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รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและ

บริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ 

และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 4) 
ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์กับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 20-45 
ปี มีการเดินทางท่อง เที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้งต่อปีและมีการใช้สื่อออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 400 คน ผลการวิจัยพบว่า  

1) รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งหมด 5 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม  

2) กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับรูปแบบการใช้สื่ อออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001  

3) กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 4) รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีความ สัมพันธ์ในเชิงบวก กับความตั้งใจซื้อสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

ค าส าคัญ : รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ ความตั้งใจซื้อ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว สื่อใหม่ การท่องเที่ยว 

  

Abstract 

There are four purposes in conducting this study. The first is to examine 
Thai tourists’ lifestyles, online media use and purchasing intention. The second 
purpose is to examine the relationship between lifestyles and online media use of 
Thai tourists. The third is to investigate the relationship between lifestyles and 
purchasing intention of Thai tourists. The final purpose is to investigate the 
relationship between online media use and purchasing intention of Thai tourists. 
The respondents were 400 Thai tourists, aged 20-45 years old, who have used 
online media. Data was collected using an on-line survey. The findings are as 
follows: 

1) Lifestyles of Thai tourists can be segmented into 5 groups: Hedonism 
group, Technology Up-to Date group, Trend Follower group, Family-oriented group 
and Conservative group.  

2) Hedonism group, Technology Up-to Date group, Trend Follower group, 
Family-oriented group and Conservative group membership had positive 
correlation with online media use at the significance level of 0.001.  

3) Hedonism group, Technology Up-to Date group, Trend Follower group, 
Family-oriented group and Conservative group membership had positive 
correlation with purchasing intention of tourism products and services at the 
significance level of 0.001.  

4) Online media use had positive correlation with purchasing intention of 
tourism products and services at the significance level of 0.001. 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกกันว่า “โลกาภิวัตน์” คือโลกทีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันกลายเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ
เพ่ือแข่งขันกับเวลา ท าให้เกิดความเคร่งเครียดทั้งกับตนเอง คนรอบข้าง และครอบครัว ช่วงชี วิต
และเวลาของผู้คนส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการท างานท าให้เกิดความเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายกิจวัตร
ประจ าวันที่ต้องท าซ้ า ๆ ในทุกวันกลายเป็นปัญหาส าคัญของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งนพ.ประเวช ตัน
ติพิวัฒนสกุล กล่าวว่า “ปัญหาเรื่องของความเครียด ความวิตกกังวล พบมากถึงร้อยละ 12-15 
ประชากรทั่วไป โดยความเครียดและความวิตกกังวลถือเป็นโรคของยุคสมัยในปัจจุบัน ที่ส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีแต่ความเร่งรีบ และการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารที่มากขึ้นอย่างมาก” (ไทยโพสต์, 2555) การท่องเที่ยวจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญที่ช่วยผ่อน
คลายความเครียด ยิ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเทศกาลส าคัญผู้คนเลือกที่จะท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นความสุขทางใจที่ได้รับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลายได้รับความสุขจากกิจกรรมที่ตนชื่นชอบ และชม
ธรรมชาติหรือสถานที่สวยงาม (พลชัย เพรชปลอด, 2545) 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างรายได้และเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่
ประชากรในท้องถิ่นท้ังในเรื่องการสร้างงานการสร้างงาน การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย และยังสร้างจิตส านึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่อัน
สวยงามของประเทศไทยให้ถูกท าลายน้อยที่สุด ดังนั้นการศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว จึงเป็นหัวข้อส าคัญที่เลือกจะศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสามรถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
การตลาดและก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ และสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 

