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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ
ผู้บริโภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมถึงการรับรู้ความนาเชื่อถือของแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอรืเน็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการบริษัทน าเที่ยวและเพ่ือ
ศึกษารูปแบบการจัดการของบริษัทน าเที่ยวที่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลจากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือว่าเป็น
อย่างไร ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการท าแบบประเมินผลจาก
แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ 
คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทน าเที่ยวและมีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต จ านวน 400 คน โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 1. การเก็บข้อมูลทั่วไปชนิดปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ  การศึกษา 
รายได้ และรายได้ 2.การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการ์และเพ่ือน 3.การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยด้านความ
เชี่ยวชาญ (Expertise) ด้านความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ด้านความเหมือน (Homophile) และ4.
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อบริการท่องเที่ยวจากบริษัทน าเที่ยว 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสาร
แบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากผู้มีประสบการณ์และเพ่ือนแตกต่างกันโดยปัจจัยด้านอายุ 
การศึกษาและรายได้ไม่มีผลต่อการรับรู้ด้านความเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทั้ งในด้านการรับรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ (Expertise) ผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ 
(Trustworthiness) หรือผู้ที่มีความเหมือน (Homophile) ในขณะที่อาชีพอ่ืนๆ เช่น ลูกจ้าง นักศึกษา       
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มีพฤติกรรมการรรับรู้ด้านความเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่แตกต่าง
กันในด้านความน่าเชื่อของแหล่งสารและด้านความเหมือน ขณะที่พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารและการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
จากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
บริการจากบริษัทน าเที่ยว 

ค าส าคัญ : การสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-WOM) ,การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร, ความตั้งใจซื้อบริการท่องเที่ยว 
 
 

Abstract 

The research of “The Influence of Electronic Word of Mouth (E-WOM) to making 
the decision for purchase travel program at travel agency” is aimed to study about 
Behavior of consumers seeking information on tourism resources of Electronic Word of 
Mouth including the perception of sources credibility that influence to make the decision 
to buy services from travel agents. Moreover, the research aimed to study in How the 
management system doing after their get the information for source credibility. 
 Form the research, Researcher study by assemble form 400 copies questionnaire 
in the ways of Accidental Sampling and the questionnaire divide by 4 parts that concern 
with demography and other part that concern with assumption for the research  and 
question concern with information seeking , Perception and Intention to making the 
decision for purchase travel program at travel agency. 

For summarize, Researcher met demography a bit affect to information seeking in 
every age range but in fact of education, income and occupation are difference. For age, 
education, income and in some occupation are not affect to perception source. About 
behavior of information seeking are relate with perception believe and perception relate 
with behavior to making the decision for purchase travel program at travel agency. 

Keywords: Electronic Word of Mouth (E-WOM), Information seeking Perception of Source 
Creditability, Intention to purchase 
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ความเป็นมา ความส าคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ 

การท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยมูลเหตุ
ที่ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบการหมุนเวียนรายได้ของประเทศที่ได้สร้างรายได้สูงถึงหลาย
ล้านบาทต่อปี หน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องจึงไม่ได้ละเลยที่จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของการ
ท่องเที่ยว ด้วยตัวเลขด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าอัตราการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
สูงขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2556 หรือมีมากถึง 1,087 ล้านคนทั่วโลก เมื่อเที่ยบกับปี 2555 ที่มีเพียงแค่ 1,000 
ล้านคนเท่านั้น และมีเงินสะพัดสูงถึง1,159ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีเพียง 1,078 ล้าน
เหรียญเท่านั้น (UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition) ในส่วนของประเทศไทยก็มีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเงินตราและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ   รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคม 
– เดือนธันวาคม ปี 2556 มีสูงถึง 1,171,651.42 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2557) 

