี
ตรงกบัความสนใจความตอ้งการทศันคติฯลฯของตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ
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หรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกว่างานวิจยัเก่าแก่ของออลพอร์ตและโพสท์แมน (Allport and Postman, 
1947 อา้งถึงใน สุวรรณ มาศเมฆ, 2540) ท่ีมีการอา้งถึงกนับ่อยก็คือการศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือ
จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงซ่ึงพบว่าผูรั้บมกัจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่อไปยงัคนอ่ืนๆไม่ครบถ้วน
เหมือนท่ีรับมาทั้งน้ีเพราะแต่ละคนเลือกจดจาเฉพาะส่วนท่ีตนเองเห็นว่าน่าสนใจเท่านั้นส่วนท่ี
เหลือมกัจะถูกลืมหรือไม่นาไปถ่ายทอดต่อตวัอยา่งท่ีเรามกัจะพบในชีวิตประจาวนัเสมอเช่นการท่ี
เราดูภาพยนตร์หรือรายการวทิยโุทรทศัน์หรือฟังรายการวทิยกุระจายเสียงหรืออ่านข่าวหนงัสือพิมพ์
แล้วน าไปบอกต่อกบัผูอ่ื้นเราก็มกัจะเลือกจดจ าแล้วน าไปเล่าเฉพาะท่ีเราสนใจหรือเราต้องการ
เท่านั้นดงันั้นการส่ือสสารมวลชนเช่นการโฆษณาหรือการรณรงคใ์นเร่ืองต่างๆอาจจะไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายแมว้า่ผูรั้บสารจะไดรั้บสารนั้นครบถว้นแต่ผูรั้บสารอาจจะไม่สนใจจดจ า
ส่ิงท่ีเราตอ้งการใหรู้้ใหจ้  าก็เป็นไดเ้สมอ 

การเลือกจดจ านั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บ
สารในบางคร้ังข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธดั้งเดิมขั้นแรกโดยการไม่เลือกอ่านฟังหรือชมส่ือมวลชน
บางฉบบัหรือบางรายการในกรณีผูรั้บสารหลีกเล่ียงไม่ไดผู้รั้บสารก็อาจจะพยายามตีความข่าวสารท่ี
ได้รับตามความเข้าใจหรือความต้องการของตนเองแต่หากว่าข่าวสารนั้ นไม่เปิดโอกาสให้
ตีความหมายแตกต่างไปไดผู้รั้บสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นไดอี้กเป็นขั้นสุดทา้ยกล่าวคือ
เลือกจดจ าเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 

นอกจากน้ี Wilber Schramm (1973, pp. 121-122) ยงัช้ีให้เห็นองค์ประกอบ อ่ืนๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกรับสารดงัน้ี 

1.  ประสบการณ์ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ของตน 
2.  การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนอง

จุดประสงคข์องตน 
3.  ภูมิหลงัผูรั้บสารท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัจะใหค้วามสนใจต่อเน้ือหาสารต่างกนั 
4.  การศึกษาและสภาพแวดลอ้มมีผลต่อพฤติกรรมเลือกรับส่ือและเน้ือหาสาร 
5.  ความสามารถในการรับส่ือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจของผูรั้บสารท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารท่ีต่างกนั 
6.  บุคลิกภาพมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติการโนม้น้าวใจและพฤติกรรมของผูรั้บ

สาร 
7.  อารมณ์สถานภาพทางอารมณ์อาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของสาร

ทศันคติเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองข่าวสาร 
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จากทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือ ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
นัน่คือ ผูว้จิยัใชศึ้กษาถึงกระบวนการเปิดรับสารจากส่ือของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ การเลือกเปิดรับหรือ
เลือกสนใจ การเลือกรับรู้หรือตีความ  การเลือกจดจ า ตลอดจนการศึกษา ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือก
รับส่ือและเน้ือหาสาร 

 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ (The Uses and Gratification 
Theory) 

การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความสนใจและความตอ้งการใน
การท่องเท่ียวผา่นทางอินเตอร์เน็ตของผูใ้ชซ่ึ้งนบัวา่เป็นการใชส่ื้อเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจนทฤษฎีการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจน้ีกล่าวถึงความส าคญัของกลุ่ม
ผูรั้บสารในฐานะท่ีเป็นผูก้ระทาการส่ือสารกล่าวคือทฤษฎีน้ีเช่ือว่าตวัผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกใช้ส่ือ
ประเภทต่างๆโดยจะเลือกรับเน้ือหาของสารเพื่อสนองตอบความตอ้งการของตนเอง 

Blumler and Katz (1974, pp.19-31อา้งถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2535) ไดเ้สนอแนวความ 
คิดเร่ืองน้ีวา่ในการรับส่ือหน่ึงๆ ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 ขั้นตอนคือการรับ
ส่ือและการใช้สารโดยท่ีการรับส่ือข้ึนอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของผูรั้บสารว่าเอ้ืออานวยให้มี
ศกัยภาพในการรับส่ือไดม้ากเพียงไรและในการเลือกท่ีจะรับส่ืออยา่งไรนั้นก็ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ
ต่างๆเช่นการศึกษาอาชีพความเช่ือและรสนิยมส่วนตวัของผูรั้บสารแต่ละรายเม่ือมีการเลือกส่ือแลว้
ในขั้นท่ี2 ผูรั้บสารจะเปล่ียนสถานะเป็นผูใ้ชส้ารนัน่คือผูรั้บสารจะมีการตีความถึงสาระท่ีไดรั้บมา 
(อาจเห็นดว้ยเห็นดว้ยบางส่วนไม่เห็นดว้ยบางส่วนหรือไม่เห็นดว้ย) แลว้จึงนาไปใชต้ามแต่ความ
ตอ้งการของตนเช่นเป็นหัวขอ้ในการสนทนาประจ าวนัเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นใน
ประเด็นต่างๆหรือเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทางจิตใจและอารมณ์เป็นตน้ 

ในช่วงตน้ปี 1970 Blumer and  Katz (1974, pp.19-31อา้งถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2535) 
ไดต้ั้งสมมติฐานว่ากลุ่มผูรั้บสารมีลกัษณะเป็นผูก้ระท ามีความกระตือรือร้นและสนใจในส่ิงท่ีรับ
มากกวา่เป็นเพียงฝ่ายรับโดยทาการเลือกส่ือและสารท่ีตนเองตอ้งการภายใตเ้ง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
และบริบททางการเมืองวฒันธรรมของตนโดยมีการใชส้ารท่ีไดรั้บอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อผูรั้บสารใน
ส่วนอ่ืนๆในกลุ่มของตนซ่ึงผูรั้บสารแต่ละคนก็จะมีวตัถุประสงคแ์ละแรงจูงใจหลายประการในการ
รับส่ือแต่ละประเภทดงันั้นการรับส่ือการใช้สารจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งดา้น
จิตวิทยาดา้นสังคมและดา้นวฒันธรรมของแต่ละบุคคลรวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจอีกดว้ยโดย
สรุปการวิจยัความพึงพอใจอนัเกิดจากการใชส่ื้อของ Blumer and Katz (1974, pp.19-31 อา้งถึงใน        
พีระ จิระโสภณ, 2535) นั้นคือการวิจยัเก่ียวกบั 1. สภาวะทางสังคมและจิตวิทยาของ 2. ความ
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ตอ้งการส่วนบุคคลท่ีก่อให้เกิด 3.ความคาดหวงัใน 4. ส่ือมวลชนและแหล่งท่ีมาของสารซ่ึงไปสู่           
5. รูปแบบการใชส่ื้อ (หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ) 6. การตอบสนองความตอ้งการและ 7. 
ผลสืบเน่ืองอ่ืนๆท่ีไม่ไดค้าดคิดไว ้

นอกจากน้ี Blumer and Katz (1974,pp. 19-31อา้งถึงในพีระจิระโสภณ, 2535)  ยงัไดใ้ห้
ค  าอธิบายในแบบแผนในเร่ืองของการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจจากส่ือมวลชนของ
ผูรั้บสารดงัน้ี 

แนวทางการวิจยัการใชป้ระโยชน์และไดรั้บความพึงพอใจคือการวิจยัผูรั้บสารเก่ียวกบั
สภาวะทางสังคมและจิตใจท่ีก่อให้เกิดความต้องการจ าเป็นของบุคคลเกิดมีความคาดหวงัจาก
ส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆแล้วนาไปสู่การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆกันอัน
ก่อให้เกิดผลคือการไดรั้บความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการผลอ่ืนๆท่ีตามมาซ่ึงอาจไม่ใช่ผลท่ีตั้งเจตนา
ไวก้็ไดน้ั่นคือสภาวะของสังคมและจิตใจท่ีแตกต่างกนัทาให้มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัน้ีท าให้แต่ละคนคาดคะเนว่าส่ือแต่ละประเภทจะสนองความพอใจได้
ต่างกนัออกไปด้วยดงันั้นลกัษณะของการใช้ส่ือบุคคลท่ีมีความตอ้งการไม่เหมือนกนัจะมีความ
แตกต่างกนัออกไปดว้ย 

การใช้ส่ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองโดยเน้นเร่ืองการด ารงชีพในสังคม
ทัว่ไปดงัน้ี 

1)  บุคคลตอ้งการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามและสังเกตการณ์ความ
เคล่ือนไหวต่างๆจากส่ือมวลชนเพื่อใหรู้้เท่าทนัต่อเหตุการณ์และเพื่อความทนัสมยั 

2)  บุคคลตอ้งการข่าวสารเพื่อช่วยในการตดัสินใจ (Decision) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิต
ประจาวนัโดยการเปิดรับส่ือมวลชนเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

3)  บุคคลตอ้งการขอ้มูลในการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับส่ือมวลชนทาให้
บุคคลมีขอ้มูลเพื่อไปสนทนาในชีวติประจาวนั 

4)  บุคคลตอ้งการการมีส่วนร่วม (Participation) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆ      
ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาวนั 

5)  บุคคลตอ้งการความบนัเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินรวมทั้งการพกัผอ่น
หยอ่นใจและเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด 

จากแนวคิดน้ีจะเห็นไดถึ้งความตอ้งการใชส่ื้อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชซ่ึ้ง
สามารถน ามาศึกษาไดใ้นกรณีของการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ  

ในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีวา่ การเปิดรับส่ือของนกัท่องเท่ียวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน แตกต่างกนัไปตาม
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ความตอ้งการคุณประโยชน์ลกัษณะของบุคคล ประสบการณ์และสภาวะแวดลอ้มทั้งในดา้นสังคม
และเศรษฐกิจ 

 
2.6  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 

2.6.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 การท่องเท่ียวในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศชาติทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีก าลงัพฒันานอกจากน้ียงัมีความส าคญัต่อ
สังคมวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างนานาชาติซ่ึงการท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลายอยา่งท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัแยกกนัไม่ไดเ้ช่นธุรกิจท่ี
พกัธุรกิจร้านอาหารธุรกิจคมนาคมหรือสถานท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อบริการแก่นกัท่องเท่ียว
หรือนกัเดินทาง 

 2.6.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
ค าวา่ “การท่องเท่ียว” หลายคนอาจนึกถึงค าวา่การเดินทางไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆหรือ

เพื่อไปร่วมกิจกรรมบางอย่างเยี่ยมเยือนญาติมิตรไปประชุมหรือบางคนอาจจะนึกถึงชาว
ต่างประเทศสะพายกระเป๋าเดินอยูก่ลางถนนนอนอาบแดดอยูริ่มชายหาดดงันั้นจึงพบวา่กิจกรรมการ
เดินทางนั้นมีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัชีวติมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ (เลิศพร ภาระสกุล และคณะ, 
2551, น. 1) 

อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาในเร่ืองความหมายและพฤติกรรมแล้วการท่องเท่ียวกบัการ
เดินทางแตกต่างกนัในพจนานุกรมการท่องเท่ียว (The Dictionary of Tourism) ไดใ้ห้ความหมาย
การเดินทางวา่ “การเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปสู่สถานท่ีหน่ึงโดยใช้วิธีการและวตัถุประสงคใ์น
การเดินทางต่างๆกนัหรือบางคร้ังเม่ือเดินทางแลว้ไม่กลบัมายงัสถานท่ีเดิม (Stevens, 1990, p. 3) 

ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวท่ีเป็นสากล (World Tourist Organization: [WTO], 
1981) ซ่ึงเป็นเครือหน่ึงของสหประชาชาติไดบ้ญัญติัข้ึนหมายถึงการเดินทางใดๆก็ตามท่ีมีลกัษณะ 
3 ประการคือ 

 1)  เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
 2) เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
 3) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตามท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและการหา

รายได ้
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า “การ

ท่องเท่ียว”(Tourism) เป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้งเพราะมิไดห้มายความเฉพาะเพียงการ
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เดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อการกีฬาเพื่อการ
ติดต่อธุรกิจตลอดจนเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องนับว่าเป็นการท่องเท่ียวทั้ งส้ินฉะนั้นปรากฏการณ์
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในปัจจุบนัจึงเป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตามล าดบั (นิคม           
จารุมณี, 2535) 

Holloway  (1983, p. 3) ไดก้ล่าววา่การท่องเท่ียวคือการท่ีคนเดินทางออกจากท่ีพกัหรือ
ท่ีท างานไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆในระยะเวลาสั้ นและคนเหล่าน้ีจะท ากิจกรรมต่างๆระหว่างพกัอาศยั
ชัว่คราวในสถานท่ีท่องเท่ียววตัถุประสงคข์องการเดินทางตอ้งการไปเยีย่มญาติมิตรหรือท่องเท่ียว 

Mill  (1990, p. 359) ไดก้ล่าววา่การท่องเท่ียวหมายถึงกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างความประทบัใจการบริการและการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว 

Coltman  (1989, p. 3) ไดก้ล่าววา่การท่องเท่ียวหมายถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
ความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียวผูจ้ดัการดา้นการท่องเท่ียวหน่วยงานของรัฐบาล
ในทอ้งถ่ินและประชาชนในแหล่งท่องเท่ียวความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 4 ประการ
ดงักล่าวแลว้ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 

Davidson (1995, p.2) กล่าววา่การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทางออกจากบา้นพกัเป็น
การชัว่คราวระยะสั่นเพื่อไปเยีย่มญาติมิตรหรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆทางดา้นการท่องเท่ียวเช่นพกัผอ่น
การกีฬาการประชุมสัมมนาเป็นตน้ 

จากความหมายของการท่องเท่ียวดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวสรุปได้ว่าการท่องเท่ียว
หมายถึงการเดินทางจากท่ีพานกัไปยงัสถานท่ีต่างๆเป็นการชัว่คราวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจเยี่ยมญาติ
มิตรหาประสบการณ์ใหม่หรือเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆโดยมีอุปสงคท์างการท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้ง
อาทิเช่นการใช้บริการท่ีพกัร้านอาหารหรือส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆแต่มิใช่การเดินทางเพื่อ
ประกอบอาชีพแต่อยา่งใด 

2.6.1.2 วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 
เลิศพร ภาระสกุล และคณะ (2551) กล่าววา่วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียวเกิด

จากสาเหตุ 3 ประการใหญ่ๆคือ 
1) เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและพกัผ่อน (Holiday) เป็นการเดินทางของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค์ตอ้งการความเพลิดเพลินสนุกสนานร่ืนเริงอาทิเช่นการเดินทางไป
อาบแดดชายทะเลการเดินทางไปเล่นน ้าตกการเดินทางไปสวนสนุกเป็นตน้ 

2) เพื่อธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางท่ีควบคู่ไปกบัการท างานแต่มิไดว้ตัถุประสงค์
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้จากสถานท่ี ท่ีไปท่องเ ท่ียวนั้ นรวมถึงการเดินทางเพื่อ
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ประชุมสัมมนาท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัและจดันิทรรศการอาทิเช่นการเดินทางไปประชุมเก่ียวกบั
วาระต่างๆการเดินทางไปร่วมงานจดัแสดงสินคา้การเดินทางไปส ารวจตลาดเป็นตน้ 

3) เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีนอกเหนือจากการ
เดินทางดว้ยวตัถุประสงค์ 2 ประการขา้งตน้อาทิเช่นการเดินทางไปศึกษาธรรมชาติศิลปวฒันธรรม
การเดินทางไปเผยแผศ่าสนาการเดินทางไปรักษาโรคภยัไขเ้จ็บเป็นตน้Davidson (1995, p. 2-3) ได้
อธิบายวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวไว ้3 ประการเช่นเดียวกนั 

3.1) การท่องเท่ียวในเวลาวา่ง (Leisure Tourism) ไดแ้บ่งวตัถุประสงคห์ลกัของการ
ท่องเท่ียวออกเป็นดงัน้ี 

3.1.1)  การท่องเท่ียวในวนัหยุดเช่นการเดินทางไปพกัผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ 

3.1.2)  การเล่นกีฬาเช่นข่ีมา้การล่องเรือ ฯลฯ 
3.1.3)  การท่องเท่ียวเพื่อชมศิลปวฒันธรรม 
3.1.4)  การเยีย่มญาติมิตร 

3.2) การท่องเท่ียวทางธุรกิจ (Business Tourism) การท่องเท่ียวทางธุรกิจแบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี 

3.2.1)  การท่องเท่ียวเพื่อการติดต่อทางดา้นธุรกิจเช่นการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมชม
สินคา้หรือซ้ือสินคา้ 

3.2.2)  การท่องเท่ียวเพื่อชมการแสดงสินคา้ 
3.2.3)  การประชุมทางดา้นธุรกิจ 

3.3) การท่องเท่ียววตัถุประสงค์อ่ืนๆได้แก่การศึกษาเล่าเรียนในระยะเวลาสั้ นๆ 
ประมาณไม่เกิน 2 เดือนการท่องเท่ียวเพื่อรักษาสุขภาพเช่น การอาบน ้ าแร่ การท่องเท่ียวเพื่อ
ศาสนกิจ 

2.6.1.3  ประเภทของการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือการแบ่งตามสากลการแบ่งตาม

ลกัษณะการจดัการเดินทางและการแบ่งตามจุดหมายของการท่องเท่ียว 
1) การแบ่งตามสากลไดแ้ก่การแบ่งโดยใชป้ระเทศเป็นตวัก าหนด ไดแ้ก่ 

1.1)  การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึงผูท่ี้อาศยั
ภายในประเทศนั้นๆเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของตนเอง 

1.2) การท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึงผูท่ี้มีถ่ินพ านกั
อาศยัท่ีอ่ืนเดินทางเขา้มาเท่ียวภายในประเทศนั้นๆ 
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1.3)  การท่องเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึงผูท่ี้มีถ่ินพ านกัอยูใ่น
ประเทศหน่ึงเดินทางออกไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ 

2)  การแบ่งตามลกัษณะการจดัการเดินทางแบ่งออกเป็น 
2.1) การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะหรือเรียกวา่ “Group Inclusive Tour : GIT” การ

ท่องเท่ียวลกัษณะแบบหมู่คณะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือกรุ๊ปเหมาและกรุ๊ปจดักรุ๊ปเหมา
คือการท่องเท่ียวของคณะนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอาจจะเป็นทางดา้นส่วนตวัหรือหนา้ท่ี
การงานเดินทางร่วมกันมีความต้องการคล้ายคลึงกันส่วนกรุ๊ปจัดคือการเดินทางของคณะ
นกัท่องเท่ียวซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ทั้งทางดา้นส่วนตวัและดา้นหนา้ท่ีการงานแต่มีความตอ้งการท่ีจะ
เดินทางร่วมกนัไปยงัสถานท่ีเดียวกนัโดยท่ีนกัท่องเท่ียวแต่ละคนจะซ้ือโปรแกรมน าเท่ียว (Package 
Tour) ท่ีถูกจดัไวเ้ม่ือถึงเวลาตามก าหนดจึงออกเดินทางพร้อมกนั 

2.2) การท่องเท่ียวแบบอิสระหรือท่ีเรียกวา่ Foreign Individual Tourism : FIT คือ
การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการความเป็นอิสระและมกัเดินทางตามล าพงันกัท่องเท่ียวอาจจะ
วางแผนการเดินทางดว้ยตนเองหรือใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวก็ได ้

3)  การแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเดินทางการแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเดินทาง
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงกิจกรรมหลกัของการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน ณ สถานท่ีนั้นๆเป็นหลกัอาจแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 

3.1) การท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินและพกัผอ่น 
3.2)  การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ 
3.3)  การท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงค์พิเศษ  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีหลายรูปแบบ

สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ 
ก. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ข. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬา 
ค. การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม 
ง. การท่องเท่ียวเพื่อสัมผสัชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมพื้นถ่ิน 
จ. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีจัดแบ่งตามสากลคือ การ
ท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศ (Inbound Tourism) โดยศึกษานกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในเกาะพะงนัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

การท่องเท่ียวจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3
ประการหรือ 3As (Davidson, 1995, p. 4) ไดแ้ก่ 
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1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงดึงดูดใจเกิดจากสถานท่ี (Sites) และเหตุการณ์ (Event) 
สถานท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติสร้างหรือมนุษยส์ร้างข้ึนแต่เหตุการณ์ท่ีน่าประทบัใจเกิดจากมนุษย์
สร้างเพียงอยา่งเดียว 

2. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Comforts) ความสะดวกสบายท าให้นกัท่องเท่ียวหรือคน
เดินทางเข้าไปถึงสถานท่ีได้รวดเร็วปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนดังนั้ นการก่อสร้าง
ปัจจยัพื้นฐานในการผลิต (Infrastructure) เช่นระบบขนส่งระบบการส่ือสารระบบสาธารณูปโภค
เช่นไฟฟ้าประปาจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ในแหล่งท่องเท่ียว 

นอกจากน้ีส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านขายของท่ีระลึกโรงพยาบาลฯลฯ
ตลอดจนระบบการก าจดัของเสียก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปกบัแหล่งท่องเท่ียว 

3. การเข้าถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเท่ียวต้องมีระบบขนส่ง 
(Transportation)ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นทาง (Route) พาหนะ (The Vehicle) สถานี (Station) และ
ผูป้ระกอบการ (Investor)การขนส่งมีวตัถุประสงค์ในการล าเลียงคนและส่ิงของไปยงัจุดหมาย
ปลายทางโดยผา่นเส้นทางหรือท่อล าเลียง 

2.6.1.4  ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้ในทุกประเทศไม่วา่ประเทศนั้นจะเป็น

ประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาอยูก่็ตามหากกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวเรา
มกัจะนึกถึงภูมิทศัน์ท่ีงดงามประเภทภูเขาน ้ าตกแม่น ้ าหรือหาดทรายความงามของธรรมชาติเหล่าน้ี
เป็นท่ีกล่าวขานต่อๆกนัไปจนท าให้สถานท่ีนั้นมีช่ือเสียงและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ข้ึนมาแต่ในปัจจุบันน้ีเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเมืองใหญ่ๆ อย่างลอนดอนปารีสและโตเกียว
กลายเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นมากมายหลัง่ไหลไปเท่ียวในแต่ละปีหรือแมแ้ต่งานแสดงสินคา้นานาชาติท่ี
จดัข้ึนตามเมืองใหญ่ๆของโลกลว้นไดรั้บความสนใจจากผูค้นเขา้มาชมเป็นจ านวนมาก 

ดงันั้นทรัพยากรท่องเท่ียวจึงมีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆ อย่างกวา้งขวางทั้งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากมนุษยส์ร้างข้ึนเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการโฆษณาเผยแพร่ให้กลายเป็น
ส่ิงท่ีผูค้นรู้สึกตอ้งการไปเท่ียวชมมากกวา่เป็นแค่เพียงทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งนั้น (Shirahata, 1995, 
อา้งถึงใน นคร  ลกัษณ์กาญจนา, 2546, น. 9) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ความหมายของ “ทรัพยากรการท่องเท่ียว” ไวว้่า
เป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีก่อให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเพิ่มพูนความรู้
ตลอดจนทศันคติท่ีกวา้งขวางและเป็นทรัพยากรท่ีสงวนไวมี้ 2 ประเภทคือ 

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติไดแ้ก่สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม
น่าสนใจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเช่นภูเขาป่าไมน้ ้าตกหาดทรายทะเลเกาะระบบนิเวศน์   เป็นตน้ 
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2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนได้แก่ส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองทางประวติัศาสตร์
โบราณสถานโบราณคดีและศาสนาสถานตลอดจนศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมต่างๆท่ี
แสดงออกถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นในสังคมและการประพฤติปฏิบติัท่ียืดถือสืบทอดกนั
มา 

2.6.1.5  ปัจจยัท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การท่ีบนโลกมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัจึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ทางธรรมชาติและ

ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัประกอบกบัการท่ีมนุษยม์กัตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงั
บริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มแตกต่างจากท่ีตนเองอาศยัอยู่จึงเห็นไดว้่าปัจจยัทางภูมิศาสตร์และปัจจยั
ทางวฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีช่วยดึงดูดและผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวแต่ละคนเดินทางออกจาก
แหล่งท่ีตนเองอาศยัอยู ่

1)  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ภูมิทศัน์ท่ี

เป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมากซ่ึงปัจจยัส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
1.1) ลกัษณะภูมิประเทศลกัษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏอยู่ตามส่วนต่างๆของโลก

จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกซ่ึงแต่ละส่วนของ
โลกมีการเปล่ียนแปลงไม่เท่ากนัและไม่เหมือนกนัลกัษณะภูมิประเทศจึงแตกต่างกนั 

1.2)  ลกัษณะภูมิอากาศพื้นท่ีท่ีตั้งอยูแ่ตกต่างกนัจะมีสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั
และสภาพอากาศท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีอาจท าใหพ้บสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามแตกต่างกนั 

2)  ปัจจยัทางวฒันธรรม 
วฒันธรรมคือวถีิการดาเนินชีวติของคนในสังคมซ่ึงแต่ละชาติจะมีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง

การท่ีวฒันธรรมแตกต่างกนัยอ่มเป็นส่ิงดึงดูดใจและส่งเสริมให้กบัคนต่างวฒันธรรมเขา้มาเท่ียวชม
ความแตกต่างเช่นวธีิกินวธีิอยูก่ารแต่งกายวธีิส่ือความศิลปะประเพณีการประกอบอาชีพและวิถีชีวิต
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

2.6.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
 ในทางการท่องเท่ียวนั้นผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวก็จะถือว่าเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ทางการ

ท่องเท่ียวดงันั้นการท่ีจะเขา้ใจวา่ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมและลกัษณะในการท่องเท่ียว
อยา่งไรรวมทั้งมีปัจจยัใดบา้งท่ีจะมาเป็นตวัก าหนดการเดินทางท่องเท่ียวดงักล่าวซ่ึงนกัท่องเท่ียวแต่
ละคนย่อมมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปการศึกษาพฤติกรรมมนุษยน์ั้นเป็นปรัชญาหลกัของ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์สังคมเพราะการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สังคมจ าเป็นตอ้งศึกษาบทบาท
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ของส่ิงแวดล้อมต่อพฤติกรรมมนุษยแ์ละการแสดงทางพฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มบทบาทและ
พฤติกรรมของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการศึกษาระบบส่ิงแวดลอ้ม 

   2.6.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
นิยามค าวา่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวหรือพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) นั้น

ยอ่มมีความหมายใกลเ้คียงกนัซ่ึงนกัท่องเท่ียวก็จดัเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึงเช่นกนัแต่สินคา้ท่ีบริโภค
ส่วนใหญ่เป็นสินคา้บริการ 

Schiffman (1994 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 3) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค
หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาการคน้หาการซ้ือการใชก้ารประเมินผลและการใชจ้่ายในผลิตภณัฑ์
และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาหรืออาจหมายถึงกระบวนการตดัสินใจ
และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล 

Engel (1993 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 3) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค
หมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท าการประเมินผล 
(Evaluating) การจดัหา (Acquiring) การใช ้(Using) และการใชจ่้าย (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ 

ปวริศา สิทธิสาร (2551, น. 21) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคล
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการของ
การตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัการก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ พฤติกรรมจึงเก่ียวกบัการศึกษาว่า
บุคคลบริโภคอะไรท่ีไหนอย่างไรและภายในสถานการณ์อย่างไรท่ีมีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าและ
บริการมาบริโภค 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marling Association [AMA]) (อา้งถึง
ใน ปริศา สิทธิสาร, 2551, น. 20) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นการกระท าซ่ึง
ส่งผลต่อกันและกันกับตลอดเวลาของความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าข้ึนในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย ์

ธงชยั สันติวงษ์ (2524, น. 29) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงการกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการทั้งน้ีหมายความ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแล้วและซ่ึงมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า
ดงักล่าว 

กุลวรา สุวรรณพิมล (2548, น. 12) ไดใ้ห้ค  านิยามว่านกัท่องเท่ียวหมายถึงผูม้าเยือน
ชัว่คราวซ่ึงมกัจะมาพกัอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีมาเยอืนอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้
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อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว (Tourist Behavior) หมายถึงพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีเป็นนักท่องเท่ียวผูซ่ึ้งแสวงหาสถานท่ีท่องเท่ียวจัดซ้ือสินค้าบริการเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวใชป้ระโยชน์และประเมินสินคา้บริการทางการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคลนั้นได ้

นกัท่องเท่ียวมีทรัพยากรท่ีสามารถใช้เพื่อแลกกบัความพึงพอใจจากการใช้บริการท่ีเขา
ตอ้งการคือเงินเวลาและความพยายามการศึกษาพฤติกรรมท าให้ทราบถึงรูปแบบการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียววา่เขาซ้ือสินคา้บริการอะไรท าไมถึงซ้ือบริการนั้นซ้ือบริการเม่ือไรซ้ือบริการท่ีไหนซ้ือ
บริการบ่อยแค่ไหนและหลงัจากซ้ือบริการแล้วเขาประเมินบริการเหล่านั้นอย่างไรหากตอ้งการ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดแ้ลว้หรือท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจหลงัจาก
การใช้บริการผูใ้ห้บริการจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบันักท่องเท่ียวเช่นศึกษาความ
ตอ้งการความคิดการท างานการใช้เวลาว่างของนักท่องเท่ียวเพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจทั้งปัจจยั
ส่วนตวัและปัจจยักลุ่มท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว 

   2.6.2.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
ทฤษฏีของฟรอยด์ (Freudian Theory) เก่ียวขอ้งความตอ้งการหรือแรงขบัท่ีไม่รู้สึกตวั

เช่นแรงกระตุน้เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุและแรงกระตุน้เก่ียวกบัชีววิทยาอ่ืนๆ (หิว, กระหาย) เป็น
ตน้ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจและสร้างบุคลิกภาพของมนุษยต์ามทฤษฎีของฟรอยด์ได้
น าเสนอบุคลิกภาพของมนุษยไ์วส้ามประการ (รัชนีกร อุปแสน, 2547, น. 145) ไดแ้ก่ 

1)  Id (อิด) เปรียบเสมือนคลงัท่ีเก็บแรงกระตุน้ขั้นพื้นฐานและแรงขบัทางดา้นอารมณ์
(primitive and impulsive drives) ของมนุษยเ์ช่นความตอ้งการทางกายซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานของ
มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะเป็นความตอ้งการอาหารน ้ าการขบัถ่ายการสืบพนัธ์ุเป็นตน้ซ่ึงแรงกระตุน้และ
แรงขบัเหล่าน้ีตอ้งการการตอบสนองโดยทนัทีและไม่ค  านึงถึงวธีิท่ีจะไดม้าซ่ึงความพึงพอใจ 

2)  Ego (อีโก)้ เป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชค้วบคุมแรงกระตุน้และแรงขบัอยา่งมีสติท าหนา้ท่ี
เสมือนเป็นเคร่ืองตรวจสอบและสร้างสมดุลระหวา่งความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ของ id กบัการ
ยบัย ั้งชัง่ใจซ่ึงเกิดจาก superego 

3)  Superego (ซุปเปอร์อีโก)้ เป็นการแสดงออกจากภายในท่ีสะทอ้นคุณค่าทางดา้นมโน
ธรรมและจริยธรรมของมนุษยบ์ทบาทของ superego อยู่ตรงกนัขา้มกบั id ท าหน้าท่ีเสมือน
เคร่ืองมือระงับความตอ้งการซ่ึงเกิดจากแรงขบัและแรงกระตุน้จาก id ส่งผลให้บุคคลหาวิธี
สนองตอบความตอ้งการดงักล่าวให้อยูใ่นทิศทางอนัเป็นท่ียอมรับไดข้องสังคมดงันั้น superego มี
บทบาทคลา้ยกบัเคร่ืองมือท่ีใชเ้บรกแรงกระตุน้ของ id 
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บุคลิกภาพของผูใ้หญ่ถูกก าหนดข้ึนโดยสถานการณ์ท่ีพวกเขาได้ประสพมาในแต่ละ
ช่วงของวยัโดยเร่ิมตั้งแต่เด็กผูใ้หญ่บางคนยงัมีนิสัยชอบกดัเล็บอาจเป็นเพราะความตอ้งการในสมยั
เด็กไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอเช่นอาจถูกห้ามไม่ให้ดูดน้ิวหรือเลิกดูดนมเร็วกวา่เด็กคน
อ่ืนขณะท่ีบางคนอาจเป็นคนเจา้ระเบียบรักความสะอาดเกินกวา่ท่ีควรจะเป็นซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก
การท่ีสมยัเด็กอาจถูกปล่อยประละเลยใหอ้ยูก่บัส่ิงสกปรกหรือของเสียท่ีขบัถ่ายออกมาโดยไม่ไดรั้บ
การดูแลทาความสะอาดอยา่งใกลชิ้ดจากผูป้กครองเป็นตน้ 

จากการศึกษาบุคลิกภาพของลูกคา้กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท าให้ทราบว่าการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือของลูกคา้หลายคร้ังเกิดโดยไม่ไดต้ั้งใจและไม่รู้สึกตวัซ่ึงลูกคา้เองไม่ทราบเหตุผล
ท่ีแทจ้ริงวา่เพราะเหตุใดจึงตดัสินใจเช่นนั้น 

ทฤษฎีอุปนิสัย(Trait Theory) เนน้การศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพเชิงปริมาณโดยมุ่งเน้น
การวดัลกัษณะเฉพาะทางจิตวทิยาหรือท่ีเรียกวา่อุปนิสัยค าจ ากดัความของอุปนิสัยคือ “ส่ิงท่ีติดตวัมา
และใช้แบ่งแยกบุคคลหน่ึงให้ต่างจากบุคคลอ่ืน” วิธีการศึกษาแบบน้ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ
บุคลิกภาพเฉพาะดา้นท่ีท าให้เขา้ใจถึงความต่างของบุคคลเช่นทดสอบความเช่ือมัน่ของบุคคลเป็น
ตน้การทดสอบลกัษณะน้ีถูกใช้เพื่อวดัลกัษณะนิสัยในดา้นใดดา้นหน่ึง (สุวรรณริท  วองชะอา , 
2550) เช่น 

ระดบัการยอมรับส่ิงใหม่ (Consumer innovativeness) การท่ีบุคคลแสดงออกถึงระดบั
ของการยอมรับในประสบการณ์ใหม่ 

ระดบัการยอมรับวตัถุนิยม (Consumer materialism) การใชเ้งินทองเพื่อแลกกบัการได้
ครอบครองวตัถุท่ีท าใหเ้กิดความสุขทางกาย 

ระดบัความภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง (Consumer ethnocentrism) การท่ีบุคคล
ยอมรับหรือปฏิเสธสินคา้หรือบริการท่ีน าเขา้ 

ซ่ึงแตกต่างจากทฤษฎีของฟรอยด์ท่ีวดับุคลิกภาพผ่านการสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้ท่ี
แสดงออกด้วยการครอบครองสินคา้การแสดงออกผ่านการแต่งกายวิธีการเลือกซ้ือหรือวิธีการ
เลือกใชบ้ริการซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

 2.6.2.3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The Buying Decision Process) 
หากจะศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวนั้นควรจะทราบถึงเร่ืองกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือเพราะมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
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บทบาทในการซ้ือ (Buying Roles) 
ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะประกอบไปดว้ยบุคคลหรือกลุ่มคนท่ี

เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 บทบาทคือ 
1)  ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือบุคคลท่ีเสนอความคิดในการซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก 
2)  ผูมี้อิทธิพล (Influencer) คือผูท่ี้มีอิทธิพลในการให้ค  าแนะน าให้ขอ้เสนอแนะในการ

ตดัสินใจซ้ือ 
3)  ผูต้ดัสินใจซ้ือ (Decider) คือผูท่ี้ตดัสินใจในการซ้ือสินคา้เป็นคร้ังสุดทา้ยในเร่ือง

ต่างๆคือซ้ือหรือไม่ซ้ือซ้ืออะไรซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร 
4)  ผูซ้ื้อ (Buyer) คือผูท้  าการซ้ือสินคา้นั้นๆ 
5)  ผูใ้ช ้(User) คือบุคคลท่ีเป็นผูใ้ชห้รือบริโภคสินคา้นั้นๆ 

 
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (The Stages of the Buying Decision Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  แสดงขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค 
 
ทีม่า: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) 
 

1.  การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการซ่ึงความตอ้งการหรือ
ปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก 

 1.1  ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้วกระหายน ้า เป็นตน้ 
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 1.2  ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P's) เช่นเห็นขนมเคก้น่ากินจึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ืออยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได ้       
เป็นตน้ 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการใน
สินค้าหรือบริการแล้วล าดับขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสินใจโดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 

 2.1  แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อนครอบครัวคนรู้จกัท่ี
มีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ 

 2.2  แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตามส่ือ
ต่างๆพนกังานขายร้านคา้บรรจุภณัฑ ์

 2.3  แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินคา้
หรือบริการจากส่ือมวลชนหรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 2.4  แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตวั
ของผูบ้ริโภคท่ีเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ มาก่อน 

3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2แลว้
ในขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือกโดยในการประเมินทางเลือกนั้นผูบ้ริโภคตอ้ง
ก าหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน 

ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือรถยนตจ์ะมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาเช่นยี่ห้อราคา
รูปแบบการตกแต่งภายใน-ภายนอกบริการหลงัการขายราคาขายต่อ เป็นตน้ 

4.  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากท่ีไดท้  าการประเมินทางเลือกแลว้
ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 4.1  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision) 
 4.2  ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) 
 4.3  ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 
 4.4  เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 
 4.5  วธีิการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 
5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้นนักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจ
ภายหลงัการซ้ือซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่ิง
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ท่ีคาดหวงัถ้าคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีได้รับจริงตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวงั
เอาไวลู้กคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้นโดยถ้าลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อเป็นตน้แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่ากวา่ท่ีไดค้าดหวงั
เอาไวลู้กคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจพฤติกรรมท่ีตามมาก็คือลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์ของคู่
แข่งขนัและมีการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย 

 2.6.2.4  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นอาจกล่าวได้ว่าการตดัสินใจสินคา้หรือบริการของ

ผูบ้ริโภคมีจุดเร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาให้เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้
มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีไม่สามารถ
คาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงกระตุน้แลว้มีการตอบสนองของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) ดงันั้นกระบวนการ
แบบน้ีอาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี (ชีวนีย ์จิรภทัรภูมิ, 2546) 

1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 
และส่ิงกระตุน้จากภายนอกร่างกาย (Outside Stimulus) ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือ
สินคา้ (Buying Motive) ซ่ึงอาจเป็นเหตุจูงใจซ้ือดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ไดส่ิ้งกระตุน้ภายนอก
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1.1)  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีข้ึนเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

1.1.1)  ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม
เพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

1.1.2)  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่นก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป็นเป้าหมาย 

1.1.3)  ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการ
ซ้ือ 

1.1.4)  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการโฆษณา
สม ่าเสมอการใชค้วามพยายามของพนกังานขายการลดแลกแจกแถมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บุคคลทัว่ไปเหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
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1.2) ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
อยูภ่ายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ไดส่ิ้งกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1.2.1) ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น สภาวะเศรษฐกิจรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการบุคคล 

1.2.2) ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้น
ฝากถอนอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

1.2.3)  ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่นกฎหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

1.2.4) ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่างๆจะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

2)  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถควบคุมไดจึ้งตอ้งพยายาม
คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

2.1) ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristic) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่างๆคือปัจจัยด้านวัฒนธรรมปัจจัยด้านสังคมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตวิทยาซ่ึง
รายละเอียดในแต่ละลกัษณะจะกล่าวถึงในหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.2) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s decision process) ประกอบดว้ย
ขั้นตอนคือการรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจ
ซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

2.3) การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้
ในปริมาณใดนั้นข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของแต่ละคนเช่นบางคนซ้ือในปริมาณนอ้ยเพียงพอกบัการใช้
ในแต่ละคร้ังหรือซ้ือในปริมาณท่ีมากเพื่อไดร้าคาท่ีถูกลง เป็นตน้ 

3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผู ้
ซ้ือ (Buyer’s purchase decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1) การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) โดยผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑ์ใดนั้น
จะตอ้งเกิดความตอ้งการข้ึนมาก่อนและผูบ้ริโภคจึงเสาะแสวงหาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ 

3.2) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เม่ือไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคก็
จะทาการเลือกตราสินคา้หรือยีห่อ้ท่ีตรงตามความตอ้งการของตนเอง 
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3.3) การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือผูบ้ริโภคจะเลือกสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์
โดยจะเลือกจากเหตุผลต่างๆเช่นใกลบ้า้นหรือสถานท่ีขายมีราคาถูกไวใ้จได ้เป็นตน้ 

3.4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) ผูบ้ริโภคจะซ้ือผลิตภณัฑ์ในเวลาท่ี
ตนเองเห็นวา่สะดวกเช่นซ้ือตอนท่ีเกิดความอยากหรือซ้ือเก็บเอาไวล่้วงหนา้ 

 2.6.2.5  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ

ผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆและเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสมได ้
เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดง้านของผูข้ายและนกัการตลาดก็
คือการคน้หาวา่ลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลส่ิงใดบา้งการศึกษาถึงลกัษณะ
ของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับนกัการตลาดคือทราบความตอ้งการและลกัษณะของ
ลูกคา้เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆกระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็น
เป้าหมายไดถู้กตอ้ง 

ลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยัดา้นสังคมปัจจยัส่วน
บุคคลและปัจจยัดา้นจิตวทิยาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture factor) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเป็นท่ี
ยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงโดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง
ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจาก
สังคมอ่ืนวฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงนักการตลาดตอ้ง
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใช้ก าหนด
โปรแกรมการตลาดวฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐานวฒันธรรมยอ่ยและชั้นของสังคมโดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1) วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมท่ีก าหนด
ความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
เพราะลกัษณะนิสัยของคนไทยนั้นมีวฒันธรรมเป็นตวัหล่อหลอมลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ี
คล้ายคลึงกนัเช่นคนไทยมีใจเอ้ือเฟ้ือคนไทยรักพวกพอ้งคนไทยรักความเป็นอิสระคนไทยชอบ
ความโอ่อ่าลกัษณะเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการเช่นการซ้ือรถยนตรุ่์นใหม่
ยีห่อ้ราคาแพงการซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและวฒันธรรมการซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ดงัๆเป็นตน้ 
และวฒันธรรมมีการพฒันาเปล่ียนแปลงจากแบบแผนเก่าไปสู่แบบใหม่อยูเ่สมอเช่นวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติตอ้งการวนัหยดุพกัผอ่นความสะดวกสบายเป็นตน้ 
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1.2) วฒันธรรมย่อย (Subculture) หมายถึงวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อนวฒันธรรมยอ่ยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษยล์กัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย 

1.2.1) กลุ่มเช้ือชาติ (Nation groups) เช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ไทย จีนองักฤษ 
อเมริกนั แต่ละเช้ือชาติจะมีการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

1.2.2) กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวพุทธ ชาว
คริสต ์ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้หา้มท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลกระทบต่อการบริโภค 

1.2.3) กลุ่มสีผิว (Recial groups) กลุ่มสีผิวต่างๆ เช่น ผิวด า ผิวขาว      ผิว
เหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

1.2.4) พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรือทอ้งถ่ิน (Region) พื้นท่ี
ทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดลกัษณะการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ีแตกต่าง
กนัดว้ย 

1.2.5) กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานกลุ่ม
พนกังาน กลุ่มนกัธุรกิจ และเจา้ของกิจการ กลุ่มวชิาชีพอ่ืนๆ เช่น แพทยน์กักฎหมาย ครู 

1.2.6) กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศหญิงเพศชาย 
1.3) ชั้นของสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบั

ฐานะท่ีแตกต่างกนัโดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นจะมีสถานะอย่างเดียวกนัและสมาชิกในชั้นสังคมท่ี
แตกต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัการแบ่งชั้นทางสังคมโดยท่ีทัว่ไปถือเกณฑ์รายไดท้รัพยสิ์น
หรืออาชีพชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละชั้น
สังคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอย่างนกัการตลาดตอ้งศึกษาชั้นสังคม
เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดการก าหนดตลาดเป้าหมายก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์และ
ศึกษาความตอ้งการตลาดเป้าหมายรวมทั้งจดัส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถสนองความ
ตอ้งการของแต่ละชั้นสังคมได้ถูกตอ้งลกัษณะชั้นสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้ 3 ระดบัคือ
ระดบัสูงระดบักลางและระดบัต ่าซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้6 ระดบัคือ 

1.3.1) ระดบัสูงอยา่งสูง ไดแ้ก่ ผูดี้เก่าและ ไดรั้บมรดกจ านวนมาก 
1.3.2) ระดบัสูงอยา่งต ่า ไดแ้ก่ ผูบ้ริการระดบัสูง 
1.3.3) ระดบักลางอยา่งสูง ไดแ้ก่ ผูไ้ดรั้บความส าเร็จในอาชีพ 
1.3.4) ระดบักลางอยา่งต ่า ไดแ้ก่ พนกังานและขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ 
1.3.5) ระดบัต ่าอยา่งสูงไดแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงานและมีทกัษะพอสมควร 
1.3.6) ระดบัต ่าอยา่งต ่าๆไดแ้ก่กรรมกรท่ีมีรายไดต้  ่า 
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ซ่ึงชั้นของสังคมนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากสาหรับการแบ่งส่วนตลาดสินค้าการ
ก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์การโฆษณาการให้บริการและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆแต่ละชั้น
ของสังคมจะแสดงความแตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละการบริโภคผลิตภณัฑ์ 

2) ปัจจยัดา้นสังคม (Social factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิงครอบครัวบทบาทและสถานะของผู ้
ซ้ือ 

2.1) กลุ่มอา้งอิง (Reference groups) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะ
มีอิทธิพลต่อทศันคติความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิงกลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 
ระดบัคือ 

2.1.1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแ้ก่ครอบครัวเพื่อนสนิทและเพื่อนบา้น 
2.1.2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group) ไดแ้ก่กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคมเพื่อนร่วม

อาชีพและร่วมสถาบนับุคคลกลุ่มต่างๆในสังคม 
กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้นการเลือกพฤติกรรมและการด ารงชีวิต

รวมทั้งทศันคติและแนวความคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึงตอ้ง
ปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพลนกัการตลาดควรทราบว่ากลุ่มอา้งอิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอย่างไรเช่น การเผยแพร่ศาสนาคริสต์แก่กลุ่มวยัรุ่นจะใช้
นกัร้องชั้นน าของไทยท่ีวยัรุ่นโปรดปรานร้องเพลงเผยแพร่ศาสนา 

2.2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัวการขาย
สินคา้อุปโภคจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทยจีนญ่ีปุ่นหรือยุโรปซ่ึงจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

2.3) บทบาทและสถานะ (Role and status) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่มเช่น
ครอบครัวกลุ่มอา้งอิงองคก์ารและสถาบนัต่างๆบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละกลุ่มเช่นในการเสนอขายวดีิโอของครอบครัวหน่ึงจะตอ้งวิเคราะห์วา่ใครมีบทบาทเป็นผูคิ้ดริเร่ิม
ผูต้ดัสินใจซ้ือผูมี้อิทธิพลผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

3)  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factor) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆไดแ้ก่อายขุั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัวอาชีพโอกาสทางเศรษฐกิจ
การศึกษารูปแบบการด ารงชีวติบุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล ดงัน้ี 

3.1) อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนัการแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคตามอายุประกอบดว้ยต ่ากวา่ 6 ปี 6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49 ปี 50-64 ปีและ 65 ปีข้ึน
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ไปเช่นกลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่นและรายการพกัผ่อน
หยอ่นใจ 

3.2) ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขั้นตอนการ
ด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัวการด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และ
พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกันวฎัจกัรชีวิตครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมี
ลกัษณะการบริโภคแตกต่างกนั 

ขั้นท่ี 1 เป็นโสด (Bachelor Stage) อยูใ่นวยัหนุ่มสาวคนกลุ่มน้ีจะมีภาระทางการเงิน
นอ้ยมกัจะซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวัสนใจดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจและสินคา้ตามความนิยม
เช่นเส้ือผา้เคร่ืองส าอางเคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 คู่สมรสใหม่ (Newly married couples) อยูใ่นวยัหนุ่มสาวและยงัไม่มีบุตรคน
กลุ่มน้ีมีอัตราการซ้ือและช่วงระยะเวลาการซ้ือสินค้าท่ีสุดมักจะซ้ือสินค้าถาวรเช่นรถยนต์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าเป็น เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 3 ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 1 (Full nest I) คนกลุ่มน้ีมกัจะซ้ือสินคา้ถาวรใชใ้น
บา้นมากท่ีสุดเช่นเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองซักผา้เคร่ืองดูดฝุ่ นและผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็กรวมทั้งมีความ
สนใจในผลิตภณัฑใ์หม่เป็นพิเศษแต่มีสภาพคล่องทางการเงินต ่า 

ขั้นท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 2 (Full nest II) บุตรคนเล็กอายุ 6 ขวบหรือมากกวา่ 6 
ขวบคนกลุ่มน้ีมีฐานะการเงินดีข้ึนภรรยาอาจท างานดว้ยเพราะบุตรเขา้โรงเรียนแลว้สินคา้ท่ีบริโภค
เช่นอาหารเส้ือผา้เคร่ืองเขียนแบบเรียนและรายการพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับบุตร 