แต่ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับ
เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจึงมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้นหน่วยงานหลัก  
อาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (2558) ได้มีการพัฒนาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ โดยมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
ไทยและข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยว เช่น การขอวีซ่า เวลาท าการของสถานที่ราชการ
ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถ
เชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ตนต้องการได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง และสะดวกต่อการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ผ่านสื่อออนไลน์ เช่นการ
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จองห้องพัก จองบริษัททัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน และส ารองที่นั่งด้วยตนเอง บริษัทท่องเที่ยวต่างๆ
ปรับรูปแบบการขายมาขายแบบปลีกโดยเว็บไซต์เป็นของตนเองและเกิดเว็บไซต์ที่ ขายโรงแรม
ออนไลน์ที่เรียก OTAs สร้างการรูปแบบของเว็บไซต์ที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงซึ่งสามารถจ่ายเงิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบ Pay click ที่บัตรตัดผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง นอกจากนี้รายได้
ออนไลน์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่ีพักของประเทศไทยพบว่ามีรายได้สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน
อันได้แก่มาเลเซียและสิงคโปร์โดยมีจ านวนรายได้ทางออนไลน์คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5 หรือเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น  12,517 ล้านบาทขณะที่ประเทศมาเลเซียมีรายได้จากออนไลน์ทั้งสิ้น 4,801 ล้าน
บาทคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 3 และประเทศสิงคโปร์มีรายได้จากออนไลน์ทั้งสิ้น 4,207 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4 (อัศวิน จิตต์จ านง, 2558) 
  เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในต้นศตวรรษที่ 20 ถือเป็นการ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-
Speed Internet) ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเหล่านี้คนส่วนใหญ่จึงให้
ความส าคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารความ
ฉับไวในการรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social Network ที่ถือก าเนิด
ขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเป็นหลัก 
  เทคโนโลยีด้านการสื่อสารส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายด้านเช่นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบทบาททางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงการน าเสนอสินค้าและบริการการ
พัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการปฏิวัติโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกร
รังศิลป์ (2548) กล่าวว่าธุรกิจการท่องเที่ยวว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจการท่องเที่ ยวได้
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารสองทางให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ทุกมุมโลกสามารถน าเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
โดยการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและประเมินงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนตัดสินใจซึ่ง
ในขณะที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวนี้นักท่องเที่ยวก็มักจะท าการจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักหรือ
ตัดสินใจใช้บริการบริษัทน าเที่ยวก่อนที่นั่งจะเต็ม โดยช่องทางการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตจะช่วย
ให้ทุกอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยชิ้ นหนึ่งเป็นการส ารวจ
ออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่จัดท าขึ้นในบริษัท Microsoft Digital Advertising 
Solutions (MDS) โดยผลการวิจัยพบว่า คนส่วนมากเลือกที่จะวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวเครื่องบิน ที่พัก โดยไม่ผ่านบริษัทน าเที่ ยวเหมือนในอดีต โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามถึง 80% เลือกแสวงหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว 
หรือการเดินทางเพ่ือท าธุรกิจ และผู้ตอบแบบสอบถาม 61% เลือกจะจัดเตรียมการเดินทางด้วย
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ตนเองอย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข้างในปี 2552 
พบว่าคนไทยกว่า 80% นิยมเดินทางท่องเที่ยวเองอย่างอิสระ และค้นหาข้อมูลด้วยตนเองทาง
อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามความชอบของแต่ละคน (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
, 2556)  

พฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การที่จะตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จึงมีความพิเศษ และลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผู้ซื้อจะ
พิจารณาปัจจัยต่างๆรอบด้าน และการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่ผ่านมายังไม่การศึกษาการ
ท่องเที่ยวที่ใช้สื่อใหม่เป็นสื่อหลักในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และซื้อสินค้า ดั งนั้นการศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิตจะสามารถการเข้าถึงความต้องการ รู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้า และการแสวงหาข้อมูลว่ามีความเหมือนหรือการวางแผนการตลาด และท ากลยุทธ์ที่
แตกต่างการอย่างไร เป็นประโยชน์ในการวาสงแผนการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

2)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

4)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์กับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานการวิจัย 
1)  รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้สื่อ

ออนไลน์ 
2)  รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสิน     

ค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
3)  รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ

สินค้าและบริการด้านการการท่องเที่ยว 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

  

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิธีที่บุคคลเลือกจะใช้ชีวิตของตนเองลักษณะการใช้

ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งเลือกใช้การวัดแบบ AIOs ประกอบไปด้วย A (Activity) กิจกรรมที่เลือกท า I 
(Interests) ความสนใจ และO (Opinion) ความคิดเห็นต่อตนเองและสิ่งอ่ืนรอบตัว  

รูปแบบการใช้สื่อ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเลือกกระท าเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ตนเอง
ต้องการ ซึ่งอาจมาจากความสนใจส่วนตัว การต้องการศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
หรือเมื่อพบว่าความรู้ที่ตนมีไม่พอ จึงต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

