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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบ
กับประเทศคู่แข่งในอาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนชาวจีนท่ีมีช่วงอายุ 18 - 35 ปี และพํานักอาศัย
อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครทั้ง 4 ของจีน ได้แก่ ปักกิ่ง ฉงชิ่ง ซ่างไห่ และเทียนจิน จํานวน 400 คน งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัย  
เชิงปริมาณ (quantitative research) เคร่ืองมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 

1.  สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซียของผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุดและน้อยท่ีสุด คือ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อเฉพาะกิจตามลําดับ 

2. การเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวทุกประเทศของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก
โดยเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด ( x TH = 3.96) รองลงมาคือ สื่อท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ( x SG = 3.90) และสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย ( x MA = 3.86) 
ตามลําดับ  

3. สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทย
3 อันดับแรก ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน และสื่อบุคคล ตามลําดับ แต่สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 3 อันดับแรก ไม่มีความ
แตกต่างกัน ดังนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน และสื่อโสตทัศน์ ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การเลือกให้ความสนใจ, สื่อ, ชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น, ท่องเท่ียว, อาเซียน 

Abstract 
This research studied selective attention towards media which has an impact on young-adult Chinese 

tourists’ decision making in traveling to Thailand and other ASEAN countries. The sample consisted of 400 
Chinese tourists who are 18-35 years old and live in four municipalities: Beijing, Chongqing, Shanghai, and 
Tianjin. This research was quantitative in nature. Questionnaires were employed to collect data. The results 
from both techniques were statistically analyzed in order to find the mean ( x ) and standard deviation (S.D.) 
and then proceeded to the content analysis. The research results are as follows: 
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  1. The media which has the most and the least impact on the respondents’ decision making in traveling 
to Thailand, Singapore, and Malaysia are the media on internet and specialization media, respectively. 
  2. The Selective attention towards media which has an impact on the respondents’ decision making is 
deemed ‘High’.  The respondents selectively pay attention to the media which has the most impact on their 
decision making in traveling to Thailand ( x TH = 3.96)   followed by the media which has an impact on their 
decision making in traveling to Singapore ( x SG = 3.90)  and Malaysia ( x MA = 3.86), respectively. 
  3. The top three forms of media which have an impact on decision making in traveling to Thailand (that 
the respondents selectively pay attention to) are the media on the internet, mass media, and personal media, 
respectively.  The top three forms of media which have an impact on the decision making in traveling to 
Singapore and Malaysia that the respondents selectively pay attention to are: The media on internet, mass 
media, and audio-visual media, respectively. 
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1. บทนํา 
   พฤติกรรมการเปิ ด รับสื่ อของนักท่องเ ท่ี ยวไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคและการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ยุค
อุตสาหกรรมมีการเพ่ิมข้ึนของประชากรอย่างรวดเร็ว มนุษย์
เ ร่ิมเดินทางจากถ่ินฐานเพ่ือไปเป็นเเรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ทําให้เกิดการติดต่อค้าขายระหว่างกลุ่มคน การ
สื่อสารแบบมวลชนจึงเกิดข้ึนในยุคนี้ เกิดการพัฒนาของ
เคร่ืองมือการสื่อสาร ไฟฟ้า โทรเลข วิทยุและโทรทัศน์ และการ
ก้าวหน้าทางการพิมพ์ พิมพ์ดีด จดหมายเเละพัสดุเป็นการ
สื่อสารในรูปแบบด้ังเดิมโดยใช้บริการในการส่งพัสดุหน่วยงาน
ในการบริการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โทรสาร พัฒนามาจากการ
สื่อสารประเภทโทรศัพท์ เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ
ตัวอักษร หรือข้อความไปยังผู้รับสารได้มากกว่าข้อมูลเพียง
อย่างเดียว [1] พัฒนาการของส่ือส่งผลต่อสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวไทยในปัจจุบัน เพราะการท่องเท่ียวมีความ
จําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสื่อท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวเพ่ือให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยพบว่า การได้รับข่าวสารด้านการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากเพื่อน
ฝูง ข่าวสารจากส่ือมวลชนและโฆษณาต่าง ๆ ยังมีไม่มากนัก 
[2] แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันว่า ไม่มีความหลากหลายและไม่ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
  ตลาดต่างประเทศสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไทยในปัจจุบัน คือ นักท่องเท่ียวชาวจีน ซ่ึงถือว่าเป็น
นักท่องเท่ียวท่ีมีความสําคัญต่อการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจไทย 
ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ [3] ได้สรุป
ข้อมูลทางสถิติไว้ว่า ประเทศยอดนิยมในภูมิภาคอาเซียนในการ

