
47

◆ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในภาคตะวันออก ◆ 
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาสื่อสารการตลาด	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

**	อาจารย์ที่ปรึกษา

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในภาคตะวันออก

Relationship of Media Exposure Behavior and 

Marketing Communication Factor to Travel Behavior 

of Teenager in Eastern Provinces of Thailand

วีระศักดิ์ ผลมาก Weerasak Polmark*

พรทิพย์ ชนะค้า Pornthip Chanaka**

บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร	 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในภาคตะวันออก

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 คือวัยรุ่นในภาคตะวันออกที่มีอายุระหว่าง	 18-25	 ปี	 จ�านวน	 400	 คน

โดยเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจัิย	คอื	แบบสอบถามและการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชงิปริมาณ	ได้แก่	ค่าความถ่ี	

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานในการอ้างอิงเพื่อหาค่าความ

เป็นจรงิของประชากร	ด้วยการทดสอบไคสแควร์	(Chi-square)	และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	

(One-way	ANOVA)	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเก่ียวกับการท่องเที่ยวของ

ภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมมากคือ	 สื่อสังคมออนไลน์

และรายการโทรทัศน์เก่ียวกับการแนะน�าการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อเรื่อง

การท่องเที่ยว	 4-6	 ชั่วโมง/คร้ัง	 และมีเหตุผลที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	 ปัจจัย

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมากที่สุดคือ	 ด้านการส่งเสริม

การตลาด	 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 และด้านสถานที่	 ตามล�าดับ	 ในส่วนของพฤติกรรม

การท่องเที่ยวพบว่า	 มีความถ่ีในการท่องเที่ยว	 3-4	 ครั้งต่อปี	 โดยนิยมไปกับครอบครัว	 และมีค่าใช้จ่าย	

1,000-5,000	บาทต่อครั้ง

	 และจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในภาคตะวันออก	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ

ระดับการศึกษา	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตนเอง	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	แหล่งที่มาของรายได้
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ของตนเอง	และอาชพีทีแ่ตกต่างกันน้ันจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกัน		โดยพฤตกิรรมการ

เปิดรับสื่อที่แตกต่างกัน	ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน	และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านสถานที่	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 เป็นส่วนส�าคัญในการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวของวัยรุ่นในภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ:	 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ,	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,	 พฤติกรรมการท่องเที่ยว,	 วัยรุ่นใน

	 ภาคตะวันออก

Abstract

 This research was aimed to 1) investigating teenager demographics in Eastern 

provinces of Thailand that affect travel behavior, 2) studying media exposure behavior 

that affect teenagers’ travel in Eastern provinces of Thailand, and 3) studying marketing 

communication factor that affect travel behavior of teenagers in Eastern provinces of 

Thailand. The research sample groups consisted of 400 teenagers, aged 18-25, in Eastern 

provinces of Thailand. The questionnaire was used as the study tool to collect data that 

were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square and 

One-way ANOVA.

 The research results revealed that the overall sampling groups were open to and 

affected by the media exposure of travel in Eastern provinces of Thailand at the highest level. 

The popular channels were the online social media and television programs about tourist 

attractions; most of them had frequency of media exposure of travel for 4-6 hours each 

time, their reason of exposure to media for travel was recreation. The factors of marketing 

communication that affected their travel decision for the eastern provinces were firstly

the the marketing promotion, secondly the products, thirdly the prices, and finally the

places. Regarding the travel behavior, their travel frequency were 3-4 times a year, 

traditionally with the family; their expenditure was between 1,00-5,000 baht each time. 

Hypothesis result revealed that 1) the characteristics of Eastern teenagers who differed in 

sex, age, education, personal monthly earning and their family average income, sources of 

income and occupations had different travel behaviors, 2) different media exposure behavior 

had different travel behavior, and 3) the factors of marketing mix in product, price, place and 

marketing promotion led to different travel decision of the teenagers in the eastern region. 

Keywords: Media Exposure Behavior, Marketing Communication Factor, Travel Behavior, 

 Teenager in Eastern Provinces of Thailand.
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บทน�ำ    

	 ภาคตะวันออกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญของประเทศไทย	 สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ภาคตะวันออกที่ว่า	 “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล	 แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ	 ฐาน

อุตสาหกรรม	 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน	 ประตูสู่

เศรษฐกิจโลก”	 (ส�านักงานสถิติจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออก,	 2558	 :	 1)	 โดยกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออก	 ประกอบด้วย	 จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	 ต้ังอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออกของประเทศไทย	เนือ้ทีท่ัง้หมด	17,072	ตารางกโิลเมตร	หรอื	10,670,000	ไร่	จังหวดัชลบุรี

มีระยะทางใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด	ประมาณ	81	กิโลเมตร	รองลงมา	คือ	จังหวัดระยอง	179	

กิโลเมตร	จังหวัดจันทบุรี	245	กิโลเมตร	และจังหวัดตราด	315	กิโลเมตร	ตามล�าดับ	โดยภาพรวม

ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	นับว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งในด้านรายได้และ

อัตราการเติบโตเฉลีย่ของรายได้จากการท่องเทีย่ว	ดังจะเหน็ได้จากจ�านวนนกัท่องเทีย่วสงูเป็นอันดับ	1	

ของประเทศ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2555	 ซ่ึงมีจ�านวนนักท่องเที่ยวรวม	 19,757,639	 คน	 รายได้จาก

การท่องเที่ยว	 สูงเป็นอันดับ	 2	 ของประเทศ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2555	 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม

140,046	 ล้านบาท	 โดยสัดส่วนของรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	 ระดับการ

ท่องเที่ยว	อยู่ในระดับนานาชาติ	และสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

	 เมือ่พจิารณาทรพัยากรด้านการท่องเทีย่วพืน้ทีใ่นเขตภาคตะวันออก	พบว่ามทีรพัยากรธรรมชาติ

ที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล	 หมู่เกาะ	 ป่าเขา	 แม่น�้าและพื้นที่ป่าชายเลน	 นับว่าสามารถเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบและต้ังอยู่ทั่วไปในทุกจังหวัด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดตราดที่มี

แหล่งท่องเทีย่วทัง้ทีเ่ป็นชายหาด	และหมูเ่กาะ	ซ่ึงเป็นจุดขายส�าคัญของจงัหวดั	นอกจากนีย้งัมอุีทยาน

แห่งชาติ	7	แห่ง	ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์	โบราณคดี	ศาสนา	และศิลปวัฒนธรรม	ส�าหรับ

แหล่งท่องเที่ยวประเภท	ประวัติศาสตร์	โบราณคดี	ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด

ชลบุรีและจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด	 ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น	 ได้แก่	 สวนสัตว	์

สวนสาธารณะ	 และสวนลักษณะพิเศษ	 (Theme	 Park)	 กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรีเช่นกัน

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ	 ได้แก่	 ท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 เชิงเกษตร

และเชิงสุขภาพ	มีมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี	 รองลงมา	คือ	จังหวัดระยอง	จันทบุรี	และจังหวัดตราด

ตามล�าดับ	(ส�านักงานสถิติจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออก,	2558	:	2-3)

	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับการท่องเที่ยวเพื่อใช้จ่ายในการเดินทาง	 รับประทานอาหาร	 และการจับจ่าย

ใช้สอยนั้น	 ในปัจจุบันพบว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเป็นคนวัยท�างาน	หรือผู้ที่มี

รายได้	 แต่ปัญหาที่ส�าคัญในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนได้นั้น	 ควรมี

การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในทุกช่วงวัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่นที่เป็นวัยก�าลังเรียนรู้
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และหากผู้ปกครองส่งเสริมเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนจะส่งผลดีให้อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวมีความเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น

	 จากการอ้างอิงของ	 Belch	 and	 Belch	 (2005	 อ้างถึงใน	 อัจฉรา	 นพวิญญูวงศ์,	 2550)

อธิบายว่า	 กลุ่มวัยรุ่นคือผู้ที่ค่อนข้างมีอ�านาจในการตัดสินใจซ้ือสูงและใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ

ซ้ือสั้น	 ไม่ค่อยพิจารณาเหตุผลในการเลือกซ้ือและบริการ	 เพราะรายได้ทั้งหมดส่วนใหญ่มาจาก

ผู้ปกครอง	โดยวัยรุน่มกัมพีฤติกรรมชอบรวมตัวกนัเป็นกลุม่ท�ากจิกรรม	ซ่ึงสมาชิกในกลุม่จะมอิีทธพิล

ในการสร้างค่านิยมและรูปแบบแนวคิดใหม่	เช่น	การแต่งตัวตามแฟชั่นนิยม	การเลือกท่องเที่ยวตาม

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	 รวมถึงชนิดและตรายี่ห้อของสินค้าที่จะเลือกซื้อ	หรือผู้ที่มีอิทธิพลทางอ้อม

อย่างเช่น	กลุม่ดาราและนกัแสดงทีวั่ยรุน่ช่ืนชอบทัง้ไทยและต่างประเทศ	ซ่ึงล้วนมอิีทธพิลทางอ้อมต่อ

การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ	

	 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นถือเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจ	 และมี