สื่อออนไลน์ หมายถึงช่องทางในการน าเสนอสารที่รวมเอาการสื่อสารแบบดั้งเดิมมารวม
ไว้ที่เดียว มีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับและผู้ส่ง
สาร สามารถสื่อสารได้สองทางในเวลาเดียวกันรวมไปถึงสามารถส่งสารได้หลายรูปแบบเช่น ภาพ 
เสียง หรือ ข้อความ  
 ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การที่บุคคลได้ประเมินสินค้าและบริการใดบริการหนึ่ง และมี
แนวโน้ม และ ปรารถนา ที่จะซื้อสิ้นค้า สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะมาจากการซื้อ
ซ้ า พฤติกรรมการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์ ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา เช่น โปรโมชั่น การ
ลดราคา ทีเ่กี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว   
 สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว หมายถึง สินค้าและบริการที่เกี่ยวของกับการท่องเที่ยว 
ซึ่งประกอบไปด้วย กิจการด้านที่พัก กิจการด้านขนส่ง กิจการด้านอาหารและเครื่องดื่ม กิจการ
ด้านความบันเทิง กิจการด้านธุรกิจน าเที่ยว และกิจการธุรกิจของที่ระลึก เป็นต้น 
 นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ผู้ที่ท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศมากกว่า 3-4 
ครั้งต่อปีเป็นผู้ที่ให้ความสนใจ ชื่นชอบ แสวงหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร แล้วมีความต้องการใน
สินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  
 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

AIOs (A=กิจกรรม I=ความสนใจ และ

O=ความคิดเห็น ของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย) 

รูปแบบการใช้สื่อออนไลน ์

การแสวงหาข้อมลูข่าวสารของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยผ่านสื่อออนไลน ์

ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเที่ยว 

 



 
7 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2559) 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากนักท่องท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง และเป็นผู้ที่มีความถี่ในการท่องเที่ยว
มากกว่า 3-4 ครั้ง ต่อปี และที่ส าคัญต้องเป็นผู้ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวและต้องเป็นผู้ที่ใช้สื่อ
ออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จ านวนทั้งสิ้น 400 คน โดยแบบสอบถามค าถามเป็นแบบ
ปลายปิด ประกอบไปด้วยค าถามเพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ข้อ 
คือ 1)เป็นผู้ที่มีอายุ 20–45 ปี 2) เป็นผู้ที่มีความถ่ีในการท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้ง ต่อปี และ
แบบสอบถามหลัก 6 ส่วน คือ 1) ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) การวัดรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม 3) การวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ 4) การวัดรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น 5) รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ 6) ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว 

ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบ
และมีการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามผ่าน
การส่งต่อทาง เฟสบุ๊ค เนื่องจากเป็นสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมซึ่งเห็นได้จากมีผู้ใช้จ านวนมาก และ
ยังเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น
เพจโรงแรม ที่พัก เพจรวบรวมตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งสารที่เป็น
แหล่งชุมชนออนไลน์ เช่น เว็บไซต์พันทิพ ซ่ึงเป็นข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ผู้ใช้ในออนไลน์ให้ความ
ไว้วางใจเมื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่
หลากหลายและและเฉพาะเจาะจงทั้งเชิงบวกเละเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการผู้วิจัย
จึงท าการแจกแบบสอบถามผ่าน เฟสบุ๊ค (Facebook) และพันทิพ (Pantip) 

 ก่อนท าการแจกแบบสอบถามจริงผู้วิจัยได้ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือโดยการ
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการได้ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดสามท่านเพ่ือขอค าแนะน า
ในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสอบถาม
โดยพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่า การหาค่าประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
(Index of Item–Objective Congruence : IOC) ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องขอ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่า = 0.88 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไป
ทดสอบใช้ (Try-Out) จ านวน 40 ชุด และน ามาหาค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีรายละเอียด
ดังนี้ ค าถามเกี่ยวกับกิจกรรม มีความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.905 ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสนใจมี
ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.865 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นมีความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.885 ค าถาม
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เกี่ยวกับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.822 ค าถามเกี่ยว กับความตั้งใจซื้อมี
ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.854 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ดี 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด 
รองลงมา คือช่วงอายระหว่าง 20-25 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมาก
ที่สุด ด้านการศึกษาพบว่ามีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท มากที่สุด รองลงมาคือเป็นนักเรียน นักศึกษานักเรียน/นักศึกษา  