เดินทางท่องเท่ียวของชาวจีน ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซียเพราะประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่ม
ประเทศท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูงสุดของอาเซียนท้ังใน
ด้านจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเท่ียว หาก
พิจารณาเร่ืองช่ วงอายุของนักท่องเท่ียวชาวจีนพบว่า 
นักท่องเท่ียว Gen Y หรือท่ีเรียกว่า มิลเลนเนียล (millennial)  
ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18    -  35 ปี มีจํานวนมากข้ึนกว่า   
ร้อยละ 59  [4] อีกท้ังผู้ประกอบการโรงแรมเผยว่า จํานวน
นักท่องเท่ียวจีนในช่วงอายุ 35 ปี หรือตํ่ากว่ามีการขยายตัวข้ึน 
และมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีผู้ประกอบการโรงแรมรายงานว่า มี
นักท่องเท่ียวกลุ่มมิลเลนเนียลชาวจีนเข้าพักเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
78 [5] 
  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาในข้างต้นสรุปได้ว่า สื่อต่าง ๆ มี
ผลต่อการเลือกตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวใน
ยุคปัจจุบันท่ีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนักท่องเท่ียวชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดหลักของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งใน
อาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์เร่ือง การใช้สื่อทางการตลาดท่องเท่ียวท่ีตรงกับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาการเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งใน
อาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
  การวิจัยคร้ังนี้ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี ้
  4.1 ทฤษฎีประเภทของสื่อ  
  Chuanchaiyakul [6] ได้อธิบายประเภทของสื่อต่าง ๆ 
ไว้ดังนี้ 
   4.1.1 สื่อมวลชน แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือหนังสือพิมพ์
ท้ังรายวันและนิตยสารท้ังรายสัปดาห์และรายปักษ์ และสื่อ
กระจายเสียงและแพร่ภาพ นอกจากวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์แล้วยังมีภาพยนตร์เป็นสื่อท่ีได้จัดทําเป็น
รายการภาพยนตร์เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
   4.1.2 สื่ออินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายนานาชาติท่ีเกิด
จากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวท้ังโลก 
หรือเครือข่ายสื่อสาร ซ่ึงเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ท้ังหมด
ท่ีต้องการเข้ามาในเครือข่าย 
   4.1.3 สื่อโสตทัศน์ คือ สื่อประชาพันธ์ท่ีมีการใช้ท้ัง
ภาพและเสียง 
   4.1.4 สื่อบุคคล เป็นวิธีการสื่อสารที่เก่าแก่ที่สุด 
ใช้กันต้ังแต่มีมนุษย์ข้ึนในโลก เป็นสื่อที่ใช้กันมากในกลุ่ม
ประชาชนท่ัวไป สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยคําพูด แบ่งออกเป็น 
2 แบบ คือ แบบท่ีเป็นทางการ (formal oral communication) 
เช่น การอภิปราย การบรรยาย การประชุม และแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ (informal oral communication) คือ การพูดจา
สนทนาต่าง ๆ 
   4.1.5 สื่อเฉพาะกิจ คือ  สื่อท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมี
เนื้อหาเฉพาะ และมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่ีผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม 
สื่อประเภทนี้ได้แก่ หนังสือ คู่มือ จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว 
ป้ายประกาศ โปสเตอร์ เอกสารแจก การจัดนิทรรศการ และ
การสาธิต เป็นต้น 

