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บทคดัย่อ 

 
 ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคน้หา/ติดตามขอ้มูล
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยผา่นส่ือสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ผูจ้ดัท าไดเ้ก็บขอ้มูล โดย
ใช้การแจกแบบสอบถาม จ านวน 150ชุด จากการสุ่มและใช้ค  าถามคดักรอง โดยพบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หาติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยในระดับมากท่ีสุดโดยประเด็นท่ีค้นหามากท่ีสุดคือ ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว  
ร้านอาหารแนะน า/เมนูแนะน า ราคาท่ีพกัท่ีมีความเหมาะสม การคมนาคมท่ีสะดวกสามารถเขา้ถึง
สถานท่ีไดแ้ละความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คือ
ปัจจยัดา้นความสะดวกและรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล การไดท้ราบขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
เกิดความมัน่ใจในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวไดดี้ยิ่งข้ึน และท าให้ไดแ้นวทางในการวางแผนการ
ท่องเท่ียวได ้
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Abstract 
 

  The report is entitled “The influence of Internet on Tourist Buying Decision Toward 
Thailand’s Destinations". It studies the search and tracking of tourist information in Thailand 
through social media and factors influencing the use of the Internet to search or track tourist 
information in Thailand.  To collect the data, the researcher decided to distribute questionnaire to 
150 respondents by using random sampling method. 
  The result showed that the respondents had the highest frequency of searching and 
tracking tourist information in Thailand, recommended restaurant and menu, the price being 
reasonable for accommodation, convenient transportation, and value for money paid respectively. 
It's a convenient and fast way to find information, get to know interesting tourist information, and 
make a plan for tourism. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็น
ล าดบัตน้ๆ จากอุตสาหกรรมทั้งหมด  เพราะธุรกิจท่องเท่ียวมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลายประเภท 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดว้ยพฤติกรรการใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียวต่างๆ มีบทบาทในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ   
  ในปัจจุบนัไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยวา่ การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง โดยในปัจจุบนั
การส่ือสารไดก้ลายเป็นกระบวนการรับรู้ การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั ตลอดจนเป็นพื้นท่ีแสดงทศันคติ เพื่อให้ผูท่ี้อ่านไดท้ราบตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร จน
สามารถกล่าวไดว้า่ การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าใหส้ังคมเจริญกา้วหนา้อยา่งยวดยิ่ง โดยความ
เจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งไม่หยุดย ั้งท าให้มนุษยส์ามารถส่ือสารไดด้ว้ย
ภาพ สัญญาณต่างๆ และการส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต
ประจ าวนัทั้งส้ิน การส่ือสารในโลกไร้พรมแดนน้ีมีจุดเร่ิมตน้จากการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตท่ีใช้
ส าหรับส่ือสารระหว่างบุคคลกับหน่วยงานต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่งผูใ้ชท้ ัว่โลกไดใ้นเวลาเดียวกนั 
 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาคน้ควา้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักท่องเท่ียว
เลือกใชเ้พื่อติดตามข่าวสารหรือขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย เพื่อใชใ้นการวางแผนการ
เดินทางท่องเท่ียว อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการท าธุรกิจส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
   

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
  1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคน้หา ติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์ต่างๆ  
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
  งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาอิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

  1.4 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษาวจิยัน้ี มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

 ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปชาวไทยซ่ึงรวมถึงนกัท่องเท่ียว 
และ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวหรือกลุ่มบุคคลทัว่ไปจ านวน 150 คน ท่ีได้
จากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยมีการคดักรองวา่เคยใชส่ื้อสังคมออนไลน์หรือไม่ 
 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชใ้นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาทางสังคมเพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพและศกัยภาพของผูท่ี้คน้หา ติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยผา่นส่ือ

สังคมออนไลน์ต่างๆ   

1.4.2 ทราบถึงปัญหาและผลกระทบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือ

ติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 
 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

  ในการท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย” ไดท้บทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
  2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 
    การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(2550) กล่าวว่า การท่องเท่ียวภายในประเทศ คือ
การเดินทางของคนไทยและชาวต่างประเทศ(ท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย) จากจงัหวดัหน่ึงไปยงั
อีกจงัหวดัหน่ึง หรือจากจงัหวดัท่ีเป็นถ่ินพ านกัถาวรไปยงัจงัหวดัอ่ืนชัว่คราว โดยมีวตัถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกนัไป แต่ตอ้งไม่ใช่การไปท างานประจ า เพื่อการศึกษาและไม่เป็นคนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนา
หรือท างานประจ าหรือศึกษาอยูท่ี่จงัหวดัท่ีเดินทางไป  
   ผูเ้ยี่ยมเยือน(Visitor) คือบุคคลท่ีเดินทางจากสถานท่ีถ่ินพ านกัถาวรของตนเองไป
ยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน เยี่ยมญาติมิตร ศึกษาหาความรู้ การ
กีฬา การศาสนา ติดต่อธุรกิจ การประชุม การรักษาสุขภาพ หรือเพื่อประกอบภารกิจใด ๆ โดยมิได้
รับค่าจา้งในการระหวา่งการเดินทาง ดงักล่าว ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
    1) ผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีคา้งคืน มีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืนในจงัหวดัท่ีเดินทางไปในคร้ัง
นั้น หรือเรียกวา่ “นกัท่องเท่ียว (Tourist)” 
    2) ผูเ้ยี่ยมเยือนประเภทท่ีไม่มีการคา้งคืนในจงัหวดัท่ีเดินทางไปในคร้ังนั้น หรือ
เรียกวา่ “นกัทศันาจร (Excursionist or same day visitor)” 
  2.1.2 รูปแบบการท่องเทีย่วในประเทศไทย 
   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้แบ่งการท่องเท่ียวตามความส าคัญและ
สภาพแวดลอ้มออกเป็น 12 ประเภท ดงัน้ี  
   1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะ
ทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราว ทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องโดย การจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้น จะต้อง มีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศ นั้น มีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึก ต่อการรักษา
ระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
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   2)  แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational 
Attraction Standard) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษ
ของนักท่องเท่ียว ซ่ึงมี รูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ี
เกิดข้ึน แหล่งท่องเท่ียว ประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุค
สมยั เม่ือมีการระบุชัดว่า กิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ ปัจจุบนัมี
ปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง ตัวอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & 
Exhibitions) เป็นตน้ 
   3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึง สถานท่ีหรือ
อาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคัญเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ เช่น 
โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถาน 
และส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 
   4) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้
เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียว มาเยือน ซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตา ของสภาพ
ธรรมชาติ สัณฐานท่ีส าคญัทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลกัษณ์หรือเป็น สัญลกัษณ์ ของ
ทอ้งถ่ิน นั้นๆ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Special Environmental Features) 
หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทาง วชิาการก็ได ้
   5) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพื่อการพกัผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน ร่ืนรม 
บนัเทิง และการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความส าคัญในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั ตวัอย่างเช่น ย่านบนัเทิงหรือสถาน
บนัเทิง สวนสัตว ์สวนสนุกและสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา   
   6) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction)  หมายถึงหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและ ถ่ายทอดเป็นมรดก
สืบทอดกนัมา แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณี วิถีชีวิตความ เป็นอยูข่องผูค้น 
การแสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอย่าง ของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทยในประเภทน้ีไดแ้ก่ ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของ ช้าง
จงัหวดัสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 
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    7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน ้าพุร้อนธรรมชาติ ในการจดัท าเกณฑ์มาตรฐาน
ส าหรับแหล่งท่อง เท่ียวน ้ าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าพุร้อน ธรรมชาติอย่างชดัเจน โดยเน้นในด้านการก าหนดมาตรฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการบริการต่างๆ เน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งค านึงด้านความปลอดภยั
ของนักท่อง เท่ียวเป็นส าคญั และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากน ้ าพุร้อน จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการ ก าหนด
มาตรฐานท่ีชัดเจน การด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าพุร้อน 
ธรรมชาติได ้นอกจากน้ี การจดัท าเกณฑม์าตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ยงั
มี เป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวได้น าไปใช้เป็น เคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบ มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตน และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล ท่ีส าคญัเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ ของ นักท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ น ้ าพุร้อน
ธรรมชาติของ ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
   8) แหล่งท่องเทีย่วประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้
เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้ นกัท่องเท่ียวมาเยือน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน บริเวณชายหาด ไดแ้ก่ 
การเล่นน ้าการอาบแดด กีฬาทางน ้า การนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหา เป็นตน้ 

9) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าตก สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีนา้ตก
เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมา เยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลิน
และนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและ อาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้
ไปด้วย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งน ้ าตก ได้แก่ การว่ายน้า การนั่งพักผ่อน 
รับประทานอาหาร การเดินส ารวจน ้าตก การล่องแก่งการดูนก และ การตกปลา เป็นตน้ 
   10)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ า้  หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ
ท่องเท่ียว โดยมีถ ้าเป็น ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อความเพลิดเพลินและ นนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อ
การศึกษาหาความรู้เขา้ไปด้วย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้ า 
ไดแ้ก่ การเขา้ชมบรรยากาศและหิน งอกหินยอ้ยภายในถ ้า การศึกษาดา้นโบราณคดีของมนุษยย์ุค
ต่างๆ ท่ีเคยอาศยัในถ ้ า การนมสัการ พระพุทธรูป การให้อาหารสัตว ์การปิกนิกและรับประทาน
อาหาร เป็นตน้ 
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   11)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ การประเมินมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงมีจ านวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 47 ตวัช้ีวดั 
โดยแต่ละตวัช้ีวดัมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวม ทั้งส้ิน 235 คะแนน โดย
การใหค้ะแนนจะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบคุณค่าดา้นการท่องเท่ียวและ ความ เส่ียงต่อการถูก
ท าลายมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแรงดึงดูดใจส าคญั ส าหรับให้นักท่องเท่ียวเขา้ไป เท่ียวชมแหล่ง 
ท่องเท่ียว ส่วนองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความส าคัญของคะแนนรองลงมา และ
องคป์ระกอบดา้นศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีความส าคญัของคะแนนนอ้ยท่ีสุด 
   12) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง  แหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่ง 
หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีแก่งเป็น ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่อง 
เท่ียวมาเยือน และมีวตัถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและ นันทนาการในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพกัแรม และการ
เดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดูนก การส ารวจธรรมชาติ 
การศึกษาพนัธ์ุพืชต่างๆ เป็นตน้ 
  2.1.3 ผลของการท่องเทีย่วทีม่ีต่อเศรษฐกจิและสังคม 
   การท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้น
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1) ด้านเศรษฐกจิ  
       ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
เป็นมาอย่างมากเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  บทบาทท่ีเด่นชดับทบาทหน่ึงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวก็คือ บทบาทดา้นเศรษฐกิจซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่  อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ท ารายไดท่ี้ส าคญัให้ประเทศเป็นล าดบัตน้  โดยเฉพาะการน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาใช้จ่ายใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
   2) ด้านสังคมและวฒันธรรม 
     ปกติรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมในทุกๆ สังคม จะมีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยูแ่ลว้ จะช้าหรือเร็วก็ข้ึนอยู่กบัปัจจยัจากทั้งภายนอกละภายในมาเป็น
ตวักระตุน้  จะพฒันาไปในทางท่ีดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคมนั้น
ประกอบดว้ย  เช่นเดียวกบัการท่ีหากสังคมใดตอ้งการเปล่ียนตวัเองจากสังคมเดิมตามปกติมาเป็น
สังคมท่ีเปิดกวา้งพร้อมรับการเขา้มาของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  สังคมนั้นก็จะยิ่งมีการพฒันา
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเป็นหลายเท่าตวั  เน่ืองจากการท่องเท่ียวตอ้งเก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจหลาย
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ฝ่าย  ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนหลายคน ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมความตอ้งการของคนท่ีหลากหลาย 
    ผลของการท่องเท่ียวอาจไม่ไดส่้งผลต่อการท าให้วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
ต้องเปล่ียนแปลงอย่างทนัทีทันใด  แต่อาจค่อยๆ ซึมซับอย่างช้าๆ ธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาคต่างๆท่ีมีความล่อแหลมต่อความรับผิดชอบในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
นั้นๆ  จึงควรตระหนกั  หมัน่สังเกตติดตาม  พฒันาน าวฒันธรรมในส่ิงท่ีดี  และวฒันธรรมภายนอก
ท่ีแตกต่างจากของตนมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ตอ้งไม่ลืมคุณค่าวฒันธรรมเดิมของตนดว้ย 
   3) ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ 
เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ย่อมท าให้ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว เป็นเหตุให้มีการมีการช่วยกนัรักษาสภาพภูมิทศัน์ของส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน  เพื่อสามารถดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มามากข้ึน  และสามารถอาศยัรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
มาสนบัสนุนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ  อนัเป็นการน าทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) 
    
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
  เสรี วงษม์ณฑา (2546 : 33)  ให้ความหมายเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและ
การใชสิ้นคา้ หรือเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ หรือเป็นกิจกรรมทีเก่ียวขอ้ง
กับการซ้ือและการใช้สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนในการตดัสินใจ ทั้งก่อนการตดัสินใจและภายหลงัการตดัสินใจ
แลว้ หรือเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการคน้หา (Searching)  การซ้ือ  (Purchasing) การใช ้  
(Using) การประเมิน  (Evaluating) และการจบัจ่ายใชส้อย (Disposing) สินคา้บริการและความคิด 
 
2.3 การตัดสินใจเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว 
  การตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวมีขั้นตอนท่ีซบัซ้อนและมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจ  Simon (1977) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า เป็นกระบวนการของการอหา
โอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได้และหาทางเลือกจากงานต่างๆ ท่ีมีอยู่ และ 
Kioumrs (2007) ไดอ้ธิบายเร่ืองการตดัสินใจว่า เป็นกระบวนการทางเลือกทางใดทางหน่ึงจาก
หลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย  จึงสามารถกล่าวไดว้่า การตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
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ข่าวสาร และเป็นกระบวนการท่ีตอ้งผา่นการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แลว้ค่อยตดัสินใจเลือก
ทางท่ีดีท่ีสุด  โดยขั้นตอนการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว แสดงดงัแผนภาพน้ี 
 กระบวนการตดัสินใจของบุคคลนั้นแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน  Kotler และ  Amstrong 
(2010) แบ่งขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 2.1  
 
ตระหนกัถึงความ
ตอ้งการของ

ปัญหา 

 คน้หาขอ้มูล  
การประเมิน
ทางเลือก 

 
การ

ตดัสินใจ 
 

พฤติกรรม 
หลงัการซ้ือ 

 
ภาพท่ี 2.1 ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา : Kotler และ Amstrong (2010) 

 
2.4 ปัจจัยและองค์ประกอบการท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
  การเขา้ใจในเร่ืองพฤติกรรมการเลือกและใช้บริการผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว จะตอ้งเขา้ใจ
เร่ืองความตอ้งการ ความชอบ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว  ปัจจยัต่างๆ เหล่านั้นแบ่งไดท้ั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ดงัน้ี  
  1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยผลัก (intrinsic or pull factor) หมายถึง ความรู้สึกตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลและกระตุ้นให้คนมีความต้องการท่ีจะเดินทาง มีผลช่วยให้คนมีความ
ตอ้งการเดินทาง ปัจจยัภายในน้ีสามารถอธิบายเหตุผลในการเดินทางและการตดัสินใจซ้ือหรือใช้
ผลิตภณัฑ์และบริการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นปัจจยัส่วนตวัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่น ความ
จ าเป็น ความตอ้งการและการจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ รูปแบบการด ารงชีวิต แนวคิด
เก่ียวกบัตนเอง และทศันคติ  ดงันั้นความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนจึงเป็น
ปัจจยัท่ีก าหนดพฤติการณ์รมการแสดงออกของนกัท่องเท่ียว  
 2) ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยดึงดูด (Extrinsic or pull factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอก
ตวับุคคลซ่ึงเสริมหรือดึงดูดให้คนเดินทางไปท่ีต่างๆ และช่วยในการอธิบายเหตุผลในการเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียว ยงัรวมไปถึงปัจจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและวฒันธรรมของคนทั้งชาติ ซ่ึง
สืบทอดและยึดถือต่อกนัมา เช่น วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย ชนชั้นของสังคม กลุ่มอา้งอิง ผูน้  า
ความคิดเห็นและครอบครัว (Goossens, 2000; Moutinho, 1987)  
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2.5 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Networking Online) 
  2.5.1  ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ 
   ส่ือสังคมออนไลน์(Social Network) หมายถึง เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นไวด้ว้ยกนั
โดยเวบ็ไซตเ์หล่าน้ี จะมีพื้นท่ีใหผู้ค้นเขา้มารู้จกักนั มีการให้พื้นท่ีบริการเคร่ืองมือต่างๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสร้างเครือข่ายส าหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั บทความ รูปภาพ ผลงาน 
เพื่อเป็นท่ีพบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกนั รวมไปถึง
เป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคล 
(Duhe, 2007)  
    “เครือข่ายสังคมออนไลน์” มาจากค าวา่ Social Network ซ่ึงเป็นเครือขายของการ
ส่ือสาร ขอ้มูลขนาดใหญ่อนัประกอบดว้ยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวนมากเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูล
จากองคก์ร ต่าง ๆ ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั โดยค าวา่ “เครือข่าย”  หมายถึง  
    1) การท่ีมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2เคร่ืองข้ึนไปเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัดว้ยสายเคเบิล 
(ทางตรง) หรือสายโทรศพัท ์(ทางออ้ม)  
    2) มีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์  
    3) มีการถ่ายเทขอ้มูลระหวา่งกนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ถือเป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สากลเช่ือมต่อเข้าด้วยกันภายใต้ มาตรฐานการส่ือสารแบบเดียวกัน เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือ ส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศจากเครือข่ายต่าง ๆ ทัว่โลก ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่ง
รวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกดา้น ทั้ง บนัเทิงและวิชาการตลอดจนการประกอบ
ธุรกิจต่าง ๆ 
  ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม 
เพื่อใชส่ื้อสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรม
ประยกุตบ์นส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยเนน้ให้ผูใ้ชท้ ั้งท่ีเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสาร
มีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (User-GenerateContent: 
UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 
  2.5.2 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 
   เครือข่ายสังคมอออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์น้ีเป็นการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต จึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตสามารถใชง้านไดไ้ม่จ  ากดัเวลาและจ านวน  เศรษฐพงศ ์มะลิสุวรรณ (2552) ไดจ้ดั
ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
 



10 
 

 

