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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อและความพึงพอใจตอการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดบุรีรัมย (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน (3) เปรียบเทียบความพึงพอใจการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน กลุมตัวอยาง 400 คน จากการสุมแบบสะดวก ในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คาความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวา 1) พฤติกรรมการใชสื่อ
กลุม ตัว อยา งสว นใหญใ ชสื่อ ออนไลนเพื่อ การทอ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมในจัง หวัด บุรีรัม ย โดยเฉลี่ย 5-7 ครั้ง ตอ สัป ดาห
มีระดับการใชบริการสื่อออนไลนเพื่อการคนหาขอมูลโดยเฉลี่ยครั้งละมากกวา 2-3 ชั่วโมง ในชวงเวลา 16.00 -20.00 น.
และความพึงพอใจตอการใชสื่อออนไลนอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของนัก ทอ งเที่ย วชาวไทยที่มีปจ จัย สว นบุค คลที่แ ตกตา งกัน มีค วามคิด เห็น ที่แ ตกตา งกัน อยา งมีนัย สํา คัญ ที่ร ะดับ .05
3) เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05
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Abstract
This research has its purposes as; (1) to study the behavior on media usage and satisfaction on
media usage for cultural tourism of Thai visitors in Buriram Province, (2 ) to compare the behavior on
media usage for cultural tourism of Thai visitors based on their different personal factors and (3 ) to
compare the satisfaction on media usage for cultural tourism of Thai visitors based on their different
personal factors. Samples were 400 people obtained by convenience sampling. Data were analyzed by
frequency, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The results were revealed that: 1) the
behavior on media usage found that most of sampling groups used online media for cultural tourism in
Buriram province at average 5-7 times per week, the level of their online service usage for searching
information was more than 2-3 hours a time at the duration between 4 to 8 pm. and their satisfactions of
online usage were in high level; 2) the comparison of behaviors on media usage for cultural tourism of
Thai visitors, with differences of personal factor, found that they had their opinions with statistically
significant difference of .05 levels and 3 ) the comparison of satisfactions on media usage for cultural
tourism of Thai visitors, with differences of personal factor, found that they had their opinions with
statistically significant difference of .05 levels.

Keywords: Behavior, Satisfaction, Cultural tourism
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บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีแหลงทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณ นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีประวัติศาสตรชาติไทย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงการดําเนินชีวิตซึ่งเปนเอกลักษณประจํา
ชาติที่ประเทศอื่นไมมีและชนชาติอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบไดเพราะมีเอกลักษณ ที่ไมเหมือนใครรวมถึงการที่มีแหลง
ทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติที่ยังความอุดมสมบูรณและสวยงามไมแพที่ใดในโลก การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ในปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งไดนําเอาภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมมาเปนผลิตภัณฑมากกวา
การผลิตที่ตองใชกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนทางหนึ่งที่รัฐบาลไทยให
ความสําคัญมาตั้งแตป 2530 โดยโครงการ Visit Thailand Year สรางรายไดใหแกประเทศไทยปละจํานวนมาก และยังชวย
ทําใหเกิดการจางงาน ชวยพัฒนาความเจริญของประเทศดวย ในป 2556 ไตรมาสที่ 1 พบวา มีนักทองเที่ยวจากประเทศใน
กลุมอาเซียน 1.56 ลานคนมาทองเที่ยวในประเทศไทย และจากการสํารวจความเห็นของนักทองเที่ยวตางชาติในไตรมาสที่ 4
ของป 2555 จํานวน 100 ราย พบวา นักทองเที่ยวรอยละ 63 เปนนักทองเที่ยวที่เคยมาประเทศไทยแลว (Repeat Visitors)
โดยกิจกรรมที่ทําสวนใหญ ไดแก การทองเที่ยวชมสถานที่ทางวัฒนธรรม (สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2555)
จังหวัดบุรีรัมย ถือเปนจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ภายใตโครงการเมืองตองหาม...พลาด ตามแนวคิด
ปทองเที่ยววิถีไทยในป 2558 โดยไดรับคัดสรร 12 เมืองจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเนนจุดเดนศักยภาพของจังหวัดที่มี
ความพรอม ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายทางการตลาดของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (กรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2558) จากรายงานสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย พบวาใน
ป 2556 มีนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว จํานวน 1,186,759 คน มีรายไดจากการทองเที่ยวเกือบ 1,500 ลานบาท