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกที่จะท าเป็นประจ า คือ ชอบไปสถานที่ที่มีธรรมชาติที่
สวยงาม ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าจากการท างาน รวมทั้งความเครียดการการ
ท างานมาตลาดทั้งสัปดาห์ เมื่อมีเวลาพักผ่อน หรือวันหยุดสุดสัปดาห์จึงเลือกไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามเพ่ือผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ในขณะที่กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ดู
รูปภาพในอดีต เช่นรูปภาพคนไทยสมัยก่อนท าบ้างไม่ท าบ้าง และ อ่านหนังสือท่องเที่ยว หรือ
หนังสือที่เก่ียวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ค่อยเลือกท า 

สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจและให้ความส าคัญ นอกเหนือจากจะสนใจด้าน
การท่องเที่ยว และติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลับพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับแรก และยังให้ความสนใจอนุรักษ์
ธรรมชาติและอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกด้วย 

ประเด็นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้สึกเห็นด้วยอย่างมากและมีค่าเฉลี่ยสูงคือ ธรรมชาติคือ
ทุกสิ่งที่ทุกคนต้องรักษา นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยรักการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เพราะเมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งถือเป็นค่านิยมที่ดีในด้าน
ของวัฒนธรรมประเพณี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย มีความภูมิในวัฒนธรรมละประเพณีที่มีมาแต่
โบราน โดยมีความคิดเห็นว่าประเพณีไทยเป็นสิ่งที่สวยงาม คุณรุ่นหลังควรช่วยกับรักษาและ
อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ว่าเราก าหนดการท่องเที่ยวในแบบของ
เราได้มีความคิดเห็น โดยอาจเป็นเหตุผลมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้า
มามีบทบาทส าคัญต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยไทยปัจจุบัน ท าให้มีการค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วย
ตนเอง 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่มดังนี้  

1)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบสุขนิยม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รักการท่องเที่ ยวอย่าง
แท้จริง มักให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวโดยคิดว่าการท่องเที่ยวคือการให้การให้รางวัลชีวิต และ
คือความสุขของชีวิต ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับแรกด้วย คนกลุ่ม
นี้ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดที่เปิดกว้าง พร้อมยอมรับสิ่งใหม่ ที่มีการติดตามอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ดุโปรโมชั่นโรงแรมและตัวเครื่องบิน  มักเลือกท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย และก าหนดตนเองการเดินทางการท่องเที่ยวด้วย โดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
วัฒนธรรมที่สืบมาจากคนรุ่นก่อน  

2)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบทันเทคโนโลยี กลุ่มนี้มักเลือกติดตามเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่เสมอ เป็นกลุ่มที่สนใจการ
เปิดรับข่าวสารและติดตามข่าวสารตลอดเวลา โดยข้อมูลที่สนใจมักเป็นประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนที่เคยไปมาแล้ว มักเป็นสมาชิกของกลุ่มการท่องเที่ยว เพ่ือ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลให้เยอะมากที่สุดก่อนมีการตัดสินใจ โดย
คนกลุ่มนี้มักเลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มักไปด้วยตนเอง กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่รักอิสระในการ
ด าเนินชีวิต ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ติดตามข่าวสารจากหลายทางเพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจ และเพ่ือติดตามข่าวสารที่ตนต้องการ  

3)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบตามกระแสนิยม คนกลุ่มนี้ชอบให้ตนเป็นที่สนใจ 
ชอบบ่งบอกสถานะทางสังคมและมักตามกระแสนิยม มักเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็น
กระแสนิยม ค านึงถึงตราสินค้าเป็นหลัก เพ่ือที่จะบ่งบอกสถานะของตนว่าสถานที่นี้ตนไปมาแล้ว 
ซึ่งจะเลือกสินค้า หรือที่พักที่มีตราสินค้า โด่งดัง เป็นที่รู้จัก โดยเลือกติดตามผู้ที่มีชื่อเสียง และ
สนใจสินค้าโปรโมชั่น สินค้าราคาพิเศษ  

4)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบรักครอบครัว กลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับครอบครัว ท า
ให้กิจกรรมที่เลือกมักสามารถท ากับครอบครัวได้ เมื่อมีเวลาว่างมักเลือกอยู่กับครอบครัว หรือเมื่อ
มีวันหยุด ก็เลือกไปท่องเที่ยวกับครอบครัว  

