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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้น้ีมจีุดประสงค์เพื่อศกึษาทศันคติที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกทัศนคติในด้าน

องคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรบิท ดา้นเน้ือหา ดา้นปฏสิมัพนัธ ์ดา้นการสือ่สาร ดา้นการ

ทาํใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะ และดา้นการเชื่อมโยง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู   

 ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 28-30 ปี มีสถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปรญิญาตรี เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ้นไปโดยมีระดบั

ทศันคติในด้านองค์ประกอบของโซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วาย 

โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยเฉพาะในรายดา้นบรบิท ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา ดา้นความเป็นชุมชนปฏสิมัพนัธ ์

และดา้นทาํใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะลกูคา้  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั พบว่า ผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วายที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั สาํหรบัทศันคตใินดา้น

องคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการใช้

โซเชยีลมเีดยี (ครัง้/วนั) และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ชัว่โมง/วนั)  ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 

พบว่าในดา้นบรบิท ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา ดา้นการสือ่สาร และดา้นการเชื่อมโยงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วในระดบัตํ่า ทศิทางเดยีวกนั 

 งานวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางสําหรบัแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครฐั รฐัวิสาหกิจ และ

ผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเที่ยวของเอกชนในการใช้และพฒันาสื่อออนไลน์โซเชยีลมเีดยี เพื่อนําเสนอขอ้มูล ข่าวสาร 

ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการท่องเทีย่ว และตรงความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิองคป์ระกอบ โซเชยีลมเีดยี พฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยี 
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ABSTRACT 

 

 The research consist of six terms : context, content, community, communication, 

customization and connection In this research, questionnaires were employed as the tool for 

data collection.  

 The research findings were as follows: most customers were female, aged between 

28-30 years old, single, had obtained a bachelor degree, worked in their own business with a 

monthly income of more than 45,001 Bath. Attitude elements toward social media were rated 

highly in terms of context, content, community and customization 

 The result of hypothesis testing conclude that different status, age, education level, 

career, and average monthly income influencers social media travel information searches. 

Attitude had a low level positive relation to frequency of the users social media (time / day) and 

the average duration of using social media (Hours / day) in term of context, content, 

communication and connection. 

 This research can guide the way for the agencies involved, both public enterprises 

and private tourism operators, to improve and develop social media in order to offer travel 

information to meet consumer needs. 
 

Keywords: Attitude, Elements Toward, Social Media, Social Media Behavior 

 

บทนํา 

 สถานการณ์ของสงัคมเมอืงในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และประสบปญัหารุมเรา้หลายด้าน           

ไม่ว่าจะเป็นวกิฤตการณ์ ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงแมก้ระทัง่ดา้นเทคโนโลยทีีม่กีาร

พฒันาอย่างรวดเรว็ซึง่สง่ผลต่อวถิกีารดาํเนินชวีติของคนในเมอืง ซึง่พบว่าคนกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มประสบปญัหา

ทางดา้นสขุภาพจติสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง (กรมสขุภาพจติ) โดยเฉพาะ ภาวะเครยีดเน่ืองจากจะสงัคมเมอืงเป็นสงัคมของ

การเร่งรีบ และการทํางาน ทําให้จิตใจและสมองเกิดอาการเหน่ือยล้าโดยจากรายงานพบว่าในช่วง 10 ปีตัง้แต่ปี                

พ.ศ. 2542-2552 คนไทยมคีวามสุขเพิม่ขึน้ ยกเว้นคนกรุงเทพฯ (นพ.ประเวช ตนัตพิวิฒันสกุล. 2552) ดงันัน้การ

พกัผ่อนหย่อนใจ จงึเป็นเรื่องที่คนในสงัคมเมืองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการผ่อนคลาย

ความเครยีดแลว้ยงัเป็นช่วงเวลาทีส่ามารถใหก้บัครอบครวัไดอ้ย่างเตม็ที ่เพื่อเพิม่ความสขุใหก้บัตนเองและคนรอบขา้ง 

 อุตสาหกรรมบรกิารประเภทการท่องเที่ยวยงัถือเป็นรายได้หลกัของประเทศโดยรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 

สามารถช่วยลดปญัหาการขาดดุลการชาํระเงนิระหว่างประเทศ ช่วยสรา้งอาชพีและการจา้งงาน ทําใหเ้กดิการกระจาย

รายได้ กระตุ้นให้เกดิการหมุนเวียนภายในประเทศ จะเหน็ได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสําคญัต่อระบบ

เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ดงันัน้จงึไดร้บัการส่งเสรมิจากภาครฐัและความนิยมจากผูบ้รโิภค ทําใหเ้กดิภาวะการณ์

แข่งขนักนัอย่างมากในตลาดการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ โปรโมชัน่ หรอืราคาดงันัน้ก่อนการตดัสนิใจ

จบัจ่ายใชส้อยเงนิไปเพื่อการท่องเทีย่ว จงึต้องคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบราคาและคุณภาพ ดว้ยลกัษณะการใช้

ชวีิตของคนในสงัคมเมอืงซึ่งมีชวีิตที่เร่งรีบ มีเวลาการพกัผ่อนหรอืเวลาพกัร้อนที่มจีํากดั ดงันัน้การตัดสนิใจจะไป

พกัผ่อนหรอืท่องเทีย่ว จงึจาํเป็นตอ้งศกึษาหาขอ้มลู เพื่อใหใ้ชว้นัพกัผ่อนไดอ้ย่างคุม้ค่า  
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 กลุ่มเป้าหมายที่สําคญัทางการตลาดในปจัจุบนั คอื เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Generation X, ผู้ที่เกดิระหว่าง             

ปี 2508-2522) และเจเนอเรชัน่วาย (Generation Y, ผูท้ีเ่กดิระหว่างปี 2523-2533) ทัง้น้ีเพราะขณะน้ีเป็นกลุ่มคนทีม่ี

ขนาดใหญ่และมีกําลงัซื้อสูง ผู้บรโิภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายนัน้ให้ความสําคญักบัการเชื่อมโยงและติดต่อแลกเปลี่ยน

ขอ้มูลในลกัษณะเปิดผ่านระบบออนไลน์ และแลกเปลีย่นสงัคมส่วนตวัในสงัคมออนไลน์และเชื่อว่าสงัคมออนไลน์เป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินชวีติทําให้ได้เขา้ถงึสงัคมใหม่ๆ ได้รบัความช่วยเหลอืความคดิเหน็ที่เป็นประโยชน์จากกลุ่ม

วชิาชพีเดยีวกนัหรอืต่างวิชาชพีและเรยีนรู้บทเรยีนที่น่าสนใจจากประสบการณ์ชวีติของคนอื่นในสื่อสงัคมออนไลน์          