ขั้นท่ี 5 ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 3 (Full nest III) บิดามารดาอายุมากและบุตรโตแลว้แต่
บุตรยงัไม่แต่งงานคนกลุ่มน้ีจะมีฐานะทางการเงินดีข้ึนสามารถซ้ือสินคา้ถาวรและเฟอร์นิเจอร์
ทดแทนของเก่าผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภคอาจเป็นรถยนต์บริการของทนัตแพทย์การพกัผ่อนและการ
ท่องเท่ียวท่ีหรูหราบา้นขนาดใหญ่กวา่เดิม 

ขั้นท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 (Empty nest I) บิดามารดาอายุมากมี
บุตรแยกครอบครัวและหวัหนา้ครอบครัวท างานอยูก่ลุ่มน้ีมีฐานะการเงินดีมีเงินเก็บอาจตอ้งยา้ยไป    

อยูใ่นอพาร์ทเมนตช์อบการเดินทางเพื่อพกัผอ่นบริจาคทรัพยบ์  ารุงศาสนาและช่วยเหลือ
สังคมแต่ไม่สนใจในผลิตภณัฑใ์หม่ 

ขั้นท่ี 7 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 2 (Empty nest II) บิดามารดาอายุมากบุตร
แยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแลว้กลุ่มน้ีจะมีการไดล้ดลงอาศยัอยู่ในบา้นจะซ้ือยา
รักษาโรคและผลิตภณัฑส์ าหรับผูสู้งอายุ 
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ขั้นท่ี 8 คนท่ีอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตหรือหยา่ขาดจากกนัและยงัท างานอยู่
คนกลุ่มน้ียงัมีรายไดอ้ยูพ่อใจการท่องเท่ียวแต่ตอ้งการขายบา้น 

ขั้นท่ี 9 คนท่ีอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตหรือหยา่ขาดจากกนัและออกจากงาน
แลว้กลุ่มน้ีจะมีรายไดน้อ้ยและค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาลตอ้งการความเอาใจใส่และ
การดูแลเป็นพิเศษ 

3.3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนัเช่นขา้ราชการจะซ้ือชุดท างานและสินคา้จ าเป็นประธาน
กรรมการบริษทัและภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูงหรือตั๋วเคร่ืองบินซ่ึงนักการตลาดจะศึกษาว่า
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจเพื่อท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดให้สนองความ
ตอ้งการใหเ้หมาะสม 

3.4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได ้ (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือโอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย
รายไดก้ารออมทรัพยอ์  านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงินนกัการตลาดตอ้งสนใจแนวโนม้
ของรายไดส่้วนบุคคลการออมและอตัราดอกเบ้ียถา้ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคนมีรายไดต้  ่ากิจการตอ้ง
ปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์การจดัจ าหน่ายการตั้งราคาลดการผลิตและสินคา้คงคลงัและวิธีการต่างๆ
เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงินหมุนเวยีน 

3.5) การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์
คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

3.6) รูปแบบการด ารงชีวิต (Life style) แบบการด ารงชีวิตข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมชั้น
ของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคลซ่ึงนักการตลาดเช่ือว่ารูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละ
บุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการรูปแบบการด ารงชีวิต (Life style) 

4) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจาก
ปัจจยัดา้นจิตวทิยาซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
สินคา้ปัจจยัภายในประกอบดว้ย 6 อยา่งโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1) การจูงใจ (Motivation) หมายถึงพลงัส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีภายในตวับุคคลซ่ึง
กระตุ้นให้บุคคลปฏิบติัการจูงใจเกิดภายในตวับุคคลแต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกเช่น
วฒันธรรมชั้นทางสังคมหรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุน้ให้เกิดความ
ตอ้งการ 

4.2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจดั
ระเบียบและตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีสร้างภาพท่ีมีความหมายซ่ึงการรับรู้เป็นกระบวนการของแต่
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ละบุคคลข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในเช่นความเช่ือประสบการณ์ความตอ้งการและอารมณ์นอกจากน้ียงัมี
ปัจจยัภายนอกคือส่ิงกระตุน้การรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการกลัน่กรองการรับรู้จะแสดงถึง
ความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่การไดเ้ห็นไดก้ล่ินไดย้นิไดร้สชาติและไดรู้้สึก 

4.3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมหรือความโน้ม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาการเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับส่ิง
กระตุน้ (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่งเช่น
ทศันคติความเช่ือถือและประสบการณ์ในอดีต 

4.4) ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นเป็ปซ่ีสร้างให้เกิดความเช่ือว่าเป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่น ้ ามนัไร้
สารตะกัว่ในช่วงแรกผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือว่าการใช้น ้ ามนัไร้สารตะกัว่มีปัญหากบัเคร่ืองยนต์ซ่ึง
เป็นความเช่ือในดา้นลบท่ีนกัการตลาดตอ้งรณรงคเ์พื่อแกไ้ขความเช่ือท่ีผดิพลาด 

4.5) ทศันคติ (Attitudes) หมายถึงการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
บุคคลความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติท่ีมีผลต่อแนวคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ
หมายถึงความนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือใน
ขณะเดียวกนัความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติการเกิดของทศันคตินั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บ
กล่าวคือเกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้หรือความนึกคิดของบุคคลและเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอา้งอิงเช่นพอ่แม่เพื่อนบุคคลชั้นน าในสังคม เป็นตน้ 

รัชนีกร อุปแสน  (2547,น.166) กล่าวว่าปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นอาจ
แบ่งได ้4 ปัจจยัดว้ยกนัคือ 

1.  ปัจจยัทางชีวภาพคือองค์ประกอบต่างๆของร่างกายเช่นอะตอมฮอร์โมนกลา้มเน้ือ
โครโมโซมระบบประสาทซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมนุษยไ์ด้รับการถ่ายทอดทางชีวภาพจากบิดามารดามา
ตั้งแต่ก าเนิดหรือกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางพนัธุกรรมซ่ึงถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปยงัรุ่นลูก   
รุ่นหลาน 

2.  ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

3.  ปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยามีความส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์
โดยเฉพาะการอบรมเล้ียงดูการอบรมขดัเกลาทางสังคมเพื่อให้เป็นไปตามบรรทดัฐานและค่านิยม
ของแต่ละสังคมโดยผา่นตวัแทนของสังคมในระดบัต่างๆท าให้มนุษยมี์พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป
นอกจากน้ีการเรียนรู้ของมนุษยจ์ากประสบการณ์และโดยอาศยัการสังเกตจากตวัแบบต่างๆ ช่วยให้
มนุษยป์รับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มยิง่ข้ึน 
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4. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมวฒันธรรมเป็นระบบสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและมีการ
ถ่ายทอดโดยการเรียนรู้จากคนชั่วอายุหน่ึงไปยงัคนอีกชั่วอายุหน่ึงไปย ังคนอีกชั่วอายุหน่ึง
วฒันธรรมจึงมีความส าคญัมากในการก าหนดพฤติกรรมเช่นกลางวนัและกลางคืนท าให้มนุษยต์อ้ง
ปรับพฤติกรรมให้เขา้กบักาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงเพราะในบางฤดูกาลในบางประเทศกลางวนัอาจมี
มากกวา่กลางคืนและในท านองเดียวกนัในบางแห่งกลางคืนก็มีมากกวา่กลางวนัคนท่ีอยูอ่าศยัในพื้น
ราบก็จะมีกิจกรรมในดา้นการประกอบอาชีพต่างกบัคนท่ีอาศยับนพื้นท่ีสูงหรือคนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
ท่ีมีอากาศร้อนกบัคนท่ีอยูใ่นเขตอากาศหนาวก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นในเร่ืองอาชีพ
เคร่ืองแต่งกายอารมณ์สังคมเป็นตน้มนุษยเ์กิดมาในวฒันธรรมใดก็เรียนรู้วฒันธรรมนั้นเช่นใน
สังคมไทยมีวฒันธรรมในการทกัทายกนัโดยใชก้ารไหวด้งันั้นเม่ือคนไทยพบกนัก็จะไหวแ้ต่ฝร่ังจะ
ใชว้ธีิจบัมือหรือในหมู่บา้นบางแห่งในภาคอีสานซ่ึงค่อนขา้งจะแห้งแลง้แลว้ก็จะมีประเพณีแห่นาง
แมวหรือแห่บั้งไฟอาจ กล่าวโดยสรุปได้ว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี 2 ปัจจยั
ดว้ยกนัคือ 

1.  ปัจจยัภายในของบุคคล (Internal Variables) เป็นปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคและเป็นตวัควบคุมกระบวนการความคิดภายในทั้งหมดของผูบ้ริโภคจะมี
ดว้ยกนั 4ประการคือ 

 1.1  ความตอ้งการ (Needs) หมายถึง ส่ิงท่ีจ  าเป็นใดๆ ส าหรับร่างกายทางกายภาพ
หรือชีวภาพถา้พูดในแง่ความรู้สึกแลว้ความตอ้งการคือการขาดท่ีผูบ้ริโภคขาดในส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมี
ประโยชน์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีหรือท่ีปรารถนาท่ีอยากไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 1.2  แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ส่ิงกระตุน้หรือความรู้สึกท่ีเป็นสาเหตุดึงดูดใจท่ีท า
ให้บุคคลกระทาหรือมีพฤติกรรมในรูปแบบท่ีแน่นอนแรงจูงใจทาให้เราไดรู้้ถึงความตอ้งการของ
เราเองและเป็นการใหเ้หตุผลสาหรับการกระทาท่ีแสดงออกอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการดงักล่าว 

 1.3  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะบุคลิกภาพของมนุษยห์รือลกัษณะ
อุปนิสัยเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไดส้ร้างข้ึนในตวัของบุคคลท่ีท าใหบุ้คคลแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป 

 1.4  การรับรู้ (Awareness) หมายถึงการมีความรู้ในบางส่ิงบางอยา่งโดยผา่นประสาท
สัมผสัทั้งหา้หรือการตีความหมายของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงการรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงมากท่ีสุดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกของบุคคล 

2.  ปัจจยัภายนอกของบุคคล (External Variables) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค
ทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายในตวับุคคล
เป็นอนัดบัแรกก่อนปัจจยัภายนอกของบุคคลอิทธิพลดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 ประการดว้ยกนัคือ 
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 2.1  อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) เป็นอิทธิพลท่ีเกิดจากสมาชิกใน
ครัวเรือน 

 2.2 อิทธิพลของสังคม (Social Influences) เป็นผลลพัธ์จากการติดต่อกนัของบุคคล
กบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัวและธุรกิจซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลจากกลุ่มเพื่อน
กลุ่มคนรู้ใจกลุ่มดารานกัแสดง 

 2.3  อิทธิพลของธุรกิจ (Business Influences) เป็นการติดต่อโดยตรงของบุคคลท่ีมี
ธุรกิจไม่วา่จะเป็น ณ สถานท่ีของร้านคา้หรือโดยผา่นทางการขายโดยใชบุ้คคลและโฆษณาก็ตาม 

 2.4  อิทธิพลของวฒันธรรม (Cultural Influences) เป็นความเช่ือของบุคคลท่ีมีอยูใ่น
ตวัของบุคคลและการลงโทษในสังคมท่ีพฒันาข้ึนอยูต่ลอดเวลาดว้ยระบบของสังคมนั้น 

 2.5  อิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายได ้(Economic or Income Influences)
เป็นขอ้จ ากดัหรือตวัก าหนดท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในรูปของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัภายนอกของบุคคลดงัท่ีกล่าวมาผูบ้ริโภคไม่สามารถควบคุมหรือก าหนดการ
เกิดข้ึนของผลกระทบไดเ้ช่นเดียวกบัปัจจยัท่ีอยูภ่ายในบุคคลบุคคลไม่สามารถก าหนดรูปแบบของ
พฤติกรรมโดยตรงส าหรับสมาชิกในครอบครัวกลุ่มบุคคลในสังคมวฒันธรรมและอ่ืนๆ ไดปั้จจยั
ดังกล่าวมานั้ นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าการบริการทางการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวแต่ละบุคคลท าให้พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการเดินทางตลอดจนการเลือกซ้ือ
รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไปดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเพื่อน าขอ้มูลไปสู่ขอบเขตการวิจยัท่ีถูกตอ้ง 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฤติกรรมเปิดรับข่าวสาร 
ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงจากการท่ีไดค้น้หาขอ้มูลงานวิจยัต่างๆ 
ผูว้จิยัไดน้ ามารวบรวมในส่วนของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี และน ามาประมวลเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

สุวรรณ มาศเมฆ (2540, น. 1-2) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจในการใช้
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่อการ
ด าเนินภารกิจเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยศึกษาจากอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา
จ านวน18 แห่งกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 283 คนไดผ้ลสรุปดงัน้ีคืออาจารยมี์ความคาดหวงัประโยชน์ท่ี
ไดรั้บอยา่งสูงและมีความพึงพอใจจากการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในระดบัสูงเช่นกนัดว้ยแต่กลบัไม่
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มีความพึงพอใจกบับริการท่ีใหค้วามคาดหวงัต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตดว้ยเช่นกนั     

มณีวลัย ์เอมะอมร (2541, น. 1-2) ไดศึ้กษาเร่ืองอินเทอร์เน็ต: การใชป้ระโยชน์และ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีเป็นคนไทยเป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาดูว่าผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจะมีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและมีอะไรจะ
พฒันาคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการไดม้ากข้ึนโดยศึกษาจากผูใ้ชจ้  านวน 400 คนโดยพบวา่
ผูใ้ช้เป็นคนท่ีอายุต  ่ากว่า 25 ปี เป็นส่วนใหญ่และมกัใช้เพื่อหาข่าวสารใหม่ๆ เพื่อความบนัเทิง
รองลงมาคือศึกษาค้นควา้และวิจยัส่วนในเร่ืองของความพึงพอใจในอินเทอร์เน็ตแม้ไม่แน่ใจ
เก่ียวกบัหนา้ท่ีบริการและการติดต่อส่ือสาร     

อรพินจิร วฒันศิริ (2541, น. 1-2) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชป้ระโยชน์จากส่ืออินเทอร์เน็ตของ
นกัศึกษาปริญญาโทศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งมหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากส่ืออินเทอร์เน็ตรวมถึงการไดรั้บประโยชน์จากส่ือรวมทั้ง
ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อส่ือว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งไรตลอดจนศึกษาถึงแนวโนม้ในการพฒันาส่ือ
ใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการศึกษาโดยเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากมหาวิทยาลยัของรัฐและ
เอกชนรวม 10 แห่งจ านวน 250 ชุดผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกบัการใช้ประโยชน์จากส่ือ
อินเตอร์เน็ตคือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์คือเพศอายุและอาชีพและพบวา่การใชป้ระโยชน์ของส่ือ
อินเทอร์เน็ตนั้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ มากกว่าประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาแต่ในเร่ืองของความเช่ือถือกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 

น ้ าทิพย ์ส าเภาประเสริฐ (2543, น. 1-2) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูใ้ชใ้น
ระยะเร่ิมตน้ในเขตกรุงเทพมหานครกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสารพบวา่
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครมีความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ตระดบัปานกลางได้แก่ 2-3
สัปดาห์และมีระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในระดบัปานกลางไดแ้ก่ 2 ชัว่โมงต่อคร้ังพบวา่กลุ่ม
ตัวอย่างนิยมใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุดรองลงมาได้แก่การสืบค้นข้อมูลด้วย
ไฮเปอร์เทก็ซ์นอกจากนั้นยงัพบอีกวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่เพศอายุระดบัรายไดร้ะดบั
การศึกษาอาชีพและการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

ธนสัถ ์เกษมไชยานนัท์ (2544, น. 1-2) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์
(Web-sites) ของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
เวบ็ไซตคื์อลกัษณะทางประชากรศาสตร์นัน่คือเพศอายุการศึกษาอาชีพและรายไดน้อกจากน้ียงัพบ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงในร้อยละ 50 เท่ากนัซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นบทท่ี 5 วา่ปัจจุบนั
ผูห้ญิงมีความต่ืนตวัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากข้ึน 
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อริชยั อรรคอุดม (2545, น. 1-2) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัความพึงพอใจและการใช้
บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาต าแหน่งงานและสมคัรงานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัประโยชน์จากการใช้บริการหาต าแหน่งงาน
และสมคัรงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับสูงซ่ึงคาดหวงัในเร่ืองการได้รับขอ้มูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวประหยดัค่าใช้จ่ายและคาดหวงัจะได้งานท่ีพอใจท่ีสุดนอกจากน้ียงัพบว่า
พฤติกรรมในการใชบ้ริการหาต าแหน่งงานและสมคัรงานผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
ตวัอย่างทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั้งด้านเพศอายุอาชีพรายได้มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการหาต าแหน่งงานและสมคัรงานผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในส่วนของ
ความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจในระดบัสูงคือพึงพอใจในเร่ืองการประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์และสามารถสมคัรงานใน
ต าแหน่งท่ีแตกต่างจากท่ีลงสมคัรในส่ืออ่ืน 

อรอุมา ศรีสุทธิพนัธ์ (2545, น. 1-2) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ืออินเทอร์เน็ตกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครมีความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตระดบัต ่าเพียง  1-3 คร้ังต่อ
สัปดาห์และมีระยะเวลาในการเปิดรับอินเตอร์เน็ตใน 2 ชัว่โมงต่อคร้ังกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ตมาแลว้ 1-2 ปี และเวลาท่ีนิยมใชท่ี้สุดคือช่วงเวลากลางคืนโดยจะเปิดรับส่ือน้ีจากท่ีบา้น
มากท่ีสุดนอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้หาขอ้มูลข่าวสารหรือคน้ควา้
มากท่ีสุดส่วนรูปแบบการดาเนินชีวติกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยทา
มากท่ีสุดคือใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่องานหรือการศึกษาโดยมีความถ่ีในการทากิจกรรมน้ีเป็น
คร้ังคราว 

เดชา นนัทพิชยั (2548, น. 1- 2) ซ่ึงอธิบายไวว้า่ การแสวงหาสารสนเทศเป็นพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกของบุคคลและมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใด ๆ พยายามหาหนทางท่ีจะให้ไดรั้บ
สารสนเทศตามท่ีตอ้งการ โดยในปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นส่ือกลางในการแสวงหาและรับ
ขอ้มูลข่าวสาร อินเทอร์เน็ตนั้นมีลกัษณะของการส่ือสารแบบแสวงให้ขอ้มูลตามความสนใจของ
ผู ้ใช้ซ่ึงต่างจากส่ือประเภทอ่ืนท่ีส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางเดียวสู่ผู ้รับจึงกล่าวได้ว่าในส่ือ
อินเทอร์เน็ต ผูใ้ช้นั้นมีอ านาจควบคุมข่าวสารเองได ้อีกทั้งอินเทอร์เน็ตท าให้ผูใ้ช้มีพลงั มีอิทธิพล
ต่อสภาพแวดล้อมได้มากกว่าท่ีเคยได้รับจากส่ือในรูปแบบเดิม เพราะในส่ือน้ีผูใ้ช้จะเป็นผูผ้ลิต 
ผูก้ระท า และผูใ้ช้ในเวลาเดียวกนั กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีศกัยภาพมากกว่าโทรทศัน์ หรือส่ือ
ส่ิงพิมพท่ี์ส่งผ่านขอ้มูลทางเดียว (Passive) เพราะอินเทอร์เน็ตท าให้ผูใ้ช้สามารถเลือกชนิดของ
ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีเขาตอ้งการไดรั้บและสามารถตอบสนองมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ได ้ดงันั้น
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ความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการแสวงหาข่าวสารยอ่มข้ึนอยูก่บัเน้ือหา (Content) ท่ีได้
แสดงไวใ้นส่ือวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชส่ื้อไดม้ากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ีความ
ง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเกิดความพึงพอใจดว้ย  

นุชรีรัตน์  ขวญัคา (2549, น. 1-2) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าลักษณะการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอย่างนั้นมีการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองเช่นการแสวงหาเพื่อนต่างเพศความตอ้งการเขา้สู่จินตนาการ
ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมรวมถึงความตอ้งการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนนอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต 1-7 คร้ังต่อ
สัปดาห์โดยมีช่วงเวลาท่ีสะดวกคือช่วงเวลา 18.00 น. - 24.00 น. เน่ืองจากเป็นเวลาหลงัเลิกเรียนโดย
ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตท่ีบา้นมากท่ีสุดอีกทั้งส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถยืดหยุน่ในเร่ืองเวลาและสถานท่ีได้
ส่วนการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการตอบสนองความตอ้งการกบั
กิจกรรมต่างๆ บนส่ืออินเทอร์เน็ตได้แก่การร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มข่าวสารต่างๆ การ
ติดตามข่าวสารการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์การสั่งซ้ือสินค้าทางอินเตอร์เน็ตการใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมมากท่ีสุดคือการคน้หาขอ้มูลผา่น
ทางเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนขอ้มูลในการเรียนการศึกษาส าหรับการศึกษาด้านรูปแบบการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการศึกษาหาความรู้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต
มากท่ีสุด 

ยอดชาย  โคตรรุฉิน (2549, น. 1-2) การศึกษาปัจจยับางประการท่ีสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดัฉะเชิงเทราการศึกษาคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของครอบครัว  และความพึงพอใจในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า เพศ และ รายไดเ้ฉล่ียของ
ครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 6 

เนตรนภา  กองงาม (2551, น. 1-2) ไดท้  าการศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ 
และการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการหาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวเชียงใหม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเวลาหาขอ้มูลมากกว่า 5 คร้ัง ในแต่ละคร้ังใช้
เวลา 2-3 ชัว่โมง และจากการศึกษายงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจจากการเลือกใช้บริการ
เวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศไทยในดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัมาก โดยมี
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ความพึงพอใจเน้ือหา  การออกแบบ/การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ
ภาพประกอบ  ในส่วนของการใชป้ระโยชน์  กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหา
เก่ียวกบัประเทศไทยในดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัมาก โดยเฉพาะประโยชน์ใน
ด้านการให้ความบนัเทิงมากท่ีสุด และมีการใช้ประโยชน์ในด้านความรู้น้อยท่ีสุด  และจากการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรพบวา่อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารจากเวบ็ไซตท่ี์มี
เน้ือหาเก่ียวกบัประเทศไทย และอายุมีความสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์จากเวบ็ไซต์ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัประเทศไทย 

หฤทยั  วงศสิ์ทธิพนัธ์ุ  (2553) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
ผลการวิจยัพบว่า อายุ  ชั้นปีท่ีศึกษา  และ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา  

 นุสรา ผา้ยผา้ (2553, น. 1-2) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2” มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ท าการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต คือ เจตคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และ 
เพศ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรง และ ทางออ้มต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นปัจจยัตวั
อ่ืนได้แก่ ทกัษะการใช้อินเทอร์เน็ต ความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตและประโยชน์ของ
กิจกรรมอินเทอร์เน็ต  ตามล าดบั 

ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธ์ุ (2554, น. 1-2) ศึกษาเร่ืองผลของขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของขอ้มูลจากส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชข้อ้มูลจากส่ือออนไลน์ในการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้ส่ือ
ออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชส่ื้อ
ออนไลน์เพื่อคน้หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว แสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวก็ต่อเม่ือมีแผนท่ีจะเดินทาง
ท่องเท่ียว ใช ้Search Engine ในการคน้หาและเขา้ถึงขอ้มูล เขา้ชมขอ้มูลเก่ียวกบัรีวิวความคิดเห็น
ของผูท่ี้เคยใช้บริการและเลือกใช้ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์เน่ืองจากความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล  
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ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน ส่วนด้านกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดระหว่างอายุ สถานภาพ การศึกษา  อาชีพ และรายได้ พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ระหว่างเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกนั    ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในดา้นกลยทุธ์การตลาดเวบ็ไซต์
ท่องเท่ียวไทยระหว่างอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได ้พบว่า ไม่แตกต่างกนัยกเวน้ระหว่างเพศ
และระดบัการศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ชานนท ์ อรรคนิตย ์(2555, น. 1-2) ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของ
นกัศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาต่างสาขากนั มีพฤติกรรม
และความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 
     Zhou (1997, pp. 1-2) ศึกษาเร่ือง “Destination  Marketing :Measuring the Effectiveness 
of Brochures” โดยออกแบบแผน่พบั เพื่อใช่ส าหรับผูท่ี้คาดวา่จะเป็นนกัท่องเท่ียว (potential tourist) 
ท่ีตอ้งการขอ้มูลการเดินทางไป Frankenmuth จ านวน 2,400 ชุด และจดัส่งให้นักท่องเท่ียวทาง
ไปรษณียพ์ร้อมแบบสอบถาม ในช่วงปี 1992-1993 จ านวน 1,200 ชุด และปี 1993-1994 จ านวน
1 ,200 ชุด ตัวแปรในการศึกษาว ัดประสิทธิภาพของแผ่นพับคือข้อมูลพื้นฐานของผู ้อ่าน 
(นกัท่องเท่ียว) อิทธิพลการตดัสินใจซ้ือและอิทธิพลต่อการใชจ่้ายและประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีผา่น
มาผลการศึกษา  จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 2,400 ชุด ท่ีจดัส่งไปพร้อมแผ่นพบั ไดรั้บการ
ตอบกลบัมาจ านวน 1,192 ชุด คิดเป็นร้อยละ 49.7 พบวา่ในจ านวนน้ี 