   1) ประเภทแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge)  
      เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมขอ้มูล ความรู้ในเร่ืองต่างๆ  ในลกัษณะเน้ือหา
สาระ ทั้งวชิาการภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สินคา้ หรือบริการ โดยมุ่งเนน้ให้บุคคลมีความรู้ในเร่ือง
ต่างๆ เหล่านั้นเป็นผูเ้ขา้มาเขียนหรือแนะน าไว ้ส่วนใหญ่มกัเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชีพ หรือผูเ้ช่ียวชาญ ท่ี
เห็นไดช้ดัเจน เช่น วกิิพีเดีย (Wikipedia) ท่ีเป็นสารานุกรมออนไลน์หลายภาษา เป็นตน้  
  2) ประเภทเกมออนไลน์ (Online Games) 
   เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมเกมไวม้ากมาย มีลกัษณะเป็นวดิีโอท่ีเล่นบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเกมออนไลน์น้ี ผูเ้ล่นสามารถท่ีจะสนทนา เล่น
แลกเปล่ียน items ในเกมกบับุคคลอ่ืนในเกมได ้และสาเหตุท่ีมีผูนิ้ยมมาก เน่ืองจากผูเ้ล่นไดเ้ขา้
สังคมจึงรู้สึกสนุกท่ีจะมีเพื่อนเล่นเกมไปดว้ยมากกวา่การเล่นเกมอยา่งเดียว ทั้งยงัมีกราฟฟิคท่ี
สวยงามมากและมีกิจกรรมต่างๆ ได ้เป็นตน้ 
  3) ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Community)  
    เป็นเวบ็ไซตท่ี์เนน้การหาเพื่อนใหม่ หรือตามหาเพื่อนเก่าท่ีไม่ไดเ้จอกนั
นาน การสร้าง Profile ของตนเอง โดยใส่รูปภาพ กราฟฟิคท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตนของเรา ให้
เพื่อนท่ีอยูใ่นเครือข่ายไดรู้้จกัเรามากยิง่ข้ึน และยงัมีลกัษณะของการแลกเปล่ียนเร่ืองราว ถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกนั เช่น Hi5, Facebook  เป็นตน้  
  4) ประเภทฝากภาพ (Photo Management ) 
    เป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถฝากภาพออนไลน์ไดโ้ดยไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์
ส่วนตวั อีกทั้งยงัสามารถแบ่งปันหรือซ้ือขายภาพกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย เช่น Flickr, Photoshop 
Express ฯลฯ เป็นตน้  
  5) ประเภทส่ือ (Media) 
   เป็นเวบ็ไซตท่ี์ส าหรับฝากโพส หรือแบ่งปันภาพ คลิปวดิีโอ ภาพยนตร์ 
เพลง  เช่น Youtube, Imeem, Bebo, Yahoo Video  ฯลฯ เป็นตน้ 
  6) ประเภทซ้ือ-ขาย (Business/Commerce) 
    เป็นเวบ็ไซตใ์นการท าธุรกิจออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมาก เช่น 
Amazon, eBay, Tarad, Pramool ฯลฯ แต่เวบ็น้ีไม่ถือวา่เป็น Social Network ท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากมิได้
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการแบ่งปันขอ้มูลกนัไดห้ลากหลายนอกจากสั่งซ้ือและติชมสินคา้เป็นส่วน
ใหญ่ 
  7) ประเภทอื่น 
    เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการนอกเหนือจากน้ีซ่ึงไม่เขา้พวกใน 6 ประเภท 
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2.6 ส่ือสังคมออนไลน์ทีม่ีอทิธิพลต่อการท่องเทีย่วไทย 
  2.6.1 ส่ือสังคมออนไลน์กบัการท่องเทีย่วยุคปัจจุบัน 
    ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ มกัไดรั้บแรงจูงใจ
จากทางช่องทางโซเชียลมีเดียผ่านการบอกเล่าของนักท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์โดยตรง หรือ 
Blogger จากการส ารวจของ Four-pillars.co.uk พบว่า นกัท่องเท่ียวร้อยละ 52 ไดรั้บอิทธิพลจาก
รูปภาพบน Facebook ในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว นอกจากน้ีคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มในการ
ท่องเท่ียวบ่อยคร้ังข้ึนและยงัแสวงหาประสบการณ์ใหม่ผา่นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกตา  นอกจากน้ี
คะแนนการรีวิวบนส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของธุรกิจท่องเท่ียวเพราะมีผล
โดยตรงต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน โดยคะแนนท่ีไดค้  านวณจากความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของนักท่องเท่ียว รวมถึงยงัมีค าแนะน าและขอ้คิดเห็นท่ีดีทั้งในการจองท่ีพกั ส่งผลให้
อตัราการเขา้พกัโรงแรมเพิ่มมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจท่ีพกัแรมสามารถปรับราคาหอ้งพกัไดอี้กดว้ย   
    จากขอ้มูลของเวบ็ไซต ์TripAdvisor พบว่า นกัท่องเท่ียวเขา้มาให้ค  าแนะน าและ
แสดงความคิดเห็นในเวบ็ไซตเ์พิ่มข้ึน ร้อยละ 50 ต่อปี ท าให้เกิดผูน้ าดา้นการท่องเท่ียว(Influencer) 
ท่ีมกัน าเร่ืองราวในการท่องเท่ียวแต่ละวนัมาบนัทึกไวบ้นเวบ็ไซตแ์ละโซเชียลมีเดีย นอกจากน้ี การ
ส ารวจของ Tomoson.comพบวา่ มีบริษทัดา้นการท่องเท่ียวทัว่โลกกวา่ร้อยละ 60 วางแผนท่ีจะเพิ่ม
ค่าใชจ่้ายการท าการตลาดผา่น Influencer เหล่าน้ีเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถกระจายขอ้มูลไปยงักลุ่ม
นกัท่องเท่ียวไดก้วา้งข้ึน สร้างความเช่ือมัน่ในแบรนด ์และยงัช่วยเพิ่มโอกาสในการขายอีกดว้ย 
  2.6.2 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ต่อการท่องเทีย่วไทย 
  ส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลออนไลน์ มีอิทธิพลต่อคนท่ีก าลังวางแผนการ
ท่องเท่ียวโดยตรง เพราะจากการหาข้อมูลจากผูค้นท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวแล้วน ามาเล่าต่อผ่าน
โซเชียลมีเดียนั้นสะดวกสบาย และประหยดัเวลาในการวางแผนไปไดม้าก  

  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลต่อส่ือโซเชียลต่างๆ (https://smartfinder.asia) 
ตวัอยา่ง ช่น  
   1) เฟสบุค(Facebook) 
    จากการส ารวจของ four-pillars.co.uk พบวา่ นกัท่องเท่ียวกวา่ 52% ไดรั้บอิทธิพลจาก

รูปภาพบน Facebook ในการ เ ลื อกสถาน ท่ีท่ อง เ ท่ี ยว  (อ้า ง อิ งจ าก  http://www. 
thaihotelbusiness.com) นอกจากน้ียงัรวมถึงการตอบค าถาม และให้ค  าแนะน ากบัผูท่ี้สอบถามเขา้มา 
มีการอพัเดทขอ้มูลข่าวสารให้เพจมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา และลูกเพจท่ีกดไลคส์ามารถเขา้มา
มีส่วนร่วมไดด้ว้ย หมัน่หากิจกรรมต่างๆ มาเพื่อใหผ้า่นสายตากลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด ยิ่งมีคน
เห็นภาพหรือโพสตข์องคุณมากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิง่จดจ าคุณไดเ้ร็วข้ึนเท่านั้น 
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   2) คะแนนรีววิและความคิดเห็น 
    ตวัอย่างเช่น ใน TripAdvisor จะมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
เป็นอยา่งมาก เพราะระดบัคะแนน และความคิดเห็นท่ีดีจากการรีวิวจะช่วยให้อตัราการติดต่อเขา้ไป
ท่ีโรงแรมสูงข้ึน ซ่ึงหมายถึงโอกาสทางการขายห้องพกัได้ก็จะสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงแน่นอนว่า 
รายไดห้้องพกัเฉล่ียต่อห้อง (RevPar) ก็ตอ้งสูงข้ึนเป็นล าดบั แนวโน้มท่ีว่าน้ีท าให้ธุรกิจโรงแรม 
และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ หันมาลงทุนทางด้านการตลาดออนไลน์โดยเน้นไปท่ี Blogger หรือ
บุคคลท่ีมีอิทธิพลทางสังคม มารีววิให ้แลว้ไดผ้ลดีซะดว้ย แต่ท่ีตอ้งระวงัก็คือ การโฆษณาท่ีเกินจริง 
และตอ้งมัน่ใจวา่สามารถควบคุมมาตรฐานการใหบ้ริการ ในกรณีท่ีกลายเป็นท่ีนิยมในเวลาสั้นๆ ได ้
   3) อนิสตาแกรม (Instagram) 
    คนส่วนใหญ่ดูท่ีภาพเป็นอนัดับแรก เพราะฉะนั้น ช่องทางท่ีคนสมยัน้ี
นิยมเขา้ไปดูรูปมากท่ีสุดก็คือ Instagram ทั้งยงัสามารถให้คนท่ีเขา้พกัร่วมติด# เพื่อให้คนอ่ืนๆ ท่ีหา
ช่ือของโรงแรมคุณไดเ้ห็นภาพบรรยากาศจากหลายๆ คนท่ีเคยเขา้พกั รวมไปถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ดว้ย แต่คุณก็ตอ้งระวงัในเร่ืองของผลตอบรับดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาเช่นกนั รีวิวในดา้น
ลบแค่เพียง 1 รีววิ ก็ท  าใหเ้สียลูกคา้ไปใหคู้่แข่งไดอ้ยา่งง่ายดาย 
  4) ไลน์แอด( Line@) 
    เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสะดวกในการติดต่อสอบถาม อพัเดทข่าวสาร และ
ประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ เพราะการตอบค าถามท่ีรวดเร็ว และให้ค  าแนะน าต่อผูท่ี้ติดต่อเขา้มา ไม่
ว่าพวกเขาจะตดัสินใจเขา้พกักบัคุณหรือไม่ก็ตาม ก็จะช่วยให้ผูท่ี้ติดต่อเขา้มาจดจ า และไวว้างใจ
โรงแรมของคุณมากข้ึน ความเอาใจใส่แมใ้นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ น้ีจะป้องกนัการถูกรีวิวในดา้นลบ 
นอกจากน้ีการใช่ช่องทาง Line@ ยงัสามารถประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร หรือโปรโมชัน่ต่างๆ ท่ีเขา้ถึง
ลูกคา้ได้มากกว่าช่องทางอ่ืน เพราะจะส่งแจง้เตือนไปให้ลูกค้าทั้ งหมดได้ทนัที โดยท่ีลูกคา้ไม่
จ าเป็นตอ้งคอยเขา้มาเช็คโปรโมชัน่กบัทางหนา้เวบ็ไซต ์หรือfacebook 
    5) เวบ็ไซต์ทีม่ีการอพัเดทตลอดเวลา 
    การอพัเดทข่าวสารให้เป็นปัจจุบนัตลอดเวลาจะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ให้กบัโรงแรมของคุณข้ึน ขอ้มูลท่ีอยูต่อ้งเป็นปัจจุบนั แผนท่ี บริการท่ีมีอยู ่และช่องทางทั้งหมดท่ี
สามารถติดต่อโรงแรมได ้โดยเฉพาะโปรโมชัน่ในแต่ละช่วง นอกเหนือจากข่าวสารต่างๆ แลว้ หาก
โรงแรมไหนท่ีมีการท าจองในหนา้เวบ็ไซต(์IBE) ก็จะตอ้งอพัเดทราคา และจ านวนห้องวา่งให้เป็น
ปัจจุบนัท่ีสุดดว้ย   
   อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวอีก
หลายช่องทาง ซ่ึงข้ึนอยูก่บันกัท่องเท่ียววา่มีวตัถุประสงคใ์นการหาขอ้มูลอยา่งไร ทั้งน้ี จากเวบ็ เ พ จ 
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WOW Thailand โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดขอ้มูล  10  เวบ็ไซต์เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวท่ีคนเขา้มาเยี่ยมชมมากท่ีสุดในโลก โดยอนัดบั 1 คือเวบ็ไซต์ booking.com อนัดบั 2 คือ
เว็บไซต์ tripadvisor.com อนัดบั 3 คือเว็บไซต์ expedia.com อนัดบั 4 คือเว็บไซต์ hotels.com  
อันดับ 5 คือเว็บไซต์ kayak.com อันดับ 6 คือเว็บไซต์ agoda.com อันดับ 7 คือเว็บไซต ์
priceline.com อนัดบั 8 คือเวบ็ไซต ์timeout.com อนัดบั 9 คือเวบ็ไซต์ easyjet.com และอนัดบั 10 
คือเวบ็ไซต ์vrbo.com (จากขอ้มูล alexa.com และ similarweb.com) 
 