5)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มนี้สนใจอารยะธรรมเก่าแก่ที่มี
มาแต่โบราณ และให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมเช่น ชอบส าสมชุดไทยและใส่
เมื่อมีโอกาส เพ่ือสะท้อนถึงความเป็นไทยและอยากให้คนอ่ืนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหมือนตน  
ชอบของเก่า ชอบดูรูปเก่าๆที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน 

ด้านรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์นักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ 3-4 ครั้งต่อ 1 อาทิตย์โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาในการใช้งาน
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สื่อออนไลน์ต่อครั้งอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการใช้สื่อออนไลน์ 1 ชั่งโมงต่อครั้งผลการวิจัย
พบว่าแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวชาวไทยในการแสวงหาข้อมูลมากที่สุด  คือ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ,ทวิตเตอร์ รองลงมาได้แก่ เว็บไซต์ที่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น 
พันทิป , ทริปแอดไวเซอร์, อีดีที ไกด์ เลือกการค้นหาจาก เสิร์ชเอนจินโดยสืบค้นค าที่ตนต้องการ
ค้นหา โดยมีวัตถุประสงคใ์นการแสวงหาข้อมูลคือ เพื่อ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทาง
ท่องเที่ยว มากที่สุด รองลงมาคือเพ่ือทราบรีวิวของผู้ที่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว
และเพ่ือการเปรียบเทียบราคาท่ีพัก 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของแหล่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล 
 

แหล่งข้อมลู 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 

x  

 
S.D. 

 
แปลความ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์  
7 

(1.8) 
9 

(2.3) 
75 

(18.8) 
131 

(32.8) 
178 

(44.5) 
4.16 0.93 มาก 

เว็บไซต์ทีร่ีวิวประสบการณ์
การท่องเที่ยว  

6 
(1.5) 

20 
(5) 

83 
(20.3) 

136 
(34.0) 

155 
(38.8) 

4.04 0.97 มาก 

การค้นหาจาก เสิร์ชเอนจิน 
10 

(2.5) 
34 

(8.5) 
103 

(25.8) 
114 

(28.5) 
139 

(34.8) 
3.85 1.07 มาก 

สอบถามจากบุคคลทีรู่้จัก 
หรือ ผู้มีประสบการณ์  

4 
(1.0) 

31 
(7.8) 

124 
(31.0) 

158 
(39.5) 

83 
(20.8) 

3.71 0.91 มาก 

เว็บไซตซ์ื้อขายสินคา้และ
บริการดา้นการท่องเที่ยว  

18 
(4.5) 

47 
(11.8) 

114 
(28.5) 

114 
(28.5) 

107 
(26.8) 

 

3.61 1.13 มาก 

Bloggerกูรูด้านการท่องเที่ยว  
12 

(3.0) 
45 

(11.3) 
119 

(29.8) 
146 

(36.5) 
78 

(19.5) 
3.58 1.02 มาก 

เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยตรงเช่น  

42 
(10.5) 

86 
(21.5) 

143 
(35.8) 

75 
(18.8) 

54 
(13.5) 

3.03 1.17 ปานกลาง 

 

 ด้านความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยวไทย พบว่าเมื่อชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดก็จะ
ตั้งใจแนะน าผู้อ่ืนให้ไปตาม รองลงมาคือ มีความตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวเช่นที่พัก เมื่อมี
โปรโมชั่นบนอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก และ ความตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวเช่นที่พัก 
ตามท่ีมีการแนะน าทางอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ในอนาคต อยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 2   แสดงจ านวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว 

 
ความต้ังใจซ้ือ 

ตั้งใจ
ซื้อ
น้อย
ที่สุด 

ตั้งใจซื้อ
น้อย 

ตั้งใจซื้อ
ปาน
กลาง 

ตั้งใจ
มาก 

ตั้งใจ
มาก
ที่สุด 

 

x  

 
S.D. 