แนวโน้มโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการท่องเที่ยว	 รวมถึงเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจเลือกซ้ือง่ายและ

รวดเรว็	ดังนัน้ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาในพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่และปัจจยัการสือ่สารทางการ

ตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวของวยัรุ่นในภาคตะวนัออก	เพื่อน�าไปสู่การก�าหนด

กลยทุธ์ในการสือ่สารและกลยุทธ์ทางการตลาดให้มคีวามสอดคล้องกบัพฤติกรรมของวยัรุน่	ในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

วัตถุประสงค์  

	 1.	เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในภาคตะวันออก

	 2.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในภาคตะวันออก

		 3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ของวัยรุ่นในภาคตะวันออก
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กรอบแนวคิด  

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์

-	เพศ

-	อายุ

-	ระดับการศึกษา

-	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อ

-	สื่อที่เปิดรับเรื่องการท่องเที่ยวมากที่สุด

-	ความถี่ที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว

-	วันที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว

-	สถานที่ที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว

-	เหตุผลที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

-	ด้านผลิตภัณฑ์

-	ด้านราคาค่าใช้จ่าย

-	ด้านสถานที่

-	ด้านการส่งเสริมการตลาด

ปัจจัยกำรสื่อสำรกำรตลำด

-	การโฆษณา

-	การส่งเสริมการขาย

-	การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว

-	การขายโดยบุคคล

-	การตลาดเจาะตรง

พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว

-	 สถานท่ีท่องเท่ียวในภาคตะวันออกท่ี

	 ชื่นชอบมากที่สุด

-	 ความถี่ในการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

	 ต่อปี

-	 ผู้ที่ร่วมไปท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

-	 งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวในภาค

	 ตะวันออกต่อครั้ง

➤

➤

➤

➤
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ระเบียบวิธีกำรวิจัย  

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรทีศึ่กษาวจัิยในครัง้นี	้คือ	วยัรุน่ในภาคตะวันออกมอีายรุะหว่าง	18-25	ปี		ซ่ึงค�านวณ

จากประชากรทัง้หมดในภาคตะวันออกจ�านวน	3,381,719	คน	(กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย,	

2558)	โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	จ�านวน	400	คน	วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental	sampling)	ในทุกจังหวัดในภาคตะวันออก	ดังนี้

	 	 -	 จังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	100	คน	กระจายการแจกแบบสอบถามไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมที่มีชื่อเสียง	ได้แก่	ชายหาดบางแสน	ชายหาดพัทยา	ตลาดน�้าสี่ภาค	เป็นต้น

	 	 -	 จังหวัดระยอง	จ�านวน	100	คน	กระจายการแจกแบบสอบถามไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมที่มีชื่อเสียง	ได้แก่	เกาะเสม็ด	อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง	อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

หญ้า	เป็นต้น

	 	 -	 จังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	100	คน	กระจายการแจกแบบสอบถามไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมที่มีชื่อเสียง	 ได้แก่	ชายหาดเจ้าหลาว	อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล	ศาลสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช	เป็นต้น

	 	 -	 จังหวัดตราด	 จ�านวน	 100	 คน	 กระจายการแจกแบบสอบถามไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมที่มีชื่อเสียง	ได้แก่	เกาะช้าง	เกาะกูด	น�้าตกสะพานหิน	เป็นต้น

 2. กำรสร้ำงและพัฒนำคุณภำพเครื่องมือ

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 แบบสอบถามที่ทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้น	 เพื่อที่จะด�าเนินการ

ออกไปส�ารวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง	ซึ่งแบ่งออกเป็น	5	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถามใช้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของประชากร

โดยมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค�าตอบเดียว

	 ส่วนที	่2	ค�าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่		ใช้สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่

เรื่องการท่องเท่ียวของประชากร	 โดยมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด	 ได้แก่	 สื่อที่เปิดรับเรื่องการ

ท่องเที่ยวมากที่สุด	 ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว	 ความถี่ที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว

วันที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว	สถานที่ที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว	และเหตุผลที่เปิดรับสื่อเรื่อง

การท่องเที่ยว	ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค�าตอบเดียว	
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	 ส่วนที่	3	ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	โดยมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด	

ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านสถานที่	และด้านการส่งเสริมการตลาด	โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถเลอืกได้เพยีงค�าตอบเดียว	มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นข้อค�าถามแบบลเิคิร์ท	(Likert	Scale)	

แบ่งออกเป็น	5	ระดับ

	 ส่วนที่	 4	 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว	 ใช้สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของประชากร	โดยมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด	ได้แก่	สถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมาก

ที่สุด	ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี	ผู้ที่ร่วมไปท่องเที่ยว	และงบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่อครั้ง	

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค�าตอบเดียว

	 ส่วนที่	5	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 3. กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล

	 	 3.1	ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามท่ี

สร้างข้ึนในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม	 โดยผู้วิจัยกระจายแบบสอบถาม	 ไปยังกลุ่ม

ตัวอย่างทีเ่ป็นวยัรุน่ในภาคตะวันออกในจงัหวัด	ต่าง	ๆ 	ตามทีไ่ด้ก�าหนด	โดยแบ่งการเก็บข้อมลูจังหวดั

ละ	100	คน	บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด	และเมื่อผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลและรวบรวม

แบบสอบถามได้จึงมกีารน�ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถาม	จากนัน้น�ามาวิเคราะห์

ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป

	 	 3.2	ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	 ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์	 เอกสาร

ทางวิชาการ	ผลงานการวิจัยจากหน่วยงานต่าง	ๆ	เช่น	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ห้องสมุดมหาวิทยาลัย	

และแหล่งความรูอ่ื้น	ๆ 	รวมทัง้การสบืค้นข้อมลูเพิม่เติมจาก	Internet	ทีเ่กีย่วข้องและมคีวามน่าเช่ือถอื	

 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 	 4.1	สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	

	 	 	 4.1.1	ค่าความถ่ี	 และค่าร้อยละ	 ใช้อธิบายตัวแปรด้านคุณลักษณะทางประชากร

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	และตัวแปรด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากร	

	 	 	 4.1.2	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้อธิบายตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด

	 	 4.2	สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	ในการทดสอบสมมติฐาน	สถิติที่ใช้คือ

	 	 	 4.2.1	การทดสอบไคสแควร์	(Chi-square)	ส�าหรบัทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร

ระดับนามบัญญัติ	(Nominal)	หรือระดับล�าดับขั้น	(Ordinal)	2	ตัวแปร	ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่
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โดยในงานวิจัยนี้ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานที่	 1	 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในภาคตะวันออก

ทีแ่ตกต่างกนั	มพีฤติกรรมการท่องเทีย่วแตกต่างกัน	และทดสอบสมมติฐานที	่2	พฤติกรรมการเปิดรบั

สื่อของวัยรุ่นในภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน	มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน

	 	 	 4.2.2	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (one-way	 ANOVA)	 ซ่ึงเป็น

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า	 2	 กลุ่ม	 ซึ่งหากผลการทดสอบ

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จะท�าการทดสอบรายคู่	 โดยใช้วิธี	 LSD

(Least	Significant	Difference)	

ผลกำรวิจัย  

	 1.	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	52.75)	มีอายุ	24-25	ปี	(ร้อยละ	78.00)	

การศึกษาระดับปริญญาตรี	(ร้อยละ	60.25)	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตนเอง	15,000	บาท	ขึ้นไป	

(ร้อยละ	64.75)	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	100,001	บาท	ขึ้นไป	(ร้อยละ	38.50)	มีรายได้

จากการท�างานด้วยตนเอง	(ร้อยละ	86.50)	และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน	(ร้อยละ	43.25)

	 2.	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาคตะวันออกในภาพรวม	 อยู่ใน

ระดับที่มีการเปิดรับสื่อมากที่สุด	โดยพบว่า	สื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	Website	หรือ	Facebook	บน

คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการแนะน�าการท่องเที่ยว	 มีค่าเฉลี่ยการเปิดรับสื่อสูงสุด	 รองลงมาคือสื่อสังคม

ออนไลน์	Website	หรอื	Facebook	บนโทรศัพท์มอืถอืเกีย่วกบัการแนะน�าการท่องเทีย่ว		และรายการ

โทรทัศน์เกี่ยวกับการแนะน�าการท่องเที่ยว	 ตามล�าดับ	 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อเรื่อง

การท่องเที่ยว	4-6	ชั่วโมง/ครั้ง	และมีเหตุผลที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	

	 3.	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวใน

ภาคตะวันออก	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการส่งเสริม

การตลาด	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	และด้านสถานที่	ตามล�าดับ	โดย

ในแต่ละด้านมีรายละเอียดสรุปได้	ดังนี้

	 	 3.1	ด้านผลิตภัณฑ์	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	

ประเด็นเรื่อง	 ภาคตะวันออกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 รองลงมาคือ	 สถานที่

ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก	 มีการให้บริการที่ดี	 ภาคตะวันออกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย	

ภาคตะวันออกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่	 โดยตลอด	 และภาคตะวันออกมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในการท่องเที่ยว	ตามล�าดับ
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	 	 3.2	ด้านราคา	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	ประเด็น