 
   
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ   บริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั  
  สถานสถานประกอบการ  เลขท่ี 34/2-3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  
      เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
   

 
รูปที ่3.1 ตราสัญลกัษณ์บริษทั Oneworld Tour&Travel 

ท่ีมา :  http://www.oneworldtour.co.th 
 

 
รูปที ่3.2 แผนท่ีบริษทั Oneworld Tour&Travel  

ท่ีมา :  http://www.oneworldtour.co.th 
 
3.2  ลกัษณะของการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
  บริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั  ช่ือภาษาองักฤษว่า ONE WORLD TOUR 
AND TRAVEL CO., LTD. ไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจจดัน าเท่ียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกบั
การท่องเ ท่ียวแห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน า เ ท่ียว                 
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เลขท่ี 11/ 5298 จดทะเบียนการคา้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2550 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 0105550080418  
มีการใหบ้ริการในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี  
  1) บริการจดัน าเท่ียวช่วงสุดสัปดาห์ ,วนัหยดุเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

  2) บริการจดัน าเท่ียวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา และทศันศึกษา ทั้งหน่วยงานของราชการ และ

เอกชน 

  3) บริการรับจองห้องพกัทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

  4) บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

  5) บริการส ารองตัว๋รถทวัร์เส้นทาง กระบ่ี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, พงังา (รถทวัร์ของ

บริษทั) 

  6) บริการรถเช่า รถตู ้,รถโคช้ VIP รุ่นใหม่ 

  7) บริการจองรถไฟ, เรือส าราญ, รถเช่าในทวปียโุรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย, และญ่ีปุ่น, 

เอเชีย ฯลฯ   
 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

  บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั มีโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 โครงสร้างขององคก์ร 

แผนกวซ่ีา 
(VISA DEPARTMENT) 

แผนกตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม     
(Ticketing & Reservation) 

 

พนกังานฝ่ายต่างประเทศ                        
(OUTBOUND TOUR OPERATION) 

ฝ่ายบญัชี 
(ACCOUTING) 

แผนกบุคคล                                
(HUMAN RESOURCE)  

พนกังานฝ่ายในประเทศ 
DOMESTIC TOUR OPERATION) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 (MAGING DIRECTOR) 

 
ฝ่ายปฏิบติัการ 

(Tour Operation) 
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3.4 ต าแหน่งงาน และลกัษณะงาน 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  นางสาว นุชจรี ศรีธรรม 
สถานทีป่ฏิบัติงาน แผนก วซ่ีา 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน วนัท่ี 21 สิงหาคม  - 8 ธนัวาคม 2560  
    เป็นระยะเวลารวม 16 สัปดาห์ 
หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

   - ตรวจเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาของลูกคา้ 
   - ถ่ายเอกสารของลูกคา้ เช่น หนา้พาส หนา้วซ่ีา เอกสารการงาน การเงิน เป็นตน้ 
  - จดัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการยื่นขอวซ่ีาแต่ละสถานทูต เช่น เอกสารตัว๋เคร่ืองบิน  
โรงแรม ประกนั  จดหมายน า  เนมลิส  ไอทินนาร่ี 
   - แปลเอกสารของลูกคา้ท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา เช่น ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส การ
งาน สูติบตัร มรณะบตัร เป็นตน้ 
   - ท ากระดาษรียชู 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา  นายอาทิตย ์ พรปาวีณ์ 
  ต าแหน่ง   Visa Manager 
 
3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานโครงงานเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย” มีขั้นตอนดงัน้ี 

3.6.1 ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
3.6.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.6.3 สร้างแบบสอบถาม  
3.6.4 ลงพื้นท่ีเพื่อแจกแบบสอบถาม 
3.6.5 วเิคราะห์และประเมินผล 
3.6.6 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
 การด าเนินงานโครงการ “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศไทย” แสดงดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.2 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานของการปฏิบติังาน สหกิจศึกษา 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน           
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง           
3. สร้างแบบสอบถาม           
4. ลงพื้นท่ีเพื่อแจกแบบสอบถาม           
5. วเิคราะห์และประเมินผล           

6.  จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์           
 

3.7  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 
              อุปกรณ์อาร์ดแวร์ :   1. คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ 
                                               2. เอกสาร 
              อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ : 1. โปรแกรม Microsoft  Word 

    2. โปรแกรม Microsoft   Power Point 
    3. โปรแกรม Microsoft   Excel 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
  โครงงานเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
ในประเทศไทย” ไดด้ าเนินการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1.1 ศึกษาหาข้อมูลและก าหนดหัวข้อโครงงาน 
   ผูจ้ดัท าโครงงานไดป้รึกษาพี่เล้ียงเพื่อขอค าแนะน าในการคน้หาหวัขอ้โครงงานท่ี
น่าสนใจ จากนั้นจึงเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
  4.1.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
  ผูจ้ดัท าโครงงานได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัคร้ังน้ี โดยไดรั้บความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว พฤติกรรมผูบ้ริโภค การตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ปัจจยัและองค์ประกอบการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์  ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการท่องเท่ียวไทย เป็นตน้ 

4.1.3 สร้างแบบสอบถาม  
  ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงการสร้าง

แบบสอบถามต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และเหมาะสมกับปัญหาของการวิจัย โดยใน
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

  ตอนท่ี1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 อิทธิพลเก่ียวกบัการคน้หา/ติดตาม ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต  
  ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลองใชต่้ออินเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตาม

ขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 4.1.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวจิยัและจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นสร้าง

แบบทดสอบตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  
 2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจพิจารณา

แกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
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4.1.5 ลงพืน้ทีเ่พือ่แจกแบบสอบถาม 
   ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 150 ชุด ณ บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าสยาม ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยจะแจกแบบสอบถามให้แก่ผูต้อบ
แบบสอบถามโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

4.1.6 วเิคราะห์และประเมินผล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์น้ี ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใน

การพรรณนาขอ้มูลทัว่ไป และใชอ้ตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์และประเมินผล 
จากนั้นจึงจดัท ารายงานผลการศึกษาต่อไป โดยในเร่ืองค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานในการ
คน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ มีการแปรผลแบบสอบถามโดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) ตามเกณฑด์งัน้ี 

                 ระดบัคะแนน                                                ความหมาย 
ระดบั มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00               มีการคน้หา/ติดตามขอ้มูล ระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั มาก          ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20               มีการคน้หา/ติดตามขอ้มูล ระดบัมาก 
ระดบั ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40               มีการคน้หา/ติดตามขอ้มูล ระดบัปานกลาง 
ระดบั นอ้ย         ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60                มีการคน้หา/ติดตามขอ้มูล ระดบันอ้ย 
ระดบั นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80                มีการคน้หา/ติดตามขอ้มูล ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
4.1.7 จัดท ารูปเล่มรายงาน 

   ผูศึ้กษาวิจยัได้น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได ้มาใส่ในเล่มรายงาน เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษา พนักงานพี่เล้ียงและกรรมการกลาง จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงให้เป็นรายงานท่ี
สมบูรณ์ 
4.2 ผลการศึกษาวจัิย 
  โครงงานเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
ในประเทศไทย” เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบส ารวจ 
โดยผลการวจิยัแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี1  ค  าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 อิทธิพลเก่ียวกบัการคน้หา/ติดตาม ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยผา่นส่ือ
อินเตอร์เน็ต  
  ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลองใช้ต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาหรือติดตามข้อมูล 
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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           4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จากการแจกแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 150 คนขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามแสดงดงัตารางท่ี 4.1   
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
48 
102 

