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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษา 1) รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การเปิ ดรั บข่าวสาร
และพฤติก รรมการท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุค ของนัก ท่องเที่ ยวชาวไทย 2) ความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3) ความสั ม พันธ์ ระหว่า งรู ป แบบการดาเนิ นชี วิตกับ พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย วตลาดย้อนยุค ของ
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อัมพวาและตลาดน้ าขวัญเรี ยม อายุ 20 – 45 ปี จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
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แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบกายใจเป็ นสุ ข รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบ
ภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ และ รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วน
ใหญ่มีการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต และเหตุผลที่ เดิ นทางไปท่องเที่ ยวนั้นเพื่อต้องการ
พักผ่อน

(4)
2) รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบกายใจเป็ นสุ ข รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่
ธรรมะ และ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบไอที พาเพลิ น มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิ ดรั บ
ข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3) รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข และ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบไอทีพา
เพลิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
4) การเปิ ดรั บ ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วตลาดย้อ นยุ ค จากสื่ อมวลชนและสื่ อใหม่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุคอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
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The purposes of this research were to study 1) Thai tourist based on their lifestyles,
media exposure and traveling behavior on retro market. 2) The relationships among lifestyles and
media exposure on retro market of thai tourist. 3) The relationships among lifestyles and traveling
behavior on retro market of thai tourist. 4) The relationships among media exposure and traveling
behavior on retro market of thai tourist.
The sample of this research consisted of thai tourist who traveled in Amphawa
floatingmarket and Kwan-Riam floatingmarket aged 20 – 45 years old. Questionnaires were used
to collect survey data from 400 thai tourist. Data analysis in the research utilized Factor Analysis
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
The results were as follows
1) Lifestyle of thai tourist were segmented into 3 groups; happiness lifestyle, religious
devoting lifestyle and trendy lifestyle. Almost thai tourist were media exposured from internet
and traveled for relax.
2) Happiness lifestyle, religious devoting lifestyle and trendy lifestyle had positive
correlations with media exposure on retro market at significant level of 0.001.
3) Happiness lifestyle and trendy lifestyle had positive correlations with traveling
behavior on retro market at significant level of 0.001.
4) Media exposure from mass media and new media had positive correlation with
traveling behavior on retro market at significant level of 0.05.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้คนใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บและแข่งขันกับเวลา
นอกจากสิ่ งเหล่านี้แล้วยังมีภาวะกดดันที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคน ที่มีความซับซ้อนและไม่
เหมือนกัน ส่ งผลให้ทุกวันนี้ มนุ ษย์มีความเครี ยดและเหนื่ อยล้าจากการทางาน เบื่อหน่ายกิจวัตรที่
ต้องทาซ้ าซากในแต่ละวัน ดังนั้นในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์หรื อเทศกาลสาคัญ หลายคนจึงเลือกทา
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย โดยการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจจะเป็ นสถานที่ที่
อยู่ภ ายในจัง หวัด หรื อต่ า งจัง หวัด ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ มนุ ษ ย์ไ ม่ ไ ด้ต้อ งการเพี ย งแค่ ปั จ จัย 4 ที่ ใ ช้ใ นการ
ดารงชี วิตเท่านั้น แต่มนุ ษย์ยงั ต้องการความสุ ขทางจิ ตใจด้วย ได้แก่ การได้รับความสนุ กสนาน
ความเพลิ ดเพลิ น ความพึงพอใจ ความสุ ขจากการได้ทากิ จกรรมที่ชอบ และการได้พกั ผ่อนในที่
สบายๆ สิ่ งเหล่านี้เปรี ยบเสมือนอาหารที่หล่อเลี้ยงสมองและจิตใจ
จุดขายของการท่องเที่ยวคือ “ความสุ ข” เพราะไม่วา่ แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะเป็ นอย่างไรหรื อ
เป็ นการท่องเที่ยวประเภทไหน สิ่ งที่เราต้องการจากการไปเที่ยวคือการได้รับความสุ ขตอบแทน จึง
ไม่น่าแปลกใจที่สินค้าทางการท่องเที่ ยวจะมีราคาสู ง แต่นกั ท่องเที่ยวยังคงยอมจ่ายเพื่อให้ได้กิน
อาหารที่ชอบ ได้หลับสบายในที่พกั ดีๆ ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะ บางคนมีความสุ ขจากการได้พกั ผ่อน
บางคนมี ค วามสุ ขจากการได้ กิ น อิ่ ม ในขณะที่ บ างคนมี ค วามสุ ขกั บ การเดิ น ซื้ อของใน
ห้างสรรพสิ นค้า และบางคนมีความสุ ขจากการได้เรี ยนรู้สิ่งแปลกใหม่
นอกจากประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวจะมีต่อบุคคลแล้ว ยังมี ประโยชน์อย่างมากต่อ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยด้วย กล่ าวคื อ การท่องเที่ ยวเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ ส่งผลต่อการ
เติ บ โตทางด้า นเศรษฐกิ จ และด้า นการพัฒ นาประเทศ เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น
แหล่งที่มาของเงิ นตราต่างประเทศ และเป็ นอุตสาหกรรมที่กระตุน้ ให้เกิ นการจ้างงาน การลงทุน
และกระจายรายได้ไปสู่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ทาให้การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่กระจุกตัว
เฉพาะในเขต
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เมืองใหญ่เท่านั้น สามารถกระจายความเจริ ญไปสู่ พ้ืนที่ต่างๆ ความเจริ ญที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผล
ให้มีการสร้างสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว ทั้งนี้ นอกจากการ
เดิ น ทางของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ล้ว การเดิ นทางของนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยไปยัง แหล่ ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศ ก็มีส่วนส่ งเสริ มธุ รกิจและการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็ นอย่างดี
เนื่ องจากสามารถลดการไหลออกของเงินตราไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังสร้างจิตสานึ กของคนใน
ชาติให้เกิดความภูมิใจในความเป็ นไทย และสร้างจิตสานึ กหวงแหนทรัพยากรที่ประเทศไทยมีน้ นั
ให้ถูกทาลายน้อยที่สุด นอกจากเหตุผลทางธุ รกิ จแล้ว การท่องเที่ยวยังส่ งผลทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมอีกด้วย คือ ช่ วยสนับสนุ นฟื้ นฟู อนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆ ให้คงอยู่
สื บไป
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ซึ่ งเป็ นปี ที่ประเทศไทยประชาสัมพันธ์ “ปี ท่องเที่ยว” แก่นานาชาติ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ ประเทศไทยมีจานวนสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในยุคนี้ ถือเป็ น
ยุคทองของการท่องเที่ยว ส่ งผลให้เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว จากความสาเร็ จนี้ ส่งผลให้
คนไทยมีความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น (ใจพร เศรษฐาภิวตั ิกุล, 2544)
จากแผนการดาเนินงานและการวางแผนการตลาดปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทย พบว่า มีแนวทางการส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยว โดยเน้นเอกลักษณ์ความเป็ นไทยเป็ นจุดขาย
แก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งสร้างความแตกต่างให้ประเทศไทยต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชี ย ส่ งเสริ ม
การตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยควบคู่กนั นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้เกิดมูลค่า (Value Oriented)
ในสิ นค้าและบริ การที่ สามารถเข้า ถึ ง จิ ตใจและสร้ า งประสบการณ์ ร่วมแก่ นัก ท่องเที่ ย วได้อย่า ง
แท้จริ ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
เมื่อพิจารณาจากแผนการดาเนินงานและตลาดของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยแล้ว เห็น
ได้ชัดว่านอกจากทรั พ ยากรทางธรรมชาติ จะเป็ นที่ ต้องการและสร้ า งรายได้ใ ห้แก่ ป ระเทศแล้ว
วัฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ของคน และเอกลัก ษณ์ ค วามเป็ นไทย ยัง มี ค วามส าคัญ ต่ อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย อีกทั้งยังสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่ งเป็ นประเทศในกลุ่มเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ด้วย เห็ นได้ชัดว่า ความต้องการของนักท่ องเที่ ยวนั้นเปลี่ ยนไปจากอดี ต คื อ
นอกจากจะพักผ่อนแล้ว ยังต้องการเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนใน
สั ง คมนั้น ๆ ด้ว ย จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสการท่ อ งเที่ ย วแบบใหม่ ใ นประเทศไทย นั้น ก็ คื อ “การ
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค”
สาหรับการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคนั้น เป็ นการผสมกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและ
การท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรม การท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ (Ecotourism) เป็ นการท่ องเที่ ย วในแหล่ ง
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ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศ โดย
ได้รับ ความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นและมี กระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของผูเ้ กี่ ย วข้อง ภายใต้การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างดีและมีส่วนร่ วมของชุ มชนในท้องถิ่น ส่ วนการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็ นการท่องเที่ ยวในแหล่ งท่องเที่ ยววัฒนธรรม หรื อชมงาน
ประเพณี ต่างๆ ที่ ชุมชนท้องถิ่ นนั้นๆ จัดขึ้น เพื่อได้รับความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น พร้ อมทั้งได้
ศึกษาความเชื่ อ ความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ เพิ่มขึ้น มีจิตสานึ ก
ต่ อการรั ก ษาสภาพแวดล้อมและวัฒ นธรรมอย่า งยัง่ ยื น (บุ ญเลิ ศ จิ ตตั้ง วัฒนา, 2555) ซึ่ งการ
ท่องเที่ยวแบบย้อนยุคนั้นส่ วนใหญ่แล้ว จะมีบรรยากาศแบบตลาดเก่า จาลองการค้าสิ นค้าของคน
ในท้องถิ่ น ซึ่ งสิ นค้านั้นอาจเป็ นสิ งหาที่หาได้เฉพาะถิ่ นหรื ออาจจะผลิ ตจากวัสดุในท้องถิ่ น โดย
สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ จะต้องมีเอกลักษณ์ เฉพาะ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเกิ ดความตระหนักรู ้ คุณค่า
จากการได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนั้น
ในขณะเดียวกัน เริ่ มเกิดกระแสความโหยหาอดีต ทาให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว เกิดการ
โฆษณาผ่า นสื่ อต่ า งๆ เพื่ อให้เห็ นความส าคัญและคุ ณค่ า ของการท่ องเที่ ย วประเภทนี้ โดยการ
เชื่ อมโยงเรื่ องราวความเป็ นมาของสถานที่เหล่ านั้นกับบุ คคลสาคัญในอดี ต หรื อสถานที่ น้ นั ๆ มี
ประวัติความเป็ นมา เกิดกระแสทาให้ผคู ้ นในเมืองต้องหลบหนี ความวุน่ วายในเมืองใหญ่ไปสู่ ความ
เป็ นชนบทและราลึกถึงอดีตที่แสนสวยงาม
จากกระแสนิยมนี้เองที่ทาให้รัฐบาลเห็นแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่เปลี่ยนแปลงไป กระตุน้ แหล่งท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคให้มีศกั ยภาพ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่คนในชุ มชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่ วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยงั่ ยืน และสอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป
ของคนในปั จจุ บนั และใช้ป ระโยชน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยีใ ห้ ม ากที่ สุดเท่ า ที่ จะท าได้
เนื่ องจากในปั จจุบนั นักท่องเที่ยวเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่ องทาง และเลื อกรับผ่านสื่ อที่
สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของตนเอง
ปัจจุบนั เป็ นยุคแห่งการไหลของข้อมูลข่าวสาร ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ที่มากขึ้นและหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งแต่ละบุคคลนั้นมีความต้องการข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมือนกัน
ขึ้ นอยู่ก ับ ความสนใจส่ วนบุ ค คล ข่ า วสารประเภทหนึ่ ง ที่ เป็ นที่ นิย มและได้รับ ความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภคอย่า งต่ อ เนื่ อ งคื อ ข่ า วสารด้า นการท่ องเที่ ย ว ไม่ ว่า จะเป็ นในเรื่ องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
กิจกรรมการท่องเที่ยว การเดินทางไปท่องเที่ยว หรื อแม้กระทัง่ สิ นค้าที่เป็ นของฝากของที่ระลึกจาก
สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ล้วนเข้ามามีบทบาทต่อชีวติ ประจาวันของคนในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีก็มีส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนที่จะต้องพัฒนา
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และขับเคลื่ อนไปอย่างเร่ งรี บ ทาให้รูปแบบการท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่ น
หรื อแม้กระทัง่ รู ปแบบการท่องเที่ยวที่โหยหาอดี ตมากขึ้น ก็ยงั ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
เป็ นอย่างมาก
การรั บ รู ้ ข่ า วสารของนัก ท่องเที่ ย วนั้นมี หลายรู ป แบบด้วยกัน ขึ้ นอยู่ก ับ ความถนัดและ
ลักษณะรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ละบุคคล ซึ่ งนักท่องเที่ยวเองสามารถเลือกรับข่าวสารผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ ที่มีอย่างหลากหลายที่ทาหน้าที่เผยแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและตรง
ตามความต้องการให้กบั นักท่องเที่ยว โดยสื่ อต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว
ทั้งสิ้ นเพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ขอ้ มูลในขั้นตอนการตัดสิ นใจเลื อกที่จะท่องเที่ยวและยังอานวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวหรื อที่เรามักจะเรี ยกว่า “คู่มือท่องเที่ยว” สิ่ งเหล่านี้ลว้ นส่ งผลให้เกิด
พฤติกรรมในการท่องเที่ยวซึ่ งถื อว่าเป็ นเป้ าหมายของสื่ อประชาสัมพันธ์น้ นั ๆ ว่าเกิ ดประสิ ทธิ ผล
หลังจากการรับรู ้ข่าวสาร
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์ เน็ตที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทุกที่ทุก
เวลา ส่ งผลให้การสื่ อสารนั้นก็ตอ้ งมีววิ ฒั นาการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและพฤติกรรมของ
คนที่เปลี่ ยนไป การสื่ อสารที่มีอยู่เดิ มนั้นจึ งต้องพัฒนา ปรั บปรุ ง แก้ไขให้มีหลากหลายรู ปแบบ
เพื่อตอบสนองและให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิในสังคมแตกต่างกัน ถึงแม้วา่
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นอาจไม่ต่างกัน แต่อาจจะให้ประสิ ทธิ ผลที่ต่างกันขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบ
การสื่ อสารเหล่านั้นเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด
ปั จจุบนั แหล่งท่องเที่ยวมีการปรับตัวมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
ของคนที่เปลี่ยนไป และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย จะเห็น
ได้จากสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่น้ นั มีเว็บไซต์เป็ นของตัวเอง เพื่อสื่ อสารข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลที่พกั ข้อมูลกิจกรรมที่เปิ ดโอกาส
ให้นกั ท่องเที่ยวสามารถทาได้ นอกจากนี้ ยงั เลื อกใช้สื่ออื่นๆ ควบคู่กนั เช่ น มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านรายการโทรทัศน์ที่เป็ นรายการท่องเที่ ยว การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในคู่มือการท่องเที่ยว
เห็นได้ชดั ว่ามีการเลือกใช้ท้ งั สื่ อใหม่และสื่ อเก่าควบคู่กนั
ตลาดน้ าอัมพวามี ความสาคัญมาตั้งแต่ในอดี ต โดยเมืองอัมพวาถื อว่าเป็ นศูนย์กลางการ
คมนาคมทางน้ าที่สาคัญของจังหวัดสมุ ทรสงคราม มี ตลาดน้ าขนาดใหญ่และชุ มชนริ มน้ าที่เป็ น
ศูนย์กลางด้านพาณิ ชยกรรม แต่ผลกระทบของการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทาให้ความเป็ น
ศูนย์กลางการค้าทางน้ าของอัมพวาต้องสู ญเสี ยไป ตลาดน้ าค่อยๆลดความสาคัญและสู ญหายไปใน
ที่สุด และเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2547 ทางเทศบาลตาบลอัมพวาโดยความร่ วมมือร่ วมใจของ
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ประชาชนในท้องถิ่ น ได้ฟ้ื นฟูตลาดน้ าอัมพวาขึ้ นมาอี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ออนุ รักษ์ความเป็ นอยู่ของ
ชุมชนริ มน้ า ซึ่งในปั จจุบนั จะหาดูตลาดน้ าแท้ๆ ได้ยากให้สืบทอดตลอดไป
นอกจากนี้ตลาดน้ าอัมพวายังมีการกล่าวถึงในบทกวี “กาพย์เห่ ชมเครื่ องคาวหวาน” ในพระ
ราชนิ พนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย เนื่ องจากอัมพวาเป็ นเมืองประสู ติของ
รัช กาลที่ 2 รวมทั้ง เป็ นเมื องราชนิ กุ ล คือ เป็ นที่ ประสู ติของพระบรมราชิ นีรัชกาลที่ 1 และ 2
รวมถึงการเสด็จประพาสต้นยังคลองอัมพวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถึง 2 ครั้ง
ดังนั้นอัมพวาจึงเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าที่สาคัญในอดีต ทาให้มีตลาดน้ าขนาดใหญ่และ
มีชุมชนริ มน้ าที่เป็ นศูนย์กลางด้านการค้า ถึงแม้วา่ การพัฒนาการคมนาคมทางบกในภายหลังจะทา
ให้ตลาดน้ าค่อยๆ ถูกลดความสาคัญลงไป แต่ทว่าร่ องรอยความเจริ ญของชุ มชนริ มคลองอัมพวา
แห่งนี้ ก็ยงั คงปรากฏให้เห็นในงานสถาปั ตยกรรมต่างๆ ทั้งบ้านไม้ เรื อนไทย ห้องแถวไม้ เรื อนแพ
ฯลฯ ซึ่ ง มี อายุไ ม่ ต่ า กว่า 50-100 ปี และด้วยความร่ วมมื อร่ วมใจของผูค้ นในชุ ม ชนท้องถิ่ น ที่
ต้อ งการจะอนุ รัก ษ์ค วามเป็ นอยู่ข องชุ ม ชนริ ม น้ า เอาไว้ จึ ง ท าให้ ต ลาดน้ า อัม พวาได้ก ลับ มามี
ชี วิตชี วาอีกครั้ง และเนื่ องจากสถานที่ท่องเที่ยวย้อนยุคแห่ งนี้ อยูไ่ ม่ไกลจากกรุ งเทพมากนัก จึงทา
ให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเวลา (แม่กลองทูเดย์, 2554; เดอะ ทริ ป แพคเกอร์, 2556)
ตลาดน้ าขวัญเรี ยมเป็ นตลาดน้ าที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร คือหนึ่ งในตลาดน้ าแห่ งใหม่ที่ผุด
ขึ้นเพื่อย้อนรอยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูค้ นริ มคลองแสน โดยตลาดน้ าขวัญเรี ยมแห่ งนี้ ถูก
สร้างขึ้นจากแนวคิดที่อยากจะจาลองชี วิตของชาวน้ า เพื่อให้เป็ นที่ระลึกแก่คนรุ่ นหลังให้ได้เรี ยนรู้
ถึ งวิถีชีวิตริ มน้ า ทั้งภาพพระที่ ออกบิ ณฑบาตรทางเรื อ การทอดผ้าป่ าทางน้ า โดยเฉพาะความ
เป็ นมาอันยาวนานของคลองแสนแสบที่อยูค่ ู่กรุ งเทพมหานครมาตั้งแต่ตน้ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ อีกทั้ง
ยังเป็ นต้นกาเนิ ดของนิ ยายรักอมตะเรื่ อง “แผลเก่า” 1 ใน 360 ภาพยนตร์ คลาสสิ คของโลก ที่มีตวั
เอกคือ ขวัญ กับ เรี ยม โศกนาฏกรรมของความรักที่ทุกคนจดจาได้ดี (วารุ ณี สิ ทธิรังสรรค์, 2555)
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษานักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุค คือ ตลาดน้ าอัมพวาและตลาดน้ าขวัญเรี ยมนั้น มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตอย่างไร และ
มีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคผ่านสื่ อใดบ้าง ตลอดจนประสิ ทธิ ผลของ
สื่ อว่า สื่ อใดที่ ส ามารถสร้ า งการรั บ รู ้ แ ละเข้า ถึ ง นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมากที่ สุ ด ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมให้เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1) เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2) เพื่ อศึ ก ษาความสัม พันธ์ ระหว่า งรู ป แบบการดาเนิ นชี วิตกับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสารการ
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับพฤติ กรรมการท่องเที่ ย ว
ตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรั บข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย

1.3 ปัญหำนำวิจัย
1) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคเป็ นอย่างไร
2) รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อไม่ อย่างไร
3) รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อไม่ อย่างไร
4) การเปิ ดรั บ ข่ า วสารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วตลาดย้อ นยุ ค ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อไม่ อย่างไร

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย มีอายุต้ งั แต่ 20 - 45 ปี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง เนื่ องจากเป็ นช่ วงวัยที่มีการเปิ ดรับสื่ อมาก มีความพร้อมทางด้านการเงิน และสามารถ
สามารถตัดสิ นใจท่องเที่ ยวด้วยตัวเองได้อย่างอิ ส ระ เก็บ ข้อมูลจากนัก ท่องเที่ ยวที่ เดื อนทางมา
ท่องเที่ยวตลาดน้ าขวัญเรี ยม และตลาดน้ าอัมพวา สาเหตุที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ งนี้ เพราะ
อยูใ่ กล้กรุ งเทพมหานคร เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว และมีการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านสื่ อดัง่
เดิมและสื่ อใหม่
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1.5 นิยำมศัพท์
1) ตลาดย้อนยุค หมายถึง สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่จาลองวิถีชีวติ ของคนและการค้าขายในอดีต
ในที่น้ ี หมายรวมถึ งสถานที่ที่มีอยุ่เดิ มและถูกสร้ างขึ้นใหม่ มีการขายสิ นค้าของคนในชุ มชนและ
อาหารพื้นถิ่นหรื ออาหารโบราณ มีบรรยากาศตกแต่งร้านแบบย้อนยุค มีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรื อนใน
อดีต มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ ถ่ายภาพย้อนยุค ฟังเพลงที่โด่งดังในอดีต
2) นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เป็ นคนไทย มีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี
เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจจากการเดินทาง
3) รู ปแบบการดาเนินชีวติ หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวติ ของแต่ละบุคคลโดยประกอบด้วย
ตัวแปรกิจกรรม ตัวแปรความสนใจ และตัวแปรความคิดเห็น ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคล
นั้น
4) การเปิ ดรั บข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หมายถึง ความบ่อยครั้งการเลือกช่ องทาง
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค และเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับตลาดย้อนยุคจากสื่ อมวลชน
สื่ อเฉพาะกิจ สื่ อบุคคล และสื่ อใหม่
5) พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค หมายถึง การกระทาหรื อพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกในการเดิ นทางไปยังสถานที่ ท่ องเที่ ย วแบบย้อนยุค ซึ่ ง วัดจากความบ่ อยครั้ งในการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) เพื่ อ เป็ นประโยชน์ แ ก่ นั ก การตลาด ในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารให้ ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมาย และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นกั ธุ รกิจที่สนใจด้านการท่องเที่ยวแบบย้อนยุคในการกาหนดส่ วน
ประสมทางการตลาด และวางแผนการตลาด