 
แปลความ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ตั้งใจแนะน าผู้อื่นให้ไปตามฉัน 
5 

(1.3) 
26 

(6.5) 
119 

(29.8) 
164 

(41.0) 
86 

(21.5) 
3.75 0.91 มาก 

ความตั้งใจซื้อ เมื่อมโีปรโมชั่นบน
อินเตอร์เนต็ 

10 
(2.5) 

27 
(6.8) 

145 
(36.3) 

142 
(35.5) 

76 
(19.0) 

3.62 0.95 มาก 

ความตั้งใจซื้อ ตามที่มีการแนะน า
ทางอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ในอนาคต 

9 
(2.3) 

32 
(8.0) 

161 
(40.3) 

152 
(38.0) 

46 
(11.5) 

3.48 0.88 มาก 

ความตั้งใจซื้อ ตามที่มีการแนะน า
บนอินเตอร์เนต็ 

12 
(3.0) 

38 
(9.5) 

176 
(44.0) 

127 
(31.8) 

47 
(11.8) 

3.40 0.92 ปานกลาง 

ฉันตั้งใจซื้อ อย่างแน่นอนในปีนี้
ตามที่มีการแนะน าบนอินเตอร์เนต็ 

11 
(2.8) 

41 
(10.3) 

167 
(41.8) 

144 
(36.0) 

37 
(9.3) 

3.39 0.89 ปานกลาง 

ฉันตั้งใจรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีฉัน
ได้ไปมาบนอินเตอร์เนต็ 

50 
(12.5) 

60 
(15.0) 

131 
(32.8) 

109 
(27.3) 

50 
(12.5) 

3.12 1.19 ปานกลาง 
 

  

อภิปรายผล 

  การศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถอปรายผลได้ตามสมมุติฐาน
ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที ่1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์ 

ตารางท่ี 3 ค่าประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตกับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ 

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 

กลุ่มสุขนิยม 0.645*** 0.000 
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กลุ่มชอบความอิสระ 0.439*** 0.000 

กลุ่มตามกระแส 0.361*** 0.000 

กลุ่มรักครอบครัว 0.158*** 0.000 

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 0.201*** 0.000 

หมายเหตุ    ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 ผลการวิจัยพบว่าพบความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กับรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ เนื่องจาก สื่อใหม่ คือสื่อที่มีการเชื่อมต่อทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับและผู้ส่งสาร สามารถสื่อสารได้สองทางในเวลา
เดียวกันรวมไปถึงสามารถส่งสารได้หลายรูปแบบเช่น ภาพ เสียง หรือ ข้อความ ได้ในเวลาเดียวกัน 
ท าให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัญเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะชีวิตการท างาน ท าให้
คนท างานจ าเป็นต้องใช้สื่อใหม่ในการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551) กล่าวว่าลักษณะของสื่อใหม่ คือสื่อผสมผสาน สามารถ
แสดงผลได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพ และเสียง รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านข้อมูลสารสนสนเทศได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา 
รวมทั้งเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารมากที่สุด รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันจึง
จ าเป็นต้องใช้สื่อออนไลน์ ทั้งนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ ของพัชนี เชยจรรยา (2558) พบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับกับการรับรู้ประโยชร์จากสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในระดับสูงมาก ซึ่งได้แก่ การรับรู้ว่าอินเตอร์เน็ตช่วย
ให้การท างาน ช่วยค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการประกอบชีพ ช่วยในการติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆ และช่วยใน
เรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลิน และท าให้รุ้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรตามล าดับ เหตุ
เนื่องมาจากสื่อสังคมหรือสื่อใหม่สะดวก รวดเร็ว และยังสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจ
จุบัญแบบปัจเจกชนคนเมืองและคนวัยท างานอย่างมาก มีงานวิจัยของ ศรีหญิง ศรีคชา (2544) 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ความง่ายในการเข้าถึงและรูปแบบที่มีความน่าสนใจในการแสวงหาข้อมูล และพบว่ามีส่วนน้อย
มากของนักศึกษาที่ไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหา สอดคล้องกับ นฤมล เพ่ิมชีวิต (2552) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อใหม่เป็นอันดับแรกในการค้นหาข่าวสารการท่องเที่ยว และขณที่สื่อ
กระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์กลับมีการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวน้อยมาก เพราะการสื่อสาร
ผ่านสื่อใหม่เปนการสื่อสารสองทาง ง่ายต่อการสอบถามพูดคุย โต้ตอบกับบุคคลอ่ืนในประเด็นที่
ตนต้องการได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา 
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 จึงกล่าวได้ว่าสื่อใหม่ก็ถือเป็นสื่อที่มีความส าคัญในยุคปัจจุบัน และมีการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงการแสวงหาข่าวสารเพื่อให้ได้รับข่าวสารตามที่ต้องการนั้น สื่อใหม่เป็นทางเลือก
ที่ส าคัญ ส าหรับการท่องเที่ยว ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้ที่สนใจด้านการท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคท่ีสนใจด้านการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4 ค่าประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการ
ท่องเที่ยว 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ความตั้งใจซื้อ 