ทั้งนี้จากผลการส ารวจด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยจากประชาชนที่มีอายุ 15  
ปีขึ้นไปทั่วประเทศช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557  โดยส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศปี 2556 เดินทางโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวและพักผ่อน มีจ านวนประชากรที่เดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 64.7 
จากประชากรส ารวจจ านวน 63,060 ราย ในขณะที่ปี 2555 มีผู้เดินทางท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 57.8  โดยผู้
ที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวในปี 2556 ได้ให้เหตุผลในการเลือกที่จะไม่เดินทางด้วย 5 เหตุผลประกอบด้วย  
ไม่มีเวลาว่างร้อยละ 55.4 ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอส าหรับการท างานร้อยละ 45.7 ไม่ชอบการเดินทางร้อยละ 
39.0 สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีร้อยละ 32.2 และมีปัญหาสุขภาพร้อยละ 25.2 ในขณะที่สถิติการเดินทาง
ของประชากรเพ่ือการไปท่องเที่ยวยังภูมิภาคอ่ืนๆช่วงปี 2555-2556  เพ่ิมขึ้นจากเดิม 5,721,485 คนเป็น 
5,969,913  คน  (การส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2557 สนง.สถิติแห่งชาติ
กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

ดังนั้นคงปฏิเสธไม่ได้เลยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเองต่างต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพ่ือการ
แข่งขันกันในภาคธุรกิจและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นที่กล่าวขานถึงในใจของผู้บริโภคควบคู่
กับเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการวางแผนทางการสื่อสารการตลาดที่มีการแข่งขันกัน
อย่างเข้มข้น ซึ่งองค์กรธุรกิจน าเที่ยวเองต่างไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพยายามจัดหาวิธีการในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่หรือลูกค้าเดิมที่มีอยู่ในมือ อีกทั้งพยายามในการสร้างสรรแผนส่งเสริมการ
ขายที่ตรงใจและเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ด้วยวิธีการที่ตอบโจทย์และตรงใจมากที่สุด ตามยุคสมัยและ
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารต่อกันมากขึ้น หลายองค์กรธุรกิจน าเที่ยวได้เลือกใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) มา
เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายการรับรู้ต่อแบรนด์บริษัทน าเที่ยวของตนเองมากขึ้นด้วยเช่นกัน อาจจะ
ด้วยการสร้างแฟนเพจ (Fan page) บนสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ให้มีความเป็นสังคม 
(Community) เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้ามาค้นหาโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆตามแล้วแต่  
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ร่วมถึงได้เกิดสังคมการถ่ายทอดข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆผ่านสังคมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า 
เวปบล๊อก (Weblogs) บล๊อกเหล่านี้เป็นแหล่งที่บุคคลผู้ซึ่งมีประสบการณ์หรือเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลจาก
การท่องเที่ยวกับบริษัทน าเที่ยว สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และ/หรือประสบการณ์
การท่องเที่ยวทั้งในด้านที่ประทับและไม่ประทับใจได้ทั้งสิ้นโดยเวปบล๊อกที่ได้รับความสนใจ อาทิ ห้องบลู
แพนเน็ตจาก www.pantip.com , S travel จาก www.sanook.com หรือบล๊อกอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเช่น www.guidecenter.com , www.vacationzone.co.th  ซึ่งเป็นสังคมที่เกิดการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งสิ้นและล้วนแล้วได้ส่งผลถึงบริษัทน าเที่ยวได้ทั้งได้ด้านดีและด้านลบ แต่ยังไม่มี
บทสรุปใดๆ ที่สามารถให้ค าตอบได้ว่าการถ่ายทอดข้อมูลหรือบอกเล่าประสบการณ์ที่ประสบมาจากการ
ท่องเที่ยวโดยบริษัทน าเที่ยวได้ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อบริการจากบริษัทน าเที่ยวหรือไม่และแหล่ง
สารเหล่านี้มีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด  