เรื่อง	 การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมีการแสดงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 รองลงมาคือ

การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมีรูปแบบการช�าระเงินที่หลากหลาย	เช่น	เงินสด	บัตรเครดิต	เป็นต้น

การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล	 การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมีค่า

ครองชีพต�่าและการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าที่อื่น	ตามล�าดับ

	 	 3.3	ด้านสถานที่	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ประเด็นเรือ่ง	ภาคตะวันออกมโีรงแรม	ทีพ่กั	หลากหลาย	สะดวกสบาย	และมคุีณภาพ	มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	

รองลงมาคือ	 ภาคตะวันออกมีสถานท่ีท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทาง	 ภาคตะวันออกมีจุดแวะพัก

การเดินทางบริการให้แก่นักท่องเที่ยว	 มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายทั้งรถประจ�าทาง	 รถยนต์

ส่วนตัว	เป็นต้น	และภาคตะวันออกมีเอเยนซี่ทัวร์ช่วยดูแลนักท่องเที่ยว	ตามล�าดับ

	 	 3.4	ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	 ประเด็นเรื่อง	 ภาคตะวันออกมีการลดราคาโรงแรมและค่าที่พักให้แก่นักท่องเที่ยว	 มีค่าเฉลี่ย

สงูสดุ	รองลงมาคือภาคตะวนัออกมกีารจัดการส่งเสรมิการขายของสถานทีท่่องเทีย่วให้แก่นกัท่องเท่ียว	

ภาคตะวันออกมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาท่องเที่ยวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	 หนังสือพิมพ์	

นิตยสาร	ภาคตะวันออกมีการลดราคาค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ภาคตะวันออกมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาท่องเที่ยวทั้งวิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน	 ๆ	 ส�าหรับ

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาท่องเที่ยวผ่านโทรทัศน์	 และภาคตะวันออกมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	Website	หรือ	Facebook	เป็นต้น	

ตามล�าดับ

	 4.	สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ	5	อันดับแรก	ได้แก่	ชอบการเลือก

ซ้ือของในห้างสรรพสินค้า	 ชอบการถ่ายรูปที่สวนน�้า	 ชอบการเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า	 ชอบการ

รบัประทานอาหารทีต่ลาดน�า้	และชอบการเดินเล่นชมธรรมชาติชายทะเล	โดยส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการ

ท่องเที่ยว	3	–	4	ครั้งต่อปี	(ร้อยละ	39.00)	นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว	(ร้อยละ	52.00)	และใช้

งบประมาณไปในการท่องเที่ยว	1,000-5,000	บาทต่อครั้ง	(ร้อยละ	36.50)

ผลทดสอบสมมติฐำน

	 สมมติฐานที่	1	ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน	มีพฤติกรรม

การท่องเที่ยวแตกต่างกัน	จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า	ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นใน

ภาคตะวันออก	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของตนเอง	รายได้เฉลีย่ต่อเดือน

ของครอบครัว	 แหล่งที่มาของรายได้ของตนเอง	 และอาชีพที่แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว	



56

◆ วีระศักดิ์ ผลมาก พรทิพย์ ชนะค้า ◆

ได้แก่	ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี	ผู้ที่ร่วมไปท่องเที่ยว	และงบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่อครั้ง	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 สมมติฐานที	่2	พฤติกรรมการเปิดรบัสือ่ของวยัรุน่ในภาคตะวันออกท่ีแตกต่างกนั	มพีฤติกรรม

การท่องเท่ียวแตกต่างกัน	 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า	 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นใน

ภาคตะวันออก	 ได้แก่	 ความถี่ที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว	 และเหตุผลที่เปิดรับสื่อเรื่องการ

ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว	 ได้แก่	 ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี	 ผู้ท่ีร่วมไป

ท่องเที่ยว	และงบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่อครั้ง	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 สมมติฐานที	่3	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละชนดิ	มนี�า้หนกัในการตัดสนิใจท่องเทีย่ว

ของวัยรุน่ในภาคตะวันออกแตกต่างกัน	ผลการทดสอบสมมติฐานสรปุได้ว่า	ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านสถานที่	และด้านการส่งเสริมการตลาด	มีน�้าหนักในการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวของวัยรุ่นในภาคตะวันออก	 ได้แก่	ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี	ผู้ที่ร่วมไปท่องเที่ยว	และ

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่อครั้ง	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรำยผล

 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการท่องเทีย่วของวยัรุน่ในภาคตะวนัออก	ผู้วจัิยมปีระเด็นอภิปรายผลการวจิยัเพิม่เติม	ดังนี	้