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร และพฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุค ของนักท่ องเที่ ยวชาวไทย” ได้อาศัยหลักแนวคิดและทฤษฎี เพื่อใช้เป็ น
แนวทางและกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่ อสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
2.5 แนวคิดการสื่ อสารการตลาดท่องเที่ยวและการตลาดแบบย้อนยุค
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับนวัตกรรมการสื่ อสาร
2.1.1 สื่ อ (Media)
ถือเป็ นช่ องทางสื่ อสารที่ นาเสนอเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็ นข่าวไปสู่ รับสาร
หรื อผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภค จากการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่ งผลให้ผทู ้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
กระบวนการส่ งสารนาเอาข้อดี ของเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ นามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของ
รู ปแบบการสื่ อสารที่พฒั นาให้ดีข้ ึน นับจากอดีตรู ปแบบการสื่ อสารไม่เคยหยุดนิ่ งมีการพัฒนาอยู่
เสมอ นับจากในอดีตจะใช้คนซึ่ งถือว่าเป็ นสื่ อบุคคล จึงเปลี่ยนแปลงมาใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ หลังจากนั้น
ก็เปลี่ ยนมาสู่ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ปั จจุ บนั อิ นเทอร์ เน็ ตพัฒนาขึ้ นเพื่อการติ ดต่อสื่ อสารเพิ่มขึ้ น
ดังนั้น McQuail (2000, 127-128) จึงสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถ
แบ่งสื่ อออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อเพื่อการกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ คือ สื่ อ
แบบดั้งเดิมและสื่ อใหม่
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1) สื่ อดั้งเดิ ม (Traditional Media) หมายถึง สื่ อที่ผูส้ ่ งสารทาหน้าที่ ส่งสารไปยัง
ผูร้ ับสารได้ทางเดียว ผูร้ ับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผูส้ ่ งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้
(1) สื่ อ ที่ ท าหน้ า ที่ ส่ ง สารเพี ย งอย่า งเดี ย ว หมายถึ ง สื่ อ ที่ ท าหน้า ที่ ส่ ง สาร
ตัวหนังสื อหรื อเสี ยงหรื อภาพไปเพียงอย่างเดียว ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรเลข และสื่ อวิทยุ
(2) สื่ อที่ทาหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือส่ งทั้งภาพและเสี ยงไปพร้อมกัน ได้แก่
สื่ อโทรทัศน์ สื่ อภาพยนตร์
2) สื่ อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่ อที่เอื้อให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารทาหน้าที่ส่ง
สารและรั บ สารได้พร้ อมกัน เป็ นการสื่ อสารสองทางและสื่ อยัง ท าหน้า ที่ ส่ง สารได้หลายอย่า ง
รวมกัน คือ ภาพ เสี ยง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่ อดั้งเดิมผนวก
กับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบปฏิ สัมพันธ์ ทาให้สื่อสามารถสื่ อสารได้สองทางผ่าน
ทางระบบเครื อข่ายและมีศกั ยภาพเป็ นสื่ อแบบประสม (Multimedia) ปั จจุบนั สื่ อใหม่พฒั นาขึ้น
หลากหลาย ที่เป็ นที่รู้จกั และนิยมกันมากคือ สื่ ออินเทอร์ เน็ตและสื่ อโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ใน
อนาคตสื่ อใหม่พฒั นายิ่งขึ้น โดยการนาเอาสื่ อดัง่ เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อโทรทัศน์มาผนวกรวม
กับสื่ ออินเทอร์ เน็ตเรี ยกว่า สื่ อโทรทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ ที่ทาหน้าที่ส่งสารหลายอย่างเช่นกัน คือ
ภาพ เสี ยง และข้อความ ดังนั้น เมื่อผูบ้ ริ โภคดูรายการโทรทัศน์แบบเฉพาะบุคคล จะสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ผา่ นสื่ ออินเทอร์ เน็ตพร้อมกัน
ในอดี ตที่ผ่านมาสื่ อดั้งเดิ มอย่างโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อหลักที่ใช้ในการ
สื่ อสาร โดยมีวิทยุและสื่ อนอกบ้านอื่นๆ เป็ นสื่ อเสริ มเพื่อลดช่ องว่างที่โทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์
เข้าไม่ถึง แม้อินเทอร์ เน็ตจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 90 แต่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ยงั คง
เป็ นสื่ อหลักที่องค์กรธุ รกิจต่างๆ เลือกใช้เพื่อที่จะสื่ อสารข้อความต่างๆ ไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
อย่างไรก็ตามในระยะเวลาไม่นานที่เทคโนโลยีดิจิตอลได้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่ อสารใหม่ๆ ขึ้น
อี กมากมาย สื่ อบางประเภทถู กพัฒนาขึ้ นมาเพื่ อตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น จนทาให้องค์กรธุ รกิ จต่างๆ ได้ให้ความสนใจสื่ อรู ปแบบใหม่ ที่แทรก
ซึ มและทะลุทะลวงถึงตัวผูบ้ ริ โภคมากขึ้น สาเหตุเพราะมีขอ้ มูลและหลักฐานมากขึ้นที่แสดงให้เห็น
ว่าช่องทางการสื่ อสารแบบเดิมมีประสิ ทธิภาพน้อยลง (Wertime and Fenwick, 2551)
2.1.2 นวัตกรรมการสื่ อสาร
บุ ญ เกื้ อ ควรหาเวช (2542: 11-16) ให้ ค วามหมายของค าว่ า นวัต กรรม (Innovation)
หมายถึง การนาสิ่ งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ มวิธีการที่ทาอยู่เดิ มเพื่อให้ได้ผลดี ยิ่งขึ้ น
หลักการพิจารณาว่าสิ่ งใดเป็ นนวัตกรรม มี 4 ประการ คือ
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1) จะต้องเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
2) มีการนาวิธีการจัดระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งส่ วนข้อมูลที่ใช้เข้า
ไปในกระบวนการและผลลัพธ์ให้เหมาะสมก่อนที่จะทาการเปลี่ยนแปลง
3) มีก ารพิ สูจน์ด้วยการวิจยั หรื ออยู่ใ นระหว่างการวิจยั ว่า จะช่ วยแก้ปั ญหาและ
ดาเนินงานบางอย่างให้มีประสิ ทธิ ภาพ
4) ยังไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบงานปั จจุบนั หากกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบงาน
ที่ดาเนินอยูใ่ นขณะนี้ไม่จดั ว่าเป็ นนวัตกรรม ไม่วา่ วงการใดหรื อกิจการใดๆ ก็ตาม เมื่อนาเอาความ
เปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้ปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึนกว่าเดิ ม หรื อมุ่งที่จะให้งานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้ น ก็เรี ยกได้ว่าเป็ นนวัตกรรมของวงการนั้นๆ นอกจากนี้ นิ พนธ์ ศุขปรี ดี (2519: 6) ให้
ความหมายของ นวกรรมหรื อนวัตกรรมทางการสื่ อสารไว้ว่า เป็ นการแสวงหาความคิดและการ
กระทาใหม่ที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาทางการสื่ อสาร
ดังนั้นสามารถนามาสรุ ปความหมายได้ว่า นวัตกรรมการสื่ อสาร หมายถึ ง การคิ ดค้น
รู ปแบบการสื่ อสารใหม่ๆ วัตถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ อาจ
เป็ นสิ่ งที่คิดค้นขึ้นใหม่หรื อปรับปรุ งจากสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมให้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ อาจจะอยูใ่ นรู ปของความคิด
การกระทาสิ่ งประดิษฐ์ก็ได้
2.1.3 นิยามของสื่ อใหม่
Rogers (1995) ได้นิยามสื่ อใหม่ (New Media) ว่าเป็ นเทคโนโลยีหรื อสื่ อที่อานวยความ
สะดวกให้เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร บนฐานของคนจานวนมากไปสู่ ค นจานวนมาก
(Many-to Many Basic) ผ่านระบบการสื่ อสารที่ มีคอมพิวเตอร์ เป็ นศูนย์กลาง ใกล้เคี ยงกับ
Kawamoto (1997) ให้นิยามว่า สื่ อใหม่ (New Media) หมายถึง ระบบการสื่ อสารหรื อระบบที่มี
การเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของเครื อข่ายในระดับโลก เป็ นสื่ อที่เกิดขึ้นจากปั จจัยหลายๆ ปั จจัย
ได้แก่ เทคโนโลยี ระบบเครื อข่ า ย ภาคอุ ตสาหกรรม ปั จ เจกชน รวมทั้ง ชุ ม ชนในเครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
ธีรภัทร วรรณฤมล (2550) ให้ความหมายของสื่ อใหม่วา่ คือรู ปแบบของการติดต่อสื่ อสาร
(Communication) ทั้ง ของบุ ค คลและสื่ อ ที่ ถู ก แปลง (Transform) โดยการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดระบบการสะท้อนกลับ (Interactive) หรื อการดาเนินการ (Transact)
Dewdney and Ride (2006) อธิ บายว่าสื่ อรู ปแบบใหม่ (New Media) หมายถึง สื่ อที่เกิ ด
จากแนวคิดวัฒนธรรมร่ วมสมัย (Contemporary Culture Concept) และบริ บท (Context) ของการนา
สื่ อมาใช้ ฉะนั้นสื่ อรู ปแบบใหม่ก็จะกลายเป็ นสื่ อเก่า (Old Media) เมื่อมีสื่อใหม่ที่สาคัญยิ่งกว่าเข้า
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มาแทนที่ แ ละสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงปรากฎต่ อ สายตามนุ ษ ย์อ ย่า งชัด เจน แต่ ถ้า เป็ นสื่ อ ที่ มี
พัฒนาการขึ้นอยูก่ บั เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเรี ยกว่า สื่ อดิจิทลั (Digital Media)
ถึ งแม้ว่าคาจากัดความของสื่ อใหม่จะมีมากมาย ใจความหลักของสื่ อใหม่จะมุ่งเน้นใน 2
ส่ วน กล่าวคือ
1) การแพร่ กระจายของข่าวสาร สื่ อใหม่มีจุดเด่ นในการแพร่ กระจายข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ ว จากผูส้ ่ งสารหนึ่ งคนอาจขยายไปถึ งผูร้ ั บสารทัว่ โลก ทาให้โลกของเรากลายเป็ น
หมู่บา้ นโลก (Global Village) ที่ใครทาอะไรก็สามารถรู ้กนั ไปได้หมดทัว่ ทั้งหมู่บา้ นและยากที่จะ
สกัดกั้น
2) ลักษณะของข่าวสารข้อมูล (Information, Content) ที่ สามารถใช้งานร่ วมกัน
(Share) ได้ระหว่างผูเ้ ผยแพร่ (Publisher, Broadcaster) และผูใ้ ช้ขอ้ มูล เช่น การส่ งคลิปวิดีโอไปบน
เว็บไซต์ที่ให้บริ การประเภท Upload และ Download เช่ น youtube.com ผูท้ ี่เข้าไปชมสามารถ
ดาวน์โหลด (Download) คลิปวิดีโอเพื่อนาไปตัดต่อเพิ่มเติมได้อีก ทาให้ผใู ้ ช้งานสามารถเป็ นผูผ้ ลิต
ได้ (Producer)
ดัง นั้นในการศึ ก ษาเรื่ อง “รู ป แบบการดาเนิ นชี วิต การเปิ ดรั บข่ าวสาร และพฤติ กรรม
การท่องเที่ ย วตลาดย้อนยุค ของนักท่ องเที่ ย วชาวไทย” ผูว้ ิจยั จึ งเน้นท าการศึก ษาไปยังรู ปแบบ
การสื่ อสาร เนื้อหา และการเชื่ อมโยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดย้อนยุค (Retro Market) ในสื่ อ
ดั้งเดิม สื่ อเฉพาะกิจ สื่ อบุคคล และสื่ อที่มีพฒั นาการที่ข้ ึนอยูก่ บั เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสื่ อดิจิทลั
(Digital Media) ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) และสื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet Media)
2.1.4 ลักษณะสาคัญของสื่ อใหม่
Wertime and Fenwick (2551) ให้แนวคิดเรื่ องสื่ อใหม่ (New Media) การตลาดดิจิทลั และ
นิ ยามสื่ อใหม่ว่า หมายถึ ง เนื้ อหา (Content) ที่อยู่ในรู ปแบบดิจิทลั โดยลักษณะสาคัญของเนื้ อหาที่
อยู่ในรู ปแบบดิ จิทลั ประกอบด้วยจุดเด่น 5 ประการหรื อที่ผูเ้ ขียนเรี ยกว่า “อิสระ 5 ประการ”
(5 Freedoms) ได้แก่
1) อิสระจากข้อจากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้ อหาในรู ปแบบ
ดิจิทลั ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับและส่ งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จาเป็ นต้องชม
เนื้อหาต่างๆ ตามเวลาที่กาหนดอีกต่อไป
2) อิ สระจากข้อจากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries)
เนื้อหาในรู ปแบบดิจิทลั เป็ นเนื้ อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็ ว ทาให้ผบู ้ ริ โภค
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สามารถเลือกรับหรื อค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่
ละคน
3) อิสระจากข้อจากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้ อหาที่สามารถปรับย่อหรื อ
ขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่ น การปรับเนื้ อหาให้เหมาะสาหรับการเผยแพร่ ทวั่ โลก หรื อปรับ
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้อจากัดด้านรู ปแบบ (Freedom from Formats) เนื้ อหาแบบดิจิทลั ไม่
จาเป็ นต้องมีรูปแบบหรื อลักษณะที่ตายตัว
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้ างเนื้ อหามาสู่ ยุคผูบ้ ริ โภคริ เริ่ ม สร้าง และควบคุม
เนื้อหาเอง (Freedom from Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled)
จากประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้เจ้าของสื่ อ และนัก
การตลาดไม่สามารถควบคุมเนื้ อหาและการแพร่ กระจายของข่าวสารได้เหมือนอดีต เพราะเนื้ อหา
บางชนิดอาจสร้างโดยผูบ้ ริ โภคคนใดก็ได้ เกิดเป็ นเนื้ อหาที่สร้างจากผูบ้ ริ โภค (Consumer-Created
Content) หรื อเป็ นคาพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Viral Marketing) ที่แพร่ กระจายไปอย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุมพล (2555) กล่าวถึงคุณลักษณะสาคัญของ
สื่ อใหม่ (New Media) ดังนี้
1) การมี ปฏิ สัมพันธ์ได้ง่าย ( Interactivity) เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสาร
แบบสองทาง (Two-way-communication)
2) มีความสามารถเคลื่ อนที่ได้สูง (Mobility) ทาให้สะดวกต่อการพกพาไปในที่
ต่างๆ (Compactable)
3) สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรู ปได้ (Convertibility)
4) สามารถเชื่อมต่อกันโดยง่าย (Connectivity)
5) สามารถหาได้ / ใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ (Ubiquity)
6) มีความรวดเร็ วในการสื่ อสาร (Speed of Communication)
7) มีลกั ษณะที่ไร้พรมแดน (Absence of Boundaries)
8) มีความเป็ นดิจิทลั (Digitalization)
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ สื่ อใหม่น้ นั ผูร้ ับสารสามารถรับสารนั้นจากที่ใดและเวลาใดก็ได้ อีกทั้ง
ยังเป็ นการสื่ อสารสองทาง เมื่อผูส้ ่ งสารทาการส่ งสารออกไปนั้นผูร้ ับสารสามารถมีการตอบกลับได้
ในทันที ซึ่ งต่างจากสื่ อดั้งเดิ มในอดีตที่ผรู ้ ับสารจะรับสารเพียงอย่างเดียวไม่มีการโต้ตอบกลับไป
นอกจากนี้ขอ้ ดีของสื่ อใหม่คือผูร้ ับสารมีสิทธิ ที่จะเลิกรับหรื อหลีกเลี่ยงข่าวสารเหล่านั้นได้
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2.1.5 ระบบเว็บ (The Web)
ปั จจุบนั เว็บไซต์ได้กลายเป็ นช่ องทางหลักในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
กับผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง Wertime and Fenwick (2551: 72) กล่าวว่า เว็บไซต์เป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่มี
ผูค้ นยอมรั บ เร็ วและมากที่ สุ ด เท่ า ที่ เ คยมี ม าในประวัติ ศ าสตร์ ข องช่ องทางข่ า วสารในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา กล่าวคือ โทรศัพท์ใช้เวลาถึง 35 ปี กว่าจะเข้าถึงประชากรสหรัฐอเมริ กาเพียงร้อยละ
25 โทรทัศน์ใช้เวลา 26 ปี วิทยุใช้เวลา 22 ปี โทรศัพท์มือถือ 13 ปี และอินเทอร์ เน็ตใช้เวลาเพียง 7
ปี เท่านั้น โดยระบบเว็บสามารถจาแนกพัฒนาการออกๆ ได้เป็ น 3 ยุคด้วยกัน ได้แก่ เว็บ 1.0, เว็บ
2.0 และเว็บ 3.0
ในช่ ว งเวลา 10 ปี ที่ ผ่ า นมา เว็ บ ไซต์ ก ลายเป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล และช่ อ งทางการค้า
การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่ อสารการตลาด ลักษณะเด่นของสื่ อดิจิตอลที่แตกต่างจาก
สื่ อแบบดั้งเดิม เริ่ มจากช่วงแรก ใช้ระบบเว็บ 1.0 (Web 1.0) โดยหลักการแล้วระบบเว็บ 1.0 เป็ น
แหล่งเก็บข้อมูล ซึ่ งมีลกั ษณะการใช้งานแบบอีคอมเมิร์ซผสมอยู่เล็กน้อย โดยเว็บ 1.0 มีลกั ษณะ
แบบรวมศู นย์ กล่ า วคื อ เจ้า ของเว็บ ไซต์เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุ ม เนื้ อหาทั้ง หมด ผูใ้ ช้ง าน
อินเทอร์เน็ตเป็ นเพียงผูท้ ี่มาเยีย่ มชมเว็บไซต์ ทาได้เพียงแค่อ่านหรื อดูเท่านั้น เจ้าของเว็บไซต์เป็ นผู ้
เผยแพร่ ขอ้ มูล โดยใช้เว็บไซต์เป็ นช่องทางในการนาเสนอเนื้อหาสารแก่ผรู ้ ับสาร นักการตลาดเป็ น
ผู ้ดู แ ลเนื้ อ หาและควบคุ ม ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น เว็ บ ไซต์ ใ นยุ ค นี้ จึ ง มี ล ั ก ษณะคล้ า ยแค็ ต ตาล็ อ ก
อิเล็กทรอนิ กส์ ขนาดใหญ่ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การที่บริ ษทั รวมทั้งนักออกแบบเว็บไซต์ทา
ไว้ให้คนชม ต่อมาระบบเว็บ 2.0 (Web 2.0) คิดค้นโดย โอไรลีย ์ มีเดีย (O’Reilly Media) ในปี 2004
โดยหลักการของเว็บ 2.0 นอกจากจะเป็ นศูนย์รวมข้อมูลแล้ว ยังทาหน้าที่ กระจายต่อให้ผใู ้ ช้บริ การ
รู ้อย่างทัว่ ถึ ง พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถปรับแต่งดัดแปลงเนื้ อหาได้ตามต้องการ
หรื ออาจกล่าวได้วา่ ระบบเว็บ 2.0 ผูร้ ับสารมีสิทธิ มากขึ้น กล่าวคือ ผูใ้ ช้ช่วยกันสร้ างเนื้ อหาได้ มี
ลักษณะของการกระจาย และมีแนวคิดของความเป็ นชุมชนออนไลน์ (Online Community) และ
เนื้ อหาที่ สร้ างสรรค์โดยผูใ้ ช้บริ การ (Consumer-Created Content) นอกจากนี้ ยงั มี ผูใ้ ห้คานิ ยาม
เพิ่มเติม Constantinides and Fountain (2007: 231-244) ได้ให้ความหมายของเว็บ 2.0 ไว้วา่ เป็ น
แหล่ งเก็บรวบรวมข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Applications) ที่ผูใ้ ช้สามารถควบคุ มได้เอง
อย่างอิสระ ซึ่ งจะขยายวงกว้างมากขึ้นจากการที่ผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมีปฏิสัมพันธ์กนั และยังเป็ นแหล่ง
รวมประสบการณ์ ความรู้ และอานาจในตลาดของผูบ้ ริ โภค ที่ได้จากการเข้าร่ วมกระบวนการทาง
สังคมหรื อทากิจกรรมต่างๆ โดยโปรแกรมประยุกต์บนระบบเว็บ 2.0 มักจะถูกเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า
User-Generated Content (UGC) หรื อ เนื้ อหาที่สร้างขึ้นเองโดยผูใ้ ช้ ซึ่ งโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้
จะเอื้ อต่ อการให้ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตสามารถสร้ า งเนื้ อหา ปรั บ ปรุ ง แก่ ไ ขเนื้ อหาสาระต่ า งๆ ผ่า น
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เครื อข่ายของตนเอง และยังสามารถส่ งต่อแบ่งปั นเนื้ อหานั้นๆ ไปยังผูใ้ ช้คนอื่นได้โดยง่ าย ผูใ้ ช้
ระบบอินเทอร์ เน็ตเองจึงนับว่ามีบทบาทสาคัญในเว็บ 2.0 ไม่ใช่เป็ นเพียงแต่ในฐานะผูเ้ ยี่ยมชม แต่
ยังเป็ นผูส้ ร้างและผูป้ รับปรุ งเนื้อหาด้วยเช่นกัน
ในขณะที่ Wertime and Fenwick (2551) ได้รวบรวมลักษณะเด่น 5 ประเด็น เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของระบบเว็บ 2.0 ไว้ ดังนี้
1) การแยกรู ปแบบการนาเสนอและข้อมูลออกจากกัน (Separation of Presentation
and Data) กล่าวคือ เว็บ 2.0 ได้แยกการนาเสนอ (Presentation) และข้อมูล (Data) ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่ งการแยกรู ปแบบ (Form) ออกจากเนื้ อหา (Content) ทาให้ขอ้ มูลที่นาเสนอถูกนากลับมา
ใช้ซ้ าหรื อนาเสนอได้ใหม่โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่ งสามารถนาเสนอผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ได้หลากหลายตามความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละท่าน สิ่ งที่เกิ ดขึ้นนี้ ทาให้นกั สื่ อสารการตลาดต้อง
เปลี่ยนมุมมองใหม่ เพราะในอดีตที่นกั สื่ อสารการตลาดมีอานาจในการควบคุมสื่ อ ควบคุ มทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ผบู ้ ริ โภคจะเห็น แต่ในเว็บ 2.0 นักสื่ อสารการตลาดจะแทบควบคุมเนื้ อหาไม่ได้ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกรับสารได้
2) ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมสร้างเนื้ อหา (Co-Creation of Content) การเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ โภคสร้ างเนื้ อหา ได้แก่ การโพสเรื่ องราว รู ปภาพ วิดีโอ ความเห็ นและการติดป้ ายระบุ
เนื้ อหาของกันและกัน สามารถช่ วยสร้ างชุ มชนและส่ งเสริ มความภักดี ต่อตราสิ นค้าในระยะยาว
อีกทั้งยังช่ วยให้เว็บไซต์มีเนื้ อหาที่เคลื่ อนไหวตลอดเวลาและสะท้อนความต้องการ ความคิดเห็ น
ต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า การที่ผใู้ ช้บริ การสามารถสร้างเนื้อหาได้เองยังทาให้เกิดการใช้สื่อผสม
(Mash-Ups) เพิ่มมากขึ้ นอี กด้วย เว็บไซต์ 2.0 หลายแห่ งได้ผนวกความสามารถที่ โดดเด่ นของ
เว็บไซต์และบริ การหลายๆ แห่ งไว้ด้วยกันเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ ม ซึ่ ง
เว็บไซต์ลกั ษณะนี้ จะเปิ ดให้สมาชิ กรวบรวม ผสมผสาน ปรับ ดัดแปลงเนื้ อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ให้
ตรงกับรสนิยมหรื อความสนใจของกลุ่ม
3) เว็บ 2.0 มีเครื อข่ายชุ มชนออนไลน์ (Web 2.0: Social Networking) ลักษณะความ
เป็ นชุมชนสังคมในเว็บไซต์ลกั ษณะนี้ได้แก่ Facebook.com, MySpace.com และ LinkedIn.com เป็ น
ต้น ซึ่ ง นับ เป็ นครั้ ง แรกที่ เว็บไซต์ก ลายเป็ นเครื่ องมื อสร้ า งและถ่ ายทอดประสบการณ์ ต่า งๆ ได้
หลากหลายโดยผูใ้ ช้บริ การเพื่อตัวเขาเอง และเพื่อแบ่งปั นกับเพื่อนร่ วมชุ มชนออนไลน์เหมือนตน
อีกด้วย
4) ผูช้ นะกินรวบ (Winner Takes All) จุดสาคัญประเภทเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์คือ
เพื่ออวดข้าวของตนเอง พูดคุ ย รู ้ จกั เพื่อนใหม่ แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กนั พลังแห่ งความเป็ น
เครื อข่าย (Network Effects) จึงมีความเข้มแข็งมาก พลังแห่ งความเป็ นเครื อข่ายแปลว่า คุณค่าและ
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สรรพคุณของสิ นค้าหรื อบริ การไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นอีกต่อไป แต่อยู่
ที่จานวนผูใ้ ช้บริ การหรื อสิ นค้านั้น ฐานของผูบ้ ริ โภคและผูใ้ ช้บริ การคือผูผ้ ลักดันให้สินค้ามีคุณค่า
และประโยชน์
5) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุ นเอแจ็กซ์ (The Supporting Technology: AJAX)
เทคโนโลยี Asynchronous JavaScript and XML หรื อ AJAX ทาให้ผใู้ ช้งานเว็บ 2.0 ไม่ตอ้ งรอนาน
เพราะเครื อข่ายแม่เว็บหรื อเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) จะส่ งหน้าเว็บเพจมาให้ ผูใ้ ช้งานต้องคลิก
และรอเพื่อดูหน้าต่อไป ไม่วา่ อินเทอร์ เน็ตที่ผใู ้ ช้งานใช้จะมีความสู งแค่ไหนก็ตาม
อย่างไรก็ตาม Lietsala and Sirkkunen (2008) ได้กล่าวถึงสื่ อที่ถูกขับเคลื่อนโดยเว็บ 2.0 นี้
ว่า สื่ อสังคม (Social Media) โดยสามารถสรุ ปลักษณะสาคัญได้ 5 ประการ คือ
1) เป็ นพื้นที่สาหรับแลกเปลี่ยนเนื้อหา
2) เนื้ อ หาที่ ผูเ้ ข้า ร่ วมนามาแต่ ง เติ ม พื้ นที่ ห รื อแลกเปลี่ ย นส่ ว นใหญ่ เป็ นเนื้ อหาที่
ผูเ้ ข้าร่ วมสร้างขึ้นมาเอง
3) มีการทางานอยูบ่ นพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม
4) เนื้อหาทั้งหมดจะมี URL สาหรับเชื่อมต่อภายนอกเครื อข่าย
5) หน้าเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละคนจะมีหน้าประวัติส่วนตัวโดยย่อของสมาชิ กและ
สามารถเชื่ อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของผูอ้ ื่น เชื่ อมโยงไปยังเนื้ อหา รู ปแบบหรื อการใช้งาน ส่ วน
อื่นๆ ได้อีกด้วย
ในอนาคตระบบเว็บ 3.0 (Web 3.0) จะให้ความสาคัญแก่ผใู ้ ช้บริ การมากขึ้นไปอีก โดยมี
ระบบประมวลผลอัจฉริ ยะ (Smart Agent) คอยทางานแทนมนุ ษย์ตลอดเวลา แม้ในเวลาที่ไม่ได้
เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตเลยก็ตาม ซึ่ ง Wood and Smith (2005) กล่าวว่า ในปั จจุบนั เว็บไซต์ได้กลาย
มาเป็ นศูนย์รวม (Portal) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมโยง
ผ่านอินเทอร์ เน็ตมากขึ้น โดยผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถที่จะทาการเช็คอีเมล อ่านหรื อโต้ตอบเว็บบอร์ ด
และสนทนาพูดคุย (Chat) ในห้องสนทนาได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงผูร้ ับสารเป้ าหมายที่
แตกต่างกันในการสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ (ดังตารางที่ 2.1)
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ตารางที่ 2.1 ลักษณะการสื่ อสารของสื่ อแต่ละประเภท
ลักษณะช่ องทางของสื่อ

การสื่อสารแบบระหว่ าง
บุคคล

1. การไหลของข่าวสาร

จากผูส้ ่งคนเดียวสู่ผรู ้ ับ 2-3
คน

2. ความรู้ที่แหล่งผูส้ ่งมีต่อ
ผูร้ ับสาร

ผูส้ ่ งสารมีความรู ้ต่อผูร้ ับสาร
ในฐานะปัจเจกคนหนึ่ง

ผูส้ ่งสารมีความรู ้ อย่างมากต่อ ผูส้ ่งสารที่ทางานอยูใ่ นองค์กร
ผูร้ ับสาร เนื่องจาก Interactive สื่ อแทบจะไม่มีความรู ้เรื่ อง
ผูร้ ับสารเลย

3. การแบ่งประเภทผูร้ ับสาร

สูงมาก
(เป็ นรายบุคคล)

สูงมาก
(เป็ นรายบุคคล)

ต่า(เพราะข่าวสารเดียวกันจะ
ถูกถ่ายทอดให้ทุกคน)

4. ระดับของการตอบโต้

สูง

สูง

ต่า

5. ปฏิกิริยาป้ อนกลับ

มีมากและฉับพลัน

มีบา้ งแต่ก็ยงั มีขอ้ จากัดอาจจะ
ฉับพลัน

มีขอ้ จากัดมาก และล่าช้ามาก

6. ศักยภาพที่จะเก็บรักษา
ข่าวสาร

ต่า

ส่วนใหญ่จะสู ง

บางสื่ ออาจจะต่า เช่น วิทยุ แต่
บางสื่ อก็สูง เช่น หนังสื อ

7. ประเภทของเนื้ อหา

เน้นหนักไปทางเรื่ องสังคมอารมณ์

ไม่ค่อยเน้นเรื่ องสังคมอารมณ์
แต่เน้นการงาน

ไม่ค่อยเน้นเรื่ อง สังคมอารมณ์

8. ลักษณะอวัจนภาษา

มีการใช้อวัจนภาษาอย่างมาก

สื่ อใหม่บางชนิดจะจัดให้มี
การใช้อวัจนภาษา
ค่อนข้างมาก

สื่ อมวลชนประเภทที่มองเห็น
ภาพ จะมีการใช้อวัจนภาษา
มาก

9. การควบคุมการไหลของ
การสื่ อสาร

ผูส้ ื่ อสารทั้ง 2 ฝ่ ายสามารถ
ควบคุมการสื่ อสารได้อย่าง
เท่าเทียมกัน
ต่า

ผูส้ ื่ อสารทั้ง 2 ฝ่ ายสามารถ
ควบคุมการสื่ อสารได้อย่าง
เท่าเทียมกัน
ตามปกติต่า

ผูร้ ับสารไม่สามารถจะ
ควบคุมการสื่ อสารได้

10. ความเป็ นส่วนตัว

การสื่อสารแบบใหม่ (สื่อสาร
ระหว่ างบุคคลมีเครื่องมือ
ช่ วย)
จากผูส้ ่ งหลายคนผูร้ ับหลาย
คน

สื่อสารมวลชน

จากผูส้ ่ งคนเดียว สู่ ผรู ้ ับ
จานวนมหาศาล

สูง

แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 123.
2.1.6 การสื่ อสารผ่านเว็บไซต์
การสื่ อสารผ่านเว็บไซต์เป็ นการสื่ อสารที่มีรูปแบบและคุณสมบัติแตกต่างจากการสื่ อสาร
ประเภทอื่นๆ เนื่ องจากการสื่ อสารที่เป็ นที่นิยมและใช้กนั มานานนั้น เป็ นการสื่ อสารแบบทางเดียว
สื่ อทาหน้าที่ เพียงแค่ส่งสารมายังผูร้ ั บสารเท่านั้น ซึ่ งแตกต่างจากการสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ที่เป็ น
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การสื่ อสารแบบปฏิสัมพันธ์ ผูร้ ับสารสามารถเลือกชนิดของข้อมูลที่จะรับ รวมถึงสามารถควบคุม
ลักษณะและปริ มาณข่าวสารที่ ได้รับให้ตรงกับความต้องการได้ คุ ณสมบัติ 5 ประการ ของ
การสื่ อสารการตลาดแบบออนไลน์ไว้วา่ (Keeler, 1995)
1) เป็ นสื่ อที่นาเสนอได้อย่างรวดเร็ ว (Rapid Presentation) การนาเสนอข่าวสารด้าน
การตลาดลงในสื่ อจาพวกนิ ตยสารหรื อวารสารนั้นจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลา แต่สาหรับการสื่ อสาร
ผ่านเว็บไซต์สามารถทาได้รวดเร็ วกว่า
2) เป็ นสื่ อที่ ปรั บเปลี่ ยนได้ง่าย (Easy Modification) การเปลี่ย นแปลงเนื้ อหา
บางอย่ า งในสิ่ งพิ ม พ์ เ ป็ นการกระท าที่ สิ้ นเปลื อ งค่ า ใช้ จ่ า ยและใช้ เ วลานาน แต่ ส าหรั บ
การปรั บ เปลี่ ย นต่ า งๆ บนเว็บ ไซต์น้ ัน สามารถท าได้ง่ ายโดยการพิ ม พ์ข ้อความใหม่ หรื อเพิ่ ม
รู ปกราฟฟิ คขึ้นใหม่ในหน้าเว็บเพจนั้นๆ และส่ งข้อมูลนั้นไปในเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ ึ งใช้เวลาไม่นาน
3) ราคาถูก (Low Cost) การวัดประสิ ทธิ ภาพเรื่ องราคาของสื่ อดั้งเดิมจะใช้ CPM
(Cost per Thousand) ในการวัด สาหรับสื่ ออินเทอร์ เน็ตนั้น ในการวัดรู ปแบบของ CPM ค่อนข้าง
เป็ นไปได้ยากมาก แต่ผรู ้ ับสารและกลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารการตลาดบนเว็บไซต์ก็มีอยูท่ วั่ โลก
และต้นทุนของผูส้ ่ งสารก็มีเพียงค่าเช่าพื้นที่เซิ ร์ฟเวอร์ และค่าสร้ างเว็บไซต์เท่านั้น ในขณะที่ผรู ้ ับ
สารที่เข้าชมเว็บไซต์อาจมีจานวนหลายพันคนต่อวัน ดังนั้น การสื่ อสารแบบออนไลน์จึงเป็ นวิธีที่
ประหยัดมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
4) ผูซ้ ้ื อสามารถมีส่วนร่ วมได้ (Buyer Involvement) การสื่ อสารการตลาดผ่านทาง
เว็บไซต์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมได้มากกว่าสื่ ออื่นๆ เพราะในเว็บไซต์จะมีการนาเสนอข้อมูลใน
หลายระดับ (Level of Information) และบางครั้งจะนาเสนอข้อมูลในทุกรู ปเมนู ซึ่ งผูร้ ับสามารถใช้
เมนูในการเลือกข้อมูลที่ตนสนใจได้ และพวกเขาสามารถได้รับข้อมูลตอบกลับได้ทนั ที นอกจากนี้
เจ้าของสิ นค้าและบริ การยังสามารถสารวจหรื อสอบถามผูร้ ับสารผ่านทางแบบฟอร์ มออนไลน์ได้อีก
ด้วย
5) ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องพื้นที่และเวลา (No Limits of Space and Time) การสื่ อสาร
แบบออนไลน์ปราศจากข้อจากัดเรื่ องเวลาและสถานที่ ซึ่ งพบและมีปัญหามากในสื่ อโทรทัศน์วิทยุ
และสื่ อสิ่ งพิมพ์ กล่าวคือ เจ้าของสิ นค้าจะเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยมากในการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดทางเว็บไซต์ และเจ้าของสิ นค้าก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความยาว
ของสปอตโฆษณา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้าชมข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาด้วย
ในอนาคตการทาการตลาดผ่านดิ จิทลั จะมี ความสาคัญมากยิ่งขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคมีเวลา
อย่างจากัดและเห็นความสาคัญของเวลา นักการตลาดจึงต้องมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา
อีกทั้งผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มี ความสนและใช้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์มากขึ้ น เนื่ องมาจากอินเทอร์ เน็ ต
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สามารถเข้าถึ งสะดวกขึ้น ผูบ้ ริ โภคจึงหันมาใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์มากขึ้น ถื อเป็ นโอกาสของ
นักการตลาดที่ จะดึ งเอาคุ ณสมบัติของสื่ อใหม่มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค
(ปณิ ศา มีจินดา, 2553)
2.1.7 ลักษณะของการตลาดดิจิทลั
อินเทอร์ เน็ตทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องสถานที่และเวลา
อีกทั้งยังเป็ นการสื่ อสารตรงกับผูบ้ ริ โภคที่มีความสนใจในสิ นค้านั้น เนื่ องจากผูท้ ี่มีความสนใจใน
สิ นค้าชนิ ดใดนั้นจะรวมตัวกันและมีการพูดคุยถึงเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทาให้การสื่ อสารผ่าน
ช่ องทางดิ จิทลั เป็ นการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (One-to-One) อี กทั้งข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะมี
การบันทึกเอาไว้ในระบบฐานข้อมูล ทาให้สามารถตรวจสอบได้อยูต่ ลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งคอยเฝ้ าดู
ผูบ้ ริ โภค สื่ อดิ จิทลั ที่ ได้รับความนิ ย มและเป็ นช่ องทางที่ ส ามารถค้น หาผูบ้ ริ โภคนั้นมี อยู่หลาย
ช่องทาง
อุไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุล (2554) กล่าวถึงการที่ดิจิทลั กาลังเปลี่ยนโลกทั้งใบ และกาลังเปลี่ยน
พื้นฐานการดาเนินธุ รกิจไปอย่างสิ้ นเชิง ผ่าน 5 ประเด็นสาคัญ
1) การเชื่ อมต่อ (Connections) ช่ องทางดิ จิท ลั เปลี่ ยนแปลงวิถีก ารติ ดต่ อสื่ อสาร
และการประสานงานของธุ รกิจให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วมากขึ้น โดยการเชื่ อมต่อทัว่ โลกแบบ
โลกาภิวฒั น์ (Globalization) ทาให้การสื่ อสารเป็ นไปได้ตลอดเวลาและไร้พรมแดนอย่างแท้จริ ง
สถานที่ ทางานที่ แยกกันไม่ไ ด้เป็ นอุ ป สรรคในการท างานอี ก ต่อไป การเดิ นทางเพื่อประชุ มลด
น้อยลงอย่างมากด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) สาหรับการจัดการประชุ มทัว่
โลก เครื่ องมือดิจิทลั ที่สนับสนุ นงานขายก็ทาให้ทีมงานขายสามารถดูแลลูกค้าในการสั่งซื้ อสิ นค้า
บริ หารสิ นค้าคงคลัง และสร้ างระบบส่ งเสริ มการขายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ช่ องทางดิ จิทลั มี
อิทธิพลสู งในการปรับเปลี่ยนการวางระบบการทางานและการลงทุน
2) การปฏิสัมพันธ์ (Conversations) ดิจิทลั เปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตรา
สิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสิ่ งที่เห็ นได้อย่างชัดเจนคือการเปลี่ ยนจากการพูดโดยผูผ้ ลิ ต
แบบการสื่ อสารทางเดียว (One-Way) ไปยังผูบ้ ริ โภค ไปเป็ นการสนทนาโต้ตอบกันแบบทันท่วงที
และต่อเนื่ องระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค อินเทอร์ เน็ตกลายมาเป็ นเครื่ องมือในการทาการวิจยั
แบบกลุ่ม (Focus Group) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทาวิจยั ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Website) และ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจผูบ้ ริ โภคในวงกว้างข้อมูลที่ได้รับ
ต่อยอดไปอีกระดับหนึ่ง
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3) การร่ วมกันสร้าง (Co-Creation) โดยเป็ นการสร้างนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ
ที่เกิ ดจากการทางานแบบประสานงานร่ วมกันขององค์กรหรื อหน่วยงานภายนอกกับบริ ษทั ไม่ว่า
จะเป็ นสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผูป้ ระกอบการ นอกจากนี้ ยงั หลีกหนี จากการสื่ อสาร
ด้วยเนื้ อหาทางการตลาดเดิ มๆ มาสร้ างสรรค์เป็ นเนื้ อหาที่ เกิ ดจากแนวคิ ดและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค (User-Generate Content) การเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคได้ออกความคิดเห็นหรื อนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ผา่ นดิจิทลั แพลตฟอร์ ม (Digital Platform)
4) การพาณิ ชย์ (Commerce) กระแสความแรงของคลื่นพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) ที่ มากขึ้ น มาจากความนิ ยมของร้ านค้าออนไลน์หรื อแอพสโตร์ (AppStore) อย่า ง
ไอทูนส์ (iTune) และอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์อย่าง อเมซอน (Amazon.com) และรากูเทน (Rakuten) ทา
ให้ตราสิ นค้า ชั้นนาส่ วนใหญ่ ต่างให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ ก ส์
รวมทั้งอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์อย่างวอลมาร์ ท ดอท คอม (Walmart.com) หรื อดรักสโตร์ ดอท คอม
(Drugstore.com)
5) ชุ มชน (Community) ความหมายใหม่ของคาว่าชุ มชนได้เปลี่ยนบริ บทไปด้วย
อิทธิ พลของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยการสร้ างความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนและ
โครงการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Responsibility - Sustainability) สามารถต่อเชื่ อมกับตรา
สิ นค้าและองค์กรผ่านสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การศึ ก ษาท าความเข้า ใจและให้ความส าคัญกับ ปั จจัย ทั้ง 5 ปั จ จัย ได้แ ก่ การเชื่ อ มต่ อ
การปฏิสัมพันธ์ การร่ วมสร้าง การพาณิ ชย์ และชุมชน จะทาให้การนาเทคโนโลยีทางการสื่ อสาร
การตลาดเกิ ดประสิ ทธิ ภาพมาก และเกิ ดโอกาสที่ จ ะประสบความส าเร็ จ มากขึ้ น เพราะทราบ
ความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค และสามารถผลิตสิ ตสิ นค้าและบริ การที่สามารถตอบสนองได้
สร้ างผลกาไรมากขึ้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มุ่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่ อสารทางการตลาด
ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว และการเปิ ดรั บ ข่ า วสารของนั ก ท่ อ งเที่ ย วว่ า การเปิ ดรั บ ข่ า วสารทางใดที่
นักท่องเที่ยวมีการเปิ ดรับมากที่สุด
ดัง นั้น การเลื อ กใช้สื่ อ ใหม่ แ ละสื่ อ ดั่ง เดิ ม นั้น ต้อ งพิ จ ารณาถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ธุ ร กิ จ
ต้องการจะสื่ อสาร กล่ าวคื อ ธุ รกิ จจะต้องทราบพฤติ กรรมการบริ โภค รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
และการเลื อ กเปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารของกลุ่ ม เป้ าหมาย จึ ง จะสามารถพิ จ ารณาเลื อ กใช้สื่ อ ให้
เหมาะสมได้ และที่สาคัญกลุ่มเป้ าหมายเหล่านั้นมีแนวโน้มจะเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปหรื อไม่
เพราะเทคโนโลยีการสื่ อสารในปั จจุบนั ผูร้ ับสารสามารถเลือกรับปละเลือกหลีกเลี่ยงได้ หากธุ รกิจ
เลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่ถูกต้องแล้ว จะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจเป็ นที่รู้จกั อย่าง
รวดเร็ ว และเพิ่มโอกาสลูกค้าในอนาคตอีกด้วย
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิ ดรับข่ าวสาร
Backer (1987) ให้ ค วามหมายของการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร โดยจ าแนกตามพฤติ ก รรม
การเปิ ดรับข่าวสาร ดังนี้
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาข้อมูลเมื่อ
ต้องการให้มีความคลายคลึงกับบุคคลอื่น ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อเรื่ องทัว่ ๆไป
2) การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู ้ เช่ น เปิ ดดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่ สนใจหรื อมี ผู ้
แนะนามา หรื อขณะอ่านหนังสื อพิมพ์หรื อดูโทรทัศน์ หากมีขอ้ มูลข่าวสารที่มีความสาคัญเกี่ยวข้อง
กับตนเองก็จะให้ความสนใจอ่านหรื อดูเป็ นพิเศษ
3) การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับ
ข่าวสาร เพราะต้องการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ในการเปิ ดรับข่าวสารจาก
สื่ อมวลชน ปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการเปิ ดรับนั้น ได้แก่ จะตรงตามวัตถุประสงค์ของผูส้ ่ ง
สารหรื อไม่ หรื อสารที่ ส่ ง ไปนั้น จะถึ ง ผู ้รั บ สารหรื อไม่ ผู ้รั บ สารอาจเปิ ดรั บ สารโดยผ่ า น
กระบวนการในการเลือกรับข่าว (Selective Process) ซึ่ ง Klapper (1960) อธิ บายว่า กระบวนการ
เลื อ กสรรเปรี ย บเสมื อนเครื่ อ งกรอง (Filters) ข่ า วสารในการรั บ รู ้ ข องมนุ ษ ย์เ รา ซึ่ ง มี ข้ นั ตอน
4 ขั้นตอน คือ
1) การเลื อกรั บหรื อการเลื อกใช้ (Selective Exposure) จะเลื อกเปิ ดรั บสื่ อและ
ข่าวสารจากแหล่งสารต่างๆ ตามความสนใจและความต้องการของตน เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาและ
เป็ นข้อมูลเพื่อสนองความต้องการของตน
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปิ ดรับ
ข่ า วสารแล้ว บุ ค คลยัง เลื อกให้ค วามสนใจต่ อข่ า วสารที่ ไ ด้รั บ ซึ่ ง สอดคล้องหรื อเข้า กันได้ก ับ
ทัศนคติ และความเชื่ อดั้งเดิมของบุคคลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่
ขัดต่อทัศนคติหรื อความคิดดัง่ เดิ ม ทั้งนี้ เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้สึกของ
เขา จะทาให้บุคคลเกิดความรู ้สึกไม่พึงพอใจและสับสนได้
3) การเลื อ กรั บ รู้ แ ละตี ค วามหมาย (Selective Perception and Selective
Interpretation) เมื่อบุคคลเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ งแล้ว ผูร้ ับสารอาจมีการเลือกรับรู้
และเลือกตีความสารที่ได้รับด้วย ตามประสบการณ์ ของแต่ละคน ผูร้ ับสารจะมีการตีความสารที่
ได้รับมาตามความเข้าใจของตนเองหรื อตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความต้องการ และ
แรงจูงใจของตนในขณะนั้น
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4) การเลือกจดจา (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกให้ความสนใจเลือก
รับรู ้และตีความข่าวสาร ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนแล้ว บุคคลยัง
เลือกจดจาเนื้อหาสาระของสารในส่ วนที่ตอ้ งการจาเอาไว้ในประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็มกั จะ
ลืมข่าวสารที่ไม่ตรงกับความสนใจของตนเอง ซึ่ ง McLeod and O’ Keefe (1972) กล่าวว่า ตัวชี้
(Index) ที่ใช้วดั พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) มี 2 วิธี คื อ วัดจากเวลาที่ใช้กบั สื่ อ
และวัดจากความถี่ของการใช้สื่อ
นอกจากนี้ แล้ว ผู ้รั บ สารแต่ ล ะคนยัง เลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไปซึ่ ง Merril and
Lowenstein (1971) สรุ ปปั จจัยที่ ทาให้แต่ละคนเลื อกรั บ สื่ อที่ แตกต่างกัน โดยมี ปัจจัยพื้นฐาน
4 ประการ
1) ความเหงา เป็ นเหตุผลทางจิตวิทยาที่วา่ ปกติคนเราไม่ชอบอยูต่ ามลาพัง เพราะจะ
เกิ ด ความรู ้ สึ ก สั บ สนวิ ตกกัง วล หวาดกลัว และเมิ น เฉยจากสั ง คม จึ ง ชอบหรื อพยายามที่ จ ะ
รวมกลุ่มกันเพื่อสังสรรค์กบั ผูอ้ ื่นเท่าที่โอกาสจะอานวยให้ เมื่อไม่สามารถที่จะติดต่อสังสรรค์ผอู ้ ื่น
โดยตรง สิ่ งที่ดีที่สุดคือการได้อยูก่ บั สิ่ งต่างๆ ที่ใช้ในการสื่ อสาร
2) ความอยากรู ้อยากเห็น เป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานของมนุ ษย์ ปกติมนุ ษย์อยากรู ้อยาก
เห็ น สิ่ ง ที่ ใ กล้ต นเองที่ สุ ด ไปจนถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ไ กลตัว มากที่ สุ ด ตามล าดับ ทั้ง ที่ เ ป็ นวัต ถุ สิ่ ง ของ
ความคิด หรื อการกระทาต่างๆ ของผูอ้ ื่น ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับสื่ อต่างๆ แล้ว สื่ อมวลชนสามารถ
ตอบสนองสิ่ งเหล่านี้ได้ดีที่สุด
3) ประโยชน์ ใ ช้ส อยของตัว เอง มนุ ษ ย์เ ป็ นผูต้ ้อ งการแสวงหาข่ า วสารและใช้
ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่ วยให้ความคิ ดของตนเองบรรลุ เพื่อให้ข่าวสารที่ ได้มา
เสริ มสร้ างบารมีหรื อความเด่นของตนเอง เพื่อให้ตนเองได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
และความบันเทิง
4) ลัก ษณะเฉพาะของสื่ อแต่ ล ะประเภท สื่ อ แต่ ล ะประเภทจะมี ล ัก ษณะเฉพาะ
แตกต่างกัน ลักษณะเฉพาะนี้ มีส่วนทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารและใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน
ผูร้ ับสารแต่ละคนเปิ ดรับสื่ อที่สนองความต้องการและทาให้ตนเองเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
นอกจากนี้ พฤติ กรรมการเปิ ดรั บสารยังเกี่ ยวข้องกับการแสวงหาข่าวสาร โดย Atkin
(1973) ได้อธิ บายไว้วา่ บุคคลจะเลื อกรับข่าวสารใดจากสื่ อ ขึ้นอยู่กบั การคาดคะเนเปรี ยบเทียบ
ระหว่ า งผลรางวัล (Reward Value) กั บ การลงทุ น ลงแรง (Expenditure) และพัน ธะผู ก พัน
(Liabilities) ที่จะตามมา ถ้าผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับสู งกว่าการลงทุนลงแรงหรื อ
การต้องใช้ความพยายามที่จะรับรู ้หรื อทาความเข้าใจ บุคคลย่อมแสวงหาข่าวสารนั้น (Information
Seeking) แต่หากผลประโยชน์ที่จะได้รับน้อยกว่าการลงทุนลงแรง บุคคลย่อมเฉยเมยต่อข่าวสาร
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นั้น (Information Ignoring) ในกรณี ที่บุคคลเห็ นว่าการรับข่าวสารจะก่อให้เกิ ดพันธะผูกพัน เช่ น
ทาให้เกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ ไม่แน่ใจมากขึ้น ก็อาจใช้วธิ ี หลีกเลี่ยงข่าวสารนั้น (Information
Avoidance) หากความพยายามที่จะหลี กเลี่ยงหรื อไม่รับข่าวสาร ต้องลงทุนลงแรงมากกว่าการรับ
ข่าวสารนั้น บุคคลอาจจะยอมรับข่าวสารนั้นทั้งๆ ที่ไม่เต็มใจ (Information Yielding)
พรทิ พย์ วรกิ จโภคาทร (2544: 292) กล่ าวเพิ่มเติ มว่า สื่ อมี คุณลักษณะและรู ปแบบที่
หลากหลาย ผูร้ ับสารแต่ละคนจะเลือกเปิ ดรับสื่ อตามลักษณะดังนี้
1) เลือกสื่ อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) ธรรมชาติของมนุ ษย์น้ นั จะใช้ความ
พยายามเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น อะไรที่ยากๆ มักจะไม่ได้รับเลือก แต่ถา้ สามารถได้มาไม่ยากนักมัก
เลือกสิ่ งนั้น เช่นเดียวกับสื่ อ ผูร้ ับสารจะเลือกสื่ อที่ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากนัก
2) เลือกสื่ อที่สอดคล้อง (Consistency) สอดคล้องกับความรู ้ ความเชื่อ และทัศนคติ
ของตน
3) เลือกสื่ อที่ตนสะดวก (Convenience) ในปั จจุบนั ผูร้ ับสารสามารถเลือกรับสื่ อได้
ทั้ง ทางวิ ท ยุ โทรทัศ น์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง หนัง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร และสื่ อ บุ ค คล แต่ ล ะคนจะมี
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างตามที่ตนสะดวก
4) เลื อ กสื่ อ ตามความเคยชิ น (Accustomedess) ปกติ จะมี บุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ ง ในทุ ก
สังคม ที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการรับสื่ อที่ตนเคยรับอยู่ ซึ่ งมักเป็ นกลุ่มบุคคลที่มีอายุมาก
5) ลักษณะเฉพาะของสื่ อ เป็ นลักษณธของสื่ อที่ มีผลต่อการเลื อกสื่ อของผูร้ ับสาร
เช่น ลักษณะของหนังสื อพิมพ์ที่สามารถให้ข่าวสารในรายละเอียดได้ดีกว่า ราคาถูก พกพาไปได้ทุก
ที่
2.2.1 วัตถุประสงค์ ของการเปิ ดรับข่ าวสาร
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 40-43) จาแนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร
หรื อบริ โภคข่าวสารของผูร้ ับสารไว้ 4 ประการ คือ
1) เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือ ผูร้ ับสารต้องการสารสนเทศ (Information) เพื่อ
สนองต่อความต้องการและความอยากรู ้
2) เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่ น การเปิ ดรับสื่ อเพื่ อแสวงหาความเร้าใจ
ตื่นเต้น สนุกสนาน รวมทั้งการพักผ่อน
3) เพื่ ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึ ง การต้องการสร้ าง
ความคุน้ เคยหรื อการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม เช่น การใช้ภาษาร่ วมสมัย