1. ผูท่ี้เดินทางไป Frankenmuth หลงัจากท่ีอ่านขอ้มูลในแผน่พบัคิดเป็นร้อยละ 99 
2. ผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทางไป Frankenmuth หลกัจากท่ีอ่านขอ้มูลในแผน่พบัคิดเป็นร้อยละ 1 
3. ผูท่ี้เดินทางไป Frankenmuth และท าตามขอ้มูลในแผน่พบัคิดเป็นร้อยละ 50 
4. ใชแ้ผน่พบัระหวา่งการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 78 
ในประเด็นเร่ืองอิทธิพลต่อการใช้จ่ายในการเดินทางพบวา่แผ่นพบัมีอิทธิพลต่อการใช้

จ่ายในระดบัน้อยถึงปานกลางและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไป Frankenmuth ในระดบัปานกลาง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของแผน่พบัคือประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีผา่นมา (prior visit) การ
ใช้ประโยชน์จากแผ่นพบั ส่วนข้อมูลพื้นฐานของผูอ่้าน (นักท่องเท่ียว) เช่น อายุ รายได้และ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของแผ่นพบัในกระบวนการตดัสินใจท่องเท่ียว
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือขอ้มูลในแผ่นพบัควรเป็นการให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวมากกว่า
ขอ้ความเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเช่นควรมีแผนท่ีการเดินทางเวลาเปิดท าการ สถานท่ีจอด
รถ กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสถานท่ี เป็นตน้ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงพบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา
และรายได ้ท าให้ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัออกไปแนวคิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศซ่ึง
กล่าวถึงความตอ้งการและพฤติกรรมการแสวงหาท่ีชดัเจนลว้นแลว้แต่มีประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการท่ี
ตอ้งท าหนา้ท่ีตวักลางรวมไปถึงผูท่ี้พฒันาระบบให้กบัผูใ้ชก้ลุ่มต่างๆวา่ควรจะพฒันาระบบออกมา
เป็นเช่นไรให้สอดคลอ้งกบักระบวนการแสวงหาสารสนเทศเน่ืองจากภายในกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศนั้นผูใ้ช้มีความพยายามในการแสวงหามากหรือน้อยเพียงใดข้ึนว่าความสามารถของ
ระบบสืบคน้ในด้านกระบวนการน าส่งของระบบ (Delivery of Information System) และ
กระบวนการให้บริการ (Delivery of Information Services) แนวคิดเร่ืองกระบวนการส่ือสารบน
อินเทอร์เน็ตซ่ึงกล่าวถึงลกัษณะการส่ือสารแบบมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ในการส่ือสารบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผูส่้งสารสามารถท่ีจะกลบักลายมาเป็นผูรั้บสารไดใ้นขณะเดียวกนัผูรั้บสารก็
สามารถท่ีจะเป็นผูส่้งสารได้เช่นกนั ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือ ได้แก่ การ
เลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ การเลือกรับรู้หรือตีความ  การเลือกจดจ า ตลอดจนการศึกษา ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมเลือกรับส่ือและเน้ือหาสาร แนวคิดและทฤษฏีความตอ้งการใชส่ื้อเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของผูใ้ช้ซ่ึงสามารถน ามาศึกษาการเปิดรับส่ือซ่ึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจ 
ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของแต่ละคน แตกต่างกนัไปตามความตอ้งการคุณประโยชน์ ลกัษณะของ
บุคคล ประสบการณ์ และสภาวะแวดลอ้มทั้งในด้านสังคม และเศรษฐกิจและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาใช้ในก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัไดแ้ก่ตวัแปรตน้และตวัแปร
ตามดงัหวัขอ้ท่ี 2.9 
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2.8  กรอบแนวคิด 
ในการศึกษาวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมี
กรอบแนวความคิดและตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในการวิจยัดงัน้ี 
 
ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                                     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
6. แหล่งท่ีมา (ทวปี)  
 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออนิเทอร์เน็ต 
เพือ่การท่องเที่ยว 

 

ความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การท่องเที่ยว 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
งานวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และ
การใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
ประกอบดว้ยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอเกาะพะงนัโดยมีล าดบัการเสนอกรอบ
แนวคิด และวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

3.1  ระเบียบวธีิวจิยั 
3.2  ประชากร และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ระเบียบวธีิวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีองคป์ระกอบวิธี

การศึกษา และวเิคราะห์ดงัน้ี 
1.  ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในอ าเภอเกาะพะ

งนั ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม ใชเ้พื่อเก็บขอ้มูล ส่วนบุคคล พฤติกรรม

การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว และความพึงพอใจต่อกรใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อกาท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

3.  การทดสอบเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล กบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
4.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล จะใชโ้ปรแกรม SPSS 
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3.2  ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย นกัท่องเท่ียวท่องชาวต่างชาติท่ีเขา้มา

ท่องเท่ียวในอ าเภอเกาะพะงนั จากสถิติของกรมการท่องเท่ียวแสดงวา่อ าเภอเกาะพะงนัมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 440,858 (กรมการท่องเท่ียวออนไลน์: เขา้ถึง 
12 มกราคม 2556 จาก  http://www.tourism.go.th/tourism/th/home/tourism.php?id=4) 
 

จ านวน กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ี ค  านวณโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane) 
 

 n  =    2Ne1

N


 

 
เม่ือ  n  คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  คือ ขนาดประชากร 
 e  คือ ค่าความคลาดคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
เม่ือ  แทนค่าดว้ยสูตรไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 

 N  =     
(.0025) 440,8581

440,858


 

 

        =   399.69 หรือ เท่ากบั 400 คน 

 
การสุ่มตวัอย่างของการวิจยัคร้ังน้ี ท าโดยใช้เทคนิคการสุ่มตามสะดวก (Convenience 

Sampling) เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ต้องการรบกวนความเป็นส่วนตวัของกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้ได้
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความเตม็ใจและมีความสะดวกท่ีจะให้ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไป
ขอเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวบริเวณชายหาดของเกาะพะงนัดว้ยตนเอง หลงัจากนั้น
จึงท าการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามก่อนน ามาท าการ
ประมวลผล และวเิคราะห์ผลต่อไป 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามภาษาไทยโดยประกอบไปดว้ยค าถาม

ปลายเปิด (Open-Ended Question) และค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ทั้งหมดแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนโดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้และ แหล่งท่ีมา รวม 6 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นค าถามปลายปิดมีค าตอบ
ใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ   

ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวของกลุ่ม
ตวัอย่างประกอบด้วย  การใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ การใช้
บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อวนั  ระยะเวลาท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
ในแต่ละคร้ัง   และ ช่วงเวลาใดท่ีใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
ค าถามปลายเปิดให้เติมค าตอบ และ ค าถามปลายปิดมีค าตอบให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ  รวม         
4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3  ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของ
กลุ่มตวัอยา่งเป็นค าถามแบบมาตรประเมินค่า 1-5  ของ Likert (Likert’s rating scale) จ  านวน 10 ขอ้
โดยก าหนดให ้

5  =  พอมากท่ีสุด 
4  =  พอใจ 
3  =  ปานกลาง 
2  =  ไม่พอใจ 
1  =  ไม่พอใจมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการส่ือออนไลน์เพื่อการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งเป็นค าถามแบบมาตรประเมินค่า 1-5  ของ Likert (Likert’s rating scale) 
จ านวน 10 ขอ้  โดยก าหนดให ้

5  =  มากท่ีสุด 
4  =  มาก 
3  =  ปานกลาง 
2  =  นอ้ย 
1  =  นอ้ยท่ีสุด 
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3.4  การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรม  ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจริงดงัต่อไปน้ี 

1.  ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึน เสนอต่ออาจารยป์ระทีป  
วิจิตรศรีไพบูลย ์หวัหนา้สาขาวิชามลัติมีเดียและอาจารยป์ระจ าวิชาแผนกสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกวิทยาเขตจกัร ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางด้านส่ือออนไลน์เพื่อการ
ท่องเท่ียวเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย และน า
ค าแนะน าจาก อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาท าการปรับปรุงขอ้ค าถามก่อนน าไปทดลองเก็บ
ขอ้มูล (Pilot test) ในขั้นตอนต่อไป 

2.  ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการวิจยัไป
ทดลองใชเ้ก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (Pilot-Test) จ านวน 30 คน
แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการแบบสัมประสิทธ์ิอัลฟา        
α-Coefficient ของครอนบาค (Cronbach, 1970) ดงัน้ี 

 

    =      2
1

2
1

S

)S1
1-k

k
(

 

 
α แทนค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
k แทนจ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
Σ S1

2      แทนผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
S1

2       แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
พบวา่แบบสอบถามโดยรวมมีค่า เช่ือมัน่ 0.76 ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ระดบัสูง จึงถือวา่แบบสอบถาม
ชุดน้ีมีความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้
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3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจ ัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม

(Questionnaire) ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวบนชายหาดท่ีมีช่ือเสียงของเกาะพะงนั 
ได้แก่ หาดร้ินใน หาดร้ินนอก  หาดบ้านค่าย  และน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาหาค่าสถิติโดยผ่าน
โปรแกรม SPSS  แลว้น ามาวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดผ้ลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปSPSS for Windows 
(Statistical Package for the Social Sciences for Windows) ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม 
2. บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัแบบสอบถามลงไปในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows  
3. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
 3.1  แบบสอบถามตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ และ แหล่งท่ีมา (ทวีป) ท าการวิเคราะห์และน าเสนอด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ  

 3.2  แบบสอบถามตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว ท าการวิเคราะห์และน าเสนอด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ 

 3.3  แบบสอบถามตอนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียว ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยก าหนดการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

4.21-5.00 =    พอใจมากท่ีสุด 
3.41-4.20  =     พอใจ 
2.61-3.40   =    ปานกลาง 
1.81-2.60   =    ไม่พอใจ 
1-1.80    =     ไม่พอใจมากท่ีสุด 

 3.4 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคในการส่ือออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียว ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยก าหนดการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
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4.21-5.00 =    มากท่ีสุด 
3.41-4.20  =     มาก 
2.61-3.40  =    ปานกลาง 
1.81-2.60  =    นอ้ย 
1 -1.80  =   นอ้ยท่ีสุด               

 3.5  ผูว้จิยัใชส้ถิติ t-test และ สถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานของ
การวจิยั 
 
 
 
 
 
 DPU



 
 

บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 

การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี”
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวและความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในอ าเภอ
พะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการ
ส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเพียงคร้ังเดียว การเก็บ
รวบรวมในคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีคือ 
แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด โดยเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2555 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อกรท่องเท่ียว 
 ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนที่ 1  เป็นการศึกษาเกีย่วกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ อนัประกอบด้วยตารางที่ 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของเพศ  
ตารางท่ี 4.2 จ  านวนและร้อยละของอาย ุ 
ตารางท่ี 4.3 จ  านวนและร้อยละของระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี 4.4 จ  านวนและร้อยละของอาชีพ 
ตารางท่ี 4.5 จ  านวนและร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.6 จ  านวนและร้อยละของแหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 204 51.0 

หญิง 196 49.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.1 เพศท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 204 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.0 และเป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 
 

ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยละของอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 28 7.0 

21-30 ปี 142 35.5 

31-40 ปี 68 17.0 

41-50 ปี 94 23.5 

51 ปี ข้ึนไป 68 17.0 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.2 อายุของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี จ  านวน 142 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อายุ 31-40 ปี จ  านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ17.0 อาย ุ51 ปี ข้ึนไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และอายุต  ่ากวา่ 20 ปี 
จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยละของระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 172 43.0 

ปริญญาตรี 68 17.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 160 40.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ
40.0 และปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของอาชีพ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ 1 8 2.0 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 2 20 5.0 

นกัศึกษา 3 238 59.5 

พนกังานบริษทั 4 30 7.5 

ธุรกิจส่วนตวั 5 46 11.5 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 6  58 14.5 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.4 อาชีพของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น นกัศึกษา จ านวน 238 
คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 พนักงานบริษทั จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และขา้ราชการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 26 6.5 

10,000-30,000 บาท 86 21.5 

30,001-50,000 บาท 168 42.0 

50,001 บาทข้ึนไป 120 30.0 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.5 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 30,001-
50,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ 50,001 บาทข้ึนไปจ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ  30.0  10,000-30,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ ต ่ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของแหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียว 
 

ท่านเป็นนักท่องเทีย่วของทวีปใด จ านวน ร้อยละ 

เอเชีย 60 15.0 

ยโุรป 58 14.5 

อเมริกา 130 32.5 

ออสเตรเลีย 124 31.0 

แอฟริกา 28 7.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 แหล่งท่ีมาของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มาจาก ทวีปอเมริกา 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือทวปีออสเตรเลียจ านวน 124 คน ร้อยละ 31.0 ทวีป
เอเชีย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ทวีปยุโรป จ านวน 58 คนจ านวน 14.5 และทวีปแอฟริกา 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว อนัประกอบดว้ย 
ตารางท่ี 4.7  จ านวนและร้อยละของใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย

ประมาณ/สัปดาห์ 
ตารางท่ี 4.8  จ านวนและร้อยละของระยะเวลาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

ท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อวนั 
ตารางท่ี 4.9  จ านวนและร้อยละของระยะเวลาท่ีท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวใน

แต่ละคร้ัง 
ตารางท่ี 4.10 จ  านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว

บ่อยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียประมาณ/
สัปดาห์ 
 

ใช้บริการอนิเทอร์เน็ตเพือ่การท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ จ านวน ร้อยละ 

7 – 10 คร้ังต่อสัปดาห์ 172 43.0 
4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์ 68 17.0 
1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 102 25.5 

1 คร้ังต่อเดือน 58 14.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7  ระดบัการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียประมาณ
สัปดาห์ละ ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น 7 – 10 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.0รองลงมาคือ 1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5   4 – 6 คร้ังต่อ
สัปดาห์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 จ านวนและร้อยละของระยะเวลาการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย
ต่อวนั 
 

ใช้บริการอนิเทอร์เน็ตเพือ่การท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยวนัละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 20 5.0 
1 – 2 ชัว่โมงต่อวนั 106 26.5 
2 – 3 ชัว่โมงต่อวนั 90 22.5 

มากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั 184 46.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8  ระดบัการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อวนั ของ
ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มากกว่า 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
รองลงมาคือ 1 – 2 ชัว่โมงต่อคร้ัง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  2 – 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9  จ านวนและร้อยละของระยะเวลาท่ีท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง 
 

ระยะเวลาที่ท่านใช้อนิเทอร์เน็ตเพือ่การท่องเที่ยวในแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง 75 18.8 
1 – 2 ชัว่โมงต่อคร้ัง 82 20.5 
2 – 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง 115 28.8 

มากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง 128 32.0 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.9  ระดบัของระยะเวลาท่ีท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละ
คร้ัง ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อคร้ังจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.0 รองลงมาคือ 2 – 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  1 – 2 ชัว่โมงต่อคร้ัง 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ20.5 และ น้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง จ านวน 75 คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 จ านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุด 
 

ช่วงเวลาใดทีใ่ช้บริการอินเทอร์เน็ตเพือ่การท่องเที่ยวบ่อยที่สุด จ านวน ร้อยละ 

06.00 – 12.00น. 166 41.5 
12.01 – 16.00น. 44 11.0 

16.01 – 20.00น. 92 23.0 

20.01 – 24.00น. 62 15.5 

00.01 – 06.00น. 36 9.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.10  ระดบัของช่วงเวลาท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อย
ท่ีสุด ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 06.00 – 12.00น. จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 
รองลงมาคือ 16.01 – 20.00น. จ านวน 92 คิดเป็นร้อยละ 23.0  20.01 – 24.00น. จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ15.5  12.01 – 16.00น. จ านวน   44 คนคิดเป็นร้อยละ 11.0 และ 00.01 – 06.00น. จ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 3  เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย    

ตารางท่ี 4.11   จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

ในการวดัค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจประโยชน์จากการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียว มีเกณฑว์ดัดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 คะแนน มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 คะแนน มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 คะแนน ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 คะแนน นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 คะแนน นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.11  จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 

ความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่ 
การท่องเทีย่ว 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

mean S.D. ระดบั 

  ด้านการใช้งาน : 

(1) ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย 102 172 102 18 6 3.87 .899 มาก 

(25.50) (43.00) (25.50) (4.50) (1.50) 
(2) มีความสะดวกในการ
คน้หาต าแหน่งงานท่ีสนใจ 

96 200 88 16  - 3.94 .786 มาก 
(24.00) (50.00) (22.00) (4.00)  - 

(3) มีความรวดเร็วในการ
ติดต่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก
เวบ็ไซต ์

120 184 78 18  - 4.02 .822 มาก 
(30.00) (46.00) (19.50) (4.50)  - 

  ด้านรายละเอยีด : 

(4) ไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวท่ี
ท่านสนใจ 

146 170 76 6 2 4.13 .803 มาก 

(36.50) (42.50) (19.00) (1.50) (0.50) 

(5) ท่านไดรั้บการอธิบายถึง
รายละเอียดแพคเก็จทวัร์ท่ี
ตรงตามความตอ้งการ 

156 148 86 10  - 4.13 .831 มาก 
(39.00) (37.00) (21.50) (2.50)  - 

(6) ท่านไดรั้บขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริษทั
ท่องเท่ียวตรงตามความ
ตอ้งการ 

84 150 120 40 6 3.67 .967 มาก 
(21.00) (37.50) (30.00) (10.00) (1.50) 

(7) ท่านไดท้ราบขอ้มูล
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ทนัสมยั(Update) อยู่
ตลอดเวลา 

104 162 94 18 22 3.77 1.058 มาก 

(26.00) (40.50) (23.50) (4.50) (5.50)    

  ด้านผลลพัธ์ : 

  (8) ท่านไดรั้บขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริษทัท่องเท่ียว
ตรงตามความตอ้งการโดย
ละเอียด 

146 118 84 18 34 3.81 1.220 มาก 

(36.50) (29.50) (21.00) (4.50) (8.50)    
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 
ความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ

อนิเทอร์เน็ตเพือ่ 
การท่องเทีย่ว 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

mean S.D. ระดบั 

  (9) ท่านไดรั้บขอ้มูลทัว่ไปเช่น 
แหล่งท่องเท่ียว โรงแรม ท่ีพกั 
รีสอร์ท เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

132 
(33.00) 

134 
(33.50) 

116 
(29.00) 

16 
(4.00) 

2 
(0.50) 

3.95 .908 มาก 

  (10) การใหบ้ริการขอ้มูล
ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

112 
(28.00) 

164 
(41.00) 

110 
(27.50) 

14 
(3.50) 

 - 3.94 .832 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ความพึงพอใจประโยชน์จากการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ

การท่องเท่ียว สามารถจ าแนก ไดด้งัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึง คือ ไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวท่ีท่านสนใจ มีค่าเฉล่ีย 
4.13 และ ท่านไดรั้บการอธิบายถึงรายละเอียดแพคเกจทวัร์ท่ีตรงตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.13 
ล าดบัท่ีสอง คือ มีความรวดเร็วในการติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต์ มีค่าเฉล่ีย 4.02 ล าดบัท่ี
สาม คือ ท่านไดรั้บขอ้มูลทัว่ไปเช่น แหล่งท่องเท่ียว โรงแรม ท่ีพกั รีสอร์ท เพียงพอต่อการตดัสินใจ 
มีค่าเฉล่ีย 3.95  สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอย่างมี ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 1.969 

 

ส่วนที่ 4  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวอัน
ประกอบด้วย 

ตารางท่ี  4.12 จ านวนและร้อยละของปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 

ในการวดัค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียว มีเกณฑว์ดัดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 คะแนน นอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 คะแนน นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 คะแนน ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 คะแนน มาก 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 คะแนน มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.12 จ านวนและร้อยละของปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
บริการส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่

การท่องเทีย่ว 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

mean S.D. ระดบั 

(1) ปัญหาไม่เขา้ใจภาษาท่ีใช้
ส่ือสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

12  - 112 122 154 4.23 .840 นอ้ยท่ีสุด 

(3.00)  - (28.00) (30.50) (38.50)    

(2) ปัญหาไม่เขา้ใจวธีิการใช้
คอมพิวเตอร์ 

14  - 118 98 170 4.01 .817 นอ้ย 

(3.50)  - (29.50) (24.50) (42.50)    

(1.00)  - (19.50) (34.00) (45.50)    

(3) ขอ้มูลการท่องเท่ียวใน
อินเทอร์เน็ตเขา้ถึงยาก 

14  - 86 132 168 3.45 .827 ปานกลาง 

(3.50)  - (21.50) (33.00) (42.00)    
(4) ขอ้มูลการท่องเท่ียวใน
อินเทอร์เน็ตมีความซบัซอ้น
เขา้ใจยาก 

4  - 78 136 182 3.78 .749 นอ้ย 

(5) ขอ้จ ากดัของเครือข่าย
โรงแรม  รีสอร์ทท่ีพกัท่ีได้
ชดัเจน 

8  - 118 118 156 3.90 .819 นอ้ย 

(2.00)  - (29.50) (29.50) (39.00)    

(6) ขอ้จ ากดัดา้นความ
ปลอดภยัในการซ้ือแพคเกจ
ท่องเท่ียวผา่นทางบตัร
เครดิต 

22  - 82 112 184 3.50 .840 นอ้ย 

(5.50)  - (20.50) (28.00) (46.00) 
   

(7) รายละเอียดของ
หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว
นอ้ยเกินไป 

6  - 70 144 180 3.23 .757 ปานกลาง 

(1.50)  - (17.50) (36.00) (45.00)    

(8)  มีขอ้มูลจ ากดัในการให้
รายละเอียดขอ้มูล 

8  - 70 208 114 3.85 .827 นอ้ย 

(2.00)  - (17.50) (52.00) (28.50)    
(9)  การหาขอ้มูลท่องเท่ียว
ท าไดอ้ยากเพราะไม่รู้จกัช่ือ
เวบ็ไซต ์

6  - 74 202 118 3.30 .817 ปานกลาง 

(1.50)  - (18.50) (50.50) (29.50)    
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
บริการส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่

การท่องเทีย่ว 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

mean S.D. ระดบั 

(10)  ช่ือเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานในการท่องเท่ียว
หรือของหน่วยงานไม่
น่าเช่ือถือเท่าท่ีควร 

32  - 136 48 184 4.25 .798 นอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม = 3.75 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ปัญหาและอุปสรรคในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย= 3.75) สามารถเรียงล าดบัปัญหาท่ีพบมากคือ  “รายละเอียดของ
หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวน้อยเกินไป” ในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย =3.23) “การหาขอ้มูล
ท่องเท่ียวท าไดอ้ยากเพราะไม่รู้จกัช่ือเวบ็ไซต”์ (ค่าเฉล่ีย= 3.30)  ขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ต
เขา้ถึงยาก (ค่าเฉล่ีย= 3.45) ตามล าดบัดงันั้นอาจสรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมี ปัญหาและอุปสรรคในการ
ใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย  3.75 

 

ส่วนที ่5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ

ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
1.1  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ                          

การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
 1.1.1 นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี มี เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียแตกต่างกนั  
H0: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดย

เฉล่ียไม่แตกต่างกนั      
Ha: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดย

เฉล่ียแตกต่างกนั   
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดย Independent t-test ใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม
เป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) 
นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.13  ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตดา้นระยะเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 
 
ตวัแปรที่ศึกษา เพศ t df Sig 

ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 
ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสปัดาห์ 4.86 0.594 4.02 0.732 2.259 398 .024* 
ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั 4.90 0.771 4.71 0.884 2.158 398 .031* 
ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง 4.91 0.335 4.76 0.480 3.571 398 .000* 

 
หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่   ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเพศของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า  พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชเ้ฉล่ียเป็นชัว่โมง และ(3) ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงมีค่า 
Significant (Sig.) เท่ากบั 0.024, 0.031, 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน Ho และ
ยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ การท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง และระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกนัเตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี           ระดบั .05 

1.1.2 นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี มี เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นดา้นช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั  

H0: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกนั 

Ha:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
แตกต่างกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
 

ตารางที ่4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตดา้นช่วงเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศของนกัท่องเท่ียว 

N = 400 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการอินเทอร์เน็ตเพือ่
การท่องเที่ยวบ่อยทีสุ่ด 

เพศ รวม 

ชาย หญงิ 
06.00 – 12.00น. 21% 21% 42% 
12.01 – 16.00น. 7% 5% 11% 
16.01 – 20.00น. 12% 11% 23% 
20.01 – 24.00น. 8% 8% 16% 
00.01 – 06.00น. 4% 6% 9% 

รวม 51% 49% 100% 
       
หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 
เพศแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านช่วงเวลาท่ีใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.2  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ                          
การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

 1.2.1 นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียแตกต่างกนั  

H0: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดย
เฉล่ียแตกต่างกนั 

Ha: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดย
เฉล่ียแตกต่างกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ใช้กลุ่มตวัอย่างตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.15   ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตดา้นระยะเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียวจ าแนกตามอายขุองนกัท่องเท่ียว 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์      

ระหวา่งกลุ่ม 35.055 4 8.764 26.042 .000* 
ภายในกลุ่ม 132.926 395 .337   
รวม 167.981 399    