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส ารวจจากกลุ่มคนต่างๆ พบว่าเพ่ือนและญาติ
เป็นแหล่งข้อมูลอันดับ 1 ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรม หรือรถเช่า ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ 43 ของผู้ส ารวจทั้งหมด โดยปัจจุบันนักการตลาดได้ยกให้การปฎิสัมพันธ์พูดคุยหรือการถ่ายทอด
ข้อมูลแบบปากต่อปากว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าทางการตลาด และเรียกการบริหารการตลาดแบบนี้ว่า 
“การตลาดแบบบอกต่อ” (Buzz Marketing) หรือ การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of  Mouth 
Marketing) ซึ่งต่อไปจากนี้จะใช้ตัวย่อว่า “ WOM ” รูปแบบการสื่อสารประเภทนี้ทรงอิทธิพลและส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการจากผู้ใกล้ชิดมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการได้รับข้อมูลจากการโฆษณา นอกจากนี้ การบอกต่อหรือ
แนะน าข้อมูลให้จากผู้ใกล้ชิดจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการง่ายขึ้น อีกทั้งท าให้มั่นใจที่จะซื้อ
หรือใช้บริการมากข้ึนนั้นเอง WOM ยังสามารถก่อให้เกิดการกระจายข่าวสารและข้อมูลได้ในวงกว้าง ดังนั้น
จึงถือได้ว่า WOM เป็นรูปแบบการสื่อสารที่สามารถสร้างยอดขายให้แก่องค์กรธุรกิจได้อย่างประหยัด  แต่ก็
อย่างก็ตามนักวิชาการการสื่อสารได้ถือว่าการสื่อสารแบบประเภทนี้ถือเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
เช่นกัน ฉะนั้น WOM อาจเป็นเหมือนดาบสองคมที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะหากการบริการเป็นที่น่าพึง
พอใจหรือท าให้เกิดความประทับใจกับผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะบอกต่อหรือกล่าวถึงอันเป็นผลดี่องค์กรทั้งสิ้น 
ซึ่งผู้บริโภคก็จะแปลงสภาพเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีในการแพร่กระจายข่าวสารให้กับองค์กรธุรกิจโดยที่
องค์กรธุรกิจนั้นไม่ต้องลงทุนใดๆเลย แต่ในทางกลับกันแล้ว WOM  ก็อาจสร้างผลเสียให้กับธุรกิจได้เช่นกัน 
หากผู้บริโภคได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านที่ไม่พ่ึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งการบอกต่อใน
ลักษณะนี้จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าการได้รับค าชมโดยไม่มีการควบคุมที่ดี 

ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีต่างได้เข้ามามีบทบาทมากมายต่อผู้บริโภคจนสามารถ
กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีนั้นได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถติดต่อ
พูดคุยสื่อสารกันข้ามอีกซีกหนึ่งของโลกได้ง่ายมากขึ้น สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือSmart Phone ร่วมถึงความกว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดของสังคมเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ตได้ก่อ
เกิดสังคมเครือข่ายที่สร้างความเกีย่วข้องของผู้คนที่มีท่ีมาจากความสนใจในเรื่องต่างๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน  
โดยมีเวปไซด์ (Website) หรือสังคมเครือข่าย (Community) ที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จัก เป็น
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ตัวกลางเชื่อมต่อคนแต่ละกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน  สิ่งเหล่านี้เองได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่  
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รุจหน้าไปอย่างรวดเร็ว ง่ายได้ และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ก่อให้การ
กระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยมีรูปแบบการกระจายไปในทุกทิศทาง อีกทั้งยังสามารถตอบ
รับข้อมูลและแลกปลี่ยนความคิดเห็นกลับไปมาได้แบบสองทิศทาง  ด้วยเหตุนี้รูปแบบการสื่อสารแบบเดิมที่
เรียกว่า “การสื่อสารแบบปากต่อปาก” (WOM) จึงได้ถูกพัฒนามาเป็น “การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่าน
สังคมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” หรือ “ Electronic Word Of Mouth”  ซึ่งต่อไปจากนี้จะใช้ตัวย่อว่า “ 
E-WOM ” อันจะเป็นวิธีที่ง่ายยิ่งขึ้นต่อทั้งผู้ที่ต้องการหาข้อมูลและผู้ต้องการรับข้อมูล ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ในข้างต้น 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงได้ยกรูปการสื่อสารแบบปากต่อปากหรือการสื่อสารแบบบอกต่อ
ผ่านสังคมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-WOM) มาเป็นปัจจัยทางการศึกษาค้นคว้าเพ่ือศึกษาว่าพฤติกรรม
การแสวงข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผู้บริโภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ส่งอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบริการจากบริษัทน าเที่ยวของผู้บริโภคหรือไม่ รวมถึงเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการจัดการของบริษัท
น าเที่ยวต่อการตอบสนองในข้อมูลจากแหล่งสารทีได้รับจากแหล่งข้อมูลในมุมมองของผู้ประกอบการว่า
ก่อให้เกิดปัจจัยหรืทฤษฎีเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานขององค์กรธุรกิจน าเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพต่อไปโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการน ามาใช้เพ่ือเป็นกรอบแนวความคิด
และแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 5 แนวคิดได้แก่ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking) 
2. แนวความคิดเรื่องผู้น าทางความคิดเห็น (Opinion Leaders) 
3. แนวความคิดด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลหรือแหล่งสาร (Source Credibility) 
4. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบปากต่อปากหรือแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ 

