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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต ความ

น่าเชื่อถือ การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ และพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยว่าเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจ (Survey Research) 
ด้วยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) เป็น
ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน(Inferential 
Statistic) โดยใช้สถิติความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน20,001 – 30,000 
บาท เป็นพนักงานเอกชน ในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิตสามรถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
เรียนรู้สังคมใหม่ 2) กลุ่มคนร่วมสมัย 3) กลุ่มครอบครัวสุขสันต์ 4) กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ 5) กลุ่ม
ประวัติศาสตร์การเมือง 6) กลุ่มรักศิลปะ และ 7) กลุ่มก้าวทันโลก โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจท่องเที่ยว นอกจากนี้ความน่าเชื่อถือและการรับรู้
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเช่นกัน 

ค าส าคัญ:  รูปแบบการด าเนินชีวิต, ความน่าเชื่อถือ, การรับรู้ข้อมลูการท่องเที่ยว, พฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว 
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Abstract 
This study aims at examining the relationship between lifestyle, creditability, 

perception on online travel information and behaviors of Thai tourists towards decision 
making on travelling. The quantitative research was done by a survey method. 400 sets of 
survey questionnaires were distributed to Thai tourists and the analysis utilized 
Descriptive Statistics in frequency and percentage. Also, the analysis applied Inferential 
Statistics by using Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  

The result of the study reveals that most of the survey respondents were women. 
They were single, holding a Bachelor Degree, and working for private companies with 
monthly income ranging from 20,001 to 30,000 Thai Baht. Their lifestyle characteristics 
can be categorized into 7 types: 1) New social learner 2) Contemporary person 3) Family-
oriented person 4) Pilgrimage-oriented person 5) History and Politics person 6) Arts person 
7) Generation C. Moreover, lifestyle of Thai tourists had a positive relationship with 
behavior of Thai tourists’ decision on travelling. Nevertheless, the study outcome proved 
that creditability and perception towards travel information from social media enhanced 
positive relationship with their traveling decision as well. 
Keyword: Lifestyle, Credibility, Perception online travel information and Credibility and 
behavior of Thai tourist’ decision for tourism 

 

บทน า 
ยุคของสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเครือข่ายสังคม

ออนไลน์(Online Social Network) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล
ในโลกอินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเน้น ไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ข้อมูล ตามประโยชน์กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน จนในปัจจุบันนักการตลาดได้มอง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อใหม่ประเภทหนึ่ง โดยพวกเขาเปลี่ยนจากการเรียกเครือข่ายสังคมออนไลน์
มาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่เป็นที่นิยมมากจน
กลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือน
เป็นบริการพ้ืนฐานของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถแสดงตนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป  โดยการสร้างหน้าต่างหรือ
เว็บไซต์(Web Page) ของตัวเองและอนุญาตให้ผู้อ่ืนที่ใช้บริการเครือข่ายเดียวกัน  เข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์การณ์กับผู้ใช้นั่นๆ ได้ (ปณิชา นิติพรมงคล,2012) จากที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสรุปผลส ารวจพฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตของปีพ.ศ. 2558 สรุปผลส ารวจไว้ว่าภาพรวมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มักจะท า
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กิจกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ดังนี้ อันดับ 1 ใช้สืบค้นข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 62.2  อันดับ 2 ใช้เพ่ือรับ-ส่ง
อีเมล คิดเป็นร้อยละ 53.7 อันดับ 3 ใช้ติดต่อข้อมูลสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
คิดเป็นร้อยละ 45.3 อันดับที่ 4 ใช้อ่าน/ติดตามข่าวสาร/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 40.7 
และอันดับที่5 ใช้ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยุออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 42.20 โดยข้อมูลการท่องเที่ยวมี
การสืบค้นเป็นอันดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 23.2  

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับ  1 ของโลก โดยทาง
องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization: UNWTO) รายงานว่าปี 
พ.ศ. 2558(เดือนมกราคม-เดือนเมษายน) มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกรวม
ทั้งสิ้น 332 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ. 2557 จ านวน 14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4  รวมไปถึงผลส ารวจ
ฉบับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในรอบสองปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมากถึง 89% ออกเดินทางท่องเที่ยว
ไปต่างประเทศและมากสุดถึง 5 ทริปต่อคน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละทริป ประมาณ 44,000 บาท โดย
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเริ่มหันมาสืบค้นข้อมูลจากทางสื่อสังคมออนไลน์มาก
ขึ้น โดยทาง eRevMax สื่อออนไลน์ด้านการโรงแรม จัดท า Infogaphic “แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบ
ออนไลน์ในเอเชีย” พบว่า เมืองไทยยังครองแชมป์อันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวแถบเอเชียด้วยกันเองอยากมา
เที่ยวมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแถบเอเชียเริ่มเปลี่ยนไป การท่องเที่ยวแบบออนไลน์ได้รับความ
นิยมมากยิ่งขึ้น 