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง      
ระหวา่งกลุ่ม 20.196 4 5.049 8.124 .000* 
ภายในกลุ่ม 245.498 395 .622   
รวม 265.694 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั      
ระหวา่งกลุ่ม 8.402 4 2.101 14.252 .000* 
ภายในกลุ่ม 58.219 395 .147   
รวม 66.621 399    

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวด้านระยะเวลา จ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็น
ชัว่โมง และระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงมีค่า Significant (Sig.) เท่ากบั 0.000,0.000,0.000  
ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐานวิจยั Haหมายความวา่ นกัท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลา
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมง และระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึง
ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียด
ดงัตาราง 4-15 

 
ตารางที ่4.16  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งอายุและ พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 
 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเที่ยว 

X  อายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.81 - 

 
0.77 

(.278) 
0.22 

(.381) 
0.06 

(.997) 
0.73 

(.394) 
20-30 ปี 4.04 - 

 
- 
 

0.55 
(.000)* 

0.73 
(.000)* 

0.02 
(.998) 

31-40 ปี 4.59 - 
 

- 
 

- 
 

0.16 
(.000)* 

0.51 
(.001)* 

41-50 ปี 4.75 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.67 
(.000)* 

51 ปีข้ึนไป 4.08 - - - - - 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.75 - 

 
0.24 

(.550) 
0.030 

(1.000) 
0.58 

(.054) 
0.21 

(.840) 
20-30 ปี 4.99 - 

 
- 
 

0.27 
(.107) 

0.82 
(.000)* 

0.03 
(1.000) 

31-40 ปี 4.72 - 
 

- 
 

- 
 

0.55 
(.024)* 

0.24 
(.621) 

41-50 ปี 4.17 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.79 
(.002)* 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเที่ยว 

X  อายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

51 ปีข้ึนไป 4.96 - - - - - 
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.89 - 

 
0.06 

(.955) 
0.28 

(.003)* 
0.03 

(.999) 
0.08 

(.944) 
20-30 ปี 4.95 - 

 
- 
 

0.34 
(.000)* 

0.09 
(.867) 

0.02 
(.999) 

31-40 ปี 4.61 - 
 

- 
 

- 
 

0.25 
(.037)* 

0.36 
(.000)* 

41-50 ปี 4.86 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.11 
(.865) 

51 ปีข้ึนไป 4.97 - - - - - 

 
หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลา
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง  31-40  ปีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์แตกต่างกับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-30 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง31-40 ปี 
มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์  
(X = 4.59) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปี (X =4.04)กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี            
มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์
แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-30  ปีและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 31-40 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ (X = 4.75) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ     
20-30 ปี (X =4.59) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 36-45 ปี (X = 4.04) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 51  ปีข้ึน
ไป มีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็น
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สัปดาห์แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ  31-40  ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41-50 ปีอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหว่าง51 ปีข้ึนไปมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ (X = 4.08) นอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อาย ุ31-40 ปี (X =4.59) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41-50 ปี (X = 4.75) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นวนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง  41-50  ปีมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20-30 ปีและกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายุ 31-40 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มี
พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์           
(X = 4.17) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปี (X =4.99) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 36-45 ปี (X = 
4.72) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 51  ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 41-50 ปีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง51 ปีข้ึนไปมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ (X = 4.96) มากกว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41-50 ปี (X = 4.17) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นชัว่โมงกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31-40  ปี มีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี
และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 31-40  ปี มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ต
เฉล่ียเป็นรายชั่วโมง ( X = 4.61) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ น้อยกว่า 20 ปี ( X =4.89) และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี (X =4.95) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง  41-50  ปีมีพฤติกรรมการ
ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์แตกต่างกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุ 31-40 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง             
41-50 ปี มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็น
สัปดาห์ ( X = 4.86) มากกวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 36-45 ปี ( X = 4.61) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง     
51  ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นสัปดาห์แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 31-40 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 51ปีข้ึนไปมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะ 
เวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ (X = 4.97) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (X =4.61)  
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1.2.2   นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั  
H0:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตไม่

แตกต่างกนั 
Ha: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดย

เฉล่ียแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ค่าโดยใชว้ิธีทางสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชก้บัช่วงอายขุองนกัท่องเท่ียว 

N = 400 
ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ
ท่องเทีย่วบ่อยทีสุ่ด 

อายุ 
รวม 

ต ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปี ขึน้ไป 

06.00 – 12.00น. 1% 7% 16% 10% 8% 42% 
12.01 – 16.00น. 3% 1% 4% 4% 1% 11% 

16.01 – 20.00น. 2% 4% 8% 6% 5% 23% 

20.01 – 24.00น. 1% 3% 6% 3% 3% 16% 

00.01 – 06.00น. 1% 2% 3% 2% 1% 9% 

รวม 7% 17% 36% 24% 17% 100% 
 

หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาท่ีใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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1.3  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

 1.3.1  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั  

H0: นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระยะเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระยะเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ค่าโดยใชว้ิธีทางสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)ใชก้ลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.18  ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 
ระหวา่งกลุ่ม 8.875 2 4.438 11.073 .000* 
ภายในกลุ่ม 159.106 397 .401   
รวม 167.981 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 
ระหวา่งกลุ่ม 9.218 2 4.609 7.135 .000* 
ภายในกลุ่ม 256.476 397 .646   
รวม 265.694 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 
ระหวา่งกลุ่ม 3.871 2 1.935 12.244 .000* 
ภายในกลุ่ม 62.750 397 .158   
รวม 66.621 399    

 

หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา่   ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาจ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง 
และระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงมีค่า Significant (Sig)ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน Ha หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นสัปดาห์ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมง และระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็น
ชัว่โมงแตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตาราง 4.19 
 
ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มตวัอย่างต่อพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ                           
การท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชจ้  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 

X  ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.08 - 
 

0.91 
(.509) 

0.50 
(.000)* 

ปริญญาตรี 4.99 - 
 

- 
 

0.41 
(.000)* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.58 - - - 
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.94 - 
 

0.07 
(.757) 

0.50 
(.002)* 

ปริญญาตรี 4.87 - 
 

- 
 

0.43 
(.003)* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.44 - - - 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 

X  ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

  ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.03 - 

 
0.78 

(.000)* 
0.73 

(.001)* 
ปริญญาตรี 4.81 - 

 
- 
 

0.05 
(.758) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.76 - - - 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี
พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์
แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ ( X = 4.58) มากกว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ( X =4.08) แต่น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี (X =4.99) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นวนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีและปริญญาตรีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ต
เฉล่ียเป็นวนั (X = 4.44) นอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (X =4.94)และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (X =4.87) 
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พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นชั่วโมง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
มีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง       
( X = 4.81) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ( X =4.03)กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี
พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง        
( X = 4.76) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (X =4.03) 

1.3.2   นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่าง 

H0: นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีช่วงเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีช่วงเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ค่าโดยใชว้ิธีทางสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ช่วงเวลาท่ีใชจ้  าแนกตามระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียว 

N = 400 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการอินเทอร์เน็ต 
เพือ่การท่องเที่ยวบ่อยทีสุ่ด 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

06.00 – 12.00น. 16% 11% 15% 42% 
12.01 – 16.00น. 6% 1% 5% 11% 

16.01 – 20.00น. 11% 3% 10% 23% 
 

DPU



78 

ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
N = 400 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการอินเทอร์เน็ต 
เพือ่การท่องเที่ยวบ่อยทีสุ่ด 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

20.01 – 24.00น. 7% 1% 7% 14% 

00.01 – 06.00น. 5% 2% 4% 11% 

รวม 43% 17% 40% 100% 
 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาท่ีใช้
บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.4  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ                          
การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

  1.4.1 นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

H0: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
ไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
แตกต่างกนัส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ค่าโดยใชว้ิธีทางสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA)ใช้กลุ่มตวัอย่างตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.21  ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาจ าแนกตามอาชีพของนกัท่องเท่ียว 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 
ระหวา่งกลุ่ม 21.624 5 4.325 8.187 .000* 
ภายในกลุ่ม 208.126 394 .528   
รวม 229.750 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 
ระหวา่งกลุ่ม 25.096 5 5.019 12.861 .000* 
ภายในกลุ่ม 153.766 394 .390   
รวม 178.861 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 
ระหวา่งกลุ่ม 5.399 5 1.080 6.950 .000* 
ภายในกลุ่ม 61.222 394 .155   
รวม 66.621 399    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่  ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาจ าแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA)  พบวา่ พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลา
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมง และระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงมีค่า Significant (Sig.) เท่ากบั 0.000,0.000,0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่
คือยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์
ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง และระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกนั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตาราง 4.22 

DPU



80 

ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวจ าแนก
ตามอาชีพ  
 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

อาชีพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

นักศึกษา 
พนักงาน 
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ไม่ได้ 
ประกอบ 
อาชีพ 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 
ขา้ราชการ 4.34 - 

 
0.48 

(.340) 
0.54 

(.425) 
0.21 

(.000)* 
0.09 

(.998) 
0.11 

(.999) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.82 - 

 
- 
 

0.16 
(.961) 

0.69 
(.137) 

0.43 
(.282) 

0.41 
(.756) 

นกัศึกษา 4.98 - 
 

- 
 

- 
 

0.85 
(.001)* 

0.27 
(.115) 

0.24 
(.918) 

พนกังานบริษทั 4.13 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.12 
(.000)* 

0.10 
(.006)* 

ธุรกิจส่วนตวั 4.25      0.02 
(1.000) 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.23      - 
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 
ขา้ราชการ 4.23 - 

 
0.03 

(1.000) 
0.11 

(.986) 
0.06 

(1.000) 
0.37 

(.000)* 
0.11 

(.394) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.20 - 

 
- 
 

0.08 
(.997) 

0.03 
(1.000) 

0.40 
(.007)* 

0.16 
(.397) 

นกัศึกษา 4.12 - 
 

- 
 

- 
 

0.06 
(.995) 

0.48 
(.001)* 

0.73 
(.374) 

พนกังานบริษทั 4.17 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.43 
(.000)* 

0.19 
(.911) 

ธุรกิจส่วนตวั 4.60      0.34 
(.895) 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.36      - 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

อาชีพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

นักศึกษา 
พนักงาน 
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ไม่ได้ 
ประกอบ 
อาชีพ 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 
ขา้ราชการ 4.71 - 

 
0.65 

(.000)* 
0.21 

(.951) 
0.18 

(1.000) 
0.21 

(1.000) 
0.05 

(.964) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.06 - 

 
- 
 

0.86 
(.000)* 

0.47 
(.671) 

0.69 
(.993) 

0.60 
(.965) 

นกัศึกษา 4.92 - 
 

- 
 

- 
 

0.39 
(.992) 

0.18 
(.797) 

0.26 
(.522) 

พนกังานบริษทั 4.53 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.22 
(1.000) 

0.13 
(.949) 

ธุรกิจส่วนตวั 4.75      0.13 
(.885) 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.66       
 

หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์  กลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมี
พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์
แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ ( X = 4.13) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่าง
ประกอบอาชีพขา้ราชการ ( X = 4.34)  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษา ( X = 4.98)  กลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั (X = 4.25) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (X = 4.23) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นวนั กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
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ท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาและกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั ( X = 4.60) มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการ ( X = 4.23)  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ( X = 4.20)  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษา ( X = 
4.12) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั (X = 4.17) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นชัว่โมง กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบ
อาชีพขา้ราชการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมง ( X = 4.06) น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ (X = 4.71) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา (X = 4.92)  

1.4.2 นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

H0: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกนั 

Ha:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

DPU



83 

ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชก้บัอาชีพของนกัท่องเท่ียว 
 

N = 400 

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการ

ท่องเท่ียว 

อายุ 
รวม 

ต ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปี ขึน้ไป 

06.00 – 12.00น. 1% 7% 16% 10% 8% 42% 
12.01 – 16.00น. 3% 1% 4% 4% 1% 11% 

16.01 – 20.00น. 2% 4% 8% 6% 5% 23% 

20.01 – 24.00น. 1% 3% 6% 3% 3% 16% 

00.01 – 06.00น. 1% 2% 3% 2% 1% 9% 

รวม 7% 17% 36% 24% 17% 100% 
 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านช่วงเวลาท่ีใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.5  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

 1.5.1  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

H0:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีระยะเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ค่าโดยใชว้ิธีทางสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)ใชก้ลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่4.24  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชก้บัรายไดข้องนกัท่องเท่ียว 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์      
ระหวา่งกลุ่ม 23.991 3 7.997 15.391 .000* 
ภายในกลุ่ม 205.759 396 .520   
รวม 229.750 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง      
ระหวา่งกลุ่ม 26.753 3 8.918 14.780 .000* 
ภายในกลุ่ม 238.941 396 .603   
รวม 265.694 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั      
ระหวา่งกลุ่ม 12.630 3 4.210 9.161 .000* 
ภายในกลุ่ม 181.979 396 .460   
รวม 194.609 399    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา่   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใช้กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั และระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมงมีค่า Significant (Sig.) 
เท่ากบั 0.000,0.000,0.000  ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
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การท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั 
และระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษา
จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Scheffe  ผลการทดสอบมี
รายละเอียดดงัตาราง 4.24 

 
ตารางที่ 4.25  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,000-
30,000 บาท 

30,001-50,000 
บาท 

50,001 
บาทขึน้ไป 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.06 - 
 

.01 
(1.000) 

.51 
(.258) 

.44 
(.000)* 

10,000-30,000 บาท 4.07 - 
 

- 
 

.50 
(.121) 

.43 
(.000)* 

30,001-50,000 บาท 4.57 - 
 

- 
 

- 
 

.07 
(.096) 

50,001 บาทข้ึนไป 4.50 - - - - 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.56 - 
 

.48 
(.001)* 

.04 
(1.000) 

.06 
(1.000) 

10,000-30,000 บาท 4.08 - 
 

- 
 

.52 
(.000)* 

.42 
(.008)* 

30,001-50,000 บาท 4.60 - 
 

- 
 

- 
 

.10 
(1.000) 

50,001 บาทข้ึนไป 4.50 - - - - 

 
 

DPU



86 

ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,000-
30,000 บาท 

30,001-50,000 
บาท 

50,001 
บาทขึน้ไป 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.06 - 
 

.01 
(.993) 

.51 
(.000)* 

.44 
(.982) 

10,000-30,000 บาท 4.07 - 
 

- 
 

.50 
(.000)* 

.43 
(.000)* 

30,001-50,000 บาท 4.57 - 
 

- 
 

- 
 

.07 
(.936) 

50,001 บาทข้ึนไป 4.50 - - - - 

 
หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป
มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์
แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน10,000-30,000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน50,001 บาทข้ึนไปมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลา
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ ( X = 4.50) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท (X = 4.06) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท (X = 4.07) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นวนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000-30,000 บาทมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000  บาทและกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน50,001 บาทข้ึนไปอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน10,000-30,000บาทมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
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ท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั (X = 4.08) นอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท (X = 4.56) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ10,000-30,000 บาท (X = 4.60) 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาท (X = 4.50) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นชั่วโมง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 
บาทอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 
บาทมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็น
ชัว่โมง (X = 4.57) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท (X = 4.06) และ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ10,000-30,000 บาท (X = 4.07)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
10,000-30,000 บาทมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไปอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท                  
มีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง       
(X = 4.07) นอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป (X = 4.50) 

1.5.2 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

H0:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีช่วงเวลาการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติไคสแควร์ (Chi-square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.26   ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชก้บัอายขุองนกัท่องเท่ียว 
 

N = 400 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ
ท่องเทีย่วบ่อยทีสุ่ด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รวม ต ่ากว่า  

10,000 บาท 
10,000- 

30,000 บาท 
30,001- 

50,000 บาท 
50,001 บาท 

ขึน้ไป 

06.00 – 12.00น. 4% 9% 16% 14% 42% 
12.01 – 16.00น. 1% 2% 6% 3% 11% 

16.01 – 20.00น. 2% 4% 10% 8% 23% 

20.01 – 24.00น. 0% 6% 7% 3% 16% 

00.01 – 06.00น. 1% 2% 4% 3% 9% 

รวม 7% 22% 42% 30% 100% 
 

หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลา
ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 
ตารางที่ 4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชก้บัแหล่งท่ีมา 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 
ระหวา่งกลุ่ม 44.325 4 11.081 58.857 .000* 
ภายในกลุ่ม 74.369 395 .188   
รวม 118.694 399    
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ตารางที ่4.27  (ต่อ) 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 
ระหวา่งกลุ่ม 25.770 4 6.443 33.445 .000* 
ภายในกลุ่ม 76.089 395 .193   
รวม 101.859 399    
ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 
ระหวา่งกลุ่ม 21.374 4 5.343 15.629 .000* 
ภายในกลุ่ม 135.043 395 .342   
รวม 156.417 399    

 

หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี  4.27 พบว่า   ผลการวิ เคราะห์การเปรียบเทียบแหล่งท่ีมาของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีทางสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบวา่ พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นสัปดาห์ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมง และระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็น
ชัว่โมงมีค่า Significant (Sig.) เท่ากนั = 0.000ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) 
หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็น
ชัว่โมง และระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Scheffe  
ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตาราง 4.27 

1.6 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

  1.6.1  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

H0:  นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกันมีระยะเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั 
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Ha:  นักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกันมีระยะเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ใช้กลุ่มตวัอย่างตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.28  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มตวัอยา่งต่อพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ 
การท่องเท่ียวจ าแนกตามแหล่งท่ีมาและระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย    
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

แหล่งทีม่า 

เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี แอฟริกา 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นสัปดาห์ 

เอเชีย 4.43 - 
 

0.50 
(.000)* 

0.10 
(1.000) 

0.10 
(1.000) 

0.47 
(.000)* 

ยโุรป 4.93 - 
 

- 
 

0.40 
(.000)* 

0.60 
(.000)* 

0.03 
(.999) 

อเมริกา 4.53 - 
 

- 
 

- 
 

0.20 
(.324) 

0.37 
(.000)* 

ออสเตรเลีย 4.33 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.57 
(.000)* 

แอฟริกา 4.90 - - - - - 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นวนั 

เอเชีย 4.94 - 
 

0.84 
(.000)* 

0.39 
(.000)* 

0.10 
(.310) 

0.88 
(.000)* 

ยโุรป 4.10 - 
 

- 
 

0.45 
(.000)* 

0.65 
(.000)* 

0.04 
(1.000) 
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ตารางที ่4.28  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

แหล่งทีม่า 

เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี แอฟริกา 

อเมริกา 4.55 - 
 

- 
 

- 
 

0.20 
(.623) 

0.49 
(.000)* 

ออสเตรเลีย 4.75 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.69 
(.002)* 

แอฟริกา 4.06 - - - - - 

ระยะเวลาใช้อนิเทอร์เน็ตเฉลีย่เป็นช่ัวโมง 

เอเชีย 4.08 - 
 

0.10 
(.263) 

0.45 
(.000)* 

0.81 
(.000)* 

0.07 
(.397) 

ยโุรป 4.18 - 
 

- 
 

0.35 
(.000)* 

0.71 
(.000)* 

0.02 
(.994) 

อเมริกา 4.53 - 
 

- 
 

- 
 

0.36 
(.000)* 

0.38 
(.000)* 

ออสเตรเลีย 4.89 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.74 
(.000)* 

แอฟริกา 4.15 - - - - - 

 
หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลา
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์  กลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากทวีปแอฟริกามีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์แตกต่างกับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปเอเชีย กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปอเมริกาและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปแอฟริกามีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ (X = 4.90) มากกว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชีย (X = 4.43)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกา (X = 4.53) และกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย ( X =4.33) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปยุโรปมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์แตกต่างกับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชีย กลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกาและกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีป
ออสเตรเลีย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปยุโรปมีพฤติกรรม
การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นสัปดาห์ ( X = 4.93) 
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปเอเชีย ( X = 4.43)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปอเมริกา ( X = 4.53) 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวปีออสเตรเลีย ( X =4.33) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นวนั กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชียมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปยุโรป กลุ่มตวัอย่างท่ีมา
จากทวปีอเมริกาและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวปีแอฟริกา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชียมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั (X = 4.94) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปยุโรป (X = 4.10)  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมาจากทวีปอเมริกา (X = 4.55) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปแอฟริกา ( X =4.06) กลุ่มตวัอย่างท่ีมา
จากทวีปยุโรปมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ต
เฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกาและกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปยุโรปมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั (X = 4.10) น้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกา (X = 4.55) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย ( X =4.75) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมาจากทวีปแอฟริกามีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้
อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนัแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปอเมริกาและกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีป
ออสเตรเลีย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปแอฟริกามีพฤติกรรม
การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นวนั (X = 4.06) นอ้ย
กวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวปีอเมริกา (X = 4.55) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย ( X =4.75) 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
เป็นชัว่โมงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวปีอเมริกามีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้น
ระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมงแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปเอเชียและกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมาจากทวีปยุโรปอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกามี
พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง             
(X = 4.53) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชีย (X = 4.08) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปยุโรป             
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( X =4.18) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปออสเตรเลียมีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ด้านระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมงแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชีย                       
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวปียโุรปและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปอเมริกาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปออสเตรเลียมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชัว่โมง ( X = 4.89) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปเอเชีย         
( X = 4.08)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปยุโรป ( X = 4.18) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกา                
( X =4.53) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปแอฟริกามีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ดา้นระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียเป็นชั่วโมงแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกาและ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมา
จากทวปีแอฟริกามีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาใชอิ้นเทอร์เน็ต
เฉล่ียเป็นชั่วโมง ( X = 4.15) น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกา ( X = 4.53) และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมาจากทวปีออสเตรเลีย ( X =4.89) 

 1.6.2 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

H0:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกันมีช่วงเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกันมีช่วงเวลาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.29 ผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวระหว่างทวีปของ
นกัท่องเท่ียวและช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุด 
 

N = 400 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการอินเทอร์เน็ตเพือ่
การท่องเที่ยวบ่อยทีสุ่ด 

แหล่งทีม่า 
รวม 

เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี แอฟริกา 

06.00 – 12.00น. 5% 6% 13% 14% 5% 42% 
12.01 – 16.00น. 2% 2% 3% 5% 0% 11% 

16.01 – 20.00น. 4% 4% 8% 6% 2% 23% 

20.01 – 24.00น. 3% 2% 7% 4% 1% 16% 

00.01 – 06.00น. 3% 2% 2% 3% 0% 9% 

รวม 15% 15% 33% 31% 7% 100% 
 

หมายเหตุ. *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
แหล่งท่ีมาแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านช่วงเวลาท่ีใช้
บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที ่2 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

2.1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี เพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

H0:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี เพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี เพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อ การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ค่าโดย Independent t-test ใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม
เป็นอิสระกัน ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig.           
(2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.30  ผลการทดสอบพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวระหวา่งทวีปของ
นกัท่องเท่ียวและช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุด 
   
 

ตัวแปรทีศึ่กษา เพศ t df Sig 

ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
การใชง้าน 4.09 0.639 4.31 0.871 2.878 398 .004* 
รายละเอียด 4.89 0.664 4.29 0.978 7.138 398 .000* 

ผลลพัธ์ 4.91 0.762 4.54 1.066 3.969 398 .000* 

โดยรวม 4.63 0.456 4.38 0.531 4.839 398 .000* 

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่   ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ ดว้ยสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมและรายด้าน: การใช้งาน
รายละเอียดและผลลพัธ์มีค่า Significant (Sig.) เท่ากบั 0.004,0.000,0.000,0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 
นัน่คือยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมและรายด้าน: การใช้งาน
รายละเอียดและผลลพัธ์แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   2.2  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อ การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

H0:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 
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Ha:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA)ใชก้ลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
เป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.31  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวจ าแนกตามอายุของนกัท่องเท่ียว 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

การใช้งาน      
ระหวา่งกลุ่ม 34.796 4 8.699 19.009 .000* 
ภายในกลุ่ม 180.759 395 .458   
รวม 215.556 399    
รายละเอยีด      
ระหวา่งกลุ่ม 19.713 4 4.928 7.516 .000* 
ภายในกลุ่ม 258.985 395 .656   
รวม 278.698 399    
ผลลพัธ์      
ระหวา่งกลุ่ม 104.152 4 26.038 47.549 .000* 
ภายในกลุ่ม 216.301 395 .548   
รวม 320.453 399    
โดยรวม      
ระหวา่งกลุ่ม 10.265 4 2.566 11.482 .000* 
ภายในกลุ่ม 88.287 395 .224   
รวม 98.552 399    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.31 พบวา่   ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบอายุของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีทางสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมและรายด้าน: การใช้งาน
รายละเอียดและผลลพัธ์มีค่า Significant (Sig.) เท่ากบั 0.000,0.000,0.000,0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 
นัน่คือยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมและรายด้าน: การใช้งาน
รายละเอียดและผลลพัธ์แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท า
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงั
ตาราง 4.31 

 
ตารางที ่4.32  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มตวัอยา่งต่อความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต 
เพื่อการท่องเท่ียวจ าแนกตามอาย ุ

 

ความพงึพอใจต่อการใช้
ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
51 ปี 
ขึน้ไป 

การใช้งาน 

ต ่ากวา่ 20 ปี 4.67 - 
 

0.59 
(.015)* 

0.04 
(.386) 