23
4) การผละสังคม (Withdrawal) เป็ นการเปิ ดรับสื่ อหรื อเข้าหาสื่ อ เพื่อหลีกเลี่ยงงาน
ประจาหรื อหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง
การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ แสดงให้เห็ นว่านอกจากสื่ อปั จจุ บนั และสื่ อในอดี ตจะเปลี่ ยนไปแล้ว
บทบาทการกระท าของผูเ้ ปิ ดรั บ ก็ เ ปลี่ ย นไปด้ว ย ทั้ง นี้ เพราะผูร้ ั บ สารมี สิ ท ธิ เ ลื อ กรั บ ได้ต าม
ความต้องการ และยังสามารถสร้างเนื้ อหาที่ตอ้ งการสื่ อสารเองได้ดว้ ย ซึ่ งต่างจากในอดีตที่นกั การ
ตลาดจะดูแลเนื้อหาจากัดขอบเขตที่ตอ้ งการให้ผรู ้ ับสารทราบเฉพาะในสิ่ งที่นกั การตลาดต้องการให้
ทาราบเท่านั้น
ข้อมู ลข่ าวสารเป็ นปั จจัย ส าคัญที่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ความต้องการ
ข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่ อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสิ นใจหรื อไม่แน่ ใจในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง และบุ ค คลจะไม่ รับข่ าวสารทั้ง หมด แต่จะเลื อกเปิ ดรับ เพียงบางส่ วนที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง แรงผลักดันที่ทาให้บุคคลมีการเลื อกรับสื่ อนั้น เกิ ดจากคุ ณสมบัติพ้ืนฐานของผูร้ ับสารใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ McCombs and Becker (1979) ได้ให้ความเห็ นว่า บุคคลเปิ ดรับข่าวสารจาก
สื่ อมวลชน เพื่อตอบสนองความต้องการ 4 ประการ คือ
1) เพื่อต้องการรู้ เหตุ การณ์ (Surveillance) โดยการติ ดตามความเคลื่ อนไหวและ
สังเกตการณ์สิ่งต่างๆ รอบตัวจากสื่ อมวลชน เพื่อจะได้รู้ทนั เหตุการณ์ ทนั สมัย และรู ้วา่ อะไรเป็ นสิ่ ง
ที่สาคัญที่ควรรู้
2) เพื่อต้องการช่วยตัดสิ นใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ชี วิตประจาวัน การเปิ ดรับข่าวสารทาให้บุคคลสามารถกาหนดความเห็ นของตนต่อสภาวะหรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวได้
3) เพื่อการพูดคุ ยสัมมนา (Discussion) การเปิ ดรั บข่ าวสารจากสื่ อมวลชนท าให้
บุคคลมีขอ้ มูลที่จะนาไปใช้ในการพูดคุยกับผูอ้ ื่น
4) เพื่ อ ความต้ อ งการมี ส่ ว นร่ วม (Participation) เพื่ อ รั บ รู ้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มใน
เหตุการณ์ความเป็ นไปได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและรอบๆ ตัว
ธรรมชาติของมนุษย์น้ นั จะมีการเปิ ดรับข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่มีปัจจัยบางอย่างที่เป็ น
ตัวกาหนดให้บุคคลเลื อกเปิ ดรับหรื อหลี กเลี่ ยงข่าวสารบางอย่าง ขวัญเรื อน กิ ติวฒั น์ (2531) ได้
กล่าวถึงปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดในการเปิ ดรับสื่ อ ดังนี้
1) ปั จจัย ด้านบุ คลิ ก ภาพและจิ ตวิทยาส่ วนบุ คคล มี แนวคิ ดว่า คนเราแต่ละคนมี
ความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้ างทางจิ ตวิทยาส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ ยงดูที่แตกต่างกัน การดารงชี วิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่
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เหมื อนกัน ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบถึ ง ระดับ สติ ปั ญญา ความคิ ด ทัศ นคติ ตลอดจนกระบวนการของ
การรับรู้ การเรี ยนรู้ การจูงใจ
2) ปั จจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ ทางสังคม เนื่ องจากคนเรามักจะยึดติ ดกับกลุ่ ม
สัง คมที่ ตนสั ง กัดอยู่เป็ นกลุ่ ม อ้า งอิ ง (Reference Group) ในการตัดสิ นใจที่ จะแสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรมใดๆ ก็ตาม นั้นคือ มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้
เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม
3) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่ อสาร เชื่ อว่าลักษณะต่างๆ ได้แก่ เพศ
อาชี พ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ ท าให้เกิ ดความคล้า ยคลึ ง ของการเปิ ดรั บ เนื้ อหาของการสื่ อสาร
รวมถึงการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย
การเลื อกรับข่าวสารต่างๆ ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรับสารของผูร้ ับ
สาร ซึ่ ง Schramm (1973: 107) ได้กล่าวถึ งหลักทัว่ ไปของการเลือกเปิ ดับข่าวสารว่า ขึ้นอยูก่ บั
การประเมินถึงปั จจัยในการใช้ความพยายามว่าควรใช้นอ้ ยสุ ด (Least Effort) และผลตอบแทนที่รับ
มากที่สุด (Promise of Reward) ซึ่ งอยูใ่ นรู ปการเลือกรับข่าวสาร ดังนี้
การเลือกรับข่าวสาร

=

สิ่ งตอบแทนที่คาดหวัง
ความพยายามที่ตอ้ งใช้

จากสู ตรข้างต้นนี้ อธิ บายได้วา่ ผูร้ ับสารจะเลือกข่าวสารที่ตอ้ งการมากน้อยเพียงใดย่อมจะ
เป็ นสั ด ส่ ว นกับ ความพยายาม (หรื อ แรงงานรู ป อื่ น ใด) ที่ จ ะใช้ไ ปเพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ ข่ า วสารนั้น ๆ
นอกจากนี้ Schramm (1973: 115 - 120) ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
รับข่าวสารของผูร้ ับสารไว้ดงั นี้
1) ประสบการณ์ เนื่ องจากผูร้ ั บ สารย่อมมี ป ระสบการณ์ เกี่ ย วกับ ข่ า วสาร วัต ถุ
สิ่ งของ ฯลฯ แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์จึงเป็ นตัวแปรที่ทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารที่เคย
เห็นแตกต่างกัน
2) การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร เนื่ องจากผูร้ ับสารจะแสวงหาข่าวสาร
เพื่อสนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ ง การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารจึงช่ วยให้
ผูร้ ั บ สารได้เรี ย นรู ้ ว่า ข่ า วสารมี ประโยชน์ที่ แตกต่ า งกัน จึ ง ก่ อให้เกิ ดพัฒนาการและปรั บปรุ ง
อุปนิสัย และรู ปแบบการแสวงหาข่าวสาร
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3) ภูมิหลังที่ แตกต่า งกัน ทาให้ความสนใจต่างกัน ธรรมชาติ ของมนุ ษย์ที่มกั จะ
สนใจสิ่ งที่ตนไม่เคยพบมาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็ นอยู่
ในขณะนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ สิ่ งของ หรื อเรื่ องราวต่างๆ
4) การศึกษาและสภาพแวดล้อม เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่ก่อให้เกิดประสบการณ์
ขึ้นในตัวบุคคล และเป็ นตัวชี้พฤติกรรมการสื่ อสารของบุคคลนั้น ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับสื่ อ
และเนื้อหาข่าวสาร
5) ความสามารถในการรั บสาร เกี่ ยวกับสภาพร่ างกายและจิ ตใจของคน มี ส่วน
สัมพันธ์กบั ความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล ผูท้ ี่มีร่างกายสมบูรณ์ ประสาทสัมผัสทุก
อย่า งจะท างานได้อย่า งปกติ และอยู่ใ นสภาพที่ จะรั บ ข่ า วสารได้ดีก ว่า ผูท้ ี่ มี ค วามบกพร่ องทาง
ร่ างกายและประสาทสัมผัส
6) บุ ค ลิ ก ภาพ ท าให้ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ การโน้ ม น้ า วใจ และ
พฤติกรรมของผูร้ ับสาร
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูร้ ับสารแต่ละคนเป็ นตัวแปรสาคัญ ที่ทาให้ผรู ้ ับ
สารเข้าใจความหมายของข่าวสาร หรื ออาจเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าใจความหมายในข่าวสารของ
ผูร้ ับสาร
8) ทัศนคติ จะเป็ นตัวที่กาหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร หรื อ
สิ่ งเร้ าต่างๆ ด้วยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผูร้ ับสารที่ มีต่อข่าวสารแต่ละประเภทที่ พบ
ทัศนคติ ของผูร้ ับสารเป็ นสิ่ งที่เปลี่ ยนแปลงได้ เมื่อทัศนคติ เปลี่ ยนแปลงไป การรับข่าวสารและ
การตอบสนองต่อข่าวสารก็จะแตกต่างไปด้วย
ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่ า ในกระบวนการเลื อ กสรรการเปิ ดรั บ ข่ า วสารนั้น มี ต ัว แปรและ
องค์ประกอบต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ผรู ้ ับสารต้องการที่จะแสวงหาข่าวสารต่างๆ เพื่อ
ไปสนองความต้องการของตนเอง
2.2.2 อิทธิพลของสื่ อมวลชน
Rogers (1973) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารที่สามารถนาไปปรับใช้กบั สถานการณ์
ต่างๆ ได้วา่ การสื่ อสาร คือ กระบวนการที่ความคิด หรื อข่าวสาร ถูกส่ งจากแหล่งสารไปยังผูร้ ับ
สาร ด้วยเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูร้ ับสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ
ของการสื่ อสารประการหนึ่ง คือ การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเพื่อก่อให้เกิดผลบางประการ
ในตัวผูร้ ับสาร โดยเกิดจากความตั้งใจของแหล่งสาร ซึ่งผลของการสื่ อสารมี 3 ประการ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงในระดับความรู้ (Change in Receiver’s Knowledge)
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2) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Change in Receiver’s Attitude)
3) การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม (Change in Receiver’s Behavior)
องค์ประกอบทั้ง 3 นี้ จะมีความสาคัญในการกาหนดความสาเร็ จของการสื่ อสารที่ทาให้
ผูร้ ับสารเกิดความเข้าใจ มีทศั นคติและพฤติกรรมไปในแนวทางที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ ใกล้เคียงกับ
Klapper (1960) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิ พลของสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ ที่มีต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมด้านต่างๆ ของประชาชนไว้ ดังนี้
1) อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มวลชนที่ มี ต่อ ประชาชนนั้น ไม่ ใ ช่ อิ ท ธิ พ ลโดยตรงแต่ เ ป็ น
อิทธิพลโดยอ้อม เพราะมีปัจจัยต่างๆ ที่ก้ นั อิทธิ พลของสื่ อมวลชน ปั จจัยดังกล่าวได้แก่ ความมีใจ
โน้มเอียงของผูร้ ับสาร (Predisposition) ประชาชนมีความคิดเห็น ค่านิ ยม และมีความโน้มเอียงที่จะ
ประพฤติ ปฏิ บตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ งอยู่ก่อน ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากการคบหาสมาคมกับคนอื่น และ
สถาบัน สั ง คมที่ ต นเป็ นสมาชิ ก เมื่ อ บุ ค คลผู ้น้ ัน สั ม ผัส กับ สื่ อ มวลชนก็ จ ะน าเอาทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมเหล่านั้นติดตัวมาด้วย การเลือกของผูร้ ับสาร (Selective Processes) ประชาชนจะเลือกรับ
สารที่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจของตน และจะเลี่ยงไม่ยอมรับสารที่ไม่สอดคล้อง
หรื อขัดแย้งกับความคิดเห็นและความสนใจของตน ประชาชนจะพยายามตีความสารตามความเชื่อ
และค่านิยมที่ตนมีอยูเ่ ดิม และจะจดจาเฉพาะสิ่ งที่สนับสนุนความคิดและความเชื่ อของตน อิทธิ พล
ของบุคคล (Personal Influence) ข่าวสารจากสื่ อมวลชนอาจไม่ได้ไปถึ งประชาชนในทันที แต่จะ
ผ่า นสื่ อบุ ค คลหรื อผูน้ าความคิ ด เห็ น ก่ อ นจะไปถึ ง ประชาชน ผูน้ าความคิ ดเห็ นมัก สอดแทรก
ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ดของตนเข้า ไปด้วย ลัก ษณะของธุ ร กิ จ ด้า นสื่ อมวลชน (Economic Aspects)
การดาเนิ นธุ รกิ จด้านสื่ อมวลชนในสัง คมเสรี นิยมซึ่ ง มี ระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี น้ นั สื่ อมวลชน
สามารถแข่งขันกันได้โดยเสรี ต่างฝ่ ายต่างเสนอความคิดเห็นและค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป และ
ประชาชนก็ มีเสรี ภาพในการที่ จะเลื อกเชื่ อถื อความคิ ดเห็ นหนึ่ ง ได้ และตัดสิ นใจว่า ควรจะเชื่ อ
สื่ อมวลชนไหนดี
2) อิทธิ พลที่สื่อมวลชนมีต่อประชาชนเป็ นเพียงผูส้ นับสนุ นเท่านั้น คือ สื่ อมวลชน
จะสนับสนุนทัศนคติ ค่านิ ยม ความมีใจโน้มเอียง ตลอดจนแนวโน้มด้านพฤติกรรมของประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งขึ้ น และพร้ อมที่จะแสดงให้ปรากฏออกมาเมื่อมีแรงจูงใจเพียงพอ หรื อเมื่อมี
โอกาสเหมาะสม
3) สื่ อมวลชนอาจทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงประชาชนได้เช่นกัน แต่จะเกิ ดขึ้นก็
ต่อเมื่ อบุ คคลมี ความโน้มเอี ยงที่ จะเปลี่ ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ว หากสื่ อมวลชนสามารถเสนอสิ่ งที่
สอดคล้องกับความต้องการของเขา เขาก็จะเปลี่ ยนทัศนคติ และพฤติ กรรมได้ สื่ อมวลชนจึ งทา
หน้าที่เป็ นเพียงผูเ้ สนอหนทางในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเท่านั้น
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4) สื่ อมวลชนสามารถสร้างทัศนคติและค่านิ ยมใหม่ให้เกิดแก่ประชาชนได้ ในกรณี
ที่บุคคลนั้นๆ ไม่เคยมีความรู ้หรื อประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่ งนั้นมาก่อนเลย ทัศนคติและค่านิ ยมใหม่
นี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลนั้นรับสารที่เสนอเรื่ องราวในแนวเดียวกันบ่อยๆ เป็ นอิทธิ พลในลักษณะ
สะสม มิใช่อิทธิ พลที่ก่อให้เกิดผลได้ทนั ทีทนั ใดหรื อในระยะเวลาอันสั้น
2.2.3 ประสิ ทธิผลของการสื่ อสาร
ประสิ ทธิ ผลของสื่ อนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยและองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการด้วยกัน ผู้
ส่ ง สารจะต้องมี ความรู ้ ความเข้า ใจคุ ณสมบัติข องสื่ อแต่ล ะประเภท รวมทั้ง ต้องพิจารณาอย่า ง
รอบคอบว่าจะเลือกใช้สื่อประเภทใดในการสื่ อสารและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร โดยจะต้องมีการคิด
หาวิธีการใช้สื่อ มีการวางแผนสื่ อ มีการทดสอบสื่ อ ตลอดจนการประเมินผลสื่ อในการปฏิบ ัติการ
ทางด้านการสื่ อสารทุกขั้นตอน เพื่อให้ประสิ ทธิ ผลของสื่ อเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และวัดได้
จริ ง ตรงวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานการสื่ อสารในหน่วยงาน องค์การ หรื อสถาบันนั้นๆ ซึ่ ง
ปรมะ สตะเวทิ น (2533) ได้ก ล่ า วว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ ย่อ มมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
การสื่ อ สาร เช่ น เดี ย วกับ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ การเลื อ กใช้ สื่ อ ย่ อ มสามารถที่ จ ะเพิ่ ม หรื อลด
ประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสาร หากผูส้ ่ งสารเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับการสื่ อสาร ประสิ ทธิ ผลของ
การสื่ อสารก็จะมี มาก นอกจากนี้ จุมพล รอดคาดี (2532: 81) สื่ อที่ ใช้น้ นั สามารถทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของสื่ อ โดยการวัดจากปฏิกิริยาของกลุ่มบุคคลที่มีต่อสื่ อก่อนนาไปใช้จริ ง ดังนี้
1) ถ่ายทอดความรู ้ หรื อสร้างความเข้าใจได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
2) ลักษณะรายการแบบใด หรื ออย่างไรที่สามารถดึงดูดความสนใจได้มาก
3) เนื้อหาที่ส่งไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
2.2.4 การวัดประสิ ทธิผลของสื่ อ
Berlo (1960: 31) อธิ บายเกี่ยวกับตัวสื่ อว่า ต้องพิจารณาถึงความสามารถของสื่ อด้วยวิธี
การรั บ สารของผูร้ ั บ สารด้ว ย การเห็ น (Seeing) การได้ยิน (Hearing) การสั ม ผัส (Touching)
การได้กลิ่น (Smelling) และการลิ้มรส (Testing) ที่จะเป็ นช่องทางให้ผรู ้ ับสามารถรับสารได้
จุมพล รอดคาดี (2532: 81) ได้กล่าวถึง เรื่ องการทดสอบประสิ ทธิ ผลของสื่ อไว้ว่า คือ
การวัดปฏิกิริยาและพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเป้ าหมายหลังจากการใช้สื่อไปแล้วว่า สื่ อนั้น
1) สามารถทาให้เกิดความรู ้ และความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรื อไม่
2) สามารถกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็นเพิ่มขึ้นหรื อไม่
3) สามารถโน้มน้าวใจให้เปลี่ยนทัศนคติได้หรื อไม่
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4) สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรื อไม่
ดัง นั้ น ธุ ร กิ จ หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ นอกจากจะเลื อ กใช้ สื่ อ ที่ ส อดคล้ อ งกับ รู ป แบบ
การดาเนินชีวติ และการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้ าหมายแล้ว การเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารก็
ต้องสามารถวัดประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารได้ดว้ ยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อทราบว่าคุม้ ค่าต่อเงินที่ตอ้ งสู ญเสี ย
ไปหรื อไม่ เพราะการเลื อกใช้สื่อบางประเภทมีราคาสู งแต่กลุ่มเป้ าหมายอาจไม่ได้เปิ ดรับข่าวสาร
ผ่านสื่ อนั้น ก็ถือได้ว่าเครื่ องมือสื่ อสารนั้นไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพราะไม่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ
Assael (1995: 384) ให้ความหมายของ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต (Lifestyle) ไว้ว่า เป็ น
รู ปแบบของการดารงชี วิตที่ถูกกาหนดโดยวิธีที่คนเราใช้เวลาว่างอย่างไร หมายถึ ง กิ จกรรมที่ทา
(Activities) อะไรคื อสิ่ งที่ พวกเขาคิดว่าสาคัญในสภาพแวดล้อมของพวกเขา หมายถึ ง สิ่ งที่ เขา
สนใจหรื อคานึ งถึง (Interests) และพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็ นอย่างไร และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเป็ น
อย่างไร หมายถึ ง ความคิ ดเห็ นที่ บุคคลมี ต่อสิ่ งหนึ่ งๆ (Opinions) หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่าเป็ น
ลักษณะบุคลิ กทางจิตวิทยา (Psychographic Characteristics) นอกจากนี้ Hawkins, Best และ
Coney (1998: 433) กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต คือ วิธีที่บุคคลดารงชี วิต รู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ ของบุคคลหนึ่ง คือ บทบาทของบุคลิกลักษณะของปั จเจกบุคคลที่ถูกสร้างและกาหนดรู ปแบบ
ผ่านการมี ปฏิ สัมพันธ์ ทางสั งคม ขณะที่บุคคลนั้นดาเนิ นไปตามวงจรชี วิตของตนเอง อี กทั้งยัง
เพิ่มเติมอีกว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตนั้น คือ การแสดงออกของปั จเจกบุคคลในเรื่ องสถานการณ์
ชีวติ ประสบการณ์ คุณค่า ทัศนคติ และความคาดหวังต่างๆ หรื อกล่าวรวมๆ คือ วิธีที่บุคคลใช้ชีวิต
ใกล้เคียงกับ Soloman (2013) ให้คานิ ยามรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตไว้วา่ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการ
บริ โภคที่สะท้อนถึ งการเลือกของบุคคล ว่าเขาใช้เงิ นและเวลาของเขาอย่างไร ส่ วนนักการตลาด
มองว่า รู ปแบบการดาเนินชีวติ คือ การที่บุคคลนาตัวเองเข้าไปอยูใ่ นกลุ่มของสิ่ งที่ตนชอบทา วิธี
ที่จะใช้เวลาว่าง ทากิจกรรมสันทนาการ และการเลือกใช้จ่ายสิ นค้าและบริ การ รู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ เกี่ยวข้องกับนักการตลาด 2 ระดับ คือ
1) แนวโน้มทิศทางของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบต่างๆ เช่ น การเปลี่ยนแปลง
บทบาทการซื้ อสิ นค้าของผูห้ ญิงและผูช้ าย ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงลักษณะนิ สัย รสนิ ยม และ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
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2) รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั เกณฑ์มาตรฐานที่เชื่ อมโยง
กับสิ นค้าเฉพาะ (Assael, 2004)
2.3.1 องค์ ประกอบของรู ปแบบการดาเนินชี วติ
รู ปแบบการดาเนินชี วิตมี 4 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (Berkman, Lindquist
and Sirgy, 1997)
1) ปรากฏการณ์ของกลุ่ม (Lifestyle is a Group Phenomenon) คือ การมีส่วน
ร่ วมกับกลุ่มในสังคมและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มที่แตกต่างกันจะส่ งผลถึงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกันด้วย เช่น
กลุ่มเด็กนักเรี ยนก็จะมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตแตกต่างจากกลุ่มคนทางาน หรื อรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ ของคนวัยหนุ่มสาวก็จะแตกต่างกับวัยสู งอายุ
2) อิทธิ พลต่อลักษณะพฤติกรรมที่หลากหลาย (Lifestyle Influence Many Aspects
of Behavior) คือ รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของบุคคลแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมบางอย่างที่พวกเขาทา
อย่างสม่าเสมอ ดังนั้นหากนักการตลาดสามารถทราบถึงรู ปแบบการดาเนินชี วิตของบุคคล ซึ่ งมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมก็จะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่บริ เวณเดียวกันนั้นได้
เช่น คนที่เชื่อในแนวคิดเสรี นิยมมีแนวโน้มที่จะดูภาพยนตร์ ต่างประเทศมากกว่าพวกอนุ รักษ์นิยม
3) สิ่ งที่บอกเป็ นนัยยะถึงความสนใจหลักของชี วิต (Lifestyle Implies a Central Life
Interest) คือ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ชดั เจนเป็ นสิ่ งที่ระบุถึงตัวตนของบุคคลนั้น โดยมีนยั ยะ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาในความสนใจต่อเรื่ องต่างๆ เช่น ครอบครัว งาน และศาสนา
4) รู ปแบบการดาเนินชีวติ แตกต่างกันตามตัวแปรความสัมพันธ์ทางสังคม (Lifestyle
Vary According to Sociologically Relevant Variables) คือ ตัวแปรทางสังคมและลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ
เชื้อชาติ ระดับสังคม ศาสนา
ดังนั้นรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ละกลุ่ มบุ คคลย่อมแตกต่างกัน เป็ นลักษณะเฉพาะ
กลุ่มที่แสดงถึ งความสนใจและทัศนคติต่อสิ่ งต่างๆ ในชี วิตของผูบ้ ริ โภค Hawkins et al. (1998:
433) ได้กล่าวไว้วา่ รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่างๆ เช่น ค่านิ ยม
ระบบทางสังคม ลักษณะประชากร ดังรายละเอียดที่แสดงใน ดังภาพที่ 2.1
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ปัจจัยการดาเนินชีวิต

รู ปแบบการดาเนินชีวิต

ผลกระทบต่ อพฤติกรรม

- ลักษณะประชากร

ผูบ้ ริ โภคใช้ชีวติ อย่างไร

- กลุ่มวัฒนธรรมย่อย

- กิจกรรม

- ซื้ออย่างไร

- ระดับทางสังคม

- ความสนใจ

- ซื้อเมื่อไหร่

- แรงจูงใจ

- ความชอบ / ไม่ชอบ

- ซื้อที่ไหน

- บุคลิกภาพ

- ทัศนคติ

- ซื้ออะไร

- อารมณ์

- การบริ โภค

- ซื้อกับใคร

- ค่านิยม

- ความคาดหวัง

- วงจรครอบครัว

- ความรู้สึก

การซื้อ

การบริ โภค
- ที่ไหน

- วัฒนธรรม

- กับใคร

- ประสบการณ์ในอดีต

- อย่างไร
- เมื่อไหร่
- อะไร

ภาพที่ 2.1 รู ปแบบการดาเนินชีวติ และกระบวนการบริ โภค
แหล่งทีม่ า: Hawkin et al., 1998: 434.
จากตารางนี้ แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคทางด้านต่างๆ มีอิทธิ พลต่อ
รู ป แบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ล ะบุ คคล ซึ่ งจะส่ ง ผลไปถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อและการบริ โภคที่
แตกต่างกัน โดยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีอิทธิ พลต่อความต้องการ การตัดสิ นใจและทัศนคติเรื่ อง
การบริ โภคในแต่ละบุคคลซึ่ งสามารถเป็ นได้ท้ งั แรงเสริ มทางบวกหรื อทางลบ ดังนั้น นักการตลาด
สามารถใช้รูปแบบจากการดาเนินชีวติ ในการวิเคราะห์ผบู้ ริ โภคได้
ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั นักการตลาดอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ การ
รับรู้ถึงแนวโน้มของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในลักษณะกว้างๆ เช่ น การเปลี่ยนบทบาททางเพศ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการทาผลิ ตภัณฑ์เฉพาะที่เหมาะสมกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของกลุ่มเป้ าหมาย
ของตราสิ นค้าได้ (Assael, 1995: 384) เช่นเดียวกับ Soloman (2013) ที่กล่าวถึงผูบ้ ริ โภคในอดีตว่า
ปั จจัยทางด้านระดับชั้น ตระกูล หมู่บา้ น หรื อขนาดของครอบครัวเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภค แต่ในสังคมยุคปั จจุบนั การเลือกประเภทของสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการทา
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กิ จกรรมนั้นผูบ้ ริ โภคจะเลื อกสิ่ งที่สะท้อนตัวตนของเขา หรื อเป็ นสิ่ งที่สร้ างเอกลักษณ์ ทางสังคม
เมื่อพวกเขาทาการสื่ อสารกับบุคคลอื่น
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตเป็ นสิ่ งที่แสดงถึ งกลุ่มของสิ นค้าและบริ การที่ผบู ้ ริ โภคใช้ ดังนั้น
นัก การตลาดจึ ง สามารถแบ่ ง เอกลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม ตามรู ป แบบการใช้ สิ น ค้า และบริ ก าร
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะบริ โภคแบบเดียวกันจะมีรูปแบบการดาเนินชี วิตเหมือนกัน เช่น กลุ่ม
ผูใ้ ช้นาฬิกา Rolex (Berkman et al, 1997)
นอกจากนี้ Lantos (2011) อธิ บายถึงอีกมุมมองหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
และส่ งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้ คือ ปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา ซึ่ งมีความ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการดาเนินชีวติ และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ทั้งนี้ ปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม และจิต วิทยา ที่ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
ที่มีความเกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบของการดาเนิ นชี วิต และการเปลี่ ยนแปลงทางพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิพลจากรู ปแบบการดาเนินชีวิต อธิบายได้ดงั ภาพที่ 2.2
ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและ

องค์ ประกอบของรู ปแบบการ

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้ รับ

จิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่ อ

ดาเนินชีวติ (AIOs)

อิทธิพลจากรู ปแบบการดาเนิน

รูปแบบการดาเนินชีวติ
ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม

ชีวติ
กิจกรรม

●

การหาผลประโยชน์ต่างๆ
รู ปแบบการตัดสิ นใจของ

●

ลักษณะทางประชากร

งานอดิเรก, กิจกรรมทางสังคม,

●

●

วัฒนธรรม

การเที่ยว, กิจกรรมบันเทิง, การ

ผูบ้ ริ โภค

●

วัฒนธรรมย่อย

เข้าสังคม, การซื้ อสิ นค้า, กีฬา

●

ชนชั้นทางสังคม

ความสนใจ

●

กลุ่มอ้างอิง

●

ลาดับขั้นรู ปแบบการดาเนิ น

ชีวิตของครอบครัว

●

บุคลิกลักษณะ

●

ค่านิ ยมส่ วนบุคคล

●

แรงจูงใจและอารมณ์

รู ปแบบการซื้ อสิ นค้า

ครอบครัว, บ้าน, งาน, การ

ตัวเลือกต่างๆ

พักผ่อนหย่อนใจ, แฟชัน่ , อาหาร

สิ นค้า, การบริ การ, ตราสิ นค้า,

สื่ อ , ความสาเร็ จ

ร้านค้า และสื่ อ

ความคิดเห็น
ปัจจัยทางจิตวิทยา

●

ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง, ประเด็น
ทางสังคม, การเมือง, ธุรกิจ

ภาพที่ 2.2 ปั จจัยที่มีผลต่อรู ปแบบการดาเนินชีวติ
แหล่งทีม่ า: Lantos, 2011.