ค าถามน าวิจัย 
1.รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 
2.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวอย่างไร 
3.การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวอย่างไร 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ความน่าเชื่อถือ การรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 
2.เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 
3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์กับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐาน  
1.รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยว 
2.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
3.การรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้

ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ 
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวไทยที่

ใช้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้สื่อออนไลน์ในการ
ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 วิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือ
และการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ” ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อดังนี้ 

1.แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs 

อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2550: 277) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า “การด ารงชีวิตของ 
มนุษย์แต่ละยุคมิได้เป็นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ที่ ทุกคน
ในกลุ่มพึงถือปฏิบัติพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกัน เมื่อกลุ่ม สังกัดชั้นทางสังคม
และวัฒนธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้พัฒนาแบบ  แผนการด ารงชีพหรือใช้
ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึ้นมาใช้ในสังคมแบบหรือแบบแผนดังกล่าว เราเรียกว่า “แบบ
ของการใช้ชีวิต” 

มิเชลเอ (Mitchell อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษารูปแบบ การ
ด าเนินชีวิตไว้ว่าคนเราจะพยายามที่จะมีชีวิตในแบบอย่างที่เราเชื่อเราฝัน และเราให้คุณค่า  ซึ่ง สอดคล้อง
กับแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 1997) ที่ว่าคนเราจะกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิตที่เราก าลังด าเนินอยู่หรือที่เราต้องการจะเป็น ดังนั้นถ้าเราสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตได้ส าเร็จเราก็เข้าใจว่าท าไมคนเราถึงแสดงออกเช่นนั้น และมีแบบแผนการด าเนินชีวิตเช่นนั้น 
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIOs 

การวัดวิถีชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การพรรณนาลักษณะทางจิตวิทยาหรือมาตรวัดจิตนิสัย 
ในทางปฏิบัติมักจะใช้ 3 ตัวแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ(Interests)และความคิดเห็น  
(Opinions) หรือเรียกอีกอย่างว่า AIOs โดยแบบส ารวจAIOs นี้ประกอบด้วยข้อค าถามต่างๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ท า เพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดเผยสิ่งที่ท า สิ่งที่ซื้อ รวมถึงการใช้เวลาว่าง 
2. ความสนใจ เป็นค าถามท่ีวัดความชอบและการจัดล าดับความส าคัญของผู้บริโภค 
3. ความคิดเห็น เป็นค าถามที่มุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และทัศนะคติต่างๆของผู้บริโภค 

รายละเอียดและความหมายของ AIOs มีดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 285)  
A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้าหรือ เล่าให้เพ่ือน

ฟังเกี่ยวกับบริการซ่อมรถของอู่ประจ า แม้ว่าปฏิกิริยานี้ใคร ๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถ เดาเหตุผลของการ
กระท าได้หมดและก็ไม่ใคร่ จะมีใครท าการวัดเพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยานี้  

I คือความสนใจเป็นความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์ หรือวัตถุโดยมีระดับของความ  ตื่นเต้นที่
เกิดข้ึนเมื่อได้ตั้งใจติดต่อกันมาหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวกันมัน  

O คือความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบต่อสถานการณ์ที่  กระตุ้นเรา
ค าถามความคิดเห็นใช้เพ่ืออธิบายแปลความหมายการคาดคะเนและการประมาณค่า  เช่น เชื่อในสิ่งซึ่ง
บุคคลอื่นตั้งใจความเชื่อเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ประเมินรางวัลที่จะได้รับ จากการเลือกทางเลือกและ
โทษที่จะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOsที่ได้กล่าวมาในข้างต้นมีประเด็นส าคัญ
ที่เชื่อมโยงงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความ
น่าเชื่อถือและการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ ท าให้เราทราบว่ารูปแบบลักษณะการด าเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ  เพ่ือเป็นการเจาะจงกลุ่ม
นักท่องเที่ยว โดยเลือกใช้วิธีการวัดแบบ AIO เพ่ือเป็นการส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว
ก่อนที่จะตัดสินในท่องเที่ยวต่างประเทศ 

2.แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 Baier (1986) ให้ค าจ ากัดความว่า “ความเชื่อถือไว้วางใจคือความเชื่อมั่นในผู้อ่ืนว่า เขาจะกระท า
ทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ท าร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบเรา ดังนั้น ความเชื่อถือ
ไว้วางใจจึงสัมพันธ์กับจุดอ่อนที่เกิดจากความไม่แน่นอนในพฤติกรรมของผู้อื่น ในอนาคต” 