และไดรู้จ้กัโลกในมุมกวา้งมากขึน้ 

 ดงันัน้ปญัหาหลายๆ ดา้นทีก่ระทบการท่องเทีย่วในปจัจุบนั ทาํใหผู้ป้ระกอบกจิการแต่ละแห่งตอ้งยกกลยุทธ์

ขึน้มาต่อสูก้นัอย่างดุเดอืดทาํใหเ้กดิการแขง่ขนักนัอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะในเรื่องของราคา 

เพื่อเป็นการดงึดูดลูกคา้ แต่การบรกิารเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจรูไ้ด้จนกว่าจะเขา้ไปใชบ้รกิาร ดงันัน้การเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูล

ต่างๆ จากผูท้ีเ่คยเขา้ไปใชบ้รกิารทัง้สว่นดแีละสว่นเสยีย่อมมผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค  

 ปจัจุบนัการโฆษณาหรอืโปรโมทการท่องเทีย่วผ่านสือ่หลกัไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร วทิยุ โทรทศัน์ 

มอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคมายาวนาน จะมบีทบาทน้อยลงเรื่อยๆ ในอนาคต เพราะพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปจัจุบนัได้

เปลีย่นไปโดยมกีารใชเ้ทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ และสื่อใหม่ (New Media) อย่างอนิเตอรเ์น็ตกลบัมกีารใชแ้ละบทบาทใน

กลุ่มผู้บรโิภคมากขึน้เรื่อยๆอกีทัง้ปจัจุบนัมผีูพ้ฒันาแอพพลเิคชัน่หลากหลายเพื่อใชใ้นการค้นควา้หาขอ้มูลดา้นการ

ท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทัง้หลายได้รบัอทิธิพลจากเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์และกระทู ้          

รวีวิ (review) สนิคา้และบรกิารการท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ 

 การศกึษาและวเิคราะหท์ศันคตทิีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการ

ท่องเทีย่วของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัและน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะ

เป็นผู้บรโิภคที่มศีกัยภาพในการหาขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ผูบ้รโิภคมอีสิระและพื้นทีบ่น

อินเตอร์เน็ตที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ทัง้ด้านดีและด้านลบเกี่ยวกบัสินค้าและบริการนัน้ออกมาให้ผู้ใช้

อนิเตอรเ์น็ตคนอื่นๆในเครอืขา่ยสงัคมของตนเองไดรู้ ้ดงันัน้ถ้าเราสามารถเขา้ใจ และเขา้ไปมบีทบาทบรหิารจดัการใน

การโซเชยีลมเีดยีทีผู่บ้รโิภคกเ็ชื่อไดว้่าสื่อประเภทน้ีจะสามารถเอือ้ประโยชน์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วใหเ้ตบิโตมากขึน้ในอนาคตไดอ้ย่างแน่นอน 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการ

ท่องเทีย่ว ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศกึษาทศันคตทิีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว 

ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 1.ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

• ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ

สถานภาพ 

• ทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยี ประกอบดว้ย ดา้นบรบิท ดา้นเน้ือหา ดา้นปฏสิมัพนัธ ์ดา้นการ 

สือ่สาร ดา้นทาํใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะลกูคา้ดา้นการเชื่อมโยง 

 2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

• พฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว 
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สมมติุฐานงานวิจยั 

 1.ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยี

ในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั 

 2.ทศันคติในดา้นองค์ประกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการ

ท่องเทีย่วของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร อา้งองิจาก Krikelas (ฐปนี สุวรรณฉัตรชยั. 2542: 

355; อา้งองิจาก Krikelas. 5) กล่าวว่า การแสวงหาขา่วสาร กค็อื การทีบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงกระทําในสิง่เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

ขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะสนองตอบความตอ้งการของตน อนัเน่ืองมาจากการทีบุ่คคลตอ้งการรู ้ศกึษาและวเิคราะหใ์นประเดน็

หน่ึง และพบว่าความรูท้ีม่อียู่ไม่เพยีงพอ จงึทาํการศกึษาเพื่อเพิม่เตมิความรูด้งักล่าวดว้ยการแสวงหา 

 แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ อ้างองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. พฤติกรรมผู้บรโิภค. 2538:           

142; อา้งองิจาก Schiffman and Kanuk. 1994 : 657) กล่าวว่าทศันคต ิ(Attitude) หมายถงึความโน้มเอยีงทีเ่รยีนรู้

เพื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึพอใจทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง  

 โมเดลองค์ประกอบทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) หมายถึงโมเดลของทศันคต ิ               

ซึง่ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื (1) ส่วนของความเขา้ใจหรอืความรู ้(Cognitive หรอื Knowledge) (2) ส่วนของความรูส้กึ 

(Affective หรอื learning) (3) สว่นของพฤตกิรรม (Cognitive หรอื Doing หรอืBehavior)  

 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค อา้งองิจาก เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 32) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

เป็นการศกึษาเรื่องการตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพอใจไดน้ัน้  จงึจาํเป็นตอ้งทาํ

ความเขา้ใจผู้บรโิภค เพราะว่าถ้าไม่เขา้ใจผูบ้รโิภคคอืใคร ไม่เขา้ใจว่าเขาต้องการอะไร ชอบสิง่ใด ไม่ชอบสิง่ใดกไ็ม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการเขาได ้

 แนวคิดเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่วาย อ้างองิจาก อุทิสศริิวรรณ (2555) กล่าวว่า กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

(Generation Y) คอื กลุ่มคนทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 ซึง่คนเจนเนอเรชัน่วายส่วนใหญ่ รกัง่าย หน่ายเรว็ 

สมาธิสัน้กล้าแสดงออก หวือหวา ทันแฟชัน่ ทันโลก ทันเหตุการณ์ เกาะติดเทคโนโลยีใกล้ชิด ต้องการประสบ

ความสาํเรจ็แบบเป็นตวัของตวัเอง และ ไม่ตอ้งการเป็นเจา้คนนายคน แต่ตอ้งการทาํงานแบบเป็นนายตวัเอง ไม่ชอบให้

ใครสัง่ ไม่ชอบใหใ้ครบงัคบั ขม่ขู ่หรอื ควบคุม 

 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว อา้งองิจาก ลอรส์นัและบอดดโ์บวี(่Lawson & Baud Bovy) ไดใ้หค้วามหมาย

ของการท่องเทีย่วว่า การท่องเทีย่วเป็นนันทนาการ รูปแบบหน่ึงทีเ่กดิขึน้ ในเวลาว่างทีม่กีารเดนิทางเขา้มาเกีย่วขอ้ง