0.67 
(.000)* 

0.65 
(.000)* 

20-30 ปี 4.08 - 
 

- 
 

0.55 
(.000)* 

0.08 
(.983) 

0.06 
(.989) 

31-40 ปี 4.63 - 
 

- 
 

- 
 

0.63 
(.001)* 

0.61 
(.000)* 

41-50 ปี 4.00 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.02 
(1.000) 

51 ปีข้ึนไป 4.02 - - - - - 
รายละเอยีด 

ต ่ากวา่ 20 ปี 4.83 - 
 

0.03 
(1.000) 

0.32 
(.327) 

0.77 
(.004)* 

0.02 
(1.000) 
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ตารางที ่4.32  (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อการใช้
ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
51 ปี 
ขึน้ไป 

20-30 ปี 4.80 - 
 

- 
 

0.29 
(.069) 

0.28 
(.000)* 

0.05 
(998) 

31-40 ปี 4.51 - 
 

- 
 

- 
 

0.45 
(.130) 

0.34 
(.271) 

41-50 ปี 4.06 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.79 
(.003)* 

51 ปีข้ึนไป 4.85      
ผลลพัธ์ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 4.42 - 
 

0.35 
(.000)* 

0.45 
(.000)* 

0.02 
(.327) 

0.40 
(.004)* 

20-30 ปี 4.07 - 
 

- 
 

0.10 
(.069) 

0.37 
(.000)* 

0.05 
(.998) 

31-40 ปี 3.97 - 
 

- 
 

- 
 

0.37 
(.130) 

0.05 
(.271) 

41-50 ปี 4.44 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.38 
(.003)* 

51 ปีข้ึนไป 4.02      

โดยรวม 

ต ่ากวา่ 20 ปี 4.97 - 
 

0.02 
(1.000) 

0.27 
(.057) 

0.47 
(.002)* 

0.00 
(1.000) 

20-30 ปี 4.99 - 
 

- 
 

0.27 
(.058) 

0.49 
(.000)* 

0.02 
(1.000) 

31-40 ปี 4.70 - 
 

- 
 

- 
 

0.20 
(.327) 

0.27 
(.067) 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อการใช้
ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 
X  

อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
51 ปี 
ขึน้ไป 

41-50 ปี 4.50 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.47 
(.003)* 

51 ปีข้ึนไป 4.97      
 
หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี4.32 พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้น
การใชง้าน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 20-30  ปีมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นการใชง้านแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่  20 ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41-50 ปี
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง51 ปีข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายุระหวา่ง 20-30  ปีมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้าน           
( X = 4.67) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่  20 ปี ( X =4.08)กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41-50 ปี ( X =
4.00) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง51 ปีข้ึนไป ( X =4.02)กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง  31-40  ปี
มีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้านแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายุ 20-30 ปี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 41-50 ปีและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 51 ปีข้ึนไปอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้าน ( X = 4.63) มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20-30 ปี         
( X =4.08) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41-50 ปี ( X =4.00)และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 51  ปีข้ึนไปปี         
( X = 4.02) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายุระหวา่ง  41-50  ปีมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด
แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปีและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ 
51 ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง41-50 ปีมี             
ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด (X = 4.06) นอ้ยกวา่ กลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี (X =4.83) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปี (X =4.80)  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี        
51 ปีข้ึนไป (X = 4.85) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
อายตุ  ่ากวา่  20 ปีมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้านแตกต่าง
กบั4กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 20-30  ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 31-40 ปีและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ
ระหว่าง 51 ปีข้ึนไปอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต  ่ากวา่  20 ปีมี
ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด ( X = 4.42) มากกวา่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 20-30  ปี ( X =4.07) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 31-40 ปี ( X =3.97) และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอาย5ุ1 ปีข้ึนไป (X =4.02) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง  41-50  ปีมีความพึงพอใจต่อการ
ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียดแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20-30 ปี และ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหวา่ง 51 ปีข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
อายุระหวา่ง  41-50 ปี มีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด          
( X = 4.44) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-30 ปี (X =4.07) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 51  ปี
ข้ึนไป (X = 4.02) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ระหว่าง  41-50  ปี มีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-30 ปีและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง41-50 ปีมี ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม (X = 4.50) นอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี (X =4.97) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-30 ปี (X =4.99)  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 51 ปีข้ึนไป (X = 4.97) 

2.3  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

H0:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) ใช้กลุ่มตวัอย่างตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.33  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ                       
การท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียว 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

การใช้งาน      
ระหวา่งกลุ่ม 9.265 2 4.632 8.915 .000* 
ภายในกลุ่ม 206.291 397 .520   
รวม 215.556 399    
รายละเอยีด      
ระหวา่งกลุ่ม 37.101 2 18.551 30.483 .000* 
ภายในกลุ่ม 241.596 397 .609   
รวม 278.698 399    
ผลลพัธ์      
ระหวา่งกลุ่ม 22.326 2 11.163 14.865 .000* 
ภายในกลุ่ม 298.127 397 .751   
รวม 320.453 399    
โดยรวม      
ระหวา่งกลุ่ม 6.560 2 3.280 14.156 .000* 
ภายในกลุ่ม 91.992 397 .232   
รวม 98.552 399    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่   ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อ การท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์แปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวโดยภาพรวมและรายด้าน: ด้านการใช้งานรายละเอียด และผลลพัธ์มีค่า Significant 
(Sig.) เท่ากบั 0,000,0.000,0.000,0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
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เพื่อการท่องเท่ียวโดยภาพรวมและรายด้าน:ด้านการใช้งานรายละเอียดและผลลพัธ์แตกต่างกัน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตาราง 4.33 

 
ตารางที่ 4.34  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียว
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
ความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ

อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ
ท่องเทีย่ว 

X  ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

การใช้งาน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.00 - 
 

0.15 
(.219) 

0.53 
(.000)* 

ปริญญาตรี 4.15 - 
 

- 
 

0.38 
(.003)* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.53 - - - 
รายละเอียด 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.07 - 
 

0.36 
(.000)* 

0.06 
(.911) 

ปริญญาตรี 4.46 - 
 

- 
 

0.33 
(.000)* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.13 - - - 
ผลลพัธ์ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.15 - 
 

0.59 
(.001)* 

0.29 
(.012)* 

ปริญญาตรี 4.74 - 
 

- 
 

0.40 
(.001)* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.34 - - - 
 

หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่4.34  (ต่อ) 
 
ความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ

อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ
ท่องเทีย่ว 

X  ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

โดยรวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.07 - 
 

071 
(.000)* 

0.07 
(.700) 

ปริญญาตรี 4.78 - 
 

- 
 

0.78 
(.014)* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.00 - - - 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้น
การใช้งาน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านการใช้งานแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีและปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรีมี    ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้าน 

(X = 4.53) มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ( X =4.00) และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (X =4.15) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
รายละเอียดแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึง
พอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด ( X = 4.46) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ( X =4.07) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี ( X =4.13) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์
แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
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อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ ( X = 4.74) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี ( X =4.15) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี( X =4.34) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวด้านรายละเอียดแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึง
พอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ ( X = 4.34) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี (X =4.15) 

ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม
แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด ( X = 4.78) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี (X =4.07)และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (X =4.00) 

2.4 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

H0: นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

Ha: นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่าด้วยสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA)ใช้กลุ่มตวัอย่างตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.35  ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพของนกัท่องเท่ียว 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา SS df MS F Sig 

การใช้งาน      
ระหวา่งกลุ่ม 41.648 5 8.330 18.871 .000* 
ภายในกลุ่ม 173.907 394 .441   
รวม 215.556 399    
ผลลพัธ์      
ระหวา่งกลุ่ม 17.844 5 3.569 5.390 .000* 
ภายในกลุ่ม 260.854 394 .662   
รวม 278.698 399    
รายละเอยีด      
ระหวา่งกลุ่ม 51.472 5 10.294 15.079 .000* 
ภายในกลุ่ม 268.981 394 .683   
รวม 320.453 399    
โดยรวม      
ระหวา่งกลุ่ม 7.683 5 1.537 6.663 .000* 
ภายในกลุ่ม 90.869 394 .231   
รวม 98.552 399    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง ท่ี  4 .35 พบว่า    ผลการวิ เคราะห์การเปรียบเทียบอาชีพของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีทางสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบวา่ ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมและรายดา้น:การ
ใชง้านผลลพัธ์ และผลลพัธ์มีค่า Significant (Sig.) เท่ากนั = 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับ
สมมติฐานวจิยั (Ha) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมและรายด้าน:การใช้งานผลลัพธ์ และผลลัพธ์
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แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตาราง 4.35 

 
ตารางที ่4.36  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มตวัอยา่งต่อความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต 
เพื่อการท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพ  
 
ความพงึพอใจต่อการใช้
ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 

X  อาชีพ 

ข้าราชการ พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

นักศึกษา พนักงาน
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ไม่ได้ประกอบ 
อาชีพ 

  การใช้งาน 
ขา้ราชการ 4.68 - 

 
0.20 

(.965) 
0.62 

(.000)* 
0.01 

(.996) 
0.11 

(.992) 
0.14 

(.999) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.48 - 

 
- 
 

0.42 
(.011)* 

0.19 
(.147) 

0.09 
(.212) 

0.34 
(.114) 

นกัศึกษา 4.06 - 
 

- 
 

- 
 

0.61 
(.001)* 

0.51 
(.030)* 

0.76 
(.007)* 

พนกังานบริษทั 4.67 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.10 
(.242) 

0.15 
(.766) 

ธุรกิจส่วนตวั 4.57      0.27 
(0.566) 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.82      - 
  รายละเอยีด 
ขา้ราชการ 4.12 - 

 
0.58 

(.000)* 
0.57 

(.003)* 
0.38 

(.000)* 
0.53 

(.000)* 
0.50 

(.000)* 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.70 - 

 
- 
 

0.01 
(.997) 

0.20 
(1.000) 

0.06 
(1.000) 

0.08 
      (.397) 

นกัศึกษา 4.69 - 
 

- 
 

- 
 

0.19 
(.995) 

0.05 
(.992) 

0.07 
(.371) 

พนกังานบริษทั 4.50 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.14 
(.115) 

0.12 
      (.901) 

ธุรกิจส่วนตวั 4.64      0.02 
(.895) 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.62      - 
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ตารางที ่4.36  (ต่อ) 
 
ความพงึพอใจต่อการใช้
ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่การ

ท่องเทีย่ว 

X  อาชีพ 

ข้าราชการ พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

นักศึกษา พนักงาน
บริษัท 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ไม่ได้ประกอบ 
อาชีพ 

  ผลลพัธ์ 
ขา้ราชการ 4.15 - 

 
0.43 

(.045) 
0.85 

(.000)* 
0.07 

(1.000) 
0.30 

(1.000) 
0.21 

(.964) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.58 - 

 
- 
 

0.38 
(.115) 

0.56 
(.015)* 

0.13 
(.578) 

0.22 
       (.915) 

นกัศึกษา 4.96 - 
 

- 
 

- 
 

0.94 
(.000)* 

0.51 
(.012)* 

0.60 
(.007)* 

พนกังานบริษทั 4.02 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.37 
(0.776) 

0.34 
       (.491) 

ธุรกิจส่วนตวั 4.45      0.19 
(.881) 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.36       
  โดยรวม 
ขา้ราชการ 4.32 - 

 
0.60 

(.000)* 
0.58 

(.007)* 
0.26 

(1.000) 
0.57 

(.004)* 
0.61 

(.003)* 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.92 - 

 
- 
 

0.02 
(1.000) 

0.86 
(.000)* 

0.03 
(.993) 

0.01 
       (.965) 

นกัศึกษา 4.90 - 
 

- 
 

- 
 

0.84 
(.000)* 

0.01 
(.797) 

0.03 
(.522) 

พนกังานบริษทั 4.06 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.83 
(.000)* 

0.87 
       (.000)* 

ธุรกิจส่วนตวั 4.89      0.04 
(.885) 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4.93       

 
หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้น
การใชง้าน กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ดา้นการใช้งานแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการ  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษทั กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัและกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้าน         
( X = 4.06) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพขา้ราชการ ( X = 4.68)  กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบ
อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ( X =4.48)  กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั ( X = 4.67)   
กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ( X = 4.57) และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ 
( X = 4.82) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
รายละเอียดแตกต่างกับกลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั
และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบอาชีพข้าราชการมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
รายละเอียด ( X = 4.12) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 4.70)  
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษา ( X = 4.69) กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั( X = 4.50)
กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ( X = 4.64) และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ          
( X = 4.62) 

ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ กลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านผลลพัธ์แตกต่างกบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ  กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ ( X = 4.96) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพขา้ราชการ ( X = 4.15)  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั ( X = 4.02)   กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั          
( X = 4.45) และกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ( X = 4.36) กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านผลลัพธ์
แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
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กลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ( X =4.58) มีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านผลลัพธ์ ( X = 4.96) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทั (X = 4.02)  

ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม กลุ่มตัวอย่างท่ี
ประกอบอาชีพขา้ราชการมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมแตกต่าง
กบักลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยรวม (X = 4.32) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ (X = 4.92)  
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษา (X = 4.90) กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั (X = 4.89) และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ ( X = 4.93)กลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมี                   
ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวรวมแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษา  กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั
และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม       
(X = 4.06) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ (X = 4.92)  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นกัศึกษา (X = 4.90)   กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั (X = 4.89) และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้
ประกอบอาชีพ (X = 4.93) 

2.5 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

H0:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

Ha:  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ใชก้ลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) นอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
เป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.37  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ                    
การท่องเท่ียวจ าแนกตามรายไดข้องนกัท่องเท่ียว 

 
ตวัแปรที่ศึกษา SS df MS F Sig 

การใช้งาน      
ระหวา่งกลุ่ม 12.216 3 4.072 7.930 .000* 
ภายในกลุ่ม 203.340 396 .513   
รวม 215.556 399    
ผลลพัธ์      
ระหวา่งกลุ่ม 6.765 3 2.255 3.284 .021* 
ภายในกลุ่ม 271.932 396 .687   
รวม 278.698 399    
รายละเอยีด      
ระหวา่งกลุ่ม 27.918 3 9.306 12.598 .000* 
ภายในกลุ่ม 292.535 396 .739   
รวม 320.453 399    
โดยรวม      
ระหวา่งกลุ่ม 7.200 3 2.400 10.404 .000* 
ภายในกลุ่ม 91.352 396 .231   
รวม 98.552 399    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในการทดสอบ 
พบว่า ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม และรายดา้น:การใชง้าน
ผลลพัธ์ รายละเอียดและผลลพัธ์มีค่า Significant (Sig.) เท่ากบั 0.000,0.021,0.000,0.000  ซ่ึงนอ้ย
กว่า 0.05 นั่นคือ การปฎิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม และรายดา้น:การใชง้านผลลพัธ์ รายละเอียดและผลลพัธ์มี
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แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตาราง 4.38 

 
ตารางที่ 4.38  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
จ าแนกตามรายได ้
 
ความพงึพอใจต่อการ
ใช้ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่

การท่องเที่ยว 

X  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,000-
30,000 บาท 

30,001-50,000 
บาท 

50,001 
บาทขึน้ไป 

การใช้งาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.13 - 
 

.02 
(1.000) 

.39 
(.258) 

.79 
(.000)* 

10,000-30,000 บาท 4.11 - 
 

- 
 

.42 
(.121) 

.82 
(.000)* 

30,001-50,000 บาท 4.52 - 
 

- 
 

- 
 

.40 
(.096) 

50,001 บาทข้ึนไป 4.92 - - - - 

รายละเอยีด 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.71 - 
 

.07 
(.1.000) 

.36 
(.358) 

.19 
(.451) 

10,000-30,000 บาท 4.78 - 
 

- 
 

.43 
(.015)* 

.26 
(.994) 

30,001-50,000 บาท 4.45 - 
 

- 
 

- 
 

.07 
(1.000) 

50,001 บาทข้ึนไป 4.52 - - - - 

ผลลพัธ์ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.92 - 
 

.07 
(.993) 

.06 
(.997) 

.93 
(.000)* 
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ตารางที ่4.38  (ต่อ) 
 
ความพงึพอใจต่อการ
ใช้ส่ืออนิเทอร์เน็ตเพือ่

การท่องเที่ยว 

X  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,000-
30,000 บาท 

30,001-50,000 
บาท 

50,001 
บาทขึน้ไป 

10,000-30,000 บาท 4.85 - 
 

- 
 

.01 
(.991) 

.86 
(.000)* 

30,001-50,000 บาท 4.86 - 
 

- 
 

- 
 

.87 
(.000)* 

50,001 บาทข้ึนไป 3.99 - - - - 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.92 - 
 

.01 
(.993) 

.02 
(.998) 

.44 
(.445) 

10,000-30,000 บาท 4.91 - 
 

- 
 

.03 
(.997) 

.43 
(.335) 

30,001-50,000 บาท 4.94 - 
 

- 
 

- 
 

.46 
(.015)* 

50,001 บาทข้ึนไป 4.48 - - - - 

 
หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.38  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 50,001 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้าน
แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้น
การใชง้าน ( X = 4.92) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ( X = 4.13) 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท (X = 4.11) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน10,000-30,000 บาทมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
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ท่องเท่ียวดา้นรายละเอียดแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000  บาทอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาทมีความ
พึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด (X = 4.78) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ 30,001-50,000 บาท (X = 4.45)  

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ดา้นผลลพัธ์แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาทและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000  
บาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน50,001 บาทข้ึนไป
มีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านผลลพัธ์ (X =3.99) น้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท (X = 4.92) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000-30,000 บาท (X = 4.85) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000  บาท (X = 
4.86) 

ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม  กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาทมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ดา้นรายละเอียดแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000  บาท มีความพึงพอใจ
ต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม (X = 4.94) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อ 50,001 บาทข้ึนไป (X = 4.48) 

2.6 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

 H0:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 

 Ha:  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) ใช้กลุ่มตวัอย่างตั้งแต่สามกลุ่ม ข้ึนไปท่ีเป็นอิสระกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. (2-tailed) น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงเป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.39  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ                       
การท่องเท่ียวจ าแนกตามแหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียว 
 
ตวัแปรที่ศึกษา SS df MS F Sig 

การใช้งาน      
ระหวา่งกลุ่ม 44.325 4 11.081 58.857 .000* 
ภายในกลุ่ม 74.369 395 .188   
รวม 118.694 399    
ผลลพัธ์      
ระหวา่งกลุ่ม 25.770 4 6.443 33.445 .000* 
ภายในกลุ่ม 76.089 395 .193   
รวม 101.859 399    
รายละเอยีด      
ระหวา่งกลุ่ม 21.374 4 5.343 15.629 .000* 
ภายในกลุ่ม 135.043 395 .342   
รวม 156.417 399    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา่  ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวจ าแนกตามแหล่งท่ีมาของนักท่องเท่ียว ด้วยสถิติการวิเคราะห์
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  พบวา่ ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นการใชง้านผลลพัธ์ และผลลพัธ์มีค่า Significant (Sig.) เท่ากบั 0.000,0.000,0.000  ซ่ึง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานวิจยั (Ha) หมายความว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี
แหล่งท่ีมาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใช้งาน
ผลลพัธ์ และผลลพัธ์แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Scheffe  ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงั
ตาราง 4.39 
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ตารางที ่4.40  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของนกัท่องเท่ียว  
 
ความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ

อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ
ท่องเที่ยว 

X  

แหล่งที่มา 

เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี แอฟริกา 

การใช้งาน 
เอเชีย 4.90 - 

 
0.78 

(.000)* 
0.33 

(0.455) 
0.33 

(0.455) 
0.82 

(.000)* 
ยโุรป 4.12 - 

 
- 
 

0.45 
(.311) 

0.45 
(.312) 

0.04 
(.999) 

อเมริกา 4.57 - 
 

- 
 

- 
 

0.000 
(1.000) 

0.49 
(.445) 

ออสเตรเลีย 4.57 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.49 
(.445) 

แอฟริกา 4.08 - - - - - 
รายละเอยีด 
เอเชีย 4.71 - 

 
0.67 

(.000)* 
0.16 

(.145) 
0.24 

(.325) 
0.70 

(.000)* 
ยโุรป 4.04 - 

 
- 
 

0.51 
(.016)* 

0.43 
(.125) 

0.03 
(1.000) 

อเมริกา 4.55 - 
 

- 
 

- 
 

0.08 
(.623) 

0.54 
(.007)* 

ออสเตรเลีย 4.47 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.46 
(.321) 

แอฟริกา 4.01 - - - - - 
ผลลพัธ์ 

เอเชีย 4.75 - 
 

0.23 
(.263) 

0.43 
(.124) 

0.68 
(.000)* 

0.74 
(.000)* 

ยโุรป 4.98 - 
 

- 
 

0.66 
(.000)* 

0.91 
(.000)* 

0.95 
(.000)* 
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ตารางที ่4.40  (ต่อ) 
 
ความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ

อนิเทอร์เน็ตเพือ่การ
ท่องเที่ยว 

X  

แหล่งที่มา 

เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี แอฟริกา 

อเมริกา 4.32 - 
 

- 
 

- 
 

0.25 
(.245) 

0.28 
(.147) 

ออสเตรเลีย 4.07 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.04 
(.998) 

แอฟริกา 4.03 - - - - - 
โดยรวม 
เอเชีย 4.79 - 

 
0.74 

(.000)* 
0.64 

(.000)* 
0.42 

(.213) 
0.75 

(.000)* 
ยโุรป 4.05 - 

 
- 
 

0.10 
(.994) 

0.32 
(.881) 

0.01 
(.999) 

อเมริกา 4.15 - 
 

- 
 

- 
 

0.22 
(.314) 

0.11 
(.117) 

ออสเตรเลีย 4.37 - 
 

- 
 

- 
 

- 0.33 
(.213) 

แอฟริกา 4.04 - - - - - 
 
หมายเหตุ.  *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้น
การใช้งาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวดา้นการใชง้านแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปยุโรป และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีป
แอฟริกาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชียมีความพึงพอใจ
ต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นการใชง้าน (X = 4.90) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก
ทวปียโุรป ( X = 4.12)  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวปีแอฟริกา ( X =4.08) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมาจากทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านรายละเอียด
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แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปเอเชียและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปอเมริกา อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียด ( X = 4.04) น้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปเอเชีย ( X = 4.71)  
และกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกา ( X = 4.55)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปแอฟริกามีความพึง
พอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นรายละเอียดแตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมาจาก
ทวีปเอเชียและกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมาจากทวีปแอฟริกามีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้าน
รายละเอียด (X = 4.01) นอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชีย (X = 4.71) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก
ทวปีอเมริกา ( X =4.55) 

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีมา
จากทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์แตกต่างกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปออสเตรเลียและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปแอฟริกากอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ ( X = 4.75) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย ( X = 4.07) 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปแอฟริกา ( X =4.03) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีปยุโรปมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวด้านผลลัพธ์แตกต่างกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีป
อเมริกา กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปออสเตรเลียและกลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากทวีปแอฟริกาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นผลลพัธ์ ( X = 4.98) มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกา          
( X = 4.32)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปออสเตรเลีย ( X = 4.07) และกลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากทวีป
แอฟริกา ( X =4.03) 

ความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม  กลุ่มตวัอย่างท่ีมา
จากทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมแตกต่างกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมาจากทวีปยุโรป กลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกาและกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีป
แอฟริกาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปเอเชียมีความพึงพอใจ
ต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวม ( X = 4.79) มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากทวีป
ยุโรป ( X = 4.05)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีปอเมริกา ( X = 4.15) และกลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากทวีป
แอฟริกา ( X =4.15) 

 
 

DPU



 
 

บทที ่5 

สรุปและอภปิรายผลงานวจิยั 

 
การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ

อินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี”มี
วตัถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้  และความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั การวิจยั
น้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการส ารวจ (Survey 
Method) ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2556 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 

การวิเคราะห์ข้อมูลท าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยสถิติการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคคล พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ความพึงพอใจจากการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการท่องเท่ียว และ ปัญหาและอุปสรรคในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว การทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียส าหรับ
ประชากรสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way Anova) และ การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square) 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม           
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และ

เป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี จ  านวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 และต ่าท่ีสุดคืออายุต  ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 เป็น นกัศึกษามาก
ท่ีสุดจ านวน 238 คิดเป็นร้อยละ 59.5 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ 30,001-50,000 บาท จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.0 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากทวปีอเมริกา จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
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5.1.2  พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวไดแ้ก่

ดา้นการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์การใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อวนั ระยะเวลาท่ีท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง รวมถึง
ช่วงเวลาท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุด ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มี ระดบัการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย 7 – 10 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 
172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยเฉล่ียวนัละ มากกวา่ 3 ชัว่โมง จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0  และมีระยะเวลาท่ี
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง มากกว่า 3 ชัว่โมงต่อ จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 ส าหรับช่วงเวลาท่ีใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในช่วง 06.00 – 12.00น. จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.5  

5.1.3  ความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 ในส่วนของความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวพบวา่กลุ่มตวัอย่างมี