 
32.00 
68.00 

อายุ 
 17 – 20 ปี                                
 21 – 30 ปี 
 31 – 35 ปี                               
 36 – 40 ปี 
 มากวา่ 40 ปี 

 
9 
117 
20 
2 
2 

 
6.00 
78.00 
13.33 
1.33 
1.33 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี                     
 ปริญญาตรี   
 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
7 
138 
5 

 
4.67 
92.00 
3.33 

อาชีพ 
 นกัเรียน/นกัศึกษา                    
  พนกังานบริษทัเอกชน 
  เจา้ของกิจการ                           
  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  คา้ขาย                        
  รับจา้งทัว่ไป 
  อ่ืนๆ 

 
5 
45 
3 
52 
8 
37 
0 

 
3.33 
30.00 
2.00 
34.67 
5.33 
24.67 
0.00 
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ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน ร้อยละ 

รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน 
  5,001 – 10,000 บาท                 
  10,001 – 20,000 บาท 
  20,001 – 30,000 บาท              
  30,001 – 40,000 บาท 
  มากกวา่ 40,000 บาท 

 
2 
88 
35 
23 
2 

 
1.33 
58.67 
23.33 
15.33 
1.33 

 
    จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 68 และเป็นเพศชาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32 โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมา อายุ 31 – 35 ปี 
จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ล าดบัต่อมา อายุ 17 – 20 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
อายุ 36 – 40 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 และมีอายุมากวา่ 40 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.33  
  ดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 และสูงกว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 3.33 
   ดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.67 รองลงมา เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รับจ้างทัว่ไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย 24.67 ประกอบอาชีพค้าขาย  
จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.33 และเป็น
เจา้ของกิจการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 รายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33 รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.33 รายได ้5,001 – 10,000 
บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 และมีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาทจ านวน 2 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 1.33  
 
  4.2.2 พฤติกรรมเกีย่วกบัการค้นหา/ติดตาม ข้อมูลสถานที่ท่องเทีย่วในประเทศไทยผ่านส่ือ
อนิเตอร์เน็ต  
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   4.2.2.1 ความถี่ในการค้นหา/ติดตามสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย ผ่านส่ือ
สังคม ออนไลน์ 
    จากการสอบถามความถ่ีในการคน้หา/ติดตามขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.2   
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมดา้นความถ่ีในการคน้หา/ติดตามสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

ความถี่ในการค้นหา/ติดตามสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย  
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

จ านวน ร้อยละ 

 มากท่ีสุด (ทุกวนั) 
 มาก  (2-3 วนั/สัปดาห์) 
 ปานกลาง (สัปดาห์ละคร้ัง) 
 นอ้ย (เดือนละคร้ัง) 
 นอ้ยท่ีสุด (นานกวา่เดือนละคร้ัง) 

48 
41 
23 
11 
27 

32.00 
27.33 
15.33 
7.33 

18.00 

รวม 150 100.00 
 
    จากตารางท่ี 4.2 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีการคน้หา/ติดตามขอ้มูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต ระดบัมากท่ีสุด(ทุกวนั) จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา 
ระดบัมาก(2-3 วนั/สัปดาห์)จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33 ล าดบัต่อมา ระดบันอ้ยท่ีสุด (นาน
กวา่เดือนละคร้ัง) จ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  ระดบัปานกลาง (สัปดาห์ละคร้ัง)จ านวน     
23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 และระดบันอ้ย(เดือนละคร้ัง) จ านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 7.33  
 
    4.2.2.2 การค้นหา/ติดตามสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย ผ่านส่ือสังคม 
ออนไลน์ด้านต่างๆ 
   1) การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์ ด้าน
สถานทีท่่องเทีย่ว  
         จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม ค่า เฉล่ีย และค่า เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียว  แสดงดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือ              
                   สังคมออนไลน์ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว  
การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านสถานทีท่่องเทีย่ว

จากส่ือสังคมออนไลน์ 
ค่าเฉลีย่ ค่า

เบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

การแปลผล 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว 
1. ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 3.48 1.46 มาก 
2. กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 4.40 0.65 มากท่ีสุด 
3. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 4.20 0.73 มาก 
4. สภาพอากาศ 4.22 0.68 มากท่ีสุด 
 
         จากตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/
ติดตามขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ในเร่ืองขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ส่วนมากมีการคน้หาขอ้มูลในเร่ืองน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั
4.57        
                                           ในประเด็น กิจกรรมท่ีน่าสนใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีการคน้หา
ขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40         
                                           ในประเด็น ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีการคน้หา
ขอ้มูลในประเด็นน้ี ระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
                                           ในประเด็น สภาพอากาศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีการคน้หาขอ้มูล
ในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22         
 
   2) การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์ ด้าน
ร้านอาหารและอาหาร           
                                            จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย และค่า เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นร้านอาหารและ
อาหาร แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือ 
                   สังคมออนไลน์ ดา้นร้านอาหารและอาหาร 
การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านร้านอาหาร

และอาหารจากส่ือสังคมออนไลน์ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
การแปลผล 

ด้านร้านอาหารและอาหาร 
1. ร้านอาหาร/อาหารมีความสะอาด 4.24 0.63 มากท่ีสุด 
2. ร้านอาหารแนะน า/เมนูแนะน า 4.34 0.67 มากท่ีสุด 
3. สถานท่ีตั้ง 4.26 0.69 มากท่ีสุด 
4. ราคา 4.25 0.69 มากท่ีสุด 
  
           จากตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/
ติดตามขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ในด้านร้านอาหารและอาหาร ของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ในเร่ืองร้านอาหาร/อาหารมีความสะอาด ส่วนใหญ่มีการคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ี
ในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
          ในประเด็น ร้านอาหารแนะน า/เมนูแนะน า  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีการคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 
                      ในประเด็น สถานท่ีตั้ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีการคน้หาขอ้มูล
ในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26          
                                               ในประเด็น ราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีการคน้หาขอ้มูลใน
ดา้นน้ี ระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 
 
   3) การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์ ด้าน
ทีพ่กั  
              จากการสอบถามผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นท่ีพกัแสดงดงั
ตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือ                                                                     
                  สังคมออนไลน์  ดา้นท่ีพกั 
การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านที่พักจากส่ือ
สังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

การแปลผล 

ด้านทีพ่กั 
1. สถานท่ีตั้ง 4.28 0.68 มากท่ีสุด 

2. ราคามีความเหมาะสม 4.46 0.64 มากท่ีสุด 
3. ความปลอดภยั 4.42 0.68 มากท่ีสุด 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก 4.31 0.67 มากท่ีสุด 
 
           จากตารางท่ี 4.5 ความถ่ีในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว
จากส่ือสังคมออนไลน์ ในดา้นท่ีพกัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ในเร่ืองสถานท่ีตั้ง ส่วนใหญ่มี
การคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ีในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28                         
                       ในประเด็นราคามีความเหมาะสม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีการ
คน้หาขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
           ในประเด็น ความปลอดภยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีการคน้หา
ขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42         
                                                 ในประเด็น ส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มี
การคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31    
 
                                         4) การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์ ด้าน
การเดินทาง/การคมนาคมสะดวก 
             จากการสอบถามผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการเดินทาง/
การคมนาคมสะดวก แสดงดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือ            
                  สังคมออนไล ดา้นการเดินทาง/การคมนาคมสะดวก 
การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านการเดินทาง/
การคมนาคมสะดวกจากส่ือสังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

การแปลผล 

ด้านการเดินทาง/การคมนาคมสะดวกการแปรผล 
1. การเดินทางสะดวก 4.27 0.64 มากท่ีสุด 

2. การคมนาคมเขา้ถึงสถานท่ีไดส้ะดวก 4.31 0.68 มากท่ีสุด 
3. มีสถานท่ีจองรถสะดวกและเพียงพอ 4.25 0.69 มากท่ีสุด 
 
           จากตารางท่ี 4. ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/
ติดตามขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ในด้านการเดินทาง/การคมนาคมสะดวก 
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ในเร่ืองการเดินทางสะดวก ส่วนใหญ่มีการคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ีใน
ระดบัมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 
                                                 ในประเด็นการคมนาคมเข้าถึงสถานท่ีได้สะดวก  พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีการคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31  
      ในประเด็นมีสถานท่ีจองรถสะดวกและเพียงพอพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีการคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  
  
                                         5) การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์ ด้าน
งบประมาณการท่องเทีย่ว 
              จากการสอบถามผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นงบประมาณการ
ท่องเท่ียว(ค่าใชจ่้าย) แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือ       
                  สังคมออนไลน์  ดา้นงบประมาณการท่องเท่ียว(ค่าใชจ่้าย) 
การค้นหา/ติดตามข้อมูลด้านงบประมาณ
การท่องเที่ยวจากส่ือสังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

การแปลผล 

ด้านงบประมาณการท่องเทีย่ว(ค่าใช้จ่าย) 
1. การประมาณการค่าใชจ่้าย 4.24 0.64 มากท่ีสุด 
2. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป 4.29 0.68 มากท่ีสุด 
 
           จากตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการคน้หา/
ติดตามขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ ในดา้นการประมาณการค่าใชจ่้าย ของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ มีการคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ีในระดบัมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
                       ในประเด็นความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม    
มีการคน้หาขอ้มูลในดา้นน้ี ระดบัมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
   4.2.3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้ต่ออนิเตอร์เน็ตเพือ่ค้นหาหรือติดตามข้อมูล 
สถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย 
             จากการสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อคน้หา
ขอ้มูลหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ไดผ้ลแสดงดงัต่อไปน้ี   
 