โดยเป็นการเดนิทางจากทีห่น่ึงทีม่กัหมายถงึทีอ่ยู่อาศยัไปยงัอกีทีห่น่ึงทีถ่อืเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

 แนวความคิดเก่ียวกบัโซเชียลมีเดีย อา้งองิจาก Marketingoops (2552) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัโซเชยีลมเีดยี 

ว่าหมายถึง สงัคมออนไลน์ที่มผีู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรอืเขยีนเล่าเน้ือหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ

วดิโีอ ทีผู่ใ้ชเ้ขยีนขึน้เอง ทําขึน้เอง หรอืพบเจอจากสื่ออื่นๆ แลว้นํามาแบ่งปนัใหก้บัผูอ้ื่นทีอ่ยู่ในเครอืข่ายของตนผ่าน

ทางเว็บไซต์โซเชียลมเีดียที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปจัจุบนัการสื่อสารแบบน้ี จะทําผ่านทาง Internet และ

โทรศพัทม์อืถอืเท่านัน้ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเวบ็ไซด ์ อา้งองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546: 77) ได้

เสนอแนวความคิดเกี่ยวกบัลกัษณะของเว็บไซด์ที่ดีควรมีองค์ประกอบที่สําคญั 7 ประการหรือ 7C ไว้ดงัน้ี (1) 

องคป์ระกอบหรอืรูปลกัษณ์ประกอบดว้ยการจดัผงัและการออกแบบถอืเป็นส่วนทีส่าํคญัและเป็นหวัใจหลกัอนัดบัหน่ึง

ของการทีจ่ะทาํใหเ้วบ็ไซดด์นู่าสนใจ (2) สว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา ประกอบดว้ยเน้ือหาทีนํ่าเสนอในเวบ็ไซต์ในรูปแบบ

ของตวัอกัษรรวมถงึมภีาพประกอบมกีารใชเ้สยีงและไฟลว์ดีโีอเพื่อใหเ้วบ็ไซต์มคีวามน่าสนใจ (3) เป็นทีส่าํหรบัชุมนุม
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ชนหรอืสงัคมเวบ็ไซต ์คอืถอืเป็นบรกิารรปูแบบหน่ึงทีส่ามารถนํามาใชแ้ละสรา้งใหเ้กดิสงัคมไดซ้ึง่ผูท้ีเ่ขา้มาอยู่ในสงัคม

ภายในเวบ็ไซต ์(4) การทาํใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะลูกคา้ คอืรูปแบบการใหบ้รกิารทีส่ามารถปรบัแต่งการใชง้าน

ให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้ใช้บรกิารภายในเวบ็ไซต์ (5) การสื่อสาร เป็นการพจิารณาถึงวธิกีารที่ผู้ใช้สามารถเขา้ถึง

เวบ็ไซตไ์ดง้่ายและรวดเรว็หรอืเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (6) การเชื่อมโยง (Connection) คอืช่องทางในการสื่อสาร

และติดต่อกบัผู้ใชบ้รกิารในเวบ็ไซต์และรวมลงิคเ์วบ็ไซต์เป็นการรวบรวมรายชื่อเวบ็ไซต์ที่น่าสนใจและแบ่งออกเป็น

หมวดหมู่เพื่อง่ายแก่การคน้หา 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คอื ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วายในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2533 และเคยใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว                

ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เกิดในช่วง               

พ.ศ. 2523-2533 และเคยใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ราย โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและสอบถามจากผูใ้ชบ้รกิารโดยใชว้ธิกีารดงัน้ี 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่ย่านธุรกิจกลาง

กรุงเทพมหานครทีเ่ป็นแหล่งสาํนกังานและออฟฟิศ จาํนวน 5 แหล่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ขัน้ตอนที ่2 การสุ่มตวัอย่างโดยการกําหนดสดัส่วน (Quota Sampling) แบ่งจํานวนตวัอย่างในแต่ละพืน้ที่

ทัง้ 5 แห่ง พืน้ทีล่ะ 80 คน 

 ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จนครบจํานวนขนาดตัวอย่าง               

จาํนวน 400 คน 

 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี และรายได ้เป็นคาํถามแบบปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

 สว่นที ่2 คําถามเกีย่วกบัทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว 

เป็นคาํถามแบบปิด ประเภทแบบประมาณค่า (Rating Scale) ทางเลอืกในการตอบ 5 ระดบั 

 ส่วนที ่3 คําถามแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว 

ประกอบไปด้วยทัง้หมด 8คําถาม ซึ่งเป็นคําถามแบบปลายปิด (Close-End) แบบมีให้เลือกตอบหลายคําตอบ   

(Multiple Choice) และแบบปลายเปิด (Open-End) 

 

สรปุผลการศึกษาวิจยั 

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน แบ่งเป็นเพศหญงิ จํานวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 

และเพศชาย จาํนวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.2 

 อายุ พบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 28-30 ปีจํานวน 142 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 รองลงมา มอีายุระหว่าง 31-33 ปีจาํนวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 มอีายุ 34-35 ปี จํานวน 

68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 มอีายุระหว่าง 25-27 ปี จาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 ตามลาํดบั 
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 สถานภาพสมรส พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จาํนวน 290 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 72.5 รองลงมามสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 ตามลาํดบั 

 การศกึษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 

209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.2 รองลงมามกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 191 คนตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 

47.8 ตามลาํดบั 

 อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยส่วนใหญ่มอีาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน จํานวน          

229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมา ธุรกจิส่วนตวั จํานวน 70คน คดิเป็นร้อยละ 17.5 รบัราชการ / รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 และแม่บา้น / พ่อบา้นจาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 ตามลาํดบั 

 รายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยส่วนใหญ่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 45,001 

บาท ขึน้ไป จํานวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 ,25,001-35,000 

บาท จํานวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001-45,000 บาท จํานวน 51 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 12.8 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทศันคติในด้านองคป์ระกอบของโซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูล

การท่องเท่ียว 

 ดา้นบรบิท ภาพรวมมรีะดบัทศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.37 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะ

เหน็ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตใินดา้นองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้น

บริบท อยู่ในระดบัดีมากจํานวน 3 ข้อ คือ การเข้าถึงโซเชียลมเีดียด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 

รองลงมา การค้นหาขอ้มูลการท่องเที่ยวในโซเชยีลมีเดียทําได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 และโซเชยีลมีเดยีมกีารใช้

ฟงักช์ัน่ New Feed ทีส่ามารถตดิตามความเคลื่อนไหวไดส้ะดวกรวดเรว็มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.45 ตามลําดบั ทศันคตอิยู่ใน