โดยสวนหนึ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย แตอยางไรก็ตาม
จากการที่หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแกคนในทองถิ่น ไดแก
ดานความรู ความเขาใจ ศักยภาพความรู ความสามารถดานการตอนรับ และความสามารถดานการจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แตก็ยังขาดการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวอีกหลายปจจัย โดยเฉพาะฐานขอมูลและสื่อโฆษณา
ประชาสัม พัน ธที่นํา เสนอขอ มูล สถานที่ทอ งเที่ย วที่จํา เปน ซึ่ง การทอ งเที่ย วแหง ประเทศไทย สํา นัก งานนครราชสีม า
ไดเสนอแนะในการศึ ก ษาการรับ รู ข อ มู ล ข าวสารและพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วของนั ก ท อ งเที่ ย วว าควรมี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวดวยการเผยแพรขอมูลทางสื่อออนไลน เพราะปจจุบันสื่อออนไลนกําลังไดรับความนิยมมาก
และสามารถบอกตอๆ ไปยังกลุมเพื่อนและกลุมอื่นๆไดสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ภัคณิษา อภิศุภกรกุล (2559) จากการศึกษา
พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย พบวา สื่อที่นักทองเที่ยวมีแรงจูงใจในการรับรูขาวสาร
การท อ งเที่ ยวมากที่ สุ ด คือ สื่ อ อิ น เตอรเน็ ต ซึ่ งแสดงให เห็ น วาการใช สื่อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ การท อ งเที่ ย วจะช วยให
นักทองเที่ยวเกิดความสนใจ มีความเขาใจในแหลงทองเที่ยว และเกิดความพอใจในการทองเที่ยวจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองศึกษา
การพัฒ นาสื่อการทองเที่ย วเชิง วัฒ นธรรม เพราะวาแมวา จังหวัด บุรีรัมยจะมีสถานที่ทอ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแหง
แตยังมิไดมีการประชาสัมพันธอยางแพรหลาย และทําใหนักทองเที่ยวมีความรู ความเขาใจ ความตระหนักในความสําคัญของ
วัฒนธรรมในแตละแหลงทองเที่ยวอยางถองแท
จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา สื่อออนไลนไดกลายเปนแหลงขอมูลที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังนั้นการใชสื่อออนไลนในการโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย
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จึงเปนแนวทางในการใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธที่จะกอใหเกิดประโยชนแกการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง แตการ
จะใชสื่อออนไลนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธใหมีความเหมาะสมจําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสื่อ
ออนไลน ในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อและความพึงพอใจการ
ใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดบุรีรัมย เพื่อนําไปใชประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดบุรีรัมยใหแพรหลายตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อและความพึงพอใจในการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดบุรรี ัมย
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคล
ที่แตกตางกัน
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
1 .เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได

พฤติกรรมการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ความพึงพอใจตอการใชสื่อเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic Theory)
ลักษณะทางประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได รวมถึงลักษณะคอรบครัวเปนสิ่งที่ทําให
ผูบริโภคมีความแตกตางกันออกไป นวรัตน ลิขิตรานันท (2545 : 11-12) ไดกลาวถึงความแตกตางที่จะสงผลถึงการสือ่ สารดังนี้
1.1 อายุ (Age) เปนปจจัยหนึ่งทําใหบุคคลมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรมโดยทั่วแลวคนที่มี
อายุนอยกวามักจะมีความคิดเสรีนิยม ใจรอนและมองโลกในแงดี มากกวาคนที่มีอายุมากกวา
1.2 เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องของคิดคานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมไดกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไวแตกตางกันเพศหญิงจึงมักเปนคนที่ออนไหวงายและ
ถูกชักจูงไดงายกวาเพศชาย
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1.3 การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพทางการสื่อสารของผูรับสาร
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเนื่องจากคนเหลานี้มีความรูกวางขวางในหลายเรื่องมีความ
เขาใจศัพทมากและสามารถเขาใจสารไดดี แตคนเหลานี้มักไมเชื่ออะไรงายๆ ดังนั้นสารที่ไมมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ
มักจะถูกโตแยงจากคนเหลานี้จึงพบวาโดยทั่วไปแลวคนที่มีการศึกษาสูงมักใชสื่อมวลชนมากกวาผูที่มีการศึกษา
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากสื่อ (Media Exposure Theory)
ผูรับสารเปนผูที่กระตือรือรนในการเลือกเปดรับสื่อดวยตนเองในสวนของทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อก็
เชนกันเปนการมองในทิศทางเดียวกันกลาวคือ ผูรับสารจะใชสื่ออะไรก็ตามผูรบั สารจะเลือกสรรและแสวงหาขาวสารตามความ
ตองการหรือความคาดหวังที่แตกตางกันไป ในแตละคนผูรับสารมีกระบวนการเลือกสรรขาวสาร กระบวนการเลือกสรร
