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พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
กบัการรับรู้การท่องเทีย่วเชิงชุมชนในจังหวดัจันทบุรี 

ชุติกาญจน์  จุลวจัน์1 และประภัสสร วเิศษประภา2 

 

บทคดัย่อ 
 

  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

และพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดั

จนัทบุรี และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคล และการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี โดยเก็บขอ้มูล

จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 400 คน  

  ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาท โดยนิยมใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ เพื่อความบนัเทิงมากท่ีสุด และเม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในดา้น

ต่าง ๆ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในส่ือสังคมออนไลน์มาก

ท่ีสุด  รองลงมา คือ ความรู้ในส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งน้ีเม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียดจะพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการติดต่อกบัท่ีพกัและสถานท่ีท่องเท่ียวโดยตรง และระหวา่งเดินทางท่องเท่ียวเม่ือมี

เหตุการณ์ท่ีตอ้งเปล่ียนแผนการท่องเท่ียวก็จะใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อคน้หากิจกรรมท่องเท่ียวใหม่ รวมไปถึง 

ผูต้อบแบบสอบถามทราบวธีิการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียว เป็นอยา่งดี  

  จากผลผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

และเม่ือวเิคราะห์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์กบัการรับรู้การท่องเท่ียงเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีดา้น 

ต่าง ๆ จะพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีการแบ่งปันประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี 

บนส่ือสังคมออนไลน์ มากท่ีสุด  

1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2อาจารยป์ระจ า โครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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  ผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช ้
ส่ือสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี เม่ือจ าแนก
ตามเพศมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แต่เม่ือจ าแนกตาม อาย ุการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนนั้นกลบัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
   
ค าส าคญั: ส่ือสังคมออนไลน์, พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในส่ือสังคมออนไลน์, การรับรู้, การท่องเท่ียวเชิงชุมชน 
 

ABSTRACT 
 

  The study of social media usage behavior of  Thai tourists with their perceptions Community tourism 

in Chanthaburi Province. The objectives of this research are to study general condition of personal factors, 

using social media and social media usage behavior of Thai tourists with the perception of community tourism 

in Chanthaburi Province and study personal factors and using social media have correlated with the social 

media behavior of Thai tourists with the perception of community tourism in Chanthaburi Province. Samples 

used in research are a group of Thai tourists who use social media and traveled in Chanthaburi Province for 

400 people. 

  The research results were found that most of the respondents were male with between 20-30 years of 

age. They completed bachelor’s degrees, worked in own business, and has a monthly income of 10,000 - 

20,000 baht. And when analyzing data from various social media uses, it was found that the most of 

respondents attention to traveler behavior on social media. Followed by the knowledge on social media. 

However, when analyzing in details, it will be found that respondents used social media to communicate 

directly with hotel and tourist attraction. And while traveling, when there is an incident that needs to change 

travel plans, social media will be used to find new travel activities, also the respondents  knew benefit how to 

use social media for tourism as well. 

  From the results of analyzing the behavior of using social media with their perceptions Community 

tourism in Chanthaburi Province. It was found that the respondents gave overall importance at a high level. 

And when analyzing the behavior of using social media with the perception of community tourism in 
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Chanthaburi Province it was found that the respondents shared their experiences of community tourism in 

Chanthaburi on social media the most. 

  The results of hypothesis testing revealed that different personal factors have to effective the social 

media usage behavior of Thai tourists with the perception of community tourism in Chanthaburi Province. 

When classified by gender, there are differences by statistically significant level of 0.01 , but when classified 

by age, education, occupation and monthly income weren't differences by statistically significant . 

   

Keywords: social media, social media usage behavior of  Thai tourists, perceptions, community tourism 

 