ระดบัดจีํานวน 3 ขอ้ คอื เป็นการสื่อสารที่มปีฏสิมัพนัธ์ สามารถสื่อสารถามและโต้ตอบได้เลย มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 

รองลงมา รูปแบบในการดไีซน์เวบ็ไซต์ดูทนัสมยั โทนส ีสวยงามสบายตาค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.10 และมกีารจดัวางเน้ือหา

ต่างๆเป็นสดัสว่น ชดัเจน เขา้ถงึเมนูต่างๆไดง้่าย ไม่ซบัซอ้นมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.05 ตามลาํดบั 

 ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา ภาพรวมมรีะดบัทศันคตอิยู่ในระดบัดมีากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.31ซึง่เมื่อ

พจิารณารายขอ้จะเหน็ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตใินดา้นองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูล

การท่องเทีย่ว ดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา อยู่ในระดบัดมีากจาํนวน 3 ขอ้ คอื มกีารแสดงรายละเอยีดขอ้มลู รวีวิการ

ท่องเทีย่วผ่านทาง ขอ้ความ ลิ้งก ์รูปภาพ และวดีโีอ อย่างชดัเจน มคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.46รองลงมา สามารถค้นหาพกิดั

ตวัเอง พกิดัจุดหมาย และสถานทใีกลเ้คยีงไดง้่ายดายผ่านการแชร ์Location มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.40 และ มกีารอพัเดต

ขอ้มูลการท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างรวดเรว็ และทนัต่อเหตุการณ์ปจัจุบนัมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 ตามลําดบั ทศันคติอยู่ใน 

ระดบัด ีจํานวน 1 ขอ้ คอืมกีารใช้แฮทแทก็เพื่อช่วยในการคน้หาขอ้มูลและติดตามเกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว โปรโมชัน่

ต่างๆ ไดง้่าย มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.15 

 ด้านความเป็นชุมชนปฏสิมัพนัธ์ ภาพรวมมรีะดบัทศันคติอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.37          

ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะเหน็ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตใินดา้นองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีในการแสวงหา

ข้อมูลการท่องเที่ยว ด้านความเป็นชุมชนปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับดีมากจํานวน 3 ข้อ คือ มีการแชร์/แบ่งปนั

ประสบการณ์การท่องเทีย่วผ่านบทความ รูปภาพ และวดีโีอระหว่างผูใ้ชม้คี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.58 รองลงมา โซเชยีลมเีดยี

เป็นพืน้ทีใ่นการพบปะเพื่อแสดงความคดิเหน็ แบ่งบนัขอ้มลูต่างๆเกีย่วกบัการท่องเทีย่วมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.45 และมกีาร

เขา้รวมกลุ่มหรอืกดชื่นชอบเพจที่สนใจเพื่อเป็นประโยชน์แก่ขอ้มูลการท่องเที่ยวมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.30 ทศันคติอยู่ใน

ระดบัดี คือ เน้ือหาข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเน่ืองจากเป็นการรีวิวผ่านประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยวมคี่าเฉลี่ย             

อยู่ที ่4.15 
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 ดา้นการสือ่สาร ภาพรวมมรีะดบัทศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.13ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะ

เหน็ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตใินดา้นองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้น

การสือ่สาร อยู่ในระดบัด ีจาํนวน 4 ขอ้ คอื สามารถแสดงความคดิเหน็และสอบถามขอ้มูลการท่องเทีย่วไดท้นัททีนัใดมี

ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.18 รองลงมา มกีารสง่/รบัขอ้ความโดยตรง มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.15 สามารถโต้ตอบแบบบุคคลต่อบุคคลได้

อย่างรวดเร็ว ผ่านทางคอมเม้นต์ และโพสท์ข้อความมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 และสามารถสนทนาผ่านทางการแชท 

ออนไลน์มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.04 ตามลาํดบั 

 ดา้นทาํใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะลกูคา้ ภาพรวมมรีะดบัทศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  

4.23ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้จะเหน็ได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมทีศันคติในดา้นองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้นทําใหต้รงกบัความต้องการเฉพาะลูกค้า อยู่ในระดบัดมีาก จํานวน 2 ขอ้ คอื มกีาร

อพัเดตขอ้มลูการท่องเทีย่วต่างๆ จากขอ้มลูของผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยี มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.33 รองลงมา เน้ิอหาขอ้มูลและการ

บรกิารต่างๆ ในโซเชยีลมเีดยีสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดอ้ย่างถูกตอ้งและเจาะจง มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.23 

ตามลําดบั ทศันคตใินระดบัด ีจํานวน 1 ขอ้ คอื รูปแบบการตกแต่งโซเชยีลมเีดยีดงึดูด น่าสนใจ รวมทัง้มขีอ้มูลการ

ท่องเทีย่วใหม่ๆ มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.13 

 ดา้นการเชื่อมโยง ภาพรวมมรีะดบัทศันคตอิยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้

จะเหน็ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตใินด้านองคป์ระกอบของโซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยว 

ดา้นการเชื่อมโยง อยู่ในระดบัดมีาก จาํนวน 2 ขอ้คอื สามารถลงิคเ์วบ็ไซตท์ีส่นใจมาโพสทล์งโซเชยีลมเีดยีไดม้คี่าเฉลีย่

อยู่ที่ 4.53 และ สามารถแนะนําและสื่อสารกบัแหล่งขอ้มูลที่ใกล้เคยีงกบัความต้องการของท่าน เช่น ฟงัก์ชัน่ Invite 

page มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.33 ตามลําดบั ทศันคตใินระดบัปานกลาง คอื สามารถจดัหมวดหมู่ เน้ือหา รวบรวมขอ้มูลที่

น่าสนใจ เพื่อใหง้่ายต่อการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่วมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.40 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียว 

 ความถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีโดยเฉลีย่จํานวนครัง้ต่อวนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน            

มคีวามถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี โดยเฉลีย่อยู่ที ่14 ครัง้ต่อวนั ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีล

มเีดยี มคี่าความถีส่งูสดุ 100 ครัง้ต่อวนั ตํ่าสดุ 1 ครัง้ต่อวนั และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 21.729 

 ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีโดยเฉลีย่จาํนวนชัว่โมงต่อวนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน 

มรีะยะเวลาในการใช้โซเชยีลมเีดยี โดยเฉลีย่อยู่ที ่4 ชัว่โมง ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี            

มคี่าความถีส่งูสดุ 12 ชัว่โมงต่อวนั ตํ่าสดุ 20 นาทต่ีอวนั และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.950 

 ช่วงเวลาสะดวกในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (น.) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คนมชี่วงเวลา

สะดวกในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีโดยเฉลีย่อยู่ทีช่่วงเวลา 18.00 น. ช่วงเวลาสะดวกในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีตํ่าสุด         

คอื 9.00 น. สงูสดุคอื 22.00 น.และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.358 

 ระยะเวลาประสบการณ์ในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คนมรีะยะเวลา

ประสบการณ์ในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี โดยส่วนใหญ่ ตอบว่า ระยะเวลา 4ปีขึน้ไป จํานวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

70.3 รองลงมา มากกว่า 2-3 ปี , มากกว่า 3-4 ปี จํานวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 มากกว่า 1-2 ปี จํานวน 10 คน              

คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 และ 6 เดอืน - 1ปี จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.2 

 ช่องทางในการใช้โซเชยีลมเีดยี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คนมชี่องทางในการใชโ้ซเชยีล

มเีดยี โดยส่วนใหญ่ ตอบว่า สมาร์ทโฟน จํานวน 331 คน คดิเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาคอื คอมพวิเตอร์โน้ตบุค 

จํานวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 คอมพวิเตอรพ์ซี ีจํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 และไอแพด/แทบ็เล๊ต จํานวน     

19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.7 

 ประเภทของโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด         

400 คน เลอืกใชป้ระเภทของโซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว โดยส่วนใหญ่ ตอบว่า เฟซบุค จํานวน 
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160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 รองลงมา คอืเวบ็บลอค เช่น พนัทปิดอทคอม จํานวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 และ         

กเูกิล้พลสั จาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 

 วตัถุประสงคห์ลกัทีใ่ชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่วพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน มวีตัถุประสงคห์ลกัทีใ่ชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว โดยส่วนใหญ่ ตอบว่า สะดวกในการ

คน้หาขอ้มูล จํานวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 รองลงมา คอืขอ้มูลการท่องเที่ยวหลากหลาย ทนัสมยัและทนั

เหตุการณ์ จํานวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 มกีารแบ่งปนัและแลกเปลีย่นขอ้มูล จํานวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

12.5 และนําเสนอผ่านบทความ รปูภาพ คลปิวดีโีอ, ตามรอยทีส่นใจ จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 

 ความสนใจในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

400 คน มคีวามสนใจในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว โดยส่วนใหญ่ ตอบว่า ขอ้มูลเกีย่วกบั

สถานทีพ่กั คุณภาพราคา จํานวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 รองลงมา คอืสถานทีท่่องเทีย่วทีส่นใจในการเดนิทาง 

จาํนวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

22.5 ขอ้มูลของรา้นอาหารและเครื่องดื่ม ในสถานทีท่่องเทีย่วทีส่นใจ จํานวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 และเสน้ทาง

การเดนิทางและยานพาหนะ จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 

 ส่วนท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ดา้นเพศ พบว่าผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีล

มีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วายที่มีเพศที่แตกต่างกัน              

มพีฤติกรรมการใช้โซเชยีลมีเดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการใช้โซเชยีลมเีดยี(ครัง้/วนั) 

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน ส่วนผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วายที่ม ี             

เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย ด้านระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้โซเชียลมีเดีย (ชัว่โมง/วัน)                  

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ด้านอายุ พบว่าผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัพบว่าผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ครัง้/วนั) และระยะเวลาเฉลีย่

ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ชัว่โมง/วนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ด้านสถานภาพ พบว่าผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วายที่มีสถานภาพแตกต่างกัน              

มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่ี

สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการเขา้ใช้

โซเชยีลมีเดยี (ครัง้/วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน ส่วน

ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยี ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใช้

โซเชยีลมเีดยี (ชัว่โมง/วนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ดา้นระดบัการศกึษา พบว่าผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  

มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลแตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่รีะดบัการศกึษา

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นความถีใ่นการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี 

(ครัง้/วนั) และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ชัว่โมง/วนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ดา้นอาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วแตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่าง

กนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี

(ครัง้/วนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานสว่นผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย

ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการ

เขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ชัว่โมง/วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ดา้นรายได้ พบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการใชโ้ศเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลแตกต่างกนั พบว่าผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีล

มเีดยี (ครัง้/วนั) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ส่วน ผูบ้รโิภคเจน

เนอเรชัน่วายที่มรีายได้เฉลี่ยแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยว ดา้น

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้โซเชียลมีเดีย (ชัว่โมง/วัน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคติในด้านองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นความถีใ่นการใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ครัง้/วนั) ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย พบว่าในดา้น

บริบท ด้านส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา ด้านการสื่อสาร และด้านการเชื่อมโยงมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วในระดบัตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนใน

ดา้นความเป็นชุมชนปฏสิมัพนัธแ์ละดา้นทาํใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะลกูคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ชัว่โมง/วนั) ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 

พบว่าด้านบริบท ด้านการสื่อสาร และด้านการเชื่อมโยง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดยีในการ

แสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่วในระดบัตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีต่ัง้ไว ้ส่วนในด้านส่วนประกอบ         

ที่เป็นเน้ือหา ด้านความเป็นชุมชนปฏิสมัพนัธ์ ด้านทําให้ตรงกบัความต้องการเฉพาะลูกค้า ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทางลกัษณะประชากรศาสตร ์

ผลการศกึษาพบว่าจํานวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 

โดยเป็นเพศหญงิจาํนวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 และและเพศชาย จาํนวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 สว่นใหญ่

มอีายุระหว่าง 28-30 ปี จํานวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 มสีถานภาพโสด จํานวน 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.5             

มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีจํานวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 มอีาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 229 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 57.3  และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไปจาํนวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทศันคติในด้านองคป์ระกอบของโซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการ

ท่องเท่ียว 

 ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามขอ้มูลทศันคติในด้านองค์ประกอบของโซเชียลมีเดียในการแสวงหาขอ้มูล         

การท่องเทีย่ว โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
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 ดา้นบรบิท ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มทีศันคตอิยู่ในระดบัทีด่มีาก เน่ืองจากมอุีปกรณ์ทีเ่ขา้ถึง

โซเชยีลมเีดยีมหีลากหลาย โซเชยีลมเีดยีมกีารใชฟ้งักช์ัน่ New Feed ทีส่ามารถตดิตามความเคลื่อนไหวไดส้ะดวก

รวดเรว็ และการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่วในโซเชยีลมเีดยีทาํไดง้่าย 

 ด้านส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับที่ดีมาก 

เน่ืองจากมกีารแสดงรายละเอยีดข้อมูล รวีิวการท่องเที่ยวผ่านทาง ข้อความ ลิ้งก์ รูปภาพ และวีดีโอ อย่างชดัเจน 

