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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้างานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคคลทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีความสนใจและมปีระสบการณ์
ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูล สถิติทีใ่ช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และและสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18–25 ปี  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ ลกูจ้างบริษัทเอกชน และส่วนใหญม่ีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001–30,000 บาท โดยเคยไปท่องเท่ียวเชิงนิเวศประเภทแหล่งทอ่งเที่ยว
ธรรมชาติ เช่น ชายหาด เกาะ นํ้าตก ถ้ํา ภูเขา เดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ ด้วยรถยนต์
ส่วนตัว โดยร่วมเดินทางไปกับครอบครัว และใช้บริการโรงแรมท่ัวไปที่มทีี่สิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐาน มี 10 ห้องขึ้นไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: การเปิดรับข้อมูลผา่นสื่อสังคมออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, ทัศนคติ, การตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
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ABSTRACT 
 

 The aim of research study was to investigate how social media exposure and 
attitude influence decision–making of ecotourism among Thai tourists.  This research 
was conducted by using the questionnaire for the total of 400 respondents. 
Descriptive statistics utilized in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation coefficient. The hypothesis was tested by multiple 
regression analysis.   
 These results of this research show that the respondents were female, aged 
between 18–25 years old, with a bachelor’s degree. Most of them were employees 
in the private companies with the average monthly income between 15,001–30,000 
Baht. The respondents have been to nature attractions such as beaches, islands, 
waterfalls, caves and mountains. They usually travel on weekends by personal car 
with family and stay at a general hotel with basic facilities of 10 rooms or more. 
 For the hypotheses testing results, the study found that ecotourism attitude 
was positively correlated with ecotourism decision-making behavior at the significant 
level of 0.05. 
 
Keywords: Social Media Exposure, Social Media, Attitude, Ecotourism  
Decision–Making 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 กว่าการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้คําปรึกษา 
แนะนํา อีกทั้งยังติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างสมํ่าเสมอจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรูส้ึกซาบซึ้งถึงความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ทําให้ผู้วิจัยสามารถนํามาใช้ในการทําการค้นคว้าอิสระ
ฉบับน้ี ผู้วิจัยจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ทุกคนในครอบครัว เพ่ือน ๆ ปรญิญาโทและปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่
เก่ียวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ทีน้ี่ ที่ได้ให้กําลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  
จนทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกทา่นที่กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์โดยการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่ทําให้การศึกษาครั้งน้ีสําเร็จได้ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัหวังว่าการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีพอจะเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือผู้ที่สนใจ 
ในเรื่องที่ผู้วิจัยได้ศึกษา หากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัย 
มา ณ ที่น้ีด้วย 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและปัญหาของการวิจัย 
 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและยังนับเป็น
กิจกรรมเศรษฐกิจที่สําคญัทีส่ร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจในชุมชนที่เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและเส้นทาง
ผ่าน และบ่อยคร้ังเมื่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวตลาดไทยเที่ยวไทยจะกลับมามีบทบาท
สําคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ดังภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 
อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยและต้ังแต่เดือนกันยายน
ในปีเดียวกันจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 อัตราการขยายตัวกลับลดลงเป็นอย่างมาก ในระยะเวลา
หลายปีที่ผ่านมาตลาดไทยเที่ยวไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งในด้านของจํานวนคนไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศที่เพ่ิมขึน้ทุกปี ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึน้ในแต่ละพ้ืนที่ การแข่งขัน 
ทางธุรกิจที่รุนแรงทั้งโรงแรมและที่พัก การขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศ รวมถึง
บทบาทของภาครัฐที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายหลายประการ รัฐบาลได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหน่ึงในหลายมาตรการคือ 
มาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับการท่องเที่ยวในประเทศ เน่ืองจากมองว่าการท่องเที่ยวในประเทศ 
เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจทีจ่ะช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 1.1: สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559–2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  (2560).  ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2560 ยังโตต่อเน่ือง--คาดช่วยสร้างรายได้ 
       กระจายสู่เศรษฐกิจประมาณ 9.30-9.38 แสนล้านบาท.  สืบค้นจาก 
       https://www.kasikornresearch.com/InfoGraphic/Documents/2828.pdf. 
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 ส่วนจํานวนคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยในช่วง
ปี 2555–2559 น้ัน จากที่มจีํานวน 117.6 ล้านคน–ครั้งในปี 2555 เป็นจํานวนประมาณ 149 ล้าน
คน–ครั้งในปี 2559 ขยายตัวเพ่ิมเฉลี่ยอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยรายได้จากตลาดไทยเที่ยวไทยคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 
 ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศปี 2560 ได้แก่ การสรา้งความเข้มแข็งจากภายใน 
(Strength from Within) ให้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือทําให้คนไทยมองเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศ สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ (Sense of 
Belonging) ที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งจะเป็นจุดต่างที่เข้มแข็ง
ของการท่องเที่ยวไทย โดยส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวจาก 
การสัมผสัและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทย ภายใต้จุดขายเชิง
คุณค่าของแต่ละภูมิภาค 
 สํานักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นํา เปิดเผยผลสาํรวจ
เร่ือง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย พบว่า (“โพลช้ีภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย”, 2561) 
 1) โทรทัศน์เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด  
ร้อยละ 95.5 รองลงมา เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 59.3 อันดับ 3 ไลน์ (Line) ร้อยละ 34.5  
และอันดับ 4 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 24.5 
 2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 52 เห็นว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยยังเหมือนเดิม
หรือมีแนวโน้มแย่ลง ในขณะที่ร้อยละ 48 เห็นว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อน 
 3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 84.6 มองว่าแม้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทย
จํานวนมาก แต่ประโยชน์ที่ประชาชนหรือชุมชนได้รับกลับมีน้อยหรือไม่ได้ประโยชน์เลย 
 ในปัจจุบัน ความต่ืนตัวในการใช้ชีวิตอย่างย่ังยืนได้เร่ิมจริงจังมากขึ้น คนทั่วโลกคุ้นชินและ
คิดถึงวิกฤตของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศ รู้จักประโยชน์ของรีไซเคิล เข้าใจ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อชุมชน เพราะน่ีคืออีกด้านของมนุษย์ การดํารงชีวิตของเราย่อมส่งผล
กระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี ธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ก็ได้เติบโต
ดําเนินการไปพร้อมกระแสดังกล่าวจนเกิดกระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่กําลัง 
เฟ่ืองฟูขึ้น (“ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ”, 2558) โดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาจเป็นกิจกรรมคู่ขนานไปกับ
การชมธรรมชาติอันงดงามได้ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่รับผดิชอบต่อสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
 โดยในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้พยายามวางมาตรการ
กํากับดูแลการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นเพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาให้คงอยู่ตาม
สภาพธรรมชาติอย่างดีที่สุด ดังตัวอย่างจากจังหวัดกระบ่ีที่วางกฎระเบียบดูแลนักท่องเท่ียวตาม 
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เกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกําหนดบริเวณเพ่ือดํานํ้าดูปะการังที่แน่นอนเพ่ือให้
ง่ายต่อการดูแล (กิจกรรมดํานํ้าดูปะการังทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลจนไม่อาจ
เยียวยาได้) และยังวางกฎคุมการทิ้งขยะ ให้นักท่องเที่ยวจําใส่ใจว่า “เอาอะไรมา ก็เอากลับไปด้วย
เสมอ” หากมีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านก็จะรับทราบถึงความคิดริเร่ิมด้านอนุรักษ์ที่น่าช่ืนชม เช่น 
ความร่วมมือของชุมชนที่จะจัดเรือของตัวเองออกเก็บขยะตามเส้นทางเดินเรือของเรือสําราญจาก
บริษัททัวร์ยักษ์ใหญ ่นําของไม่พึงประสงค์ในท้องทะเลขึ้นมาทิ้งบนบก  
 ทางสกายสแกนเนอร์ (Skyscanner.co.th) เสิร์ชเอ็นจ้ิน บริการค้นหาต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม
ที่พัก และรถเช่าออนไลน์ เผยผลสํารวจข้อมูลเจาะลึกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพบว่า แหล่งการหา
ข้อมูลท่องเที่ยวที่ชาวไทยเช่ือถือมากที่สุด 29.6% คือ งานอีเวนท์ท่องเที่ยว เช่น งานไทยเที่ยวไทย 
ตามด้วยคําแนะนําจากครอบครัวและเพ่ือน 24.1% ทั้งน้ี แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊ก  
อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ยังได้รับความนิยมในผู้บริโภคชาวไทยมากถึง 84.7% 
 ทั้งน้ี จากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ และการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว ดังเช่นงานวิจัยของ วีรวรรณ แซ่จ๋าว (2558) ซึ่ง
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับรู้สื่อข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงอิทธิพลของ
ทัศนคติในแต่ละด้านต่อแหล่งข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เพ่ือให้ทราบถึงการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลงานวิจัยช้ินน้ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวไปปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนการสื่อสาร และทําให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้สื่อที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสรา้งการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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1.3 ขอบเขตในการศึกษา  
 1.3.1 ขอบเขตด้านตัวแปร ในการใช้ศึกษาการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ 
   1.3.1.1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
     1) การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ อันได้แก่ การเลือกเปิดรับข้อมูล 
การเลือกข้อมูลตามความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมายของข้อมูล และการเลือกจําข้อมูลที่ได้
เปิดรับ 
     2) ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อันได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม  
   1.3.1.2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนชาวไทย 
ทั้งชายและหญิงที่เคยท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างน้อย 1 ครัง้ และทําการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
โดยอาศัยสูตรในการคํานวณของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือให้ได้จํานวน
ตามต้องการ  
 1.3.3 ขอบเขตเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศกึษาคร้ังนี้ ใช้วิธี
วิจัยเชิงประมาณ โดยเลือกวิธีการเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามประเภท 
ปลายปิด (Close–ended Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
1.4 ประโยชนท์ี่ได้รับจากการศึกษา 
 1.4.1 ธุรกิจทีท่ําหน้าที่สื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภคผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นบล็อก ทวิตเตอร์ เพจเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ที่เน้นให้ข้อมูลการท่องเทีย่ว สามารถ 
นําผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในออกแบบการสื่อสารทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 1.4.2 องค์กรทีส่่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย สามารถนําผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็น
ข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่าง ๆ ให้แก่
ผู้บริโภคผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อเดินทาง 
ไปท่องเที่ยว  
 1.4.3 ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจ
จําหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจนําเที่ยว สามารถนําผลทีไ่ด้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด  
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1.5 นิยามศัพท์ 
 1.5.1 สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Tool) เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์
และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
 1.5.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง
ไปยังแหล่งธรรมชาติและแหลง่วัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือ
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่น เพ่ือช่ืนชม ศึกษา
เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสตัว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในแหลง่ธรรมชาติน้ัน 
 1.5.3 นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง บุคคลท่ีมีสญัชาติไทยซึ่งเคยเดินทางไปท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศภายในประเทศไทย 



บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาค้นคว้างานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดย
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารงานวิจัย หลักการ ทฤษฏี และแนวคิดที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2.2 แนวคิดพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะและองค์ประกอบของทัศนคติ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 2.5 ข้อมูลเอกสารการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.6 สมมติฐานงานวิจัย 
 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปยัง 
แหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือ 
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ละแห่งอาจจัด
อยู่ในระบบนิเวศอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ระบบนิเวศทางบก (Land Ecosystem) ระบบนิเวศ
ทางทะเล (Marine Ecosystem) หรือระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า (Wetland Ecosystem) การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวและการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตสํานึกของ
นักท่องเที่ยวให้มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักเพราะ
เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็น
สิ่งที่มีความจําเป็น การวางแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนสามารถสรา้งรายได้
ให้กับประเทศในระยะยาว และสามารถกระจายรายได้สู่พลเมืองของประเทศทุกระดับ ดังน้ันจึงมี 
การพัฒนาแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึนมาเพ่ือรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 
การพัฒนา  
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 ความเป็นมาและความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนเิวศในต่างประเทศ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพบว่า ความหมายของ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ันยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่จากบทความวิจัย
ของ Fennell (2015) ได้ระบุว่า แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งน้ัน 
ปรากฏอยู่ในเอกสารในช่วงทศวรรษที ่1980 โดยมี Ceballos–Lascurain (1991 อ้างใน  
ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์, 2553, หน้า 14) เป็นคนแรกที่คดิคําว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้ 
คํานิยามไว้ในปี ค.ศ. 1983 ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่รบกวนหรือสร้าง 
ความเสียหายให้กับธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเรียนรู้ ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสตัว์ป่า ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการได้
ตรวจสอบร่องรอยกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 และพบว่างานวิจัยของ Hetzer (1965  อ้างใน  
ชุติกานต์ ยินดีสุข, 2559, หน้า 11) ได้มีความพยายามอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทีม่ีปฎิสัมพันธ์กันและยังได้ระบุหลักการ 4 ข้อ เก่ียวกับ
ความรับผิดชอบในการท่องเที่ยวไว้ว่า 
 1) ทําให้เกิดผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม 
 2) ทําให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นน้อย และให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาก 
 3) ทําให้เกิดผลประโยชน์มากต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 4)  ทําให้นักทอ่งเที่ยวเกิดความพึงพอใจจากการพักผ่อนหย่อนใจ 
 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ถูกนําเสนออย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นงาน
ประชุมนานาชาติเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโดย CEAC ที่ประเทศแคนาดา โดยมีการให้
ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เน้นเก่ียวกับธรรมชาติ สร้างให้
เกิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศ รวมถึงการให้ความนับถือต่อความเป็นชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว ดังน้ัน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการช่ืนชมใน
สิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพ โดยไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศจึงเกี่ยวข้องกับการปกป้องพ้ืนที่ หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือนําไปสู่การศึกษา การช่ืนชม
ธรรมชาติ การพักผ่อนหย่อนใจ และการฟ้ืนฟูสภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
 ความเป็นมาและความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนเิวศในประเทศไทย 
 สําหรับประเทศไทยน้ันเมื่อปี พ.ศ. 2538 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ทําหน้าที่
ดูแลด้านการท่องเที่ยวในประเทศได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ให้ทําการศึกษาโครงการดําเนินการเพ่ือกําหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสถาบันฯ ได้ทํา 
รายงานนําเสนอต่อ ททท. เมื่อพ.ศ. 2540 เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยนโยบายด้านการ 
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเสนอไว้ในรายงานมีดังน้ี 
 1) ต้องมีการควบคุม ดูแล รักษา และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิมไว้ให้
มากที่สุด หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่อ่อนไหวง่ายต่อการถูกกระทบหรือฟ้ืนตัวได้ยาก 
 2) ต้องคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
และปรับให้เกดิความสมดุลกบัรูปแบบและกิจกรรมทีม่ีอยู่แต่เดิม 
 3) ต้องคํานึงถึงการพัฒนาด้านการให้การศึกษา สร้างจิตสาํนึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศ
ร่วมกันมากกว่าการมุ่งเน้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และการมีรายได้แต่เพียงอย่างเดียว 
 4) ต้องให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากร การบริการ การแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมของชุมชนในกระบวนการท่องเที่ยว 
รวมท้ังการมีสว่นร่วมในการวางแผนพัฒนา หรือการให้ประชาชนอยู่ในคณะกรรมการรว่มในทุกระดับ 
 5) ให้องค์กรต่าง ๆ กําหนดบทบาทท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีการ
จัดสรรงบประมาณ บุคลากร และกําหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสม 
 6) นําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าสู่แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่มคีวามสําคัญ ได้แก่ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค พร้อมทั้งให้มีการจัดสรรและกระจาย
งบประมาณอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านเพ่ือ
กําหนดแนวทางการจัดการ การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงแผนอย่างเป็นขั้นตอน 
 8) มีการใช้กฎหมายในการควบคุม ดูแล และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เคร่งครัด โดยเน้นการแนะนํา ตักเตือน และการสร้างวินัยการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย 
 9) จัดทําแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือการจัดการให้แก่ผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง 
 10) จัดให้มีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งในทางแนวต้ังและแนวนอน โดยให้มีการ
ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารและการจัดการร่วมกันในทุกระดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ททท. ได้บัญญัติความหมายคําว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไว้อย่าง
เป็นทางการโดยให้มีความหมายตรงกับคําว่า Ecotourism ในภาษาอังกฤษ คําว่า Eco แปลตามรูป
ศัพท์ว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย ส่วน Tourism แปลว่า การท่องเที่ยว ดังน้ันคําว่า Ecotourism จึง
แปลว่า การทอ่งเที่ยวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายความถึง การท่องเที่ยวที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอัน 
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทําให้เกิดความเสียหายหรือทําลายสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศ 
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โดยนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่นหรือ
ชุมชน เพ่ือมีจิตสํานึกในการรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 
2.2 แนวคิดพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลผา่นสื่อสังคมออนไลน ์
 มนุษย์จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์หรือเก่ียวข้องกับตัวเอง ดังน้ันจะเห็นได้ว่า 
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะถูกคัดเลือกอยู่ตลอดเวลา หากข้อมูลข่าวสารน้ันมีประโยชน์และน่าสนใจ 
ตามความนึกคิดของผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งไปยังผู้รับสารก็จะประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารตามท่ีผู้ส่งสารได้ต้ังใจไว้ โดยสื่อออนไลน์จัดว่าเป็นสื่อใหม่หรือที่เรารู้จักกัน
คือ New Media ซึ่งเป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในปัจจุบัน การนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารแบบด้ังเดิมมักรายงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือ
แม้แต่วิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ทางช่องต่าง ๆ แต่ข้อมูลข่าวสารที่มาจากสื่อออนไลน์น้ันจะ
เป็นการนําเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 ข้อมูลข่าวสารจากการติดต่อปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมน้ันถือได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญ
สําหรับมนุษย์ในสังคมเพ่ือใช้ในการสนับสนุนในการตกลงใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ และความ
ต้องการข้อมูลข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้น เมื่อมนุษย์น้ันเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจหรือข้องใจในสิ่งที่ตนน้ัน
กําลังตัดสินใจ เพราะฉะน้ันมนุษย์จึงต้องการข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือที่จะใช้ข้อมูล
น้ัน ๆ ประกอบการตัดสินใจในการกระทําใดกระทําหน่ึง Atkin (1973, pp. 208 อ้างใน กระทรวง
สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2557) ได้กล่าวว่า บุคคลที่มกีารเปิดรับรู้
ข่าวสารมากย่อมเป็นคนที่มคีวามรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะข่าวสาร
จะทําให้บุคคลที่เปิดรับมีความทันสมัยรู้เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย 
อย่างไรก็ตาม มนุษย์น้ันไม่ได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือผา่นเข้ามาทางการรับรู้ของ
มนุษย์แต่มนุษย์จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์หรือเก่ียวข้องกับตัวเองมากกว่า ดังน้ันจะ
เห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจะถูกคัดเลอืกอยู่ตลอดเวลา หากข้อมูลข่าวสารน้ันมีประโยชน์และ
น่าสนใจตามความนึกคิดของผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้ัน ขอ้มูลข่าวสารทีถู่กส่งไปยังผู้รับสารก็จะ
ประสบความสําเร็จในการสื่อสารตามที่ผู้ส่งสารได้ต้ังใจไว้ (กิติมา สุรสนธิ, 2533, หน้า 46–47  
อ้างใน กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2557) 
 Klapper (1960, pp. 19–25 อ้างใน ศิวัช จนัทนาสุภาภรณ์, 2554, หน้า 9) ได้กล่าวว่า 
ขั้นตอนกระบวนการเลือกสรรข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารของบุคคลจากสื่อต่าง ๆ เปรียบเสมือน
เคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการเลือกสรรในการเปิดรับข่าวสารด้วยการ
กลั่นกรองมี 4 ขั้น โดยลําดับ ดังต่อไปนี้ 
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 1) การเลือกเปิดรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกของกระบวนการ
กลั่นกรองในการเลือกช่องทางการสื่อสาร (Channel) บุคคลน้ันจะเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่งหลายช่องทางตามความถนัดและความสนใจ รวมไปถึงทักษะและ
ความชํานาญในการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลน้ัน ๆ  
 2) การเลือกขอ้มูลข่าวสารตามความสนใจ (Selective Attention) เป็นขั้นที่สองของ
ขั้นตอนการเลือกสรรในการเปิดรับรู้ข้อมูลขา่วสาร ผู้เปิดรับข่าวสารมักเลือกข้อมูลข่าวสารตาม 
ความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติทีม่ีอยู่ และเลือกที่จะหลีกเลี่ยงรับข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่มคีวามสอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มีอยู่ก่อนแล้ว (Cognitive 
Dissonance) เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่สบายใจหรือขัดแย้งกับความคิดของตน 
 3) การเลือกรับรู้และตีความหมายของข่าวสาร (Selective Perception and 
Interpretation) เป็นขั้นที่สามของขั้นตอนการเลือกสรรในการเปิดรับข่าวสาร ข้อมูลขา่วสารที่ 
ผู้รับสารได้ทําการเปิดรับและให้ความสนใจข้อมูลข่าวสารน้ันแล้วก็ใช่ว่าเน้ือหาของข้อมูลข่าวสารน้ัน
จะถูกผู้รับสารตีความหมายตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไปเพราะผู้รับสารมักจะเลอืกรับรู้
ข่าวสารและตีความหมายของเน้ือหาของข้อมูลน้ันตามทศันคติความเช่ือ อารมณ์ และประสบการณ์ 
ที่มีอยู่ก่อนแลว้ ดังน้ันผู้รับสารแต่ละคนก็จะตีความหมายของสารที่ได้รับแตกต่างกันออกไป 
ซึ่งบางคร้ังอาจทําให้ข้อมูลข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไป และความหมายของข้อมูลข่าวสารยังถูก
บิดเบือนไปตามแต่ความพอใจ ทัศนคติของแต่ละบุคคลด้วย 
 4) การเลือกจําข้อมูลข่าวสารที่ได้เปิดรับ (Selective Retention) เป็นกระบวนการ
เลือกสรรในการเปิดรับข่าวสารขั้นสุดท้าย กล่าวคือ ผู้เปิดรับสารน้ันจะเลือกจดจําข้อมูลข่าวสารใน
ส่วนที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ัน ข่าวสาร 
ที่ตนเองน้ันเลือกที่จะจดจําไว้น้ันมักมีเน้ือหาที่ช่วยสนับสนุนความต้องการ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม 
หรือความเช่ือของแต่ละคนทีม่ีอยู่ก่อนแล้ว เพ่ือทําให้ข้อมลูข่าวสารเดิมน้ันมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่งจะ
ทําให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลง สําหรับข้อมลูที่มีความขัดแย้งในส่วนที่ตนเองไม่เห็นด้วย หรือไม่สนใจ 
ข้อมูลเหล่าน้ันก็จะถูกลืมและไม่ได้กล่าวถึงหรือนําไปถ่ายทอดต่อไป 
 ดังน้ันในการวิจัยคร้ังน้ี การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หมายถงึ พฤติกรรมที ่
ผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารเน้นให้ความสําคัญกับข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และน่าสนใจสําหรบัตนเอง โดย
เปิดรับผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย มีกระบวนการตามขั้นตอนและเลือกรับจากสื่อที่ตน