1. บทน า 
   ในประเทศไทยกบัการกา้วเขา้สู่สังคมดิจิทลันั้นส่งผลใหก้ารด ารงชีวติของผูค้นในสังคมเปล่ียนไป 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีการใชง้านเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการติดต่อส่ือสาร แสดงความคิดเห็น รวมไป
จนถึงส่งต่อขอ้มูลต่าง ๆ ถึงกนัเป็นจ านวนมาก ขอ้มูลสรุปจาก We are social ท่ีท ารายงานสถิติการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัทัว่โลกออกมาเป็นประจ าทุกปี มีการรวบรวมขอ้มูลจากอตัราการใชอิ้นเทอร์เน็ต การใชมื้อถือ การใช ้
ส่ือสังคมออนไลน์ การใชแ้อปพลิเคชนัต่าง ๆ ตลอดจนการใชอี้คอมเมิร์ซในการเลือกซ้ือสินคา้ ท าใหเ้ห็นวา่
ประเทศไทยมีประชากรมากกวา่ 60 ลา้นคนหรือคิดเป็น 75% ของคนไทยท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงสูง
กวา่ค่าเฉล่ียของทัว่โลกท่ี 59%  ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
ชีวติประจ าวนั ของประชาชนชาวไทยเป็นอยา่งมาก (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในอุสาหกรรมหลกัของประเทศไทย ท่ีมีส่วนในการช่วยกระตุน้
ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศรอดพน้ช่วงวกิฤตมาไดห้ลายคร้ังในปี 2563 น้ี หน่วยงานหลกัดา้นการตลาดอยา่งการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จึงไดก้ าหนดเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายไดใ้หเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปี 2562 
ซ่ึงจะท าใหร้ายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มข้ึนเป็น 2.431ลา้นลา้นบาท ในขณะท่ีรายได ้จากนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยจะเพิ่มข้ึนเป็น 1.287 ลา้นลา้นบาท ท าใหร้ายไดร้วมเพิ่มข้ึนจาก 3.38 ลา้นลา้นบาท เป็น 3.718 ลา้นลา้นบาท 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะแสวงหาแนวทางเปล่ียนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส โดย
น าโอกาสและจุดแขง็ของประเทศท่ีสะทอ้นจากตวันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาก าหนดเป็น
แนวทางหลกัตลอดจนการตลาดท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ ตามวสิัยทศัน์ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยตอ้งการ
ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม (preferred destination) อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
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จงัหวดัจนัทบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย ภาคท่ีมีสโลแกนวา่ สีสัน
ตะวนัออก หน่ึงในเมืองรองท่ีมีความน่าสนใจและก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนทุกปี เพราะมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์แบบครบครันทั้งภูเขา น ้าตกและทะเล อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายของความ
เก่าแก่และวถีิชีวติท่ีเรียบง่ายของชาวบา้น มีเอกลกัษณ์ท่ีงดงาม น่าสนใจและทรงคุณค่ากบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
ไดรั้บการสืบทอดกนัมารุ่นสู่รุ่น มีการน าอตัลกัษณ์ชุมชนท่ีเด่น ๆ ข้ึนมา และสร้างใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูค้นในทอ้งถ่ินและชุมชนดว้ยการพฒันา ใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว (การประชุม
หาดใหญ่วชิาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 9, 2562 : 732)                
  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
กบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อใหท้ราบขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี ไดอ้ยา่งถูกช่องทาง สามารถน าไปสู่
การสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน และประเทศไดม้ากยิง่ข้ึน  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดการท่องเท่ียวชุมชน 
              พจนา สวนศรี (2546) ไดอ้ธิบายแนวคิดการท่องเท่ียวชุมชนไวว้า่ตน้ก าเนิดของค าวา่ อีโคทวัร์ริซึม 
(ecotourism) มาจากประเทศตะวนัตก โดยใหค้วามส าคญั ในเร่ืองการพฒันาท่ีคู่ไปกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในสังคมไทยคนกบัธรรมชาติมีความผกูพนัใกลชิ้ดกนั แนวคิดน้ีจึงเนน้
บทบาทของคนและชุมชนมากข้ึน  
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดใ้หค้วามหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้า่ “การท่องเท่ียว
อยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ
นิเวศในพื้นท่ี โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่องเท่ียว
อยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื” ซ่ึงมองวา่คนและ
ชุมชนเขา้ไปมีบทบาทในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในลกัษณะของการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยมีแหล่งธรรมชาติเป็นฐาน ดงันั้น การท่องเท่ียวโดยชุมชน (community based tourism) จึงหมายถึง การ
ท่องเท่ียวในรูปแบบหน่ึงท่ีค านึงถึงความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม การก าหนดกิจกรรมและ
ทิศทางการท่องเท่ียวโดยสมาชิกในชุมชน จดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนเจา้ของแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นเจา้ของมีสิทธ์ิในการจดัการดูแลเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยอืน 
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2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ศิริพนัธ์ ถาวรทววีงษ ์(2543) ไดอ้ธิบายความหมายของประชากรศาสตร์ไวว้า่ ลกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัขนาด หรือจ านวนคนท่ีมีอยูแ่ต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค และ
ระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวั ในดา้นพื้นท่ีของประชากรตลอดจนองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ทางประชากร รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใน จ านวนการกระจายตวัของคน และองคป์ระกอบต่าง ๆ ของประชากร