  4.2 ทฤษฎีการเปิดรับสื่อ (media exposure) 
Klapper [7] ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ
เปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้
ของมนุษย์ ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ข้ันตอนตามลําดับ
ต่อไปน้ี 
   4.2.1 การเปิดรับ (selective exposure) เป็นข้ันแรก
ในการเลือกช่องทางการสื่อสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและ
ข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย เช่น การเลือก
ซ้ือหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เป็นต้น 
   4.2.2 การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) 
บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเลือกให้ความสนใจสารจากแหล่งข่าวใด
แหล่งข่าวหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน 
เพื่อสนับสนุนทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ 
และหลีกเลี่ยงข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจ
หรือทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่แล้ว และมีแนวโน้มแสวงหาข่าวสารท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจนั้น (reinforcement information) 
มากกว่าท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขัดแย้งกับสิ่งท่ีกระทําลงไป 
   4.2.3 การเลือกรับรู้และตีความหมาย (selective 
perception and selective interpretation) เมื่อบุคคล
เปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว ผู้รับสารอาจมีการ
เลือกรับรู้ และเลือกตีความสารท่ีได้รับด้วยตามประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล 
   4.2.4 การเลือกจดจํา (selective retention) เม่ือ
ผ่านขั้นตอนของการเลือกเปิดรับสื่อทั้งหมด 3 ข้อแล้ว ก็จะ
เกิดการตีความข่าวสารไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับทัศนคติ 
และความเชื่อของบุคคล ยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสาร 
ในส่วนท่ีต้องการจดจําเข้าไว้เป็นประสบการณ์ และมักจะไม่
จดจําในสิ่งท่ีตนเองไม่สนใจ หรือขัดแย้งกับทัศนคติของตนเอง
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  การวิจัยคร้ังนี้ ไ ด้นําทฤษฎีประเภทของสื่อของ  
Chuanchaiyakul [6] และทฤษฎีการเปิดรับสื่อของ Klapper 
[7] มาพัฒนากรอบการวิจัยและเครื่องมือวิจัยสรุปได้ว่า 
ประเภทของสื่อมีผลต่อการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยว โดย
นักท่องเท่ียวจะเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีสนับสนุนแนวคิด
ของตนมากกว่าสื่อท่ีขัดแย้งต่อแนวคิดหลักของตนเอง 
นักท่องเท่ียวจะเกิดกระบวนการเปิดรับสื่อ การเลือกให้ความ
สนใจต่อสื่อท่ีตนเองสนใจ และการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ตามสื่อท่ีตนเลือกตามลําดับ 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบกับประเทศ
คู่แข่งในอาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น” เป็นวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชาชนชาวจีนท่ี
มีช่วงอายุ 18 - 35 ปี และต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครท้ัง 
4 ของจีน ได้แก่ ปักก่ิง ฉงชิ่ง ซ่างไห่ และเทียนจิน เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน 
ขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อม่ัน
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 [8] ผล
จากการคํานวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้
สํารองเผ่ือการสูญเสียของแบบสอบถามไว้ 15 ชุด ดังนั้นขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างรวมกับสํารองเผื่อการสูญเสียสําหรับการวิจัย
คร้ังนี้จึงเท่ากับ 400 คน 
  การสุ่มตัวอย่าง ขั้นแรกผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยแบบเจาะจง 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ เทศบาลนครท้ัง 4 
ของจีน ได้แก่ ปักก่ิง ฉงชิ่ง ซ่างไห่ และเทียนจิน ข้ันท่ี 2 ผู้วิจัย
ใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามพื้นท่ีท่ีเลือกไว้แบบโควตา 
(quota sampling) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน แบ่งออกเป็น
พ้ืนท่ีเทศบาลนครท้ัง 4 ของจีน จํานวนเทศบาลนครละ 100 
คน และในขั้นสุดท้ายผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม เฉลี่ยเพศชายและหญิงตามพ้ืนท่ีท่ี
กําหนด 
  5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ คือ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, 
น้อย, น้อยที่สุด ที่บอกระดับแรงจูงใจมากน้อย 5 ระดับ 
(Likert scale) การให้คะแนนในข้อความเป็น 5, 4, 3, 2, 1 
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามการเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
มาเลเซียของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ทําการ
เก็บข้อมูลด้วยทีมงาน ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครท้ัง 4 ของจีน ได้แก่ 
ปักก่ิง ฉงชิ่ง ซ่างไห่ และเทียนจิน แจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ี 
จํานวน 400 ชุด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านและตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยข้ันแรกทีมงานจะสอบถาม
เบื้องต้นว่า “ท่านรู้จักประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศมาเลเซียหรือไม่” หากผู้ตอบแบบสอบถามรู้จัก
ประเทศท้ังสามจึงสามารถตอบแบบสอบถามได้ หลังจากนั้นนํา
แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ลงรหัสข้อมูล 
และนําไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป 
  5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้ 
    5.4.1 แบบสอบถามข้อ มูล ท่ัว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
และการหาค่าร้อยละ นําเสนอในลักษณะความเรียง 
    5.4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เลือกสื่อของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต่อการเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย นําข้อมูล
มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   5.4.3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้วิจัย
ใช้วิธีวิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเหมือนกันหรือ
สอดคล้องกัน ทําการแจกแจงความถ่ี นําเสนอผลการวิเคราะห์
เป็นรายข้อพร้อมความถ่ี 
 