    4.2.3.1 ปัจจัย ด้านการใช้งาน 
     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชต่้ออินเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตาม
ขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ดา้นการใชง้าน แสดงดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการใชง้าน 
ปัจจัยด้านการใช้งาน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
การแปลผล 

ด้านการใช้งาน 
 1.มีความสะดวกและรวดเร็วในการคน้หา
ขอ้มูล 

4.57 0.62 มากท่ีสุด 

 2.ประหยดัค่าใชจ่้าย 4.37 0.68 มากท่ีสุด 
3.ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ 4.25 0.77 มากท่ีสุด 
4.อ่ืนๆ    
 
      จากตารางท่ี 4.8 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
คน้หาขอ้มูลหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นการใช้
งานในเร่ืองการมีความสะดวกและรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ
มากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 
                   ดา้นประหยดัค่าใชจ่้าย ส่วนใหญ่ตอบมากท่ีสุด 4.37    
                            ด้านการได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได้ ตอบมากท่ีสุด คะแนน
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 
    4.2.3.2 ปัจจัย ด้านรายละเอยีด 
    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชต่้ออินเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตาม
ขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ดา้นรายละเอียด แสดงดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นรายละเอียด 
ปัจจัยด้านรายละเอยีด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
การแปลผล 

ด้านรายละเอยีด 
1.ไดท้ราบขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 4.43 0.57 มากท่ีการแปรผล

สุด 
 2.ไดรั้บการเขา้ถึงรายละเอียดสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีตรงตามความตอ้งการ 

4.41 0.63 มากท่ีสุด 

3.ไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ทนัสมยัupdateอยูต่ลอดเวลา       

4.39 0.67 มากท่ีสุด 

 4.อ่ืนๆ    
 
      จากตารางท่ี 4.9 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
ค้นหาข้อมูลหรือติดตามข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยด้านรายละเอียด ของผูต้อบ
แบบสอบถาม   พบว่า ในเร่ืองการได้ทราบข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจตอบระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43      
                                  ดา้นไดรั้บการเขา้ถึงรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ ส่วนใหญ่ตอบมากท่ีสุด 4.41  
        ด้านการได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทันสมัย
update อยูต่ลอดเวลา ส่วนใหญ่ตอบมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  
     4.2.3.3 ปัจจัย ด้านความรู้สึก 
     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชต่้ออินเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตาม
ขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ดา้นความรู้สึก แสดงดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นความรู้สึก 
ปัจจัยด้านความรู้สึก ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
การแปลผล 

ด้านความรู้สึก 
1.รู้สึกเพลิดเพลินท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ของการท่องเท่ียว 

4.39 0.62 มากท่ีสุด 

 2.ขอ้มูลเน้ือหามีความคิดสร้างสรรค ์ท่ีท า
ใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่น่าสนใจ ดู
น่าสนใจ 

4.35 0.66 มากท่ีสุด 

 3.ท าใหเ้กิดความมัน่ใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึน 

4.41 0.69 มากท่ีสุด 

4.อ่ืนๆ    
      
     จากตารางท่ี 4.10 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
ค้นหาข้อมูลหรือติดตามข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยด้านความรู้สึกพบว่า ในเร่ือง
ความรู้สึกเพลิดเพลินท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสารของการท่องเท่ียวเพลิดเพลินท่ีจะติดตามขอ้มูล
ข่าวสารของการท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 
      ในด้านข้อมูลเน้ือหามีความคิดสร้างสรรค์ ท่ีท  าให้สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีไม่น่าสนใจ ดูน่าสนใจ ผูต้อบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 
      ในดา้นการท าใหเ้กิดความมัน่ใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวไดดี้ยิ่งข้ึน 
ผูต้อบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 
     4.2.3.4 ปัจจัย ด้านการกระท า  
     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชต่้ออินเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตาม
ขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ดา้นการกระท า  แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการกระท า 
  ปัจจัยด้านการกระท า ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
การแปลผล 

ด้านการกระท า 

1.มีส่วนช่วยกระตุน้ให้เกิดการทางแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวได ้

4.46 0.60 มากท่ีสุด 

2.ท าใหส้ามารถสร้างกลุ่มเพื่อนหรือ
เครือข่ายของผูท่ี้มีความสนใจ 
ท่องเท่ียวแบบเดียวกนัได ้

4.41 0.67 มากท่ีสุด 

3.ท าใหไ้ดแ้นวทางในการวางแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวได ้

4.53 0.62 มากท่ีสุด 

4.อ่ืนๆ    
 
      จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ต
เพื่อคน้หาขอ้มูลหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ดา้นการกระท า พบวา่ ดา้นการ
มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการทางแผนการเดินทางท่องเท่ียวได้ ผูต้อบสอบถามตอบมากท่ีสุด 
คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46       
                                                 ในด้านการท าให้สามารถสร้างกลุ่มเพื่อนหรือเครือข่ายของผูท่ี้มี
ความสนใจท่องเท่ียวแบบเดียวกนัได ้ผูต้อบแบบสอบถามตอบ มากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.47      
                                                 ในดา้นการท าใหไ้ดแ้นวทางในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวได ้
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ตอบมากท่ีสุด คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 5.1 สรุปผลโครงงาน  
   5.1.1 สรุปผลผลโครงงาน  
   การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย” ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน    
150 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอยา่งแลว้ ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย 
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  

  5.1.1.1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม  
    จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 เพศเพศชาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 
โดยประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 92.00 และประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 34.67  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รับจา้งทัว่ไป 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67 และประกอบอาชีพคา้ขาย เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และเจา้ของ
กิจการ อีกจ านวนเล็กน้อย ทั้งน้ีส่วนใหญ่มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท        
จ  านวน 88 คน คิดแป็นร้อยละ 58.67 รองลงมา  20,001 – 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33 รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 และมีรายได ้  5,001 – 
10,000 บาท และ มีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาทเพียงเล็กนอ้ย  
    5.1.1.2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการค้นหา/ติดตาม ข้อมูล
สถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทยผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต 
     จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการค้นหา/ติดตาม
ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยในระดับมากท่ีสุด (ทุกวนั) โดยพบว่า ในด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามค้นหาในเร่ืองข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด ในด้าน
ร้านอาหารและอาหาร ผูต้อบแบบสอบถามคน้หาร้านอาหารแนะน า/เมนูแนะน าในระดบัมากท่ีสุด 
ในดา้นท่ีพกั ผูต้อบแบบสอบถามคน้หาขอ้มูลเร่ืองราคามีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ในดา้น
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การเดินทาง/การคมนาคม ผูต้อบแบบสอบถามคน้หาขอ้มูล เร่ืองการเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวสะดวก
ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี ในด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามคน้หาเร่ืองความ
คุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไปมากท่ีสุด 
   5.1.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลองใช้ต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาหรือ
ติดตามข้อมูล สถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย 
      จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลองใชต่้ออินเตอร์เน็ต
เพื่อคน้หาหรือติดตามขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า ในด้านการใช้งาน ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นวา่ การคน้หาขอ้มูลจากส่ือสังคมออนไลน์นั้น มีความสะดวกและรวดเร็วในการ
คน้หาขอ้มูลในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นรายละเอียดของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ไดท้ราบ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ในดา้นความรู้สึก ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ท าให้เกิดความมัน่ใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวไดดี้ยิ่งข้ึน ในดา้นการกระท า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า การคน้หาขอ้มูล
จากส่ือสังคมออนไลน์นั้น ท าใหไ้ดแ้นวทางในการวางแผนการท่องเท่ียวได ้

 

   5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
   จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงาน พบวา่มีขอ้จ ากดัและปัญหาขณะท างาน พบวา่ ในการ
เก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามนั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่สามารถแทนประชากร
ทั้งหมดได้ เน่ืองจากประชากรท่ีสนใจส่ือสังคมออนไลน์มีจ านวนมากจึงท าให้ไม่สามารถเก็บ
แบบสอบถามได ้

 

     5.1.3 ข้อเสนอแนะ  
   หากมีผูท่ี้สนใจจะศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในด้านต่างๆ จะตอ้งศึกษาส่ือ
อ่ืนๆ ท่ีมีการใช้กนัอย่างแพร่หลาย อาทิ การใช้แอพพลิเคชัน่บนมือถือ เวบ็ไซต์ หรือบล็อกต่างๆ 
ดว้ย เพราะ ในปัจจุบนัมีแอพพลิเคชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมีส่วนทั้งการให้
ความรู้/ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการท่องเท่ียว และมีพื้นท่ีให้แสดงความคิดเห็น หรือสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์การท่องเท่ียวต่างๆ ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจได ้จะท าใหง้านวจิยันั้นมีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน  
    
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
   5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
    1. ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์การท างานและวฒันธรรมการท างานร่วมกนัในองคก์ร 
ท าใหส้ามารถเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
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    2. ไดมี้ทกัษะเรียนรู้พฒันาตนเอง ในการแกไ้ขปัญหา ต่างๆ เน่ืองจากในการ
ปฏิบติังานจริงอาจพบเหตุการณ์ต่างๆท่ีไม่เคยพบมาก่อน ทั้งจากลูกคา้และพนกังานในบริษทัท าให้
ไดพ้ฒันาตนเองได ้

  3. สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงาน มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
  4. รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ  

   5. สร้างระเบียบวนิยั ความอดทน และการตรงต่อเวลา 

 

  5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
   1. ขาดประสบการณ์ในการท างานต่างๆ ท าให้พี่เล้ียงอาจตอ้งคอยแนะน าการ
ท างานต่างๆ เพิ่มเติม  
  2. การปรับตวัให้เขา้กบัพนักงานในบริษทั เน่ืองด้วยวยัท่ีแตกต่างกนั ท าให้ตอ้ง
เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหก้บัผูอ่ื้น  
    