ดว้ย ซ่ึงก็รวมถึงดา้นภูมิหลงัของ แต่ละบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา เป็นตน้ โดยจะ
แสดงความเป็นมาของแต่ ละคนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั 
  นอกจากน้ี เดอร์ เฟอร์  (De Fleur, 1996) ยงัไดมี้การเสนอหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎีความแตกต่าง 
ระหวา่ง ปัจเจกบุคคลดงัน้ี  
   1. มนุษยเ์รามีความแตกต่างอยา่งมากในองคป์ระกอบทางจิตวทิยาบุคคล  
   2 .ความแตกต่างบางส่วนมาจากลกัษณะทางชีวภาคหรือทางร่างกายของ แต่ละบุคคล แต่ส่วน
ใหญ่แลว้จะมาจากความแตกต่างกนัท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้  
   3 มนุษยถู์กเล้ียงดูภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ จะมีการเปิดรับขอ้มูล ความคิดเห็นแตกต่างกนัไป 
อยา่งกวา้งขวาง  
   4. จากการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มท าใหเ้กิดทศันคติ ค่านิยมและความเช่ือถือท่ีรวมเป็นลกัษณะทาง
จิตวทิยาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป            
              จากแนวคิดดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสามารถช่วยใหรู้้และ
เขา้ใจถึงสภาพภูมิหลงัท่ีแต่งต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมในการด ารงชีวติของแต่ละบุคคล โดยปัจจยัดงักล่าวเป็น
ตวัแปรหน่ึงในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียงเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี 
 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ 
              ศิริพร กนกชยัสกุล (2553) กล่าวไวว้า่ เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพฒันา เทคโนโลยแีละ
เวบ็ รูปแบบใหม่ ท่ีผูใ้ชส้ามารถใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล ความเป็นตวัตน ส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ผา่น Blog 
หรือแสดงรูปภาพ เพื่อให้เพื่อน ๆ ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของตน รวมถึง เปิดโอกาสใหรู้้จกักนัผา่น เพื่อน
ของเพื่อน ซ่ึงก็คือ การใช ้Networking ของเพื่อนในการท าความรู้จกักบั บุคคลอ่ืน นอกจากนั้น ผูใ้ชย้งั สามารถ
เล่นเกมต่าง ๆ กบั เพื่อนโดยส่งขอ้ความถึงกนัไดใ้น เวลาเดียวกนั ผูใ้ช ้จึงมีช่องทาง ติดต่อกนัเพิ่มข้ึนทั้งน้ีผูใ้ชย้งั 
สามารถก าหนดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่น สังคมเสมือนของตนได ้   
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  Williamson (2013) ไดอ้ธิบายประเภทของส่ือออนไลน์ไวว้า่มีหลายรูปแบบทั้งประเภทเคร่ืองมือ และ
การประยกุตใ์ชง้าน ดงัน้ี  
                       1. บล็อก (blog) หรือ เวบ็บล็อก (weblog) คือ ส่ือส่วนบุคคลบน อินเทอร์เน็ตท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ ขอ้คิดเห็น บนัทึกส่วนตวั โดยสามารถแบ่งปันให ้บุคคลอ่ืน ๆ ไดรั้บรู้ อ่าน หรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม  
                       2. เครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต (social networking) ซ่ึงใช ้ส าหรับเช่ือมต่อระหวา่งบุคคล 
กลุ่มบุคคล เพื่อใหเ้กิดเป็นกลุ่มสังคม (social community) ร่วมกนั แลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนัทั้ง
ในดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, Hi5, Ning, Linked in, MySpace, Youmeo, Friendster                          
           3. Micro Blogging หรือ Micro Sharing ซ่ึงเป็น เวบ็เซอร์วสิหรือเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการแก่บุคคล
ทัว่ไป ส าหรับใหผู้ใ้ชบ้ริการเขียนขอ้ความสั้น ๆ ประมาณ 140 ตวัอกัษร ท่ีเรียกวา่ “Status” หรือ “Notice” เพื่อ
แสดงสถานะของตวัเองวา่ก าลงัท าอะไรอยู ่หรือแจง้ข่าวสารต่าง ๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (online 
social network) ทั้งน้ีการก าหนดใหใ้ช ้ขอ้มูลในรูปขอ้ความสั้น ๆ ก็เพื่อใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นทั้งผูเ้ขียนและผูอ่้านเขา้ใจ
ง่าย ท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง แพร่หลายคือ Twitter  
                       4. มีเดีย แชร์ลิงค ์(media sharing) เป็นเวบ็ไซตท่ี์เปิดโอกาสใหอ้พัโหลดรูปหรือวิดีโอ เพื่อแบ่งปัน
ใหก้บัครอบครัว เพื่อน ๆ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงนกัการตลาด ใน ปัจจุบนัไม่จ  าเป็นตอ้งทุ่มทุนในการ
สร้างหนงัโฆษณาท่ีมีตน้ทุนสูง อาจจะใชก้ลอ้งดิจิตอลราคาถูก ถ่ายทอด ความคิดเป็นรูปวดีิโอ น ามาข้ึนบน
เวบ็ไซตป์ระเภท Media Sharing อยา่ง YouTube เป็นตน้ 
                        5. โลกเสมือน (virtual worlds) คือ การสร้างโลกจินตนาการโดย จ าลองส่วนหน่ึงของชีวติลงไป 
จดัเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีบรรดาผูท้่องโลกไซเบอร์ใชเ้พื่อส่ือสารระหวา่งกนับนอินเทอร์เน็ตในลกัษณะโลก
เสมือนจริง (virtual reality) ปัจจุบนัเวบ็ไซตท่ี์ใชห้ลกั Virtual Worlds ท่ีมีช่ือเสียง คือ Second life  
                        6. การแลกเปล่ียนบทสนทนา (online forum) ถือเป็นรูปแบบของ สังคมออนไลน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
เป็นสถานท่ีท่ีใหผู้ค้นเขา้มาพูดคุยในหวัขอ้ท่ีพวกเขาสนใจ เช่น Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip  
              ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ส่ือสังคมออนไลน์มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงชุมชนไดโ้ดยนกัท่องเท่ียวสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร สถานท่ีท่องเท่ียวไดผ้า่นทางส่ือสังคม
ออนไลน์ดว้ยความรวดเร็ว สามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทาง สถานท่ี จากแหล่งขอ้มูลไดโ้ดยตรง รวมไปถึง
การดูรีววิสถานท่ีจริงตามช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อความมัน่ใจในการเดินทางไปท่องเท่ียว และ 
นกัท่องเท่ียวสามารถสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อการท่องเท่ียวท่ีต่าง  ๆ ได ้ ผูว้จิยัจึงน ามาใชใ้นการศึกษาหาพฤติกรรม
การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี 