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตในระดบัมาก สามารถจ าแนกไดคื้อ ขอ้มูลการท่องเท่ียวมี
ความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 4.13  การได้รับการอธิบายถึงรายละเอียดแพคเกจทวัร์ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.13 และ  มีความรวดเร็วในการติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต์ มีค่าเฉล่ีย 
4.02 ตามล าดบั 

5.1.4   ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย= 3.75) สามารถเรียงล าดบัปัญหาท่ีพบมากคือ  “รายละเอียดของ
หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวน้อยเกินไป” ในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย =3.23) “การหาขอ้มูล
ท่องเท่ียวท าไดอ้ยากเพราะไม่รู้จกัช่ือเวบ็ไซต”์ (ค่าเฉล่ีย= 3.30)  ขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ต
เขา้ถึงยาก (ค่าเฉล่ีย= 3.45) ตามล าดบั 

5.1.5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน 1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การท่องเทีย่วแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ 

1.1  นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั (เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  รายได ้ 
อาชีพ  แหล่งท่ีมา) มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาในการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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1.2  นักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน (เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  รายได ้ 
อาชีพ  แหล่งท่ีมา) มีพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวดา้นช่วงเวลาในการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
สมมติฐาน 2 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการใช้ส่ือ
อนิเทอร์เน็ตเพือ่การท่องเที่ยวแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั (เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายได ้ อาชีพ  
แหล่งท่ีมา) มีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ดา้นการใชง้าน ดา้น
รายละเอียด และดา้นผลลพัธ์และโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

  
5.2  การอภิปรายผล  

จากผลการวจิยัเร่ือง เร่ือง  “พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการ
ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต เพื่อการท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี” ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยัภายใตส้มมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยน าแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปราย ไดด้งัต่อไปน้ี 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ความพึงพอใจต่อ
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวและความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 

จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ความพึงพอใจ
ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวและความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
ซ่ึงพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ีย 7 – 10 
คร้ังต่อสัปดาห์  ร้อยละ 43.0 มีระดบัการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียวนัละ 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง ร้อยละ 46.0  และมีระยะเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง 
มากกวา่ 3 ชัว่โมงร้อยละ 32.0 และใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในช่วง 06.00 – 12.00น. ร้อยละ 
41.5 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมและในรายดา้น:ขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ การไดรั้บการอธิบายถึงรายละเอียดแพคเกจทวัร์ท่ีตรงตามความตอ้งการ
และความรวดเร็วในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ ในระดับมาก และพบปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับน้อยซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือท่ีวา่ กระบวนการเปิดรับสารจากส่ือของนกัท่องเท่ียว
ไดแ้ก่ การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ การเลือกรับรู้หรือตีความ  การเลือกจดจ า ตลอดจนการศึกษา 
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลือกรับส่ือและเน้ือหาสาร และองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับ
สาร คือ การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนอง
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จุดประสงค์ของตน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจจากส่ือท่ีวา่ การเปิดรับส่ือของนกัท่องเท่ียวเป็นไปเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน แตกต่างกนัไปตามความตอ้งการคุณประโยชน์ลกัษณะของ
บุคคล ประสบการณ์และสภาวะแวดลอ้มทั้งในดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งน้ี พิจารณาจาก ความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตซ่ึงเลือกจากรับขอ้มูลท่ีมีความน่าสนใจ ตรงตาม
ความต้องการ และให้ข้อมูลได้รวดเร็วเท่านั้ น เพราะในยุคปัจจุบันข้อมูลได้เผยแพร่ผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตมาก ท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลไดรั้บความรวดเร็วในการใชป้ระโยชน์จากส่ือ ดงันั้น ผูใ้ชข้อ้มูลมี
ทางเลือกในการเลือกและใชข้อ้มูลท่ีใหป้ระโยชน์และก่อให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ของตนเองไดจ้ากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

สมมติฐาน 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ แหล่งท่ีมา แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกัน หรือกล่าวได้ว่า  ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของ
นกัท่องเท่ียวมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงผลการทดสอบ
สมมติฐานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ DeFleur (กาญจนา แกว้เทพ, 2541, น. 164-165) ท่ีว่า ความ
แตกต่างของปัจเจกบุคคล สังคม และความสัมพนัธ์ของกลุ่มสังคมย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัของบุคคล และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หฤทยั   วงศสิ์ทธิพนัธ์ุ  (2553) ซ่ึงศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี” ท่ี
พบวา่ อาย ุ ชั้นปีท่ีศึกษา  และ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของ
นกัศึกษา และงานวจิยัของ นุสรา ผา้ยผา้ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2”   ซ่ึงพบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต คือ เจตคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และ เพศ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรง และ 
ทางออ้มต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นปัจจยัตวัอ่ืนไดแ้ก่ ทกัษะการใชอิ้นเทอร์เน็ต ความพึง
พอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตและประโยชน์ของกิจกรรมอินเทอร์เน็ต  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ  ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธ์ุ (2554, น. 1-2)ศึกษาเร่ืองผลของขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีมี
ต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยซ่ึงพบวา่ อายุ การศึกษา  อาชีพ และรายไดมี้ผล
ต่อขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในดา้นส่วนประสมทางการตลาด เม่ือ
พิจารณาจากขอ้มูลประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี
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และเป็นนกัศึกษา ซ่ึงเป็นช่วงอายุและวยัท่ีก าลงัอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จึงท าให้มีความสนใจในการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีวิลเบอร์ ชแรมมก์ล่าวไวว้า่ การศึกษามีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกรับส่ือและเน้ือหาสาร 

สมมติฐาน 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ แหล่งท่ีมา แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวแตกต่างกัน หรือกล่าวได้ว่า  ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของ
นกัท่องเท่ียวมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากส่ือ ของเดชา นันทพิชัย (2548, น. 2) ซ่ึงอธิบายไวว้่า การ
แสวงหาสารสนเทศเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลและมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใด 
ๆ พยายามหาหนทางท่ีจะใหไ้ดรั้บสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ โดยในปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นเป็น
ส่ือกลางในการแสวงหาและรับขอ้มูลข่าวสาร อินเทอร์เน็ตนั้นมีลกัษณะของการส่ือสารแบบแสวง
ให้ขอ้มูลตามความสนใจของผูใ้ชซ่ึ้งต่างจากส่ือประเภทอ่ืนท่ีส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารทางเดียวสู่ผูรั้บ
จึงกล่าวไดว้่าในส่ืออินเทอร์เน็ต ผูใ้ช้นั้นมีอ านาจควบคุมข่าวสารเองได้ อีกทั้งอินเทอร์เน็ตท าให้
ผูใ้ชมี้พลงั มีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มไดม้ากกวา่ท่ีเคยไดรั้บจากส่ือในรูปแบบเดิม เพราะในส่ือน้ี
ผูใ้ช้จะเป็นผูผ้ลิต ผูก้ระท า และผูใ้ช้ในเวลาเดียวกนั กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีศกัยภาพมากกว่า
โทรทศัน์ หรือส่ือส่ิงพิมพท่ี์ส่งผา่นขอ้มูลทางเดียว (Passive) เพราะอินเทอร์เน็ตท าให้ผูใ้ชส้ามารถ
เลือกชนิดของขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีเขาตอ้งการไดรั้บและสามารถตอบสนองมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) 
ได้ ดงันั้นความพึงพอใจของผูใ้ช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการแสวงหาข่าวสารย่อมข้ึนอยู่กบัเน้ือหา 
(Content) ท่ีไดแ้สดงไวใ้นส่ือว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ส่ือไดม้ากน้อยเพียงใด   
นอกจากน้ีความง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเกิดความพึง
พอใจด้วย ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัของ เนตรนภา  กองงาม (2551) ได้
ท าการศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบั
ประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่ พบวา่อาชีพ
มีความสัมพนัธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประเทศไทย และอายุมี
ความสัมพนัธ์กับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประเทศไทย สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ยอดชาย  โคตรรุฉิน (2549) ซ่ึงศึกษาปัจจยับางประการท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดัฉะเชิงเทราการศึกษาพบวา่ เพศ และ 
รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียน
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และงานวจิยัของ ชานนท ์ อรรคนิตย ์(2555) ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจต่อการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงพบว่า นกัศึกษาต่าง
สาขากนั มีพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใชอิ้นเทอร์เน็ตแตกต่างกนันอกจาน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธ์ุ (2554, น. 1-2) ศึกษาเร่ืองผลของขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยซ่ึงพบวา่ เพศและระดบัการศึกษามีผลต่อขอ้มูลจาก
ส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในดา้นกลยุทธ์การตลาดเวบ็ไซตท์่องเท่ียวไทยอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ระดับ
การศึกษาท่ีมีความสนใจในเทคโนโลยีสมยัใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใช้ส่ือเพื่อประโยชน์
และความพึงพอใจท่ีกล่าวว่า การเปิดรับส่ือของนักท่องเท่ียวเป็นไปเพื่อประโยชน์และความพึง
พอใจข้ึนอยู ่แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของบุคคล 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1   ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านทางส่ือ
อินเทอร์เน็ตจากผลการศึกษาข้างต้น ผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ และความพึงพอใจต่อ
การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว ดังนั้น ผูใ้ห้บริการข้อมูลจะตอ้งให้ความส าคญักบัการ
ให้บริการออกแบบเวบ็ไซต ์และ เน้ือหาของเวบ็ไซต์ เพื่อเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันา
รูปแบบการให้บริการ และค านึงถึงรายละเอียด และขอ้มูลของต าแหน่งให้ตรงต่อความตอ้งการ 
และ พฤติกรรมการใชบ้ริการของกล่มเป้าหมาย 

2. ผลการวิจยัพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว
ล าดบัแรกคือ“รายละเอียดของหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวนอ้ยเกินไป” ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวไดท้ราบถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และนกัท่องเท่ียวจะ
สามารถขอข้อมูลท่ีจ าเป็นในการท่องเท่ียวได้ทั้ งน้ีอาจท าการประชาสัมพนัธ์ช่ือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยใชส่ื้ออ่ืนๆ อาทิ นิตยสาร  แผน่พบั หรือ โฆษณาทางโทรทศัน์ เป็นตน้     

3. ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบในระดบัปานกลางคือ “การหาขอ้มูลท่องเท่ียว
ท าได้ยากเพราะไม่รู้จกัช่ือเว็บไซต์” และขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเตอร์เน็ตเขา้ถึงยาก ดงันั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจึงควรมีการส่งเสริมเวบ็ไซตโ์ดยทุกคร้ังท่ี
ท าการโฆษณาหน่วยงานในส่ือต่างๆ ควรมีการลงรายละเอียดของเวบ็ไซตไ์วด้ว้ยนอกจากน้ียงัอาจ
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ใชบ้ริการโฆษณาของ Search Engine เช่น Google Adwords เพื่อให้เวบ็ไซตข้ึ์นมาปรากฏในล าดบั
แรกๆ เม่ือมีผูค้น้หาขอ้มูล 

4. จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ท่องเท่ียว ดา้นความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลมากท่ีสุด ผูใ้ห้บริการเวบ็ไซตจึ์งควรให้ความสนใจ
ในส่วนของขอ้มูลใหม้ากและควรสร้างรูปแบบของเวบ็ไซตใ์หมี้ความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการเก็บข้อมูลในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บข้อมูลโดยผูว้ิจยัเองซ่ึงมี

เคร่ืองมือในการรวบรวมคือแบบสอบถาม ดงันั้นในการวิจยัในคร้ังต่อไปจึงควรท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยการเข้าไปกรอกแบบสอบถามในเว็บไซด์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีครอบคลุมและชดัเจนมากข้ึน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยเปรียบเทียบดว้ยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 

3. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา เช่นรูปแบบของเวบ็ไซด์เพื่อ
การท่องเท่ียวว่ามีความสวยงาม และมีความชดัเจนของขอ้มูลหรือไม่อย่างไร หรือควรตอ้งมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลในระดบัใด เพื่อเพิ่มเติมเน้ือหาของเวบ็ไซดต่์างๆ 
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ประวตัิความเป็นมาของเกาะพะงัน 
 

ประวตัิความเป็นมาเกาะพะงัน 
เกาะพะงนัเป็นหน่ึงของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเกาะพะ

งนัตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทยทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 100
กิโลเมตรอ าเภอเกาะพะงนัมีเน้ือท่ีทั้งหมด 193 ตารางกิโลเมตรประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ท่ีส าคญั
จ านวน 6 เกาะคือ เกาะพะงนั เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะแตนอก เกาะแตใน และเกาะมา้ โดยเกาะ
พะงนัใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเกาะสมุยมีเน้ือท่ีประมาณ 120,625 ไร่หรือ 168 ตารางกิโลเมตร
อยูห่่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาทีโดย
เกาะพะงนัเป็นหน่ึงในจ านวน 48 เกาะท่ีตั้งอยู่ในช่องอ่างทองไดรั้บการยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอเม่ือ
พ.ศ.2513 และเป็นอ าเภอเกาะพะงนั เม่ือ พ.ศ.2520 

เกาะพะงนัมีการตั้งถ่ินฐานมากกวา่ 100 ปีสันนิษฐานวา่พวกแรกท่ีมาอยูบ่นเกาะพะงนั
น่าจะเป็นแขกจากมลายท่ีูอยูแ่ถบจงัหวดันครศรีธรรมราชหรือไม่ก็เป็นพวกแขกท่ีมาจากปัตตานีมา
อาศยัท าการประมงเป็นหลกัโดยสังเกตจากช่ือของเกาะและสถานท่ีบางแห่งบนเกาะเพราะเกาะพะ
งนัมีความหมายมาจากค าวา่ (หลงังนั) เป็นภาษาถ่ินหมายถึงสันทรายท่ีโผล่พน้น ้ าเม่ือยามน ้ าลงช่ือ
เกาะพะงนันั้นเดิมทีไม่มีสระอะหลงัจากท่ีไดรั้บการยกฐานะเป็นอ าเภอเกาะพะงนัทางราชการได้
เพิ่มสระเป็น “พะงนั” จนถึงทุกวนัน้ีค าวา่ “พงนั” หรือ “พะงนั” จึงมีความหมายเดียวกนัอีกทั้งเกาะ
พะงนัยงัเป็นเกาะแห่งประวติัศาสตร์เกาะแห่งความภาคภูมิใจเน่ืองจากมี 

พระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรีเสด็จประพาสถึง 4 พระองคคื์อ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 7 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 
โดยเฉพาะรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 14 คร้ังดงัมีหลกัฐานรอยจารึกพระ 
ปรมาภิไธยยอ่ของทุกพระองคป์รากฏ ณ บริเวณน ้ าตกธารเสด็จน ้ าตกธารประพาสและ

น ้าตกธารประเวศ 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปเป็นภูเขาสูงชายหาดท่ีราบมีเพียง 1 ใน 4 ของพื้นท่ีทั้งหมด

โดยมียอดเขาสูงสุดคือยอดเขาหรามีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 627 เมตรมีป่าเขาท่ีอุดม
สมบูรณ์ประกอบดว้ยเกาะต่างๆไดแ้ก่ เกาะพะงนั เกาะแตนอก เกาะแตใน เกาะมา้ และเกาะเต่า ซ่ึง
อยู่ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตรสภาพโดยทัว่ไปจึงเป็นภูเขา
สลบัซบัซอ้นมีท่ีราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวต่างๆรอบเกาะ 

 
ลกัษณะภูมิอากาศ 

เกาะพะงนัไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ดา้นคือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือฤดูกาลแบ่งออกเป็น 2 ฤดูคือ 

1. ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายนเป็นช่วงปลายลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนืออากาศ
จะคลายความชุ่มช้ืนประกอบกบัมีกระแสน ้ าอุ่นพดัจากทะเลจีนใตท้  าให้มีฝนตกน้อยและอุณหภูมิ
สูงข้ึนแต่คล่ืนลมสงบน ้าทะเลใสเหมาะแก่การท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่ 

2. ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคมส าหรับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ท าให้มีฝนตกชุกไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีโดยเฉพาะเดือน
พฤศจิกายนมีจ านวนวนัท่ีฝนตกโดยเฉล่ียถึง 20.2 วนัต่อเดือนปริมาณน ้าฝน 1,919.2 มิลลิเมตรต่อปี 
 
แสดงแผนทีเ่กาะพะงัน 

 

 
 
ทีม่า: http://www.suratthani.doae.go.th, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
เกาะพะงนัมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) ไดแ้ก่ 
 

หาดร้ิน 
ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลบา้นใตอ้ าเภอเกาะพะงนัระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอประมาณ 

12 กิโลเมตรเป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดและมีช่ือเสียงของเกาะพะงนัความยาวของหาดประมาณ 2
กิโลเมตรหาดร้ินมีอยู ่2 หาดคือหาดร้ินในกบัหาดร้ินนอก 

 
หาดร้ินใน อยู่ทางดา้นตะวนัตกของเกาะพะงนัมีชายหาดยาวประมาณ 1,000 เมตร

ชายหาดขาวสะอาดน ้าทะเลสีสวยเล่นน ้ าไดต้ลอดแนวยกเวน้ช่วงท่ีเป็นท่าเรือมีเรือเมล์โดยสารขา้ม
ไปยงัเกาะสมุยทุกวนัๆละ 4 เท่ียวขา้มไปยงัท่าเรือพระใหญ่บนเกาะสมุยหาดร้ินในจึงเป็นเสมือน
ศูนยก์ลางของหาดร้ิน มีร้านคา้ ร้านซกัรีด เคาน์เตอร์ทวัร์ ร้านอาหาร เบียดเสียดกนัอยูทุ่กๆวนัจะมี
ผูค้นมาและผูค้นไปคึกคกัทัง่วนัชายหาดท่ีถดัจากท่าเรือไปเป็นชายหาดโคง้ทอดยาวรายเรียงดว้ยท่ี
พกัให้เลือกมากมายชายหาดขาวสะอาดเล่นน ้ าได้ดีฝร่ังนอนอาบแดดกันเต็มหาดจากหาดร้ินมี
ทางเดินไปยงัทางใตจ้ะถึงหาดลีลาเป็นหาดเล็กๆท่ีสงบเงียบหาดลีลาทรายขาวสะอาดบรรยากาศดี 

หาดร้ินนอกมีลกัษณะเป็นโคง้เวา้รูปคร่ึงวงกลมหากไดเ้ดินข้ึนเนินเขาไปยงัจุดชมวิวจะ
เห็นความสวยงามของโคง้อ่าวสวยจริงๆหาดร้ินนอกสวยกวา่หาดร้ินในและท่ีเกาะพะงนัหาดน้ีน่ีเอง
ท่ีเป็นสถานท่ีจดังานฟูลมูนปาร์ต้ีทุกคืนพระจนัทร์เต็มดวงข้ึน 15 ค ่าแสงจนัทร์จะส่องแนวชายหาด
สีขาวสะทอ้นเป็นสีนวลสว่างข้ึนนอกเหนือจากช่วงเวลาฟูลมูนปาร์ต้ีท่ีหาดร้ินนอกก็มีคนไม่ลด
นอ้ยลงไปโดยเฉพาะในฤดูท่องเท่ียวท่ีพกัจะถูกจบัจองเต็มหมดในวนัแดดจดัน ้ าทะเลท่ีหาดร้ินสีจะ
สวยตดักบัหาดทรายขาวฝร่ังจะนอนอาบแดดกนัเตม็ไปหมด 

การเดินทาง จากท่าเรือทอ้งศาลาศูนยก์ลางของเกาะมีรถสองแถวประจ าทางวิ่งไปยงั
หาดร้ินตลอดวนัหรือจะเหมาไปส่งก็ไดจ้ากหาดร้ินมีเรือโดยสารไปยงัเกาะสมุยไดเ้ช่นกนั 

 
หาดท้องนายปาน 

ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะพะงนัหมู่ 5 ต าบลบา้นใตอ้ าเภอเกาะพะงนัห่าง
จากตวัอ าเภอประมาณ 3 กิโลเมตรหาดทอ้งนายปานอยู่ทางดา้นหลงัของเกาะพะงนัตอ้งนัง่รถผ่า
เกาะข้ึนเขาลงเขาไปสมยัก่อนชาวบา้นท่ีทอ้งนายปานเรียกว่าเป็นคนหลงัเกาะถนนหนทางล าบาก
ตอ้งนัง่เรือออ้มเกาะไปแต่เด๋ียวน้ีทางดีข้ึนรถยนตว์ิ่งสบายแต่มอเตอร์ไซคต์อ้งใช้ฝีมือหน่อยเพราะ
บางช่วงจะสูงชันตามทางจะมีจุดชมวิวสวยๆหลายแห่งนอกจากเส้นทางรถจากท่าเรือทอ้งศาลา
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ศูนยก์ลางของเกาะแลว้ยงัมีเรือหางยาววิ่งออ้มจากทอ้งศาลาไปยงัหาดทอ้งนายปานหากคล่ืนลมไม่
แรงวธีิน้ีจะสะดวกรวดเร็วดีหาดทอ้งนายปานมี 2 หาดคือ 

 
หาดท้องนายปานใหญ่ 

หาดน้ีมีวงโคง้ของอ่าวท่ีสวยงามมากหากยืนตรงกลางอ่าวบริเวณเซ็นทรัลคอทเทจจะ
มองเห็นภูเขาท่ีโคง้กนัเป็นอ่าวทั้ง 2 ดา้นมีร่องน ้ าทะเลอยูต่รงกลางอยา่งสวยงามท่ีเกาะพะงนัหาด
ทอ้งนายปานใหญ่เป็นหาดท่ีขาวสะอาดชายหาดมีความลาดเอียงกาลงัดีลงเล่นน ้ าได้ตลอดแนว
บรรยากาศสงบไม่พลุ่งพล่านเกินไปมีรีสอร์ทให้บริการระดับดีหลายแห่งหาดน้ีเหมาะแก่การ
พกัผอ่นและยงัมี One Day Tour จากเซ็นทรัลคอทเทจบริการพาไปด าน ้ าท่ีเกาะมา้หาดแม่หาดเท่ียว
อ่าวโฉลกหลาหาดขวดและอ่ืนๆราคายอ่มเยาไปสายบ่ายกลบัไม่เหน่ือยเกินไป 

 
หาดท้องนายปานน้อย 

อยูถ่ดัจากหาดทอ้งนายปานใหญ่ไปมีหวัแหลมลกัษณะเป็นเนินเขาเล็กๆคัน่อยู่บนเนิน
เขามีรีสอร์ทสวยมีระดบัคือปานวิมานรีสอร์ทซ่ึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์มุมสูงทั้งหาดทอ้งนาย
ปานน้อยและหาดทอ้งนายปานใหญ่หาดทอ้งนายปานน้อยมีลกัษณะเป็นโคง้พระจนัทร์เส้ียวแนว
หาดเป็นสีขาวสะอาดเล่นน ้ าไดดี้ตลอดแนวบรรยากาศสงบผูค้นไม่พลุ่งพล่านมีท่ีพกัระดบัดีให้ใช้
บริการหลายแห่งท่ีน่าสนใจอีกอย่างของหาดน้ีคือมีทางเดินชมธรรมชาติท่ีสร้างเป็นสะพานปูนเขา้
ไปยงัป่าชายเลนของปานวิมานรีสอร์ทสามารถชมทิวทศัน์ของป่าชายเลนและทอ้งทะเลไดส้วยงาม
การเดินทางสามารถเดินทางไดท้ั้งเรือและรถยนต ์
 
ศาลเจ้าแม่กวนอมิ 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 บา้นโฉลกหลาระยะทางจากทอ้งศาลาประมาณ 9 กิโลเมตรสร้างเสร็จเม่ือ
เดือน มีนาคม พ.ศ.2536 เม่ือข้ึนไปถึงหนา้ศาลจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเกาะพะงนันบัเป็นจุด
ชมววิท่ีสวยงามจุดหน่ึง 

 
พระพุทธบาทจาลองบนภูเขาวดัมธุรวราราม (วดัมะเดื่อหวาน) 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต าบลเกาะพะงนับนยอดเขาน้ีมีมณฑปพระพุทธบาทจ าลองจากเชิงเขาจะมี
บนัไดข้ึนไปนมสัการพระพุทธบาทนบัว่าสะดวกสบายมากสาหรับพระพุทธบาทแห่งน้ีจะมีงาน
ประเพณีนมสัการเป็นประจาทุกปี 
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วดัเขาถ้า (สวนสุวรรณโชติการาม) 
ตั้งอยูบ่นยอดเขาขา้วแห้งหมู่ 1 ต าบลบา้นใตเ้ป็นสานกัสงฆท่ี์มีผูนิ้ยมมานัง่วิปัสสนาทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนบริเวณวดัร่มร่ืนสวยงามอากาศเยน็
สบายภายในมีพระพุทธบาทจ าลองและพระพุทธรูปปางป่าเลไลยแ์ละรูปป้ันพระแม่ธรณีบีบมวยผม
เม่ือข้ึนไปบนเนินหินสูงท่ีสร้างมณฑปจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์รอบเกาะไดส่้วนทางไหล่เขา
ดา้นหลงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจคือเพิงหินซ่ึงมีลกัษณะเป็นคูหา 