ถนัดและสะดวกมากที่สุด  
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะและองคป์ระกอบของทัศนคติ 
 ทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลซึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้  
เกิดจากความรู้ด้ังเดิมที่มีอยู่และประสบการณ์ที่เคยได้รับมาก่อนหน้า 
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2537, หน้า 35–43) กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) น้ันเกิดจาก 
การเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งมีผลต่อการคิดและการกระทํา แต่อย่างไรก็ตาม ทัศนคติ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะขึ้นอยู่กับ
ความรู้ เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเกดิการเปลี่ยนพฤติกรรมตามมา ฉะน้ัน ถ้าต้องการจะ
เปลี่ยนทัศนคติบุคคลอ่ืน สามารถทําได้ด้วยการให้ความรู้กับพวกเขา 
 อย่างไรก็ตาม ทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลน้ันจําเป็นต้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองเสมอ
ไป ในกรณีที่เมือ่เกิดความรู้และทัศนคติในทางบวกแล้วในขั้นตอนการปฏิบัติอาจเกิดผลตรงกันข้ามได้ 
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบุคคลแต่ละคนอาจมีโครงสร้างความเช่ือหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และในแต่ละ
ความเช่ือน้ันอาจมีความขัดแย้งกันอยู่ เมื่อต้องตัดสินใจปฏิบัติ บุคคลจะเลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ทัศนคติที่ตนเองรู้สึกเป็นบวกมากที่สุด 
 ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของทัศนคติคือ ด้านความรู้หรือความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม โดยจะแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรหรือไม่ควรกระทํา และสิ่งใด
ควรให้การสนับสนุน อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อการท่อเที่ยวเชิงนิเวศว่าเรามีความรู้สึก
อย่างไร ซึ่งอาจรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น 
และแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การเลือกรูปแบบที่พัก การเลือกกิจกรรม
ในช่วงระหว่างการท่องเที่ยว หรือแม้แต่การเลือกกลับไปทอ่งเที่ยวยังสถานที่เดิมซึ่งเคยไปมาแล้ว 
 ดังน้ัน ทัศนคติในงานวิจัยน้ี คือ ความคิดที่จะท่องเที่ยวซึ่งมีมูลเหตุจูงใจที่แตกต่างกันออกไป 
ทําให้แสดงออกมาโดยการท่องเที่ยว ซึ่งก็คือพฤติกรรมการท่องเที่ยวน่ันเอง   
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 McGrew & Wilson (1982) ให้คําจํากัดความของคําว่า การตัดสินใจ หมายถึง ทางเลือก
หรือตัวเลือกที่มีอยู่ (An Act of Choice between Alternatives) แต่การตัดสินใจเป็นกระบวนการ 
ไม่ใช่เป็นการกระทําที่ไม่เปลีย่นแปลงและคงที่ ตรงกันข้ามกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับปัจจัย
หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างในสภาวะที่ผู้บริโภคน้ันกําลังอยู่ในขั้นของการตัดสินใจ 
 Schiffman & Kanuk (1994, p. 659) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคน้ัน 
เป็นขั้นตอนในการเลือกซื้อสนิค้าต้ังแต่ 2 ทางขึ้นไป และพฤติกรรมผู้บรโิภคจะพิจารณาในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และเกิดเป็นพฤติกรรมในการซือ้ในที่สุด 
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 Swarbrooke & Horner (2007) ได้พูดถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวว่า 
เป็นกิจกรรมทีไ่ด้รับการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ดังน้ันกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของการท่องเที่ยว จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเฉย ๆ ลอย ๆ ไมว่่าจะเป็นการวางแผนเดินทางไปที่ใด 
นักท่องเที่ยวต้องคํานึงถึงการเดินทางซึ่งอาจต้องทําการซื้อบัตรโดยสาร การเตรียมที่พัก นอกจากน้ัน
แล้วปัจจัยภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซื้อต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวน้ันยังเป็นสิ่งที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ทางการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันด้วย 
 Holloway (2002) ได้พูดถึงพฤติกรรมในการซื้อ และการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวโดยใช้
แบบจําลองที่เรียกว่า AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) ในการอธิบายถึงพฤติกรรม 
การตัดสินใจซือ้ของนักท่องเท่ียว อันดับแรกที่นักการตลาดต้องให้ความสําคัญคือ การสร้างความ
ตระหนักให้แก่นักท่องเที่ยวโดยแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรือจุดหมายปลายทางของ
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่สําคัญที่เข้ามากระทบในการเลือกและตีความข้อมูล เพราะในแต่ละวันนักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ดังน้ันการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในตัวสินค้าและ
การบริการได้มากก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในภายหลัง 
เพราะฉะน้ันหลังจากที่นักท่องเท่ียวตระหนักถึงการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ขั้นต่อไปนักท่องเที่ยวก็จะ
เกิดความสนใจในสถานทีท่่องเที่ยวหรือแหลง่ท่องเที่ยว และเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการกระตุ้นจาก 
สื่อต่าง ๆ ก็จะก่อให้เกิดความสนใจได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้ยินเพ่ือนมาพูดให้ฟังหรือจากการดูทีวี  
ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวน้ัน ๆ สามารถดึงดูดและกระตุ้นความต้องการอยากเดินทางได้มาก 
แต่กระบวนการน้ีอาจจบสิ้นลงหากว่านักท่องเที่ยวพบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อยากไปน้ันมันไกลเกินไป
หรือมีราคาแพงเกินไป ซึ่งกระบวนการน้ีจะขึ้นอยู่กับกระบวนการประเมินตามความต้องการที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละคน 
 หากต้องการเอาชนะใจของนักท่องเที่ยวหรือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจหลังจาก
การใช้บริการ ผู้ให้บริการจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาความ
ต้องการ ความคิด การทํางาน การใช้เวลาว่างของนักท่องเท่ียว เพ่ือทําใหเ้กิดความเข้าใจทั้งปัจจัย
ส่วนตัวและปัจจัยกลุ่มทีม่ีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การตัดสินใจท่องเที่ยว หมายถึง การเลือกทางเลือกหรือตัวเลือก 
ที่มีอยู่ตามความสนใจหรือความเหมาะสม ซึง่คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ รวมถึงทําใหเ้กิดความพึงพอใจในภายหลงั 
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2.5 ข้อมูลเอกสารการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 วีรวรรณ แซจ่า๋ว (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจ 
ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว” เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับรู้สื่อข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 2) ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติในแต่ละด้าน
ต่อแหล่งข้อมูลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจวาง
แผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และ 3) ศึกษาปัจจัยความรู้สึกพึงพอใจจากการเปิดการรับรู้สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว ใช้แบบสอบถามสําหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 18–37 ปี ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจํา สามารถ
อ่านและเข้าใจภาษาไทยได้ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทางการท่องเที่ยว ผลการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 282 คน การทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสือ่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับรู้สื่อข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 2) ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลของสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลกับ
พฤติกรรมการวางแผนตัดสินใจท่องเที่ยว 3) ความรู้สึกพึงพอใจจากการเปิดรับรู้สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนตัดสินใจทอ่งเที่ยว  
โดยตัวแปรด้านรูปแบบความน่าสนใจ มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจท่องเที่ยว 
มากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการเข้าถึงข้อมูล และความถูกต้องของเน้ือหา    
 ชุติกานต์ ยินดีสุข (2559) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย” วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
จํานวน 425 คน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และยังพบว่าทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และยังพบว่าข้อมูล 
ส่วนบุคคลในด้านรายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อมูล
ส่วนบุคคลในด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 วันทิกา หิรัญเทศ (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ 
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การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเทีย่วจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือ
เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเทีย่วจังหวัดนนทบุรี 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับ 
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเทีย่วจังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านคือ ด้านพ้ืนที่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ และด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมเมื่อจําแนกตามเพศ กลุ่มอาย ุ
กลุ่มการศึกษา กลุ่มอาชีพ กลุ่มรายได้ และช่องทางการรับสื่อ ไม่พบความแตกต่าง 
 รัฐกานต์ สามสี (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียว โดยใช้
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไม่พักค้างคืน  
ใช้พาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 
บาท มีความถี่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 1–2 ครั้งต่อปี เลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดินทางร่วมกับครอบครัว และส่วนใหญ่ให้อันดับความสนใจใน
กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่/ กิจกรรมที่อยากให้มีในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมมากที่สดุคือพักผ่อน 
ริมหาด รองลงมาคือ กิจกรรมการเล่นนํ้าทะเลและปิกนิก ทั้งน้ี นักท่องเที่ยวมีระดับความต้องการใช้
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถแบ่งเขตได้ดังน้ี เขตบริการ เขตนันทนาการ เขตสงวนสภาพ
ธรรมชาติ เขตฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ เขตหวงห้าม และเขตกันชน 
 ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การเลือกสถานที่ท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยว
ครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ้ํา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคร้ังแรกและนักท่องเที่ยวซ้ํา ตลอดจนศกึษาปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดัน 
และองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียว  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์
ของนักท่องเที่ยวคร้ังแรกและนักท่องเที่ยวซ้ําไม่มีความแตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีความแตกต่างกันในเร่ืองจุดมุ่งหมายใน
การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเย่ียมชม และกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัย
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ผลักดันที่ทําใหนั้กท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่มเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวคร้ังแรก ได้แก่ ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว และความสะดวกในการเดินทางและเข้าถึงสถานที่ท่องเทีย่ว ในขณะที่ทรัพยากร 
การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยดึงดูดที่ทําให้นักทอ่งเที่ยวซ้ําเดินทางกลับมายังแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง 
องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม  
คือ ด้านการคมนาคม 
 วศยาภาสุ์ บัวทองคํา (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน 
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว ณ ป่าชายเลนบางปู จํานวน 400 คน การวิจัยได้ผลดังน้ี 1) ปัจจัยด้านจิตวิทยาและ
ภายนอกทางด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านนโยบาย สังคม และสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับมาก 3) ผลการวิจัยยังระบุอีกว่า โอกาสและความคุ้มค่าในการกลับมา
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก และจะแนะนําผูอ่ื้นให้เดินทางมาท่องเที่ยวอีกด้วย 4) เมื่อพิจารณาปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์พบว่า ระดับความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
2.6 สมมติฐานงานวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ สามารถสร้างสมมติฐานในการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   สมมติฐานท่ี 1.1 การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   สมมติฐานท่ี 1.2 การเลือกขอ้มูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ตามความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   สมมติฐานท่ี 1.3 การเลือกรบัรู้และตีความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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   สมมติฐานท่ี 1.4 การเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้เปิดรับผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 สมมติฐาน 2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   สมมติฐานท่ี 2.1 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   สมมติฐานท่ี 2.2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   สมมติฐานท่ี 2.3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จาก วีรวรรณ แซ่จ๋าว (2558) “อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 
วางแผนการท่องเที่ยว” ที่ได้ศึกษาตัวแปรต้นเกี่ยวกับ การเปิดรับข้อมูลทีเ่ก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกต์เป็นตัวแปรในการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในขณะที่งานวิจัยของ ชุติกานต์  
ยินดีสุข (2559) ได้ศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อการพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จึงนํามาซึ่งกรอบวิจัยในครั้งน้ี ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

การตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

- การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
- การเลือกข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความสนใจ 
- การเลือกรับรู้และตีความหมายของข้อมูลการท่องเท่ียว 
  เชิงนิเวศ 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- ด้านความเข้าใจ 
- ด้านความรู้สึก 
- ด้านพฤติกรรม 



 
 

บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาค้นคว้างานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดย
ผู้วิจัยนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี  
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.6 วิธีการทางสถิติ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองเร่ือง การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคคลทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยบุคคลที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีจํานวนมาก 
ดังน้ันจึงไม่สามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแน่นอนได้้ 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกประชากรคือ บุคคลทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีความสนใจ
และมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน 400 คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่าง 
จํานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ 
ค่าความคลาดเคล่ือนที่ระดับร้อยละ ±5 โดยมีสมการเพ่ือใช้ในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ดังน้ี 
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n =  N 
                     1 + N (e) 2 

 
   เมื่อ  e  คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 
     N  คือ ขนาดของประชากร 
     n  คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  
 3.2.3 ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดทําข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลความ และการสรุปผลประกอบด้วย 
   3.2.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยอาศัยเคร่ืองมือที่ม ี
ความเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล คอื แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ  
   3.2.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหล่งที่สามารถอ้างอิง
ได้และมีความน่าเช่ือถือได้แก่ 1) ตํารา หนังสือ 2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งมีความ 
เก่ียวข้องกับงานวิจัยในครั้งน้ี และ 3) วารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท้ังที่ใช้ระบบเอกสารและระบบ
ออนไลน์ 
 3.2.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) ซึ่งตัวอย่างที่ได้น้ัน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือให้กลุ่มที่เลือกน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
  
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ
ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยมีข้อคําถามข้อมูลทั่วไป 
ของผู้บริโภค จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็น
คําถามแบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 
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 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี 
ข้อคําถามในสว่นน้ี จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เคยไป ช่วงเวลาใน 
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด รปูแบบในการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศมากที่สุด บุคคลที่ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยบ่อยที่สุด และประเภทของสถานที่พักที่ใช้
บริการบ่อยที่สุด โดยผู้วิจัยได้สร้างข้อคําถามแบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และเป็นคําถาม 
แบบปลายปิด ซึ่งมีคําตอบเป็นแบบรายการเลือกตอบ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ ผู้วิจยัได้สร้างข้อคําถามเป็นคําถามแบบปลายปิด ซึ่งมีคําตอบเป็นแบบรายการเลือกตอบ 
ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคําตอบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย 
ในระดับมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีระดับการวัดตัวแปรแบบอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) โดยมีข้อคําถามในส่วนน้ีจํานวน 19 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
 1) การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีข้อคําถาม จํานวน 5 ข้อ 
 2) การเลือกขอ้มูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามความสนใจ มีข้อคําถาม จํานวน 5 ข้อ 
 3) การเลือกรบัรู้และตีความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีข้อคําถาม จํานวน 4 ข้อ 
 4) การเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้เปิดรับ มีข้อคําถาม จํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้วิจัยได้สร้าง 
ข้อคําถามเป็นคําถามแบบปลายปิด ซึ่งมีคาํตอบเป็นแบบรายการเลือกตอบในรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคําตอบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ มีระดับการวัดตัวแปรแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยม ี
ข้อคําถามในสว่นน้ีทั้งสิ้น จํานวน 16 ข้อ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ 
 1) ด้านความเข้าใจ มข้ีอคําถามจํานวน 3 ข้อ 
 2) ด้านความรู้สึก มีข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ 
 3) ด้านพฤติกรรม มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ผู้วิจัยได้สร้าง 
ข้อคําถามเป็นคําถามแบบปลายปิด ซึ่งมีคาํตอบเป็นแบบรายการเลือกตอบในรูปแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งคําตอบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ มีระดับการวัดตัวแปรแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยมี 
ข้อคําถามในสว่นน้ีจํานวน 5 ข้อ 
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3.4 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 การตรวจสอบเน้ือหา (Validity) ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหาแบบสอบถามท่ีตรงกับ
เร่ืองที่จะศึกษา  
 3.4.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
สมบูรณ์แล้วมาทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง (Pre-test) จํานวน 40 คน แล้วนํามาหา 
ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึง่มีรายละเอียดดังน้ี 
  
ตารางที่ 3.1: ค่าอัลฟ่าแสดงความเช่ือมั่น  
 

ส่วนของคาํถาม 
ค่าอัลฟ่าแสดงความเช่ือม่ัน

n = 40 n = 400 
การเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นสื่อสังคมออนไลน ์
การเลือกเปิดรับข้อมูล 
การเลือกข้อมูลตามความสนใจ 
การเลือกรับรู้และตีความหมายของข้อมูล 
การเลือกจําข้อมูลที่ได้เปิดรับ 

.911 

.769 

.760 

.826 

.752 

.895 

.743 

.759 

.796 

.776 
ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ด้านความเข้าใจ 
ด้านความรู้สึก 
ด้านพฤติกรรม 

.940 

.720 

.891 

.915 

.907 

.742 

.908 

.882 
การตัดสนิใจทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ .776 .811 

รวม .950 .924 
 
 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่น ได้ค่าความเช่ือมั่นของคําถามแต่ละประเด็นและ 
ค่าความเช่ือมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.7–1.00 จึงได้สรุปว่าแบบสอบถามที่ได้สามารถนําไปใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ศิวบูรณ์ ธนานุกุลชัย, 2554) 
 
 
 



22 
 

3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 
 3.5.1 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปแจกให้แก่กลุม่ตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ใน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟกรุงเทพ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (เอกมัย) เน่ืองจากเป็นจุดโดยสารการขนส่งทางสาธารณะจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัด 
อ่ืน ๆ 
 3.5.2 หลังจากได้รับแบบสอบถาม ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับมาทั้งหมดก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์ 
 3.5.3 ผู้วิจัยนําผลที่ได้ทั้งหมดจากกการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมสําเรจ็รูป (SPSS) โดยงานวิจัยช้ินน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่เดือนกันยายน 2560  
ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 
 การแปลผลขอ้มูล 
 ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าอันตรภาคช้ัน สําหรับการแปลผลข้อมูลโดยคํานวณค่าอันตรภาคช้ัน
เพ่ือกําหนดช่วงช้ัน ด้วยการใช้สูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงช้ัน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2553) ดังน้ี 
 

 อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสดุ 
       จํานวนช้ัน         
     = 5 – 1 

   5 
     = 0.8 

 
   ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คําอธบิายสําหรับการแปลผล 
    1.00–1.80     ระดับน้อยที่สุด 
    1.81–2.60     ระดับน้อย 
    2.61–3.40    ระดับปานกลาง 
    3.41–4.20    ระดับมาก 
    4.21–5.00    ระดับมากที่สุด 
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3.6 วิธีการทางสถิติ 
 ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาคร้ังนี้ไว้ดังนี้ 
คือ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ือง
ต่อไปนี้ คือ 
    3.6.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเคยไป ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ รูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยวที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บุคคลที่ร่วมเดินทาง
ไปท่องเที่ยวด้วย และประเภทของสถานทีพั่กที่ใช้บริการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดนามบัญญัติและ 
จัดอันดับ เน่ืองจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจํานวน
ตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่าน้ัน ดังน้ันสถิติเหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จํานวน) และค่าร้อยละ 
(ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย, 2554 และ กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 
   3.6.1.2 ตัวแปรระดับความคิดเห็น ได้แก่ การเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น
ข้อมูลทีใ่ช้มาตรวัดอันตรภาค เน่ืองจากผู้ทําการวิจัยได้กําาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับและผู้วิจัย
ต้องการทราบจํานวนประชากรตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นสถิติที่ใช้ 
จึงได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย, 2554) 
 3.6.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ผู้ทําวิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิงสําหรับ 
การอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในลกัษณะของ 
การส่งผลกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวได้แก่ การเปิดรับข้อมูลการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งใช้มาตรวัด 
อันตรภาค และเพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวแปรตาม ดังน้ันใช้สถิติ 
ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions) คือ การวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยท่ีตัวแปรอิสระมีมากกว่าหน่ึงตัวกับตัวแปร
ตามหน่ึงตัว (ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย, 2554 และ ศรีเพ็ญ ทรพัย์มนชัย, 2545) 



บทที่ 4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
 การศึกษาค้นคว้างานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดย
ผู้วิจัยได้ใช้กลุม่ตัวอย่างจํานวน 400 คน และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และทัศนคติทีม่ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี มีจํานวน 400 คน ซึ่งรายละเอียดในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

116 
284 

29.00 
71.00 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
18–25 ปี 
26–35 ปี 
36–45 ปี 
46–55 ปี 
56 ปีขึ้นไป 

165 
109 
49 
52 
25 

41.20 
27.20 
12.20 
13.00 
6.20 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
 
ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

42 
280 
72 
6 

10.50 
70.00 
18.00 
1.50 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นักเรียน/ นักศึกษา 
ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
เจ้าของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ 
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

38 
34 
243 
60 
19 
6 

9.50 
8.50 
60.80 
15.00 
4.80 
1.50 

 รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 
บาท 
15,001–30,000 บาท 
30,001–50,000 บาท 
50,001–100,000 บาท 
100,001 บาทขึ้นไป 

53 
198 
90 
41 
18 

13.20 
49.50 
22.50 
10.20 
4.50 

  
 ผลการศึกษาขอ้มูลทั่วไป จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง มีจํานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และเพศชาย มีจํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.00 โดยอายุ 18–25 ปี มจีํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมาคือ 26–35 ปี มจีํานวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 ส่วนใหญม่ีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจาํนวน 280 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท มีจาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีจํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 รองลงมาคือ เจ้าของธุรกิจ/ อาชีพ
อิสระ มีจํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001–30,000 บาท  
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มีจํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 30,001–50,000 บาท  
มีจํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
 รายละเอียดในส่วนข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเคยไป ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบในการ
เดินทางท่องเที่ยวที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บุคคลที่ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย  
และประเภทของสถานที่พักที่ใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.2: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทั่วไปการทอ่งเที่ยวเชิง 
  นิเวศ 
 

ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่เคยไปใน 1 ปีที่ผา่นมา* จํานวน ร้อยละ 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (เช่น ชายหาด เกาะ นํ้าตก ถ้ํา ภูเขา) 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (เช่น แหล่งโบราณสถาน  
อุทยานประวัติศาสตร์ วัด) 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (เช่น ตลาดนํ้า งานเทศกาลประเพณี
ต่าง ๆ) 
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ ให้ความบันเทิง (เช่น สวนสัตว์  
สวนสนุก) 