สามารถค้นหาพกิดัตวัเอง พกิดัจุดหมาย และสถานที่ใกล้เคยีงไดง้่ายดายผ่านการแชร ์Location และมกีารอพัเดต

ขอ้มลูการท่องเทีย่วใหม่ๆอย่างรวดเรว็ และทนัต่อเหตุการณ์ 

 ด้านการสื่อสาร ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มทีศันคติอยู่ในระดบัที่ด ีเน่ืองจากสามารถแสดง

ความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ทันทีทัน โต้ตอบแบบบุคคลต่อบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทาง           

คอมเมน้ต ์และโพสทข์อ้ความ มกีารสนทนาผ่านแชทออนไลน์และรบัสง่ขอ้ความโดยตรง 

 ดา้นการเชื่อมโยง ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มทีศันคตอิยู่ในระดบัทีด่ ีในส่วนของสามารถลงิค์

เวบ็ไซตท์ีส่นใจมาโพสทล์งโซเชยีลมเีดยีได ้และสามารถแนะนําและสื่อสารกบัแหล่งขอ้มูลทีใ่กลเ้คยีงกบัความต้องการ

ซึง่สอดคล้องกบั แนวความคดิเกี่ยวกบัลกัษณะของเวบ็ไซด์ทีด่คีวรมอีงค์ประกอบทีส่ําคญั 7 ประการหรอื 7C ของ          

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 77) กล่าวว่า ในส่วนของด้านบรบิทซึ่งการจดัผงัและการออกแบบถอืเป็นส่วนที่

สาํคญัและเป็นหวัใจหลกัอนัดบัหน่ึงของการทีจ่ะทาํใหเ้วบ็ไซดด์นู่าสนใจ ในดา้นส่วนประกอบทีเ่ป็นเน้ือหาควรนําเสนอ

ในเวบ็ไซต์ในรูปแบบของตวัอกัษรรวมถึงมภีาพประกอบมกีารใชเ้สยีงและไฟล์วดีโีอเพื่อให้เวบ็ไซต์มคีวามน่าสนใจ          

เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความตื่นตาตื่นใจและไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะใช้เว็บไซต์ในการหาข้อมูล             

ด้านการสื่อสารควรให้ผู้ใช้สามารถเขา้ถึงเวบ็ไซต์ได้ง่ายและรวดเร็วหรือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และด้านการ

เชื่อมโยงคอืควรมกีารรวมลงิคเ์วบ็ไซตเ์ป็นการรวบรวมรายชื่อเวบ็ไซต์ทีน่่าสนใจและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อใหผู้ใ้ช้

สามารถคน้หาเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการไดอ้ย่างง่าย 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียว 

 ผลการศึกษาพบว่าในด้านความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวเฉลี่ยที ่            

13 ครัง้/วนั  ระยะเวลาในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่วโดยเฉลีย่ประมาณ 4 ชัว่โมงต่อวนั   

ช่วงเวลาสะดวกในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีโดยเฉลีย่อยู่ทีช่่วงเวลา 18.00 น. ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายมปีระสบการณ์

ในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีโดยสว่นใหญ่อยู่ทีร่ะยะเวลา 4 ปีขึน้ไป ช่องทางในการใชโ้ซเลยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลมาก

ทีส่ดุคอื สมารท์โฟน ประเภทของโซเชยีลมเีดยีทีผู่บ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายเลอืกมากทีสุ่ดคอื เฟซบุค ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ เอมกิา เหมมนิทร ์(2556) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการใชแ้ละความคดิเหน็เกีย่วกบัผลทีไ่ดจ้ากการใชเ้ครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ (โซเชยีลมเีดยี) พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครมปีระสบการณ์ในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์           

3 ปีขึน้ไป มากทีส่ดุ ประชาชนใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook บ่อยทีส่ดุช่องทางทีป่ระชาชนใช ้เครอืข่าย

สงัคมออนไลน์บ่อยทีส่ดุคอืSmartphone ประชาชนสว่นใหญ่เปิดบรกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไวต้ลอดทัง้วนั ช่วงเวลา

ที่ประชาชนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ18.00-06.00น.ประชาชนมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์             

1-3 ชัว่โมงต่อวนัมากทีส่ดุ  

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมุติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว             

ทีแ่ตกต่างกนั 

 1. ดา้นเพศ พบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว แตกต่างกนั สําหรบังานวจิยัน้ีพบว่า เพศชายมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมเีดยีในการ

แสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว ในด้านความถี่ในการเขา้ใช้โซเชยีลมีเดยีมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกบัทฤษฎีของ 
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(จริญญา เจริญสุกใส; และสุวฒัน์จุธาภรณ์. 2544: 91-106) ได้ศึกษาไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

นกัท่องเทีย่วดา้นเพศ นกัท่องเทีย่วชายเป็นกลุ่มทีม่กีารเดนิทางมากกว่านักท่องเทีย่วหญงิ สามารถเดนิทางไดท้ัง้ตาม

ลําพังหรือเดินทางเป็นกลุ่มมักจะกระจายตัวไปได้แทบทุกแหล่งท่องเที่ยวและสามารถทํากิจกรรมท่องเที่ยว              

ที่หลากหลายได้มากกว่า ส่งผลให้ผู้บริโภคชายมีการใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวมากกว่า             

เพศหญิงและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล เพิม่ชวีติ (2553) ได้ศกึษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ และ

ความเชื่อถอืในขอ้มูลการท่องเทีย่วจากสื่อออนไลน์ทีผู่บ้รโิภคสรา้งเองของคนวยัทํางาน พบว่า คนวยัทํางานเพศชาย           

มกีารแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บรโิภคสร้างขัน้เองมากกว่าเพศหญิง อาจเน่ืองจากผู้ชายจะมี

ความสนใจและถนดัในเทคโนโลย ีคอมพวิเตอรม์ากกว่า 

 2. ดา้นอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว แตกต่างกนั สาํหรบังานวจิยัน้ีพบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่อีายุ 31 – 33 ปีมี

พฤตกิรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยว ด้านความถี่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีสูงสุด และ

ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่อีายุ 28 - 30 ปี มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้น

ระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีสงูสุด เน่ืองจากเป็นช่วงอายุทีเ่ริม่มคีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงานและการเงนิ 

แต่อาจจะไม่ค่อยมเีวลาดงันัน้จงึจาํเป็นจะตอ้งเขา้ไปใชโ้ซเชยีลมเีดยีบ่อยครัง้ในการหาขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจการท่องเทีย่ว 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรญิญา ทองแสง (2546) ได้ศกึษาทศันคติและพฤติกรรมของผู้เขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์

manager.co.th พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บรกิารเวบ็ไซต์ manager.co.th ด้านความถี่ใน