 
อ่าวโฉลกหลา 

เป็นอ่าวอยูท่างทิศเหนือของเกาะพะงนัเป็นอ่าวลึกกาบงัคล่ืนลมในบางฤดูไดเ้ป็นอยา่งดี
แต่บางฤดูคล่ืนลมจดัมากเรือเขา้จอดเทียบท่าไม่ไดเ้วลาคล่ืนลมสงบจะมีเรือประมงเขา้มาจอดเป็น
จ านวนมากพ่อค้าแม่ค้าจะตั้งร้านจ าหน่ายสินคา้ต่างๆเช่นเดียวกับในตลาดใหญ่สินค้าท่ีมีช่ือท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถซ้ือกลบัไปฝากคนท่ีอยูท่างบา้นคือปลาหมึกตากแหง้ 

 
หาดแม่หาด-เกาะม้า 

ตั้งอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ท่ี 7 บา้นโฉลกหลาห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
ประมาณ 15 กิโลเมตรแม่หาดมีเสน่ห์ตรงท่ีเป็นหาดท่ียาวทรายสีขาวสะอาดเม็ดใหญ่ลงเล่นน ้ าได้
ตลอดแนวมีท่ีพกัใตทิ้วสนร่มมะพร้าวระดบักลางๆใหเ้ลือกพกัหลายแห่งบรรยากาศดีไม่พลุกพล่าน
จุดเด่นท่ีสุดของหาดน้ีคืออยูใ่กลเ้กาะมา้เกาะเล็กๆท่ีถูกเช่ือมดว้นสันทรายเขา้หาหาดแม่หาดสามารถ
เดินขา้มไป-มาไดเ้กาะมา้โอบลอ้มไปดว้ยแนวปะการังน ้ าต้ืนท่ีสวยงามนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมดาน ้ าชม
ปะการังไม่ว่าจะพกัอยูท่ี่หาดหรืออ่าวใดนิยมเหมาเรือหางยาวมาเล่นน้าและด าน ้ าดูปะการังท่ีน่ีถดั
จากหาดแม่หาดไปเป็นหาดสลดัหาดเล็กๆท่ีมีบรรยากาศส่วนตวัมีรีสอร์ทให้บริการและมีแหล่งด า
น ้ าชมปะการังหนา้หาดน่าแวะไปเท่ียวหรือชอบใจบรรยากาศก็มีท่ีพกัให้เลือกพกัดว้ยการเดินทาง
จากท่าเรือทอ้งศาลามีรถสองแถวใหบ้ริการหรือจะเช่ามอเตอร์ไซค ์

 
อุทยานแห่งชาติและน า้ตกธารเสด็จ 

น ้ าตกธารเสด็จและอ่าวธารเสด็จเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
เป็นน ้าตกท่ีไหลลงทะเลทางดา้นทิศตะวนัออกน ้าตกธารเสด็จมีจารึก จปร., วปร., ปปร., รพ., ภปร., 
และช่ือน ้ าตก"ธารเสด็จ" ลายพระหตัถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 5
น ้ าตกธารเสด็จเป็นน ้ าตกท่ีมีน ้ าตลอดทั้งปีเป็นแหล่งน ้ าจืดของขบวนเรือพระท่ีนัง่สมยัรัชกาลท่ี 5
เม่ือคร้ังเสด็จหัวเมืองปักษใ์ตน้ ้ าตกธารเสด็จเป็นน ้ าตกท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว
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ทรงโปรดปรานนอกจากน้ียงัมีพลบัพล าท่ีประทบัท่ีกรมศิลปากรไดส้ร้างข้ึนมาใหม่แทนหลงัเดิมท่ี
ช ารุดและไดข้ึ้นทะเบียนสถานท่ีประวติัศาสตร์น ้าตกธารเสด็จเป็นโบราณสถานเม่ือ พ.ศ. 2540 

การเดินทางอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนัอยู่ห่างจากตวัจงัหวดัสุราษฏร์ธานี
ประมาณ 80 กิโลเมตรสามารถน ารถยนตล์งเรือเฟอร์ร่ีท่ีอ าเภอดอนสักจงัหวดัสุราษฏร์ธานีใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงถึงท่าเรือทอ้งศาลาอ าเภอเกาะพะงนัเล้ียวขวาไปตามถนนทางบา้นใตท้อ้ง
นายปานผา่นตน้ยางนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยประมาณ 9 กิโลเมตรถึงบา้นทอ้งนางเล้ียวขวา
ผา่นพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ถึงท่ีทาการอุทยาน
แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั 
 
หาดบ้านใต้ 

เป็นชายหาดท่ีสวยงามมองเห็นเกาะสมุยอยู่ตรงข้ามชุมชนบ้านใต้เป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงขนาดเล็กสามารถพบเห็นวถีิชาวบา้นไดท้ัว่ไป 

 
กจิกรรมท่องเทีย่วแบบผจญภัย 

เกาะพะงนันอกจากจะมีชายทะเลท่ีงดงามไวส้ าหรับพกัผอ่นตากอากาศแลว้ส าหรับผูท่ี้
ช่ืนชอบการผจญภยัก็ยงัมีกิจกรรมต่างๆใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น 

 
ด าน า้ลกึ (Scuba Diving) 
เกาะพะงนัมีแหล่งด าน ้าลึกชมปะการังและส่ิงมีชีวติใตท้ะเลซ่ึงอยูห่่างออกไปไม่ไกลนกั

แหล่งด าน ้ าลึกท่ีมีช่ือเสียงเช่นจุดด าน ้ าลึกหินใบ (Sail Rock) และจุดด าน ้ าลึกส าราญ (Samran 
Pinnacles) นอกจากน้ียงัสามารถเดินทางไปด าน ้ ายงัเกาะเต่าโดยจะมีบริษทัทวัร์และโรงเรียนสอน
ด าน ้าจดับริการใหไ้ปกลบัไดใ้นวนัเดียว 

ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่เคยมีประสบการณ์ในการด าน ้ามาก่อนบนเกาะพะงนัยงัมีโรงเรียนสอน
ด าน ้ าอยู่หลายแห่งทั้ งในบริเวณท้องศาลาและหาดร้ินซ่ึงใช้เวลาประมาณ 5 วนัก็จะได้
ประกาศนียบตัรท่ีน าไปใชเ้ป็นใบอนุญาตด าน ้ าไดท้ัว่โลกส่วนท่านท่ีมีประกาศนียบตัรแลว้ท่านไม่
ตอ้งน าอุปกรณ์ด าน ้ ามาเองเพราะโรงเรียนสอนด าน ้ าเหล่าน้ีมีอุปกรณ์ด าน ้ าท่ีมีมาตรฐานให้เช่าใน
ราคาไม่แพง 

 
 
 

DPU



138 

ด าน า้ชมปะการังน้าตืน้ (Snorkeling) 
เกาะพะงนัมีแหล่งปะการังน ้ าต้ืนอยู่แทบจะรอบเกาะแหล่งท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม

กนัมากคือบริเวณเกาะมา้บา้นแม่หาดซ่ึงสามารถเดินจากชายหาดไปถึงแนวปะการังไดแ้ละเกาะแต
ในซ่ึงนัง่เรือไปเพียง 10 นาทีก็ถึงอุปกรณ์การด าน ้ าสามารถหาเช่าไดจ้ากร้านคา้ในทอ้งศาลาหาดร้ิน
หรือตามบงักะโลทัว่ไป 

นอกจากน้ีบริษทัทวัร์บนเกาะพะงนัยงัจดัน าเท่ียวแบบเชา้ไปเยน็กลบัสู่หมู่เกาะอ่างทอง
อนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอนัลือช่ือซ่ึงสามารถด าน ้ าต้ืนชมปะการังอนัสวยงามล่องเรือ
ชมเกาะแก่งและเดินป่าไปยงัจุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจการเดินทางจากเกาะพะงนัไปยงัหมู่เกาะ
อ่างทองนั้นใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงและสามารถไปกลบัไดใ้นวนัเดียว 

 
ข่ีจักรยานเสือภูเขา 
เกาะพะงนัมีเส้นทางท่ีเหมาะสมในการข่ีจกัรยานท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิ่งเพราะการจราจร

บนเกาะไม่คบัคัง่เช่นท่ีอ่ืนๆและยงัมีเส้นทางตดัในสวนมะพร้าวผา่นบา้นสวนของชาวบา้นท่ีให้ร่ม
เงาผ่อนคลายความร้อนจากถนนใหญ่ไปไดม้ากเส้นทางเสือภูเขาบนเกาะพะงนัมีให้กบัทุกระดบั
ฝีมือของผูข่ี้ตั้งแต่หัดเร่ิมตน้แบบถนนเรียบไปจนถึงมือโปรท่ีตอ้งใชก้  าลงัข้ึนเขาบนถนนลูกรังปน
กรวดทรายเลยทีเดียวระยะทางก็พอดีกบักาลงัคือมีตั้งแต่ 5 กิโลเมตรไปจนถึงไปกลบั 30กิโลเมตร
บนเทือกเขาท่ีสูงชนั 

หากไม่ตอ้งการน าจกัรยานไปเองก็สามารถหาเช่าไดต้ามร้านจกัรยานให้เช่าทัว่ไปท่ีบา้น
ทอ้งศาลาบา้นหาดร้ินและบา้นโฉลกหลาโดยราคาก็ไม่แพงมากเพียง80-150 บาทต่อวนัเท่านั้น 

 
เดินป่าแค้มป้ิง 
ป่าของเกาะพะงนัยงัคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากวนอุทยานน ้ าตกแพงเป็นสถานท่ีท่ี

เหมาะสาหรับการเดินป่าแคม้ป้ิงเพราะมีน ้ าตกอนัสวยงามพนัธ์ุไมแ้ละนกนานาชนิดรวมทั้งสัตวป่์า
ขนาดเล็กก็ยงัมีอยู่ชุกชุมมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์รอบเกาะอยู่หลายแห่งเช่นท่ีไม่ไกล
จากตวัน ้ าตกมากนกัและท่ีเขาหรายอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะพะงนับนยอดเขาจะมีอากาศเยน็สบาย
เหมาะส าหรับการตั้งแคมป์รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไดท่ี้ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ 
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ฟูลมูนปาร์ตี ้(Full Moon party) 
ฟลูมูนปาร์ต้ีเป็นปาร์ต้ีชายหาดท่ีจดัทุกวนัพระจนัทร์เต็มดวงข้ึน 15 ค ่าของแต่ละเดือน

ซ่ึงเป็นปาร์ต้ีท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงของเกาะพะงนัเป็นอย่างมากเดิมนั้นเล่ากนัว่าฟูลมูน
ปาร์ต้ีน้ีเกิดข้ึนโดยเม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2530 มีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นคนหน่ึงเดินทางท่องเท่ียวมายงั
เกาะพะงนัน้ีแลว้มาพกัผอ่นอาบแดดเล่นน ้ าทะเลณหาดร้ินพอตกกลางคืนตรงกบัคืนข้ึน 15 ค ่าซ่ึง
พระจนัทร์จะข้ึนเตม็ดวง ณ หาดร้ินไม่มีเมฆมาบดบงันกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นคนน้ีไดอ้อกมานอนเล่น
บนชายหาดมองไปบนทอ้งฟ้าท่ีปราศจากเมฆเห็นพระจนัทร์เต็มดวงส่องแสงนวลจา้งามจบัตาจน
ท าใหเ้กิดความรู้สึกด่ืมด ่ากบัทศันียภาพท่ีสวยงามของแสงจนัทร์ท่ีส่องสะทอ้นกระทบถูกหาดทราย
สีขาวสะอาดพื้นน ้ าทะเลสีครามกระทบแสงสะท้อนจากดวงจันทร์เกิดเป็นแสงแวววาวงาม
ระยิบระยบัแสนประทบัใจเป็นภาพท่ีงดงามเหนือค าบรรยายใดๆท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นคนน้ีไม่
เคยพบเห็นมาก่อนจึงไดเ้ก็บเอาความสวยงามท่ีลืมไม่ลงของคืนท่ีพระจนัทร์ข้ึนเต็มดวงไปเขียนใน
หนงัสือเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเล่มหน่ึงท่ีตีพิมพจ์  าหน่ายไปทัว่โลกโดยกล่าวถึงหาดร้ินวา่เป็นจุดท่ีชม
พระจนัทร์ข้ึนเตม็ดวงท่ีสวยท่ีสุดหน่ึงในสามแห่งของโลกท่ีเคยพบมาเม่ือนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตก
ผูมี้รสนิยมชอบธรรมชาติและแสงจนัทร์แบบพวกบุปผาชนอ่านพบขอ้ความท่ีเขียนถึงคืนพระจนัทร์
ข้ึนเต็มดวงท่ีหาดร้ินบนเกาะพะงนัจึงเกิดความหลงใหลใฝ่ฝันอยากมาเท่ียวชมความสวยงามของ
พระจนัทร์เต็มดวงท่ีเกาะพะงนันกัท่องเท่ียวเลยพากนัแห่มาเท่ียวจ านวนมากจนเป็นเหตุให้ก าเนิด
งานพบปะชุมนุมของผูท่ี้หลงใหลรักในธรรมชาติของหาดทรายน ้ าทะเลและแสงจนัทร์ข้ึนมาซ่ึง
ตลอดเวลาท่ีมีงานตั้งแต่ค ่ายนัเชา้นกัท่องเท่ียวบางคนมาเป็นคู่ชายหญิงนอนบนชายหาดของหาดร้ิน
ชมความสวยงามของพระจนัทร์เต็มดวงท่ีสาดแสงสีเหลืองนวลสะทอ้นกระทบทรายสีขาวบนหาด
แห่งน้ีเพื่อจดจ าว่าคร้ังหน่ึงเคยมาเยือนจุดชมพระจนัทร์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกท่ีประเทศไทย
พวกนกัท่องเท่ียวท่ีมาในงานฟูลมูนปาร์ต้ีนั้นส่วนใหญ่จะอยูก่นัยนัตะวนัข้ึนจบัขอบฟ้าแลว้จึงพากนั
กลบัท่ีพกัโดยจะกลบัมาร่วมงานกนัอีกในคืนท่ีพระจนัทร์ข้ึนเต็มดวงของทุกๆเดือน (นายกอ้ง, 
ม.ป.ป. น:8-10) 

เกาะพะงนัเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยเป็น
เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองมาจากเกาะสมุยเกาะพะงนันบัวา่เป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงท่ีน ารายไดเ้ขา้สู่จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจ านวนมากมีช่ือเสียงดา้นความสงบและ
ความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีแนวชายหาดโคง้สวยงามมากมายอาทิหาดร้ินหาด
ทอ้งนายปานหาดแม่หาดเป็นตน้มีผืนป่าเขียวขจีท่ีสมบูรณ์มีแหล่งท่องเท่ียวน ้ าตกป่าเขารวมไปถึง
งาน “ฟูลมูนปาร์ต้ี” ปาร์ต้ีริมหาดร้ินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายดว้ยความมี
เอกลกัษณ์ของงาน 
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งานฟูลมูนปาร์ต้ี (Full moon party) เร่ิมจดัข้ึนคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2528 โดยการจดัคร้ัง
แรกเป็นการจดังานเล้ียงส่งขอบคุณให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกัอาศยัของพาราไดร์บงักะโลงาน
ปาร์ต้ีโดยจดังานในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า (ซ่ึงในขณะนั้นสภาพแวดลอ้มภายในท่ีพกับงักะโล (พาราไดร์
บงักะโล) ยงัไม่มีไฟฟ้าใช้ประปาและถนน หนทางสัญจรไปมาทางทะเล สภาพของพื้นท่ีมีความ
เป็นธรรมชาติจริง ๆ )ซ่ึงประกอบดว้ยชายหาดขาว น ้ าทะเลใส ปะการังสวยงามและมีภูเขาท่ียื่นลง
ไปในทะเลสองขา้งดา้นซ้ายขวาโอบล้อมบริเวณพื้นท่ีแห่งนั้นเป็นพื้นท่ีแปลกแต่มีความสวยงาม
มหศัจรรย ์พอตกเวลาใกลมื้ดมีพระจนัทร์เตม็ดวงเคล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งบริเวณกลางชายหาดท่ีมีภูเขา
โอบล้อมอยู่พระจนัทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างสวยงามยิ่งนักนอกจากน้ีเกาะพะงนัยงัมีกิจกรรม
หลากหลายทางทะเลทั้งด าน ้ าต้ืนด าน ้ าลึกเดินป่าดูนกชมวิถีชีวิตชาวเกาะชาวประมงท่ียงัคงรักษา
เอกลักษณ์ชุมชนดั้ งเดิมไวอ้ย่างชัดเจนท าให้เกาะพะงันได้รับความสนใจและเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวต่างชาติมากข้ึนเป็นล าดบัทุกปีและดว้ยความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์
ของเกาะพะงันส่งผลให้การท่องเท่ียวเกาะพะงันเกิดการขยายตัวอย่างไม่หยุดย ั้ งส่งผลให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  “พฤติกรรมการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต และความพงึพอใจต่อการใช้ส่ืออนิเทอร์เน็ต                     
เพือ่การท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี” 

 
ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนประกอบในการท าสารนิพนธ์ของนกัศึกษา
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  สาขาสารสนเทศมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงส่ือการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
ท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงดว้ยตวัของท่านเองการตอบแบบสอบถามน้ี
ใชเ้พื่อการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด 
 
ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

1.1 เพศ 
( ) ชาย    ( ) หญิง 

1.2 อาย ุ
( ) ต ่ากวา่ 20 ปี   ( ) 20-30 ปี 
( ) 31-40 ปี   ( ) 41-50 ปี 
( ) 51 ปีข้ึนไป 

1.3 ระดบัการศึกษา 
 ( ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาตรี 
( ) สูงกวา่ปริญญาตรี   

1.4 อาชีพ 
( ) ขา้ราชการ   ( ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
( ) นกัศึกษา   ( ) พนกังานบริษทั 
( ) ธุรกิจส่วนตวั   ( ) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
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1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
( ) ต ่ากวา่10,000 บาท  ( ) 10,000-30,000 บาท 
( ) 30,001-50,000 บาท  ( ) 50,001บาทข้ึนไป 

16 .ท่านเป็นนกัท่องเท่ียวของทวปีใด 
( ) เอเชีย       ( ) ยโุรป 
( ) อเมริกา    ( ) ออสเตรเลีย 
( ) แอฟริกา 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 

2.1 ท่านใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียประมาณสัปดาห์ละ_______วนั 
2.2 ท่านใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียวนัละ_________คร้ัง 
2.3 ระยะเวลาท่ีท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ังนานประมาณ______ชัว่โมง 
2.4 ช่วงเวลาใดท่ีท่านใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุด 

( ) 06.00 – 12.00น. 
( ) 12.01 – 16.00น. 
( ) 16.01 – 20.00น. 
( ) 20.01 – 24.00น. 
( ) 00.01 – 06.00น. 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจประโยชน์จากการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 

ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ
มาก
ทีสุ่ด 

สูง ปานกลาง ต ่า ต ่าทีสุ่ด 

ด้านการใช้งาน : 
(1) ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย      
(2) มีความสะดวกในการคน้หาต าแหน่ง
งานท่ีสนใจ 

     

(3) มีความรวดเร็วในการติดต่อขอขอ้มูล
เพิ่มเติมจากเวบ็ไซต ์

     

ด้านรายละเอยีด : 
(4) ไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวท่ีท่านสนใจ      
(5) ท่านไดรั้บการอธิบายถึงรายละเอียด
แพคเกจทวัร์ท่ีตรงตามความตอ้งการ 

     

(6) ท่านไดรั้บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและ
บริษทัท่องเท่ียวตรงตามความตอ้งการ 

     

(7) ท่านไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีทนัสมยั(Update) อยูต่ลอดเวลา 

     

ด้านผลลพัธ์ : 
(8) ท่านไดรั้บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและ
บริษทัท่องเท่ียวตรงตามความตอ้งการโดย
ละเอียด 

     

(9)ท่านไดรั้บขอ้มูลทัว่ไปเช่น แหล่ง
ท่องเท่ียว โรงแรม ท่ีพกั รีสอร์ท เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 

     

(10) การใหบ้ริการขอ้มูลถูกตอ้ง เช่ือถือได ้      
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ส่วนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

(1) การท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไม่
เขา้ใจภาษาท่ีใชส่ื้อสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

     

(2) การท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไม่
เขา้ใจวธีิการใชค้อมพิวเตอร์ 

     

(3) ขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตเขา้ถึง
ยาก 

     

(4) ขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตมีความ
ซบัซอ้นเขา้ใจยาก 

     

(5) ขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตมี
ขอ้จ ากดัของเครือข่ายโรงแรม รีสอร์ท ท่ี
พกัท่ีไม่ชดัเจน 

     

(6) การท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตมีขอ้จ ากดั
ดา้นความปลอดภยัในการซ้ือแพคเกจ
ท่องเท่ียวผา่นทางบตัรเครดิต 

     

(7) ขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตให้
รายละเอียดของ หน่วยงานดา้นการ
ท่องเท่ียวนอ้ยเกินไป 

     

(8) การหาขอ้มูลการท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ต
มีขอ้มูลจ ากดัในการให้รายละเอียดขอ้มูล 

     

(9) การหาขอ้มูลท่องเท่ียวท าไดอ้ยากเพราะ
ไม่รู้จกัช่ือเวบ็ไซต ์

     

(10) การท่องเท่ียวในอินเทอร์เน็ตช่ือเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานในการท่องเท่ียวหรือของ
หน่วยงานไม่น่าเช่ือถือเท่าท่ีควร 

     

ข้อเสนอแนะ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Questionnaire 
 

Title: “Internet Using Behavior and Satisfaction toward Using Internet for Travelling of 
Foreign Tourists in Koh Pha Ngan District, Surat Thani Province.  

 
Direction:  

This questionnaire is created as a part in conducting the independent study of master 
student majoring in Information Technology, the faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit 
University.  The purpose of this study is to use the finding  as guidance for the improvement of  
tourism public relation media. Therefore you are requested to answer all questions according to 
the fact. This data collected from this questionnaire is for academic purpose  and  will not affect 
any of the respondents. 
 
Part1: Demographic Data 
 

1.1 Gender 
( ) Male    ( ) Female 

1.2 Age 
( ) less than 20 years  ( ) 20-30 years 
( ) 31-40 years   ( ) 41-50 years 
( ) More than 51 years 

1.3 Education level 
( ) Below Bachelor Degree ( ) Bachelor Degree 
( ) Post-graduate   

1.4 Occupation 
( ) Government officer  ( ) State enterprise employee 
( ) University student  ( ) Private company employee 
( ) Self-employed/ Own company ( ) Unemployed 
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1.5 Average income per month 
( ) Less than 10,000 baht  ( ) 10,000-30,000 baht 
( ) 30,001-50,000 baht  ( ) More than 50,001 baht 

16.Which continent are you a tourist from? 
( ) Asia   ( ) Europe 
( ) America   ( ) Australia 
( ) Africa 

 
Part 2: Behavior of using online media for traveling 

2.1 You use internet for traveling for an average approximate  times/week. 
2.2 You use internet for traveling for an average approximate  times/day. 
2.3 Duration you use internet for traveling in each time is approximate hours 

. 
2.4 Which period do you often use internet for traveling?  

( ) 06.00 – 12.00 hrs. 
( ) 12.01 – 16.00 hrs. 
( ) 16.01 – 20.00 hrs. 
( ) 20.01 – 24.00 hrs. 
( ) 00.01 – 06.00 hrs. 
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Part 3: Satisfaction on benefits from using online media for traveling 
 

Satisfaction 
Level of satisfaction 

Highest High Neutral Low Lowest 

Use aspect: 
(1) Make me save cost.      
(2) Convenience in searching an 
interested job position. 

     

(3) Requesting for more information 
from website is fast. 

     

Detail aspect : 
(4) Receive traveling information that 
you are interested in.  

     

(5) You are described the detail of tour 
package that meets your needs. 

     

(6) You receive information on tourist 
attraction and tour company that meets 
your needs. 

     

(7) All the time, you know updated 
information about tourist attraction. 

     

Outcome aspect : 
(8) You receive detailed information on 
tourist attraction and tour company that 
meets your needs. 

     

(9) You receive general information, 
such as, tourist attraction, hotel, 
accommodation and resort that is 
enough for your making decision. 

     

(10) Information service providing is 
accurate and reliable. 
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Part 4: Problems and obstacles in using online media for traveling 
 

Problems and obstacles 
Most 

common 
common 

Moderate 
common 

Less 
common 

Least 
common 

(1) Traveling in internet has a 
problem of not understand 
language used in 
communication that is English. 

     

(2) Traveling in internet has a 
problem of not understand how 
to use a computer. 

     

(3) Traveling information in 
internet is hard to access. 

     

(4) Traveling information in 
internet is complex and hard to 
understand. 

     

(5) Traveling information in 
internet has limitation of 
unclear network of hotel, resort 
and accommodation. 

     

(6) Traveling in internet is limited 
in safety in purchasing 
traveling package via credit 
card. 

     

(7) Traveling information in 
internet provides too less detail 
of traveling organization. 

     

(8) Searching information of 
traveling in internet has limited 
information detail. 
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(9) Searching information of 
traveling in internet is difficult 
because you do not know 
website’s name. 

 

     

(10) For traveling in internet, 
name of website of traveling 
organization or name of 
organization is unreliableas 
expected. 

     

 
Suggestion..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....……………………………………………………………………….……………………….….. 
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ประวตัิผู้เขียน 

  
ช่ือ-นามสกุล    นาย กฤษฎากร ชูเลมด็  
ประวติัการศึกษา   ปีการศึกษา 2551 สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์   

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  
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