335 
185 

 
206 
140 

83.80 
46.20 

 
51.50 
35.00 

ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากท่ีสุด จํานวน ร้อยละ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
วันเสาร์-อาทิตย์ 
วันธรรมดา 
โอกาสพิเศษ 

88 
182 
59 
71 

22.00 
45.50 
14.80 
17.80 

รูปแบบท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุด จํานวน ร้อยละ 
เคร่ืองบิน 
รถยนต์ส่วนตัว 
รถโดยสารสาธารณะ 

36 
284 
54 

9.00 
71.00 
13.50 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทั่วไปการท่องเที่ยว 
    เชิงนิเวศ 
 
รูปแบบท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุด จํานวน ร้อยละ 
รถเช่า 
อ่ืน ๆ (รถไฟ) 

25 
1 

6.20 
0.20 

บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยบ่อยที่สุด จํานวน ร้อยละ 
ไม่ม ี
เพ่ือน 
คู่รัก 
คนที่ทํางาน 
ครอบครัว 

8 
146 
82 
6 

158 

2.00 
36.50 
20.50 
1.50 
39.50 

ประเภทของสถานท่ีพักทีใ่ชบ้ริการบ่อยทีสุ่ด จํานวน ร้อยละ 
โรงแรมมาตรฐานระดับสากล (ที่พักท่ีได้รับการยอมรับระดับสากล) 
โรงแรมทั่วไป (ที่พักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน มี 10 ห้อง 
ขึ้นไป) 
เกสต์เฮาส์ (ทีพั่กท่ีเอาบ้านพักมาดัดแปลง เพ่ือแบ่งให้นักทอ่งเที่ยว
เข้าพัก) 
โฮมสเตย์ (ที่พักที่นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันกับคน
ท้องถิ่น) 
โฮสเทล (ที่พักราคาประหยัดสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเพียง 
สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน) 
กางเต็นท์ 

78 
206 

 
16 
 

39 
 

53 
 
8 

19.50 
51.50 

 
4.00 

 
9.80 

 
13.20 

 
2.00 

 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากตารางที่ 4.2 พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทแหล่งทอ่งเที่ยวธรรมชาติ (เช่น 
ชายหาด เกาะ นํ้าตก ถ้ํา ภูเขา) มากทีสุ่ด มีจํานวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 รองลงมาคือ 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (เช่น ตลาดนํ้า งานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ) มีจํานวน 206 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.50 โดยเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุดในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีจาํนวน 182 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  
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รูปแบบที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุดคือ รถยนต์ส่วนตัว มีจํานวน 284 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 71.00 รองลงมาคือ รถโดยสารสาธารณะ มีจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 บุคคล 
ที่ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยบ่อยที่สุดคือ ครอบครัว มีจํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.50 รองลงมาคือ เพ่ือน มจีํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และประเภทของสถานที่พัก 
ที่ใช้บริการบ่อยที่สุดคือ โรงแรมทั่วไป (ที่พักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน มี 10 ห้องขึ้นไป)  
มีจํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ โรงแรมมาตรฐานระดับสากล (ที่พักที่ได้รับ 
การยอมรับระดับสากล) มีจํานวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 19.50 
 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเปิดรบัข้อมูลผ่านสือ่สังคมออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสนิใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวชาวไทย  
 
ตารางที่ 4.3: ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่าน 
  สื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การเลอืกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

  การเลือกข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมาย 
  ของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้ 
  เปิดรับ 
 

การเลือกเปิดรบัข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ Mean S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 

1. ท่านติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด 

1.1 เว็บไซต์องค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), Unseen Tour  
     Thailand, Travel Daily Asia ฯลฯ 

3.05 1.075 ปานกลาง 

1.2 สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม  
     ฯลฯ 

4.22 .859 มากที่สุด 

1.3 บล็อกการเขียนแสดงความเห็นและบอกเล่า 
     ประสบการณ์ เช่น พันทปิ, Trip Advisor, EDT Guide  
     ฯลฯ 

3.67 1.007 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง 
    นิเวศ การเลือกข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความสนใจ การเลือกรบัรู้และ 
    ตีความหมายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยว 
    เชิงนิเวศที่ได้เปิดรับ 

 

การเลือกเปิดรบัข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ Mean S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 
1.4 นิตยสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น นิตยสารเที่ยวรอบโลก,  
     นิตยสารเพ่ือนเดินทาง, นิตยสาร Voyage, นิตยสาร  
     Travel & Leisure ฯลฯ 

2.76 1.102 ปานกลาง 

1.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวของหน่วยงาน 
     การท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น Newsletter ของการท่องเท่ียว
     แห่งประเทศไทย 

2.59 1.102 น้อย 

รวม 3.26 .725 ปานกลาง 

การเลือกข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความสนใจ Mean S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 

2. ในการรับรูข้้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

2.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ และ 
     ร่างกาย เช่น อาบแดด อาบนํ้าแร่ สปา ฯลฯ 

3.22 1.004 ปานกลาง 

2.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือความร่ืนเริง  
     ความสนุกสนาน ความสดช่ืน เพ่ือการพักผ่อน 

4.04 .840 มาก 

2.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือเข้าร่วมหรือชมกิจกรรม 
     ทางกีฬา 

3.01 1.062 ปานกลาง 

2.4 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือเหตุผลทางด้านจิตใจ  
     ศาสนา 

3.01 1.065 ปานกลาง 

2.5 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือไปชมส่ิงที่แปลกใหม่ 
     ในแต่ละพ้ืนที่ หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามความมีช่ือเสียง 

3.94 .811 มาก 

รวม 3.44 .687 มาก 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง 
    นิเวศ การเลือกข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความสนใจ การเลือกรบัรู้และ 
    ตีความหมายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยว 
    เชิงนิเวศที่ได้เปิดรับ 
 

การเลือกรับรูแ้ละตีความหมายของข้อมูลการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ 

Mean S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 
3. ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่านมคีวามต้องการเลือกรับรู้ 
   และตีความหมายข้อมูลข่าวสารประเภทดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 
3.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร 
     แบบปากต่อปาก (Word-of-mouth  
     Communications) เช่น การแบ่งปันประสบการณ์ 
     และความคิดเห็นการท่องเที่ยวผ่านทางเฟซบุ๊ก 

4.01 .809 มาก 

3.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการแสดง 
     ความคิดเห็นและให้ข้อมลูเกี่ยวกับการบริการหรือสินค้า 
     การท่องเที่ยวจากผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้าน 
     การท่องเที่ยว (Opinion Leader) 

3.70 .858 มาก 

3.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการเปรียบเทียบ 
     ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการบริการ 
     หรือสินค้าการท่องเที่ยวน้ัน ๆ 

3.79 .860 มาก 

3.4 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากองค์ประกอบ 
     รอบข้างของสื่อ (Media Context) เช่น ความน่าเช่ือถือ 
     ของเว็บไซต์ในการนําเสนอข้อมูลข่าว 

3.82 .911 มาก 

รวม 3.83 .678 มาก 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง 
    นิเวศ การเลือกข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความสนใจ การเลือกรบัรู้และ 
    ตีความหมายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยว 
    เชิงนิเวศที่ได้เปิดรับ 
 

การเลือกจําขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่ได้เปิดรบั Mean S.D. 
ระดับ

ความสาํคญั 
4. ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่านเลอืกจดจําข้อมูลข่าวสาร 
   ประเภทดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 
4.1 โปรโมช่ันส่วนลดต่าง ๆ เช่น สถานที่พัก สถานที่เข้าชม  
     ฯลฯ 

3.95 .845 มาก 

4.2 บทวิจารณ์แสดงความเห็นเรื่องการท่องเที่ยว 3.89 .824 มาก 
4.3 เกร็ดความรู้หรือข้อแนะนําเรื่องการเดินทาง 
     การท่องเที่ยว 

3.86 .821 มาก 

4.4 โปรแกรมการท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 4.00 .815 มาก 
4.5 ข่าวการทอ่งเที่ยวที่เป็นกระแสหรือเป็นที่นิยมในสังคม 
     ปัจจุบัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3.65 .905 มาก 

รวม 3.87 .612 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลจากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยต่อการเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความสําคัญในระดับปานกลาง ที่คะแนน
เฉลี่ย 3.26 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ คะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.22 และ
คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 2.59 ติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การท่องเที่ยวของหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น Newsletter ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศตามความสนใจ ให้ความสําคัญในระดับมาก ที่คะแนนเฉล่ีย 3.44 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือความร่ืนเริง ความสนุกสนาน ความสดช่ืน 
เพ่ือการพักผ่อน คะแนนเฉลีย่สูงสุด 4.04 และมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดที่เทา่กันที่ 3.01 สนใจข้อมูล 
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ข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกฬีา และเพ่ือเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา 
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกรับรู้และตีความหมายของ
ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความสําคญัในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.83 โดยเมื่อพิจารณา 
รายข้อพบว่า ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารแบบปากต่อปาก 
เช่น การแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นการท่องเท่ียวผ่านทางเฟซบุ๊ก คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
4.01 และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 3.70 เลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจาก
การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหรือสินค้าการทอ่งเที่ยวจากผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดด้านการท่องเที่ยว 
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกจําข้อมูลการท่องเทีย่ว 
เชิงนิเวศที่ได้เปิดรับ ให้ความสําคัญในระดับมาก ที่คะแนนเฉล่ีย 3.87 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจดจําข้อมูล
ข่าวสารโปรแกรมการท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ คะแนนเฉล่ียสงูสุด 4.00 และคะแนนเฉล่ีย
ตํ่าสุด 3.65 เลอืกจดจําข้อมูลข่าวการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหรือเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน เช่น  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 
ตารางที่ 4.4: ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น  
  3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม 
 

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ Mean S.D. 
ระดับ
ทัศนคติ 

1. การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ช่วยสร้างความเข้าใจ
   อันดีระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว 

4.25 .753 มากที่สุด 

2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม 

4.26 .723 มากที่สุด 

3. ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าใจง่าย 3.95 .799 มาก 
รวม 4.15 .617 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
    แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม 
 

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก Mean S.D. 
ระดับ
ทัศนคติ 

1. ทุกคนไม่มีสทิธ์ิที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ใด เมื่อใด 
   ก็ได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาได้จ่ายเงินสําหรับซื้อประสบการณ์ 
   ส่วนตัว 

3.71 1.048 มาก 

2. ทุกคนไม่มีสทิธ์ิที่จะทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่พวกเขา 
   ช่ืนชอบในการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็น 
   ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

3.73 1.077 มาก 

3. ทุกคนไม่มีสทิธ์ิที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ไฟฟ้า 
   ตามความต้องการเมื่อไปท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะ 
   สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ 

3.77 1.075 มาก 

รวม 3.74 .981 มาก 

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม Mean S.D. 
ระดับ
ทัศนคติ 

1. ทุกคนต้องมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
   และชุมชน 

4.54 .689 มากที่สุด 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เรียนรู้และใกล้ชิดธรรมชาติ  
   ช่วยทําใหท้า่นรักธรรมชาติมากข้ึน 

4.21 .717 มากที่สุด 

3. การให้เงินสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  
   ถือเป็นสิ่งที่เหมาะสม 

3.95 .895 มาก 

4. การซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นการช่วยสนับสนุนให้คนใน 
   ชุมชนมีรายได้ 