การเขา้ใชบ้รกิารและระยะเวลาในการใชเ้วบ็ไซตต่์อครัง้โดยเฉลีย่แตกต่างกนั 

 3. ด้านสถานภาพพบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้โซเชยีล

มเีดยี แตกต่างกนั สําหรบังานวจิยัน้ีพบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มสีถานภาพโสด มพีฤติกรรมการใช้โซเชยีล

มเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีสงูสุด ซึง่ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่

วายทีส่มรสแลว้ มภีาระครอบครวั ดงันัน้จงึอาจทาํใหไ้ม่มเีวลาทีจ่ะท่องเทีย่วบ่อยนกัเมื่อเทยีบกบัผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่

วายทีม่สีถานภาพโสด จงึทาํใหไ้ม่ค่อยเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัทีม่ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ของ คอตเลอร ์(Kotler. 2000) กล่าวว่า ปจัจยัดา้นบุคคล (Personal Factor) 

บุคคลย่อมมลีกัษณะแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายได ้การศกึษา ซึง่ส่งผลต่อความ

คดิเหน็และความนิยมชมชอบที่แตกต่างกนั นอกจากน้ีรูปแบการดําเนินชวีติ บุคลกิภาพ และแนวคดิเกีย่วกบัตนเอง 

ลว้นสง่ผลต่อความแตกต่างกนัในการบรโิภคของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

 4. ดา้นระดบัการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยว แตกต่างกนั สําหรบังานวจิยัน้ีพบว่า ผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มี

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการเขา้

ใชโ้ซเชยีลมเีดยี และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยีสงูสดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีจ่บการศกึษาปรญิญาตรมีี

ความเกี่ยวพนักบัเทคโนโลยีในชวีติประจําวนัมากกว่าคนที่มกีารศึกษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีแต่ต้องการการพจิารณา

ไตร่ตรองขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวมากกว่าผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาสูงกว่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ

มุทติา เตชะสวินาถ (2546) ศกึษา ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารเวบ็บอรด์ พนัทปิคาเฟ่ พบว่าระดบัการศกึษา

ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเวบ็บอรด์พนัทปิคาเฟ่ด้านความถี่ในการใช ้และระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใช้

บรกิารเวบ็บอรด์แตกต่างกนั 

 5. ดา้นอาชพีพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยี

ในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว แตกต่างกนั สําหรบังานวิจยัน้ีพบว่า ผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วายที่มอีาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่วดา้นความถี่ในการถี่ในการเขา้ใช้โซเชยีล

มเีดยีสูงสุดเน่ืองจากอาชพีอื่นอาจมขีอ้จํากดัในการเขา้ใช้โซเชยีลมเีดยีระหว่างวนัอนัเน่ืองมาจากเป็นเวลางานและ
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กฎระเบยีบของแต่ละองคก์ร แต่อาชพีธุรกจิสว่นตวัค่อนขา้งอสิระเรื่องเวลา ดงันัน้จงึสามารถเขา้ใชบ้รกิารโซเชยีลมเีดยี

ไดบ้่อย สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารศกึษาของ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2546: 196 – 205) ในเรื่องปจัจยัสว่นบุคคลที่

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ว่าอาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสนิคา้และบรกิารที่

แตกต่างกนั 

 6. ดา้นรายได ้พบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่รีายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยี

ในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว แตกต่างกนั สาํหรบังานวจิยัน้ีพบว่า ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายทีม่รีายได ้15,001 – 

25,000 บาท มพีฤติกรรมการใช้โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวดา้นระยะเวลาเฉลี่ยในการเขา้ใช้

โซเชยีลมเีดยีสงูสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่สีถานภาพทางการเงนิน้อย จงึมกัต้องใชเ้วลาในการใช้โซเชยีลมเีดยีในการ

แสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่วนาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถควบคุมค่าใชจ้่ายทีจ่ะใชใ้นการเดนิทางไปท่องเทีย่วไดอ้ย่าง

ประหยดั  ซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ของ คอตเลอร ์(Kotler.2000) กล่าวว่า 

ปจัจยัดา้นบุคคล (Personal Factor) บุคคลย่อมมลีกัษณะแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี 

รายได้ การศึกษา ซึ่งส่งผลต่อความคิดเห็นและความนิยมชมชอบที่แตกต่างกนั นอกจากน้ีรูปแบการดําเนินชีวิต 

บุคลกิภาพ และแนวคดิเกีย่วกบัตนเอง ลว้นสง่ผลต่อความแตกต่างกนัในการบรโิภคของบุคคลดว้ยเช่นกนั 

 สมมุติฐานท่ี 2ทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหา

ขอ้มลูการท่องเทีย่วของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 

 1. ทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการ

ท่องเที่ยว ด้านความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย (ครัง้/วนั) ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วาย พบว่าในด้านบริบท ด้าน

ส่วนประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา ดา้นการสื่อสาร และดา้นการเชื่อมโยงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีใน

การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวในระดบัตํ่า ทิศทางเดียวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีทศันคติเพิ่มมากขึ้น 

พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว ด้านความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย (ครัง้/วนั)                 

จะเพิม่ขึน้  

 2. ทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการ

ท่องเทีย่ว ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี (ชัว่โมง/วนั) ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย พบว่าดา้นบรบิท 

ด้านการสื่อสาร และด้านการเชื่อมโยง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้โซเชียลมเีดียในการแสวงหาขอ้มูลการ

ท่องเทีย่วในระดบัตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีต่ัง้ไวก้ล่าวคอื ถ้าผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยีมทีศันคตเิพิม่

มากขึน้ พฤตกิรรมการใช้โซเชยีลมเีดยี(ชัว่โมง/วนั) จะเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (ศริวิรรณ  เสรรีตัน์; และ

คณะ. 2546: 196-205)  ไดอ้ธบิายความสมัพนัธข์องทศันคตกิบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค พบว่าทศันคติและพฤติกรรมมี

ความสมัพนัธ์กนัโดยที่ทศันคติจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมว่าผู้บรโิภคจะมีพฤติกรรมอย่างไร  การใช้ทศันคติ

ทํานายพฤติกรรมนัน้ เป็นการสรุปว่าทศันคติมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรม และสอดคล้องกบัทฤษฎีทศันคติและ

พฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัของ แอสซาเอล (Assael. 1995: 267) ไดส้รุปว่า องคป์ระกอบของทศันคตมิี

ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั นัน่คอื องคป์ระกอบดา้นความรูแ้ละความคดิ (The Cognitive Component) แสดงออกเป็น

ความเชื่อ มอีทิธพิลต่อองคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ (TheAlfectiveComponent) โดยการประเมนิเรื่องใดเรื่องหน่ึง เมื่อมี

ความรูห้รอืความเชื่อต่อเรื่องนัน้ๆ แลว้จงึสง่ผลต่อองคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 1. จากผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วาย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                

มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั ซึง่มปีระสบการณ์ในการใชโ้ซเชยีลมเีดยี

มากกว่า 4 ปีขึน้ไป โดยเลอืกใชโ้ซเชยีลมเีดยีประเภทเฟซบุคมากทีสุ่ด ใชผ้่านสมารท์โฟน จากผลดงักล่าวทําใหท้ราบ

ถงึกลุ่มเป้าหมายหลกัของผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยี ดงันัน้จงึควรนําขอ้มูลทีไ่ดม้าทําการวางแผนและปรบัปรุงพฒันาโซเชยีล



13 

 

มเีดียให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่นปรบัเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย ทาํการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่และอพัเดตขอ้มลูการท่องเทีย่วจากสือ่ออนไลน์มากยิง่ขึน้ 

 2. จากผลการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูล

การท่องเทีย่ว ในดา้นช่วงเวลาใชง้านมากทีสุ่ดคอืช่วง 18.00 น. ซึง่ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายเป็นคนวยัทํางาน ดงันัน้

จงึสะดวกในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่วในช่วงหลงัเลกิงาน ซึ่งเป็นขอ้มูลทีส่ามารถนําไป

เลอืกช่วงเวลาในการโฆษณาหรอือพัเดตขอ้มลูในช่วงน้ีเพื่อจะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูใ้นตราสนิคา้ 

 3. จากผลการศกึษาทศันคติในด้านองค์ประกอบของโซเชียลมเีดยี พบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบั                

ทีด่มีาก ซึง่ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายมคีวามพอใจ ดงันัน้ควรจะรกัษามาตรฐานและปรบัปรุงองคป์ระกอบของโซเชยีล

มเีดยีในดา้นต่างๆใหด้ขีึน้ พฒันาระบบการคน้หาขอ้มูลใหส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ เพิม่พืน้ทีใ่หก้ลุ่มเป้าหมายไดม้ารวม

แลกเปลี่ยนแสดงความคดิเหน็ แชรเ์รื่องราวประสบการณ์ท่องเที่ยว รูปภาพและวดีโีอ ซึ่งจะตอบโจทย์กลุ่มผูบ้รโิภค 

เจนเนอเรชัน่วายทีต่อ้งการพดูคุยสือ่สาร ตอบโตผู้บ้รโิภคคนอื่นในประเดน็ทีต่อ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 4. จากผลการศกึษา พบว่าทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบในดา้นบรบิท มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

โซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีและระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใช้

โซเชยีลมเีดยี ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบโซเชยีลมเีดยีใหผู้บ้รโิภคไดท้ําการคน้หาขอ้มูล

ไดง้่าย สะดวก และรวดเรว็ เน้นการสื่อสารทีม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูดู้แล (บลอ็กเกอร)์ กบัผูบ้รโิภค จดัวางเน้ือหาเป็น

สดัสว่นไม่ซบัซอ้น รปูแบบในการดไีซน์เวบ็ไซตด์ทูนัสมยั โทนส ีสวยงามสบายตา เน่ืองจากผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย

เป็นกลุ่มคนทีช่อบความสะดวก รวดเรว็ เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

 5. จากผลการศกึษา พบว่าทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบในดา้นสว่นประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ด้านความถี่ในการใช้โซเชยีลมเีดยีและระยะเวลา

เฉลีย่ในการเขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัและเพิม่ขอ้มูลรวีวิการท่องเทีย่วผ่านทาง ขอ้

ความลิง้ก ์รูปภาพ และวดีโีอ อย่างชดัเจน มกีารอพัเดตขอ้มูลการท่องเทีย่วใหม่ๆอย่างรวดเรว็และทนัต่อเหตุการณ์

ปจัจุบนั รวมถงึเพิม่ช่องทางในการคน้หาขอ้มูล ใชป้ระโยชน์จากฟงักช์ัน่แฮทแทก็ในการทํากจิกรรมประชาสมัพนัธใ์น

รปูแบบต่างๆ เช่น การเชญิมาร่วมงานแนะนําสนิคา้ การเยีย่มชมสถานที ่หรอืโปรโมชัน่ในการท่องเทีย่วต่างๆ  

 6. จากผลการศกึษา พบว่าทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบในดา้นการสือ่สาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มลูการท่องเทีย่ว ดา้นความถีใ่นการใชโ้ซเชยีลมเีดยีและระยะเวลาเฉลีย่ในการเขา้ใช้

โซเชยีลมเีดยี ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรปรบัช่องทางในช่องทางในการสือ่สารใหร้วดเรว็หรอืเป็นการสือ่สารแบบสองทาง

เพราะยิง่มชี่องทางในการสือ่สารกบัผูบ้รโิภคมากเท่าไหร่กจ็ะทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและโซเชยีลมเีดยีไดม้ากขึน้

เท่านัน้ เพิม่พืน้ทีใ่หผู้้บรโิภคมาร่วมแลกเปลีย่นขอ้มูล เล่าประสบการณ์ แชร์รูปภาพหรอืวดีโีอการท่องเทีย่วระหว่าง

ผู้บริโภคด้วยกนั เน่ืองจากผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วายมกัจะเรยีนรู้และค้นคว้าจะประสบการณ์โดยตรงของผู้บริโภค          

คนอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ 

 7. จากผลการศกึษา พบว่าทศันคตใินดา้นองคป์ระกอบในดา้นการเชื่อมโยง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการแสวงหาขอ้มูลการท่องเทีย่ว ดา้นความถี่ในการใชโ้ซเชยีลมเีดยีและระยะเวลาเฉลีย่ในการ

เขา้ใชโ้ซเชยีลมเีดยี ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรพฒันาใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัลงิคเ์วบ็ไซต์ต่างๆ ทีน่่าสนใจมานําเสนอใน

โซเชยีลมเีดยี เพิม่ความสามารถในการแนะนําแหล่งขอ้มูลทีใ่กลเ้คยีงกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการเพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่

ผูบ้รโิภค มสีามารถจดัหมวดหมู่ เน้ือหา รวบรวมขอ้มลูทีน่่าสนใจเพื่อใหง้่ายต่อการคน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่ว 
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