Sztompka (1999) ให้ค าจ ากัดความของความเชื่อถือไว้วางใจว่าคือ“การพนันหรือ การคาดเดา 
(Bet) ต่อพฤตกิรรมหรือการกระท าของผู้อื่นในอนาคต” และกล่าวว่าความเชื่อถือ ไว้วางใจประกอบด้วย 7 
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ปัจจัย ได้แก่ ความสม่ าเสมอ (Regularity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การ
เป็นตัวแทน (Representativeness) ความยุติธรรม (Fairness) ความพร้อม รับผิดชอบ (Accountability) 
และความเมตตากรุณา (Benevolence) 

Kotler et al. (2003) ได้มีการตั้งข้อสังเกตในด้านของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลว่า แม้
ทางด้านของผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพ่ือการค้ามากกว่าแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ แต่ผู้บริโภคมักจะ
รู้สึกว่าแหล่งข้อมูลบุคคลและแหล่งสาธารณะ มีความส าคัญมากกว่าแหล่งข้อมูลทางการค้า  

 Fogg B.J.(2002) ได้กล่าวว่าความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์เริ่มเป็นหัวข้อการศึกษาที่ส าคัญตั้งแต่ 
ค.ศ.1999 เพราะแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ได้เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากจากที่ทาง The Stanford Persuasive 
Technology Lab ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้มีการเริ่มศึกษาลักษณะการโน้มน้าวจิตใจของเทคโนโลยี  
ส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพ่ือประเมินเว็บไซต์จ านวน 51 แห่งในปี 2002 พบว่า มี
ปัจจัยบางประการช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือ และปัจจัยบางประการที่ท าให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ
ลดลง จากปัจจัยรวมทั้งหมด 7 ประการดังนี้ 

ปัจจัยความน่าเชื่อถือเพิ่มข้ึนได้แก่ 

1. รู้สึกอยู่ในโลกของความจริง 
2. ใช้งานง่าย 
3. เป็นผู้ช านาญการ 
4. ความไว้เนื้อเชื่อใจได ้
5. เอาใจใส่ต่อผู้เยี่ยมชม  

ปัจจัยท่ีท าให้ความเชื่อถือลดลงคือ 
1. มีลักษณะเพ่ือการค้า 
2. ความเป็นมือสมัครเล่น 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ทั้งทางบวกและทางลบ จึงเป็นสิ่งที่ 

ต้องน ามาพิจารณาในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
Schiffman and Kanuk (2010,p.175) ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์

แต่ละคนเลือก จัดระเบียบและแปลความหมายของสิ่งกระตุ้น ให้เป็นความหมาย เป็นภาพที่ติดอยู่ หรือจะ
ให้ความหมายอย่างง่าย การรับรู้คือวิธีการที่เรามองโลกรอบตัว หากผู้บริโภคแต่ละคนได้รับการกระตุ้นจาก
สิ่งเร้าเดียวกันในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน จะเลือกจัดการ และตีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ 
ค่านิยม และความคาดหวัง 
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กันยา สุวรรณแสง (2544) เสนอว่า ให้ความหมายของค าว่า การรับรู้ คือ การใช้ประสบการณ์เดิม 
แปลความหมายสิ่งเร้า ที่ผ่านประสาทสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึก ระลึกรู้ความหมายว่าเป็นอย่างไร
กระบวนการรับรู้    ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการหลักคือ (1) กระบวนการภายนอกหรือสิ่งเร้า (2) 
กระบวนการภายในหรือการรับรู้ และ (3) กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง  

การรับรู้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนไม่ได ้ ดังนั้นการสัมผัสเป็นบันใดข้ันแรกของการรับรู้ เมื่อร่างกายรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็
จะเกิดการตีความ โดยอาศัยความคิด ความเข้าใจ ความจ า การเรียนรู้และมโนภาพ หลังจากนั้น ก็ท าการ
ตัดสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมา (กันยา สุวรรณแสง
,2540) 

จากแนวคิดการรับรู้ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ของผู้บริโภค โดยผ่านการ
รับรู้ทางสัมผัสทั้ง 5 จนเกิดการประมวลผล ตีความเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจนท าให้เกิด
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวที่ด าเนินการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ เพ่ือเกิด
การตัดสินใจในการท่องเที่ยว 

4.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็น      การ
กระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม โดยการกระท านั้นอาจขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้
ความเข้าใจของนักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  
 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพ่ือบริโภค
สินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และความบ่อยครั้ง
ในการซื้อ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 

1. ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว  
การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลใช้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของผู้บริโภค โดยการ

เลือก การจัดแจง และการแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม  
แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดจากภายในหรือภายนอกตัวบุคคลซึ่งสร้างความกระตือรือร้น