●

รู ปแบบการใช้สินค้า

32
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุล และดลยา จาตุรงคกุ ล (2546: 172) กล่ าวว่า บทบาทของรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ สาหรับผูบ้ ริ โภคมี 2 บทบาทด้วยกัน คือ
1) เป็ นตัวจูงใจเบื้องต้นให้เกิดการซื้ อสิ นค้า (A Basic Motivator) คือ ความต้องการ
ของบุคคลที่จะรักษาหรื อเพิ่มพูนรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในปั จจุบนั ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อและใช้
สิ นค้าและบริ การ
2) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสิ นใจ ผลของการตัดสิ นใจจะทา
ให้เกิดข่าวสารจูงใจและทัศนคติ ข่าวสารนี้ จะเปลี่ ยนหรื อเสริ มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของบุคคล
หากมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลหรื อกลุ่มอ้างอิงอื่นๆ
2.3.2 การวัดรู ปแบบการดาเนินชี วติ
Hawkins et al. (1998: 435) อธิ บายว่า การวัดรู ปแบบการดาเนินชีวติ มักใช้มาตรวัดลักษณะ
ทางจิตวิทยา (Psychographics) ซึ่ งให้ความสนใจกับปั จเจกบุ ค คลในเรื่ องกิ จกรรม (พฤติ กรรม)
ความสนใจ และความคิดเห็น โดยเครื่ องมือการวัด คือ AIOs (Activities, Interests and Opinions)
A (Activities) คือ กิ จกรรมหรื อปฏิ กิริยาที่บุคคลแสดงออก เช่ น ดูโทรทัศน์
เล่นกีฬา ไปเที่ยวต่างจังหวัด ออกไปทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัว จ่ายตลาด ฯลฯ
I (Interests) คือ ความสนใจในเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อวัตถุ
O (opinions) คือ ความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสถานการณ์
ใช้อธิ บาย แปลความหมาย คาดคะเน และประเมินค่า เช่น ความเชื่ อเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ใน
อนาคต การประเมินประโยชน์ ผลดี หรื อผลเสี ยที่จะได้รับจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง
เป็ นต้น โดย Hawkins et al. (1980) อธิ บายถึงองค์ประกอบของเครื่ องมือการวัด AIO โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบการดาเนินชีวติ ไว้ดงั นี้ (ตารางที่ 2.2)
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ตารางที่ 2.2 การวัดรู ปแบบการดาเนินชีวติ
กิจกรรม
งาน
งานอดิเรก
กิจกรรมทางสังคม
วันหยุดเทศกาล
ความบันเทิง
สมาชิกชมรม
ชุมชน
การซื้อสิ นค้าและบริ การ
กีฬา

ความสนใจ
ครอบครัว
บ้าน
อาชีพ
ชุมชน
การพักผ่อนหย่อนใจ
แฟชัน่
อาหาร
สื่ อ
ความสาเร็ จ

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวเอง
ประเด็นทางสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ นค้า
อนาคต
วัฒนธรรม

แหล่งทีม่ า: Hawkins et al., 1980.
ทั้งนี้ การจะศึ กษาเฉพาะกิ จกรรม ความสนใจ และความคิ ดเห็ นเพีย งอย่างเดี ย วนั้น มี
รายละเอียดที่ไม่เพียงพอ Hawkins et al. (1998: 435) กล่าวว่า การศึกษาจิตวิทยาทางรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ ควรศึกษาเรื่ องต่อไปนี้ดว้ ย
1) ทัศนคติ (Attitudes) คือ การประเมินของบุคคลต่อสิ่ งต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่
ความคิด ผลิตภัณฑ์
2) ค่านิยม (Values) คือ ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสิ่ งที่เขายอมรับหรื อต้องการ
3) กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interests) คือ พฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพ เป็ นกิจกรรมที่ทาในเวลาว่าง เช่น งานอดิเรก กีฬา การบริ การสาธารณะ
4) ลักษณะประชากร (Demographics) เช่น อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ
5) รู ปแบบของสื่ อ (Media Patterns) รู ปแบบในการใช้ประโยชน์จากสื่ อแบบ
เฉพาะเจาะจงของผูบ้ ริ โภคแต่ละราย
6) อัตราการใช้ (Usage Rates) คือ การวัดปริ มาณการบริ โภค เป็ นความถี่บ่อยของ
ปริ มาณการใช้สินค้า
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เราทราบว่ารู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนั้น สามารถสะท้อนผ่าน
กิจกรรมที่ทาเป็ นประจา ความสนใจต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และความคิดเห็นต่อสิ่ งๆ นั้น นอกจาก
สิ่ งเหล่านี้ แล้ว รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ละคนนั้น ยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาที่สามารถอธิ บาย
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หรื อคาดคะเนพฤติกรรมของคนคนนั้นได้ ทั้งนี้ พฤติกรรมบางอย่างของคน อาจมี ผลมาจากช่ วง
อายุหรื อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของคนคนนั้น โดยเฉพาะวัยผูใ้ หญ่มีพฒั นาการทางบุคลิ กภาพ
และเป็ นวัย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ปแบบชี วิต พัฒนาการทางบุ คลิ ก และพัฒนาการทางสังคม
มากกว่าวัยอื่นๆ ศรี เรื อน แก้วกังวาล (2540: 391) แบ่งลักษณะความเป็ นไปของวัยผูใ้ หญ่ 3 ระยะ
ดังนี้
1) วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น มี อายุระหว่าง 20 – 40 ปี มีพฒั นาการทางกายเติบโตเต็ม ที่
เป็ นระยะทดลองเพื่ อสื บ หาแนวทางชี วิตที่ ตอ้ งการและพอใจ มีพ ฒ
ั นาการด้านประกอบอาชี พ
การปรับตัวในชี วิตโสด การเลื อกคู่ และสร้ างฐานะและความมัน่ คงในชี วิต มีความกัวลเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและความสาเร็ จในชีวติ
2) วัยกลางคน มีอายุระหว่าง 40 – 65 ปี เมื่อเริ่ มระยะนี้ แบบแผนชี วิตเข้ารู ปหรื อ
เกือบเข้ารู ปเข้ารอยแล้ว เป็ นช่วงอายุประสบความสาเร็ จในด้านต่างๆ
3) วัยสู งอายุ มีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี ร่ างกายเริ่ มเสื่ อมถอยและอาจมีความเสื่ อม
ทางสังคม ทางอารมณ์และจิตใจร่ วมด้วย ซึ่ง Levinson (1986) อธิ บายว่าเพิ่มเติมว่า ช่วงวัยสู งอายุ
เริ่ มตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและลูกหลาน ถ่ายทอดค่านิยมการปฏิบตั ิตนให้แก่รุ่นหลัง
ทั้งนี้รูปแบบการดาเนินชีวติ จะเริ่ มต้นและหาตัวตนของตัวเองเจอเมื่อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น
อีกทั้งวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นมีการพัฒนาการหลายอย่าง เพราะเป็ นวัยที่เป็ นช่ วงรอยต่อระหว่างวัยรุ่ น
และวัยผูใ้ หญ่ เริ่ มมีการวางแผนชี วิต เข้าใจความต้องการของและความคาดหวังจากสังคมที่มีต่อ
ตนเอง วัยนี้ จึงเป็ นวัยที่มีโอกาสทดลองทากิจกรรรมที่ทาให้ผอู ้ ื่นและตนเองพอใจ ถ้าหากมีความ
พอใจ คนคนนั้นก็รู้สึกสมบูรณ์มีความสุ ข แต่ยงั พัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะได้ไม่บริ บูรณ์เต็มที่ ยัง
มีอารมณ์สนุ กสนานอย่างวัยรุ่ น อยูใ่ นโลกแห่ งความฝันมากกว่าความเป็ นจริ ง Havighurst (1972)
อธิ บายว่า พัฒนาการในวันผูใ้ หญ่ตอนต้น ประกอบด้วย
1) การเลือกคู่เพื่อการแต่งงาน
2) เรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวและอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ขกับคู่ของตน
3) มีลูกและเริ่ มบทบาทของการเป็ นบิดามารดา
4) เลี้ยงลูกและสนองความต้องการของลูกแต่ละคน
5) เรี ยนรู้ที่จะบริ หารบ้านและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ภายในบ้าน
6) เริ่ มประกอบอาชีพหรื อเรี ยนต่อ
7) มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
8) เข้ากลุ่มทางสังคมกับผูท้ ี่มีความสนใจหรื อลักษณะคล้ายๆ กัน
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นอกจากนี้ Erikson (1963) อธิ บายเพิ่มเติมว่า ในวันผูใ้ หญ่ตอนต้นจะมีพฒั นาการทางจิต
สังคม โดยคนที่อยู่ในช่ วงวัยนี้ จะหล่อหลอมเอกลักษณ์ ของตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะ
ให้ความใกล้ชิดกับผูอ้ ื่น อีกทั้งจะพยายามรักษาความสัมพันธ์น้ นั ไว้ ความสนิทนี้ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้น ยังหมายรวมถึ งมิตรภาพตามปกติ ความสามารถในการมีส่วนร่ วม
และเข้าใจผูอ้ ื่น สามารถพูดคุยกับผูอ้ ื่นเข้าใจ นอกจากช่วงวัยจะมีผลต่อรู ปแบบการดาเนินชีวติ แล้ว
สภาพสังคมยังมี ผลการความคิ ด ค่านิ ยม การยอมรั บของคนคนนั้นด้วย หากสังคมที่ คนคนนั้น
อาศัยอยูม่ ีความเปิ ดกว้าง ยอมรับข้อดีและข้อด้อยของตนเองและผูอ้ ื่น สังคมก็จะหล่อหลอมให้คน
นั้นเป็ นคนที่เปิ ดกว้างทางความคิด ในทางกลับกันหางสังคมนั้นปิ ดกั้นที่จะรับฟั งความคิดเห็น ก็
จะส่ ง ผลให้คนคนนั้นเอาตนเองเป็ นศูนย์กลางทางความคิ ด สอดคล้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เชิ ง
สัง คม (Social-Learning Theory) พฤติ ก รรมของบุ ค คลเกิ ด จากเรี ย นเรี ย นรู ้ โ ดยสั ง เกต และ
เลี ยนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ชิด ซึ่ งพฤติ กรรมเหล่ านั้นมีหลากหลาย ได้แก่ ภาษาพูด วีธีคิด
ความก้าวร้าว จริ ยธรรม เป็ นต้น (ศรี เรื อน แก้งกังวาล, 2540: 50)
จะเห็ นได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนหนึ่ งคน
จึ งทาให้รูปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนแต่ล ะคนไม่เหมื อนกัน ศรี เรื อน แก้วกังวาล (2540)
ยังอธิ บายเพิ่มเติมว่า การเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วของสังคมไทย จากสังคมเกษตรกรรมสู่ สังคมอุ
ตสากหรรม ส่ งผลให้ค วามใกล้ชิ ดระหว่างสมาชิ ก ภายในครอบครั วด้วยกันลดลง โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัยเด็กกับวัยผูใ้ หญ่ วัยเด็กจะให้ความเคารพวัยผูใ้ หญ่นอ้ ยลง
ในขณะที่ คาแหง วิสุทธางกูร (2548) อธิ บายว่า แนวคิดทางปรัชญามีความสัมพันธ์กบั
แนวทางในการดาเนิ นชี วิตอย่างแนบแน่นมาก หมายความว่า โลกทัศน์หรื อปรัชญาเป็ นตัวกาหนด
ทิศทางของชีวติ มนุษย์ที่อยูก่ นั เป็ นสังคม มีการพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาทางด้านร่ างกาย
และจิตใจ มี รูปแบบการใช้ชีวิตไม่เหมื อนกัน ซึ่ งสามารถแยกรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ตามหลัก
ปรัชญาได้ 5 ประเภท คือ
1) แนวคิดแบบประโยชน์นิยม (Utilitarianism) คือ สิ่ งใดให้ประโยชน์สุขมากกว่า
สิ่ งนั้นถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ดีและควรกระทา ยึดความสุ ขเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดของมนุ ษย์ และความสุ ขนั้น
จะต้องไม่เดือดร้อนผูอ้ ื่น หากผลจากการกระทานั้นเป็ นประโยชน์มากที่สุดแก่คนจานวนมากที่สุด
ผลของการกระทานั้นก็ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีและถูกต้อง
2) แนวคิดแบบสุ ขนิ ยม คือ ความสุ ขเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับชี วิต รู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตของคนที่ยึดแนวทางแบบสุ ขนิ ยมก็คือ เน้นความสุ ขทางด้านร่ างกายด้วยวัตถุ เป็ น
หลัก
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3) แนวคิดแบบศานตินิยม (Pacifism) คือ คนที่เชื่ อว่าความสุ ขทางจิตใจสาคัญกว่า
ความสุ ขทางกาย หาวิธีเพื่อให้พน้ จากความทุกข์ รู ปแบบการดาเนินชีวิตจึงปฏิบตั ิตามหลักคาสอน
ของศาสนา มีความพอใจในสิ่ งที่ตนเองมีอยู่ ใช้ชีวิตพอเพียง เรี ยบง่าย สมถะ ไม่แสวงหาความสุ ข
ทางด้านร่ างกายอย่างเดียว คุณธรรมเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากต่อการดาเนินชีวติ
4) แนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) คือ คนที่ให้ความสาคัญทั้งความสุ ขทาง
ร่ างกายและจิตใจ จึงควรสนองความต้องการทางด้านร่ างกายและจิตใจให้สมดุลกัน คนที่มีชีวิต
อย่างสมบูรณ์ คือ คนที่มีความพอใจในสิ่ งต่างๆ อย่างประสานกลมกลืนกันไม่ขดั แย้ง เป็ นชีวิตที่
ได้ดุลยภาพที่สุด รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนที่ยึดแนวทางแบบมนุ ษยนิ ยมก็คือ การมองโลก
อย่างสมดุลไม่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่ ง แต่เป็ นการใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพราะเชื่ อว่ามนุ ษย์น้ นั มีท้ งั
ร่ างกายและจิ ตวิญญาณ เน้นการมองชี วิตรอบด้านเพราะการดาเนิ นชี วิตนั้นต้องมี ศิลปะ ต้องมี
ความประสานสอดคล้องขององค์ประกอบทุกด้านของชีวติ อย่างสมดุลที่สุด
5) แนวคิดแบบศิลปนิยม (Artistries) คือ มนุษย์ควรทาตามอารมณ์ความรู้สึกของ
ตน คนเราแต่ ล ะคนมี เ อกลัก ษณ์ ข องตนโดยเฉพาะที่ ไ ม่ เ หมื อ นคนอื่ น การได้แ สดงออกซึ่ ง
เอกลักษณ์ดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่มีค่าที่สุด สื่ อในการแสดงออกก็ คือ ศิลปะแขนงต่างๆ ศิลปะเป็ นเรื่ อง
ของอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการที่สอดคล้องกับความรู ้สึกของตัวเองจริ งๆ
เห็นได้วา่ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน เกิดจากปั จจัยจากกิจกรรมที่
ทา ความสนใจ และความคิดเห็ นที่มีต่อเรื่ องราวต่างๆ ทั้งนี้ อายุแต่ละช่ วงวัยส่ งผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกายและสติปัญญาของบุคคล ส่ งให้รูปแบบการดาเนิ นชี วิตของบุคคลมีขอ้ จากัดและ
ลักษณะการดาเนิ นชี วิตประจาวันที่ไม่เหมือนกัน หากจะมองให้ลึกซึ้ งถึ งขั้นแนวทางการดาเนิ น
ชีวติ นั้น ความเชื่ อของบุคคลย่อมมีผลต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลต่อพฤติกรรม
และทัศนคติของคนๆ นั้นด้วย สิ่ งเหล่านี้ สามารถคาดคะเนเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
อนาคตได้ เมื่อนักการตลาดสามารถแยกรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มๆ ได้แล้ว
และทราบรายละเอี ยดต่างๆ ในแต่ละรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้เลื อกเครื่ องมื อ
สื่ อสารได้ถูกต้องสอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ และการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งสามารถ
ใช้งานจากสื่ อนั้นได้เต็มประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่ากับการลงทุน

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว
พฤติกรรม คือ การกระทาหรื อพฤติกรรมใดๆ ของคนเรา ส่ วนใหญ่จะเป็ นการแสดงออก
ของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานที่มาจากความรู ้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่าง
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กันก็ เนื่ องมาจากการมี ค วามรู ้ และทัศ นคติ ที่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นได้เพราะความแตกต่ า งอัน
เนื่ องมาจากการเปิ ดรับสื่ อ และความแตกต่างในการแปลความสารที่ ตนเองได้รับ จึ งก่ อให้เกิ ด
ประสบการณ์ สั่งสมที่แตกต่างกัน อันจะมี ผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล (สุ รพงษ์ โสธนะ
เสถียร, 2533)
บุญเลิ ศ จิ ตตั้งวัฒนา (2555: 31-32) อธิ บาย การท่ องเที่ ยว (Tourism) องค์ก าร
สหประชาชาติ ไ ด้จ ัดประชุ ม ว่า ด้วยการเดิ นทางและท่ อ งเที่ ย วระหว่า งประเทศขึ้ น ณ กรุ ง โรม
ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้ใ ห้คาจากัดความไว้ว่า การท่องเที่ ยวหมายถึ ง การเดิ นทาง
(Travel) ที่มีเงื่อนไข 3 ประการคือ
1) การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรื อเพื่อสิ นจ้าง โดย
มีการวางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะนาไปเป็ นระยะทาง
ใกล้หรื อระยะทางไกลก็ได้
2) จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยูเ่ ป็ น
การชัว่ คราว แล้วต้องเดินทางกลับที่อยูเ่ ดิมหรื อภูมิลาเนาเดิม โดยเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวเลือก
เดินทางไปเยือนและใช้เวลาหนึ่ งอยู่ที่นนั่ ซึ่ ง ณ ที่นนั่ มีสิ่งอานวยความสะดวกและการบริ การที่
เพียงพอ สาหรับสนองความต้องการและความพอใจให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
3) ความมุ่ง หมาย (Purpose) หมายถึ ง มี ความมุ่ งหมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ใ น
การเดิ นทางใดก็ได้ ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชี พหรื อหารายได้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทาง
อยูห่ ลายอย่างด้วยกัน ซึ่ งผูเ้ ดินทางคนหนึ่ งอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่ งอย่างก็
ได้
เห็นได้วา่ การท่องเที่ยว (Tourism) เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (Travel) ถ้าไม่มีการเดินทางก็
ไม่มีการท่องเที่ยว แต่ตอ้ งเป็ นการเดิ นทางที่เป็ นการชัว่ คราวด้วยความสมัครใจมิใช่ ถูกบังคับหรื อ
เพื่อสิ นจ้าง แต่เพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นๆ เช่ น การพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น
การศึกษา ศาสนา กีฬา เยีย่ มญาติมิตร ติดต่อธุ รกิจ การประชุมสัมมนา เป็ นต้น
2.4.1 พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ศุ ภลัก ษณ์ อัค รางกูร (2547: 75-77) พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย ว เนื่ องจากสิ น ค้า ทาง
การท่องเที่ยวเป็ นสิ นค้าที่จบั ต้องไม่ได้ในขณะที่ซ้ื อ (Intangibility) ผูซ้ ้ื อต้องใช้จินตนาการหรื อดู
จากภาะที่เจ้าของบิการนาเสนอ นอกจากนี้ การใช้บริ การทางการท่องเที่ยวมักจะเป็ นเวลาเดียวกัน
กับเวลาที่บริ การนั้นถูกสร้างขึ้นมา (Inseperability) หมายความว่าการใช้บริ การและการให้บริ การ
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มักเกิ ดขึ้ นในเวลาใกล้เคี ยงกันหรื อเป็ นเวลาเดี ยวกัน จะเห็ นได้ว่าด้วยธรรมชาติ ของบริ การทาง
การท่องเที่ยว ทาให้นกั ท่องเที่ยวมักมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบริ การทางการท่องเที่ยว

ตระหนักถึงความต้องการ
(Need Recognition)

หาข้อมูล
(Information Search)

ตัดสิ นใจซื้อ
(Purchase Decision)

ประเมินทางเลือก
(Evaluation)

พฤติกรรมหลังการซื้อ
(Post Purchase Behavior)

ภาพที่ 2.3 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบริ การทางการท่องเที่ยว
แหล่งทีม่ า: ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2547: 77.
สรุ ป ได้ว่า พฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย ว คื อ พฤติ ก รรมของนัก ท่ องเที่ ย ว ที่ เกี่ ย วข้องกับ
การศึ กษาถึ งว่านักท่องเที่ ยวบริ โภคอะไร ที่ ไหน บ่อยแค่ไหน และภายใต้สถานการณ์ อะไรบ้าง
ที่นกั ท่องเที่ยวพิจารณาก่อนตัดสิ นใจไปท่องเที่ยว
2.4.2 องค์ ประกอบของพฤติกรรม
Cronbach (1963) ได้อธิ บายถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบ 7 ประการ
ดังต่อไปนี้
1) ความมุ่งหมาย (Goal) เป็ นความต้องการหรื อวัตถุ ประสงค์ที่ทาให้เกิ ดกิ จกรรม
คนเราต้องทากิ จกรรมเพื่อสนองความต้องการที่เกิ ดขึ้ น กิ จกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรื อ
สนองความต้องการได้ทนั ที แต่ความต้องการหรื อวัตถุประสงค์บางอย่าง ก็ตอ้ งใช้เวลานานจึงจะ
สามารถบรรลุความต้องการ คนเราจะมีความต้องการหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน และมักจะต้อง
เลือกสนองตอบความต้องการ ที่รีบด่วนก่อนและสนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง
2) ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรื อความสามารถที่จาเป็ นใน
การทากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ คนเราไม่สามารถสนองตอบความต้องการได้หมดทุกอย่าง
ความต้องการบางอย่างอยูน่ อกเหนือความสามารถของเขา
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3) สถานการณ์ (Situation) เป็ นเหตุการณ์ ที่เปิ ดโอกาสให้เลื อกทากิ จกรรมเพื่อ
สนองความต้องการ
4) การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่คนเราจะทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง
ลงไป จะต้องพิจารณาสถานการณ์เสี ยก่อนแล้วตัดสิ นใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะได้รับความพอใจ
มากที่สุด
5) การตอบสนอง (Response) เป็ นการทากิ จกรรมเพื่อสนองความต้องการ โดย
วิธีการที่ได้เลือกแล้วในชั้นการแปลความหมาย
6) ผลที่ได้รับหรื อผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลจาก
การกระทานั้น ผลที่ได้รับอาจตรงตามที่คาดคิดไว้ (Comfirm) หรื ออาจตรงกันข้ามกับความหมาย
(Contradict) ก็ได้
7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถสนอง
ความต้องการได้ ก็ ก ล่ า วได้ว่า เขาประสบความผิ ดหวัง ในกรณี เ ช่ น นี้ เ ขาอาจจะย้อนไปแปล
ความหมายเสี ยใหม่ และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
2.4.3 องค์ ประกอบของการท่องเทีย่ ว
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (2540) แบ่งองค์ประกอบของ
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั เป็ นวงจร คือ
1) นักท่องเที่ยว ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้ว ย ลัก ษณะของนัก ท่ อ งเที่ ย ว การกระจายของนัก ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
นักท่องเที่ยว และทัศนคติของนักท่องเที่ยว
2) การตลาดท่องเที่ ย ว การที่ นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ ย วนั้น จะต้องมี
การตลาดท่องเที่ยวในการชักนาให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่ งการตลาดท่องเที่ยว หมายถึง ความพยายาม
ที่จะทาให้นกั ท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายเข้ามาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตนแล้ว
ใช้สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
3) การขนส่ ง เมื่ อนักท่องเที่ ยวตัดสิ นใจจะไปท่องเที่ ยวยังแหล่งท่องเที่ยวใดแล้ว
ก็ตอ้ งมี บริ การขนส่ งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ งท่องเที่ ยวนั้น ซึ่ งการขนส่ ง หมายถึ ง การจัดให้มี
การเคลื่ อนย้ายนักท่องเที่ ยวด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ จากภูมิลาเนาไปยังแหล่ งท่องเที่ ยวที่
ต้องการและกลับสู่ ภูมิลาเนา
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4) ทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว เป็ นสิ น ค้า การท่ อ งเที่ ย วและเป็ นจุ ด หมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่ งทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สิ่ งดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรื อไปท่องเที่ยว
5) สิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เป็ นสรรพสิ่ งที่รองรับในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เดินทางเป็ นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย
จากองค์ ป ระกอบทางการท่ อ งเที่ ย วทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมานั้น ล้ ว นเป็ นองค์ ป ระกอบที่
ก่ อให้เกิ ดการท่ องเที่ ย ว อี ก ทั้ง ยัง มี ส่ วนส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้วงจรของการท่ องเที่ ย วครบ
สมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึ้น จะขาดส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปไม่ได้เพราะแต่ละส่ วนนั้นหากขาดส่ วนใดส่ วน
หนึ่ งไปย่อมส่ งผลกระทบต่อส่ วนอื่นๆ ด้วย หากองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวครบสมบูรณ์ ตาม
วงจร จะส่ งผลต่อการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวด้วย

นักท่องเที่ยว
(Tourist)
การตลาดท่องเที่ยว

ทรัพยากรท่องเที่ยว

(Tourism marketing)

(Tourism resources)
การขนส่ง
(Transportation)
สิง่ อำนวยควำมสะดวกทำง
กำรท่องเที่ยว
(Tourism Facilities)

ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
แหล่งทีม่ า: สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540: 45.
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2.4.4 ลักษณะของสิ นค้ าทางการท่องเทีย่ ว
สิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวนั้น มีลกั ษณะเฉพาะ 4 ประการที่แตกต่างไปจากสิ นค้า
ทัว่ ไปที่เราคุน้ เคยในชีวติ ประจาวัน (Holloway, Robinson, 1995; Kotler et al., 2006) ดังนี้
1) ไม่ส ามารถสั มผัสได้ (Intangibility) ผูซ้ ้ื อไม่ส ามารถตรวจสอบคุ ณภาพ หรื อ
ทดลองก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจซื้ อ ได้เ หมื อ นสิ น ค้า ประเภทอื่ น ๆ เช่ น การซื้ อ แพ็ค เกจทัว ร์ เ พื่ อ ไป
ท่องเที่ยว ผูซ้ ้ื อจะมีความเสี่ ยงสู งกว่า เพราะไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าเลยว่า มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากน้อยเพียงใด รสชาติของอาหารอร่ อยหรื อไม่ และความสวยงามของสถานที่จริ งจะ
เหมื อนหรื อแตกต่ า งจากในโบรชัวร์ เพื่ อลดความไม่ แน่ ใจดัง กล่ า ว ผูซ้ ้ื อจึ ง ใช้ก ารสั ง เกตจาก
สิ่ งแวดล้อมที่สัมผัสได้ เป็ นตัวแทนบ่งบอกถึงสิ่ งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ความสะอาดใน
ร้านถูกใช้เป็ นสัญญาณบ่งบอกถึงคุ ณภาพของภัตตาคารนั้น เป็ นต้น ซึ่ งแตกต่างจากสิ นค้าประเภท
อื่ น เช่ น รถยนต์ เมื่ อ ผูซ้ ้ื อเห็ น โฆษณาแล้ว สนใจ นอกจากจะศึ ก ษารายละเอี ย ดของรถรุ่ น นั้น
จากโบรชัวร์ แล้ว สามารถไปดูตวั อย่างที่โชว์รูม และทดลองขับจนกว่าจะพอใจ ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อได้ จากลักษณะเฉพาะข้อนี้ ทาให้การขายสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ ยวเป็ น
เพียงการขายประสบการณ์ หลังจากใช้บริ การแล้ว ผูซ้ ้ื อได้รับเพียงความทรงจาเท่านั้น
2) รวมส่ วนประกอบหลายส่ วนที่แตกต่างเข้าด้วยกัน ( Heterogeneity) เช่น พาหนะ
ในการเดิ น ทาง (รถทัว ร์ รถไฟ เครื่ อ งบิ น ) สถานที่ พ กั (โรงแรม รี ส อร์ ท บังกะโล) พนัก งาน
(ต้อนรั บส่ วนหน้า เสิ ร์ฟอาหาร ขับรถ) เป็ นต้น ส่ วนการผลิ ตสิ นค้าทัว่ ๆ ไปตั้งแต่ข้ นั เริ่ มต้นจน
สาเร็ จเป็ นสิ นค้าหนึ่ งชิ้ นนั้น ถื อว่าเป็ นส่ วนเดี ยวกัน ดังนั้นการกาหนดมาตรฐานจึงทาได้ง่ายกว่า
ลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้ทาให้ไม่สามารถรับรองได้วา่ การได้รับการบริ การจากการท่องเที่ยวแต่ละ
ครั้งจะได้รับความพึงพอใจเท่ากันทุกครั้ง เมื่อความต้องการและคาดหวังของลูกค้าแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน การให้บริ การของพนักงานจึงทาได้ยากมากขึ้นด้วย ทักษะและการอบรมจนเกิดความ
ชานาญของพนักงานจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าได้มากกว่าหรื อเท่ากับที่ลูกค้าต้องการ เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ารู ้สึกว่าได้รับสิ่ งที่แตกต่างออกไป
หรื อไม่ตรงกับความคาดหวัง มีแนวโน้มเป็ นไปได้วา่ ลูกค้าจะไม่กลับมาซื้ อหรื อใช้บริ การซ้ าอีก
3) เก็บไว้ขายในโอกาสต่อไปไม่ได้ (Perishability) หากขายไม่ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ก็จะสู ญเสี ยโอกาสในการขายไปเลย เช่ น ที่นงั่ บนเครื่ องบิน แม้จะขายได้เพียงครึ่ งเดี ยว
ทางสายการบินก็จาเป็ นต้องให้เที่ยวบินนั้นออกเดินทางตามกาหนดเวลา และยอมสู ญเสี ยรายได้อีก
ครึ่ งไป หรื อกรณี ของห้องพักในโรงแรม
4) ส่ วนประกอบต่างๆ แยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) ผูซ้ ้ื อจะพิจารณาทุก
อย่างประกอบกัน เช่น ความสะอาดของสถานที่ รสชาติอาหาร ความสุ ภาพของพนักงานต้อนรับ
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เป็ นต้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รวมทั้งการประเมินว่าจะซื้ อซ้ าหรื อไม่อีก
ด้วย ในขณะที่สินค้าประเภทอื่น เช่น โทรทัศน์ ผูซ้ ้ื อจะพิจารณาที่ตราสิ นค้า คุณภาพ และราคา
มากกว่าที่จะสนใจสภาพภายในบ้านที่อาจจะวางสิ นค้าไม่เป็ นระเบียบ ซึ่ งไม่ใช่ประเด็นสาคัญที่จะ
ยับยั้งไม่ให้เกิดการซื้ อได้
จากลักษณะดังกล่าว บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยว ทั้งพนักงาน
ขายและผูซ้ ้ื อเอง ต่างก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวด้วยอย่างไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การทางการท่องเที่ ยวจึงต้องทา
ความเข้าใจในกระบวนการและรู ปแบบการให้บริ การของกิจการนั้นด้วย
2.4.5 วัตถุประสงค์ ในการท่ องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวเป็ นความต้องการอย่างหนึ่ง ทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
ต่างๆที่แตกต่างกันดังนี้ (อุษณี ย ์ ศรี ภูมิ, 2544)
1) ความอยากรู ้ อยากเห็ นในด้านต่างๆ เป็ นการท่องเที่ ยวเพื่อได้พบเห็ นสิ่ งแปลก
ใหม่ดา้ นวัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างกันออกไป
2) การพัก ผ่อ นหย่อ นใจเพื่ อ ผ่อ นคลายความเครี ย ดจากภารกิ จ ประจ าวัน เช่ น
การเล่นกีฬา การเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งบริ การทางประวัติศาสตร์
3) ความสนใจทางด้านศาสนาและประวิติศาสตร์ ได้แก่ การนมัสการศาสนสถาน
การท่องเที่ยวไปตามสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
4) อาชี พ และธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การเดิ น ทางเพื่ อ ส ารวจ ค้น คว้า การประชุ ม
การสัมมนา การศึกษาเปรี ยบเสมือนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
5) อื่นๆ ได้แก่ การเยีย่ มเยียนญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูง ซึ่งการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์
นี้ มักจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดวันเทศกาลต่างๆ
2.4.6 ประเภทของแหล่งท่องเทีย่ ว
Plog (2004) แบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ (Natural
Attractions) หรื อที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ น้ ัน ประกอบด้วยสภาพภู มิ อากาศ (Climate) ทิ วทัศ น์ที่ ส วยงาม
(Scenery) และสัตว์ป่า (Wildlife) นับได้ว่าเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวที่ ประสงความสาเร็ จในการดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด แต่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่านี้ จะต้องได้รับการดูแลและบารุ งรักษา
เป็ นอย่างดี นักท่องเที่ยวที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจทาลายความสวยงามลงได้
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2) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น (Manufactured Attractions) เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ตรงข้ามกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้าไปเที่ ยวชมสิ่ งก่อสร้ างและสถาปั ตยกรรมทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่รัฐบาลก่ อสร้ างขึ้ น
พระราชวัง อาคารเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาที่สาคัญ
3) แหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางวัฒนธรรมและวิถี ชี วิต (Cutural Attractions) ยัง มี ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวจานวนอีกไม่น้อยที่สนใจในความรุ่ งเรื องแห่ งอารยธรรมในอดี ต วัฒนธรรมหรื อวิถี
ชี วิตของชนกลุ่ มน้อยรวมถึ งพิธีกรรม พิธีการงานฉลองรื่ นเริ งต่างๆ ศิ ลปะการแสดงดนตรี เพลง
พื้นบ้าน การร่ ายรา การละเล่น ตลอดจนงานหัตถกรรม
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี พ ฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย เพราะประเทศไทยมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ แก่
นักท่องเที่ ยว ขึ้ นอยู่กบั ความต้องการของนักท่องเที่ ยว สภาพเศรษฐกิ จ และแนวโน้มทางการ
ท่องเที่ยวที่กาลังได้รับความนิยมในขณะนั้นว่าเป็ นอย่างไร