4.24 .743 มากที่สุด 

5. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถทําได้ง่าย 3.91 .807 มาก 
6. ทุกครั้งที่เดินทางท่องเที่ยวท่านจะพยายามไม่รบกวน 
   สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

4.25 .804 มากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
    แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม 
 

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม Mean S.D. 
ระดับ
ทัศนคติ 

7. ท่านมักจะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการเลือกซื้อสินค้า 
   ที่ผลิตในชุมชน 

3.98 .824 มาก 

8. ท่านมักจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนของ 
   สถานที่ทีฉ่ันจะไปท่องเที่ยว เพ่ือไม่ไปเปลี่ยนแปลง  
   วัฒนธรรมของเขา 

3.95 .816 มาก 

9. ท่านยินดีที่จะมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกับองค์กร 
   เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.14 .794 มาก 

10. ถ้ามีโอกาสท่านจะแบ่งปันความรู้ให้กับคนอ่ืน เพ่ือให้   
     เขาเข้าใจความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.16 .770 มาก 

รวม 4.13 .549 มาก 
 
 ผลการศึกษาขอ้มูลจากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยต่อทัศนคติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่คะแนนเฉล่ีย 
4.15 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.26 และคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 3.95 เห็นด้วย
ว่า ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเข้าใจง่าย 
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อทัศนคติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ด้านความรู้สึก อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่คะแนนเฉล่ีย 3.74 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยว่า ทุกคนไม่มีสทิธ์ิที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ไฟฟ้า ตามความต้องการ
เมื่อไปท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ ที่คะแนนเฉล่ียสูงสดุ 3.77 และ
คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 3.71 เห็นด้วยว่า ทุกคนไม่มีสิทธ์ิทีจ่ะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ใด เมื่อใดก็ได้ 
ถึงแม้ว่าพวกเขาได้จ่ายเงินสําหรับซื้อประสบการณ์ส่วนตัว 
 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อทัศนคติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้าน
พฤติกรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่คะแนนเฉล่ีย 4.13 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยว่า ทุกคนต้องมีส่วนช่วยในการรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่คะแนน 
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เฉลี่ยสูงสุด 4.54 และคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 3.91 เห็นด้วยว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถทําได้ง่าย 
 
ตารางที่ 4.5: ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

การตัดสนิใจทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ Mean S.D. 
ระดับ 

การตัดสนิใจ 
1. ท่านมักท่องเที่ยวในที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ  
   ความสวยงาม และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 

4.23 .648 มากที่สุด 

2. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตของวัฒนธรรม 
   แบบด้ังเดิม (ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบ 
   นิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นสถานที่ที่ท่านมัก 
   เลือกไปเที่ยว 

4.04 .750 มาก 

3. ท่านมักท่องเที่ยวในสภาพพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์และ 
   มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

4.05 .717 มาก 

4. ท่านมักเลือกไปสถานที่ทีท่่านสามารถเข้าถึง 
   แหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น เดินทางได้โดยรถประจําทาง  
   หรือขับรถสว่นตัวเข้าพ้ืนที่ได้ 

4.26 .774 มากที่สุด 

5. อัธยาศัยและการบริการของคนในท้องถิ่น รวมถึง 
   บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพียงพอใน 
   การให้บริการด้านการท่องเท่ียว เป็นเหตุผลที่ท่านเลือก 
   ไปยังสถานที่น้ัน 

4.10 .745 มาก 

รวม 4.14 .549 มาก 
  
 ผลการศึกษาขอ้มูลจากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่คะแนนเฉล่ีย 4.14 โดยเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักเลือกไปสถานที่ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทอ่งเที่ยวได้ เช่น 
เดินทางได้โดยรถประจําทาง หรือขับรถส่วนตัวเข้าพ้ืนที่ได้ คะแนนเฉล่ียสงูสุด 4.26 และคะแนนเฉล่ีย
ตํ่าสุด 4.04 มกัเลือกไปสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน วิถีชีวิตของวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม  
(ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสหสมัพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation)  
 
ตารางที่ 4.6: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติที่ม ี
  อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ตัวแปร SEEXP SEATT SEPAI SERET ATUDS ATFLN ATBHV DECIS 

SEEXP 1        
SEATT .654** 1       
SEPAI .404** .537** 1      
SERET .417** .591** .656** 1     
ATUDS .240** .357** .394** .414** 1    
ATFLN .227** .227** .285** .258** .349** 1   
ATBHV .299** .309** .431** .443** .789** .421** 1  
DECIS .130** .139** .229** .244** .309** .148** .361** 1 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดย  SEEXP: การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 SEATT: การเลือกข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามความสนใจ 
 SEPAI: การเลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 SERET: การเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้เปิดรับ 
 ATUDS: ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ 
 ATFLN: ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก 
 ATBHV: ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม 
 DECIS: การตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ด้วยวิธีสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) โดยเมื่อทดสอบที่ค่านัยสําคญั 0.01 พบว่า 
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 การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ขั้นตอน มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย 
สามารถเรียงลาํดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้ ดังน้ี การเลือกจําข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ที่ได้เปิดรับ (R = .244) รองลงมาคือ การเลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
(R = .229), การเลือกข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามความสนใจ (R = .139) และการเลือกเปิดรับ
ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (R = .130) ตามลําดับ 
 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 3 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถเรียงลําดับความสัมพันธ์
จากมากไปน้อยได้ ดังน้ี ด้านพฤติกรรม (R = .361) รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ (R = .309) และ
ด้านความรู้สึก (R = .148) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.7: ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม 
  ออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว 
  ชาวไทย 
 

ตัวแปร B S.E. ß T Sig. 
ค่าคงที่ 2.596 .214  12.150 .000 
การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ .079 .054 .079 1.468 .143 
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ .309 .054 .306 5.706 .000* 

Adjusted R² = .119, F = 27.832, *p < 0.050 
 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานโดยทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (ß = .306) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย แสดงให้
เห็นว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยคิดเป็นร้อยละ 
11.90 ที่เหลืออีกร้อยละ 88.10 เป็นผลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้นํามาพิจารณา จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 2 
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ตารางที่ 4.8: ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม 
  ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ตัวแปร B S.E. ß T Sig. 
ค่าคงที่ 3.182 .185  17.246 .000 
การเลือกเปิดรับข้อมูลผ่านสือ่สังคมออนไลน์ .035 .049 .047 .723 .470 
การเลือกข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามความ
สนใจ 

-.053 .059 -.066 -.894 .372 

การเลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

.104 .054 .128 1.932 .054 

การเลือกจําข้อมูลที่ได้เปิดรับผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

.161 .062 .179 2.579 .010*

Adjusted R² = .070, F = 7.422, *p < 0.050 
 
 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า การเปิดรับข้อมูลการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 มีจํานวน  
1 ตัวแปร ได้แก่ การเลือกจําข้อมูลที่ได้เปิดรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 เมื่อพิจารณาความสําคัญในรปูคะแนนมาตรฐาน โดยการเลือกจําข้อมูลทีไ่ด้เปิดรับผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ (ß = .179) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ส่วนการเลือกเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ß = .047) การเลือกข้อมูลผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ตามความสนใจ (ß = -.066) และการเลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(ß = .128) ไมม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงยอมรับ
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 และปฏิเสธสมมติฐานย่อยที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 
 สัมประสิทธ์ิการกําหนด (Adjusted R² = 0.070) แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข้อมูล 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 0.70 ที่เหลืออีกร้อยละ 99.30 เป็นผลจากตัวแปรอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ได้นํามาพิจารณา 
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ตารางที่ 4.9: ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีอิทธิพลต่อ 
  การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ตัวแปร B S.E. ß T Sig. 
ค่าคงที่ 2.617 .199  13.155 .000 
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ด้านความเข้าใจ 

.056 .068 .063 .827 .409 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ด้านความรู้สึก 

-.003 .029 -.006 -.116 .907 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ด้านพฤติกรรม 

.314 .079 .314 3.988 .000* 

Adjusted R² = .132, F = 20.076, *p < 0.050 
 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม 
 เมื่อพิจารณาความสําคัญในรปูคะแนนมาตรฐาน โดยทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ด้านพฤติกรรม (ß = .314) มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ส่วนทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ (ß = .063) และทัศนคติต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก (ß = -.006) ไม่มีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงยอมรับสมมติฐานย่อยที่ 2.3 และปฏิเสธสมมติฐานย่อยที่ 2.1 และ 2.2 
 สัมประสิทธ์ิการกําหนด (Adjusted R² = 0.132) แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติต่อการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 13.20 
ที่เหลืออีกร้อยละ 86.80 เป็นผลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้นํามาพิจารณา 
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4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ตารางที่ 4.10: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์และทัศนคติ 
   ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

       สมมติฐานท่ี 1.1 การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

       สมมติฐานที่ 1.2 การเลือกข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ตามความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

       สมมติฐานที่ 1.3 การเลือกรับรู้และตคีวามหมายข้อมูล 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

       สมมติฐานท่ี 1.4 การเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้
เปิดรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