และไม่ย่อท้อต่อการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
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ทัศนคติเป็นความรู้สึกและการแสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งของ บุคคล เหตุการณ์ ในลักษณะ
ของการชื่นชมหรือไม่ชื่นชม ทัศนคติเป็นผลของความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใด ๆ อย่างแรงกล้า และด้วยความ
เชื่อมั่น  

บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาภายในตัวของบุคคลซึ่งเป็นตัวก าหนดและสะท้อนให้
เห็นว่าบุคคลสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอย่างไร 

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต ดังนั้น 
การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาความรู้ในความทรงจ าถาวรของมนุษย์และเป็นผลมาจาก
กระบวนการประมวลข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในความทรงจ า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์  

2. ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว  
กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มซึ่งท าหน้าที่เป็นกรอบในการอ้างอิงหรือเป็น

แนวทางให้แก่บุคคลในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการใด ๆ  
ครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันและมีความเกี่ยวพันกันโดย

สายเลือด หรือการแต่งงานระหว่างชายหญิง หรือการรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม 
ชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่งบุคคลในสังคมออกตามล าดับชั้นให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยสมาชิก

ของชั้นทางสังคมใด ๆ จะมีสถานภาพทางสังคมเดียวกัน ขณะที่บุคคลที่เป็นสมาชิกของชั้นทางสังคมอ่ืนจะ
มีสถานภาพทางสังคมที่สูงหรือต่ ากว่า  

วัฒนธรรมในมุมมองของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผลรวมของความเชื่อ คุณค่า และ
ขนบธรรมเนียมที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนดพฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกในสังคม
หนึ่ง 
ระบบการท่องเที่ยว 

หมายถึง สิ่งต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กันและมีความส าคัญที่ท าให้เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีระเบียบ สิ่งส าคัญในระบบท่องเที่ยวประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆในลักษณะวงจร 
ดังนี้  

1. ความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยว อิทธิพลจากภายในและภายนอก พฤติกรรม กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ และการจัดหา  

2. การเดินทางท่องเที่ยวหลังจากการซื้อ การวิเคราะห์ตลาดหลัก การเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่อง
ของ นักท่องเที่ยว และรูปแบบของการขนส่ง  

3. การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยว และการ
ให้บริการ ซึ่งต้องการการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มี คุณภาพมาตรฐานสากล  
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4. การตลาดการท่องเที่ยว เป็นการตรวจสอบปัจจัยทางการตลาดของภาคธุรกิจ ทั้งที่  ควบคุมได้ 
และควบคุมไม่ได้ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจจัดหาสินค้าและบริการในเครือข่ายให้มีศักยภาพ  ใน
การสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง  

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในการตัดสินใจที่ได้กล่าวมาในข้างต้นมีประเด็น
ส าคัญที่เชื่อมโยงงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความ
น่าเชื่อถือและการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศผู้วิจัยต้องการทราบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเที่ยว เนื่องจากว่ากระบวนการตัดสินใจต่างๆของนักท่องเที่ ยวมี
กระบวนความคิดที่ซับซ้อน ต้องผ่านกระบวนการของสิ่งเร้าต่างๆ เช่น การโฆษณา, การบอกต่อของเพ่ือน
หรือคนรอบๆตัว เป็นต้น จนท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการกระตุ้นจากสิ่งเร้าจนส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 

5.แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซด์และสื่อออนไลน์ 

ศิริพร กนกชยัสกุล กล่าวไว้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพัฒนา เทคโนโลยีและเว็บ
รูปแบบใหม่นั้นเอง ผู้ใช้สามารถใช้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นตัวตน เขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน 
Blog หรือแสดงรูปภาพเพ่ือให้เพ่ือน ๆ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของตน รวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จักกันผ่าน
เพ่ือนของเพ่ือน ซึ่งก็คือการใช้Networking ของเพ่ือนท าความรู้จักกับบุคลอ่ืนนั้นเอง นอกจากนั้นผู้ใช้ยัง
สามารถเล่นเกมต่าง ๆ กับ เพ่ือนโดยส่งข้อความถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้และเพ่ือน ๆ จึงมีช่องทาง
ติดต่อกันเพ่ิมข้ึนทั้งนี้ผู้ใช้ยัง สามารถก าหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังคมเสมือนของตน 

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ภิเษก ชัยนิรันดร์(2554) กล่าวถึง หมวดหมู่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามที่ปรากฏใน สังคมไทยไว้

6 ประเภท ดังนี้ 
1. Blog ซึ่งเป็นการลดรูปจากคาว่า Weblog ซึ่งถือเป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content  

Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความเรียกว่า Post และท าการ
เผยแพร่ได้โดยง่าย การเกิดของ Blog เปิดโอกาสให้ใคร ๆ ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี  ไม่มีขีดจ ากัด เรื่องเทคนิคอย่างในอดีตอีกต่อไป ท าให้เกิด Blog 
ขึ้นมาจ านวนมากมายและเพ่ิมเนื้อหาให้กับโลกออนไลน์ได้เป็นจ านวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
นอกจากนี้เครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้เกิด ลักษณะของ Social คือการเปิดให้เพ่ือนๆเข้ามาแสดงความเห็นได้
นั่นเอง 

ในแง่ของการตลาด Blog อาจจะถูกน ามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ คือการที่บริษัทจัดท า Blog (Corporate 
Blog) และ Blog ที่เขียนจาก Blogger อิสระ ที่มี ความสามารถเขียนเรื่องที่ตนถนัดและมีผู้ติดตามจ านวน
มาก จนกลายเป็น Marketing Influencer 

2. Twitter และ Microblogอ่ืน ๆเป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จ ากดัขนาดของการ  Post  
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แต่ละครั้งไว้ที่140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่มเดิมทีผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้เขียนเรื่องราวว่า คุณ
ก าลังท าอะไรอยู่ ในขณะนี้(What are you doing?) แต่กิจการต่างๆกลับน า Twitter ไปใช้ในทาง ธุรกิจไม่
ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อ เพ่ิมยอดขาย สร้าง Brand หรือเป็นเครื่องมือส าหรับ การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ทั้งนี้เรายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์  

3. Social Networking จากชื่อก็สามารถแปลความหมายได้ว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเรา กับ
เพ่ือนๆจนกลายเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้จะเริ่มต้นสร้างตัวตนของตนเองขึ้นในส่วนของ Profile ซึ่ง 
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก(Note) หรือการใส่วิดีโอ(Video) นอกจากนี้
Social Networking ยังมีเครื่องมือส าคัญในการสร้างจ านวนเพ่ือนให้มากขึ้น นักการตลาดน าSocial 
Networking มาใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอาจจะอยู่ ในรูปของ การสร้าง Brand ผ่านเกมหรือ 
Application ต่างๆ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือของ CRM ผ่านทาง Pages และนอกจากนี้ตัวลูกค้าเองหาก
ชื่นชอบในสินค้าหรือบริการ ก็สามารถร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นมาได้ 

4. Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพ่ือ แบ่งปันให้กับ
ครอบครัว เพื่อน ๆ หรือแม้กระท่ังเพ่ือเผยแพร่สาธารณชน นักการตลาด ณ ปัจจุบันไม่จ าเป็นจะต้องทุ่มทุน
ในการสร้างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูง เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอล ราคาถูก ๆ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบ
วิดีโอจากนั้นน าขึ้นไปสู่เว็บไซต์Media Sharing อย่าง YouTube หากความคิดของเราเป็นที่ชื่นชอบก็ท าให้
เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลายหรือกรณีหาก กิจการขายสินค้าที่เน้นดีไซน์ที่สวยงามก็อาจจะถ่ายรูปแล้ว
น าขึ้นไปสู่เว็บไซต์อย่าง Flickr เพ่ือให้ลูกค้าได้ชม หรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการน าชมโรงงานหรือ
บรรยากาศในการท างาน ของกิจการเป็นต้น หรืออย่างกรณีของ Multiply ที่คนไทยนิยมน ารูปภาพที่
ตนเองถ่ายมาแสดงฝีมือ เหมือนเป็นแกลลอรีส่วนตัวท าให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นฝีมือก่อนที่จะท าการจ้าง 

5. Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใน
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและท าการโหวตได้ ช่วยกลั่นกรองว่าบทความหรือ
เนื้อหาใดนั้นเป็นที่น่าสนใจที่สุดในส่วนของ Social Bookmarking นั้นเป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถ
ท าการ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบโดยไม่ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่
สามารถท าผ่านออนไลน์และเนื้อหาในส่วนที่เราท า Bookmark ไว้นี้สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอ่ืนๆได้ด้วย 
นักการตลาดจะใช้เป็นเครื่องมือในการบอกต่อและสร้างจ านวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์  หรือ Campaign 
การตลาดที่ต้องการ 

6. Online Forums ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นเสมือนสถานที่ที่ ให้ผู้คน
เข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเพลงและอ่ืนๆอีกมากมายได้ท าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะน าสินค้าหรือบริการต่างๆ นักการตลาดควรสนใจ
เนื้อหาที่พูดคุยในForumsเพราะบางครั้งอาจจะเป็นค าวิจารณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการของเราซึ่งเรา
เองสามารถเข้าไปท าความเข้าใจแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ประเภท Forums อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ในเว็บไซต์เนื้อหาต่าง ๆ  
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นมีประเด็นส าคัญที่
เชื่อมโยงงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือ
และการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสาร
เนื้อหาทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยการสื่อสารผ่านช่องทาง
นี้มีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่สืบค้นหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางสื่อออนไลน์ จ านวน 400 คน ผู้ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-50 ปี หลังจากที่ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้สถิติสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