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง “การเลือกให้ความ
สนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย
เทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนของชาวจีนวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้น” มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 6.1 ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 
206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีอายุระหว่าง 27-35 ปี 
จํานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มีรายได้ระหว่าง 
2,000 - 4,000 หยวน (ประมาณ 11,000 - 22,000 บาท) 
จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 สถานภาพโสด จํานวน 
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287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุด คือ 
ปริญญาตรี จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
สอดคล้องกับการวิจัยเร่ือง The behavior of Chinese tourist 
who come to Thailand for tourist purpose [9] ท่ีกล่าว
ไว้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 6.2  ผลการวิเคราะห์การเลือกให้ความสนใจต่อสื่อ
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งในอาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งใน
อาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
  สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ สื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 และน้อยท่ีสุดคือ สื่อเฉพาะกิจ คิดเป็นร้อยละ 
3.5 สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวสิงคโปร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ สื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
47.5 และน้อยท่ีสุดคือ สื่อเฉพาะกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ
สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศมาเลเซียของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ สื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 51.2  และน้อยท่ีสุด  คือ สื่อเฉพาะกิจ คิดเป็นร้อยละ 
2.8 นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่า ชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
รับข้อมูลข่าวสารต่อการเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยจากส่ือ
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 15.3 มากกว่าประเทศสิงคโปร์ (ร้อยละ 
8.5) และประเทศมาเลเซีย (ร้อยละ 7.5) ถึง 1 เท่าตัว 
  กล่าวได้ว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อท่ีเข้าถึงได้ง่าย เช่น 
การติดต่อสื่อสาร การทําธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกซ้ือสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวต่าง ๆ หรือหากมี
ความสนใจหรือข้องใจในเรื่องใดก็สามารถค้นหาข้อมูลจากสื่อ
อินเทอร์เน็ตโดยมีท้ังข้อมูลท่ีมีการอ้างอิง มีความน่าเชื่อถือ 
และข้อมูลจากการแบ่งปันแสดงความคิดเห็น มีการโต้ตอบ
กันจนเกิดเป็นสังคมออนไลน์ข้ึนมา ซ่ึงสื่ออินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายนานาชาติท่ีเกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย 
รวมเป็นเครือข่ายเดียวท้ังโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซ่ึง
เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ท้ังหมดท่ีต้องการเข้ามาใน
เครือข่าย ทําให้ปัจจุบันการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสาร
กลายเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อทุกคนใน
ชีวิตประจําวันในยุคสมัยนี้ สอดคล้องกับเเนวคิดท่ีเก่ียวกับสื่อใหม่ 
[10] ท่ีว่าเป็นสื่อท่ีมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสื่อใหม่มีช่องทางการสื่อสารท่ีคล้ายคลึงกัน 

แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน เนื้อหา  และ
บริบท 
  จากผลการวิจัยอีกประการหน่ึง คือ การที่ชาวจีนวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นเลือกให้ความสนใจรับข้อมูลข่าวสารต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยจากส่ือบุคคลมากกว่าประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซีย เนื่องจากนักท่องเท่ียวชาวจีนนิยม
เดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและ
เอเชียเป็นเวลาหลายปี จึงทําให้เกิดสื่อบุคคลมากกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ สอดคล้องกับตัวเลขนักท่องเท่ียวปี 2012 ชาว
จีนเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเซียนรวมกันประมาณ 12.27 
ล้านคน ในจํานวนนี้นิยมเดินทางมาเมืองไทยมากที่สุด [11] 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวของไทยต้องให้
ความสําคัญต่อสื่อบุคคลท่ีเกิดจากการเดินทางท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมต้นของการส่ือสารการตลาดแบบปากต่อปาก (word 
of mouth) 
  ประเด็นท่ี 2 การเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งใน
อาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
  2.1 การเลือกให้ความสนใจต่อสื่อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งใน
อาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นรายประเทศพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวท้ังสามประเทศซ่ึงอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดท้ังหมด โดยประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x TH 
= 4.48) และรองลงมาคือ ประเทศสิงคโปร์ ( x SG = 4.40) 
และประเทศมาเลเซีย ( x MA = 4.29) ตามลําดับ ในทาง
ตรงกันข้ามผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อสื่อ
เฉพาะกิจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวท้ังสามประเทศ
น้อยท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดับปานกลางท้ังหมด โดยประเทศไทยมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x TH = 3.40) และรองลงมาคือ ประเทศ
สิงคโปร์ ( x SG = 3.31) และประเทศมาเลเซีย ( x MA = 3.03) 
ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 
 กล่าวได้ว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อท่ีเข้าถึงผู้รับสื่อได้
ง่ายและรวดเร็วท่ีสุด และยังมีการจัดทําสื่อท่ีสามารถกระตุ้น
ความอยากในการบริโภคข่าวสารมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ 
ในทางตรงกันข้ามสื่อเฉพาะกิจเป็นสื่อท่ีจัดทําข้ึนเป็นคร้ัง
คราว ความถ่ีท่ีจะเข้าถึงผู้รับสารจึงน้อยลงตามไปด้วย และ
เป็นการสื่อสารทางเดียวไม่ได้กระตุ้นความอยากในการ
บริโภคของผู้รับสารเท่าท่ีควร ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเท่ียว
ควรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหลักในการประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการกระจายข้อมูล 
ในวงกว้าง อีกท้ังสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองกระบวนการ 
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ประเภทของสื่อ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย 
x TH S.D. ระดับ x SG S.D. ระดับ x MA S.D. ระดับ 

1. สื่อมวลชน 4.37 0.670 มาก
ท่ีสุด 

4.19 1.243 มาก 4.22 0.935 มาก
ท่ีสุด 

2. สื่ออินเทอร์เน็ต 4.48 0.804 มาก
ท่ีสุด 

4.40 1.115 มาก
ท่ีสุด 

4.29 1.088 มาก
ท่ีสุด 

3. สื่อโสตทัศน์ 3.54 1.121 มาก 3.93 1.205 มาก 3.97 1.239 มาก 
4. สื่อบุคคล 4.02 0.833 มาก 3.65 1.205 มาก 3.81 1.101 มาก 
5. สื่อเฉพาะกิจ 3.40 1.208 ปาน