       สมมติฐานที่ 2.1 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

       สมมติฐานที่ 2.2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

       สมมติฐานที่ 2.3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาค้นคว้างานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย” โดย
ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 284 คน มีอายุระหว่าง  
18–25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน และส่วนใหญ ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001–30,000 บาท 
 5.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เคยไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (เช่น ชายหาด เกาะ นํ้าตก ถ้ํา 
ภูเขา) เดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยร่วมเดินทางไปกับครอบครัว  
และใช้บริการโรงแรมท่ัวไป (ที่พักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน มี 10 ห้องขึ้นไป) 
 5.1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ขัน้ตอน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเห็นด้วยปานกลาง โดยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดเรื่องการเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้เปิดรับ และเห็นด้วย
น้อยที่สุดเรื่องการเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เมื่อพิจารณารายขั้นตอน พบว่า 
   5.1.3.1 การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความสําคัญในระดับ 
ปานกลาง โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดในการติดตามข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ฯลฯ และให้ความสําคัญ 
น้อยที่สุดในการติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การท่องเท่ียว 
ของหน่วยงานการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น Newsletter ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
   5.1.3.2 การเลือกข้อมูลการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศตามความสนใจ ให้ความสาํคัญ 
ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากทีสุ่ดในการสนใจข้อมลูข่าวสาร 
การท่องเที่ยว เพ่ือความร่ืนเริง ความสนุกสนาน ความสดช่ืน เพ่ือการพักผ่อน และให้ความสําคัญ 
น้อยที่สุดในการสนใจข้อมูลขา่วสารการท่องเที่ยว เพ่ือเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกีฬา และเพ่ือ
เหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา 
   5.1.3.3 การเลือกรับรู้และตีความหมายของข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้
ความสําคัญในระดับมาก โดยพบว่า ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากทีส่ดุในการเลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลข่าวสาร        
การท่องเที่ยวที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารแบบปากต่อปาก เช่น การแบ่งปันประสบการณ์และ 
ความคิดเห็นการท่องเที่ยวผ่านทางเฟซบุ๊ก และให้ความสาํคัญน้อยที่สุดในการเลือกรับรู้และ
ตีความหมายข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเก่ียวกับ 
การบริการหรือสินค้าการท่องเที่ยวจากผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้านการท่องเที่ยว 
   5.1.3.4 การเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้เปิดรับ ให้ความสําคัญ 
ในระดับมาก โดยพบว่า ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดในการเลือกจดจําข้อมูลข่าวสารโปรแกรมการทอ่งเที่ยวสถานที่
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และให้ความสําคัญน้อยทีสุ่ดในการเลือกจดจําข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เป็น
กระแสหรือเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
 5.1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อทศันคติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดด้าน 
ความเข้าใจ และเห็นด้วยน้อยที่สุดด้านความรู้สึก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
   5.1.4.1 ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ เห็นด้วยในระดับมาก 
โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และเห็นด้วยน้อยที่สุดว่าความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าใจง่าย 
   5.1.4.2 ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก เห็นด้วยในระดับมาก 
โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดว่าทุกคนไม่มีสิทธ์ิทีจ่ะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  
นํ้า ไฟฟ้า ตามความต้องการเมื่อไปท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ และ
เห็นด้วยน้อยที่สุดว่าทุกคนไม่มีสิทธ์ิที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ใด เมื่อใดก็ได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาได้
จ่ายเงินสําหรับซื้อประสบการณ์ส่วนตัว 
   5.1.4.3 ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม เห็นด้วยในระดับมาก 
โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดว่าทุกคนต้องมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเห็นด้วยน้อยที่สุดว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถทําได้ง่าย 
 5.1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดว่ามักเลือกไปสถานที่ที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งทอ่งเที่ยวได้ เช่น เดินทางได้โดยรถประจําทาง หรือขับรถส่วนตัวเข้าพ้ืนที่ได้ และเห็นด้วย
น้อยที่สุดว่ามักเลือกไปสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน วิถีชีวิตของวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม  
(ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานท่ี 1 การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานท่ี 1.1 การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานท่ี 1.2 การเลือกขอ้มูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ตามความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเลือกข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ตามความสนใจไม่มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานท่ี 1.3 การเลือกรบัรู้และตีความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเลือกรับรู้และตคีวามหมายข้อมูลการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานท่ี 1.4 การเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้เปิดรับผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเลือกจําข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่ได้
เปิดรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สมมติฐานท่ี 2.1 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
   สมมติฐานท่ี 2.2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
   สมมติฐานท่ี 2.3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาสรุปว่า การเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
และไม่สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Klapper (1960, pp. 19–25 อ้างใน ศวัิช จันทนาสุภาภรณ์, 2554, 
หน้า 9) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนกระบวนการเลือกสรรข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารของบุคคลจากสื่อต่าง ๆ 
เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการเลือกสรรในการเปิดรับ
ข่าวสารด้วยการกลั่นกรองมี 4 ขั้นตอน 
   สมมติฐานท่ี 1.1 การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศกึษาสรุปว่า 
การเลือกเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิจิตรา มงคลศรพิีพัฒน์ (2559) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ และ 
ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวไทยเท่กบัพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวไทย” ผลการศกึษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวไทยเท่ 
ที่ส่งผลทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยทั้งในประเด็นการเปิดรับ 
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวไทยเท่ และการเลือกสนใจสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวไทยเท่ 
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ซึ่งกลุ่มผูท้ี่เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์น้ันเป็นกลุ่มคนที่ชอบท่องเที่ยวและสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยว และการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวไทยเท่น้ัน จึงทําให้เกิดพฤติกรรม 
การตัดสินใจทอ่งเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารของ Klapper (1960) 
โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน แต่ในงานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การเลือก
เปิดรับ (Selective Exposure) บุคคลจะเลอืกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากช่องทางหรือแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย เช่น เฟซบุ๊ก และยทููป ขัน้ที่ 2 การเลือกตามความสนใจ (Selective 
Attention) บุคคลมแีนวโน้มที่จะเลือกให้ความสนใจสารจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ ตามความสนใจ  
ตามความคิดเห็นของตนเอง เพ่ือสนับสนุนทัศนคติ และความเช่ือด้ังเดิมของบุคคลน้ัน ๆ เน่ืองจาก
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยข้างต้นเป็นการศึกษากลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักทอ่งเที่ยว 
คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเป็นกลุม่เจนเนอร์เรช่ัน วาย (Generation Y: Gen Y) ที่เกิด
ระหว่างปีพ.ศ. 2523-2540 มีอายุระหว่าง 20-37 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการเที่ยวไทย 
   สมมติฐานท่ี 1.2 การเลือกขอ้มูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ตามความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษา
สรุปว่า การเลือกข้อมูลการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามความสนใจไมม่ีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และ 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคร้ังแรกและนักท่องเที่ยวซ้ํา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์
ของนักท่องเที่ยวคร้ังแรกและนักท่องเที่ยวซ้ําไม่มีความแตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องจุดมุ่งหมาย 
ในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเย่ียมชม และกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานทีท่่องเที่ยว  
ปัจจัยผลักดันที่ทําให้นักท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุม่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสนใจใน 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวคร้ังแรก เน่ืองจาก 
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยข้างต้นได้แก่ นักท่องเที่ยวคร้ังแรกและนักท่องเที่ยวซ้ํา ในขณะทีก่ลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัยฉบับน้ี ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มคีวามสนใจและมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   สมมติฐานท่ี 1.3 การเลือกรบัรู้และตีความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษา
สรุปว่า การเลือกรับรู้และตีความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมลพรรณ ณ สมบูรณ์ (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะเว็บไซต์ 
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส ์และภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความต้ังใจ
เลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 
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 คุณลักษณะเว็บไซต์ ด้านความเช่ือมั่นของเว็บไซต์หรือความไว้วางใจ การสื่อสารแบบปากต่อปาก 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อความต้ังใจเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเท่ียวออนไลน์ของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันพยากรณ์ความต้ังใจเลือกซื้อ
แพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครได้คิดเป็นร้อยละ 53 ในขณะที่
คุณลักษณะเว็บไซต์ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คุณภาพของสารสนเทศ ความสนุกสนาน 
ของเว็บไซต์การตอบสนองความต้องการทางออนไลน์ความต้องการเฉพาะบุคคล และธุรกรรม
ออนไลน์ ภาพลักษณ์สถานทีท่่องเที่ยว ไม่สง่ผลต่อความต้ังใจเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์ 
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบ 
หลายข้ันตอน โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือสุ่มเลือก 1 เขต เป็นตัวแทนเขตจากแต่ละกลุ่มเขตการปกครอง
กรุงเทพมหานคร ในขณะที่งานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  
ซึ่งตัวอย่างที่ได้น้ัน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือให้กลุ่มที่เลือกน้ันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   สมมติฐานท่ี 1.4 การเลือกจําข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้เปิดรับผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศกึษาสรุปว่า 
การเลือกจําข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศที่ได้เปิดรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวรรณ แซ่จ๋าว (2558) ได้ 
ทําการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว” ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความรู้สึกพึงพอใจจากการเปิดการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ด้านรูปแบบความน่าสนใจ บุคคลท่ีกรอกแบบข้อคําถามมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการนําเสนอ
ข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเทีย่วต่าง ๆ ในรูปแบบที่ม ี
ความแปลกใหม่ เช่น การนําเสนอข่าวสาร กจิกรรมการท่องเท่ียว ผ่านการบอกเล่าด้วยภาพ มากกว่า
เขียนบรรยายข้อมูล ด้านการเข้าถึงข้อมูล บุคคลที่กรอกแบบข้อคําถามรู้สึกพึงพอใจต่อความสะดวก
ในการค้นหาขอ้มูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ และ
ด้านความถูกต้องของเน้ือหา บุคคลที่กรอกแบบข้อคําถามรู้สึกพึงพอใจต่อความชัดเจน รายละเอียด
ของข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆ ที่นําเสนอผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ต 
 สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ผลการศกึษาสรุปว่า ทศันคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติกานต์ ยินดีสุข (2559) 
ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย” 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางบวกแล้วย่อมส่งผลไปถงึพฤติกรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับแบบจําลอง KAP ที่ระบุว่า ทัศนคติน้ันเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของ 
แต่ละคนซึ่งมผีลต่อการคิดและการกระทํา แต่อย่างไรก็ตาม ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก
อิทธิพลของสภาพแวดล้อม โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะขึ้นอยู่กับความรู้ เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลง
แล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมตามมา (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2537, หน้า 35–43) 
   สมมติฐานท่ี 2.1 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาสรุปว่า ทัศนคติต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ ไม่มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  
พรรณราย ศรวีรชิน (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง “การเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย” ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยพยายามปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กําหนดไว้ในการท่องเที่ยว มีทศันคติเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเปิดรับ
ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ ผู้คนส่วนใหญม่ีแนวโน้มที่จะเลือกรับข่าวสารที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับความสนใจที่มีอยู่ 
และทัศนคติของตนเอง แต่จะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่มีเน้ือหาขัดแย้งกับทัศนคติและความสนใจของ
ตนเอง เน่ืองจากข้อคําถามในแบบสอบถามของงานวิจัยฉบับน้ี ตัวแปรทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ด้านความเข้าใจ ถามความคิดเห็นว่า ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าใจง่ายมากน้อย
เพียงใด ซึ่งผู้คนส่วนใหญม่ีแนวโน้มที่จะเลือกรับข่าวสารที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง
มากกว่าเน้ือหาที่ไม่สอดคล้อง จึงทําให้การทําความเข้าใจเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก 
   สมมติฐานท่ี 2.2 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาสรุปว่า ทัศนคติต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ กิตติธัช แสงสวิทย์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทีส่่งผลต่อ 
ความพึงพอใจและความยินดีจ่ายเพ่ิมมากข้ึนของคนกรุงเทพมหานครเพ่ือทางเลือกการท่องเที่ยว 
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม” ผลวิจัยพบว่า ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจใน 
การท่องเที่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวและ
การรับรู้คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และ 
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวส่งผลทางบวกต่อความยินดีจ่ายเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทางเลือกการท่องเที่ยว 



48 
 

ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยข้อคําถามเพ่ือวัดระดับทัศนคติต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก กล่าวถึง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือสิทธ์ิในการเดินทาง 
ไปท่องเที่ยว การทํากิจกรรมที่ช่ืนชอบ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ณ สถานทีท่่องเที่ยว 
   สมมติฐานท่ี 2.3 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม มีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาสรุปว่า ทัศนคติต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ์ ชมภูศรี (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” 
พบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชามญช์ 
สุวิทยพันธ์ุ (2545) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” และพบว่า ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ในธุรกิจหรือองค์กร 
   5.3.1.1 จากการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และทศันคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการเลือกจําข้อมูลที่ได้เปิดรับผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นอันดับ
แรก ดังน้ันฝ่ายธุรกิจหรือองค์กรที่เก่ียวข้องควรมีการสื่อสารผ่านทางสือ่สังคมออนไลน์ให้ตรงกับ
ความสนใจและความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทย เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับ 
การเลือกจดจําข้อมูลข่าวสาร โดยมีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือมี
จุดเด่น ในเรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจ, โปรโมช่ันส่วนลด, บทวิจารณ์แสดง
ความเห็นเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งจะทําให้ข้อมูลน้ัน ๆ เป็นที่จดจําได้ อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ 
การเปิดรับข้อมูลของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลที ่
ชอบท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปได้รู้จักและหนัมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากย่ิงขึ้น 