(Theory of Word of Mouth Communication or Buzz Communication) 
5. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผู้บริโภคจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกันและเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการของ
บริษัทน าเที่ยวที่ได้รับการตอบสนองข้อมูลจากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือว่าเป็นอย่างไร โดยตั้งสมมุติฐาน
ในการศึกษาไว่ทั้งสิ้น 4 สมมุติฐาน ได้แก่ 

สมมุติฐานที่ 1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่  2. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ         
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 
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สมมุติฐานที่ 3. พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผู้บริโภคจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อ
ปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

สมมุติฐานที่ 4. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบริการจากบริษัทน าเที่ยว 

วิธีการวิจัย 

ในการศึกษานี้ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้ศึกษาได้
ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดแยกประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลและชนิดของมูลไว้
ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร โดยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลฑุติภูมิ (Secondary 
Sources) โดยเลือกศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) และรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทสัมภาษณ์ 
และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 

2. แหล่งข้อมูลจากการส ารวจด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย 
โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งกลุ่มหมายนี้มาจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทน าเที่ยวและมีพฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้จัยได้ออกแบบสอบถามเพ่ือ
การรวบรวมข้อมูลตามวัตุประสงค์การวิจัยออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปชนิดปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ  การศึกษา รายได้ 
และรายได้  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยข้อที่ 2.1-2.5 ใช้รูปแบบค าถามแบบปลายเปิดโดยให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง
ที่สุดและในข้อที่ 2.6 ใช้รูปแบบค าถามแบบประเมินค่าแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Summate 
Rating Scale) ตามแนวความคิดของไลเคอรท์ (Likert Scale) ในแต่ละข้อมีค่าประเมินผลเป็น 5 
ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 9  ข้อ โดยใช้รูปแบบค าถามแบบประเมินค่าแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Summate Rating Scale) ตามแนวความคิดของไลเคอรท์ (Likert Scale) ในแต่ละข้อมีค่า
ประเมินผลเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อบริการท่องเที่ยว จ านวน 5 ข้อ โดย ใช้รูปแบบ
ค าถามแบบประเมินค่าแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Summate Rating Scale) ตามแนวความคิดของ
ไลเคอรท์ (Likert Scale) ในแต่ละข้อมีค่าประเมินผลเป็น 5 ระดับ  
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เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปประมวลผลข้อมูลหา
ค่าทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ในการทดสอบค่า
ความแตกต่างเป็นรายคู่ และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95 
ดังนั้นจะปฎิเสธสมมุติฐานหลัก (H_0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H_1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีน้อยกว่า .05 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการศึกษาพบว่า 
- เพศ  ไม่ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันโดยค่าเฉลี่ยนของเพศชายอยู่ที่ 

3.29 แลพเพศหญิงอยู่ที่ 3.47 ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
- ช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันได้ส่งผลให้เกิดการแสวงหาข่าวสารการรีวิวประสบการณ์การ

ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ที่แตกต่างกัน โดยช่วงอายุระหว่าง 26 -30 ปี มีการแสวงหาข้อสารจาก
แหล่งสารที่มีจากเพ่ือน ค่าเฉลี่ยสูงถึง 3.98 ในขณะที่ช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี เลือกแสวงหา
ข่าวสารจากแหล่งประเภทผู้มีประสบการณ์น้อยที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 อีกทั้งช่วงอายุที่
แตกต่างได้ส่งผลให้เกิดการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน โดย
ช่วงอายุ 31-35 เลือกการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่วงสารที่มีการรีวิวหรือโพสข้อมูลที่ผู้รีวิว
หลากหลายและเป็นจ านวนมากที่สุด 

- ระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันได้ส่งผลให้เกิดการแสวงหาข่าวสารการรีวิว
ประสบการณ์การท่องเที่ ยวกับบริษัททัวร์ที่แตกต่างกันโดยระดับการศึกษาที่ต่ าวก่ า
ระดับปณิญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด และอาจสามารถกล่าวได้ว่าผู้ที่มีระดีบการศึกษาสูงจะเกิดการแสวงหาข่าวสารยิ่งมากไปด้วย 
เช่นเดียวกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันได้ส่งผลให้การเกิดการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่
แตกต่างกัน 

- ช่วงรายได้ พบว่ารายได้ที่แตกต่างได้ส่งผลให้เกิดการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 
โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่15,000 -30,000 บาท เปรียบเทียบกับ 45,000-60,000 บาท ถือว่าเป็นช่วง
ที่ความแตกต่างกันมากที่สุดขณะที่รายได้ท่ีแตกต่างได้ส่งผลให้เกิดการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ที่แตกต่างกัน 

- อาชีพ พบว่าการประกอบอาชีพที่แตกต่างได้ส่งผลให้เกิดการแสวงหาข่าวสารการรีวิว
ประสบการณ์การท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจาก
พนักงานบริษัท รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ได้ประกอบอาชีพนั้น จะเกิดการแสวงหา
ข่าวสารมากที่สุด โดยในที่นี่อาชีพ อีกทั้งการประกอบอาชีพได้ที่แตกต่างกันได้ส่งผลให้เกิดการรับรู้
ข่าวสารจากแหล่งงข้อมูลที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารฯจากด้านความเหมือน (Homophile) กับผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่นอกเหนือจากที่ได้
ท าการศึกษา  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 เมื่อน าผลการศึกษาด้านการแสวงหาข่าวสารการรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวจาก 3 
ส่วนประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีประสบการณ์และเพ่ือนมาเปรียบเทียบกับการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้
ด้านความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จากส่วน 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ด้านความเชี่ยวชาญ (Expertise) ด้านความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness)  ด้านความ
เหมือน (Homophile) ดั่งสมมุติฐานการศึกษาท่ี 3 พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้ส่งผลต่อสมมุติฐาน
การศึกษาที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ทั้งในด้านอายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ โดยในแต่ละส่วนให้ส่งผลต่อตัวแปรไม่
มากก็น้อยแตกต่างกัน โดยผลการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แสดงให้เห็นเพศและสถานภาพต่างไม่ได้ส่งผลต่อ
การแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและด้านการรับรู้ด้านความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯทั้งสิ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล หากได้เพ่ิมการศึกษาเรื่องด้านนี้ต่อไปในเชิงคุณภาพ เพ่ือขยายผลในเชิงลึก อาจด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) หรือเจาะกลุ่มสนทนา (Focus Group) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลมากขึ้น 

2. การศึกษาในครั้งต่อไปอาจขยายผลไปถึงช่องทางของสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือวัดผล
ประสิทธิภาพที่ส่งผลต่ออิทธิพลในการตัดสินเลือกซื้อบริการจากบริษัทน าเที่ยว เพ่ือขยายผลทาง
การศึกษา 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจให้มีการเสนอความคิดเห็นในแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาหรือเข้าถึงและเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการขยายผลมากข้ึน 
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การส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2556.ส านักงานสถิติแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย , 2556 

ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์.การสื่อสารแบบบอกต่อธุรกิจไทย .วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551. 