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 

กลุ่มสุขนิยม 0.417*** 0.001 

กลุ่มชอบความอิสระ 0.348*** 0.001 

กลุ่มตามกระแส 0.388*** 0.001 

กลุ่มรักครอบครัว 0.142*** 0.001 

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม 0.211*** 0.001 

หมายเหตุ    ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กับความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวก่อนทีผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซื้อก่อน และ
ความตั้งใจซื้อนั้นย่อมได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นราคาที่คาดหมาย และคุณประโยชน์ของ
สินค้าและบริการที่คาดว่าจะได้รับ ซึงมีปัจจัยที่ขัดขวางความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค คือ 
ทัศนคติของคนอ่ืน และปัจจัยทางสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงค
กุล, 2546)  
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สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการการท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 5 ค่าประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์กับความตั้งใจซื้อสินค้าด้าน
การท่องเที่ยว 

รายการ 
ความตั้งใจซื้อ 

ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 

รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ 0.588*** 0.000 

    หมายเหตุ    ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 ผลการวิจัยพบว่าความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยว มีสัมพันธ์กับ รูปแบบการรูปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลมาก ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจซื้อมากเช่นกัน ถ้านักท่องเที่ยวชาวไทย
มีการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลน้อย ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้อยเช่นกัน เป็นไปตาม
ทฤษฎีของ Solomon (2013) กล่าวว่าการบวนการตัดสินใจในการซื้อสินค้ามีกระบวนการที่
ซับซ้อนรวมทั้งมีความเสี่ยงสูง ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ให้ได้มากที่สุด ทั้งจากความทรง
จ าของตนและจากแหล่งข้อมูลภายนอกมากกว่าหนึ่งแหล่งก่อนก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร ปิยพงศ์กุล (2556) ที่ว่าการแสวงหาข่าวสารกับการตัดสินในซื้อ
สินค้าและบริการมีความสัมพันธ์กัน การแสวงหาข้อมูลเป็นตัวช่วยเพ่ือตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ การหาข้อมูลก่อนการซื้อ ระดับความต้องการซื้อ เป็นผลท าให้เกิดการแสวงหาข้อมูล 
กล่าวได้ว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใดๆเป็นตัวก าหนดให้ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
นอกจากนี้ Solomon (2013) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความช านาญของสินค้ามีผล
ต่อการแสวงหาข้ามูลข่าวสาร ว่าผู้ที่แสวงหาความรู้มากที่สุดคือผู้ที่มีความรู้พอสมควร ซึ่งไม่ใช้ผู้มี
ความรู้น้อยอย่างที่หลายคนเข้าใจ ผู้ที่มีความรู้และมีความช านานมากนั้นย่อมรู้ได้ว่าข้อมูลใดที่มี
ประโยชน์แล้วเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของตนจึงเลือกแสวงหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง แทนการ
แสวงหาข้อมูลไปเรื่อยๆ ส่วนผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้อยมักเชื่อในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน
มากกว่า หรืออาจให้ความส าคัญกับคุณสมบัติด้านอ่ืนๆของสินค้ามากกว่า โดยมีการวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยวของ Giteson and Crompton (1983, as cited in Sparks & Tideswell, 2003) 
พบว่า นอกจากระดับการแสวงหาข้อมูลจะถูกก าหนดโดยนักท่องเที่ยวแล้ว ยังพบว่ามีความส า
พันธ์ในทางบวกกับระยะทางไปยังจุดหมายโดยที่นักท่องเที่ยวเดินทางห่างไกลจากถิ่นที่อยู่อาศัย 
จะมีระดับการแสวงหาข้อมูลในช่วงการวางแผนท่องเที่ยวสู่งกว่าผู้ที่เดินทางผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว
ไกลๆกับถิ่นที่อยู่อาศัย และยังเสนอความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวจะแสวงหาข้อมูลอย่างเต็มที่ เมื่อ
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สถานที่ที่จะไปนั้นเป็นสถานที่ที่ตนไม่คุ้นเคย ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล เพ่ิมชีวิต (2552) พบว่าผู้ที่
ตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวและยังไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว จะมีการ
แสวงหาข้อมูล เพ่ือลดความไม่แน่นอนและสนับสนุนการตัดสินใจซื้อทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะ
แสวงหาข้อมูลอยู่เสมอ โดยสื่อที่เลือกใช้คือสื่ออินเตอร์เน็ตเพราและเป็นสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเอง 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวที่มาจากบุคคลอ่ืน ที่เคยใช้สินค้าและบริการที่ผู้แสวงหาข้อมูล
สนใจ   
 เมื่อที่นักท่องเที่ยวยิ่งแสวงหาข้อมูลและได้รับข้อมูลที่ตนต้องการมากเพียงพอส่งผลท าให้
มีความตั้งใจซื้อสินค้าสูงตามไปด้วยเช่นกัน ยิ่งเป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงเลือก
แสวงหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะการไปท่องเที่ยวคือการไปสถานที่ไม่คุ้นเคย 
แต่เมื่อหาข้อมูลจนรู้สึกมั่นใจ หรือ มีความรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆมากเพียงพอ จึงส่งผลให้เกิด
ความตั้งใจซื้อมากตามมาเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