	 กลุม่ตัวอย่างมกีารเปิดรบัสือ่เรือ่งการท่องเทีย่วเก่ียวกับภาคตะวันออกในภาพรวมอยูใ่นระดับ

ที่มีการเปิดรับสื่อมากที่สุด	โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมมากในการเปิดรับสื่อ	คือ	สื่อสังคมออนไลน์	

เช่น	Website	หรอื	Facebook	บนคอมพวิเตอร์และโทรศัพท์มอืถอื	เก่ียวกับการแนะน�าการท่องเทีย่ว

และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	รวมถึงรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการแนะน�าการท่องเที่ยว	ซึ่งรูปแบบการ

แนะน�าดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว	 (Public	 Relations	 and	

Publicity)	ของหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	(IMC)	โดยการประชาสัมพันธ์และการเผย

แพร่ข่าวถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การไปยังสาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมาย	 ดังน้ัน

การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ข่าวจึงเป็นเครือ่งมอืสือ่สารท่ีส�าคัญทีส่ดุอย่างหนึง่ในกลุม่เครือ่งมอื

การสื่อสารต่าง	ๆ	ที่สามารถน�ามาใช้ในงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการสนับสนุน

การท่องเที่ยว	 นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว	 4-6	 ช่ัวโมง/ครั้ง

แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นในภาคตะวันออกมีการศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

โดยการเปิดรับสื่อมีลักษณะของการเปิดรับข้อมูลการท่องเที่ยวกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 แสดง
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ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกการเปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวีรวรรณ	แซ่จ๋าว	(2557)	ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของทัศนคติ

และความพงึพอใจในการเปิดรบัข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วผ่านสือ่อินเทอร์เน็ตทีม่ต่ีอ

พฤติกรรมการตัดสนิใจวางแผนการท่องเทีย่ว	ได้มกีารอธบิายว่า	ความรูส้กึพงึพอใจจากการเปิดการรบัรู้

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	 ซ่ึงล้วนมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการ

ตัดสินใจท่องเที่ยว	โดยตัวแปรด้านรูปแบบความน่าสนใจมีค่าขนาดอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผน

การตัดสินใจท่องเที่ยวมากที่สุดรองลงมาคือตัวแปรด้านการเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของเนื้อหา	

โดยล�าดับ	

	 ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของกลุ่ม

ตัวอย่างมนี�า้หนกัในการตัดสนิใจท่องเทีย่วของวยัรุน่ในภาคตะวนัออก	โดยผลการวจัิยพบว่าอันดับหนึง่	

คือ	ด้านการส่งเสริมการตลาด	รองลงมา	คือ	ด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	และด้านสถานที่	ตามล�าดับ	

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการลด	แลก	แจก	แถม	หรือกิจกรรมพิเศษของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของวัยรุ ่นภาคตะวันออก	 	สอดคล้องกับอดิศักด์ิ	

จ�าปาทอง	 และคณะ	 (2556)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผล

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล�าปาง	 โดยผลการวิจัยพบว่า	 การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดย

ส่วนใหญ่จะต่ืนตัวและคึกคักในช่วงฤดูหนาว	 พบว่า	 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	 เช่น	

หนงัสอืพมิพ์และนติยสารในอัตราท่ีน้อยลง	แต่การใช้สือ่ออนไลน์กลบัมแีนวโน้มทีส่งูขึน้	โดยมกีารน�าสือ่

สังคมออนไลน์มาใช้ในการสื่อสารทั้งด้านการส่งเสริมการตลาด	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคาและด้าน

สถานที่	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล�าปาง	โดยจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์

การท่องเทีย่วจงัหวดัล�าปาง	ในหวัข้อ	การผลติสือ่ออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจังหวดัล�าปาง	

เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดล�าปาง

	 ส�าหรับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ	5	อันดับแรก	 ได้แก่	 ชอบการ

เลือกซ้ือของในห้างสรรพสินค้า	 ชอบการถ่ายรูปที่สวนน�้า	 ชอบการเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า

ชอบการรับประทานอาหารที่ตลาดน�้า	 และชอบการเดินเล่นชมธรรมชาติชายทะเล	 โดยส่วนใหญ่มี

ความถีใ่นการท่องเทีย่ว	3	–	4	ครัง้ต่อปี	ส่วนใหญ่มกัจะเลอืกท่องเทีย่วกบัครอบครวั	และใช้งบประมาณ

ไปในการท่องเทีย่ว	1,000-5,000	บาทต่อครัง้	อีกทัง้ยังแสดงให้เหน็ว่าสถานทีท่่องเทีย่วและกจิกรรมที่