2.5 แนวคิดการสื่ อสารการตลาดท่ องเทีย่ วและการตลาดแบบย้ อนยุค
2.5.1 ความหมายและความเป็ นมาของการตลาดแบบย้ อนยุค
ธนวรรณ ธี รภัทร์ (2556) อธิ บายว่า คาว่า Retro เป็ นคาที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส
เริ่ มใช้กนั ครั้งแรกในสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี ค.ศ. 1974 มีความหมายว่า การชอบหรื อนิ ยมในสิ่ งที่พน้
สมัยในปั จจุบนั ความนิยมนั้นจะต้องมีอายุถอยหลังย้อนกลับไปประมาณ 15 – 20 ปี ที่ผา่ นมา คาว่า
Retro มาจากคาว่า Retrospective แปลว่า อะไรก็ตามที่ทาให้นึกถึ งเรื่ องเก่ าสมัยวัยเด็กหรื อ
ช่วงเวลาที่เป็ นวัยรุ่ น ดังนั้นการใช้คานี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่งานดีไซน์เท่านั้น อาจรวมถึงงาน
เพลงงานศิลปะ ต่างๆ สิ่ งของหรื อนามธรรมที่ทาให้ชวนนึกถึงอดีตในวัยเด็ก นอกจากนี้ สิ ทธิ ชยั
ฝรั่ งทอง (2547) คาว่า Retro Marketing มาจากคาศัพท์ Retrospective คือ การหวนระลึ กถึ ง
ความหลัง Retro Marketing หมายถึง การตลาดแบบย้อนยุค แนวความคิดนี้ มาจากนักการตลาดใน
สหรัฐอเมริ กา โดยเน้นการที่จะปลูกฝังวิถีชีวิตให้คนดาเนิ นตามได้น้ นั ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ (Product)
เป็ นตัวแทรกให้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของบุ ค คล ท าให้เกิ ดความคลัง่ ไคล้ใ ช้สิ่ งของเครื่ องใช้
เนื่ องจากสหรัฐมองว่ามันจะเป็ นการส่ งออกผลิตภัณฑ์ในอนาคต (Next Export Product) ปั จจุบนั
ประเทศสหรั ฐนับว่าเป็ นผูส้ ่ งออกวัฒนธรรมอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น Mc Donald"s KFC
Microsoft CNN กางเกงยีนส์ ลีวายส์ ฮอลลีวดู โคคา-โคล่า เป็ นต้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมาแต่ละ
อย่างจะแฝงไว้ดว้ ยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมการกินจาพวกอาหารขยะ (Fast
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Food) ที่ทานง่ ายสะดวก รวดเร็ ว กิ นแล้วเท่ ดื่ มน้ าอัดลมประเภทโคคา-โคล่า ดูรายการข่าวต้อง
CNN สานักงานต้องใช้ Microsoft แต่งกายต้องกางเกงยีนส์ ลีวายส์ สร้างภาพยนตร์ ตอ้ งได้มาตรฐาน
ฮอลลี วูด เป็ นต้น จะเห็ น ได้ว่า วิ ธี ก ารยัดเยี ย ดวัฒ นธรรมและสิ น ค้า ที่ ท าให้ ข ายได้ท ั่วโลกนั้น
แนบเนียนมาก ไม่สะดุดกับวัฒนธรรมเดิม
สาหรับสาเหตุที่ทาให้สหรัฐต้องนา Retro Marketing มาใช้กบั ระบบเศรษฐกิ จทัว่ โลก
ประการแรกคือ เนื่องจากเมื่อย้อนหลังไปเมื่อ 20 กว่าปี ในยุคสงครามเวียดนามมีการอพยพของคน
เอเชี ย เช่ น คนจีน เกาหลี เวียดนาม ฯลฯ เข้าไปอยู่ในสหรั ฐ เมื่ อเวลาผ่านไปผูค้ นเหล่ านี้ มีความ
เป็ นอยู่และฐานะทางเศรษฐกิ จดี ข้ ึ น เพีย บพร้ อมด้วยความรู้ ความสามารถ ซึ่ งคนเอเชี ยเหล่ า นี้
สมองดี เ รี ย นเก่ ง ขยันมุ่ ง มัน่ ได้รั บ ทุ นการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ๆ ปี ประกอบกับ ในแถบเอเชี ย บาง
ประเทศเริ่ มมีศกั ยภาพทางการแข่งขันสู งกว่าอดี ต ประการที่สอง คือ สิ่ งที่ทาให้สหรัฐวิตกกลัว
และมองว่าคนอเมริ กนั มีการหลงใหลวัฒนธรรมเอเชี ยมากขึ้น เริ่ มนิ ยมใช้สินค้าและวัฒนธรรมทาง
ตะวันออก เช่น นิยมทานอาหารของแถบเอเชียที่เข้าไปในสหรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นผัดไทย ต้มยากุง้ ซึ่ ง
เป็ นอาหารไทย ติ่มซา ที่เป็ นอาหารจีน ซู ชิ ร้ องคาราโอเกะ ของญี่ปุ่น แหนมเนื อง ก๋ วยเตี๋ยวญวน
ของเวียดนาม เป็ นต้น ส่ วนของใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ก็ใช้ของตะวันออก เช่ น โซนี่ ซัมซุ ง โตโยต้า
ฯลฯ และเสื้ อผ้าก็ยงั นิ ยมใส่ สไตล์อินเดี ยหรื อใช้ผา้ ไหมของจีน คิวบู๊ในฉากภาพยนตร์ แอ๊คชัน่ นา
จากจีนฮ่องกง ทาให้สหรัฐมองว่าจะมีแนวคิดอะไรทาอย่างไรให้คนอเมริ กนั มีจิตสานึ ก เกิดความ
รักชาติและรู ้ สึกลึ กซึ้ งกับความยิ่งใหญ่ของตัวเอง จึงมีการนาแนวคิดทางการตลาดแบบย้อนยุค
(Retro Marketing) มาใช้ โดยนาสิ่ งที่ภาคภูมิใจในอดีตของอเมริ กนั ผสมผสานกับวัฒนธรรม และ
เป็ นการเอาประวัติศาสตร์ มาย้อนยุคเพื่อตอกย้าคนในชาติ ประการที่สาม คือ เนื่ องจากสหรัฐมองว่า
ประเทศแถบเอเชียบางประเทศมีความอ่อนแอทางวัฒนธรรมและมีการเปิ ดรับวัฒนธรรมต่างชาติได้
ง่าย เป็ นโอกาสทางธุ รกิจในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยปราศจากการปิ ดกั้น แล้ว
ยัดเยียดวัฒนธรรมการกินการใช้ให้เข้าไปอยูใ่ นวิถีชีวติ ติดเป็ นนิสัยได้อย่างสะดวกมากขึ้น จึงนามา
สู่ การวางแผนทางการตลาดโดยเริ่ มจากการใช้สื่อบันเทิง เช่น เอลวิส มาริ ลีน มอนโร ภาพยนตร์
เรื่ อง Batman Spiderman เป็ นต้น โดยเลือกสิ่ งเหล่านี้ มาทาการโฆษณาดึงคนสหรัฐ กลับมาจากการ
หลงใหลวัฒนธรรมต่างชาติ
ในขณะที่ อนุ ชิต เที่ยงธรรม (2546) อธิ บายว่า Nostalgia Marketing คือการที่นกั การ
ตลาดใช้บางสิ่ งให้เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่ทาหน้าเรี ยกความทรงจา อารมณ์ ความรู้สึก ภาพอันประทับใจ
ผูบ้ ริ โภคออกมา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด โดยสิ่ งกระตุน้ บางสิ่ งอาจจะเป็ นตัวผลิตภัณฑ์
บรรยากาศในร้ าน ชิ้ นงานหรื อภาพยนตร์ โฆษณา เป็ นต้น การใช้แนวทางเช่ นนี้ ย่อมคาดหวังผล
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ด้านบวกในทางการตลาด เพราะผูบ้ ริ โภคชอบความคุน้ เคยความรู้จกั ความชอบความผูกพันของ
ผูบ้ ริ โภค ย่อมมีคุณค่าทางการตลาดเสมอและสร้างพลังให้แก่ตราสิ นค้านั้นๆ เสมอ
Nostalgia Marketing ยังมีความลึกซึ้ งมากกว่าการย้อนรื้ อฟื้ นอดีตและเกิดอารมณ์ความรู ้สึก
ร่ วมไปตามอดีตเท่านั้น แต่ยงั มีส่วนของความต้องการที่จะกลับไปสร้างความสมบูรณ์ในสิ่ งที่ขาด
หายไปในขณะนั้นด้วย กล่าวคือการดึงย้อนอดีตไม่ใช่เป็ นเพียงภาพและความรู ้สึก แต่ดึงเอาความ
ปรารถนาที่ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ การตอบสนองในอดี ต กลับ ออกมาด้ว ย ผูบ้ ริ โ ภคจะถู ก กระตุ ้น ความ
ปรารถนาที่จะเติมเต็มในส่ วนขาดเมื่อในอดีตของเขา เหมือนกับจะย้อนกลับไปเปลี่ยนอดีตของเขา
ให้สมบูรณ์ดว้ ยผลิตภัณฑ์ในวันนี้ซ่ ึงเป็ นวันที่เขามีความพร้อม เช่น อานาจซื้ อ เป็ นต้น
สรุ ปความหมายของตลาดย้อนยุค (Retro Market) ได้วา่ สถานที่ที่มีเอกลักษณ์ อยู่ที่ความ
ย้อนยุคย้อนอดี ต บรรยากาศการตกแต่งกระตุน้ ให้คิดถึงอดีต มีจุดเด่นที่สถาปั ตยกรรมบ้านเรื อน
ในอดี ต อี ก ทั้ง สิ น ค้า ที่ นามาขายเป็ นสิ น ค้า ที่ มี เ ฉพาะในท้อ งถิ่ น หรื อ หาซื้ อได้ย ากในปั จ จุ บ ัน
นอกจากนี้ยงั แฝงไว้ซ่ ึ งวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในท้องถิ่นนั้นๆ
2.5.2 ประเภทของการตลาดแบบย้ อนยุค
พัลลภา ปี ติสันต์ และคณะ (2553ก) อธิ บาย Retro Marketing หรื อการตลาดแบบย้อนยุค
นั้นว่า เป็ นแนวคิดที่มีการนาสิ นค้าหรื อบริ การมาทาการตลาด โดยใช้ความรู้สึกหวนถึงความหลัง
ในอดีต (Nostalgia) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ น วิถีชีวิต แฟชัน่
และวัฒ นธรรมมาใช้เ ป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการเชื่ อ มโยงกับ ลู ก ค้า เพื่ อ สร้ า งความรู้ สึ ก ย้อ นระลึ ก ถึ ง
ความสุ ขในวัยเด็กหรื อวัยรุ่ นของผูบ้ ริ โภคในการกลับไปหาอดีต เพื่อตอบเป้ าหมายทางการตลาดที่
กาหนดไว้ โดยการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบย้อนยุค สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ
1) Retro-Retro คือ การตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro หรื อเรี ยกว่า Retro แบบ
ดั้งเดิม นาเอาสิ นค้าหรื อบริ การที่เคยเกิ ดขึ้นในอดีต ทั้งที่ได้หายไปแล้วหรื อลดกระแสความนิ ยม
ลงกลับมาปรับปรุ งให้เกิดเป็ นกระแสใหม่อีกครั้ง โดยใช้เอกลักษณ์ของสิ นค้าเดิมเป็ นจุด เด่น เช่น
ตลาดย้อนยุคในจังหวัดต่างๆ เช่ น ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดร้อยปี คลองสวน ตลาดร้ อยปี สามชุ ก และ
อีกมากมายที่กลายเป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัด การทาการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro มี
องค์ประกอบอยู่ 3 ประการ คือ
(1) Not Hi-Tech สิ นค้าหรื อบริ การที่นาการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro มา
ใช้น้ นั ควรจะมีประวัติ เรื่ องราวจากอดีตเชื่ อมโยงมาถึงปั จจุบนั ต้องคงเสน่ ห์และกลิ่ นอายของ
ความเป็ นย้อนยุคดั้งเดิมไว้ ยกกลับมาทุกองค์ประกอบ หากนาเทคโนโลยีเข้ามาอาจทาให้กลบทับ
ความเป็ นย้อนยุคดั้งเดิมไป จุดสาคัญจะต้องไม่ปรับแต่งจนกระทบมูลค่าหลักเดิม
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(2) Some Hi-Touch สิ นค้าในปั จจุบนั ล้วนนาประโยชน์จากการใช้งาน
(Functional Benefit) มาเป็ นตัวดึ งดูดลูกค้าแทบทั้งสิ้ น แต่สาหรับการตลาดย้อนยุคแบบ RetroRetro นาประโยชน์ทางอารมณ์ ความรู้สึก (Emotional Benefit) ที่มีอยูใ่ นความเป็ น Retro จะเป็ น
ตัวกระตุน้ ความรู ้สึกอยากรับรู ้ความประทับใจในอดีต กล่าวคือใช้อารมณ์มาสัมผัสกับลูกค้า
(3) Full Hi-Talk การนาการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro ให้ประสบ
ความสาเร็ จนั้น ไม่เพียงแต่จบั กลุ่มเป้ าหมายในวัยเก่า แต่คลอบคลุมทุกรุ่ นทุกวัยและกระจายไปใน
วงกว้าง จากการที่การตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro มีกลุ่มลูกค้าดั้งเดิมอยู่แล้ว การนาการตลาด
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) มาประกบ จะช่วยให้ขยายฐานลูกค้าใหม่จากปู่ ย่าสู่ รุ่นพ่อแม่ไป
ยังรุ่ นลูกหลาน
2) การตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Nova คือ การนาสิ่ งที่ประสบความสาเร็ จในอดีตมา
เสนอใหม่ในปั จจุบนั โดยจะมี การปรับปรุ ง เพิ่ม ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้าไปในสิ นค้าและ
บริ ก ารนั้น นัก การตลาดใช้ สิ่ ง ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในอดี ต เพื่ อ ดึ ง ประสบการณ์ อารมณ์
ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคให้หวนคิดถึง กระตุน้ ให้มีอารมณ์ ความรู ้ สึกร่ วมไปกับสิ นค้าและบริ การ
นั้นๆ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรู ปลักษณ์ ผสมเทคโนโลยีปัจจุบนั เข้าไป เพื่อให้สินค้าและบริ การมี
คุณค่า (Value Added) และร่ วมสมัย (Contemporary) มากขึ้น เช่ น รถจักรยานยนต์ฟีโน่ (Fino)
รถยนต์อย่าง VW Beetle และ Mini Cooper รวมถึง หนัง-เพลงเก่า ที่นากลับมาร้อง มาสร้างใหม่
แนวคิด Retro-Nova เป็ นการพัฒนาให้สินค้าให้มีประโยชน์ใช้สอย (Functional Benefit) ทัดเทียม
กับสิ นค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดปั จจุบนั รวมถึ งสามารถช่ วยให้เข้าถึ งกลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ที่อาจจะ
ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับสิ่ งที่นามาทาใหม่ แต่ซ้ื อเพราะเทคโนโลยีที่ใส่ เข้าไปใหม่
เนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆก้าวทันกัน ทาให้สินค้าและบริ การ
ที่ผลิตขึ้นไม่ค่อยแตกต่างกันในด้านประโยชน์การใช้สอย (Functional Benefit) เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ในตลาด ดังนั้นธุ รกิ จจาเป็ นต้องสร้ า งความแตกต่างเหนื อคู่แข่ง และเพิ่ มมูล ค่าของสิ นค้า และ
บริ การให้เหนือความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค โดยการใช้อารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefit) มา
ช่วยเติมเต็มในการทาการตลาด โดยผ่านทางการใช้การตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Nova ซึ่ งกลยุทธ์
หนึ่งที่เน้นการสร้างอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefit) ผสมผสานกับสิ นค้าใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ดังจะเห็นได้จากสิ นค้าในปั จจุบนั เช่น มอเตอร์ ไซด์ฟีโน่ รถยนต์ Mini Cooper หรื อแม้แต่สถานที่
ท่องเที่ยวที่กาลังเป็ นกระแสย้อนยุคอย่างตลาดเพลินวาน ที่หวั หิ น ซึ่ งการทาการตลาดย้อนยุคแบบ
Retro-Nova จะประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) สร้ า งความเชื่ อมโยง (Build Linkage) คือ สร้ างความเชื่ อมโยงยุคสมัย
ปั จจุบนั กับอดีตเข้าด้วยกัน กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคระลึกถึงวันคืนเก่าๆ ที่ได้ประสบมาในอดีต โดยสิ่ ง
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สาคัญคือ สิ นค้าหรื อบริ การที่เราเลือกนามาใช้น้ นั จะต้องเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความสุ ขให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ได้ เช่ น ตลาดเพลิ นวาน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคี รีขนั ธ์ ได้ถือกาเนิ ดขึ้ นภายใต้แนวคิ ด “ศูนย์รวม
ความสุ ข สถานที่... หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่ องราวมากมายของวิถีหวั หิ นกาลก่อน ...สู่ กาล
ปัจจุบนั ” เห็นได้ชดั ว่าเป็ นสถานที่ที่เชื่ อมโยงเรื่ องราวในอดีตที่ได้ห่างหายไปแล้วจากความทรงจา
กลับมาสร้ างใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยปั จจุบนั มากขึ้น เพื่อให้เป็ นจุ ดศูนย์กลางการเดิ นทางแห่ งใหม่
ของคนหัวหิ นและนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยี่ยมเยือน นอกจากนั้นธุ รกิจที่ตอ้ งการนาการตลาดแบบ
Retro-Nova มาใช้ ต้องเริ่ มจากการมองหาสิ่ งต่างๆ ที่ประสบความสาเร็ จได้รับความนิ ยมอย่างมาก
ในอดีต มีลกั ษณะที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร (Unique) เพื่อนามาเป็ นต้นแบบในการผลิตสิ นค้า
เช่ นในกรณี ของ บริ ษทั ยามาฮ่า มอเตอร์ เป็ นบริ ษทั แรกที่ได้นารถจักรยานยนต์รุ่นเก่าอย่างเวสป้ า
สกู๊ดเตอร์ (Vespa Scooter) มาเป็ นต้นแบบของรถจักรยานยนต์ฟีโน่ (Fino) โดยในอดีตรถจักยาน
ยนต์เวสป้ า (Vespa) ได้รับความนิยมอย่างมากและมีจุดเด่นที่มีลอ้ ขนาดเล็ก น้ าหนักเบา สี สันสดใส
มีรูปทรงโค้งมน ยามาฮ่าจึงนาลักษณะเด่นเหล่านั้นของรถจักยานยนต์เวสป้ า (Vespa) มาถอดแบบดี
ไซด์ออกมาเป็ นรถจักรยานยนต์ฟีโน่ (Fino) จนเป็ นที่โดนใจผูบ้ ริ โภค และได้รับการตอบรับอย่างดี
จากตลาด
(2) สร้างมูลค่า (Build Value) คือ สามารถสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ โดย
บริ ษทั ควรจัดทาการทาวิจยั และพัฒนา (R&D) สิ นค้า เพื่อค้นหาความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
ปัจจุบนั และพร้อมกับหาจุดบกพร่ องของสิ นค้าที่ขายอยูใ่ นตลาดปั จจุบนั ที่ยงั ไม่สามารถตอบโจทย์
ผูบ้ ริ โภคได้ เพื่อนาไปเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กบั สิ นค้าในอดีตให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้
งานปั จจุบนั การเพิ่มคุ ณค่าเหล่านี้ จะทาให้สินค้าในอดีตที่นามาทาการตลาดแบบ Retro-Nova มี
ประโยชน์ใช้สอย (Functional Benefits) และอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefits) ที่ตรงใจกับ
ผูบ้ ริ โภคในสมัยปั จจุบนั และสร้างข้อได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งในตลาดเหมือนกับที่บริ ษทั ยามาฮ่าได้
ทา R&D เพื่อศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ คือ ต้องการได้
รถจักรยานยนต์ที่มีน้ าหนักเบา ขับขี่ ได้ง่าย มี ดีไซน์ที่ดูทนั สมัยแต่คลาสสิ ค (Modern Classic)
รวมถึ งมีลูกเล่นในการแต่งสี สัน ฟั งก์ชนั่ พิเศษให้กบั รถจักรยานยนต์ตามสไตล์ของผูข้ บั ขี่ได้ ซึ่ ง
เป็ นการเพิ่มคุณค่าให้รถจักยานยนต์ฟีโน่ ทาให้เจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั ชายและหญิงที่เป็ นคนรุ่ น
ใหม่ที่มีสไตล์ของตนเอง ชอบสิ่ งแปลกใหม่ รวมถึงคนยุคก่อนที่นิยมชมชอบรถจักรยานยนต์เวสป้ า
(Vespa) ก็หนั มาสนใจซื้ อรถจักยานยนต์ฟีโน่ (Fino)
(3) สร้างการรับรู้ (Build Awareness) คือ สามารถทาให้ผูบ้ ริ โภครับรู้สินค้า
หรื อบริ การที่เราสร้ างขึ้น ซึ่ งสามารถทาได้โดยการทากิ จกรรมทางการตลาดทั้ง Above the line
และBelow the line โดยในการทาการตลาดแบบ Retro Nova นี้ เรามักเน้นไปที่การทา Below the
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line เนื่ องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีละใช้งบประมาณน้อยกว่า อีกทั้งผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้ามามี ประสบการณ์ ร่วมผูกพันเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การของเรา เช่ น การใช้ Forward
Mail สร้าง Community (พัลลภา ปี ติสันต์ และคณะ, 2553ข)
ในการทาการตลาดแบบ Retro-Nova นั้น ถึงแม้วา่ วัตถุประสงค์ของการออกสิ นค้า
ใหม่จะต้องการให้มีการเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ในอดีต หรื อต้องการนาประสบการณ์ในอดีตมา
เป็ น จุดขายในการทาการตลาด แต่หากผูบ้ ริ โภคไม่มีการรั บรู ้ ใดๆถึ งการเชื่ อมโยงสิ นค้าเข้ากับ
ประสบการณ์ ใ นอดี ตเลย ดัง นั้นจึ ง ส่ ง ผลให้ สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ตออกมาเป็ นได้แ ค่ “สิ น ค้า ใหม่ (New
Product)” ในตลาดเท่านั้น
อาจกล่ า วได้ว่า การท่องเที่ ยวแบบย้อนยุค คื อรู ป แบบการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ที่ มี
เอกลักษณ์ที่การสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ การให้ความรู ้ความเข้าใจในมรดกของบรรพบุรุษในพื้น
ถิ่ นนั้นๆ และตระหนักถึ ง การเห็ นคุ ณค่าของวัฒนธรรมชาติ พนั ธื ที่แตกต่า งกัน นัก ท่องเที่ ยวที่
เดิ น ทางไปเที่ ย วตลาดย้อ นยุ ค จะได้เ รี ย นรู ้ แ ละเข้า ใจวิ ถี ชี วิ ต ของคนในแต่ ล ะสั ง คม และเกิ ด
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ มาลี เหลื องดารงกิจ (2543) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคสตรี ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจกับกลุ่มตัวอย่างผูห้ ญิงอายุ 12 – 49 ปี จานวน 612
คน ด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี มีรูปแบบการดาเนินชีวติ 8 กลุ่ม คือ กลุ่มนา
สมัย กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มต้องการประสบความสาเร็ จในชี วิต กลุ่มมีอุดมณ์การเพื่อสังคม กลุ่ม
มีความสุ ข พอใจในชีวติ กลุ่มบันเทิงเฮฮา กลุ่มเฉื่ อยชา กลุ่มอารมณ์รุนแรง โดยผูท้ ี่มีอายุ 20 – 29
ปี ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นกลุ่ ม อุ ดมการณ์ เ พื่ อ สั ง คม กลุ่ ม มี ค วามสุ ข พอใจในชี วิต กลุ่ ม บันเทิ งเฮฮา
ในขณะที่ผมู้ ีอายุ 30 – 49 ปี ส่ วนใหญ่อยุใ่ นกลุ่มอนุ รักษ์นิยม กลุ่มต้องการประสบความสาเร็ จใน
ชีวติ และกลุ่มมีความสุ ข พอใจในชีวติ
นที รัย เกรี ย งชัยพร (2543) ศึ กษาเรื่ อง “รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคชายใน
กรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวัจยั เชิ งสารวจกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูช้ ายอายุ 12 – 49 ปี จานวน 612
คน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคชายมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิต 14 กลุ่ม คือ กลุ่มมีความสุ ขทั้งกับ
ตัวเองและสังคม กลุ่มรักการทางาน กลุ่มรักความหรู หรา ร่ ารวย กลุ่มทันสมัย กลุ่มชอบความท้า
ทาย กลุ่มพึงพอใจในตนเอง กลุ่มสนใจการเมื อง กลุ่มทาตามกฏเกณฑ์ของสังคม กลุ่มสิ้ นหวัง
หมดกาลังใจ กลุ่ มชอบสังสรรค์ สนทนา กลุ่ มหัวสมัยใหม่ กลุ่ มอนุ รักษ์นิยม กลุ่ มชี วิตเร่ งรี บ
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และ กลุ่มชอบกีฬา โดยผูท้ ี่มีอายุ 20 -29 ปี อยูใ่ นกลุ่มทันสมัย กลุ่มรักการงาน และผูท้ ี่มีอายุ 30 –
49 ปี อยูใ่ นกลุ่มรักความหรู หรา กลุ่มชอบความท้าทาย กลุ่มสนใจการเมือง และ กลุ่มสนใจกีฬา
เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) ศึกษาเกี่ยวกับ “รู ปแบบการดาเนินชี วิต พฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื่ อ และพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ผลการวิจยั
พบว่า ผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิต 8 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุ รักษ์นิยม กลุ่ม
ชอบกิ จกรรม กลุ่ มหัวก้าวหน้านักท้าทาย กลุ่ มมี ความสุ ขในชี วิต กลุ่ มห่ วงใยดู แล กลุ่ มยึดถื อ
ศาสนา กลุ่ ม พ่ อบ้า นแม่ เรื อน และ กลุ่ ม มองโลกในแง่ ร้า ย โดยกลุ่ ม ชอบกิ จ กรรม กลุ่ ม หัว
ก้าวหน้านักท้าทาย กลุ่มมีความสุ ขในชีวติ กลุ่มห่ วงใยดูแล มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่ ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กลุ่มอนุ รักษ์นิยม กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวก้าวหน้านัก
ท้า ทาย กลุ่ ม มี ค วามสุ ข ในชี วิต กลุ่ ม ห่ วงใยดู แล กลุ่ ม มองโลกในแง่ ร้า ย มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติดว้ ย นอกจากนี้ ยงั พบว่าพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่ อของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการบริ โภค
สิ นค้าและบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อรอุมา ศรี สุทธิ พนั ธ์ (2545) ศึกษาเกี่ ยวกับ “ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ใช้อินเทอร์ เน็ตเพียง 1 – 3 ครั้ งต่อสัปดาห์ ใช้เพื่อ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารและสนทนาทางอิ นเทอร์ เน็ ต อี กทั้งยังพบว่า ความถี่ และระยะเวลาในการ
เปิ ดรั บ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู ้ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
กรุ งเทพมหานคร
ณัฐชามญช์ สุ วิทยพันธุ์ (2545) ศึกษาเกี่ยวกับ “การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคติ และ
แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศแบบโฮมสเตย์ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย” ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 580 คน ผลการวิ จ ัย พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแบบโฮมสเตย์อยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างต่า มีความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยูใ่ นระดับปานกลาง มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่ อมวลชน สื่ อบุคคล และสื่ อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธื ใน
เชิงลบกับความรุ ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแบบโฮมสเตย์ และการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ
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ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศแบบโฮมสเตย์จากสื่ อมวลชน สื่ อบุคคล และสื่ อเฉพาะกิ จ มี ความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์
เกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเกี่ยวกับ “รู ปแบบการดาเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อ
การตัดสิ นใจท่ องเที่ ย ว และพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของคนวัย ท างาน” ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างวัยทางาน อายุ 20 – 45 ปี จานวน 420 คน ผลการวิจยั พบว่า
คนวัย ท างานมี รูป แบบการดาเนิ นชี วิต 9 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม รั ก การแข่ ง ขัน กลุ่ ม คนรุ่ นใหม่ กลุ่ ม
อนุ รักษ์นิยม กลุ่มก้าวทันโลก กลุ่มผูน้ ายุคใหม่ กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มตามใจตนเอง กลุ่มตาม
กระแส และ กลุ่มเป็ นตัวของตัวเอง โดยกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มคนรุ่ นใหม่ กลุ่มก้าวทันโลก กลุ่ม
รั ก ครอบครั ว กลุ่ มตามกระแส มี ค วามสั มพันธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ท่องเที่ยว และ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ กลุ่มอนุ รักษ์นิยม กลุ่มก้าวทันโลก กลุ่มผูน้ ายุคใหม่ กลุ่มตาม
กระแส มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ศึ กษาเกี่ ยวกับ “รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรั บรู ้ เกี่ ยวกับ
ตนเอง และการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชัน่ ของวัยรุ่ น” โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
วิ จ ัย กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งวัย รุ่ น อายุ 15 – 19 ปี จ านวน 400 คน ผลการวิ จ ัย พบว่ า วัย รุ่ นใน
กรุ งเทพมหานครมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิต 10 กลุ่ม คือ ตามแฟชัน่ และกระแสนิ ยม มุ่งมัน่ จริ งจัง
คนดี ของสังคม อนุ รักษ์นิยม รั กสบายไม่สนใจโลก สู ้ชีวิต บันเทิ งนิ ยม ยึดมัน่ ในศีลธรรม มี
ความคิดรอบคอบและชอบเล่นเกมส์ และ บ้านแสนสุ ข โดยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตและการรับรู ้
ตนเองของวัยรุ่ น มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกและทางลบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ และรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ แบบตามแฟชัน่ และกระแสนิยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับนวัตกรรมสิ นค้า
แฟชั่น และรู ป แบบการดาเนิ นชี วิตแบบรั ก สบายไม่ส นใจโลก อนุ รักษ์นิยม สู ้ ชีวิต รวมทั้ง มี
ความคิดนอกรอบและชอบเล่นเกมส์ มีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชัน่ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
จุฑามาศ พาณิ ชย์รังสี (2549) ศึกษาเกี่ ยวกับ “รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต พฤติกรรมการ
เปิ ดรับ และทัศนคติของผูห้ ญิงที่มีต่อนิ ตยสารผูห้ ญิง” เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบ
การดาเนิ นชี วิตแบบเน้นบ้านและครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบ
เน้นครอบครัว รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบเน้นบันเทิง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบเน้นกี ฬาและ
การดูแลสุ ขภาพ รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบเน้นวัฒนธรรม โดยรู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบเน้น
วัฒนธรรม รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบเน้นกี ฬาและการดูแลสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ
ในการอ่านนิ ตยสารผูห้ ญิง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบเน้นบันเทิง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบ
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เน้นกี ฬาและการดู แลสุ ขภาพมี ความสัมพันธ์ กบั ระยะเวลาที่ ใช้ในการอ่านนิ ตยสารผูห้ ญิ ง และ
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบเน้นวัฒนธรรม รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบเน้นสังคม รู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตแบบเน้นบันเทิ ง รู ป แบบการดาเนิ นชี วิตแบบเน้นบ้านและครอบครัว รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ แบบเน้นกีฬาและการดูแลสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อนิตยสารผูห้ ญิง
ภัทรา เรื องสวัสดิ์ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ “รู ปแบบการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนวัยทางานในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า คนวัยท างานในกรุ ง เทพมหานครที่ ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบการ
ด าเนิ น ชี วิ ต 6 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ฐานะดี มี ร สนิ ย ม กลุ่ ม ชอบแสวงหาความสนุ ก สนาน กลุ่ ม รั ก
ครอบครัว กลุ่มนักต่อสู ้ดิ้นรน กลุ่มคนหัวเก่า และ กลุ่มคนที่อุทิศตนเพื่อสังคม โดยรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ทั้ง 6 กลุ่ม ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ รู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตกลุ่มชอบแสวงหาความสนุ กสนาน มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ (วัน/สัปดาห์) ในการใช้
บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกลุ่มรักครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั
ระยะเวลา (นาที) ในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์
จากการค้นคว้า งานวิจยั เหล่ านี้ ศึ กษาเกี่ ยวกับ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต พฤติ ก รรมการ
เปิ ดรับสื่ อแลพพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร พบว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิต มักมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกับการเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การเปิ ดรับข่าวสาร
มักจะมี ความสัมพันธ์ไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับพฤติ กรรมด้วย จากข้อมูลดังกล่ าวทาให้ผูว้ ิจยั ได้
ข้อมูลต่างๆ มาเป็ นหลักในการตั้งสมมุติฐานงานวิจยั เรื่ องนี้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนินชีวิต การเปิ ดรับข่าวสาร พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย อายุต้ งั แต่ 20 - 45 ปี ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง

3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ า
อัมพวาและตลาดน้ าขวัญเรี ยม ผูศ้ ึกษาเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักการความน่ าจะเป็ น (Non
Probability Sampling) โดยเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
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3.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรั บข่าวสารการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ รู ปแบบการดาเนินชีวติ
ตัวแปรตาม การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ รู ปแบบการดาเนินชีวติ
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ การเปิ ดรับข่าวสาร
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย

3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุค
ส่ วนที่ 3 การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย

3.5 การทดสอบเครื่องมือ
การน าแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) และความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้
(Reliability) ดังนี้
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1) นาแบบสอบถามไปทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ได้เรี ยบ
เรี ยงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นผูต้ รวจสอบ
หาความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อ
ขอคาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถามให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงค่อยนาแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจริ ง
2) นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแล้วไปทดสอบความเชื่ อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ค่าแอลฟา ในการทดสอบความเชื่ อถือของแบบสอบถามก่อนที่จะมีการ
เก็บข้อมูลจริ ง โดยผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มผูท้ ี่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 ชุ ด โดยให้ ท ดลองตอบค าถาม เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ค าถามในแต่ ล ะข้อ แต่ ล ะตอนของ
แบบสอบถามสื่ อความหมายได้ถูก ต้องตามที่ ผูว้ ิจยั ต้องการ และค าถามที่ ใ ช้มี ความเหมาะสม
หรื อ ไม่ มี ค วามยากง่ า ยต่ อ ความเข้า ใจอย่า งไร แล้ว น าค าตอบที่ ไ ด้ม าหาค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543)
หลังจากเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง 30 ชุ ดแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาผลที่ ได้ไปทดสอบค่าความ
น่าเชื่ อถือ มีรายละเอียดดังนี้ คาถามเกี่ ยวกับกิ จกรรม มีค่าความน่ าเชื่ อถื อเท่ากับ 0.8778 คาถาม
เกี่ ยวกับความสนใจ มี ค่าความน่ าเชื่ อถื อเท่ากับ 0.8828 คาถามเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ น มี ค่าความ
น่ า เชื่ อถื อเท่า กับ 0.7563 ค าถามเกี่ ย วกับสื่ อที่ เลื อกเปิ ดรั บ ข่า วสาร มี ค่ าความน่ า เชื่ อถื อเท่า กับ
0.9051 คาถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ มี ค่าความน่ าเชื่ อถื อเท่ากับ 0.8469 คาถาม
เกี่ยวกับข้อมูลที่ดึงดูดใจ มีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.7792 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ดี

3.6 เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบสอบถามกาหนดดังนี้
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการวัดค่าตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปนี้
คะแนนสู ง สุ ด คื อ 5 คะแนนต่ า สุ ด คื อ 1 และจ านวนชั้น คะแนนที่ ต้อ งการ คื อ 4 ชั้น
(คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด = 5 – 1 = 4) ดังนั้น จึงแบ่งระดับได้ดงั นี้
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
=
5–1 =
0.8
จานวนชั้น
5
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3.6.1 รู ปแบบการดาเนินชีวติ ใช้มาตรวัดความถี่ Rating Scale 5 ระดับ
การทากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว แบ่งคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
ไม่ทาเลย
1
คะแนน
ทานานๆครั้ง
2
คะแนน
ทาบ้างไม่ทาบ้าง
3
คะแนน
ทาค่อนข้างบ่อย
4
คะแนน
ทาเป็ นประจา
5
คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คะแนน ไม่ทากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.61 คะแนน ทากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 คะแนน ทากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 คะแนน ทากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 คะแนน ทากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมากที่สุด
ความสนใจในเรื่ องการท่องเที่ยว แบ่งคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
น้อยที่สุด
1
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
มาก
4
คะแนน
มากที่สุด
5
คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คะแนน ไม่สนใจการท่องเที่ยว
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 คะแนน สนใจเรื่ องการท่องเที่ยวน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 คะแนน สนใจเรื่ องการท่องเที่ยวปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 คะแนน สนใจเรื่ องการท่องเที่ยวมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 คะแนน สนใจเรื่ องการท่องเที่ยวมากที่สุด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค แบ่งคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
เฉยๆ
3
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน

56
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คะแนน มีความเห็นในระดับต่ามาก
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 คะแนน มีความเห็นในระดับต่า
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 คะแนน มีความเห็นในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 คะแนน มีความเห็นในระดับสู ง
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 คะแนน มีความเห็นในระดับสู งมาก
3.6.2 การเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารการท่ องเทีย่ วตลาดย้ อนยุค
วัดจากความบ่อยครั้งในการเปิ ดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคจากสื่ อประเภท
ต่างๆ โดยกาหนดเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (Likert Scale) ดังนี้
ความถี่
คะแนนที่ได้
น้อยมาก
1
คะแนน
ค่อนข้างน้อย
2
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
ค่อนข้างมาก
4
คะแนน
มาก
5
คะแนน
โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของการวัดตัวแปรด้านการเปิ ดรับข่าวสารเป็ น 5 ระดับ
ได้แก่
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80 คะแนน มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60 คะแนน มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40 คะแนน มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20 คะแนน มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารมาก
ค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00 คะแนน มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารมากที่สุด
3.6.3 พฤติกรรมการท่ องเทีย่ วตลาดย้ อนยุคของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
วัดความบ่อยครั้งในการมาท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1 ครั้งต่อปี
1
คะแนน
2 ครั้งต่อปี
2
คะแนน
3 ครั้งต่อปี
3
คะแนน
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4 ครั้งต่อปี
4
คะแนน
มากกว่า 4 ครั้งต่อปี
5
คะแนน
โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ ยของการวัดตัวแปรด้านพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวเป็ น 5
ระดับ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80 หมายถึง ต่ามาก
ค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60 หมายถึง ต่า
ค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20 หมายถึง สู ง
ค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00 หมายถึง สู งมาก