ผลการวิจัยพบว่าทุกกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวไทยมีความสัมพันธ์กับ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกแสวงหาข่าวสารจาก
เว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงน้อยที่สุด เช่น www.tourisumthailand.org 
กล่าวคือนักท่องเที่ยวชาวไทยยังมีการแสวงหาข่าวการจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โดยตรงแต่เลือกแสวงหาข่าวสารจากแหล่งนี้น้อยที่สุด ซึ่งภาครัฐควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ โดย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ อยู่
เสมอ รวมทั้งมีช่องทางที่สามารถคุยโต้ตอบกับผู้ที่ที่สนใจสอบถาม และเพ่ิมเนื้อหาในเรื่องวิธีการ
เดินทางท่องเที่ยว เส้นทางและยานพาหนะ เนื่องจากผลการวิจั ยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
แสวงหาข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบเส้นทางและวิธีการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด 

นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟ
ซบุ๊ก เป็นสื่อหลักในการเลือกแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นภาครัฐจึงควรสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้นภาครัฐ
ควรลงรายละเอียดข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น รวมไปถึงการท าการตลาดเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถจดจ าชื่อสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมส าคัญให้ได้ เพราะ
นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกแสวงหาข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังพบว่า มีการ
แสวงกาข้อมูลจากการรีวิวประสบการณ์ท่องเที่ยว และการเสิร์ชเอนจิน และยังพบว่านักท่องเที่ยว
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด การให้ข้อมูล
ข่าวสารจากภาครัฐควรเน้นในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจซื้อสินค้า ยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตนต้องการมาก ก็ส่งผลต่อความ
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ตั้งใจซื้อมากเช่นกัน นอกจากนี้กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบสุขนิยมเป็นกลุ่มที่ควรจะให้
ความส าคัญเพ่ือท าการตลาดการท่องเที่ยวมากท่ีสุด กลุ่มนี้เปิดกว้าง และรักการท่องเที่ยวเป็นชีวิต
จิตใจ ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ภาครัฐจึงมีการน าเสนอข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือให้คนมีส่วนร่วม
และสนใจมากข้ึน 

ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม หรือ ธุรกิจการท่องเที่ยว
สามารถน ากลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตไปใช้เพ่ือการวางแผนการตลาด การก าหนดโปรโมชั่น หรือ
การโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อหลักเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกโรงแรม และบริษัทท่องเที่ยว ควรมี เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางของตนเอง เพ่ือส่งข่าวสารโดยตรงไป
ยังนักท่องเที่ยวรวมถึงการมิกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แจกรางวัล แจกห้องพัก เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ การก าหนดราคาสินค้าควรมีเป็นมาตรฐาน เพราะลูกค้าในปัจจุบันมีการเปรียบเทียบ
ราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ควรมีการจัดเตรียมสถานที่ให้ดี มีมาตรฐานที่คงที่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันมักเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์ท่องเที่ยวของบุคคลอ่ืนที่เคยไปมาแล้วและ
ยังพบว่ามกีารซื้อซ้ าอีกด้วย 
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