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บทคดัย่อ 
 

 กำรวิจัยครัง้นี้มีควำมมุ่งหมำย เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย                  
สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกจิ สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ ของนักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทย และ              
เพื่อศึกษำควำมสมัพันธ์ของกำรรับรู้สื่อกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในและต่ำงประเทศด้วยตนเองของ
นักท่องเที่ยววัยรุ่นชำวไทย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้คือ กลุ่มประชำกรช่วงอำยุระหว่ำง 16-29 ปี ที่ใช้ช่องทำงสื่อ
ประชำสมัพันธ์วำงแผนกำรท่องเที่ยวในและต่ำงประเทศด้วยตนเอง จ ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถำม              
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวมรวมขอ้มูล ส ำหรบักำรวิเครำะห์ขอ้มูลใช้ตำรำงแจกแจงร้อยละ ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต             
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว และกำรหำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตัวแปร              
2 ตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่ำงง่ำยของเพยีรส์นั พบว่ำ 1) ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 26 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 29 ปี จ ำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมทัง้หมด มกีำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีรำยรบัเฉลี่ยต่อรอบครวั/เดอืนเท่ำกบั 30,001-60,000 บำท 
อำศยัอยู่กบับดิำและ/หรอืมำรดำ มกีำรเดนิทำงท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเองอย่ำงน้อย 1-3 ครัง้ต่อปี มคี่ำใชจ้่ำย
โดยประมำณ 1-5,000 บำทต่อครัง้ สว่นใหญ่เดนิทำงพรอ้มครอบครวั/ญำต ิใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูล่วงหน้ำจำก
สื่อประชำสมัพนัธ์ ประมำณ 1-10 วนั และมจี ำนวนผู้ร่วมเดนิทำงแต่ละครัง้ประมำณ 4-6 คน ส่วนกำรเดนิทำง
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศ มีกำรเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเองอย่ำงน้อย 1-2 ครัง้ต่อปี ค่ำใช้จ่ำย
โดยประมำณ 20,001-40,000 บำท/ครัง้ มีกำรเดินทำงพร้อมกลุ่มเพื่อนมำกที่สุด ใช้ เวลำในกำรศึกษำข้อมูล
ล่วงหน้ำจำกสื่อประชำสมัพันธ์ ประมำณ 1-15 วัน และมีจ ำนวนผู้ร่วมเดินทำงแต่ละครัง้ประมำณ 4-6 คน                   
2) กำรเปิดรบัสื่อประชำสมัพนัธ ์มรีะดบักำรรบัรูส้ ื่อโดยรวมอยู่ในระดบัมำก โดยกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มกีำรรบัรู้
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์มำกที่สุด รองลงมำคือ สื่อสื่อบุคคล สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน และสื่อเฉพำะกิจ                   
3) ผลวิเครำะห์ปจัจยัควำมสมัพนัธ์ของสื่อประชำสมัพนัธ์ สื่อเฉพำะกิจ มีควำมสมัพนัธ์ครอบคลุมพฤติกรรม               
กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศมำกทีส่ดุ  
1 
 

                                                           
1สำขำวชิำกำรจดักำร หลกัสตูรบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อำจำรย ์ดร.ประจ ำภำควชิำบรหิำรธุรกจิ คณะสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 โดยที่ปจัจยัควำมแตกต่ำงทำงกลุ่มอำยุ และระดบัรำยได้เฉลี่ยต่อครอบครวั/เดอืนมผีลต่อพฤตกิรรม 
กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ มีควำมสัมพันธ์ครอบคลุมพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศมำกทีส่ดุ โดยทีป่จัจยัควำมแตกต่ำงทำงระดบัรำยไดเ้ฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืน และระดบักำรศกึษำมผีล
ต่อพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศ อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05. 
 
ค าส าคญั: นกัท่องเทีย่ววยัรุ่น สือ่ประชำสมัพนัธ ์กำรรบัรูส้ ือ่ 
 

Abstract 
 

 This research aims to 1) study consumer behavior with regard to media channels, including 
personal media, mass media, specialized media, internet media and social media among Thai youth 
tourists; 2) to study the relationship between media perception and domestic and overseas touring behavior 
of Thai youth tourists. The population of the study consisted of 400 people and the population was aged 
between 16-29 years of aged who used media channels for independent travel planning. The research 
used a questionnaire as a tool to collect data, which were analyzed based on percentage calculation, 
mean, standard deviation, a one-way analysis of variance and Pearson's simple correlation coefficient was 
found. 1). Most of the respondents were female aged between 26 years old and over, but not older than 
29 years old. The population of 291 people with a 72.80 percentage among all of the respondents, who 
had a Bachelor's degree, an average monthly income of 30,001 to 60,000 Baht, mostly living with their 
parents. They traveled in the country at least 1-3 times a year, with travelling expenses of around 1-5,000 
baht per visit, typically travelling with family or relatives. It takes about 1-10 days to read information from 
the media before traveling. The number of participants consisted of 4-6 persons. In terms of traveling 
abroad, they traveled at least 1- 2 times a year with an estimated cost of. 20,001-40,000 baht per time. 
Most of all participants which took 1-15 days to obtain information from the media before traveling. The 
number of participants were about 4-6 people. 2.) There was a high level of media perception. Most of the 
samples preferred social media in the first rank of media exposure, the second was internet media and 
the third was specialized media. 3).The research revealed that the relationship factors of specialized media 
covered most domestic travel behaviors. The differences in age and average family income level per month 
influenced the behavior of domestic tourists. The relationship factors of social media covered most 
overseas travel behaviors. The difference in average family income levels per month and education levels 
also influenced the behavior of foreign tourism at a statistical significance of 0.05. 