  5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
   จากการเดินทางไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา  จึงตอ้งการแนะน าแก่นักศึกษารุ่น
ต่อๆไป ท่ีเตรียมตัวจะเดินทางไปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการ ว่าควรเลือกสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบัสายวิชาท่ีได้เรียนรู้ไปจากมหาวิทยาลยั และยงัควรเลือกแผนกท่ีจะ
ปฏิบติังาน เป็นแผนกท่ีถนดั และมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัสายงานนั้นๆ อนัจะน ามา
ซ่ึงประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ท่ีจะได้จากสถานประกอบการเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
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แบบสอบถาม 
อทิธิพลส่ือสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย 
The influence of internet on tourist buying decision toward Thailand‘s destination 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัเร่ือง อิทธิพลส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย โปรดกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย     ในช่อง     ท่ีตรงกบัค าตอบของท่าน 
1.เพศ  
                       1   ชาย                                         2   หญิง 
2.อายุ 
                       1    17 – 20 ปี                               2     21 – 30 ปี                 3     31 – 35 ปี                               
        4     36 – 40 ปี                  5      มากวา่ 40 ปี 
3.ระดบัการศึกษาสูงสุด 
                        1   ต ่ากวา่ปริญญาตรี                    2    ปริญญาตรี    3    สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.อาชีพ  
                 1    นกัเรียน/นกัศึกษา                       2       พนกังานบริษทัเอกชน 3    เจา้ของ
กิจการ                           
  4     รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5     คา้ขาย                         6     รับจา้ง
ทัว่ไป 
                 7     อ่ืนๆ ระบุ……………………………. 
    5.รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน 

                   1    5,001 – 10,000 บาท                   2    10,001 – 20,000 บาท  3     20,001 – 30,000 
บาท              
   4     30,001 – 40,000 บาท   5      มากกวา่ 40,000 บาท 
     6.ข้อมูลทีส่ามารถตดิต่อได้ 

                    1    เบอร์โทรศพัท ์ระบุ...................................... 2      อีเมลล ์ระบุ...................................... 
                     3      เฟสบุ๊ค ระบุ.............................................. 4      อ่ืนๆ  ระบุ......................................  
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ตอนที2่  ข้อมูลเกีย่วกบัอธิิพลการค้นหา/ตดิตาม ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทยผ่านส่ืออนิเตอร์เน็ต 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
  ท่านคน้หา/ติดตามขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  เช่น  Facebook,  
Twitter,  Instagram อ่ืนๆ 
   มากท่ีสุด (ทุกวนั)                                     มาก (2-3วนั/สปัดาห์)       ปานกลาง (สปัดาห์
ละคร้ัง)                     นอ้ย (เดือนละคร้ัง)               นอ้ยท่ีสุด (นานกวา่เดือนละคร้ัง) 

ท่านค้นหา/ตดิตามข้อมูลดงัต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.1 ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว 
      1.1.1 ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว      
      1.1.2 กิจกรรมท่ีน่าสนใจ      
      1.1.3 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม      
      1.1.4 สภาพอากาศ      

      1.1.5 อ่ืนๆ…………………………………………….      

1.2 ด้านร้านอาหารและอาหาร 

      1.2.1 ร้านอาหาร/อาหารมีความสะอาด      
     1.2.2 ร้านอาหารแนะน า/เมนูแนะน า      

      1.2.3 สถานท่ีตั้ง      
      1.2.4 ราคา      
      1.2.5 อ่ืนๆ...................................................................      

1.3 ด้านทีพ่กั 
      1.3.1 สถานท่ีตั้ง      
      1.3.2 ราคามีความเหมาะสม      
      1.3.3 ความปลอดภยั      

      1.3.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก      
      1.3.5 อ่ืนๆ..................................................................            

1.4 ด้านการเดนิทาง/การคมนาคมสะดวก 

      1.4.1 การเดินทางสะดวก      

      1.4.2 การคมนาคมเขา้ถึงสถานท่ีไดส้ะดวก      
      1.4.3 มีสถานท่ีจองรถสะดวกและเพียงพอ      

      1.4.4 อ่ืนๆ..................................................................      
1.5 ด้านงบประมาณการท่องเทีย่ว(ค่าใช้จ่าย) 
      1.5.1 การประมาณการค่าใชจ่้าย      

      1.5.2 ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป      
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ท่านค้นหา/ตดิตามข้อมูลดงัต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

      1.5.3 อ่ืนๆ...................................................................      
ตอนท่ี3   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลองใชต้่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือคน้หาหรือติดตามขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่ค้นหาข้อมูลหรือตดิตาม
ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการใช้งาน 

     1.มีความสะดวกและรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล      

     2.ประหยดัค่าใชจ่้าย      
     3.ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้      
     4.อ่ืนๆ.......................................................................      
ด้านรายละเอยีด 

     1.ไดท้ราบขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ      

     2.ไดรั้บการเขา้ถึงรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตรง           

ตามความตอ้งการ      
     3.ไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทนัสมยัupdateอยู่
ตลอดเวลา       

     
     

     4.อ่ืนๆ........................................................................      

 ด้านความรู้สึก 
     1.รู้สึกเพลิดเพลินท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสารของการท่องเท่ียว      
      2.ขอ้มูลเน้ือหามีความคิดสร้างสรรค ์ท่ีท าใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่
น่าสนใจ ดูน่าสนใจ 

     

      3.ท าใหเ้กิดความมัน่ใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึน      

      4.อ่ืนๆ.....................................................................            
 ด้านการกระท า 
      1.มีส่วนช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการทางแผนการเดินทางท่องเท่ียวได ้      

     2.ท าใหส้ามารถสร้างกลุ่มเพ่ือนหรือเครือข่ายของผูท่ี้มีความสนใจ
ท่องเท่ียวแบบเดียวกนัได ้

     

     3.ท าใหไ้ดแ้นวทางในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวได ้      
     4.อ่ืนๆ.....................................................................       
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ภาคผนวก ข  
ภาพขณะเกบ็รวบรวมข้อมูล
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ภาพขณะเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
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ภาคนวก ค 
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อทิธิพลส่ือสังคมออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย 

The influence of internet on tourist buying decision toward Thailand’s Destination 

นางสาวนุชจรี ศรีธรรม 

โครงงานสหกิจศึกษาศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการโรงแรม มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail:01janesiam@gmail.com 

บทคดัย่อ 

         ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว

ในประ เทศไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่ อ ศึกษา

พฤติกรรมการคน้หา/ติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยผ่านส่ือสังคมออนไลน์และ เพื่อศึกษา

พฤติกรรมปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ

คน้หาหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย ผูจ้ดัท าไดเ้ก็บขอ้มูล โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม 

จ านวน 150ชุด จากการสุ่มและใชค้  าถามคดักรอง โดย

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการคน้หาติดตาม

ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยในระดับมาก

ท่ีสุดโดยประเด็นท่ีค้นหามากท่ีสุดคือ ข้อมูลสถานท่ี

ท่องเท่ียว  ร้านอาหารแนะน า/เมนูแนะน า ราคาท่ีพกัท่ีมี

ความเหมาะสม การคมนาคมท่ีสะดวกสามารถเข้าถึง

สถานท่ีไดแ้ละความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป ทั้งน้ีปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คือปัจจัยด้าน

ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล การได้

ทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เกิดความมัน่ใจใน

การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวได้ดียิ่ง ข้ึน และท าให้ได้

แนวทางในการวางแผนการท่องเท่ียวได ้         

 ค าส าคัญ : อิทธิพล, ส่ือสังคมออนไลน์, การตดัสินใจ

เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 
 Abstract 

     The researcher of the project. "The influence of 

Internet on Tourist buying decision toward Thailand’s 

Destination". 1) To study the search / tracking of tourist 

information in Thailand through social media and 2) To 

study factors influencing the use of Internet to search or 

track tourist information in Thailand.  To collect the 

data, researcher decided to distribute questionnaire to 

150 respondents by using random sampling method. 

  The result shows that the respondents had the 

highest frequency of searching / tracking tourist 

information in Thailand, recommended restaurant and 

menu, the price is reasonable for accommodation, 

convenient transportation, and value for money paid 

respectively. Then, The factors that influence the use of 

social media. It's a convenient and fast way to find 

information. get to know interesting tourist information. 

Ensure better selection of attractions. And make a plan 

for tourism. 