3.7 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กบั นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยว
ตลาดย้อนยุคทั้ง 2 แห่ ง คือ ตลาดน้ าอัมพวาและตลาดน้ าขวัญเรี ยม ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง
และอธิ บายวัตถุประสงค์ของการทาแบบสอบถามในครั้งนี้ เก็บข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2557

3.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว จึงทา
การกาหนดรหัส ลงรหัสบันทึกข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
for Windows ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
วิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้คือ
การวิเ คราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิ บายข้อมูลต่อไปนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) รู ปแบบการใช้ชีวติ
3) การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
4) พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดจานวนตัวแปร (Data
Reduction) ด้วยการจัดกลุ่ มตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์กนั ไว้ด้วยกัน โดยการสกัดปั จจัยใช้วิธี
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องค์ประกอบหลัก (Principal Component) ที่ค่า Eigenvalue มากกว่า 1 และหมุนแกนปั จจัยแบบ
Varimax ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ ปั จจัยขั้นที่ 1 หาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรชุ ดกิ จกรรม ตัวแปรชุ ด
ความสนใจ ตัวแปรชุดความคิดเห็น เพื่อจัดกลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ และกลุ่มความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยขั้นที่ 2 หาความสัมพันธ์ ระหว่า งกลุ่ มกิ จกรรม กลุ่ มความสนใจ
กลุ่มความคิดเห็น เพื่อจัดเป็ นกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ในการ
ทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั เอาไว้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดย
ใช้ค่าสถิ ติสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ แบบเพีย ร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1-3

3.9 เกณฑ์ ระดับความสั มพันธ์ ของตัวแปร
เกณฑ์ที่ใช้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในครั้งนี้ (Barzt, 1999)
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.00 – 0.20 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่ามาก
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.21 – 0.40 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่า
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.41 – 0.60 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.61 – 0.80 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์มาก
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.81 – 1.00 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย” เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 8 ตอน ดังนี้
4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและจัดกลุ่มกิจกรรม (Activities)
4.3 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและจัดกลุ่มความสนใจ (Interests)
4.4 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและจัดกลุ่มความคิดเห็น (Opinions)
4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ
4.6 ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับข่าวสาร
4.7 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
4.8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
4.1.1 เพศ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 400 คน โดยแบ่งออกเป็ นเพศชาย 161
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 และเพศหญิง 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8 (ดังตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
161
239
400

ร้ อยละ
40.3
59.8
100.0

4.1.2 อายุ
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง อายุ 20 – 30 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 264 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 66 รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5
และ ตั้งแต่อายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 (ดังตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 45 ปี
รวม

จานวน
264
110
26
400

ร้ อยละ
66
27.5
6.5
100.0

4.1.3 ระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีจานวนมากที่สุด คือ 293 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 73.3 รองลงมาได้แก่ ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 15.0) ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. (ร้อยละ
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6.8) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 4.3) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า
(ร้อยละ 0.8) ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
3
17
27
293
60
400

ร้ อยละ
0.8
4.3
6.8
73.3
15.0
100.0

4.1.4 อาชีพ
กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวนมากที่สุด คือ 170 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.5 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา (ร้ อยละ 30.8) กลุ่มประกอบธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขาย (ร้ อยละ 10.5) กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ (ร้ อยละ 8.0) กลุ่ มรั บจ้าง
(ร้ อยละ 6.0) และ กลุ่ มที่ ประกอบอาชี พอื่ นๆ เช่ น อาชี พอิ สระ แม่บา้ น เป็ นต้น (ร้ อยละ 2.3)
ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
รับจ้าง
อื่นๆ
รวม

จานวน
123
170
32
42
24
9
400

ร้ อยละ
30.8
42.5
8.0
10.5
6.0
2.3
100.0
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4.1.5 รายได้ ต่อเดือน
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจานวนมากที่สุด คือ 146 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท (ร้ อยละ 22.3) กลุ่มที่มี
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 21.3) กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 10.0) กลุ่ม
ที่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 5.3) และกลุ่มที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 4.8)
ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
85
146
89
40
21
19
400

ร้ อยละ
21.3
36.5
22.3
10.0
5.3
4.8
100.0

4.2 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรและจัดกลุ่มกิจกรรม (Activities)
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรด้านกิจกรรม (Activities) จานวนทั้งสิ้ น 15 ข้อ (A1 –
A15) และให้กลุ่มตัวอย่างระบุวา่ มีการจัดสรรเวลาสาหรับกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นมากน้อย
จากข้อมูลที่ได้ พบว่า กิ จกรรมที่กลุ่มตัวอย่างจัดสรรเวลาให้มาก ได้แก่ ทากิ จกรรมที่
สามารถทากับเพื่อนหรื อครอบครัวซึ่ งทาค่อนข้างบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.75) ทากิจกรรมในวันหยุดซึ่ งทา
บ้างไม่ทาบ้าง (ค่าเฉลี่ย 3.65) พักผ่อนหย่อนใจโดยการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่ งทาค่อนข้างบ่อย
(ค่าเฉลี่ย 3.50)
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีการจัดสรรเวลาให้นอ้ ยสาหรับกิ จกรรมต่อไปนี้ สะสมโปสเตอร์
ภาพยนตร์ หนัง สื อ แผ่นเสี ย ง ที่ เคยโด่ ง ดัง ในอดี ต ซึ่ งไม่ ท าเลย (ค่ า เฉลี่ ย 2.13) สะสมสิ่ ง ของ
เครื่ องใช้ที่พบเห็นได้ยากในปั จจุบนั ซึ่ งไม่ทาเลย (ค่าเฉลี่ ย 2.38) สะสมของที่ระลึกที่ได้จากการ
เยือนสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ งทาบ้างไม่ทาบ้าง (ค่าเฉลี่ย 2.76) เป็ นต้น (ดังตารางที่ 4.6)
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของด้านกิจกรรม

กิจกรรม

1. ทากิจกรรมในวันหยุด
2. ทากิจกรรมที่สามารถทากับเพื่อนหรื อ
ครอบครัว
3. พักผ่อนหย่อนใจโดยการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
4. ไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุ งเทพ
ในวันหยุด
5. ชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ ที่ต่างจาก
สภาพแวดล้อมในทุกๆวัน
6. ชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีความเป็ นมา
หรื อผูกพันกับอดีต
7. ชอบอ่านหนังสื อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
8. ชมภาพยนตร์ หรื อละครที่เคยโด่งดังในอดีต
9. ชอบดูรูปภาพในอดีต
10. พูดคุยกับเพื่อนถึงเรื่ องราวในอดีต
11. ชอบทานอาหารหรื อขนมโบราณ
12. สะสมของที่ระลึกที่ได้จากการเยือนสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ
13. สะสมสิ่ งของเครื่ องใช้ที่พบเห็นได้ยากใน
ปัจจุบนั
14. สะสมโปสเตอร์ ภาพยนตร์ หนังสื อ
แผ่นเสี ยง ที่เคยโด่งดังในอดีต
15. ใช้เวลาว่างในการท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ

ทาเป็ น
ประจา

ทา
ค่ อนข้ าง
บ่ อย

ทาบ้ าง
ไม่ ทา
บ้ าง

ทานานๆ
ครั้ง

ไม่ ทา
เลย

ค่ าเฉลีย่

65
(16.3)

148
(37.0)

169
(42.3)

18
(4.5)

0
(0.0)

3.65

75
(18.8)
78
(19.5)
54
(13.5)
54
(13.5)
33
(8.3)
53
(13.3)
20
(5.0)
38
(9.5)
34
(8.5)
75
(18.8)
43
(10.8)
26
(6.5)
13
(3.3)
98
(24.5)

173
(43.3)
126
(31.5)
130
(32.5)
118
(29.5)
79
(19.8)
79
(19.8)
98
(24.5)
103
(25.8)
113
(28.3)
108
(27.0)
57
(14.3)
38
(9.5)
46
(11.5)
113
(28.3)

132
(33.0)
120
(30.0)
125
(31.3)
110
(27.5)
146
(36.5)
151
(37.8)
110
(27.5)
120
(30.0)
132
(33.0)
120
(30.0)
128
(32.0)
114
(28.5)
68
(17.0)
109
(27.3)

19
(4.8)
73
(18.3)
88
(22.0)
114
(28.5)
133
(33.3)
79
(19.8)
142
(35.5)
116
(29.0)
107
(26.8)
79
(19.8)
105
(26.3)
108
(27.0)
129
(32.3)
60
(15.0)

1
(0.3)
3
(0.8)
3
(0.8)
4
(1.0)
9
(2.3)
38
(9.5)
30
(7.5)
23
(5.8)
14
(3.5)
18
(4.5)
67
(16.8)
114
(28.5)
144
(36.0)
20
(5.0)

3.75

(ความหมาย
)

มาก
มาก

3.50
มาก

3.36
ปานกลาง

3.26
ปานกลาง

2.98
ปานกลาง

3.07
ปานกลาง

2.84
ปานกลาง

3.04
ปานกลาง

3.11
ปานกลาง

3.35
ปานกลาง

2.76
ปานกลาง

2.38
น้อย

2.13
น้อย

3.52
มาก
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จากคาถามเกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง 15 ข้อดังกล่าว เมื่อนามาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดจานวนตัว
แปร โดยใช้องค์ประกอบหลัก (Principal Component) ในการสกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุม
ฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่มกิจกรรมนั้น สามารถ
จัดกลุ่มกิจกรรมได้ท้ งั สิ้ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
กลุ่มรักการท่องเที่ยวเป็ นชีวติ จิตใจ
กลุ่มที่ 2
กลุ่มวันวานยังหวานอยู่
กลุ่มที่ 3
กลุ่มนักสรรหากิจกรรม
กลุ่มที่ 4
กลุ่มนักสะสมของที่ระลึก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มรักการท่ องเทีย่ วเป็ นชี วติ จิตใจ
คนกลุ่มนี้หลงใหลการท่องเที่ยวเป็ นชี วิตจิตใจ พยายามหาเวลาว่างเพื่อออกไปทากิจกรรม
ต่างๆ ที่ตนเองนั้นชื่ นชอบ และกิ จกรรมเหล่านั้นก็มีความหลากหลายไม่ซ้ ากันในแต่ละกิ จกรรม
ชอบความตื่นเต้น ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่อยูเ่ สมอ เช่น พักผ่อนหย่อนใจโดยการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ ที่ต่างจากสภาพแวดล้อมในทุกๆวัน ชอบท่องเที่ยวไป
ยังสถานที่ที่มีความเป็ นมาหรื อผูกพันกับอดีต ชอบอ่านหนังสื อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ตารางที่ 4.7 ตัวแปรกิจกรรมและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 1
กิจกรรม
ชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ต่างจากสภาพแวดล้อมในทุกๆวัน
ชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีความเป็ นมาหรื อผูกพันกับอดีต
ชอบอ่านหนังสื อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจโดยการท่องเที่ยวภายในประเทศ

Factor Loading
0.798
0.750
0.633
0.610

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวันวานยังหวานอยู่
คนกลุ่ ม นี้ มัก คิ ดถึ ง ความหลัง เมื่ อ ครั้ งอดี ต เมื่ อว่า งเว้น จากการท างานก็ จ ะชอบคิ ด ถึ ง
เรื่ องราวต่างๆที่เคยผ่านมาในชี วิต นอกจากนี้ ยงั ชอบดูสื่อบันเทิงที่จาลองเหตุการณ์ในอดีตอีกด้วย
เช่น พูดคุยกับเพื่อนถึงเรื่ องราวในอดีต ชอบดูรูปภาพในอดีต ชมภาพยนตร์ หรื อละครที่เคยโด่งดัง
ในอดีต ชอบทานอาหารหรื อขนมโบราณ
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ตารางที่ 4.8 ตัวแปรกิจกรรมและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 2
กิจกรรม
พูดคุยกับเพื่อนถึงเรื่ องราวในอดีต
ชอบดูรูปภาพในอดีต
ชมภาพยนตร์ หรื อละครที่เคยโด่งดังในอดีต
ชอบทานอาหารหรื อขนมโบราณ

Factor Loading
0.798
0.719
0.711
0.672

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักสรรหากิจกรรม
กลุ่ ม นี้ เมื่ อ ว่ า งเว้น จากการท างานมัก จะหากิ จ กรรมต่ า งๆ ท าร่ ว มกับ คนใกล้ชิ ด หรื อ
ครอบครั วในช่ วงวันหยุดพักผ่อน ได้แก่ ท ากิ จกรรมที่ ส ามารถทากับ เพื่อนหรื อครอบครั ว ทา
กิจกรรมในวันหยุด ใช้เวลาว่างในการท่องอินเทอร์ เน็ตเพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และหาก
มีโอกาสก็จะออกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ใกล้กรุ งเทพในวันหยุด
ตารางที่ 4.9 ตัวแปรกิจกรรมและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 3
กิจกรรม
ทากิจกรรมที่สามารถทากับเพื่อนหรื อครอบครัว
ทากิจกรรมในวันหยุด
ใช้เวลาว่างในการท่องอินเทอร์ เน็ตเพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
ไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุ งเทพในวันหยุด

Factor Loading
0.798
0.792
0.643
0.628

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักสะสมของทีร่ ะลึก
กลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับทุกสิ่ ง งานอดิ เรกคือการสะสมของที่ระลึกหรื อสิ่ งของที่พบเห็ น
ได้ยาก ได้แก่ สะสมสิ่ งของเครื่ องใช้ที่พบเห็ นได้ยากในปั จจุบนั สะสมของที่ระลึกที่ได้จากการ
เยือ นสถานที่ ท่ องเที่ ย วนั้นๆ อี ก ทั้ง มี ค วามเป็ นศิ ล ปิ นสู ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของโปสเตอร์ ภาพยนตร์
หนังสื อ แผ่นเสี ยง ที่เคยโด่งดังในอดีต
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ตารางที่ 4.10 ตัวแปรกิจกรรมและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 4
กิจกรรม
สะสมสิ่ งของเครื่ องใช้ที่พบเห็นได้ยากในปั จจุบนั
สะสมของที่ระลึกที่ได้จากการเยือนสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
สะสมโปสเตอร์ ภาพยนตร์ หนังสื อ แผ่นเสี ยง ที่เคยโด่งดังในอดีต

Factor Loading
0.841
0.823
0.769

4.3 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรและจัดกลุ่มความสนใจ (Interests)
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรด้านความสนใจ (Interests) จานวนทั้งสิ้ น 15 ข้อ (I1 – I15) และ
ให้ก ลุ่ ม ตัวอย่างแสดงความเห็ นว่า ตนเองมี ค วามสนใจและให้ความสาคัญกับ ตัวแปรเหล่ านั้น
อย่างไร
จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้ พบว่ า สิ่ ง ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามสนใจมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ การให้
ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรกซึ่ งให้ความสนใจมากที่สุด (ร้อยละ 4.62) ชอบทากิจกรรม
ร่ วมกับครอบครัวซึ่ งให้ความสนใจมากที่สุด (ร้อยละ 4.15) หาข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ตซึ่ งให้
ความสนใจมากที่สุด (ร้อยละ 4.12)
ส่ วนสิ่ งที่กลุ่มเป้ าหมายไม่ค่อยให้ความสนใจ ได้แก่ การชอบเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบซึ่ ง
ให้ความสนใจน้อย (ร้อยละ 2.48) การแต่งตัวสไตล์วินเทจซึ่ งให้ความสนใจปานกลาง (ร้ อยละ
2.55) การติดตามอินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบันเทิง ซึ่ งให้ความสนใจมาก (ร้ อยละ
26.5) เป็ นต้น (ดังตารางที่ 4.11)

67
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของด้านความสนใจ
ความสนใจ
1. ให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก
2. ชอบทากิจกรรมร่ วมกับครอบครัว
3. ชอบท่องเที่ยวในวันหยุด
4. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนเป็ นกิจกรรมที่ท่าน
ให้ความสาคัญ
5. สนใจการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม
6.ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ
7. ติดตามอินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการ
บันเทิง
8. ชอบแต่งตัวสไตล์วนิ เทจ
9. สนใจเรื่ องที่กาลังอยูใ่ นกระแสนิยม
10. ชอบเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ
11. ติดตามข่าวสารจากสื่ อต่างๆ เสมอ
12. หาข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
13.ใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่คุยกับเพื่อนทางสังคม
ออนไลน์
14. ชอบเดินห้างสรรพสิ นค้าในวันหยุดหรื อหลัง
เลิกงาน
15. มักจะดูขอ้ มูลสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ต ก่อน
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าเสมอ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

264
(66.0)
163
(40.8)
99
(24.8)
109
(27.3)
62
(15.5)
77
(19.3)
55
(13.8)
36
(9.0)
53
(13.3)
24
(6.0)
105
(26.3)
168
(42.0)
138
(34.5)

น้ อย
ทีส่ ุ ด

120
(30.0)
158
(39.5)
160
(40.0)
155
(38.8)
153
(38.3)
169
(42.3)
106
(26.5)
44
(11.0)
119
(29.8)
37
(9.3)
149
(37.3)
153
(38.3)
109
(27.3)

16
(4.0)
58
(14.5)
122
(30.5)
120
(30.0)
163
(40.8)
144
(36.0)
87
(21.8)
122
(30.5)
177
(44.3)
114
(28.5)
127
(31.8)
47
(11.8)
100
(25.0)

0
(0.0)
21
(5.3)
19
(4.8)
16
(4.0)
22
(5.5)
7
(1.8)
77
(19.3)
101
(25.3)
32
(8.0)
157
(39.3)
18
(4.5)
26
(6.5)
35
(8.8)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
3
(0.8)
75
(18.8)
97
(24.3)
19
(4.8)
68
(17.0)
1
(0.3)
6
(1.5)
18
(4.5)

81
(20.3)

106
(26.5)

127
(31.8)

63
(15.8)

23
(5.8)

111
(27.8)

136
(34.0)

86
(21.5)

42
(10.5)

25
(6.3)

ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย
)

4.62
มากที่สุด

4.15
มาก

3.84
มาก

3.89
มาก

3.63
มาก

3.77
มาก

2.97
ปานกลาง

2.55
น้อย

3.38
ปานกลาง

2.48
น้อย

3.84
มาก

4.12
มาก

3.78
มาก

3.39
ปาน
กลาง

3.66
มาก
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จากคาถามเกี่ ยวกับความสนใจทั้ง 15 ข้อดังกล่าว เมื่อนามาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดจานวน
ตัวแปร โดยใช้องค์ประกอบหลัก (Principal Component) ในการสกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุม
ฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ ม ความสนใจนั้น
สามารถจัดกลุ่มความสนใจได้ท้ งั สิ้ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
กลุ่มตามทันกระแสเกาะติดคนดัง
กลุ่มที่ 2
กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์
กลุ่มที่ 3
กลุ่มทันโลกทันเหตุการณ์
กลุ่มที่ 4
กลุ่มนักอนุรักษ์พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตามทันกระแสเกาะติดคนดัง
กลุ่มนี้ เปิ ดรับข่าวสารติดตามและให้ความสนใจประเด็นที่อยู่ในกระแส มีดารานักแสดง
หรื อคนดังเป็ นแบบอย่างและแต่งตัวตามสมัยนิ ยม ได้แก่ ชอบเลียนแบบบุคคลที่ ชื่นชอบ ติดตาม
อินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบันเทิง สนใจเรื่ องที่กาลังอยู่ในกระแสนิ ยม ชอบแต่งตัว
สไตล์วนิ เทจ ชอบเดินห้างสรรพสิ นค้าในวันหยุดหรื อหลังเลิกงาน
ตารางที่ 4.12 ตัวแปรความสนใจและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 1
ความสนใจ
ชอบเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ
ติดตามอินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบันเทิง
สนใจเรื่ องที่กาลังอยูใ่ นกระแสนิยม
ชอบแต่งตัวสไตล์วนิ เทจ
ชอบเดินห้างสรรพสิ นค้าในวันหยุดหรื อหลังเลิกงาน

Factor Loading
0.885
0.797
0.736
0.722
0.488

กลุ่มที่ 2 กลุ่มครอบครัวสุ ขสั นต์
กลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอับดับแรก และมักจะทากิจกรรมร่ วมกับสมาชิ กใน
ครอบครั วอยู่เสมอ ได้แก่ ชอบทากิ จกรรมร่ วมกับครอบครั ว ให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ น
อันดับ แรก ชอบท่ องเที่ ย วในวันหยุด และให้ค วามส าคัญกับ การพัก ผ่อ น ให้ค วามส าคัญกับ
ความสุ ขในครอบครั วมากกว่าความก้าวหน้าทางอาชี พ และเชื่ อว่าครอบครัวเป็ นพื้นฐานที่สาคัญ
ที่สุดของสังคม
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ตารางที่ 4.13 ตัวแปรความสนใจและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 2
ความสนใจ
ชอบทากิจกรรมร่ วมกับครอบครัว
ให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก
ชอบท่องเที่ยวในวันหยุด
การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนเป็ นกิจกรรมที่ให้ความสาคัญ

Factor Loading
0.821
0.739
0.734
0.719

กลุ่มที่ 3 กลุ่มทันโลกทันเหตุการณ์
กลุ่มนี้ ติดตามข่าวสารและมีความรู ้ความชานาญเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ มักหา
ข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ต ใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่คุยกับเพื่อนทางสังคมออนไลน์ มักจะดูขอ้ มูล
สิ นค้าทางอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสมอ นอกจากนี้คนกลุ่มนี้ ยงั เป็ นคนที่เปิ ดรับข่าวสาร
เป็ นประจาสม่าเสมอ ได้แก่ ติดตามข่าวสารจากสื่ อต่างๆ เสมอ
ตารางที่ 4.14 ตัวแปรความสนใจและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 3
ความสนใจ
มักหาข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ติดตามข่าวสารจากสื่ อต่างๆ เสมอ
ใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่คุยกับเพื่อนทางสังคมออนไลน์
มักจะดูขอ้ มูลสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ต ก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสมอ

Factor Loading
0.842
0.717
0.609
0.578

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักอนุรักษ์ พทิ กั ษ์ สิ่งแวดล้ อม
กลุ่ ม นี้ ให้ค วามส าคัญ กับ ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ และพร้ อ มช่ ว ยรั ก ษาให้ ท รั พ ยากร
เหล่านั้นคงสภาพดังเดิ ม ได้แก่ ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สนใจการ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.15 ตัวแปรความสนใจและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 4
ความสนใจ
ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สนใจการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม

Factor Loading
0.902
0.836

4.4 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรและจัดกลุ่มความคิดเห็น (Opinions)
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรด้านความคิดเห็ น (Opinions) จานวนทั้งสิ้ น 15 ข้อ (O1 – O15)
และให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าตนเองมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง
ผลการวิจ ัย พบว่า ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ นด้ว ยกับ ข้อ ความต่ อ ไปนี้ การออกไป
ท่ องเที่ ย วคื อ การให้ รางวัล แก่ ตวั เอง (ค่ า เฉลี่ ย 4.36) ประเทศไทยมี ท รั พ ยากรการท่ องเที่ ย วที่
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ ย 4.36) วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั ภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.35)
ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยเห็นด้วย คือ วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตไม่แตกต่างกับ
ปัจจุบนั (ค่าเฉลี่ย 2.72) (ดังตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของด้านความคิดเห็น

ความคิดเห็น
1. การออกไปท่ อ งเที่ ยวคื อ การให้รางวัล แก่
ตัวเอง
2. สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ในอดี ตมี ความส าคัญใน
ปัจจุบนั
3. การใช้เวลาอยูก่ บั ธรรมชาติคือเวลาที่มีค่ามาก
4. วิถีชีวติ ของชุมชนคือมรดกตกทอดจากบรรพ
บุรุษ
5. วิถีชีวติ ของคนไทยผูกพันกับวัด

เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่

เห็น
ด้ วย

เฉย ๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

166
(41.5)
58
(14.5)
104
(26.0)
104
(26.0)
132
(33.0)

212
(53.0)
25
(64.8)
242
(60.5)
247
(61.8)
241
(60.3)

22
(5.5)
83
(20.8)
54
(13.5)
47
(11.8)
25
(6.3)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
2
(0.5)
2
(0.5)

ไม่ เห็น ค่ าเฉลีย่
ด้ วย (ความหมาย
)
อย่ างยิง่
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.36
มากที่สุด

3.93
มาก

4.12
มาก

4.13
มาก

4.25
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ความคิดเห็น

เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่

เห็น
ด้ วย

เฉย ๆ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น ค่ าเฉลีย่
ด้ วย (ความหมาย
)
อย่ างยิง่

6. วิถี ชีวิตของคนไทยในอดี ตไม่แตกต่ างกับ
ปัจจุบนั
7. วัฒ นธรรมตะวัน ตกส่ งผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
8. งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ คือสิ่ งสะท้อน
ความคิดของคนในสังคม
9. ศาสนาสามารถกล่อมเกลาให้คนเป็ นคนดี
ของสังคม
10. ตลาดน้ าคือวิถีชีวติ รู ปแบบหนึ่ งที่ควรได้รับ
การอนุรักษ์ไว้
11. วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและภูมิอ ากาศของแต่ล ะ
ท้องถิ่น
12. วัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละภาค เป็ น
สิ่ งยืนยันบรรพบุรุษไทยมีมายาวนาน
13. ประเทศไทยเป็ นจุดหมายการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว
14. ประเทศไทยมีท รั พยากรการท่อ งเที่ ยวที่
หลากหลาย
15. เมืองไทย เมืองยิม้

26
(6.5)
141
(35.3)
137
(34.3)
112
(28.0)
153
(38.3)
167
(41.8)

88
(22.0)
206
(51.5)
241
(60.3)
211
(52.8)
181
(45.3)
210
(52.5)

75
(18.8)
49
(12.3)
20
(5.0)
70
(17.5)
65
(16.3)
19
(4.8)

171
(42.8)
4
(1.0)
2
(0.5)
6
(1.5)
0
(0.0)
4
(1.0)

40
(10.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.3)
1
(0.3)
0
(0.0)

163
(40.8)
141
(35.3)
172
(43.0)
156
(39.0)

203
(50.8)
189
(47.3)
201
(50.3)
172
(43.0)

34
(8.5)
67
(16.8)
27
(6.8)
65
(16.3)

0
(0.0)
3
(0.8)
0
(0.0)
7
(1.8)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

2.72
ปานกลาง

4.21
มากที่สุด

4.28
มากที่สุด

4.06
มาก

4.21
มากที่สุด

4.35
มากที่สุด

4.32
มากที่สุด

4.17
มาก

4.36
มากที่สุด

4.19
มาก

จากคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้ง 15 ข้อดังกล่าว เมื่อนามาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดจานวน
ตัวแปร โดยใช้องค์ประกอบหลัก (Principal Component) ในการสกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุม
ฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ มความคิดเห็ น นั้น
สามารถจัดกลุ่มความคิดเห็นได้ท้ งั สิ้ น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
กลุ่มรักบ้านเกิด
กลุ่มที่ 2
กลุ่มวิถีไทย
กลุ่มที่ 3
กลุ่มรู ้จกั ใช้เวลาให้คุมค่า
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กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5

กลุ่มชาตินิยม
คุณธรรมนาจิตใจ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มรักบ้ านเกิด
คนกลุ่มนี้เห็นความสาคัญของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น
ประเทศไทยมี ทรั พยากรการท่องเที่ ยวที่ หลากหลาย ประเทศไทยเป็ นจุดหมายการเดิ นทางของ
นัก ท่ องเที่ ย ว นอกจากนี้ ย งั ภู มิ ใ นในความเป็ นชาติ ไ ทย และพร้ อมที่ จะอวดความเป็ นไทยให้
ชาวต่างชาติเห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ได้แก่ เมืองไทย เมือง
ยิม้ วัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละภาค เป็ นสิ่ งยืนยันบรรพบุรุษไทยมีมายาวนาน
ตารางที่ 4.17 ตัวแปรความคิดเห็นและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 1
ความคิดเห็น
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ประเทศไทยเป็ นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยว
เมืองไทย เมืองยิม้
วัฒนธรรมที่ หลากหลายของแต่ละภาค เป็ นสิ่ งยืนยันบรรพบุ รุษไทยมี มา
ยาวนาน

Factor Loading
0.805
0.762
0.576
0.472

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิถีไทย
กลุ่ ม นี้ เ ห็ นว่า วิ ถี ชี วิ ตของคนไทยคื อสิ่ ง ที่ ดี ง ามและควรแก่ ก ารรั ก ษาไว้ใ ห้ ค งอยู่น านๆ
เพราะวิถีชีวิตของคนคือเสน่ ห์ที่แต่ละสังคมไม่เหมือนกันและลอกเลียนแบบกันไม่ได้ เช่น ตลาด
น้ าคื อวิถีชีวิตรู ปแบบหนึ่ งที่ ควรได้รับการอนุ รักษ์ไว้ วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กบั ภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่ น นอกจากนี้ ยงั เชื่ อว่าคนทุกคนควรมีศาสนา
สังคมจะดีได้ก็ต่อเมื่อทุกคนปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนา ได้แก่ ศาสนาสามารถกล่อมเกลาให้คน
เป็ นคนดีของสังคม
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ตารางที่ 4.18 ตัวแปรความคิดเห็นและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 2
ความคิดเห็น
ศาสนาสามารถกล่อมเกลาให้คนเป็ นคนดีของสังคม
วิถีชีวติ ของคนไทยในอดีตไม่แตกต่างกับปั จจุบนั
ตลาดน้ าคือวิถีชีวติ รู ปแบบหนึ่งที่ควรได้รับการอนุ รักษ์ไว้
วิ ถี ชี วิ ต ของคนในแต่ ล ะภาคไม่ เ หมื อ นกัน ขึ้ นอยู่ ก ับ ภู มิ ป ระเทศและ
ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น

Factor Loading
0.675
0.672
0.619
0.461

กลุ่มที่ 3 กลุ่มรู้ จักใช้ เวลาให้ คุมค่ า
กลุ่ มนี้ เห็ นความสาคัญของเวลา รู ้ จกั ใช้เวลาทุ กนาทีให้มีค่า ให้ความสาคัญกับปั จจุ บนั
มากกว่าอดีตที่ผา่ นไปแล้วหรื ออนาคตที่ยงั มาไม่ถึง เช่น การออกไปท่องเที่ยวคือการให้รางวัลแก่
ตัวเอง การใช้เวลาอยูก่ บั ธรรมชาติคือเวลาที่มีค่ามาก
ตารางที่ 4.19 ตัวแปรความคิดเห็นและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 3
ความคิดเห็น
การออกไปท่องเที่ยวคือการให้รางวัลแก่ตวั เอง
การใช้เวลาอยูก่ บั ธรรมชาติคือเวลาที่มีค่ามาก
สิ่ งของเครื่ องใช้ในอดีตมีความสาคัญในปั จจุบนั

Factor Loading
0.738
0.714
0.711

กลุ่มที่ 4 กลุ่มชาตินิยม
กลุ่มนี้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ น ได้แก่ วัฒนธรรมตะวันตกส่ ง ผลให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงของวัฒนธรรมไทย และก็ มี
ทัศนคติที่ดีต่อทุกสิ่ งที่อยูร่ อบข้าง ได้แก่ งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ คือสิ่ งสะท้อนความคิดของ
คนในสังคม
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ตารางที่ 4.20 ตัวแปรความคิดเห็นและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 4
ความคิดเห็น
วัฒนธรรมตะวันตกส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ คือสิ่ งสะท้อนความคิดของคนในสังคม

Factor Loading
0.795
0.695

กลุ่มที่ 5 กลุ่มคุณธรรมนาจิตใจ
กลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับการดาเนินชีวติ ในแต่ละวันให้มีความสุ ข ไม่มีความทะเยอทะยาน
ไม่ชอบการแข่งขัน ได้แก่ วิถีชีวติ ของคนไทยผูกพันกับวัด วิถีชีวติ ของชุมชนคือมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษ
ตารางที่ 4.21 ตัวแปรความคิดเห็นและน้ าหนักปั จจัยของกลุ่มที่ 5
ความคิดเห็น
วิถีชีวติ ของคนไทยผูกพันกับวัด
วิถีชีวติ ของชุมชนคือมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ

Factor Loading
0.745
0.701

4.5 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเพือ่ จัดกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยนากลุ่มกิจกรรม (Activities) กลุ่มความสนใจ (Interests) และ
กลุ่ ม ความคิ ดเห็ น (Opinions)
นามาวิ เคราะห์ ข้ นั ที่ 2 โดยวิ ธี องค์ป ระกอบหลัก (Principle
Component) ในการสกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุ มฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์จดั กลุ่ ม
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบกายใจเป็ นสุ ข
2) กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
3) กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน
โดยกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบกายใจเป็ นสุ ข
คนในกลุ่ ม นี้ เป็ นกลุ่ ม ที่ รั ก ตัว เอง มี ค วามสุ ข และพอใจกับ สิ่ ง ที่ ต นมี อ ยู่ ทุ ก วัน นี้ ให้
ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก และเชื่ อว่าสถาบันครอบครัวเป็ นพื้นฐานสาคัญของสังคม
จึ ง เลื อ กให้ เ วลากับ ครอบครั ว เพื่ อ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน รู ้ จ ัก ใช้ชี วิ ต ให้ คุ ้ม ค่ า ในทุ ก นาที ใ ห้ เ กิ ด
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ประโยชน์สูงสุ ด รักความตื่นเต้น รักการผจญภัย ต้องการมีประสบการณ์ ใหม่ ชอบท่องเที่ยวไป
ยังสถานที่ต่างๆ ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในทุกๆ วัน การได้ไปท่องเที่ยวคือการให้รางวัลแก่
ตัวเอง การได้ใช้เวลาหรื อทากิ จกรรมร่ วมกับครอบครั วคื อการให้ความสุ ขกับตัวเอง นอกจาก
ครอบครัวแล้วมิตรภาพยังเป็ นสิ่ งที่คนกลุ่มนี้ให้ความสาคัญ การได้พบปะสังสรรค์ พูดคุยกับเพื่อน
ถึงเรื่ องราวในวัยเด็กยังเป็ นความสุ ขทางใจอีกด้ วย งานอดิเรกคือการสะสมของที่ระลึกหรื อของที่
คนอื่นไม่เห็นคุณค่า แต่คนกลุ่มนี้เลือกที่จะเก็บสะสมเอาไว้
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบกายใจเป็ นสุ ข
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบกายใจเป็ นสุ ข
กลุ่มรักการท่องเที่ยวเป็ นชีวติ จิตใจ
กลุ่มนักสรรหากิจกรรม
กลุ่มนักบริ หารเวลา
กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์
กลุ่มนักอนุรักษ์พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มวันวานยังหวานอยู่
กลุ่มนักสะสมของที่ระลึก

Factor Loading
0.772
0.727
0.708
0.703
0.678
0.498
0.470

2) กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
คนในกลุ่มนี้ จะปฏิ บตั ิ ตามจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมไทย นอกจากปฏิ บตั ิ แล้วยังให้
ความสาคัญและเห็นคุณค่ามาก มีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งรอบตัว ยึดหลักคาสอนของศาสนาเป็ นแนวทาง
ในการประพฤติตน เชื่ อในเรื่ องบาปบุญคุณโทษ สนใจการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมี
ความคิดที่จะรักษางานศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเอาไว้ให้ลูกหลานได้สานึ กถึ ง
มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
กลุ่มรักบ้านเกิด
กลุ่มชาตินิยม