 
Keyword: Youth Tourists, Media Channels, Media Perception 
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บทน า 
 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวถือเป็นธุรกจิที่มบีทบำทส ำคญัในกำรสร้ำงรำยได้เป็นอนัดบัต้นๆ  ให้กบั
หลำยประเทศทัว่โลก ทว่ำจำกสภำวะวกิฤตเศรษฐกจิโลก ทีส่่งผลกระทบกระจำยเป็นวงกวำ้ง รวมถงึกำรแข่งขนั
อย่ำงรุนแรงในอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วนัน้ ท ำใหก้ำรเรยีนรูแ้ละกำรปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์เพื่อวเิครำะห์
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งจ ำเป็น กำรเข้ำถึงสื่อจำกช่องทำงต่ำงๆ กำรปรับปรุงแผนกำรตลำดและ             
กำรส่งเสรมิแผนกำรตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเขำ้ถึงผู้บรโิภคที่เป็นนักท่องเทีย่วอย่ำงได้ผลนัน้คอื               
สิง่ส ำคญั ในสงัคมยุคเทคโนโลยไีร้สำยนักท่องเที่ยวสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลกำรท่องเที่ยวได้หลำกหลำยรูปแบบ                
ไม่ว่ำจะเป็นทำงสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น ทวติเตอร ์เฟสบุ๊ค เว๊บบล๊อก หรอืจำกกำรไดร้บัขอ้มลูค ำแนะน ำจำกเพื่อน 
คนรู้จกั แม้กระทัง่ทำงสื่อมวลชน เช่นโฆษณำทำงโทรทศัน์ สิง่พมิพ์หรอืวำรสำร ท ำให้กำรรบัรู้ข่ำวสำรมคีวำม
สะดวกสบำยและรวดเรว็ยิง่ขึน้ รูปแบบกำรท่องเทีย่วและแนวโน้มกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วนัน้ผนัแปรไปตำมกระแส
ต่ำงๆ ของโลก ฉะนัน้กำรท่องเทีย่วจงึไม่ไดจ้ ำกดัอยู่แค่เพยีงกำรพกัผ่อน และกำรเปิดโลกทศัน์เท่ำนัน้ แต่ยงัตอ้ง
ใหเ้ขำ้กบักระแสสงัคมและสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นทีน่ิยมในช่วงนัน้ๆ  
 จำกผลกำรส ำรวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ผลส ำรวจชี้ชดัว่ำ Gen Y หรอื
กลุ่มวยัช่วงอำยุ 20-35 ปี ครองแชมป์ผูใ้ชช้ ัว่โมงเน็ตสงูสุดถงึรอ้ยละ 64.6 โดยมกีำรเขำ้ใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตสงูถงึ 
54.2 ชัว่โมงต่อสปัดำห ์(ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ำรมหำชน. 2558: ออนไลน์) 
 ดงันัน้กำรศกึษำนี้จงึมุ่งเน้นถงึควำมสมัพนัธข์องพฤติกรรมกำรเปิดรบัสื่อกบัพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว  
ในประเทศและต่ำงประเทศดว้ยตนเองของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย ในกำรใชช้่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ในกำร
ค้นหำสถำนที่ท่องเที่ยวทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำช่องทำงกำรสื่อสำรและส่งเสรมิ             
กำรขำยส ำหรบัแหล่งท่องเทีย่ว 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษำพฤตกิรรมกำรบรโิภคสื่อช่องทำงต่ำงๆ ประกอบดว้ย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกจิ 
สือ่อนิเทอรเ์น็ต และสือ่สงัคมออนไลน์ ของนกัท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย 
 2. เพื่อศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรรบัรู้สื่อและพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวภำยในและต่ำงประเทศ           
ดว้ยตนเองของนกัท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย 

 

สมมติฐานการวิจยั 
 1. นักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทยที่มลีกัษณะส่วนบุคคลอนัประกอบไปด้วย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ 
รำยรบัเฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืน และสถำนะครอบครวัแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเอง
แตกต่ำงกนั 
 2. นักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทยที่มลีกัษณะส่วนบุคคลอนัประกอบไปด้วย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ 
รำยรบัเฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืน และสถำนะครอบครวัแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศดว้ยตนเอง
แตกต่ำงกนั 
 3. พฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่ออนัประกอบไปดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ สือ่อนิเทอรเ์น็ต และ
สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศดว้ยตนเอง  



4 

 4. พฤตกิรรมกำรเปิดรบัสือ่อนัประกอบไปดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ สือ่อนิเทอรเ์น็ต และ
สื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชำวไทย มีควำมสมัพันธ์กับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ                   
ดว้ยตนเอง  
 5. พฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่ออนัประกอบไปดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ สือ่อนิเทอรเ์น็ต และ
สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเอง 
 6. พฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่ออนัประกอบไปดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ สือ่อนิเทอรเ์น็ต และ 
สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศดว้ยตนเอง 
  

ทบทวนวรรณกรรม  
 ผูว้จิยัไดศ้กึษำเอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ ำเสนอตำมหวัขอ้ต่อไปนี้  

แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้รบัสาร กำรศึกษำครัง้นี้ผู้ศึกษำได้               
รวมรวมขอ้มูลพื้นฐำนเกี่ยวกบัลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์เพื่อท ำควำมเขำ้ใจควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะ                
ทำงประชำกรศำสตร์กบักำรรบัสำร ทฤษฎีกลุ่มสงัคม (Social Category Theory) ของ ดิเฟลอและเบล-ร็อคโค 
(Defleur and Bell-Rokeaoh. 1996) อธบิำยว่ำ พฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่ำงๆ ของบุคคล หรอื 
ลกัษณะทำงประชำกร ซึ่งลกัษณะเหล่ำนี้สำมำรถอธิบำยเป็นกลุ่มๆ ได้คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ำยคลึงกนั               
มกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลทีอ่ยู่ในล ำดบัชัน้ทำงสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเน้ือหำขำ่ง 
สำรในแบบเดยีวกนั และทฤษฎีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล( Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รบั
กำรพัฒนำจำกแนวควำมคิดเรื่องสิ่งเร้ำและกำรตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อำร์                     
(S-R theory) ในสมัยก่อนและได้น ำมำประยุกต์ใช้อธิบำยเกี่ยวกับกำรสื่อสำรว่ำ ผู้ร ับสำรที่มีคุณลักษณะ                        
ทีแ่ตกต่ำงกนั จะมคีวำมสนใจต่อขำ่วสำรทีแ่ตกต่ำงกนั  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะ   
 ทฤษฎีการส่ือสารมวลชน (Mass communication Theory) ควำมหมำยโดยทัว่ไปของกำร
สื่อสำรมวลชน หมำยถงึกำรสื่อสำรหรอืกำรสื่อควำมหมำยระหว่ำงกลุ่มบุคคลหรอืองคก์รหนึ่งกบัประชำชนทัว่ไป 
เป็นกระบวนกำรสื่อสำรที่มีควำมซับซ้อน เนื่องจำกปริมำณของข่ำวสำรที่มีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกนั
หลำกหลำย จงึจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมอื บุคลำกร หรอืสื่อ (Media) ที่มปีระสทิธภิำพสูงเพยีงพอ ที่จะน ำข่ำวสำร               
ไปถงึผูร้บัจ ำนวนมำก สื่อทีใ่ชเ้ป็นตวักลำงในกำรส่งข่ำวสำรของกำรสื่อสำรมวลชน จงึเรยีกว่ำ สื่อมวลชน (Mass 
Media) 
  ค ำว่ำ   กำรสื่อสำรมวลชน  และค ำว่ำ   สื่อมวลชน  มีควำมหมำยที่แตกต่ำงกัน คือ กำร
สื่อสำรมวลชน เป็นกระบวนกำรหรอืวธิขีองกำรสื่อสำร ทีร่วมองคป์ระกอบของกำรสื่อสำรทัง้หมด ส่วนสื่อมวลชน
นัน้ หมำยถงึ สื่อหรอืช่องทำงทีใ่ชใ้นกำรสื่อสำรมวลชน อนัไดแ้ก่ วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์วำรสำร นิตยสำร 
ฯลฯ (ปรมะ สตะเวทนิ. 2526: 126-127) ซึง่เป็นเพยีงองคป์ระกอบหนึ่งของกำรสื่อสำร กำรใชค้ ำสองค ำนี้บำงครัง้
คนทัว่ไปใชใ้นควำมหมำยอย่ำงเดยีวกนั โดยถอืว่ำ สือ่สำรมวลชน นัน้ มใิช่เพยีงสือ่หรอืช่องทำงในกำรสือ่สำรเพยีง
อย่ำงเดยีว แต่หมำยถึงระบบของสื่อทัง้หมด เช่น บุคลำกร อนัได้แก่ นักจดัรำยกำร ผู้สื่อข่ำว นักหนังสอืพมิพ์            
รวมไปถึง ช่องทำงของกำรสื่อสำร ได้แก่ วิทยุ โทรทศัน์ หนังสอืพิมพ์ ฯลฯ ด้วย (อนันต์ธนำ องักินันทน์ และ
เกือ้กลู คุปรตัน์. 2532: 7) 
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  ทฤษฎีการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication Theory)  
  โรเจอร ์และชูเมคเกอร ์(Roger and Shoemaker. 1971) กล่ำวว่ำ ในกรณีทีต่้องกำรใหบุ้คคลใดๆ 
เกดิกำรยอมรบัในสำรทีอ่อกไป หรอืท ำกำรสื่อสำรใหม้ปีระสทิธภิำพทีสุ่ด เพื่อใหม้กีำรยอมรบัสำรนัน้ควรทีจ่ะใช้
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล โดยใชส้ื่อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่ำวสำร สื่อบุคคลนี้จะมปีระโยชน์มำกในกรณีทีผู่้ส่งสำร
หวงัผลใหผู้ร้บัเกดิกำรเปลีย่นแปลง ในระดบัทศันคตแิละพฤตกิรรมในกำรรบัสำร นอกจำกนี้ยงัเป็นวธิชี่วยใหผู้ร้บั
สำรมคีวำมเขำ้ใจกระจ่ำงชดั และตดัสนิใจรบัสำรไดอ้ย่ำงมัน่ใจยิง่ขึน้อกีดว้ย 
  ทฤษฎีส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media)  
  อำดัมส์ (Adam. 1971) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคญัของสื่อเฉพำะกิจไว้ว่ำ เป็นสื่อที่มีควำมส ำคญั              
ต่อกำรเผยแพร่นวตักรรมและข่ำวสำรขอ้มูล เพรำะสื่อเฉพำะกจิเป็นสื่อทีจ่ดัท ำขึน้เพื่อสนับสนุนกจิกรรมอย่ำงใด
อย่ำงหน่ึงโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ โดยมกีลุ่มเป้ำหมำย (Target Audience) ที่ก ำหนดไว้แน่นอน ซึ่งอำจจดัส่งไปยงั
กลุ่มเป้ำหมำยโดยตรงโดยทำงไปรษณีย์ (Direct Mail) หรือปิดโปสเตอร์ตำมสถำนที่ต่ำงๆ กำรจดันิทรรศกำร           
กำรสำธติ (Demonstration) กเ็ป็นกำรใชส้ือ่เฉพำะกจิทีม่ปีระสทิธภิำพ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ืออินเตอรเ์น็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ 
  ทฤษฎีส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet) อนิเทอรเ์น็ต (Internet) เป็นเครอืขำ่ยคอมพวิเตอรท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ           
ในโลก ทีร่วมเอำเครอืขำ่ยย่อยจ ำนวนมำกมำเชือ่มต่อภำยใตม้ำตรฐำนเดยีวกนั โดยใชภ้ำษำทีใ่ชส้ือ่สำรกนัระหวำ่ง
คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ำ โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ำยนี้สำมำรถสื่อสำรถึงกนัได้ในหลำยๆ ทำงจนเกิด              
เป็นเครอืขำ่ยคอมพวิเตอรข์นำดใหญ่ทีอ่ยู่ในรปูแบบของกรำฟิกและมลัตมิเีดยี ประกอบดว้ยขอ้ควำม, ภำพ, เสยีง 
และภำพเคลื่อนไหว เป็นตน้ 
  ทฤษฎีส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียนั ้น มี
จุดมุ่งหมำยเบือ้งต้นเพื่อสรำ้งควำมบนัเทงิ ตดิต่อสื่อสำรสรำ้งสมัพนัธมติรทีด่ ีและกำรมสี่วนร่วมของสงัคมมนุษย์
ในรูปแบบของสื่อ ดจิติอลประเภทต่ำง ๆ เช่น กำรถ่ำยภำพ วดิโีอ กำรส่งขอ้ควำม ฯลฯ ซึง่ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ที่
เกดิขึน้เหล่ำนี้ไดข้ยำยวงกวำ้งในกำรสรำ้งประโยชน์ใชส้อยโดยผ่ำนทำงเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันำไปอย่ำง
รวดเรว็ จนกลำยเป็นกำรสรำ้งสงัคมแห่งเครอืขำ่ย (Joosten. 2012) 
 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรบัสารจากส่ือ  
 พฤตกิรรมกำรเปิดรบั (Exposure) คอืกำรทีผู่บ้รโิภคเลอืกทีจ่ะรบัเอำสิง่เรำ้เขำ้มำโดยผ่ำนทำงประสำท
สมัผสัทัง้ 5 ซึ่งเป็นกำรเลือกรบัสิง่เร้ำบำงตัวเท่ำนัน้ เห็นได้ว่ำพฤติกรรมกำรเปิดรบัเป็นขัน้ตอนแรกสุด ของ
กระบวนกำรรบัรู ้(Perception) เมื่อผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่อแลว้ กจ็ะท ำกำรสนใจในตวัสำร และต่อมำ
จึงท ำกำรตีควำมหมำยสำรที่ได้รบั แบบจ ำลองกำรสื่อสำรตำมแนวคิดของเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo. 