Keywords: The influence, internet on tourist, buying 

decision toward Thailand’s Destination



 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  การท่องเ ท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมี

บทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้ งน้ี  อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวน ารายได้เข้าประเทศเป็นล าดับต้นๆ จาก

อุตสาหกรรมทั้ งหมด  เพราะธุรกิจท่องเท่ียวมีความ

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลายประเภท ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ดว้ยพฤติกรรการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่างๆ มีบทบาท

ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ   

  ในปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า การ

ส่ือสารเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างหน่ึง โดยในปัจจุบันการ

ส่ือสารได้กลายเป็นกระบวนการรับรู้ การถ่ายทอด

ความคิด ความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ตลอดจน

เป็นพ้ืนท่ีแสดงทัศนคติ เพ่ือให้ผูท่ี้อ่านได้ทราบตาม

วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร จนสามารถกล่าวไดว้า่ การ

ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า

อยา่งยวดยิ่ง โดยความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี

ไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้งท าให้มนุษยส์ามารถส่ือสาร

ได้ด้วยภาพ สัญญาณต่างๆ และการส่ือสารระหว่าง

บุคคล เป็นต้น ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต

ประจ าวนัทั้ งส้ิน การส่ือสารในโลกไร้พรมแดนน้ีมี

จุดเร่ิมตน้จากการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตท่ีใชส้ าหรับ

ส่ือสารระหวา่งบุคคลกบัหน่วยงานต่างๆ อาจกล่าวไดว้า่

อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีการ

เช่ือมต่อระหวา่งผูใ้ชท้ัว่โลกไดใ้นเวลาเดียวกนั 

 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาคน้ควา้จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึงส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนักท่องเท่ียวเลือกใช้เพ่ือ

ติดตามข่าวสารหรือขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย เพ่ือใชใ้นการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว อนัจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการท า

ธุรกิจส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 

ข้อเสนอแนะโครงงาน 

        หากมีผูท่ี้สนใจจะศึกษาการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์

ในดา้นต่างๆ จะตอ้งศึกษาส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีการใชก้นัอยา่ง

แพร่หลาย อาทิการใชแ้อพพลิเคชัน่บนมือถือเวบ็ไซต์

หรือบลอ็กต่างๆดว้ย เพราะในปัจจุบนัมีแอพพลิเคชัน่ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมีส่วนทั้งการให้

ความรู้ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและมีพ้ืนท่ีให้

แสดงความคิดเห็น หรือสามารถถ่ายทอดประสบการณ์

การท่องเท่ียวต่างๆ ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดจ้ะท าใหง้านวจิยั

นั้น มีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 

 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา                                                 

1.ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์การท างานและวฒันธรรม 

การท างานร่วมกนัในองคก์ร ท าใหส้ามารถเรียนรู้การ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้                

2.ไดมี้ทกัษะเรียนรู้พฒันาตนเอง ในการแกไ้ขปัญหา 

ต่างๆเน่ืองจากในการปฏิบติังานจริงอาจพบเหตุการณ์

ต่างๆท่ีไม่เคยพบมาก่อน ทั้งจากลูกคา้และพนกังานใน

บริษทัท าใหไ้ดพ้ฒันาตนเองได ้      

 3. สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงาน มาประยกุตใ์ช้

ในชีวติประจ าวนั                                                                                 

4.รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บ            

5. สร้างระเบียบวนิยั ความอดทน และการตรงต่อเวลา 

 

ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1. ขาดประสบการณ์ในการท างานต่างๆ ท าใหพ่ี้เล้ียงอาจ

ตอ้งคอยแนะน าการท างานต่างๆ เพ่ิมเติม                                                    

2.การปรับตวัใหเ้ขา้กบัพนกังานในบริษทัเน่ืองดว้ยวยัท่ี

แตกต่างกนั ท าใหต้อ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหก้บัผูอ่ื้น 

 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 

         การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจ

ศึกษา ณ บริษทั OneWorld Tour&Travel ระหวา่งวนั ท่ี

21 สิงหาคม 2560ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ท าใหผู้จ้ดัท า

ไดค้วามรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีมากมาย ส าหรับ

รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงโดยไดรั้บการ

สนบัสนุนและช่วยเหลืออยา่งดีจาก คุณอาทิตย ์พรปาวณ์ี

ผูจ้ดัการแผนกวซ่ีาและขอขอบพระคุณอาจารยสุ์นทร 

สอนกิจดี อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารยพิ์มพพิ์ช

ชา เลิศสกลุผาสุกและอาจารยธ์นวรรณ  ทะนนัชยั และ

บุคคลท่านอ่ืนท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการใหค้วาม

ช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน  

        ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณพนกังานบริษทั OneWorld 

Tour&Travel และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน

ร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาการทา รายงาน

ฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วาม

เขา้ใจกบัชีวติของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท า

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อศึกษาการคน้หา ติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ                                                    

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อ

คน้หาหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 

ขอบเขตของโครงงาน 

           ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งใน

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัท่องเท่ียวหรือบุคคลทัว่ไปจ านวน 

150 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยมีการคดั

กรองวา่เคยใชส่ื้อสงัคมออนไลนห์รือไม่ 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ข้อมลูในการวิจยัในครัง้นีส้ามารถน าไปใช้ในข้อมลู

พืน้ฐานในการพฒันาทางสงัคมเพื่อสง่เสริมคณุภาพและ

ศกัยภาพของผู้ที่ค้นหา ตดิตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว

ในประเทศไทยผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ   

2.ทราบถึงปัญหาและผลกระทบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตามขอ้มูลสถานท่ี

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

2 .ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. สร้างแบบสอบถาม  

4 ลงพ้ืนท่ีเพื่อแจกแบบสอบถาม 

5 .วเิคราะห์และประเมินผล 

6. จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

        จากการท่ีผูจ้ ัดท าโครงงาน พบว่ามีข้อจ ากัดและ
ปัญหาขณะท า ง านพบว่ า ในก าร เ ก็บข้อมู ลโดย
แบบสอบถามนั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี
อาจไม่สามารถแทนประชากรทั้ งหมดได้เ น่ืองจาก

ประชากรท่ีสนใจส่ือสังคมออนไลน์มีจ านวนมาก
จึงท าใหไ้ม่สามารถเก็บแบบสอบถามได ้

 

สรุปผลผลโครงงาน 

        การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลส่ือสงัคม

ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว

ในประเทศไทย” ผูว้จิยัไดท้ า การรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ านวน150 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เม่ือผูว้จิยัเก็บรวบรวม

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ไดว้เิคราะห์ขอ้มูล



 

 

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก 

คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถาม 3

ส่วนดงัน้ี 

          ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูจ้ดัท าไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแบบสอบถามจ านวน

150ชุด จากการสุ่มและใชค้  าถามคดักรอง โดยพบวา่ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 

เพศเพศชาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00โดย

ประชากรส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ านวน 117 

คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีจ านวน 138 

คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 และประกอบอาชีพรับราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67 

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.00 รับจา้งทัว่ไปจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67 

และประกอบอาชีพคา้ขาย เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ

เจา้ของกิจการ อีกจ านวนเลก็นอ้ย ทั้งน้ีส่วนใหญ่มีรายได้

โดยเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทจ านวน88 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.67 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท 

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ23.33 รายได ้30,001 –

40,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 และมี

รายได ้5,001 –10,000 บาท และ มีรายได ้มากกวา่40,000 

บาทเพียงเลก็นอ้ย 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการค้นหา/

ตดิตาม ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทยผ่านส่ือ

อนิเตอร์เน็ต 

          จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการ

คน้หาติดตามขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยใน

ระดบัมากท่ีสุด (ทุกวนั) โดยพบวา่ ในดา้นสถานท่ี

ท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามคน้หาในเร่ืองขอ้มูลแหล่ง

ท่องเท่ียวมากท่ีสุดในดา้นร้านอาหารแลอาหาร ผูต้อบ

แบบสอบถามคน้หาร้านอาหารแนะน า/เมนูแนะน ามาก

ท่ีสุด ในดา้นท่ีพกั ผูต้อบแบบสอบถามคน้หาขอ้มูลเร่ือง

ราคามีความเหมาะสมมากท่ีสุด ในดา้นการเดินทาง/การ

คมนาคมผูต้อบแบบสอบถามคน้หาขอ้มูล เร่ืองการ

เขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวสะดวกมากท่ีสุด ทั้งน้ีในดา้น

ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามคน้หาเร่ือง

ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไปมากท่ีสุด 

 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการลองใช้ ต่ออนิเตอร์เนต็เพือ่

ค้นหาหรือตดิตามข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศ

ไทย 

           จากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลองใช้

อินเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาหรือติดตามขอ้มูล สถานท่ี

ท่องเท่ียวในประเทศไทย พบวา่ ในดา้นการใชง้าน 

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ การคน้หาขอ้ มูลจากส่ือ

สงัคมออนไลน์นั้นมีความสะดวกและรวดเร็วในการ

คน้หาขอ้มูลมากท่ีสุดในดา้นรายละเอียดของขอ้มูล

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ไดท้ราบขอ้ มูลการท่องเท่ียว

ท่ีน่าสนใจ ในดา้นความรู้สึก ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ 

ท าใหเ้กิดความมัน่ใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวไดดี้ยงิข้ึน 

ในดา้นการกระท า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่การคน้หา

ขอ้มูลจากส่ือสงัคมออนไลนน์ั้น ท าใหไ้ดแ้นวทางใน

การวางแผนการท่องเท่ียวได ้

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2550. แผนการตลาดการ
ทองเท่ียวปี 2552. กรุงเทพฯ: 
                การท่องเท่ียวแหงประเทศไทย. 
ฉนัทชั วรรณถนอม. 2552.การวางแผนและการจดัน า
เท่ียว. พิมพค์ร้ังท่ี1.   
  กรุงเทพฯ:วรัิตนเ์อด็ดูเคชัน่ 



 

 

เศรษฐพงศ ์มะลิสุวรรณ. (2552). ภยัคุกคามความมัน่คง 
คงระบบสารสนเทศ. 
  สืบคน้วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557, จาก 
www.pi.ac.th/up_news/139c3cComputer_safty.pdf 
เสรีวงษม์ณฑา. 2546. การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. 
กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์. 
 
ภาษาองักฤษ 
Duhe, C.H. (2007). New Media and Public Relations. 
New York, NY: Peter Lang. 
Simon, H. (1977). The new science of management 
decisions. NJ: Prentice Hall. 
Goossens, C. (2000). Tourism information and pleasure 
motivation. Annals of Tourism Research,  
  27(2), 301-321 
Kioumars, P. (2007). Product development decision 
support system customer-based. Journal of  
  Industrial and Systems Engineering, 1(1), 56-
69. 
Kotler, P., and Armstrong, G. (2010). Principles of 
marketing (14th edition).  
  New Jersey: Prentice. 
Moutinho, L. (1987). Consumer behaviour in tourism. 
European Journal of  
  Marketing, 21(10), 5-45 
 

 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	12_ภาคผนวก
	121