กลุม่ตัวอย่างช่ืนชอบเป็นอันดับต้น	ๆ 	นัน้	กลุม่ตัวอย่างเลอืกเป็นสถานทีท่่องเทีย่วและกจิกรรมทีอ่ยูใ่น

ห้างสรรพสนิค้า	ซ่ึงสอดคล้องกบักลุม่ตัวอย่างวัยรุน่ในภาคตะวันออกทีช่ื่นชอบท่องเทีย่วในห้างสรรพ

สินค้ามากกว่าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่น	ๆ	เช่น	ตลาดน�้า	อุทยานแห่งชาติ	ชายทะเล	เป็นต้น	

และกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการท่องเที่ยวและท�ากิจกรรมในห้างสรรพสินค้ามากที่สุดด้วย
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	 นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในภาคตะวันออก	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับ

การศึกษา	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตนเอง	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	แหล่งที่มาของรายได้

ของตนเอง	และอาชีพทีแ่ตกต่างกัน	มผีลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ว	ได้แก่	ความถีใ่นการท่องเทีย่วต่อปี	

ผู้ทีร่่วมไปท่องเทีย่ว	และงบประมาณทีใ่ช้ในการท่องเทีย่วต่อครัง้	แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ	0.05	แสดงให้เห็นว่ารายได้ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการท่องเที่ยว	ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่อยู ่ในช่วงของวัยรุ ่นนั้นถึงแม้จะยังไม่มีรายได้และงบประมาณส�าหรับการท่องเที่ยว

แต่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนั้นเป็นบุคคลท่ีสามารถตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวรวดเร็ว

หากมี	3	องค์ประกอบหลัก	คือ	ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส�าหรับการท่องเที่ยว	เวลาส�าหรับการท่องเที่ยว	และ

ความต้ังใจท่ีจะเดินทางมาท่องเที่ยว	 จะเป็นตัวก�าหนดที่ส�าคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยว	 โดยเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ	 การเรียนรู้และหาความรู้เพิ่มเติมหรือ

แม้กระทั่งเพื่อการสื่อสารกับบุคคลนอก	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	การจัดสัมมนาของแต่ละองค์กร

หรือการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างมิตรภาพระหว่างบุคคล	กลุ่มบุคคล	เป็นต้น	

	 ดังนัน้องค์ประกอบเหล่านีจึ้งเป็นกรอบก�าหนดทศิทาง	และขนาดของพฤติกรรมการท่องเทีย่ว

ให้แตกต่างกันออกไปตามข้อจ�ากัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่	กล่าวคือ	บุคคลที่มีรายได้หรือมีเวลาน้อย	หรือ

ไม่ต้ังใจทีจ่ะท่องเทีย่วย่อมสามารถท่องเท่ียวได้ใกล้และในเวลาสัน้เท่าน้ัน	แต่ในขณะทีค่นทีม่รีายได้สงู	

มีเวลามากและมีความตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกว่า	เป็นต้น

	 ส�าหรับการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า	 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นในภาคตะวันออก	

ได้แก่	ความถี่ที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยว	และเหตุผลที่เปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน	

มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว	ได้แก่	ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี	ผู้ที่ร่วมไปท่องเที่ยว	และงบประมาณ

ที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่อครั้ง	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงให้เห็นว่า	วัยรุ่น

ในภาคตะวันออกทีม่คีวามถีท่ีเ่ปิดรบัสือ่เรือ่งการท่องเทีย่ว	และเหตุผลทีเ่ปิดรบัสือ่เรือ่งการท่องเทีย่ว

ถอืเป็นสิง่จูงใจหรอืแรงกระตุ้นทีท่�าให้ความถีใ่นการท่องเทีย่วต่อปี	ผู้ทีร่่วมไปท่องเทีย่ว	และงบประมาณ

ทีใ่ช้ในการท่องเท่ียวต่อครัง้แตกต่างกัน	สอดคล้องกบัพชัิย	นริมานสกลุ	(2554)	ได้ศึกษาเรือ่ง	พฤติกรรม

การท่องเทีย่ว	การเปิดรบัข่าวสาร	การรบัรูภ้าพลกัษณ์	และการยอมรบัคุณค่าแบรนด์เมอืงท่องเทีย่วไทย	

ผลการวจัิยพบว่าผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารท่องเทีย่ว	การรบัรูภ้าพลกัษณ์แบรนด์

การยอมรบัคุณค่าแบรนด์และความต้องการท่องเท่ียวเมอืงท่องเทีย่วไทยของนกัท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะ

ทางประชากรที่แตกต่างกัน	พบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากร	ได้แก่	เพศ	อายุ	การศึกษา	

อาชีพ	รายได้	และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน	มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่องเที่ยว	มีการรับรู้