กลาง 
3.31 1.329 ปาน

กลาง 
3.03 1.202 ปาน

กลาง 
รวม 3.96 0.828 มาก 3.90 1.125 มาก 3.86 0.961 มาก 

 
เลือกสรร (selective processes) [12] ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคล
จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับสารด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน 
สาเหตุประการหนึ่งคือ สาเหตุจากตัวสื่อซ่ึงมีลักษณะการ
กระตุ้น ชี้นํา ทําให้ผู้รับข่าวสารต้องการได้รับข่าวสารนั้น ๆ 
  2.2 การเปรียบเทียบการเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบกับประเทศ
คู่แข่งในอาเซียนของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นรายประเภทสื่อ 
เม่ือพิจารณารายประเทศพบว่า อันดับของสื่อมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความสนใจ
แตกต่างกัน ดังนี้  สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อการเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน 
และสื่อบุคคล ตามลําดับ แต่สื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 3 
อันดับแรก ไม่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต 
สื่อมวลชน และสื่อโสตทัศน์ ตามลําดับ 
 ผู้ วิ จั ย มีความเ ห็น ว่า  สื่ อ มีผล ต่อการ ตัดสิน ใจ
ท่องเที่ยวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความสนใจต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวมีความแตกต่างกันตามการเลือกรับสาร 
จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า การท่ีประเทศไทยใช้
การโฆษณาประชาสัมพันธ์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาด
เป้าหมายได้มากท่ีสุด และสร้างความแตกต่างจากอีกสอง
ประเทศด้วยสื่อบุคคล หากวิเคราะห์รายประเภทสื่อพบว่า 
แต่ละประเภทสื่อมีความโดดเด่นหรือข้อดีท่ีชัดเจน ดังนี้ สื่อ
อินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง สื่อมวลชน
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และสื่อบุคคล
เป็นสื่อท่ีสร้างความน่าเชื่อถือ สามารถชักจูงผู้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้ง่ายท่ีสุด นอกจากนี้ประเภทของส่ือท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเท่ียวของประเทศไทยต้องมุ่งความสนใจในการทํา
การตลาดเป็นหลักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น คือ สื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชน เช่น ภาพยนตร์
หรือละครไทย เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดการสื่อสารการตลาดได้
ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิด
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร [13] ท่ีสรุปไว้ว่า ความคาดหวัง
ของผู้รับสารต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนน้ัน ผู้รับ
สารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวจาก
สื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้รับสารเองได้ 
ผลท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เจตคติ 
ลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมบางประการของผู้รับสารได้ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเร่ือง ประเภทของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล [14] ท่ีกล่าวไว้ว่า การสื่อสารระหว่างบุคคล
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การติดต่อทางตรง (direct contact) 
เป็นการกระจายข่าวสารโดยตรงกับผู้ รับสารเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ และการติดต่อผ่านกลุ่มอ้างอิง (group contact of 
communication public) ซ่ึงมีอํานาจดึงดูดใจหรือมีผลต่อ
การรับสารของผู้รับสาร ดังนั้นหากกลุ่มอ้างอิงมีความสนใจ
ประเด็นเดียวกัน ผู้รับสารภายในกลุ่มส่วนมากจะมีความเห็น
ตรงหรือสอดคล้องกันในประเด็นนั้นเช่นเดียวกัน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยควรเน้นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยผ่าน
สื่อมวลชน เช่น ภาพยนตร์หรือละครไทย เนื่องจากสื่อ
ดังกล่าวค่อนข้างท่ีจะเป็นท่ีนิยมในประเทศจีน   
  7.2 ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวควรส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเน้นการใช้ 
social media ต่าง  ๆ เชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทางที่ชาวจีน

ตารางท่ี 1 การเลือกให้ความสนใจต่อสื่อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนของ 
    ชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นรายประเทศ 
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สามารถเข้าถึงได้ เช่น การเชิญชวนนักท่องเท่ียวจีนหรือ
บล็อกเกอร์ให้รีวิวตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศจีน 
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