7 
 

นอกจากน้ีช่องทางการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ยงัท าใหรั้บรู้ไดว้า่สินคา้และบริการประเภทไหนเหมาะสมกบั
ช่องทางใดเพือ่จะสามารถเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ 
             ชญานิศ ปล้ืมอุดม (2557) ไดส้รุปความหมายของความรู้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
              พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายความรู้ (knowledge) วา่หมายถึง ส่ิงท่ีสั่ง
สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความ สามารถเชิงปฏิบติัและความเขา้ใจ 
หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติัต่อองค์
วชิาในแต่ละสาขา ตลอดจนข่าวสารซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ ์ท่ีถูกตอ้งชดัเจน ซ่ึง อลิศรา กฤษมา (2546)  
ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ในแต่ละคนอาจมีความรู้แตกต่างกนัไปตามการรับรู้ ความเขา้ใจ และความคุน้เคย  
              ตามทฤษฎีของ Bloom (1956) ไดแ้ยกระดบัความรู้ไว ้6 ระดบั คือ 
                1. ความรู้ (knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ถึงการจ าและการระลึกไดถึ้งความคิด วตัถุ 
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนัไปจนถึงความจ าในส่ิงท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  
               2. ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการ
ขยายความรู้ความจ าใหก้วา้งออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเม่ือส่ือความหมาย และ
ความสามารถในการแปลความหมาย การสรุป การขยายความส่ิงใดส่ิงหน่ึง   
               3. การน าไปใช ้(application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ (knowledge) ความเขา้ใจหรือ
ความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใด ๆ ท่ีมีอยูเ่ดิมไปแกไ้ขปัญหาท่ีแปลกใหม่ของเร่ืองนั้น โดยการใช้
ความรู้ต่าง ๆ  
               4. การวเิคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถและทกัษะท่ีสูงกวา่ความเขา้ใจและการน าไปปรับ
ใช ้โดยมีลกัษณะเป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั รวมทั้งการสืบคน้
ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้นสามารถเขา้กนัไดห้รือไม่ อนัจะช่วยใหเ้กิด
ความเขา้ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งแทจ้ริง 
               5. การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ย หรือส่วน
ใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อให้เป็น เร่ืองราวอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การสังเคราะห์นั้นจะมีลกัษณะของการเป็น
กระบวนการรวมรวบเน้ือหาสาระของเร่ืองต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างท่ียงัไม่ชดัเจน
ข้ึนมาก่อน อนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคภ์ายในขอบเขตของส่ิงท่ีก าหนดให้ 
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               6. การประเมินผล (evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัความคิด ค่านิยม 
ผลงาน ค าตอบ วธีิการ และเน้ือหาสาระ เพื่อวตัถุประสงคบ์างอยา่งโดยมีการก าหนด (Criteria) ฐานในการ
พิจารณาตดัสิน การประเมินผล จดัไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจ                  
  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ ความรู้นั้นมีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัการ
เรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีพบเจอ สั่งสมกนัจนเกิด ความเขา้ใจ น าไปสู่พื้นฐานทางความคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ 
ส่งผลถึงพฤติกรรมในการด ารงชีวติ ดงันั้น การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีของความรู้นั้นเพื่อใหท้ราบถึง
กระบวนการ และวธีิการไดม้าซ่ึงความรู้นั้น ๆ ใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นท่ีมาขององคค์วามรู้ ความเขา้ใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยวา่มีความรู้ในเร่ืองราวของส่ือสังคมออนไลน์มากนอ้ยเพียงใด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี 
 