   5.3.1.2 จากการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข้อมูลการท่องเทีย่วเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และทศันคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก โดยมีความเห็นเรื่อง 
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ความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย แลว้หมายความถึงการมีสิทธ์ิในการเดินทางไปท่องเที่ยว 
ที่ใด เมื่อใดก็ได้ รวมถึงการทํากิจกรรมที่ตนเองช่ืนชอบ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการ 
องค์กรที่เก่ียวข้องจึงควรรณรงค์ให้ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวตระหนักและให้ความสําคญักับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทกุคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น รวมถึง 
ให้ความร่วมมอืกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและชุมชน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
   5.3.2.1 ควรศึกษาการเปิดรับข้อมูลผ่านสือ่สังคมออนไลน์ และทศันคติที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เน่ืองจาก
ผลการวิจัยคร้ังน้ี มีตัวแปรหลายองค์ประกอบที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงควร
ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกหรือเหตุผลที่ทําให้ตัวแปรเหล่าน้ันไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   5.3.2.2 ควรศึกษาการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของนักท่องเท่ียวชาวไทย เพ่ือการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดสําหรับการรองรับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงการเปิดรับข้อมูลผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามทวีปหรือสัญชาติได้อีกด้วย ผลการวิจัยสามารถ
นําไปใช้ในทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม เน่ืองจากมขี้อมูลรองรับ 
ซึ่งจะทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนเิวศ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

 
 
 แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจัดทําเพ่ือเป็น 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจัดทาํขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการศึกษา และจะใช้เป็นประโยชน์
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจริง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
    

นางสาวสุพรรษา บุบผาพันธ์ 
นักศึกษาปริญญาโท คณะบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 � ชาย      � หญิง 
2. อายุ 
 � 18 - 25 ปี      � 26 - 35 ปี     
 � 36 - 45 ปี     � 46 - 55 ปี    
 � 56 ปีขึ้นไป       
3. ระดับการศึกษา 
 � ตํ่ากว่าปริญญาตรี      � ปรญิญาตร ี    
 � ปริญญาโท     � สูงกว่าปริญญาโท 
4. อาชีพ 
 � นักเรียน/ นักศึกษา      � ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 � พนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน   � เจ้าของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ 
 � แม่บ้าน/ พ่อบ้าน     � อ่ืน ๆ โปรดระบุ…… 
5. รายได้ต่อเดือน 
 � ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  � 15,001 - 30,000 บาท 
 � 30,001-50,000 บาท   � 50,001 - 100,000 บาท 
 � 100,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ 
 
6. ใน 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 � แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (เช่น ชายหาด เกาะ นํ้าตก ถ้ํา ภูเขา) 
 � แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (เช่น แหล่งโบราณสถาน/วัตถุ อุทยานประวัติศาสตร์ 
วัด) 
 � แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (เช่น ตลาดนํ้า งานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ) 
 � แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ ให้ความบันเทิง (เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก) 
7. ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด  
 � วันหยุดนักขัตฤกษ์     � วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ 
 � วันธรรมดา     � โอกาสพิเศษ 
8. รูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยวที่ท่านใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด  
 � เคร่ืองบิน     � รถยนต์ส่วนตัว 
 � รถโดยสารสาธารณะ     � รถเช่า 
 � อ่ืน ๆ โปรดระบุ…… 
9. บุคคลที่ท่านร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยบ่อยที่สุด  
 � ไม่ม ี     � เพ่ือน 
 � คู่รัก     � คนที่ทํางาน 
 � ครอบครัว      � อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………. 
10. ประเภทของสถานที่พักที่ใช้บริการบ่อยที่สุด  
 � โรงแรมมาตรฐานระดับสากล (ที่พักที่ได้รับการยอมรับระดับสากล) 
 � โรงแรมทั่วไป (ที่พักที่มีสิง่อานวยความสะดวกพ้ืนฐาน ม ี10 ห้องขึ้นไป) 
 � เกสต์เฮาส์ (ที่พักท่ีเอาบ้านพักมาดัดแปลง เพ่ือแบ่งเป็นห้องให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก) 
 � โฮมสเตย์ (ที่พักที่นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันกับคนท้องถิ่น) 
 � โฮสเทล (ทีพั่กราคาประหยัดสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเพียงสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐาน) 
 � กางเต็นท์ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนเิวศผ่านสือ่สังคม
ออนไลน ์
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ 
 

การเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นสื่อสังคมออนไลน ์
ระดับความสาํคัญ 

มากที่สุด - นอ้ยที่สุด 
การเลือกเปิดรบัข้อมูลการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ (Selective Exposure) 
1. ท่านติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด 
1.1 เว็บไซต์องค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น การทอ่งเที่ยว 
     แห่งประเทศไทย (TAT), Unseen Tour Thailand, Travel  
     Daily Asia ฯลฯ 

5 4 3 2 1 

1.2 สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม ฯลฯ 5 4 3 2 1 
1.3 บล็อกการเขียนแสดงความเห็นและบอกเล่าประสบการณ์ เช่น 
     พันทิป, Trip advisor, EDT guide ฯลฯ 

5 4 3 2 1 

1.4 นิตยสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น นิตยสารเที่ยวรอบโลก นิตยสาร 
     เพ่ือนเดินทาง นิตยสาร Voyage นิตยสาร Travel & Leisure 
     ฯลฯ 

5 4 3 2 1 

1.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวของหน่วยงาน 
     การท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น Newsletter ของการท่องเที่ยว 
     แห่งประเทศไทย 

5 4 3 2 1 

การเลือกข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความสนใจ (Selective Attention) 
2. ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสนใจข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

การเปิดรับข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศผา่นสื่อสังคมออนไลน ์
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด - น้อยที่สุด 
2.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพและร่างกาย เช่น 
     อาบแดด อาบนํ้าแร่ สปา ฯลฯ 

5 4 3 2 1 

2.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือความร่ืนเริง ความสนุกสนาน 
     ความสดช่ืน เพ่ือการพักผ่อน 

5 4 3 2 1 

2.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทาง 
     กีฬา 

5 4 3 2 1 
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2.4 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา 5 4 3 2 1 
2.5 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพ่ือไปชมส่ิงที่แปลกใหม่ในแต่ละ 
     พ้ืนที ่หรือสถานที่ท่องเทีย่วตามความมีช่ือเสียง 

5 4 3 2 1 

การเลือกรับรูแ้ละตีความหมายของข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Selective Perception 
and Interpretation) 
3. ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่านมีความต้องการเลือกรับรู้และ 
   ตีความหมายข้อมูลข่าวสารประเภทดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
3.1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารแบบ 
     ปากต่อปาก (Word-of-mouth communications) เช่น  
     การแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นการท่องเท่ียวผ่าน 
     ทางเฟซบุ๊ก 

5 4 3 2 1 

3.2 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็น   
     และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหรือสนิค้าการท่องเที่ยวจาก 
     ผูม้ีอิทธิพลทางความคิดด้านการท่องเท่ียว (Opinion Leader) 

5 4 3 2 1 

3.3 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากการเปรียบเทียบซึ่งแสดง 
     ให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการบริการหรือสินค้า 
     การท่องเที่ยวน้ัน ๆ 

5 4 3 2 1 

3.4 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่เกิดจากองค์ประกอบรอบข้าง 
     ของสื่อ (Media Context) เช่น ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ 
     ในการนําเสนอข้อมูลข่าว 

5 4 3 2 1 

การเลือกจําขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้เปิดรบั (Selective Retention) 
4. ในการอ่านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ ท่านเลือกจดจําข้อมูลข่าวสาร 
   ประเภทดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 
4.1 โปรโมช่ันส่วนลดต่าง ๆ เช่น สถานที่พัก สถานที่เข้าชม ฯลฯ 5 4 3 2 1 
4.2 บทวิจารณ์แสดงความเห็นเรื่องการท่องเที่ยว 5 4 3 2 1 
4.3 เกร็ดความรู้หรือข้อแนะนําเรื่องการเดินทางการท่องเท่ียว 5 4 3 2 1 
4.4 โปรแกรมการท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 5 4 3 2 1 
4.5 ข่าวการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหรือเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน 
     เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับทศันคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ 
 

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านความเข้าใจ 
ระดับทศันคติ 

มากที่สุด - นอ้ยที่สุด 
1. การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ช่วยสร้างความเข้าใจอันดี 
   ระหว่างชุมชนกับนักท่องเท่ียว 

5 4 3 2 1 

2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      
3. ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าใจง่าย      

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านความรู้สึก 
ระดับทศันคติ 

มากที่สุด - นอ้ยที่สุด 
1. ทุกคนไม่มีสทิธ์ิที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ใด เมื่อใดกไ็ด้  
   ถึงแม้ว่าพวกเขาได้จ่ายเงินสําหรับซื้อประสบการณ์ส่วนตัว 

5 4 3 2 1 

2. ทุกคนไม่มีสทิธ์ิที่จะทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่พวกเขาช่ืนชอบใน 
   การท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

5 4 3 2 1 

3. ทุกคนไม่มีสทิธ์ิที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ไฟฟ้า ตาม 
   ความต้องการเมื่อไปท่องเท่ียว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถ 
   รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ 

5 4 3 2 1 

ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรม 
ระดับทศันคติ 

มากที่สุด - นอ้ยที่สุด 
1. ทุกคนต้องมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 5 4 3 2 1 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เรียนรู้และใกล้ชิดธรรมชาติ ช่วยทําให ้
   ท่านรักธรรมชาติมากข้ึน 

5 4 3 2 1 

3. การให้เงินสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็น 
   สิ่งที่เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

4. การซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นการช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชน 
   มีรายได้ 

5 4 3 2 1 

5. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถทําได้ง่าย 5 4 3 2 1 
6. ทุกครั้งที่เดินทางท่องเที่ยวท่านจะพยายามไม่รบกวน 
   สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

5 4 3 2 1 
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7. ท่านมักจะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการเลือกซื้อสินค้าทีผ่ลิตใน 
   ชุมชน 

5 4 3 2 1 

8. ท่านมักจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนของสถานที่ที ่
   ฉันจะไปท่องเท่ียว เพ่ือไม่ไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของเขา 

5 4 3 2 1 

9. ท่านยินดีที่จะมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกับองค์กรเก่ียวกับ 
   การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 4 3 2 1 

10. ถ้ามีโอกาสท่านจะแบ่งปันความรู้ให้กับคนอ่ืน เพ่ือให้เขาเข้าใจ 
     ความสําคญัของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

5 4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการตัดสินใจท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 คําตอบ 
 

การตัดสนิใจทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 
ระดับการตัดสนิใจ 

มากที่สุด - นอ้ยที่สุด 
1. ท่านมักท่องเที่ยวในที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ  
   ความสวยงาม และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 

2. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตของวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม 
   (ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบนิเวศ ธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม) เป็นสถานที่ทีท่่านมักเลือกไปเที่ยว 

5 4 3 2 1 

3. ท่านมักท่องเที่ยวในสภาพพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์และมคีวาม 
   เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 

4. ท่านมักเลือกไปสถานที่ทีท่่านสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้  
   เช่น เดินทางได้โดยรถประจําทาง หรือขับรถส่วนตัวเข้าพ้ืนที่ได้ 

5 4 3 2 1 

5. อัธยาศัยและการบริการของคนในท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรใน 
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพียงพอในการให้บริการด้าน 
   การท่องเที่ยว เป็นเหตุผลทีท่่านเลือกไปยังสถานที่น้ัน 

5 4 3 2 1 

 
 

***ผู้ทําวิจัยขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม*** 
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