สรุปผลการศึกษา 
1. การศึกษาจากการวิจัยเชิงพรรณนา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจัยพบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 และเพศหญิง จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่งหนึ่งสถานะภาพโสด จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 และสมรส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.2 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  
 รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ผลการวิจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สามารถแบ่งได้ 7 กลุ่มดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนร่วมสมัย 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มครอบครัวสุขสันต์ 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มประวัติศาสตร์การเมือง 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มรักศิลปะ 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มก้าวทันโลก  
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 ความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ผลการวิจัยความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถ
สรุปผลได้ว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักท่องเที่ยว มากที่สุด อยู่ใน
ระดับสูงมาก และการน าเสนอข้อมูลที่ไม่มีอคติมาเป็นอันดับสุดท้าย 
 การรับรู้ข้อมูล 
 ผลการวิจัยการรับรู้ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ว่า มีการรับรู้ข้อมูลผ่านทางห้องแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น PANTIP มากที่สุด อยู่ในระดับสูงและมีการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางโฆษณา
ออนไลน์ เช่นป้าย Bannersเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับปานกลาง  
 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 ผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศ สามารถสรุปผลได้ว่า ส่วนใหญ่มีการ
ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์มากที่สุด 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์มากที่สุด 30 นาที/ครั้ง – 1ชั่วโมง/ครั้ง มีการค้นหา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว มีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวแม้ว่าจะยังไม่มีแผนการท่องเที่ยว และค้นหาข้อมูล
การท่องเที่ยวต่อเมื่อมีแผนการท่องเที่ยว มีการใช้เวลาในการวางแผนการท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละ
ครั้งมากท่ีสุด 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง ส่วนใหญ่มีการเดินทางท่องเที่ยวกับเพ่ือน มีระยะเวลาการเดินทางใน
แต่ละครั้งมากที่สุด 1สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีความบ่อยครั้งในการเดินทางแต่ปี 1 – 2 ครั้ง/ปี เว็บไซต์ออนไลน์
ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุดคือ PANTIP (Blueplanet)  ผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในส่วนของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีการสืบค้นข้อมูลในส่วนของราคาที่พัก, ตั๋ว
เครื่องบินมากที่สุด อยู่ในระดับสูง และมีการสืบค้นข้อมูลในส่วนของกิจกรรมผาดโผนเป็นอันดับสุดท้าย  
การศึกษาจากการวิจัยเชิงอนุมาน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว
ทั้ง 7กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิจัยพบว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศจากสื่อออนไลน์ มีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับ พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศจากสื่อออนไลน์มีความน่าเชื่อถือมาก
นักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวมากขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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การรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากมี
การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศจากสื่อออนไลน์มาก นักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอเป็นประเด็นส าคัญต่างๆ