2.5 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
              กนัยา สุวรรณแสง (2544) เสนอวา่ ใหค้วามหมายของค าวา่ การรับรู้ คือ การใช ้ประสบการณ์เดิม แปล
ความหมายส่ิงเร้า ท่ีผา่นประสาทสัมผสัแลว้เกิดความรู้สึก ระลึกรู้ความหมาย วา่เป็นอยา่งไร กระบวนการรับรู้ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 กระบวนการหลกัคือ  
                       (1) กระบวนการภายนอก หรือส่ิงเร้า  
                       (2) กระบวนการภายในหรือการรับรู้  
                       (3) กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยา ตอบสนอง    
                จิดาภา  สดสี (2557) ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้วา่ การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นความเช่ือใน
ความสามารถบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในสังคมส่ือเป็นการรับรู้ความสามารถตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูใ้ชมื้อใหม่ยงัไม่เขา้ใจทกัษะท่ีจ าเป็นในการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ช่อง ทาง Facebook ท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์กลายเป็นตวัเองกนัมากข้ึน มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลของการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเฉพาะเจาะจง และยงัเป็นผลใหเ้กิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในส่ือสังคมออนไลน์ ส่งเสริม
ใหผ้ลของการรับรู้จากบุคคลท่ีเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถอยา่งไรก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้น 
              นอกจากน้ี Wilbur Schramm (1973) ยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึง องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับ
ข่าวสารของบุคคลดงัน้ี  
                        1. ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้รั้บส่งสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั    
                        2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารท่ีผูรั้บสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง จุดประสงคข์องตน
อยา่งหน่ึงอยา่งใด  
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                        3. ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัท าใหบุ้คคลมีความสนใจแตกต่างกนั  
                        4. การศึกษาสภาพแวดลอ้ม ท าใหมี้ความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร   
                        5. ความสามารถในการรับสาร ซ่ึงเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจท่ีท าให ้พฤติกรรมการเปิดรับ
สารแตกต่างกนั  
                        6. บุคลิกภาพท าใหมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วใจ และ พฤติกรรมของผูรั้บสาร  
                        7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารจะท าใหเ้ขา้ใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็น
อุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้ 
                        8. ทศันคติ จะเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือ ข่าวสารท่ีไดพ้บ
เก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนั้น 
              จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่การรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผวิกาย นั้น
น าไปสู่กระบวนการทางความคิดซ่ึงประกอบไปดว้ยส่ิงเร้าแวดลอ้มต่าง ๆ ของการด ารงชีวติท่ีจะท าใหเ้กิดการ
ประมวลผลและตีความเพื่อตอบสนองความตอ้งการ รวมไปจนถึงรับรู้และเขา้ใจการใชง้านและกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการของส่ือสังคมออนไลน์แต่ละประเภท กระบวนการรับรู้เหล่านั้นสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี  
 