เปรียบเสมือนเครื่องกรอง การรับรูขาวสารของมนุษยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2535 : 15-16)
2.1 การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ คือ แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลง
ใดที่มีอยูดวยกัน
2.2 การเลือกรับรูหรือตีความ เปนกระบวนการกลั่นกรองชั้นตอมาเมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่ง
แหลงใดแลวก็ใชวาขาวสารนั้นจะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมณของผูรับสารทั้งหมด
2.3 การเลือกจดจํา เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจความตองการ ทัศนคติ
ฯลฯ ของตนเองและมักจะลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจ หรือไมเห็นดวยไดงาย
3. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวทางเชิงวัฒนธรรมหรือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อศึกษาและเรียนรูถึง
วิถีทางการดําเนินชีวิต ประวัติศาสตร ศิลปะ และเทศกาลงานประเพณีตางๆ ทั้งที่มีมานานแลวและที่จัดขึ้นเปนการเฉพาะหรือ
เปนการทองเที่ยวที่ใชวัฒนธรรมเปนวัตถุดิบหรือใชวัฒนธรรมเปนทรัพยากรการทองเที่ยว
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural based tourism) ประกอบดวย 1. การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
2. การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี 3. การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548: 25)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
บุรีรัมย ซึ่งไมทราบจํานวนนักทองเที่ยวที่แนนอน จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบจํานวนประชากรของ W.G.
Cocharan (Cochran, W.G. 1953) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีเลือกสุมแบบความสะดวก ใน
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 4 แหง คือ อุทยานประวัติศาสตรเขาพนมรุง อุทยานประวัติศาสตรเมืองต่ํา วัดปาเขานอย
และวัดเขากระโดง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวของวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว
มีทั้งคําถามปลายเปด และคําถามปลายปด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
บุรีรัมย โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 ตอนไดแก ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลพฤติกรรมการใชสื่ออินเตอรเน็ต ขอมูลความพึงพอใจ
การใชสื่ออินเตอรเน็ต และปญหาอุปสรรคในการสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คาแปรปรวนทางเดียว
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สรุปผลการวิจัย
1. พฤติ กรรมการใชสื่อเพื่ อการท องเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมของนั กท องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดบุรีรัมย พบวา กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญใชสื่อออนไลนเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมยโดยเฉลี่ย 5-7 ครั้งตอสัปดาห ระยะเวลาที่ใช
สื่อออนไลนเพื่อการทองเที่ยวในแตละครั้งมากกวา 2-3 ชั่วโมง และสวนใหญใชในชวงเวลา 16.00 -20.00 น.
2. ความพึงพอใจการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดบุรีรัมย พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชสื่อออนไลนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอมูลการทองเที่ยวมี
ความนาสนใจ และมีความรวดเร็วในการติดตอขอขอมูล
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดบุรีรัมยที่มี
ปจจัยสวนบุ คคลแตกต างกัน พบวา นักท องเที่ยวชาวไทยที่มี ปจจัยสวนบุ คคลแตกตางกันมีพ ฤติกรรมการใชสื่อเพื่ อการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ .05
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดบุรีรัมย
ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความพึงพอใจการใชสื่อเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชสื่อออนไลน
เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉลี่ย 5-7 ครั้งตอสัปดาห สวนใหญมีการใชสื่อครั้งละมากกวา 2-3ชั่วโมง และสวนใหญใช
ในชวงเวลา 16.00 -20.00 น. ทั้งนี้เนื่องจากยุคปจจุบันเปนยุคแหงโลกาภิวัฒน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีสวน
สําคัญในชีวิตประจําวัน การรับขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลนไดเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งการ
เขาถึงขอมูลผานสื่อออนไลนสามารถดูผานระบบคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือหรืออื่นๆ ที่สามารถรองรับระบบอินเตอรเน็ต
ทําใหผูบริโภคนิยมใชสื่อออนไลนทําธุรกรรมตางๆ สงผลทําใหมีความสะดวกและรวดเร็ว การทองเที่ยวก็ถือวาเปนภาคบริการ
ที่ผูบริโภคนิยมเขาไปคนหาขอ มูลผานสื่อออนไลนเพื่อพิจารณาเปนทางเลือกในการตัดสินใจทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
จึงทําใหการใชสื่อของนักทองเที่ยวมีความตองการใชบริการเกือบทุกวันและมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสื่อออนไลน
สามารถคนหาขอมูลไดสะดวกรวดเร็วบริการตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนิตวปยา แสงเย็นพันธุ (2554) ศึกษา
เรื่องผลของขอมูลจากสื่อออนไลนที่มีตอการตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา ผูตอบแบบสวนใหญใชสื่อ