2503) ได้อธิบำยว่ำ กำรสื่อสำรประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐำนส ำคัญ 6 ประกำร คือ 1. ต้นแหล่งสำร 
(communication source) 2. ผู้ เข้ำรหัส (encoder) 3. สำร (message) 4. ช่องทำง (channel) 5. ผู้ถอดรหัส 
(decoder) และ 6. ผูร้บัสำร (communication receiver) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล 
 กำรแสวงหำข่ำวสำร คือ กิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท ำเพื่อให้ได้มำซึ่งสำรนิเทศข้อมูลและ
ขำ่วสำรทีจ่ะสนองควำมตอ้งกำรของตน (Krikelas. 1983) พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในกำรใชแ้ละเขำ้ถงึขอ้มลูสำรสนเทศ
ไดเ้ปลีย่นแปลงไป ผ่ำนกำรใชส้ือ่ทำงกำรตลำดออนไลน์และแอพพลเิคชัน่ต่ำงๆ ไดเ้ขำ้มำมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจ
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ซื้อสนิค้ำและบริกำรมำกขึน้ ซึ่งในปจัจุบนัผู้บริโภคสำมำรถแสวงหำขอ้มูลเพื่อกำรตัดสนิใจจำกช่องทำงต่ำงๆ
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอบถำมจำกคนรูจ้กั หรอืผู้มปีระสบกำรณ์ กำรสบืหำขอ้มูลจำกอนิเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ 
(World Wide Web) หรอืจำกสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Networking Site: SNS) ไม่ว่ำจะเป็น เฟซบุ๊ค (Facebook) 
ทวติเตอร ์(Twitter) เวบ็บลอ็ก (Web Blog) อนิสตำแกรม (Instagram) ทีเ่กดิจำกกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
ใหก้บับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่คีวำมสนใจไดร้บัรูถ้งึเนื้อหำขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง และจำกกำรเชื่อมต่อทำงเทคโนโลย ี
ไรส้ำยทีม่ใีนปจัจุบนัเปรยีบเสมอืนกำรย่อส่วนกำรตดิต่อสื่อสำรทัว่โลกใหเ้ขำ้ใกลก้นัมำกขึน้ ท ำใหก้ำรสบืหำขอ้มลู
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ 
 แคทซ ์และคณะ (Katz, et al., 1973 อำ้งใน สมภพ ตริตันะประคม. 2542) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ ทฤษฎกีำรใช้
ประโยชน์และควำมพงึพอใจนัน้ เน้นและใหค้วำมส ำคญักบัผูร้บัสำรในฐำนะทีเ่ป็นผู้ เลอืกใชส้ื่อประเภทต่ำงๆ เพื่อ
สนองควำมต้องกำรของตนเอง ซึ่งเป็นกำรศึกษำผู้ร ับสำรเกี่ยวกับสภำวะทำงสงัคมและจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิด                
ควำมคำดหวงัจำกสือ่มวลชนหรอืแหล่งขำ่วแลว้น ำไปสู่กำรเปิดรบัสือ่ในรปูแบบต่ำงๆ อนัก่อใหเ้กดิกำรไดร้บัควำม
พงึพอใจตำมทีต่อ้งกำร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 โคเฮน (Cohen. 1979) ไดเ้สนอรปูแบบพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วไว ้ดงันี้  
 1. นักท่องเที่ยวแบบนันทนำกำร (Recreational Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเน้นควำมส ำคัญ          
ในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรนนัทนำกำร หรอืกำรพกัผ่อนทำงร่ำงกำย  
 2. นักท่องเที่ยวแบบปลีกตวัหำควำมเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยว             
ทีพ่ยำยำมหำแนวทำงเพื่อลมืควำมจ ำเจในชวีติประจ ำวนั  
 3. นักท่องเที่ยวมุ่งหำประสบกำรณ์ (The Experiential Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทำง              
เพื่อแสวงหำประสบกำรณ์ทีแ่ทจ้รงิ นักท่องเทีย่วประเภทนี้สนใจศกึษำและไดร้บัประสบกำรณ์ทีแ่ทจ้รงิของแหล่ง
ท่องเทีย่วทีไ่ดไ้ปสมัผสั  
 4. นกัท่องเทีย่วแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มลีกัษณะทีเ่หน็เด่นชดั คอื ชอบตดิต่อ
พูดคุยกับคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจในชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม               
ของคนทอ้งถิน่  
 5. นักท่องเทีย่วทีใ่ชช้วีติแบบคนทอ้งถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเทีย่วประเภทนี้ ต้องกำร
ฝงัตวัเองหรอืใชช้วีติภำยใตว้ฒันธรรมและวถิชีวีติเดยีวกบัคนทอ้งถิน่ นกัท่องเทีย่วประเภทน้ีจะใชเ้วลำอยู่ในแหล่ง
ท่องเทีย่วนัน้เป็นเวลำนำน พยำยำมใชช้วีติเลยีนแบบคนทอ้งถิน่ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท่องเท่ียว 
 Dann (1977) ศกึษำปจัจยัจงูใจในกำรท่องเทีย่ว (Motivators) ดว้ยกำรวเิครำะหป์จัจยัผลกัและปจัจยัดงึ 
(Push and Pull Factors) ทฤษฎปีจัจยัจงูใจนกัท่องเทีย่วมคีวำมเชื่อวำ่ นกัท่องเทีย่วเดนิทำงท่องเทีย่วเพรำะไดร้บั
แรงผลกัจำกแรงจูงใจภำยในที่เรยีกว่ำปจัจยัผลกั และได้รบัแรงดงึดูดจำกลกัษณะของเมอืงจุดหมำยปลำยทำง              
ที่เรียกว่ำปจัจยัดึง ทฤษฎีน้ีได้รบักำรยอมรบัและได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ทดสอบทฤษฎีและได้ขยำยผล
สนบัสนุน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี คอื กลุ่มประชำกรช่วงอำยุระหว่ำง 16-29 ปีที่ใช้ช่องทำงสื่อ
ประชำสมัพนัธใ์นกำรหำแหล่งท่องเทีย่วดว้ยตนเอง และเน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวนทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีำรเลือก 
กลุ่มตวัอย่ำงตำมขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 
10 เขต 
 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมกีำรก ำหนดสดัสว่นกลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำร
เก็บข้อมูลขัน้ตอนแรก จ ำนวนเขตละ 40 ตัวอย่ำงจำก 10 เขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร รวมได้จ ำนวนทัง้หมด               
400 ตวัอย่ำง  
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 ส ำหรบักำรวจิยัในครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถำม ทีผู่ว้จิยัไดส้รำ้งขึน้
เพื่อศึกษำถึงพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศด้วยตนเอง               
ของนักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทยซึ่งส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงแบบสอบถำมได้สร้ำงขึ้นจำกเอกสำรและงำนวิจยั                     
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถำมออกเป็น 6 ตอน ดงันี้ 
  ส่วนที่ 1 กำรคัดกรองกลุ่มตัวอย่ำง และลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศกึษำ รำยรบัเฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืน และสถำนะครอบครวั เป็นลกัษณะค ำถำมแบบปลำยปิด (Close ended 
question) จ ำนวน 6 ขอ้ 
  สว่นที ่2 ควำมคดิเหน็ต่อสือ่ประชำสมัพนัธก์ำรท่องเทีย่วประเภทต่ำงๆ อนัประกอบดว้ย สือ่บุคคล 
สือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ สือ่อนิเทอรเ์น็ต และสือ่สงัคมออนไลน์ โดยใชก้ำรวดัแบบมำตรำสว่นประมำณค่ำ (Rating 
Scale method) จ ำนวน 5 ขอ้ 
  สว่นที ่3 พฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเอง แบ่งลกัษณะค ำถำมออกเป็นค ำถำมปลำย
ปิดชนิดมีหลำยค ำตอบให้เลือก (Multichotomous Question) และ ค ำถำมปลำยเปิด (Open-ended Question) 