2.6 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
  ภิเษก ชยันิรันดร์ (2557) ไดก้ล่าววา่ธุรกิจท่องเท่ียวส่ือสังคมออนไลน์เขา้ไปมีบทบาทอยา่ง มากต่อ
แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม บริษทัน าเท่ียว สายการบินหรือร้านอาหาร นอกจากน้ี Fotis (2015) 
ไดแ้บ่งพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวไวเ้ป็น 3 ระยะ 
ดงัต่อไปน้ี   
                   1. ก่อนการเดินทางนกัท่องเท่ียวใชส่ื้อสังคมออนไลน์หาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว  ดงัน้ี 
                       1) ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการติดต่อพูดคุยเพื่อหาประสบการณ์การท่องเท่ียวจากผูท่ี้เคยเดินทาง
ท่องเท่ียวในสถานท่ีเท่ียวนั้นมาแลว้ 
                       2) ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการทางการท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม 
บริษทัทวัร์ สายการบิน เป็นตน้ 
                       3) ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อผูเ้ขียนแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อสอบถาม ขอ้มูลท่ีส าคญั 
                  2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวจะใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เม่ือ 
                      1) ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและขอ้จ ากดัอ่ืน ๆ กล่าวคือนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระหวา่งการเดินทาง
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ท่องเท่ียว จ าเป็นจะตอ้งพิจารณาทางเลือกของเขาท่ีไดว้างแผนไวก่้อนการเดินทาง ในกรณีท่ีเกิดขอ้จ ากดั
ทางดา้นเวลา หรือขอ้จ ากดัดา้นอ่ืน ๆ ข้ึนมา  
                       2) คน้หากิจกรรมหรือสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มเติม กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวจากท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้วา่
จะไปเท่ียวท่ีไหน ท ากิจกรรมอะไรบา้ง แต่เม่ือท่องเท่ียวหรือท ากิจกรรมเหล่านั้นเสร็จแลว้แต่เวลาในการ
ท่องเท่ียวท่ีเหลือ นกัท่องเท่ียวก็จะใชส้ังคมออนไลน์ในการคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
                  3. หลงัจากการเดินทางท่องเท่ียว กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวจะใชส่ื้อสังคมออนไลน์ใน การแบ่งปัน 
ประสบการณ์หลงัจากท่ีไดเ้ดินทางท่องเท่ียว โดยประสบการณ์เหล่านั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3 รูปแบบ คือ 
                      1) ประสบการณ์ท่ีดี นกัท่องเท่ียวจะแบ่งปันประสบการณ์ท่ีดี และกล่าวช่ืนชมเก่ียวกบั 
ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวหรือใชบ้ริการท่ีเขาไดป้ระสบมา และจะเขียนแนะน าเพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บัคน
อ่ืนท่ีก าลงัจะเดินทางไปท่องเท่ียวหรือใชบ้ริการ 
                      2) ประสบการณ์ท่ีไม่ดี นกัท่องเท่ียวจะแบ่งปันประสบการณ์ท่ีไม่ดี ท่ีพวกเขาไดรั้บ ประสบการณ์
ท่ีไม่เป็นธรรม ประสบการณ์ในดา้นลบใหก้บัผูอ่ื้น ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีไม่ค่อยดีของสถานท่ีท่องเท่ียว
และผูใ้หบ้ริการนั้น ๆ  
                      3) ประสบการณ์ท่ีดีและไม่ดีในท่ีน้ีจะหมายถึงผูท่ี้ถูกจา้งใหม้าท่องเท่ียวหรือพวก Blogger ท่ีมกัจะ
เขียนแบ่งปันประสบการณ์แบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ เพื่อภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว และผูใ้หบ้ริการนั้น 
  Cohen (1972) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี 
                   1. นกัท่องเท่ียวแบบนนัทนาการ คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเนน้ความส าคญัในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
นนัทนาการ หรือ การพกัผอ่นทางร่างกาย 
                   2. นกัท่องเท่ียวแบบปลีกตวัหาความเพลิดเพลิน คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมองหาแนวทางเพื่อหลีกหนีความ
จ าเจในชีวิตประจ าวนั 
                   3. นกัท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์ คือ นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจศึกษาและไดรั้บประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสั 
              จากแนวคิดดงักล่าว พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเป็นตวัก าหนดการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการ
ท่องเท่ียวซ่ึงมีผลต่อการเขา้ถึง และรับรู้ทางดา้นการท่องเท่ียวผา่นส่ือสังคมออนไลน์ จึงเป็นตวัแปรส าคญัใน
การศึกษา พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนใน
จงัหวดัจนัทบุรี 
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2.7 ผลงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
            วนัทิกา หิรัญเทศ (2562) . พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
เดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี และ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวใน
จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ และสถิติไคสแควร์ (Chi-square) 
                   ผลการวจิยั พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานีจากส่ือ
อินเทอร์เน็ต คน้หาขอ้มูลท่องเท่ียวและเล่าประสบการณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีผา่นช่องทางเฟซบุก๊ 
(Facebook) และจองหรือช าระเงินผา่นเวบ็ไซตข์องท่ีพกัแรมโดยตรง ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัอุบลราชธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
3. วธีิการศึกษา 
  กลุ่มประชากรในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรีไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนได ้ผูว้ิจยัใชว้ธีิหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคอแครน 
(Cochran, 1977) ในการค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อใชป้ระมาณสัดส่วนของประชากร ใหมี้ความเหมาะสมกบั
ระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %  
 