Factor Loading
0.750
0.690
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
กลุ่มคุณธรรมนาจิตใจ
กลุ่มวิถีไทย

Factor Loading
0.618
0.608

3) กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน
คนในกลุ่ ม นี้ เป็ นตัวแทนของคนรุ่ นใหม่ มี ก ารวางแผนชี วิตและคาดหวังที่ จะประสบ
ความสาเร็ จในอนาคต จึงพยายามที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความสาเร็ จในอาชีพการงาน เปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารรอบตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะสื่ อใหม่เป็ นสื่ อที่มีการเปิ ดรับมากที่สุด และการใช้เทคโนโลยี
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้ชีวิตประจาวัน นอกจากใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้แล้วยังใช้เพื่อความ
เพลิดเพลินด้วย ไม่ปล่อยให้ตวั เองพลาดเทรนด์ใหม่ๆ ติดตามสิ่ งที่อยูใ่ นกระแสเสมอ
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบไอทีพาเพลิน
กลุ่มตามทันกระแสเกาะติดคนดัง
กลุ่มทันโลกทันเหตุการณ์

Factor Loading
0.840
0.690

4.6 ผลการวิเคราะห์ การเปิ ดรับข่ าวสาร
ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดตัวแปรการเปิ ดรั บ ข่ าวสาร และให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งระบุ ช่ องทางการรั บ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดย้อนยุคที่กลุ่มตัวอย่างนั้นเปิ ดรับข่าวสารมากที่สุด
ผลการวิจยั พบว่า สื่ อที่กลุ่มเป้ าหมายเปิ ดรับข่าวสารมากที่สุด ได้แก่ อินเทอร์ เน็ตซึ่ งอยูใ่ น
ระดับการเปิ ดรั บที่ สูงมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.29) ครอบครัวและเพื่ อนอยู่ในระดับการเปิ ดรั บที่ สูงมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.16) และโทรทัศน์ซ่ ึ งอยูใ่ นระดับการเปิ ดรับที่สูง (ค่าเฉลี่ย 3.93)
สาหรับสื่ อที่กลุ่มเป็ นหมายเปิ ดรับน้อยที่สุด ได้แก่ สายด่วนการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(CALL CENTER 1672) ซึ่ งอยู่ในระดับการเปิ ดรับที่น้อยมาก (ค่าเฉลี่ ย 2.06) เจ้าหน้าที่การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยูใ่ นระดับการเปิ ดรับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.53) และบริ ษทั นาเที่ยวระดับการ
เปิ ดรับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.71) ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.25)
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ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชน
สื่อมวลชน
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร/วารสาร
ภาพยนตร์

สู งมาก
130
(32.5)
14
(3.5)
25
(6.3)
34
(8.5)
43
(10.8)

สู ง
144
(36.0)
76
(19.0)
92
(23.0)
136
(34.0)
110
(27.5)

ปาน
กลาง

น้ อย

99
(24.8)
174
(43.5)
175
(43.8)
142
(35.5)
163
(40.8)

23
(5.8)
86
(21.5)
78
(19.5)
69
(17.3)
62
(15.5)

น้ อยมาก

ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย)

4
(1.0)
50
(12.5)
30
(7.5)
19
(4.8)
22
(5.5)

3.93
มาก

2.79
ปานกลาง

3.01
ปานกลาง

3.24
ปานกลาง

3.22
ปานกลาง

ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิจ
สื่อเฉพาะกิจ
ป้ ายโฆษณา โปสเตอร์
แผ่นพับ โบรชัวร์
นิทรรศการท่องเที่ยว
คู่มือการท่องเที่ยว

สู งมาก
30
(7.5)
25
(6.3)
43
(10.8)
30
(7.5)

สู ง
152
(38.0)
106
(26.5)
102
(25.5)
139
(34.8)

ปาน
กลาง

น้ อย

127
(31.8)
163
(40.8)
157
(39.3)
127
(31.8)

58
(14.5)
74
(18.5)
72
(18.0)
72
(18.0)

น้ อยมาก

ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย)

33
(8.3)
32
(8.0)
26
(6.5)
32
(8.0)

3.22
ปานกลาง

3.04
ปานกลาง

3.16
ปานกลาง

3.15
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.27 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อบุคคล
สื่อบุคคล
ครอบครัว เพื่อน
บริ ษทั นาเที่ยว
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
CALL CENTER 1672

สู งมาก
176
(44.0)
13
(3.3)
14
(3.5)
10
(2.5

สู ง
147
(36.8)
74
(18.5)
72
(18.0)
32
(8.0)

ปาน
กลาง

น้ อย

54
(13.5)
166
(41.5)
110
(27.5)
91
(22.8)

14
(3.5)
81
(20.3)
120
(30.0)
106
(26.5)

น้ อยมาก

ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย)

9
(2.3)
66
(16.5)
84
(21.0)
161
(40.3)

4.16
มาก

2.71
ปานกลาง

2.53
น้อย

2.06
น้อย

ตารางที่ 4.28 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อใหม่
สื่อใหม่
อินเทอร์เน็ต

สู งมาก
233
(58.3)

สู ง
96
(24.0)

ปาน
กลาง

น้ อย

37
(9.3)

25
(6.3)

น้ อยมาก

ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย)

9
(2.3)

4.29
มากที่สุด

4.7 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการท่ องเทีย่ วตลาดย้ อนยุค
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมาเที่ ยวตลาดย้อนยุค และข้อมูลจากสื่ อที่ ดึงดู ดให้มาเที่ ยว
ตลาดย้อนยุค
1) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมาเที่ยวตลาดย้อนยุค
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ตารางที่ 4.29 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ ยของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมาเที่ยวตลาด
ย้อนยุค
ปัจจัย
ต้องการพักผ่อน
ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ
ต้องการเรี ยนรู ้สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ต้องการพบปะผูค้ นใหม่ๆ
การรับสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวย้อนยุคจาก
สื่ อต่างๆ

สู งมาก
127
(31.8)
77
(19.3)
127
(31.8)
96
(24.0)
66
(16.5)
39
(9.8)

สู ง
212
(53.0)
170
(42.5)
155
(38.8)
149
(37.3)
115
(28.8)
169
(42.3)

ปาน
กลาง
56
(14.0)
122
(30.5)
96
(24.0)
114
(28.5)
153
(38.3)
149
(37.3)

น้ อย

น้ อยมาก ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย)

2
(0.5)
19
(4.8)
22
(5.5)
41
(10.3)
54
(13.5)
29
(7.3)

3
(0.8)
12
(3.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
12
(3.0)
14
(3.5)

4.14
มาก

3.70
มาก

3.96
มาก

3.75
มาก

3.42
มาก

3.47
มาก

กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจท่องเที่ยวด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ต้องการพักผ่อน (ค่าเฉลี่ย
4.14) ต้องการหาประสบการณ์ ใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ ย 3.96) ต้องการเรี ยนรู้สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.75) การรับสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวย้อนยุคจากสื่ อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.47) และ
ต้องการพบปะผูค้ นใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.42) ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.26)
2) ข้อมูลจากสื่ อที่ดึงดูดให้มาเที่ยวตลาดย้อนยุค
ตารางที่ 4.30 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของสื่ อที่ดึงดูดให้มาเที่ยวตลาดย้อนยุค
สื่อต่ างๆ
ข้อมูลจากเพื่อนในสังคมออนไลน์

สู งมาก
88
(22.0)

สู ง
196
(49.0)

ปาน
กลาง
73
(18.3)

น้ อย

น้ อยมาก ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย)

27
(6.0)

19
(4.8)

3.77
มาก
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ)
สื่อต่ างๆ
ภาพบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมของตลาด
ย้อนยุค
ภาพวัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น
ภาพอาหารและสิ นค้าพื้นบ้านในตลาดย้อน
ยุค
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของตลาดย้อนยุค

สู งมาก
101
(25.3)
108
(27.0)
99
(24.8)
78
(19.5)

สู ง
234
(58.5)
186
(46.5)
187
(46.8)
174
(43.5)

ปาน
กลาง
46
(11.5)
84
(21.0)
92
(23.0)
123
(30.8)

น้ อย

น้ อยมาก ค่ าเฉลีย่
(ความหมาย)

7
(1.8)
10
(2.5)
7
(1.8)
10
(2.5)

12
(3.0)
12
(3.0)
15
(3.8)
15
(3.8)

4.01
มาก

3.92
มาก

3.87
มาก

3.72
มาก

ข้อมูลจากสื่ อต่างๆ ที่ดึงดูดให้เกิ ดพฤติกรรมมาเที่ยวตลาดย้อนยุคมีหลายรู ปแบบ ได้แก่
ภาพบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมของตลาดย้อนยุค (ค่าเฉลี่ ย 4.01) ภาพวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 3.92) ภาพอาหารและสิ นค้าพื้นบ้านในตลาดย้อนยุค (ค่าเฉลี่ ย 3.87) ข้อมูลจาก
เพื่อนในสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.77) และภาพกิจกรรมต่างๆ ของตลาดย้อนยุค (ค่าเฉลี่ย 3.72)
ตามลาดับ (ดังตารางที่ 4.27)
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4.8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวิตกับการเปิ ดรับ
ข่าวสาร
รู ปแบบการดาเนินชีวติ
สื่ อมวลชน
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบกายใจเป็ นสุข
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน

0.257***
0.265***
0.157***

ช่ องทางการเปิ ดรับข่ าวสาร
สื่ อเฉพาะกิจ สื่ อบุคคล
0.416***
0.213***
0.330***

0.244***
0.265***
0.127***

สื่ อใหม่
0.420***
0.197***
0.346***

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ กับการเปิ ดรับข่าวสารในแต่ละขั้น
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 4.28
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบกายใจเป็ นสุ ข กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทย
ฝักใฝ่ ธรรมะ และกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบที่ไอทีพาเพลิน มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับ
ข่าวสารจากสื่ อมวลชน สื่ อเฉพาะกิจ สื่ อบุคคลและสื่ อใหม่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก กล่ าวคื อ กลุ่ มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข กลุ่ ม
รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ และกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบไอทีพา
เพลิน มีการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อต่างๆ มาก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 9 คู่ เป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับที่ต่า ยกเว้น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจ
เป็ นสุ ขกับสื่ อใหม่เป็ นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะกับสื่ อใหม่เป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก กลุ่ม
รู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลินกับสื่ อมวลชนเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
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สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยว
รู ปแบบการดาเนินชีวติ
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบกายใจเป็ นสุข
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน

ค่ าสหสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การท่ องเทีย่ ว
0.179***
0.083
0.129***

หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อน
ยุคในแต่ละขั้น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 4.29
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวตลาดย้อนยุคอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ได้แก่ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ แบบกายใจเป็ นสุ ข และกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบไอทีพาเพลิน กล่าวคือ กลุ่มรู ปแบบ
การด าเนิ น ชี วิต แบบกายใจเป็ นสุ ข และกลุ่ ม รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต แบบไอที พ าเพลิ น จะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคบ่อยมากด้วย อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของกลุ่มรู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ขกับพฤติกรรมการท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุคเป็ นความสัมพันธ์ใน
ระดับที่ต่ามาก และกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลินกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคเป็ นความสัมพันธ์ในระดับที่ต่า
ส่ ว นกลุ่ ม รู ป แบบการด าเนิ นชี วิ ต แบบภู มิ ใ จไทยฝั ก ใฝ่ ธรรมะ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติ กรรมการท่องเที่ ย วตลาดย้อนยุคอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานเพีย ง
บางส่ วน
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สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อมวลชนกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
การเปิ ดรับสื่อมวลชน
สื่อมวลชน
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร วารสาร
ภาพยนตร์

ค่ าสหสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การท่ องเทีย่ ว
0.110*
-.013
0.031
0.045
0.176***
0.150**

ตารางที่ 4.34 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อเฉพาะกิจกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
การเปิ ดรับสื่อเฉพาะกิจ
สื่อเฉพาะกิจ
ป้ ายโฆษณา โปสเตอร์
แผ่นพับ โบรชัวร์
นิทรรศการท่องเที่ยว
คู่มือการท่องเที่ยว

ค่ าสหสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การท่ องเทีย่ ว
0.076
0.024
-.051
0.150**
0.124*
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อบุคคลกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
การเปิ ดรับสื่อบุคคล
สื่อบุคคล
ครอบครัว เพื่อน
บริ ษทั นาเที่ยว
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
CALL CENTER 1672

ค่ าสหสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การท่ องเทีย่ ว
0.033
0.014
0.036
0.082
-.031

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อใหม่กบั
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
การเปิ ดรับสื่อใหม่
สื่อใหม่ (อินเทอร์เน็ต)

ค่ าสหสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การท่ องเทีย่ ว
0.106*

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
ในแต่ละขั้น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 4.30
การรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและสื่ อใหม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก กล่าวคือ หากมีการ
เปิ ดรั บข่าวสารมาก ก็จะมี พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุคบ่อยมากด้วย อย่างไรไรก็ตาม
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองคู่ เป็ นความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ามาก
ส่ วนการรับข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิ จและสื่ อบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่ อ พิ จ ารณาแบบแยกเป็ นรายสื่ อ พบว่ า การเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากนิ ต ยสารวารสาร
ภาพยนตร์ นิ ทรรศการท่องเที่ยว คู่มือการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยว
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ตลาดย้อนยุคอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 และต่างเป็ นความสัมพันธ์ ทางบวก โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
นอกนั้น การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ ออื่ นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่ วน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
5.1 เพื่อศึ กษารู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การเปิ ดรั บข่าวสาร และพฤติ กรรมการท่องเที่ ยว
ตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต กับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
การท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5.3 เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับพฤติ กรรมการท่องเที่ ยว
ตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าอัมพวาและตลาดน้ าขวัญเรี ยมจานวน 400 คน
มี อ ายุ ต้ ัง แต่ 20 - 45 ปี ผู ้ศึ ก ษาเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ห ลัก การความน่ า จะเป็ น (Non
Probability Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อทาการวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะทาง
ประชากร กิ จกรรม ความสนใจ ความคิดเห็ น การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุค หลังจากนั้นใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโดย
แยกคาถามในตัวแปรกิ จกรรม ตัวแปรความสนใจ และตัวแปรความคิดเห็ น ออกจากกันเพื่อทา
การจัด กลุ่ ม จากนั้ น จึ ง วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ขั้น ที่ ส อง เพื่ อ จัด กลุ่ ม รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
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ในส่ วนการอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการเปิ ดรั บข่าวสาร
การท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผูว้ ิจยั ได้ใช้การ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์

5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
2) การทากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่ อท าการวิเคราะห์ ปั จจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ ม กิ จกรรมนั้น
พบว่า สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมได้ท้ งั สิ้ น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มรักการท่องเที่ยวเป็ นชี วิตจิตใจ 2)
กลุ่มวันวานยังหวานอยู่ 3) กลุ่มนักสรรหากิจกรรม 4) กลุ่มนักสะสมของที่ระลึก
3) ความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่มความสนใจนั้น
พบว่า สามารถจัดกลุ่มความสนใจได้ท้ งั สิ้ น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มตามทันกระแสเกาะติดคนดัง 2)
กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์ 3) กลุ่มทันโลกทันเหตุการณ์ 4) กลุ่มนักอนุรักษ์พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
4) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่มความคิดเห็นนั้น
พบว่า สามารถจัดกลุ่มความคิดเห็นได้ท้ งั สิ้ น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มรักบ้านเกิด 2) กลุ่มวิถีไทย 3)
กลุ่มรู ้จกั ใช้เวลาให้คุมค่า 4) กลุ่มชาตินิยม 5) กลุ่มคุณธรรมนาจิตใจ
5) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เมื่อนากลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ กลุ่มความคิดเห็น ซึ่ งได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยขั้น
แรก มาวิเคราะห์ปัจจัยในขั้นที่ สองนั้น พบว่า สามารถจัดกลุ่ มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของกลุ่ ม
ตัวอย่างได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 รู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบกายใจเป็ นสุ ข
คนกลุ่มนี้ เป็ นคนรักตัวเอง ให้ความสุ ขกับตัวเองสม่าเสมอ ครอบครัวคือสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ใช้เวลาช่วงวันหยุดทากิจกรรมร่ วมกันภายในครอบครัวหรื อเพื่อน การได้พบเจอประสบการณ์ใหม่
ได้เจอคนแปลกใหม่ ได้ผจญภัย คือความสุ ขที่คนกลุ่มนี้ตอ้ งการ
กลุ่มที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
คนกลุ่ ม นี้ ยึดมัน่ ขนบธรรมเนี ยมปฏิ บ ตั ิ เพราะสิ่ ง ที่ สืบทอดกันมานั้นเป็ นสิ่ งที่ ดีอยู่แล้ว
เป็ นผูต้ ามที่ ดีมากกว่าจะเป็ นผูน้ าที่กล้าหาญ ศาสนาเป็ นสิ่ งที่คนกลุ่มนี้ ใช้ยึดเหนี่ ยวจิตใจ ยึดหลัก
คาสอนของศาสนาเป็ นแนวทางในการประพฤติตน ทากิจกรรมทางศาสนาในโอกาสสาคัญต่างๆ
มองโลกในแง่ ดี ยึด ติ ดกับ สิ่ ง เดิ ม ๆ ให้ ค วามส าคัญกับ การอนุ รัก ษ์วีถี ชี วิตท้องถิ่ น วัฒนธรรม
ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน
คนกลุ่มนี้เป็ นตัวแทนการใช้ชีวิตของคนรุ่ นใหม่ มีการวางแผนชี วิตและเป้ าหมายของชีวิต
ที่แน่นอน เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่ องราวที่สังคมกาลังให้ความสนใจ สื่ อใหม่
เป็ นสื่ อที่มีการเปิ ดรับมากที่สุด และเลื อกเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะในสิ่ งที่ตนเองต้องการและ
เพื่อความเพลิดเพลิน การใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่งของการใช้ชีวติ ประจาวัน
6) การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การเปิ ดรับข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างนั้น สื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข่าวสารมากที่สุด ได้แก่
อินเทอร์เน็ต ครอบครัว และโทรทัศน์ ตามลาดับ สาหรับสื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับน้อยที่สุด ได้แก่
สายด่วนการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (CALL CENTER 1672) เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยอยู่ และบริ ษทั นาเที่ยว ตามลาดับ
7) พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เหตุ ผ ลที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วมี ห ลายประการ แต่ เ หตุ ผ ลที่ เ ดิ น ทางไป
ท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ต้องการพักผ่อน ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ และต้องการเรี ยนรู ้สภาพ
สั ง คมและวัฒ นธรรมท้องถิ่ น นอกจากนี้ ข้อ มู ล จากสื่ อ ต่ า งๆ ยัง สามารถดึ ง ดู ด ให้ เ ดิ น ทางไป
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคได้อีกด้วย ได้แก่ ภาพบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมของตลาดย้อนยุค ภาพ
วัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น และภาพอาหารและสิ นค้าพื้นบ้านในตลาดย้อนยุค เป็ นต้น
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5.2 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กับการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์น้ นั พบว่า
มีความสัมพันธ์ กนั ตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยกลุ่ มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ ยวที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข กลุ่มรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ และกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กับพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุค ด้วยการหาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ น้ ัน พบว่า มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ตามสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้เ พี ย งบางส่ ว น โดยกลุ่ ม รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ได้แก่ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข และกลุ่มรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน ยกเว้นกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิ ดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ
พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุค ด้วยการหาค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ น้ นั พบว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เพียงบางส่ วน โดยการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและ
สื่ อใหม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 ส่ วนการรับข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิจและสื่ อบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย
5.3.1 การทากิจกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเลือกและทาเป็ นประจา คือ ทากิจกรรม
ที่สามารถทากับเพื่อนหรื อครอบครัว ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจากการได้ทากิจกรรมร่ วมกันสามารถลด
ช่องว่างทางอายุระหว่างพ่อ แม่ และลูก อีกทั้งเพิ่มความสนิทสนมในมิตรภาพระหว่างเพื่อนด้วยกัน
การทากิ จกรรมร่ วมกันถื อว่าเป็ นการใช้เวลาผ่อนคลายความตึ งเครี ยดจากการทางานในวันหยุด
ดังนั้นกิจกรรมส่ วนใหญ่ที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเลือกทารองลงมา จึงเป็ นกิจกรรมที่สามารถทาได้
ในวันหยุด เช่ น เดิ นทางไปท่องเที่ ยวภายในประเทศ เดิ นทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ ท่องเที่ ยว
ต่า งๆ ที่ ไ ม่ ไกลจากกรุ งเทพมหานครมากนัก ไปท่ องเที่ ยวยัง สถานที่ ท างประวัติศ าสตร์ หรื อมี
ความส าคัญ ในอดี ต นอกจากนี้ สถานที่ ท่ องเที่ ย วเหล่ า นั้นต้องเป็ นสถานที่ ที่ มี ส ภาพแวดล้อ ม
แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งพบเจอในทุกๆ วัน เช่ น ภูเขา ทะเล เป็ นต้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) ศึกษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การแสวงหา
ข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทากิจกรรมร่ วมกับครอบครัวค่อนข้างบ่อย กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบรักครอบครัว คือ มี
ความสุ ขและพอใจกับชี วิตที่เป็ นอยู่ ให้ความสาคัญกับครอบครั วเป็ นอย่างแรก เวลาว่างในช่ วง
วันหยุดจะให้เวลากับครอบครัวและทากิจกรรมร่ วมกัน
ในขณะที่กิจกรรมที่ทาเพื่อความบันเทิงในรู ปแบบอื่นๆ เช่ น สะสมโปสเตอร์ ภาพยนตร์
หนังสื อ แผ่นเสี ยงที่เคยโด่งดังในอดี ต สิ่ งของเครื่ องใช้ที่พบเห็ นได้จากในปั จจุบนั สะสมของที่
ระลึ กจากสถานที่ที่ได้ไปเยือนนั้นแทบจะไม่ได้ทาเลย ทั้งนี้ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี เป็ นช่วงที่นกั จิตวิทยาพัฒนาการจัดให้อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น มีพฒั นาการด้าน
การประกอบอาชี พ การปรับตัวในชี วิตโสด การเลื อกคู่ครอง การสร้ างความมัน่ คงในครอบครัว
(ศรี เรื อน แก้วกังวาล. 2540: 392) ดังนั้นจึงมักจะจัดสรรเวลาให้กบั กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการงาน
การพักผ่อน การใช้เวลาร่ วมกับเพื่อนหรื อเพื่อนต่างเพศมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเป็ นผลมา
จากช่วงวัยนี้ เป็ นวัยที่ตอ้ งการจะประสบความสาเร็ จในชี วิต มีความกดดันสู งในการทางาน จึงใช้
เงิ นเพื่อซื้ อความสุ ขสบายทางกาย มากกว่าที่ จะใช้เพื่อซื้ อสิ่ งของที่เป็ นความสุ ขทางใจ หรื อใช้
จ่ายเงินไปกับสิ่ งที่นอกเหนือความจาเป็ นในชีวติ ประจาวัน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ งานวิจยั ของ เลิ ศ หญิ ง หิ รัญโร (2545) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รู ป แบบ
การดาเนินชีวติ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การของผูส้ ู งอายุ
ในกรุ งเทพมหานคร และงานวิจยั ของ อัญชัน สันติ ไชยกุล (2547) ศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการ
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ดาเนิ นชี วิต การรั บรู ้ เกี่ ยวกับตนเอง และการรั บนวัตกรรมสิ นค้าแฟชั่นของวัยรุ่ น พบว่า การดู
โทรทัศ น์ เ ป็ นกิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมัก จะท าเป็ นประจ า ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะกิ จ กรรมการดู
โทรทัศน์เป็ นกิจกรรมที่สามารถทาได้ตลอดเวลา ไม่จาเป็ นว่าจะต้องทาเฉพาะในช่วงวันหยุดหรื อ
หลังเลิกงานเท่านั้น ยังสามารถทาได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงขณะรับประทานอาหารหรื อทากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ งพร้อมกันได้ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยเรื่ องรายได้ที่มีผลให้การตัดสิ นใจไปท่องเที่ยว
นั้นยังมีขอ้ จากัด และไม่สามารถตัดสิ นใจได้อย่างอิสระ
เมื่ อท าการวิเคราะห์ ปั จจัย เพื่ อหาความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรและจัดกลุ่ ม นั้น พบว่า
สามารถจัดกลุ่มกิ จกรรมได้ท้ งั สิ้ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มรักการท่องเที่ยวเป็ นชี วิตจิตใจ 2) กลุ่ม
วันวานยังหวานอยู่ 3) กลุ่มนักสรรหากิจกรรม 4) กลุ่มนักสะสมของที่ระลึก
จากการเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่นๆ พบว่า บางกลุ่มมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตใกล้เคียงกัน
เช่น กลุ่มนักสรรหากิจกรรม ทากิจกรรมที่สามารถทาเพียงลาพังหรื อทาร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นกิจกรรม
ที่ให้ความรู้หรื อความบันเทิง มีความใกล้เคียงกับ กลุ่มพ่อบ้าน ในงานวิจยั ของ นทีรัย เกรี ยงชัย
พร (2543) กลุ่มรื่ นเริ งบันเทิงนอกบ้าน ในงานวิจยั ของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) และ กลุ่มรัก
เสี ย งดนตรี และกิ จกรรม ในงานวิจ ัย ของ อัญชัน สันติ ไ ชยกุ ล (2547) ในขณะที่ ก ลุ่ ม รั ก
การท่องเที่ยวเป็ นชีวติ จิตใจ มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ใช้ระยะเวลาสั้น
ๆ ได้ในช่วงวันหยุด มีความใกล้เคียงกับ กลุ่มชอบแสวงหาของแปลกใหม่ ในงานวิจยั ของ นทีรัย
เกรี ยงชัยพร (2543) กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์ ในงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) และ กลุ่ม
รักการท่องเที่ยว ในงานวิจยั ของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547)
5.3.2 ความสนใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสนใจที่หลากหลาย สามารถแบ่งออกเป็ น
3 ด้าน ดังนี้
1) ความสนใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ติดตามข่าวสารและสนใจประเด็นต่างๆ ที่คนในสังคมส่ วนใหญ่กาลังให้ความสนใจ
เปิ ดรับสื่ อหลากหลายโดยเฉพาะอินเทอร็ เน็ต มีความกระตือรื อร้น และหาโอกาสพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ไม่ปิดกั้นตัวเอง ชอบเข้าสังคม เช่น หาข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต การท่องเที่ยวคือ
การพักผ่อน ติดตามข่าวสารจากสื่ อต่างๆ เสมอ พูดคุยกับเพื่อนทางสังคมออนไลน์ และติดตามอิน
สตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบันเทิง ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชัน สันติไชยกุล
(2547) พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่ องการประสบความสาเร็ จเรื่ องการเรี ยน
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และการพักผ่อน และงานวิจยั ของ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) พบว่ากลุ่มผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจติดตามข่าวสารเพื่อเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ โดยมีการเปิ ดสื่ อทางโทรทัศน์มากที่สุด
2) ความสนใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก หากมีเวลาว่าง
จะทากิจกรรมร่ วมกันภายในครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จุฑามาศ พาณิ ชย์รังสี
(2549) ผลงานวิจยั ของ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) และผลงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546)
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ วนใหญ่ ซ่ ึ งเป็ นเยาวชน คนวัย ท างาน และผูส้ ู ง อายุ ให้ ค วามส าคัญ กับ
ครอบครัว และใช้เวลาส่ วนใหญ่ร่วมกัน
3) ความสนใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ สุ มาลี เหลืองดารงกิจ (2543) พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นคิด
ว่าตนเองมี ส่วนในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมได้ ผลงานวิจยั ของ เลิ ศหญิง หิ รัญโร (2545)
พบว่าแม้สูงอายุข้ ึนแต่ความสนใจต่อสังคมหรื อให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม เป็ นสิ่ งที่
ทาได้แล้ให้ความสนใจระดับค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ ผลงานวิจยั ของ นทีรัย เกรี ยงชัยพร (2543)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และหาโอกาสช่ วยเหลื อและ
พัฒนาสังคมให้ดีข้ ึน ซึ่ งถ้าเป็ นไปได้จะเลือกใช้สินค้าที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
จากการวิจ ัย ข้า งต้น เห็ น ได้ว่า ความสนใจของแต่ ล ะช่ ว งวัย มี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ ง
Berkman, Lindquist and Sirgy (1997) อธิ บายว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนั้นได้รับอิทธิ พลมาจาก
กลุ่มในสังคมและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยกลุ่มที่แตกต่างกันจะส่ งผลถึงรู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ได้วา่ สังคมไทยให้ความสาคัญกับครอบครัว
เป็ นลาดับแรก และพื้นฐานความเชื่ อทางศาสนาสอนให้คนเป็ นคนดี ช่ วยเหลื อคนที่ ได้รับความ
เดือดร้อน จึงส่ งผลต่อรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนไทย
เมื่ อท าการวิเคราะห์ ปั จจัย เพื่ อหาความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรและจัดกลุ่ ม นั้น พบว่า
สามารถจัดกลุ่มความสนใจได้ท้ งั สิ้ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตามทันกระแสเกาะติดคนดัง 2) กลุ่ม
ครอบครัวสุ ขสันต์ 3) กลุ่มทันโลกทันเหตุการณ์ 4) กลุ่มนักอนุรักษ์พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
จากการเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั อื่นๆ พบว่า บางส่ วนมีความใกล้เคียงกัน เช่ น กลุ่ มนักอนุ รักษ์
พิ ท ัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งให้ ค วามส าคัญ กับ การแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นลักษณะที่คล้ายกับ กลุ่มสร้างสรรค์สังคม ในงานวิจยั ของ สุ มาลี เหลือง
ดารงกิจ (2543) และ กลุ่มพัฒนาสังคม ในงานวิจยั ของ นทีรัย เกรี ยงชัยพร (2543) และ กลุ่มนัก
อนุ รักษ์ ในงานวิจยั ของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) ส่ วน กลุ่ มครอบครัวสุ ขสันต์ มีลกั ษณะ
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ใกล้เคียงกับ กลุ่มใส่ ใจเพื่อนบ้านและดูแลบ้าน ในงานวิจยั ของ สุ มาลี เหลื องดารงกิ จ (2543)
และ กลุ่มรักครอบครัว ในงานวิจยั ของ นทีรัย เกรี ยงชัยพร (2543) และ กลุ่มใส่ ใจบ้านและ
ครอบครัว ในผลงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546)
5.3.3 ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความภูมิใจและให้ความสาคัญกับการอนุ รักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี วีถีชีวติ ไทยให้คงไว้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นมาและรู ปแบบการดาเนินชีวิตของ
คนไทยในอดีต
ผลที่ได้จากการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความภูมิใจที่ประเทศไทยมีทรัพยาการ
ทางธรรมชาติที่หลากหลาย ความหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี และคิดเห็ นว่าควรอนุ รักษ์มรดก
จากบรรพบุรุษไว้ แต่ในขณะเดี ยวกันก็คิดว่า วัฒนธรรมตะวันตกส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ของวัฒนธรรมไทย ส่ งผลให้มีความเปลี่ ยนแปลงบ้างแต่ความเปลี่ ยนแปลงนั้นก็เป็ นไปเพื่อให้
สอดคล้องกับยุคสมัย แต่ก็ยงั คงเอกลักษณ์ ความเป็ นไทยไว้เหมือนเดิ ม สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) และ ผลการวิจยั ของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547) พบว่า กลุ่ม
ผูส้ ู งอายุและกลุ่มวัยรุ่ นมีความคิดเห็ นในแง่บวกต่อศิลปวัฒนธรรมไทย โดยกลุ่มผูส้ ู งอายุมีความ
คิดเห็นว่า วัฒนธรรมไทยทาให้สังคมไทยน่าอยู่ และกลุ่มวัยรุ่ นมีความคิดเห็นแบบประเพณี นิยม
ให้ความสาคัญกับการประพฤติปฏิบตั ิตนตามจารี ตประเพณี การแต่งกายตามแฟชัน่ เป็ นการทาลาย
วัฒนธรรมไทย ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะสังคมไทยมี ความเปิ ดกว้างทางความคิ ดเห็ นมากขึ้ น ยอมรั บ
จุ ดเด่ นจุ ดด้อยทั้งของตนเองและผูอ้ ื่ น (ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2540) และยอมรั บความแตกต่า ง
ระหว่างวัฒนธรรม ประกอบกับในช่ วงวัยรุ่ นได้รับการอบรมขัดเกลาจากครอบครั ว ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนในการอบรมแนะนาคนรุ่ นหลัง เป็ นไปตามทฤษฎีพฒั นาการ
ตามวัย Levinson (1986) ดังนั้นจึงมีการสื บวัฒนธรรมจากรุ่ นหนึ่ งสู่ รุ่นถัดไป ทาให้คนทุกคนใน
ทุกช่วงวัยเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งในแต่ละครอบครัวนั้นมีสมาชิ กที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกัน คือ มีท้ งั วัยเด็ก วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัยชรา สอดคล้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เชิ งสังคม
(Social-Learning Theory) พฤติ กรรมของบุ คคลเกิ ดจากเรี ยนเรี ยนรู้ โดยสังเกต และเลียนแบบ
พฤติกรรมจากคนใกล้ชิด ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านั้นมีหลากหลาย ได้แก่ ภาษาพูด วีธีคิด ความก้าวร้าว
จริ ยธรรม เป็ นต้น (ศรี เรื อน แก้งกังวาล, 2540: 50)
ความคิดเห็นในเรื่ องการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นว่า ประเทศไทย
มีทรั พยากรการท่องเที่ยวที่ หลากหลาย ทาให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ชาวต่างชาติ นิยมเข้ามา
ท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ง ลัก ษณะนิ สั ย ของคนไทยที่ เ ป็ นคนมี จิ ต ไมตรี ชอบช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื่ น ท าให้
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นักท่องเที่ยวรู ้ สึกอบอุ่นและอุ่นใจเรื่ องความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างจึงเลื อกให้รางวัลกับชี วิตโดย
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ถื อได้วา่ เป็ นค่านิ ยมที่ดี ที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเกิ ด
ระบบหมุนเวียนเงินตรา นักท่องเที่ยวที่มีอานาจจ่ายสู งสามารถกระจายรายได้ให้ภาคส่ วนอื่นๆ
ความคิดเห็นในเรื่ องศาสนาและสังคม นักท่องเที่ยวชาวไทยคิดเห็นว่า วิถีชีวิตของคนไทย
มี ค วามเกี่ ยวข้องกับวัดมาตั้ง แต่ อดี ต สั งคมจะดี ไ ด้ถ้า คนในสั ง คมนั้นได้รับ การกล่ อมเกลาจาก
ศาสนา
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั อื่นๆ พบว่า บางกลุ่มมีส่วนใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มวิถีไทย
มีความคิดเห็นทางบวกว่า วัฒนธรรมและประเพณี ไทยเป็ นสิ่ งที่คนไทยควรช่วยกันอนุ รักษ์ไว้ เป็ น
ลักษณะที่คล้ายกับ กลุ่มยึดถือจารี ต ในงานวิจยั ของ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) กลุ่มอยูใ่ นกรอบ
ของสังคม ในงานวิจยั ของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) และ กลุ่มประเพณี นิยม ในงานวิจยั ของ
อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ส่ วน กลุ่มรู ้จกั ใช้เวลาให้คุม้ ค่า มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ กลุ่มรักตนเอง
ในงานวิจยั ของ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) กลุ่มปั จจุบนั สาคัญกว่าอนาคต ในงานวิจยั ของ เกษรา
เกิดมงคล (2546) และ กลุ่มอยูแ่ บบพอเพียง ในงานวิจยั ของ อัญชัน สันติไชยกุล (2547)
จากกิจกรรม ความสนใจ และ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นจะเห็ นสั ง เกตได้ว่า กิ จกรรมที่ นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยเลื อกท ามักจะเกี่ ย วข้องกับ ตนเองหรื อ
ครอบครัวมากกว่าใส่ ใจสังคม ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดความเข้าใจว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่
ขาดจิตสานึก มาท่องเที่ยวเพียงแค่ตอ้ งการประสบการณ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาประกอบ
กับความสนใจและความคิดเห็นแล้ว พบว่า ความสนใจและความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางสังคม
นั้นมี ค่ าเฉลี่ ยสู ง นั้นแสดงว่า นักท่ องเที่ ยวชาวไทยต้องการให้รัก ษาวัฒนธรรมประเพณี และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็ นไทยไว้ แต่อาจเนื่ องมากจากสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ทุกคนต้อง
แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วงที่กาลังสร้างฐานะ มีความกังวลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและความสาเร็ จในชี วิต (ศรี เรื อน
แก้วกังวาล, 2540) จึงทาให้ค่าเฉลี่ ยของการทากิ จกรรมเพื่อรักษาสิ่ งของที่มีคุณค่าต่อสังคมไม่สูง
มากนัก
5.3.4 รู ปแบบการดาเนินชี วติ ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
จากการวิเคราะห์ ปั จจัย ด้า นกิ จกรรม ความสนใจ และความคิ ดเห็ น สามารถจัดกลุ่ ม
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มนี้ รักตัวเองและ
ครอบครั ว ใช้เวลาว่างในช่ วงวันหยุดกับเพื่อนและครอบครั ว ให้ค วามสาคัญกับความสุ ข ของ
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ตนเองและคนใกล้ตวั มากกว่าฐานะทางสังคม ชื่ อเสี ยง ฐานะทางการเงิ น ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับ
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบมีความสุ ขในชีวติ ในงานวิจยั ของ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) กลุ่ม
รู ปแบบการดาเนินชี วิตแบบรักครอบครัว ในงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ซึ่ งกลุ่มนี้ มี
ลักษณะให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก ใช้เวลาว่างร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัวหรื อ
เพื่อน กิจกรรมที่ส่วนใหญ่เลือกคือ เดินทางไปท่องเที่ยว
ในงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) อธิ บายว่า คนวัยทางานที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ เป็ นผูท้ ี่มี
พัฒนาการตามความคาดหวังของสังคม กล่าวคือ มีความสามารถในการเลือกคู่และดาเนิ นชี วิตคู่ได้
อย่า งเหมาะสม ปรั บ ตัวเข้า กับ สภาพการท างานและสภาพครอบครั ว ได้ สร้ า งหลัก ฐานและ
เตรี ยมพร้อมสาหรับการมีบุตร มีความรับผิดชอบต่อบิดามารดา
กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝั กใฝ่ ธรรมะ นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มนี้ มี
ความภาคภูมิใจที่เกิ ดเป็ นคนไทย หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
คนไทย รวมถึ งทรั พยากรทางการท่องเที่ยวด้วย ปฏิ บตั ิ ตนตามจารี ตที่สั่งสอนมา กิ จกรรมที่คน
กลุ่มนี้ให้ความสนใจ มักเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุ บารุ งศาสนา ทากิจกรรมในวันสาคัญ
ทางศาสนา ลักษณะที่กล่าวมานี้ มีความใกล้เคียงกับ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบยึดถือจารี ต
ในงานวิจยั ของ สุ มาลี เหลืองดารงกิจ (2543) กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบอนุ รักษ์นิยม และ
กลุ่ ม รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิ ตแบบยึ ดถื อศาสนา ในงานวิ จยั ของ เลิ ศ หญิ ง หิ รั ญโร (2545)
นอกจากนี้ ยงั ใกล้เคียงกับ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบอนุ รักษ์นิยม ในงานวิจยั ของ เกษรา
เกิดมงคล (2546)
ผลการวิจยั นี้เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ ศรี เรื อน แก้วกังวาล (2540) ที่อธิ บายว่า สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การให้ความเคารพระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่กาลังเสื่ อมลง ความใกล้ชิด
กันระหว่างสมาชิกในครอบครัวมักไม่ใกล้ชิดเหมือนกับสังคมในอดีต ซึ่ งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้
ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเลื อกทากิจกรรมและให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับ
แรก สะท้อนให้เห็นว่าเป็ นครอบครัวที่มีความอบอุ่นใกล้ชิดกัน มีการปลูกฝังค่านิ ยมและทัศนคติที่
ดี ทาให้คนกลุ่มนี้เป็ นไปตามงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น
กลุ่มสุ ดท้าย คือ กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน ใช้ชีวิตแบบคนรุ่ นใหม่ มี
ความชานาญในการใช้เทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มอื่นๆ การดาเนิ นชี วิตประจาวันอาจต้องพึ่งพาหรื อ
อาจถึ งขั้นติดเทคโนโลยี เปิ ดรับข่าวสารอยู่เสมอและจากสื่ อที่หลากหลาย มีลกั ษณะทันโลกทัน
เหตุการณ์ เปิ ดรับสิ่ งใหม่ กลุ่มนี้ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบคนรุ่ น
ใหม่ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบก้าวทันโลก เป็ นลักษณะของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ยงั พัฒนา
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ตนเองให้มีวุฒิภาวะได้ไม่บริ บูรณ์ เต็มที่ ยังมีลกั ษณะของวัยรุ่ นที่มีอารมณ์ สนุ กสนาน อยูใ่ นโลก
ของความฝันมากกว่าความเป็ นจริ ง (ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2540)
ทั้ง นี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม รู ป แบบการดาเนิ นชี วิตแบบตามกระแส ในงานวิจยั ของ
เกษรา เกิ ดมงคล (2546) พบว่ามีลกั ษณะคล้ายกัน คื อ มีความสนใจในเรื่ องต่างๆ ที่ สังคมให้
ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่ องที่อยุใ่ นกระแสนิยม แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความขัดแย้ง
กัน ผลการวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ซึ่ งอธิ บายว่าคนในกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับค่านิ ยม
เช่น การท่องเที่ยวต่างประเทศ การซื้ อเสื่ อผ้าหรู หราราคาแพง โดยไม่คิดว่าเป็ นเรื่ องฟุ่ มเฟื อย แต่
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเรื่ องเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ขาดความเป็ นตัวเอง
จากคาถามที่วา่ ชอบเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ และการแต่งตัวสไตล์วินเทจ มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่า
ความแตกต่างนี้ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การเปิ ดรับข่าวสารที่ง่ายขึ้น
ปริ มาณข่าวสารที่ เพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกเปิ ดรั บ ข่าวสารได้ และสิ่ ง อยู่ใ น
กระแสมักอยูแ่ ค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ความรวดเร็ วที่เกิ ดขึ้น จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็ น
ค่านิยมได้