จ ำนวน 5 ขอ้ 
  ส่วนที ่4 แบบสอบถำมเกีย่วกบัแนวโน้มในกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเอง เป็นค ำถำมปลำย
ปิด และใชก้ำรวดัแบบมำตรำสว่นประมำณค่ำ (Rating Scale method) จ ำนวน 3 ขอ้ 
  ส่วนที่ 5 พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเอง แบ่งลกัษณะค ำถำมออกเป็นค ำถำม
ปลำยปิดชนิดมีหลำยค ำตอบให้เลือก (Multichotomous Question) และ ค ำถำมปลำยเปิด (Open-ended 
Question) จ ำนวน 5 ขอ้ 
  สว่นที ่6 แบบสอบถำมเกีย่วกบัแนวโน้มในกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศดว้ยตนเอง เป็นค ำถำมปลำย
ปิด และใชก้ำรวดัแบบมำตรำสว่นประมำณค่ำ (Rating Scale method) จ ำนวน 3 ขอ้ 
 การจดัท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
  1. กำรตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผู้วจิยัจะตรวจสอบขอ้มูลควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม และ 
คดัแบบสอบถำมทีไ่ม่สมบรูณ์ออก 
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  2. กำรลงรหสั (Coding) ผูว้จิยัจะน ำแบบสอบถำมทีม่คีวำมถูกตอ้งสมบรูณ์มำลงรหสัตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS (Statically Package for the Social 
Science) 
  3. กำรวเิครำะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณำ (Descriptive Statistic) โดยใชต้ำรำงแจกแจงรอ้ยละ 
(Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ทดสอบ             
ตัวแปรลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ รำยรบัเฉลี่ยต่อครอบครวั และสถำนะ
ครอบครวัทีแ่ตกต่ำงกนั 
  4. กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติอนุมำน ( Inferential Statistic) ใช้เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มตวัอย่ำง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั โดยใช้สถิติทดสอบค่ำ T (Independent sample t-test)               
ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 
  5. เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของกลุ่มตวัอย่ำงทีม่ำกกว่ำ 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใชส้ถติกิำรวเิครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One way ANOVA) หรือค่ำ Brown-Forsythe และทดสอบสมมติฐำนโดยกำรหำ              
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงตวัแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจำกกนั โดยใช้สถิติแบบ LSD (Least Significance Different) 
และ Dunnet’s T3 ทดสอบตัวแปร เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ รำยรบัเฉลี่ยต่อครอบครวั และสถำนะครอบครวั                
ทีแ่ตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วในประเทศและต่ำงประเทศดว้ยตนเองทีแ่ตกต่ำงกนั 
  6. หำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงตวัแปร 2 ตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั คอืกำรเปิดรบัสื่อมคีวำมสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทยโดยใช้สถิติ
สหสมัพนัธอ์ย่ำงง่ำยของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในกำรทดสอบตวัแปร 
 

ผลการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเท่ียววยัรุน่ชาวไทยท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อำยุ ระดบั
กำรศึกษำ รำยรับเฉลี่ยครอบครัว และสถำนะครอบครัวแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศ                  
ดว้ยตนเองแตกต่ำงกนั 
  1.1 นักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทยทีม่เีพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ และรำยไดเ้ฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืน
แตกต่ำงกนั มจี ำนวนครัง้ในกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเองแตกต่ำงกนั ทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  1.2 นักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทยทีม่รีำยไดเ้ฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืนแตกต่ำงกนั มคี่ำใชจ้่ำยในกำร
ท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเองแตกต่ำงกนั ทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ 
  1.3 นักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทยที่มเีพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ และสถำนะครอบครวัแตกต่ำงกนั                
มีระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำจำกสื่อประชำสมัพันธ์ก่อนกำรท่องเที่ยวในประเทศด้วยตนเอง    
แตกต่ำงกนัทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ 
  1.4 นักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทยที่มีระดบักำรศกึษำ และสถำนะครอบครวัแตกต่ำงกนั มจี ำนวน                
ผูร้่วมเดนิทำงในกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเอง ไม่แตกต่ำงกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ 
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 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ ประกอบไปด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกิจ                  
สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่ว             
ในประเทศดว้ยตนเอง 
 กำรเปิดรบัสื่อของนักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทย มีควำมสมัพนัธ์กบัระยะเวลำที่ใช้ในกำรศกึษำขอ้มูล
ล่วงหน้ำจำกสือ่ประชำสมัพนัธก์่อนกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศดว้ยตนเองทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ ประกอบไปด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกิจ                     
สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่ว              
ในประเทศดว้ยตนเอง  
  3.1 กำรเปิดรับสื่อประชำสัมพันธ์ ประเภทสื่อมวลชนของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชำวไทย                     
มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรวำงแผนเพื่อเดนิทำงท่องเที่ยวในประเทศด้วยตนเองในอนำคต ที่ระดบันัยส ำคญัที่ 0.05              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  3.2 กำรเปิดรับสื่อประชำสัมพันธ์ ประเภทสื่อมวลชนของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชำวไทย                           
มคีวำมสมัพนัธก์บักำรแนะน ำเพื่อนหรอืคนวยัใกล้เคยีงกนัใหเ้ดนิทำงท่องเทีย่วในประเทศด้วยตนเองในอนำคต              
ทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  3.3 กำรเปิดรบัสื่อประชำสมัพนัธ์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรค้นควำ้