4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20-30 
ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จาก
ผลการวจิยันั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดวงจรชีวติครอบครัวในขั้นเร่ิมตน้ คือ The Bachelor ท่ีเป็นกลุ่มคนเพิ่งจบ
การศึกษามาใหม่ มีความตอ้งการใชชี้วติท่องเท่ียว พกัผอ่น ช่ืนชอบความทา้ทาย และความบนัเทิง แต่จะตอ้งมี
ราคาท่ีไม่แพง    
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  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่มีการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ประเภท Facebook บ่อยมากท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีใชง้านคือช่วงเวลา 20.01-00.00 น. เขา้ใชง้านวนัละ 5-10 
คร้ัง คร้ังละ 11-20 นาที โดยมีจุดประสงคเ์พื่อความบนัเทิง  
  ในส่วนของผลการวิเคราะห์การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมใหค้วามส าคญั
กบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์อยา่งมาก เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในดา้นต่าง ๆ พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด  
รองลงมา คือ ความรู้ในส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งน้ีเม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียดจะพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ในการติดต่อกบัท่ีพกัและสถานท่ีท่องเท่ียวโดยตรง และระหวา่งเดินทางท่องเท่ียวเม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีตอ้งเปล่ียนแผนการท่องเท่ียวก็จะใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อคน้หากิจกรรมท่องเท่ียวใหม่ รวมไปถึง 
ผูต้อบแบบสอบถามทราบวธีิการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี  
  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์กบัการรับรู้การท่องเท่ียงเชิง
ชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือวเิคราะห์พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์กบั
การรับรู้การท่องเท่ียงเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีดา้นต่าง ๆ จะพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีการแบ่งปัน
ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีบนส่ือสังคมออนไลน์ มากท่ีสุด ในขณะท่ีมีการรับรู้
ขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีผา่นการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ และ ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บรู้จากส่ือ
สังคมออนไลน์ในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี นั้นมีความส าคญัเท่า ๆ กนั 
     จากการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 1 พบวา่ จากผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เม่ือจ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนันั้น ท าให ้การรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดั
จนัทบุรีแตกต่างกนั เน่ืองจากสังคมก าหนดใหเ้พศชาย และเพศหญิง มีความแตกต่างกนั ทั้งในลกัษณะการ
แสดงออกทางพฤติกรรม ความช่ืนชอบ แนวคิด ทศันคติ มุมมอง ก็แตกต่างกนัไปตามกรอบท่ีสังคมก าหนดไว ้
จึงท าใหพ้ฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนใน
จงัหวดัจนัทบุรีมีความแตกต่างกนั ในขณะท่ีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย เม่ือจ าแนกตาม อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนักลบัท าใหก้ารรับรู้
การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั  
    จากการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 พบวา่ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อนั
ประกอบไปดว้ย ความรู้ในส่ือสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในส่ือสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดั
จนัทบุรี โดยวิเคราะห์ในรายละเอียด ดงัน้ี 
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   1. ความรู้ในส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการทดสอบความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามวา่มีความรู้และ
เขา้ใจในส่ือสังคมออนไลน์อยา่งไรบา้ง เม่ือวิเคราะห์แลว้พบวา่ นกัท่องเท่ียวทราบวธีิการใชง้านส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียว ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ทราบความแตกต่างและการใชง้านส่ือ
สังคมออนไลน์แต่ละประเภทเป็นอยา่งดี  ทราบวธีิการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ชุมชนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ทราบประโยชน์ของส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงชุมชน ทราบวธีิการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงชุมชนผา่นการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงชุมชนท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น นั้นลว้นมีความส าคญัในระดบัมาก ตามล าดบั เม่ือนกัท่องเท่ียวมีความรู้ ความเขา้ใจในการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์เป็นอยา่งดีแลว้ก็จะส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวข้ึนซ่ึงมี
อิทธิพลกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี 
   2. พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในส่ือสังคมออนไลน์ จากผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการติดต่อกบัท่ีพกัและสถานท่ีท่องเท่ียวโดยตรง ในระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดเท่ากนักบัระหวา่งเดินทางท่องเท่ียวเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีตอ้งเปล่ียนแผนการท่องเท่ียวจะใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์เพื่อคน้หากิจกรรมท่องเท่ียวใหม่ เขา้ร่วมกลุ่มท่องเท่ียวต่าง ๆ ในส่ือสังคมออนไลน์เพื่อดูรีวิว
สถานท่ีท่องเท่ียว หลงัจากจากการเดินทางท่องเท่ียวจะใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันประสบการณ์จาก
แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ Check-in ตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป และก่อนการเดินทางใชส่ื้อสังคมออนไลน์ใน
การหาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว โดยพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในส่ือสังคมออนไลน์เหล่าน้ีจะเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอิทธิพลกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิง
ชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี  
     จากขอ้มูลขา้งตน้ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี  
 
5. สรุปผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี เม่ือจ าแนกตาม
เพศมีความแตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตาม อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนนั้นกลบัไม่แตกต่างกนั 
ดงันั้นผูป้ระกอบการในชุมชนท่องเท่ียวจึงควรพฒันากิจกรรมท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัทุกเพศทุก
วยั และจดัโปรโมชัน่กระจายข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงชุมชนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น 
จดัโปรโมชัน่ท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุยาว มีกิจกรรมท่ีทา้ทาย สนุกสนาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีในวนั
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พกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด เพื่อท าใหเ้กิดการบอกต่อ แบ่งปันเร่ืองราวในส่ือสังคมออนไลน์ใหผู้ท่ี้
สนใจเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนเพิ่มยิง่ข้ึน 
     นอกจากน้ียงัพบวา่การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์กบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีจากผลการศึกษาวจิยั 
พบวา่นกัท่องเท่ียวนั้นมีความรู้ในการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวอยา่งมาก โดย
ใหค้วามส าคญักบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการติดต่อกบัท่ีพกั และสถานท่ีท่องเท่ียว 
นั้น ๆ โดยตรง และระหวา่งเดินทางท่องเท่ียวเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีตอ้งเปล่ียนแผนการท่องเท่ียวก็จะใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์เพื่อคน้หากิจกรรมท่องเท่ียวใหม่ ดงันั้นผูป้ระกอบการในชุมชนท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรจะใหค้วามส าคญัในเร่ืองความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีลงประชาสัมพนัธ์ในส่ือสังคมออนไลน์ ควรมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และปรับปรุงขอ้มูลใหใ้หม่อยูเ่สมอ  
  ในขณะเดียวกนันกัท่องเท่ียวก็มีการรับรู้ช่องทางประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐและแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนเองนอ้ยมาก ดงันั้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจงัหวดัจนัทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียว
จงัหวดัจนัทบุรี ควรจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อใหชุ้มชนท่องเท่ียวไดเ้ห็นประโยชน์ของการใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์ และสามารถใชช่้องทางของส่ือสังคมออนไลน์ในการสร้างการรับรู้ หรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของแหล่งชุมชนไดม้ากข้ึน ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นถึงเสน่ห์ของชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรีดว้ยการสร้างส่ือสังคม
ออนไลน์ของตนเอง เช่น Facebook ซ่ึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใชม้ากท่ีสุด จะช่วยให้
นกัท่องเท่ียวหาขอ้มูลของชุมชนไดง่้ายข้ึน และท าใหชุ้มชนเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนเช่นกนั รวมถึงยงัเป็นช่องทางท่ี
ชุมชนสามารถติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรงอีกดว้ย  
  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั จึงควรสร้างส่ือสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนัไป เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นตวัตนของชุมชน รีววิกิจกรรม หรือน าเสนอมุมมอง
ท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บเม่ือมาท่องเท่ียวท่ีชุมชนนั้นผา่นช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในแต่ละประเภท ให้
เหมาะสม เช่น Facebook เหมาะส าหรับการประชาสัมพนัธ์และสร้างกลุ่ม ในรูปแบบ Content ควรเป็นขอ้ความ 
รูปภาพ หรือ วีดีโอ  เช่นเดียวกนักบั Twitter หรือช่องทาง Instagram ท่ีเหมาะส าหรับการสร้างภาพลกัษณ์ แต่จะ
เนน้รูปแบบ Content ท่ีเป็นรูปภาพ หรือวดีีโอ นอกจากน้ียงัมี YouTube ท่ีเหมาะส าหรับการท าข่าว
ประชาสัมพนัธ์ หรือ How to ในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ และ TikTok ท่ีเหมาะส าหรับการสร้างแคมเปญ 
สร้างการรับรู้ โดยสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย  เป็นตน้ 
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