ชนิดา พัฒนกิตวรกุล.E-word of mouth มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ต 
กรณีศึกษา E-marketplace ในประเทศไทย .สารนิพนธ์ปริญญามห าบัณฑิต .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 

ธวัชชัย กลิ่นนาค. การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์คุรุศาสตร์
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 



 
3-26 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

 

ธันย์ชนก อนุศาสตร์. ทัศนะของผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสารน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2554 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.การตลาดส าหรับการบริการ:แนวคิดและกลยุทธ์.กรุง เทพ :ส านักพิมพ์แห่งมหา
จุฬาลงกรณ,์ 2547 

นิตนา ฐามิตธนกร (2555). อิทธิพลของการบอกต่อบนโลกอินเตอร์เน็ต ,17-23.วารสารนักบริหาร. 
ส า นั ก พิ ม พ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก รุ ง เ ท พ สื บ ค้ น เ มื่ อ  9  กั น ย า ย น  2 5 5 7  จ า ก
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_12/pdf/aw03.pdf 

ฟันนี่ บิช. (2553) Viral Marketing การตลาดแบบปากต่อปาก ทุ่นแรงไม่เปลืองทุน. สืบค้นเมื่อ 11 
กันยายน 2557  จาก http://www.funnybiz.ws 

รายงานสรุปฉบับผู้บริหารโครงการส ารวจข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก (ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ช่วงเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 จาก
http://www.tourism.go.th 

รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557.กรกฎาคม 2557 พิมพ์ครั้งที่1 . 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)  

รุจินันท์ คะเชนทร์ชา. อิทธิพลการสื่อสารแบบบอกต่อกับการตัดสินใจของผู้บริโภคในการรับบริการจาก
คลินิกความงาม: กรณีศึกษาของนิติพลคลินิก. สารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2549 

สุชิต ผลเจริญ.อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปาก, วารสารนักบริหาร. ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2557 จาก http://www.prthailand.com 

สุจิตรา ไชยจันทร์. พฤติกรรมการท่องเที่ยว การแสวงหาข่าวสารท่องเที่ยว และทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะ
ข่าวสารการท่องเที่ยวบนสื่ออนไลน์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 

อาภา เอราวัณ .บทบาทของการสื่อสารแบบบอกต่อในการตัดสินใจซื้อ (THE ROLE OF WORD-OF-
MOUTH COMMUNICATION IN PURCHASE DECISION) วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.คณะ
นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553 

อิสวัต อยู่วิวัฒน์.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2553 

อัจฉรา ทองศรี. การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารแบบบอกต่อเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ ในห้องเฉลิมไทย ของ www.pantip.com.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 



 
3-27 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

วิไลวรรณ ศรีชื่น. การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  โครงการประชุมเชิงวิชาการ SWUMBA Research 
Conference ครั้งที่ 3 , 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 

สถิติและพฤติกรรมการใช้งาน Social Network ของไทย พฤษภาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2557 
จาก http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-2014/ 

สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว (2556). จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2552  – 2556 (มกราคม – 
ธั น ว าคม ) . ก ระทรว งก ารท่ อ ง เที่ ย ว และกีฬา  สื บค้ น เมื่ อ  10  ตุ ล าคม  2557  จ าก
http://www.tourism.go.th 

Assael, H.1995. Consumer Behavior and marketing action, Cincinati,OH: South-Western 
Collage 

Mei-Hsin Wu (2013), Relationships among Source Credibility of Electronic Word of Mouth, 
Perceived Risk, and Consumer Behavior on Consumer Generated Media, University 
of Massachusetts Amherst,  MASTER OF SCIENCE Richins& Root-Shaffer,1987 
,quoted in Assael,1995UNWTO. (2014). UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition.
สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557 จาก http://mkt.unwto.org 

 
 