ขอ้มลูจำกสือ่ประเภทต่ำงๆ ก่อนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเองทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 นักท่องเท่ียววยัรุน่ชาวไทยท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อำยุ ระดบั
กำรศึกษำ รำยรับเฉลี่ยครอบครัว และสถำนะครอบครัวแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ                
ดว้ยตนเองแตกต่ำงกนั  
  4.1 นักท่องเที่ยววัยรุ่นชำวไทยที่มีอำยุ  รำยได้เฉลี่ยต่อครอบครัว/เดือน ระดับกำรศึกษำ                
แตกต่ำงกัน มีจ ำนวนครัง้ในกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเอง แตกต่ำงกัน ที่ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05                      
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  4.2 นกัท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทยทีม่รีะดบักำรศกึษำ และรำยไดเ้ฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืนแตกต่ำงกนั 
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเอง แตกต่ำงกัน ที่ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  4.3 นักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทยทีม่เีพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ และรำยไดเ้ฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืน
แตกต่ำงกนั มีระยะเวลำที่ใช้ในกำรศกึษำขอ้มูลล่วงหน้ำจำกสื่อประชำสมัพนัธ์ก่อนกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ              
ดว้ยตนเอง แตกต่ำงกนัทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 5 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ ประกอบไปด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกิจ                  
สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศดว้ยตนเอง  
 กำรเปิดรบัสื่อของนักท่องเที่ยววยัรุ่นชำวไทย มีควำมสมัพนัธ์กบัระยะเวลำที่ใช้ในกำรศกึษำขอ้มูล
ล่วงหน้ำจำกสื่อประชำสมัพนัธก์่อนกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศดว้ยตนเองทีร่ะดบันยัส ำคญัที่ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 6 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ ประกอบไปด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกิจ                    
สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศดว้ยตนเอง 
  6.1 กำรเปิดรบัสื่อประชำสมัพนัธข์องนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บักำรวำงแผน
เพื่อเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงประเทศดว้ยตนเองในอนำคตทีร่ะดบันยัส ำคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  6.2 กำรเปิดรบัสื่อประชำสมัพนัธข์องนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรแนะน ำ
เพื่อนหรือคนวยัใกล้เคียงกนัให้เดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเองในอนำคต ที่ระดบันัยส ำคญัที่ 0.05                 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
  6.3 กำรเปิดรบัสื่อประชำสมัพนัธ์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรค้นควำ้
ข้อมูลจำกสื่อประเภทต่ำงๆ ก่อนกำรเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเองที่ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05               
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 ส่วนท่ี 1 ในด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเท่ียววยัรุน่ชาวไทย  
 1. ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร ์พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีำยุระหว่ำง 26 ปี
ขึ้นไป แต่ไม่ เกิน 29 ปี มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และมีรำยรับเฉลี่ย ต่อครอบครัว /เดือนเท่ำกับ                      
30,001 – 60,000 บำท สว่นใหญ่อำศยัอยู่กบับดิำและ/หรอืมำรดำ  
 จำกผลวิเครำะห์สมมติฐำน พบว่ำ อำยุที่แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรท่องเที่ยวในประเทศ                   
ด้วยตนเองแตกต่ำงกนั โดยกลุ่มอำยุ 16-20 ปีมจี ำนวนครัง้ในกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศด้วยตนเองสูงที่สุด               
คดิเป็นค่ำเฉลี่ยจ ำนวน 6 ครัง้ต่อปี กลุ่มอำยุ 21-25 ปี จ ำนวน 5 ครัง้ต่อปี และกลุ่มอำยุ 26 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกนิ               
29 ปี จ ำนวน 4 ครัง้ต่อปี ทัง้น้ียงัพบว่ำ ปจัจยัด้ำนรำยรบัเฉลี่ยต่อครอบครวั/เดอืนที่แตกต่ำงกนั มีพฤติกรรม                
ในกำรท่องเที่ยวในประเทศด้วยตนเองแตกต่ำงกันด้วย โดยที่ครอบครัวที่มีรำยรับเฉลี่ยมำกก ว่ำ                              
90,001 บำทขึ้นไป มีจ ำนวนครัง้ในกำรท่องเที่ยวในประเทศต่อปี และค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวในประเทศ                 
ต่อครัง้สงูกว่ำกลุ่มครอบครวัอื่นๆ เน่ืองจำกมกี ำลงัในกำรใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่วสงูกว่ำกลุ่มอื่นๆ จงึท ำใหม้จี ำนวน
ในกำรท่องเที่ยวมำกขึน้ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ อดุลย์ จำตุรงคกุล (2549) ที่กล่ำวว่ำ พฤติกรรม
ผู้บริโภคนัน้เกิดจำกปจัจัยที่มีอิทธิพลต่ำงๆ ท ำให้ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน ได้แก่ วัฒนธรรม                   
ชนชัน้สงัคม ครอบครวั และปจัจยัสว่นบุคคล ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบัผลส ำรวจจำกโครงกำรส ำรวจทศันคติ
และพฤตกิรรมกำรเดนิทำงท่องเทีย่วของชำวไทยในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพส่งออกนักท่องเทีย่ว (2555) บรษิทั  อนิทชั   
รเีสริช์ แอนด ์คอนซลัแทนซี ่จ ำกดั พบว่ำ ลกัษณะสถำนะทำงกำยภำพของกลุ่มเป้ำหมำยทีม่โีอกำสเป็นผูก้ระตุน้
ให้เกิดกำรเดนิทำงได้สูงมคีวำมเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัวยัของผู้รเิริ่ม ซึ่งมีสดัส่วนสูงในกลุ่มวยัรุ่นหรือวยัท ำงำน
เริม่ตน้ ช่วงอำยุ 18-22 ปี  
 2. พฤตกิรรมกำรเปิดรบัสือ่อนัประกอบไปดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ สือ่อนิเทอรเ์น็ต และ
สื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย กบัพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเอง  พบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีกำรเปิดรบัสื่อประชำสมัพนัธ์กำรท่องเที่ยวในระดบัมำก ส่วนใหญ่มีกำรรบัรู้ผ่ำนสื่อสงัคมออนไลน์              
มำกทีส่ดุ รองลงมำคอื สือ่บุคคล สือ่อนิเทอรเ์น็ต สือ่มวลชน ล ำดบัสุดทำ้ยคอืสือ่เฉพำะกจิ  
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   2.1 สื่อเฉพำะกิจ สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อมวลชน และสื่ออินเทอร์เน็ต มีควำมสมัพนัธ์กบั    
จ ำนวนครัง้ในกำรท่องเทีย่วดว้ยตนเองต่อปี 