ออนไลนเพื่อคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยว แสวงหาขอมูลการทองเที่ยว คนหาและเขาถึงขอมูล เนื่องจากความสะดวกในการ
เขาถึงขอมูลจากสื่อออนไลน
2. ความพึงพอใจในการใชสื่อเพื่อทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในจังหวัดบุรีรัมย พบวา มีความพึงพอใจตอการใชสื่อ
ออนไลนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอมูลการทองเที่ยวมีความนาสนใจ และมีความรวดเร็วในการติดตอขอ
ขอมูลเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศ ทั้งนี้เนื่องจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการใชสื่ออินเทอรเน็ตเกิดจากการเลือกรับ
ขอมูลที่มี ความน าสนใจตรงตามความต องการที่ ใหขอมู ลไดรวดเร็วเทานั้น เพราะในยุคป จจุบัน ขอมูลไดเผยแพรผานสื่ อ
อินเตอรเน็ตมาก ทําใหผูใชบริการไดรับความรวดเร็วในการใชประโยชนจากสื่อ ดังนั้นผูใชบริการมีทางเลือกในการเลือกและใช
ขอมูลที่ใหประโยชนและกอใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุดตอกิจกรรมตางๆ ของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนตรนภา
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กองงาม (2551) ศึกษาการเปดรับขาวสาร ความพึงพอใจและการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศ
ไทยของนัก ท องเที่ ยวชาวต างชาติในจั งหวัด เชียงใหม พบวา กลุม ตั วอยางมี ความพึ งพอใจจากการเลื อกใชบ ริก ารระบบ
สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยในดานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมในระดับมาก
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน
พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แตกตางกัน ทั้งนีเ้ นื่องจากลักษณะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได และอาชีพของแตละบุคคลเกิดจากใน
สภาพแวดลอม สังคม สิ่งตางๆ และปจจัยอื่น ยอมทําใหความสนใจและความชอบที่ตนตองการปรารถนาในการเรียนรูหรือการ
รับรูขอมูลขาวสารยอมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิตวปยา แสงเย็นพันธุ (2554) ศึกษาเรื่องผลของขอมูล
จากสื่อออนไลนที่มีตอการตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งพบวา อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดมีผลตอขอมูล
จากสื่อออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวในดานสวนประสมทางการตลาด
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชสื่อเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวน
บุคคลแตกตางกัน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความพึงพอใจการใชสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ ระดับ
การศึกษาที่มีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหมที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ
ที่กลาววา การเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวเปนไปเพื่อประโยชนและความพึงพอใจขึ้นอยู แตกตางกันไปตามลักษณะของบุคคล
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิตวปยา แสงเย็นพันธุ (2554) ศึกษาเรื่องผลของขอมูลจากสื่อออนไลนที่มีตอการตัดสินใจ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งพบวา เพศและระดับการศึกษามีผลตอขอมูลจากสื่อออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทองเที่ยวในดานกลยุทธการตลาดระบบสารสนเทศทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวรับทราบขอมูลการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางสื่ออินเตอรเน็ต จึงควรเพิ่ม
ชองทางโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น และตองปรับปรุงขอมูลที่ใชในการโฆษณา
ประชาสัมพันธใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลที่เปนปจจุบัน มีแรงจูงใจเกิดความสนใจในการเดินทาง
ทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมยมากยิ่งขึ้น
1.2 จากการศึกษาพบวา ขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวมีการใชเวลาในการคนหามากกวา
2 ชั่วโมง หนวยงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย จึงควรทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรมแกนักทองเที่ยว โดยสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ เชน
สื่อสารมวลชน สื่อบุคล สื่อแผนพับ เปนตน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความรู ความเพลิดเพลินในการทองเที่ยว เยี่ยมชมสถานที่
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งสถานที่ทองเที่ยวสําคัญอื่นๆ ดวย
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ตอไป
2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เลือกเก็บขอมูลเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปรียบเทียบเพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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2.2 เนื่ องจากเก็บ ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยเองซึ่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมคือ
แบบสอบถาม ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรทําการเก็บรวบรวมขอมูลทางอินเตอรเน็ต หรือการทําแบบสอบถามออนไลน
โดยการเขาไปกรอบแบบสอบถามในระบบสารสนเทศเพิ่มเติม
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