ดังต่อไปนี้ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตทุกรูปแบบของนักท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจากผลวิจัยพบว่ารูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ กลุ่มคนร่วมสมัย กลุ่มครอบครัวสุขสันต์ 
กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ กลุ่มประวัติศาสตร์การเมือง กลุ่มรักศิลปะ และกลุ่มก้าวทันโลก โดยกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบการเรียนรู้สังคมใหม่ และกลุ่มคนร่วมสมัย มีค่าความสัมพันธ์ที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
เนื่องจากกลุ่มคนใน 2 กลุ่มนี้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศของตัวเองให้กว้างมากขึ้น เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของโลก แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทุกกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวสุขสันต์ เพราะคนส่วนใหญ่มีการให้
ความส าคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ กลุ่มประวัติศาสตร์การเมือง กลุ่มรักศิลปะ
และกลุ่มก้าวทันโลก  สอดคล้องกับแนวคิดของ Assael Henry (1998) ซึ่งได้แบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ 
3 ประเภทคือ กิจกรรม (Activities)ปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้าหรือ เล่าให้
เพ่ือนฟังเกี่ยวกับบริการซ่อมรถของอู่ประจ า แม้ว่าปฏิกิริยานี้ใครๆก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถเดาเหตุผลของ
การกระท าได้หมดและก็ไม่ใคร่ จะมีใครท าการวัดเพ่ือหาเหตุผลของปฏิกิริยานี้  ความสนใจ (Interests) 
เป็นความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์ หรือวัตถุโดยมีระดับของความ ตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเมื่อได้ตั้งใจติดต่อกัน
มาหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเกี่ยวกันมัน  และความคิดเห็น (Opinions) เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียน
ตอบที่บุคคลตอบต่อสถานการณ์ที่ กระตุ้นเราค าถามความคิดเห็นใช้เพ่ืออธิบายแปลความหมายการ
คาดคะเนและการประมาณค่า เช่น เชื่อในสิ่งซึ่งบุคคลอ่ืนตั้งใจความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ประเมินรางวัลที่จะได้รับ จากการเลือกทางเลือกและโทษที่จะเป็นผลของการเลือกทางเลือก ยังสอดคล้อง
กับมิเชลเอ (Mitchell อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษารูปแบบ การด าเนิน
ชีวิตไว้ว่าคนเราจะพยายามที่จะมีชีวิตในแบบอย่างที่เราเชื่อเราฝัน และเราให้คุณค่า เนื่องจากในแต่ละกลุ่ม
มีความต้องการให้ตัวเองได้ท่องเที่ยวตามที่ตัวเองใฝ่ฝันและต้องการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การ
แสวงหาข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยท างาน ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่มีการแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลทุกประเภท
โดยเฉพาะกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนก้าวทันโลก มีการแสวงหาข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวทุกประเภทโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางและพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทาง โดยจะมีการค้นหาข้อมูลผ่านทางแหล่งสาธารณะและแหล่งข้อมูลบุคคล นอกจากสองกลุ่มนี้ที่
สอดคล้องกับงานวิจัยยังมีกลุ่มคนรักครอบครัว จากงานวิจัยนี้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สมาชิก
ในครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกัน และในกลุ่มนี้จะมีการสนใจในเรื่องของความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
มาเป็นอันดับหนึ่ง  

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศจากสื่อออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิจัย พบว่า ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความมั่นใจและ
เชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นจริงตามที่เจ้าของ
ข้อมูลการท่องเที่ยวได้ลงข้อมูลไว้ในสื่อออนไลน์ ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์
มีความต้องการในการใช้ข้อมูลมากขึ้นจนท าให้เกิดความต้องการตัดสินใจไปท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
Koltler et al. (2003) ที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตในด้านของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลว่า แม้ทางด้าน
ของผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพ่ือการค้ามากกว่าแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ แต่ผู้บริโภคมักจะรู้สึกว่า
แหล่งข้อมูลบุคคลและแหล่งสาธารณะ มีความส าคัญมากกว่าแหล่งข้อมูลทางการค้า นอกจากนี้  Fogg 
B.J.(2002) ได้มีการการศึกษาข้อมูลความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ เพราะแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ได้
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากจากที่ทาง The Stanford Persuasive Technology Lab ของมหาวิทยาลัย 
Stanford ได้มีการเริ่มศึกษาลักษณะการโน้มน้าวจิตใจของเทคโนโลยี  พบว่าปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริม
ความน่าเชื่อถือ คือ  รู้สึกอยู่ในโลกของความจริง ใช้งานง่าย เป็นผู้ช านาญการ ความไว้เนื้อเชื่อใจ เอาใจใส่
ต่อผู้เยี่ยมชม  และปัจจัยบางประการที่ท าให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือลดลง คือ มีลักษณะเพ่ือการค้า และ
เป็นมือสมัครเล่น  รวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ แมคเควล (McQuail, 2000 อ้างใน 
สถาพร สิงหะ, 2556, หน้า 10-11) ได้เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับสื่อใหม่ว่า เป็นสื่อที่มีความหลากหลายและมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสื่อใหม่มีช่องทางการสื่อสารที่คล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของการใช้งาน เนื้อหา และ บริบท โดยผู้ใช้ข้อมูลแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการในการสื่อสารหรือ
ค้นหาข้อมูลที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะส าคัญของสื่อใหม่ที่ส าคัญมีอยู่ 4 ประการ ดังนี้  

1) สื่อเพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Media)  
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2) สื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media)  

3) สื่อเพ่ือการค้นหาข้อมูล (Information Search Media)  

4) สื่อเพ่ือการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media)  

โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ได้มีการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางสื่อออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์มากขึ้น  บุคคลส่วน
ใหญ่มีการใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารผ่านทางFacebook youtube google และ Pantip ดังนั้นจึงสอดคล้อง
กับช่องทางที่ภิเษก ชัยนิรันดร์(2554)ได้แบ่งไว้ ดังนี้ Blog Twitter Social Networking Media Sharing 
Social News and Bookmarking และ Online Forums เพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูลโดยผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวแม้ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยวเลยก็ตามและส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นในเว็บไซต์Pantipมากที่สุด 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของชาตินพคุณ วิไลวรรณ (2552) ศึกษาเรื่อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารในเว็บไซต์บลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศและการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดห้อง บลูพลาเน็ท พัน
ทิปดอทคอม ส่วนในด้านพฤติกรรมการใช้งานพบว่ามีความถี่ในการใช้งาน รูปแบบการใช้ และสถานะของ
ผู้ใช้เว็บบลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอม มีความสัมพันธ์กับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารในเว็บบอร์ดบลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอม เกณฑ์ที่ผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูพลาเน็ท ให้ความส าคัญ
มากที่สุดในการประเมินความน่าเชื่อถือ คือ ความทันสมัยข้อข้อมูลข่าวสาร มีการไหลเวียนข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา โดยงานวิจัยชิ้นนี้ให้ความส าคัญกับความหลากหลายข้อเนื้อหามาเป็นอันดับหนึ่ง 
ความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  
 การรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยมีการช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลการท่องเที่ยวมากกว่าในอดีต เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นช่องทางห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (PANTIP) จากในงานวิจัยครั้งนี้พบว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่
มีการรับรู้มากที่สุด รวมไปถึงช่องทางในFacebook โปรแกรมไลน์ หรือ ประสบการณ์การท่องเที่ยวเสมือน
จริงผ่านการอ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวของเจ้าของกระทู้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ และ  การโฆษณา
โปรโมชั่นผ่านทางออฟฟิเชียลไลน์เมื่อเราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวต่างๆผ่านทางสื่อออนไลน์จึง
เป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้ของ  
Hawkins และ Mothersbaugh (2010) การรับรู้หมายถึงการกระบวนการที่เริ่มต้น จากการกระตุ้น จาก
ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ได้แก่การมองเห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้ลิ้มรส และสัมผัส จึงท าให้เกิดคนสนใจในสิ่งเร้า
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และจบลงด้วยการตีความหรือหาความหมาย ของสิ่งนั้น และการรับรู้ของเสรี วงศ์มณฑา (2542) การรับรู้ 
หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์รับรู้ เป็นการ ตีความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รับสัมผัส เพ่ือรวบรวมเป็นภาพ
ในสมองให้ม ีความหมายเกิดข้ึน การรับรู้มาคู่กับการสัมผัสแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ซึ่งประกอบไปด้วย หู ตา จมูก ลิ้น และกาย มีหน้าที่รับสัมผัส และประสาทที่ 6 คือ ความคิดเมื่อ น าไป
ผนวกกับการสัมผัสจะกลายเป็นการรับรู้  

 สอดคล้องกับนิยามของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง 
การกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และ บุคคล
อ่ืนจะสังเกตเห็นการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม โดยการกระท านั้นอาจขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ความรู้สึก
นึกคิด และ ความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงสอดคล้องกับโมเดลของ Schmoll (อ้างถึงในเลิศพร ภาระสกุล,2555)
เป็นโมเดลที่ช่วยในการตัดสินใจการท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นจากการที่มนุษย์เราเกิดสิ่งเร้าจากสื่อต่างๆเข้ามา
ก่อนจนเกิดการกระตุ้นกล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ จนเกิดเป็นการตอบสนองซื้อหรือการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับผลงานวิจัยในครั้งนี้การรับรู้ข้อมูลทางสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษณ์วรรณ วงมิศร์ (2553) การเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจับพบว่ามีการเปิดรับข่าวสารเพ่ือการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับปานกลางโดยผ่านช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่กลุ่ มตัวอย่างเปิดรับมาก
ที่สุดและมีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา 
เด่นชัย (2557)พฤติกรรมการใช้และการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยว และสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวหรือเลือกสถานที่
พัก พบว่าการได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นภาพหรือวีดิโอเสมือนจริงรวมไปถึงการรับรู้ข้อดีและ
ข้อบกพร่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่านการรีวิวโดยนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนๆ มีผลต่อการ
ตัดสินใจอย่างยิ่ง 

ข้อเสนอแนะ 
 จากเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือ
และพฤติกรรมการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวิจัย 

 1.ข้อมูลทางสื่อออนไลน์จะสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยPantip เฟสบุ๊ค และไลน์เป็นที่

นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการเข้ามาดูแลในส่วนข้อมูลการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีความเหมาะสม 

 2.ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์บางเว็บยังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ และมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ไม่ตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว  หน่วยงานของรัฐจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพ่ือความ
สะดวงของประชาชน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการตัดสินใจการท่องเที่ยวต่างประเทศของจังหวัดอ่ืนๆ
ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบผลการวิจัยเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัย 

2. ควรมีการใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายในการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกโดยใช้การสัมภาษณ์ควบคู่
กับการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือผลของการวิจัยจะได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
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