   2.2 สื่อเฉพำะกจิ มคีวำมสมัพนัธก์บัค่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเองต่อครัง้ 
โดยจะเห็นได้ว่ำมีกำรจดังำนท่องเที่ยวไทยเป็นประจ ำทุกปีเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งจดัมำถึง                 
46 ครัง้แลว้ดว้ยกนั (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 มนีำคม 2561. บรษิทั พ.ีเค.เอก็ซบิชิัน่ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั)  
   2.3 สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อเฉพำะกิจมีควำมสัมพันธ์ระดับต ่ ำ ในทิศทำงเดียวกันกับ                 
กำรคน้ควำ้ขอ้มลูจำกสือ่ประเภทต่ำงๆ ก่อนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วดว้ยตนเอง เน่ืองจำกเป็นสือ่อนิเทอรเ์น็ตเป็นสื่อ
ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยง่ำย สะดวกต่อกำรคน้หำขอ้มลู  
   2.4 พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่ออันประกอบไปด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกิจ                  
สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่ว               
ในประเทศด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงมแีนวโน้มที่จะมีกำรเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศด้วยตนเองมำกที่สุด               
จำกผลกำรศึกษำสื่อประชำสมัพนัธ์กำรท่องเที่ยว พบว่ำสื่อสงัคมออนไลน์ มีระดบัควำมสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม               
กำรท่องเทีย่วในประเทศดว้ยตนเองมำกทีสุ่ด รองลงมำคอื สื่อบุคคล สื่ออนิเทอรเ์น็ต สื่อมวลชน และสื่อเฉพำะกจิ 
สบืเนื่องมำจำกสื่อสงัคมออนไลน์เป็นสื่อใหม่ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สำมำรถแสดงควำมคิดเหน็ และติดตำม
เรื่องรำวต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระ ในปจัจุบนัมกีำรรีววิสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆลงบนพื้นที่ส่วนตวัในสงัคมออนไลน์
อย่ำงเช่น เฟซบุ๊ค หรอืทวติเตอร์อย่ำงแพร่หลำย กำรวำงแผนกำรเดนิทำงด้วยตนเองโดยกำรตำมรอยสถำนที่                
ทีต่นเองสนใจจำกผูร้วีวิกเ็ป็นเรื่องทีส่ะดวกและยงัสำมำรถขอขอ้มลูกำรเดนิทำงจำกผูร้วีวิไดอ้กีดว้ย 
 ส่วนท่ี 2 ในส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเท่ียววยัรุ่น                

ชาวไทย 
 1. ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร ์พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีำยุระหว่ำง 26 ปี
ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 29 ปี มกีำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีและมรีำยรบัเฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืนเท่ำกบั 30,001-60,000 
บำท สว่นใหญ่อำศยัอยู่กบับดิำและ/หรอืมำรดำ  
 จำกผลวเิครำะหส์มมตฐิำน พบว่ำ ปจัจยัดำ้นรำยไดเ้ฉลีย่ต่อครอบครวั/เดอืนทีแ่ตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรม
ในกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเองแตกต่ำงกันด้วย โดยที่ครอบครัวที่มีรำยรับเฉลี่ยมำกกว่ำ                     
90,001 บำทขึน้ไป มจี ำนวนครัง้ในกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศต่อปี และมคี่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ             
ต่อครัง้สูงกว่ำกลุ่มครอบครวัอื่นๆ ซึ่งกำรเดนิทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศนัน้เป็นกจิกรรมที่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยสูง                 
ผู้ที่จะออกท่องเที่ยวจงึเป็นกลุ่มที่มฐีำนะทำงกำรเงนิค่อนขำ้งดีและมกี ำลงัในกำรใช้จ่ำยระหว่ำงกำรท่องเที่ยว 
ครอบครวัที่มีรำยรบัเฉลี่ยมำกกว่ำ 90,001 บำทขึ้นไป จึงเกิดควำมต้องกำรท่องเที่ยวมำกกว่ำกลุ่มอื่น ทัง้นี้               
ยงัพบว่ำ ระดบักำรศกึษำทีแ่ตกต่ำงกนั มจี ำนวนครัง้ในกำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศแตกต่ำงกนัดว้ย ซึง่กำรศกึษำ
ระดับปริญญำโท หรือสูงกว่ำมีค่ำเฉลี่ยจ ำนวนครัง้ในกำรท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ครัง้ต่อปี สูงกว่ำกลุ่มอื่นๆ และ                       
มคี่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่วแต่ละครัง้สงูกว่ำกลุ่มอื่นดว้ยเช่นกนั 
 2. พฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่ออนัประกอบไปดว้ย สือ่บุคคล สือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ สื่ออนิเทอรเ์น็ต และ
สื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชำวไทย มีควำมสมัพันธ์กับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ                      
ดว้ยตนเอง พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมกีำรเปิดรบัสือ่ประชำสมัพนัธก์ำรท่องเทีย่วในระดบัสงู สว่นใหญ่มกีำรรบัรูผ้่ำนสื่อ
สงัคมออนไลน์มำกทีส่ดุ รองลงมำคอืสือ่บุคคล สือ่อนิเทอรเ์น็ต และสือ่เฉพำะกจิ  
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   2.1 สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบุคคล มีควำมสัมพันธ์กับจ ำนวนครัง้ในกำรท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศด้วยตนเองต่อปี กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีจ ำนวนครัง้เฉลี่ยในกำรเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศ               
ด้วยตนเองอยู่ที่ 1-2 ครัง้/ปี ทัง้นี้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นสื่อที่เข้ำถึงได้ง่ำยและเปิดโอกำสให้ทุกคนได้แสดง                  
ควำมคิดเห็นทัง้ด้ำนที่ดี และไม่ดี กำรท่องเที่ยวและบอกต่อเล่ำถึงเรืองรำวที่ประกอบด้วยภำพ เสียง และ                      
ค ำบรรยำยสำมำรถเป็นสิง่เรำ้ทีท่ ำใหผู้พ้บเหน็เกดิควำมต้องกำรเดนิทำงท่องเทีย่วได ้รวมถงึกำรบอกต่อของสื่อ
บุคคลนัน้ยงัท ำใหเ้กดิกำรชกัชวนปำกต่อปำกใหเ้ดนิทำงท่องเทีย่วไดอ้กีดว้ย  
   2.2 สือ่บุคคล และสือ่สงัคมออนไลน์ มคีวำมสมัพนัธก์บัค่ำใชจ้่ำยในกำรท่องเทีย่วซึง่สือ่บุคคล
และสื่อสงัคมออนไลน์นัน้สำมำรถท ำให้เกดิกำรบอกต่อ แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่จะเกดิขึน้                 
เมื่อไปตำมสถำนที่นัน้ๆ กำรแสดงโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ หรอืส่วนลดโรงแรม หรอืห้องพกัเมื่อท ำกำรบอกต่อสู่
นักท่องเทีย่วท่ำนอื่น หรอืกำรแนะน ำกำรท่องเทีย่วรำคำประหยดัผ่ำนสื่อบุคคล และสื่อสงัคมออนไลน์กส็ำมำรถ             
ท ำไดโ้ดยง่ำย  
   2.3 สื่ออนิเทอรเ์น็ต และสื่อเฉพำะกจิมคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงเดยีวกนักบักำรคน้ควำ้ขอ้มูล
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ ก่อนกำรเดินทำงท่องเที่ยวด้วยตนเอง กำรค้นคว้ำข้อมูลจำกเว็บไซต์สถำนที่ท่องเที่ยว
โดยตรง หรอืจำกเวบ็ไซต์แนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ ท ำใหน้ักท่องเทีย่วสำมำรถสบืคน้ถงึขอ้มลูสภำพอำกำศ 
และฤดกูำลของสถำนทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ เพื่อใชใ้นกำรเตรยีมตวัเดนิทำง รวมถงึขอ้มลูและโปรโมชัน่จำกสือ่เฉพำะกจิ
ที่บริษัทท่องเที่ยว หรือองค์กำรกำรท่องเที่ยวที่จ ัดขึ้นเป็นประจ ำยังสำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำร                  
วำงแผนกำรเดนิทำงไดง้่ำยขึน้  
   2.4 พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่ออันประกอบไปด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพำะกิจ                      
สื่ออนิเทอร์เน็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวโน้มกำรท่องเทีย่ว
ต่ำงประเทศดว้ยตนเอง พบว่ำ พฤตกิรรมกำรเปิดรบัสื่อประชำสมัพนัธก์ำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศของกลุ่มตวัอย่ำง
มีควำมสัมพันธ์กับแนวโน้มกำรเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ ยววัยรุ่นชำวไทย                   
จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ สือ่สงัคมออนไลน์ มรีะดบัควำมสมัพนัธก์บักำรวำงแผนเพื่อเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงประเทศ
ด้วยตนเองในอนำคตมำกที่สุด รองลงมำคือ สื่อบุคคล และสื่ออินเทอร์เน็ต ต่อมำกำรแนะน ำเพื่อหรือคนวยั
ใกล้เคยีงกนัให้เดนิทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศ ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัสื่อเฉพำะกจิ ส่วนกำรค้นคว้ำขอ้มูลจำกสื่อ  
ก่อนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงประเทศ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัสือ่มวลชน และสือ่เฉพำะกจิ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ของพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว                    
ในประเทศและต่ำงประเทศดว้ยตนเองของนกัท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทย สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทำงต่อไป 
โดยมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 1. สื่อสงัคมออนไลน์ มีควำมสมัพนัธ์กบัจ ำนวนครัง้ในกำรท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ             
ด้วยตนเองมำกที่สุด รวมถึงสมัพันธ์กับแนวโน้มกำรเดินทำงท่องเที่ยวในอนำคต กำรสื่อสำรกำรตลำดที่มี
ประสทิธภิำพทำงช่องทำงออนไลน์จงึต้องท ำให้เกดิประโยชน์สูงสุดทุกช่องทำง เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ 
(Line) หรอืทวติเตอร ์(Twitter) กำรลงเนื้อหำและภำพประกอบ กำรออกแบบภำพลกัษณ์ใหดู้น่ำสนใจ เพิม่ลูกเล่น
ทีแ่ปลกใหม่ เพื่อดงึดดูกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นวยัรุ่นมำกยิง่ขึน้ 
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 2. สื่อเฉพำะกจิ มคีวำมสมัพนัธก์บัระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรศกึษำขอ้มูลล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำง รวมถงึ
แนวโน้มกำรคน้ควำ้ขอ้มลูก่อนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในอนำคตทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศดว้ยตนเองมำกทีส่ดุ 
กำรจดัโปรโมชัน่ตำมงำนอเีวน้ทท์่องเทีย่ว โดยดงึเอำกระแสทีก่ ำลงัเป็นทีน่่ำสนใจเขำ้มำเพิม่ลกูเล่น และสสีนัใหก้บั
กจิกรรมต่ำงๆ รวมถงึขอ้มูลในโบรชวัร ์หรอืแผ่นพบัควรลงรำยละเอยีดต่ำงๆ ใหช้ดัเจน และง่ำยต่อกำรตดัสนิใจ 
กำรเป็นพนัธมติรกบัสถำบนัทำงกำรเงนิเพื่อออกโปรโมชัน่ร่วมกนักเ็ป็นอกีทำงหนึ่งทีจ่ะท ำใหเ้กดิกำรสื่อสำร และ
สง่สำรไดง้่ำย 
 3. สื่ออนิเทอร์เน็ต มคีวำมสมัพนัธ์กบัจ ำนวนครัง้และระยะเวลำในกำรศกึษำขอ้มูลล่วงหน้ำก่อนกำร
เดินทำง รวมถึงแนวโน้มกำรแนะน ำบอกต่อแก่เพื่อนหรือคนรู้จ ักในกำรเดินทำงท่องเที่ยวทัง้ใ นประเทศและ
ต่ำงประเทศดว้ยตนเอง ซึง่สือ่อนิเทอรเ์น็ตสำมำรถเขำ้ถงึไดง้่ำย และสำมำรถใชไ้ดทุ้กที ่สบืเนื่องมำจำกเทคโนโลยี
ที่ก้ำวกระโดด กำรสร้ำงเวบ็ไซต์ เวบ็เพจ หรอืเวบ็บล๊อกในกำรสื่อสำรกำรท่องเทีย่วสำมำรถท ำได้โดยง่ำย และ
สำมำรถส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ง่ำยเช่นกัน กำรสร้ำงให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง ควรค ำนึงถึงรำยละเอียด                  
ของขอ้มลู กำรใชอ้นิเมชัน่ หรอืวดิโิอประกอบเพื่อเพิม่ลูกเล่นและควำมน่ำสนใจ กำรท ำเวบ็ลิง้ขอ้มลูกำรท่องเทีย่ว
ต่ำงๆ เช่น กำรจองตัว๋เครื่องบนิ กำรจองโรงแรม รวมถึงกำรจองรถเพื่อกำรเดนิทำงอื่ นๆ รวมอยู่ ณ ที่เดยีวกนั 
เพื่อสะดวกต่อผูเ้ขำ้ชมในกำรเชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซตอ์ื่นๆ เพื่อใหก้ำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเขำ้ถงึ
กลุ่มเป้ำหมำยใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ของพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว                     
ในประเทศและต่ำงประเทศดว้ยตนเองของนักท่องเทีย่ววยัรุ่นชำวไทยเป็นกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วและ
กำรเปิดรับสื่อแบบเฉพำะกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นตำมแบบช่วงอำยุขององค์กำรกำรท่องเ ที่ยวโลก                               
แห่งสหประชำชำต ิ(United Nations World Tourism Organization (UNWTO)) ทัง้นี้จงึอำจรวมช่วงวยัเริม่ท ำงำน
เขำ้มำด้วย ดงันัน้ หำกมกีำรศกึษำครัง้ต่อไปควรจะศกึษำกลุ่มนักท่องเที่ยวคนวยัท ำงำนชำวไทยที่มพีฤตกิรรม 
กำรท่องเทีย่วดว้ยตนเอง เพื่อดคูวำมแตกต่ำงและควำมสมัพนัธก์บัสือ่ประชำสมัพนัธต่์อไป 
 2. ควรศกึษำในรูปแบบอื่นเพิม่เติม เช่นทศันคติในกำรเลอืกสถำนที่ท่องเที่ยวทัง้ในและ ต่ำงประเทศ 
กจิกรรมในกำรเดนิทำง เพื่อทรำบถึงทศันคติและควำมต้องกำรของกลุ่มตวัอย่ำง เพื่อหำจุดสมดุลในกำรท ำสื่อ
ประชำสมัพนัธก์ำรขำยต่อไปในอนำคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สำรนิพนธฉ์บบันี้ส ำเรจ็ลุล่วงดว้ยควำมอนุเครำะหจ์ำก อำจำรย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อำจำรยท์ีป่รกึษำ
สำรนิพนธ์ที่ให้ค ำชี้แนะ และค ำปรึกษำในกำรท ำวิจัย และได้สละเวลำให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ ตลอดจน                   
กำรตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ ตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรท ำวจิยัจนกระทัง่งำนวจิยันี้เสรจ็สิน้ ผูว้จิยัซำบซึง้และ
ขอบพระคุณเป็นอย่ำงสงูมำ ณ โอกำสนี้ 
 สุดท้ำยนี้ผู้วจิยัขอกรำบขอบพระคุณบดิำ มำรดำ ที่ให้ควำมห่วงใยและเป็นก ำลงัใจมำตลอด รวมถึง
ญำติพี่น้อง เพื่อนๆ พี่ๆ ที่ให้ควำมสนับสนุนในทุกๆ ด้ำน รวมถึงผู้ร่วมตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนที่สละเวลำ                
ใหค้วำมร่วมมอืในกำรตอบแบบสอบถำมเป็นอย่ำงด ีจนท ำใหง้ำนวจิยันี้เสรจ็สมบรูณ์ 
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