ภาพลักษณ์แบรนด์มีการยอมรับคุณค่าแบรนด์และมีความต้องการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวไทยที่

แตกต่างกัน	 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น	 เมื่อคนเรามีความ
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ต้องการเกดิขึน้แล้วจะกลายเป็นแรงกระตุ้นหรอืแรงจงูใจ	ให้แสดงพฤติกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการที่เกิดข้ึน	 เช่น	 เมื่อรับรู้ข่าวสารจากสื่อการท่องเที่ยวว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่หรือการ

ส่งเสริมการตลาดทั้งราคาที่พัก	ค่าตั๋วเครื่องบิน	จะส่งผลให้เป็นสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่ท�าให้ความถี่

ในการท่องเที่ยวและงบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน	เป็นต้น	

	 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	 ด้าน

ราคา	 ด้านสถานที่	 และด้านการส่งเสริมการตลาด	 มีน�้าหนักในการตัดสินใจท่องเที่ยวของวัยรุ่นใน

ภาคตะวันออก	ได้แก่	ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี	ผู้ที่ร่วมไปท่องเที่ยว	และงบประมาณที่ใช้ในการ

ท่องเทีย่วต่อครัง้	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	0.05	แสดงให้เหน็ว่า	ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการซ้ือ	 ก่อให้เกิดความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี	 ผู้ที่ร่วมไปท่องเที่ยว

และงบประมาณที่ใช้ในการท่องเท่ียวต่อครั้ง	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดร.ละเอียด	 ศิลาน้อย	

(2558)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว	

ในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 :	 กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์	 อ�าเภอบ้านนาสาร	

จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน	ีโดยพบว่า	ในการตัดสนิใจของนักท่องเทีย่วเพือ่เดินทางท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์	 อ�าเภอบ้านนาสาร	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 นั้นนักท่องเที่ยวที่มี	 ภูมิล�าเนา

เพศ	 การศึกษา	 รายได้	 และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั	ส่วนนกัท่องเทีย่วทีม่อีายุและอาชีพ	ทีแ่ตกต่างกันจะได้รบัอิทธพิลจากปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน	 และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในการเดินทางท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร	ได้แก่	ผลติภัณฑ์ในสวน	บคุลากรทีใ่ห้บรกิารในสวน	

กระบวนการท่องเที่ยวในสวน	ราคาสินค้าและบริการในสวน	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการ

ท่องเที่ยวภายในสวน	 การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของสวน	 และลักษณะทางกายภาพของสวน

ถือเป็นส่วนส�าคัญในการตัดสินใจในการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ

	 1.	จากผลการวิจัยที่พบว่าวัยรุ ่นในภาคตะวันออกมีการเปิดรับสื่อเรื่องการท่องเที่ยวใน

ภาคตะวันออกในภาพรวม	ใช้ช่องทางการเปิดรับสื่อมากที่สุด	คือ	สื่อสังคมออนไลน์	เพื่อค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับการแนะน�าการท่องเที่ยวหรือรายการโทรทัศน์ที่มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	

ที่พัก	ร้านอาหารรวมถึงการส่งเสริมการตลาด	เป็นต้น	

	 ดังนั้นหากผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกมีกลุ่มเป้าหมายเป็น

วัยรุ่นในพื้นที่จึงควรมุ่งเน้นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกผ่านทางสื่อ

สังคมออนไลน์	 เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดังกล่าว	ที่ส�าคัญควรมีการเพิ่มปริมาณ
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การให้ข้อมลูในเชิงข้อเทจ็จรงิ	เช่น	การรวิีวแนะน�าการท่องเท่ียว	การส่งเสรมิการขาย	เป็นต้น	เพือ่เพิม่

ความน่าสนใจให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

	 2.	จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจท่องเที่ยวใน

ภาคตะวันออกของกลุ่มตัวอย่าง	 อันดับหนึ่งคือ	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นในพื้นที่	 จึงควรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อดึงดูดความน่าสนใจและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่

	 3.	จากผลการวิจัยที่พบว่าลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในภาคตะวันออก	ได้แก่	เพศ	อายุ	

ระดับการศึกษา	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตนเอง	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว	แหล่งที่มาของ

รายได้ของตนเอง	 และอาชีพที่แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน	 ท�าให้ผู้วิจัยพบว่า

หากมีการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	 กลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจอีกกลุ่มคือ	 กลุ่มวัยท�างานที่มีอายุระหว่าง	

25-35	 ปี	 น่าจะเป็นกลุ ่มเป้าหมายหลักที่มีก�าลังสามารถตัดสินใจท่องเท่ียวและงบประมาณ

ของตนเอง	
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