5.4 อภิปรายผลการวิจัยจากสมมติฐาน
1) สมมติ ฐ านที่ 1 รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
การท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งสามกลุ่ม คือ
กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝั กใฝ่
ธรรมะ และ กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิ ดรับ
ข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตทั้งสาม
กลุ่ ม มี พฤติ กรรมการเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อทุ กประเภท ได้แก่ สื่ อมวลชน สื่ อเฉพาะกิ จ สื่ อ
บุคคล และสื่ อใหม่ ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากโดยธรรมชาติของมนุ ษย์แล้วจะมีการเปิ ดรับข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประเภทนั้นๆ มากน้อยเพียงไร อี กทั้งสภาพ
สังคมในปั จจุ บนั มีการแข่งขันสู ง ทุ กคนจึ งต้องมีการเปิ ดรั บข่าวสารให้มากที่ สุด เพื่อจะได้ทนั
เหตุการณ์ และนาข่าวสารเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชี วิตประจาวัน สื่ อมวลชน สื่ อเฉพาะ
กิจ สื่ อบุคคล และสื่ อใหม่ลว้ นมีคุณสมบัติเฉพาะของสื่ อและรู ปแบบการเสนอเนื้ อหาข่าวสารที่ไม่
เหมื อนกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่ว่านักท่องเที่ ยวคนนั้นจะสนใจรับข้อมูลข่าวสารในรู ปแบบใด เพราะใน
ปั จจุ บ นั เนื้ อ หาของข้อ มู ล ข่ า วสารไม่ ไ ด้จากัดเพี ย งแค่ ข ้อความเท่ า นั้น มี ท้ งั ในรู ป แบบภาพนิ่ ง
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ภาพเคลื่อนไหว รู ปภาพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และรายการโทรทัศน์ อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เลือก
ทากิจกรรมและให้ความสาคัญกับครอบครัว ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตทั้งสาม
กลุ่ม ต่างก็ให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก จึงมักใช้เวลาว่างจากการทางานประจาใช้
ชี วิตและทากิ จกรรมร่ วมกัน ซึ่ งผูร้ ั บข่าวสารจะเลื อกรั บข่าวสารจากสื่ อใดนั้น ย่อมเป็ นไปตาม
บทบาทและสถานภาพในสังคมของผูร้ ับและเหตุผลในการรับข่าวสาร
ปั จจุบนั การนาเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่ อในแต่ละประเภทมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น สื่ อ
ประเภทต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและได้รับความนิ ยมจากผูร้ ับสารอยู่ตลอดเวลา
นอกจากการปรับตัวของสื่ อประเภทต่างๆ แล้ว รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตยังส่ งผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อนั้นๆ อีกด้วย เริ่ มจากนักท่องเที่ยวมีความต้องการอยากไปเที่ยว จึง
จะเริ่ มเข้าสู่ กระบวนการเปิ ดรับข่าวสาร โดยจะเริ่ มจากการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
หรื อการเดิ นทาง แล้วจึ งมี การเปิ ดรับข้อมูลจากสื่ อมวลชนกับสื่ อใหม่ นอกจากนี้ ยงั เปิ ดรับจาก
ประสบการณ์ในอดีตของนักท่องเที่ยวเอง (Backer, 1987) แต่กระบวนการเปิ ดรับนั้นไม่ได้จบเพียง
เท่านี้ เพราะผูร้ ับสารในปั จจุบนั สามารถเลือกรับสารและปฏิเสธตามความต้องการได้ โดยข้อมูลที่
นัก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กนั้น จะต้อ งเป็ นข้อ มู ล ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วเห็ น ว่า มี ป ระโยชน์ มี ค วามน่ า สนใจ
สอดคล้องกับทัศนคติเดิมที่ตนมีอยู่ โดยตีความข้อมูลเหล่านั้นจากทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ
ความต้องการ และแรงจูงใจที่มีอยูแ่ ล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเกิดการจดจาข้อมูลนั้นๆ นามาซึ่ งการเกิ ด
พฤติ ก รรมไปท่ อ งเที่ ย วในที่ สุ ด จึ ง จะถื อ ว่า การสื่ อ สารบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องผูส้ ่ ง สาร
(Klapper, 1960) นอกจากการนาข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มี
ผลให้นกั ท่องเที่ยวเลือกเปิ ดรับสื่ อด้วย เช่น ความเหงา ความอยากรู ้อยากเห็น เป็ นต้น (Merrill and
Lowenstein, 1971)
จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสาร ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวมักเลือกรับข่าวสารตามความสนใจที่สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนิ น
ชี วิตของตน ทั้ง นี้ เป็ นเพราะว่านัก ท่องเที่ ยวคนนั้นเปรี ย บเที ยบผลที่ ได้จากการเปิ ดรั บข่ า วสาร
เหล่านั้นแล้วพบว่า ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นที่ตนเปิ ดรับสามารถตอบสนองความต้องการได้ (Atkin,
1973) นอกจากนี้ การเปิ ดรับข่าวสารยังช่ วยคาดคะเนรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวคน
นั้นได้อีก ด้ว ย เช่ น รู ป แบบการดาเนิ นชี วิต แบบไอที พ าเพลิ น มี ล ัก ษณะเป็ นคนทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ มี ความเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาจจะเลื อกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อใหม่มากกว่าสื่ อ
อื่นๆ เพราะข้อดี ข องสื่ อใหม่ คือ ข้อมู ล ที่ ส ดใหม่ รวดเร็ ว มี ภาพและเสี ย ง สามารถใช้ผ่า น
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ได้ นอกจากนี้ การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อใหม่ยงั
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สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพราะเป็ นสื่ อที่ตนเองสะดวกและเคย
ชินมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี สอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2544) กล่าวว่า ผูร้ ับสารแต่ละ
คนจะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่ ตนเองสามารถจัดหามาได้ เลื อกสื่ อที่สอดคล้องกับความรู้ ความเชื่อ และ
ทัศนคติของตน เลือกสื่ อที่ตนสะดวก และเลือกสื่ อตามความเคยชิน
ทั้งนี้ รูปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวที่มีอย่างหลากหลาย ย่อมส่ งผลให้การเลือก
เปิ ดรับข่าวสารจากแต่ละสื่ อนั้น ย่อมไม่เหมือนกัน เพราะรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ละคนมี
ข้อจากัดและความกดดันจากสิ่ งแวดล้อมรอบข้างที่ไม่เหมื อนกัน ซึ่ งปั จจัยด้านบุคลิ กภาพและ
จิตวิทยาส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคมและกลุ่มอ้างอิง ล้วนแล้วแต่มีผลต่อ
การเปิ ดรับข่าวสารทั้งสิ้ น โดยธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกคนจะเปิ ดรับข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่มี
ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดให้บุคคลเลือกเปิ ดรับหรื อหลีกเลี่ยงข่าวสาร ส่ งผลให้เหตุผลในการเลือกรับ
สื่ อนั้นๆ ของแต่ละคนย่อมจะแตกต่างกันออกไป (ขวัญเรื อน กิติวฒั น์, 2531)
จากการเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่น พบว่า มีความใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ เลิศหญิง หิ รัญ
โร (2545) ซึ่ งศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรมการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของ
ผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดย กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้าทาย กลุ่มมีความสุ ขในชี วิต และกลุ่มห่ วงใยดูแล มี
การเปิ ดรั บสื่ อหลากหลายรู ปแบบ เช่ น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร อินเทอร์ เน็ ต ภาพยนตร์ โทรทัศน์
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีความใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ อรอุมา ศรี สุทธิพนั ธ์ (2545) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความคิ ด เห็ น และพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต กับ รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผูใ้ ช้
อินเตอร์ เน็ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความถี่ และระยะเวลาในการเปิ ดรั บสื่ อ
อินเตอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการดาเนินชีวิต
2) สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตเกือบทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เพียงบางส่ วน
คือ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข และ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบไอทีพา
เพลิ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วตลาดย้อ นยุ ค กล่ า วคื อ รู ป แบบ
การด าเนิ น ชี วิ ต แบบกายใจเป็ นสุ ข และ กลุ่ ม รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต แบบไอที พ าเพลิ น มี
พฤติกรรมไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค ส่ วนกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมะ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค ทั้งนี้ กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบ
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กายใจเป็ นสุ ขนั้นมีความสนใจเรื่ องการท่องเที่ยว ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ให้ชีวิต ใช้เวลา
ว่างโดยการพักผ่อนหรื อทากิจกรรมร่ วมกันภายในครอบครัว อีกทั้งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ให้ เ หตุ ผ ลว่ า สาเหตุ ที่ เ ดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วตลาดย้อ นยุ ค นั้ นเพื่ อ ต้อ งการพัก ผ่ อ นและหา
ประสบการณ์ ใหม่ๆ ซึ่ งตรงกับลักษณะของนัก ท่องเที่ ยวกลุ่ มนี้ เพราะฉะนั้นคนกลุ่ มนี้ จึงนิ ย ม
เดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วยัง สถานที่ ต่ า งๆ เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้แ ละมี เ วลามากพอ ซึ่ งกลุ่ ม รู ป แบบ
การดาเนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข นั้น มัก จะเป็ นกลุ่ มคนที่ มีค รอบครั วแล้วหรื ออาจจะยัง ไม่ มี
ครอบครัว แต่ให้ความสาคัญกับครอบครั วเป็ นอย่างแรก เพราะฉะนั้นการเลื อกสถานที่ที่จะไป
ท่องเที่ ย วนั้น จะต้องเป็ นสถานที่ ที่เหมาะสาหรั บ ทุ ก วัย คื อ วัย เด็ก วัย รุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัย
ผูส้ ู ง อายุ นอกจากจะเหมาะกับ ทุ ก วัย แล้ว ควรเป็ นสถานที่ ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ประสบการณ์ และ
ความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นควบคู่กนั ด้วย นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบ
กายใจเป็ นสุ ขจึงเหมาะต่อการไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค สอดคล้องกับแนวคิดของ Berkman et al.
(1997) อธิ บายว่า ความสัมพันธ์ของคนที่มีต่อผูอ้ ื่นในสังคมที่ตนอาศัยอยู่น้ นั จะมีผลต่อรู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตของคนๆ นั้น นอกจากนี้ รูปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนๆ นั้น ยังแสดงให้เห็ นถึ ง
พฤติ กรรมที่ท าหรื อให้ความสนใจ ซึ่ งรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนั้นมี หลากหลายรู ป แบบ ที่ เป็ น
เช่นนั้นเพราะว่า คนที่เติบโตมาจากครอบครัวเดี ยวกัน สภาพแวดล้อมเดี ยวกัน กิจกรรมที่ทาและ
ความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง คล้ า ยๆ กัน แต่ จ ะไม่ เหมื อนกันหมดทุ ก อย่า ง เพราะรู ป แบบ
การดาเนิ นชี วิตของคนหนึ่ งคนนั้น มีปัจจัยการดาเนิ นชี วิตที่ไม่เหมือนกัน สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Hawkins et al.
(1998) อธิ บายว่า ปั จจัยการดาเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภค มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งจะ
ส่ งผลไปยังพฤติ กรรมการซื้ อและการบริ โภคที่แตกต่างกันของแต่ละคน ขึ้นอยู่ว่าความต้องการ
และประสบการณ์ เ ดิ ม ของผูบ้ ริ โ ภคคนนั้น เป็ นแรงเสริ ม ทางบวกหรื อทางลบ นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับ พัฒนาการตามช่ วงวัย เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ช่วงอายุระหว่า ง
20 – 30 ปี ซึ่ งอยู่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น Havighurst (1972) อธิ บายไว้ว่า วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นจะมี
พัฒนาการเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสมาชิ กในครอบครัวและสังคม เรี ยนรู้ที่จะบริ หารบ้านและ
รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ภายในบ้าน มีบทบาทการเป็ นบิดามารดา และเข้ากลุ่มกับสังคมที่มีความ
สนใจหรื อลักษณะที่คล้ายกัน Erikson (1963) วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นจะหล่ อหลอมเอกลักษณ์ ของ
ตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่น พร้อมที่จะสนิ ทสนมกับผูอ้ ื่นและรักษาความสัมพันธ์น้ นั ไว้ การทากิจกรรม
ร่ วมกัน จึ ง เป็ นกิ จกรรมที่ จะได้เรี ย นรู ้ และปรั บ ตัวให้ เข้า กับ ผูอ้ ื่ น นอกจากนี้ ย งั สอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ Lantos (2011) ปั จจัยทางจิ ตวิท ยามี ผ ลกระทบต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต จาก
ผลกระทบดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้
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กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบไอทีพาเพลิน เป็ นรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนรุ่ นใหม่
ที่ใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บมี เวลาอย่างจากัด จึ งใช้ประโยชน์จากสื่ อใหม่เพื่อค้นหาความรู ้ ขอ้ มูลต่างๆ
(ปณิ ศา มีจินดา, 2553) ผูบ้ ริ โภคจึงมักค้นหารายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นผ่านเว็บไซต์หรื อ
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อี ก ทั้ง สอบถามประสบการณ์ ต รงจากผู ้ที่ เ คยไปท่ อ งเที่ ย วสถานที่ เ หล่ า นั้น
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนกลุ่มนี้ มักจะใช้เวลาว่างสนทนากับเพื่อน
หรื อคนรู้จกั ผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสังคมเสมือนจริ ง กล่าวคือ เป็ นสังคมที่คนที่
รู ้จกั กันสามารถพูดคุยกัน หรื อได้พบเจอเพื่อนใหม่จากคนที่มีความชอบคล้ายกัน ชอบทากิจกรรม
ที่ ค ล้า ยๆ กัน คุ ณสมบัติพิ เศษของสื่ อใหม่ คื อ สามารถแบ่ ง ปั นรู ปภาพของตนเองให้ผูอ้ ื่ นเห็ น
หลัง จากนั้นผูท้ ี่ เห็ นรู ป ภาพเหล่ านั้นสามารถที่ จะแสดงความคิ ดเห็ น แหล่ ง ที่ ม าของข้อมู ล นั้น
นอกจากจะเป็ นคนที่เรารู้ จกั แล้ว ยังสามารถเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลทั้งต่อตัวเราหรื อต่อคนในสังคม
ได้ เราเรี ยกคนเหล่านี้ ว่า “กลุ่มอ้างอิง” จากลักษณะดังกล่าวผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า เป็ นลักษณะการ
สื่ อสารแบบบอกต่อ (Viral Marketing) คือ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร โดยใช้คนเป็ นสื่ อกลางใน
การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ประกอบกับนาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อใหม่ ทาให้การกระจาย
ข่าวสารบนสื่ อออนไลน์สะดวกและรวดเร็ วมากขึ้ น โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอบว่า
รู ป ภาพบรรยากาศและสิ่ ง แวดล้อมของตลาดย้อนยุค และข้อมู ล จากเพื่ อ นในสั ง คมออนไลน์
สามารถดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค ซึ่ งจากข้อมูลเหล่านี้ ผรู ้ ับสารจะมีความเชื่ อถือในข้อมูล
มาก เพราะเป็ นข้อมูลที่ตนได้รับจากคนที่ตนเองรู้จกั ซึ่ งไม่ใช้นกั การตลาด เพราะหากเป็ นข้อมูลที่
ได้จากนักการตลาด นักท่องเที่ยวจะรู ้ สึกว่านักการตลาดกาลังขายสิ นค้าอยู่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Wertime และ Fenwick (2551) สื่ อใหม่ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าข้อมูลนั้น ผูบ้ ริ โภคสร้างขึ้นและ
ควบคุมเนื้อหาได้ไม่ใช่นกั การตลาดเหมือนสื่ อดัง่ เดิม
กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝั กใฝ่ ธรรมะ คนกลุ่มนี้ มีลกั ษณะให้ความสุ ข
ทางใจมากกว่าความสุ ขทางกาย ปฏิบตั ิตนตามจารี ตประเพณี ที่ถูกสั่งสอนมา ยึดหลักคาสอนของ
ศาสนาเป็ นแนวทางในการด าเนิ น ชี วิต กิ จ กรรมที่ ท าในวัน หยุ ด หรื อ ให้ ค วามสนใจจึ ง มัก จะ
เกี่ ยวข้องกับศาสนาด้วย เช่ น ทาบุญตักบาตรที่วดั ในวันหยุด หรื อการท่องเที่ยวเชิ งศาสนา เช่ น
การทาบุญไหว้พระ 9 วัด การเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมาก
มีความวุน่ วายจึงไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาแหง วิสุทธางกูร
(2548) อธิ บายคนกลุ่ มนี้ ว่าเป็ นพวกศานติ นิยม (Pacifism) ให้ความสาคัญกับความสงบภายใน
จิตใจมากกว่าความสุ ขทางกาย เมื่อเป็ นเช่นนี้ น่าจะเป็ นเพราะสาเหตุน้ ี ส่ งผลให้คนกลุ่มนี้ ไม่ค่อย
เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝั กใฝ่ ธรรมะ จึงไม่
น่าจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
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3) สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับข่าวสารมี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการวิจยั พบว่า การเปิ ดรั บ ข่า วสารของนัก ท่องเที่ ย วชาวไทย มี ค วามสั มพันธ์ ก ับ
พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุค ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้เพียงบางส่ วน กล่ าวคื อ
การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและสื่ อใหม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุค และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ยกเว้น การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิจและสื่ อบุคคล
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เป็ นเช่นนี้
เพราะคุณสมบัติของสื่ อมวลชนและสื่ อใหม่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้มากกว่า
สื่ ออื่นๆ สื่ อมวลชนนั้นมีคุณสมบัติสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างและครอบคลุมแทบทุก
พื้นที่ โดยมี สื่อมวลชนแทบจะทุกพื้นที่ ในประเทศไทย การส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อมวลชนจึ ง
มัน่ ใจได้ว่า คนส่ วนใหญ่ จ ะเกิ ดการรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ ข้อมู ล ข่ า วสารที่ ส่ ง ออกไป อี ก ทั้ง สื่ อ มวลชน
ประเภทโทรทัศน์น้ นั เป็ นสื่ อที่มีรูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งภาพและเสี ยง ช่ วยให้ดึงดูด
ความสนใจและกระตุน้ ให้เกิดึวามรู ้สึกร่ วมได้ดีกว่าสื่ ออื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ อโทรทัศน์ ผูร้ ับสารไม่จาเป็ นต้องจดจ่อกับการเปิ ดรับสารเพียงอย่างเดียว แต่ยงั สามารถทา
กิจกรรมอื่นร่ วมกันอีกด้วย นี้ จึงเป็ นข้อดี ของสื่ อมวลชนที่ทาให้สื่อประเภทนี้ มีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นที่นิยมสู งอยูเ่ สมอ นอกจากนี้เนื่องจากสื่ อมวลชนเป็ นสื่ อดัง่ เดิมที่ใช้มายาวนาน ไม่ซบั ซ้อนต่อ
การใช้งานและเปิ ดรับ อีกทั้งคนส่ วนใหญ่ยงั เปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนเป็ นหลัก ทาให้กลุ่มคน
บางกลุ่มยังคงเปิ ดรับเฉพาะสื่ อประเภทนี้ เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุจะเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อที่ตนเอง
เกิดความเคยชินและสะดวกต่อการใช้งาน คนกลุ่มนี้ ไม่ค่อยเปิ ดรับจากสื่ อใหม่เพราะต้องเรี ยนรู ้สิ่ง
ที่ตนไม่มีความคุน้ เคย รู ้สึกใช้งานยาก (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2544; เลิศหญิง หิ รัญโร, 2545)
คุณสมบัติของสื่ อใหม่น้ นั เป็ นสื่ อที่มีท้ งั ภาพและเสี ยงทาให้ดึงดูดความสนใจได้ง่าย ใช้
งานที่ไหนหรื อเวลาใดก็ได้ เป็ นสื่ อที่มีความสะดวกและรวดเร็ ว คนจานวนมากสามารถเห็นข้อมูล
ข่าวสารได้ นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก
เปิ ดรั บ ข้อมู ล ข่ า วสารผ่า นสื่ อใหม่ ม ากที่ สุ ด อี ก ทั้ง ในปั จจุ บ นั การนาเสนอข้อ มู ล ข่ า วสารนั้น มี
การเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตัวของสื่ อมวลชนมากขึ้ น จากเดิ ม ในอดี ต ข้อมู ล ที่ เ กี่ ย วกับ สถานที่
ท่องเที่ ยวหรื อแม้กระทัง่ รู ปภาพของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ จะอยู่ในรู ปแบบของสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ น
หลัก เช่น คู่มือการท่องเที่ยว วารสารท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย แต่ในปั จจุบนั
สื่ อต่า งๆ มี ก ารปรั บตัวให้กบั ยุค สมัย มากขึ้ น จึ งเปลี่ ย นรู ป แบบการนาเสนอจากที่ เคยอยู่ในสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ม าอยู่ ใ นเว็บ ไซต์ ม ากขึ้ น ทั้ง ๆ ที่ ข ้อ มู ล เหล่ า นั้ น เป็ นข้อ ความเดี ย วกัน หรื อได้ จ าก
แหล่งข้อมูลเดียวกัน ที่เป็ นเช่นนี้เพราะการนาเอาข้อดีของการพัฒนาของเทคโนโลยีแบบดิจิตอลมา

102
ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และพัฒนาการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (Rogers, 1973) อีก
ทั้งการทางานของเว็บไซต์ระบบเว็บ 2.0 ในปัจจุบนั มีความสาคัญมากขึ้น จนกลายเป็ นศูนย์รวมของ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่ อมโยงผ่านอินเทอร์ เน็ต (Wood and
Smith, 2005) ผูใ้ ช้สามารถสร้างข้อมูลเหล่านั้นขึ้นเองได้ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขข้อมูลหรื อแบ่งปั น
ข้อมูลได้ จากลักษณะของสื่ อทั้งสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น จึงเหมาะต่อการเลื อกใช้สื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ จุมพล รอดคาดี (2532) และ Rogers (1973) ได้
กล่ าวถึ ง สื่ อที่ มีประสิ ทธิ ภาพต้องสามารถกระตุ น้ ให้นักท่องเที่ ยวอยากรู ้ อยากเห็ นมี ความสนใจ
ข้อมูลข่าวสารที่กระจายออกไป สามารถโน้มน้าวใจให้นกั ท่องเที่ยวที่เห็นข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น
เกิดความต้องการอยากไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนั้น และเดินทางไปท่องเที่ยวในที่สุด
นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง
20 – 30 ปี ซึ่ งเป็ นคนรุ่ นใหม่ มีการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อใหม่เป็ นประจา มีลกั ษณะติดตาม
ข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากสังคม จะเห็นได้วา่ การท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุคเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ ยวชนิ ดหนึ่ งที่ ไ ด้รับความสนใจจากนักท่ องเที่ ย วอย่างมาก
สัง เกตได้จ ากเกิ ด สถานที่ ท่ องเที่ ย วรู ป แบบนี้ แทบทุ ก ภาคของประเทศไทย ทั้ง ที่ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวแบบดัง่ เดิมและแบบที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นใหม่ ทาให้การท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคเป็ นที่ได้รับ
ความสนใจจากคนกลุ่ ม นี้ นอกจากนี้ คนกลุ่ ม นี้ ยัง เป็ นกลุ่ ม คนที่ เ ติ บ โตมาในสั ง คมที่ มี
การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ค่อนข้างสู งและรวดเร็ ว การที่คนกลุ่มนี้ ได้เห็นหรื อสัมผัสกับวิถี
ชี วิตหรื อวัฒนธรรมของคนในอดีตจึงเป็ นสิ่ งที่แปลงใหม่และน่าตื่นเต้น เพราะการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคนั้น มีจุดขายอยูท่ ี่การกระตุน้ ความทรงจา อารมณ์ ความรู ้สึกที่มีในอดีต อาจจะเป็ นรู ปภาพ
ข้าวของเครื่ องใช้ บรรยากาศการตกแต่งร้าน อาหาร เป็ นต้น อนุชิต เที่ยงธรรม (2546)
สิ่ ง เหล่ า นี้ เองที่ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วรู ้ สึ ก ประทับ ใจ การใช้ สื่ อ ใหม่ ใ นการสื่ อ สารกับ
นักท่องเที่ยวที่เป็ นวัยรุ่ นจึงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยว
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5.5 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
5.5.1 ภาครัฐ
1) จากการทาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดิ นทางไปท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุคส่ วนใหญ่ มีการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อโทรทัศน์ เพราะเป็ น
สื่ อที่ มีท้ งั ภาพและเสี ย ง อี กทั้ง ใช้ง านง่ า ยไม่วุ่นวาย หากกระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬาต้อง
การสื่ อสารกับนักท่องเที่ ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่ งท่องเที่ ยวประเภทตลาดย้อนยุค ควรเลื อก
สื่ อสารผ่านสื่ อโทรทัศน์ จะช่วยให้กระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2) เนื่ องจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดย้อนยุคเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์
อยู่ที่วิถีชีวิตของคนริ มแม่น้ า ประเพณี และวัฒนธรรมไทย จึงควรส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
คุ ณค่ า ความเป็ นไทย เพื่ อให้ลู ก หลานได้ซ าบซึ้ งและภู มิ ใ จที่ ไ ด้เกิ ดเป็ นคนไทย อี ก ทั้ง ยัง เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดิ นทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องสภาพภูมิอากาศ
เหมื อนแหล่ งท่องเที่ ยวประเภทอื่ นๆ รั ฐจึ งควรให้การสนันสนุ นประชาสัมพันธ์ และสื่ อสารกับ
นักท่องเที่ยวให้สามารถมาท่องเที่ยวได้ท้ งั ปี
5.5.2 ภาคธุรกิจ
1) จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อใหม่มากที่สุด ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยวควรให้ความสาคัญกับสื่ อใหม่ และไม่ได้จากัดเพียงแค่
ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเท่ า นั้ น แต่ ย ั ง เป็ นช่ องทาง ใ น
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกัน ตลอดจนสามารถทราบความต้อ งการและข้อ เสนอแนะจาก
นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ ว
2) ข้อมูลข่าวสารที่ ตอ้ งการเผยแพร่ แก่ นักท่องเที่ ยวนั้น ควรอยู่ในรู ปแบบอวัจน
ภาษา กล่ าวคื อ การใช้รูปภาพหรื อภาพถ่ า ยของนักท่องเที่ ย วหรื อภาพกิ จกรรมบรรยากาศของ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว แทนการใช้ ข ้อ ความประชาสั ม พัน ธ์ ส ามารถกระตุ ้น ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด
ความต้องการอยากมาเที่ยวสถานที่ ท่องเที่ ยวแห่ งนั้น ได้ดีกว่าการใช้ขอ้ ความเพื่อโฆษณา โดย
เผยแพร่ รูปภาพเหล่ านั้นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์และสื่ อบันเทิ งต่างๆ เช่ น ฉากในภาพยนตร์ หรื อ
ละคร รายการท่ อ งเที่ ย วทางช่ องฟรี ที วี เพื่ อ ให้ รู ป ภาพเหล่ า นั้นแพร่ ก ระจายได้อย่า งรวดเร็ ว
สามารถสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ นกั ท่องเที่ยวจะได้เห็นภาพบรรยากาศ
จากสถานที่จริ ง
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5.6 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
ควรมี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ สื่ อ เพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารไปยัง
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในมุมมองของนักการตลาดหรื อเจ้าของธุ รกิจตลาดย้อนยุค เพื่อพัฒนาข้อมูล
ที่ตอ้ งการเผยแพร่ และเลือกใช้สื่อได้สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ของนักท่องเที่ยว
ควรมีการศึ กษาเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุ มชน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ใน
การท่องเที่ยว และยังสามารถดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
ควรมีการศึกษาในเรื่ องกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทตลาดย้อนยุค
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพที่จะตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต
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แบบสอบถาม
เรื่ อ ง “รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร และพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วตลาดย้ อ นยุ ค
ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย”
คำชี้ แจง แบบสอบถำมชุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรวิจยั เพื่อกำรศึ กษำระดับปริ ญญำโท คณะนิ เทศศำสตร์ และ
นวัตกรรมกำรจัดกำร สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
ขอควำมกรุ ณำทุ กท่ำนตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริ ง เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรทำวิจยั และนำไป
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวตลำดย้อนยุคต่อไป โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 รู ปแบบกำรดำเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชำวไทย
ตอนที่ 3 กำรเปิ ดรับข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวตลำดย้อนยุค
ตอนที่ 4 พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวตลำดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชำวไทย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คำชี้แจง กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชำย
 หญิง
2. อำยุ..............ปี
3. ระดับกำรศึกษำ
 มัธยมศึกษำตอนต้นหรื อต่ำกว่ำ

 มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.

 อนุปริ ญญำ/ปวส.

4. อำชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษำ

 พนักงำนบริ ษทั เอกชน

 ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ

5. รำยได้ต่อเดือน
 ต่ำกว่ำ 10,000 บำท

 10,001 – 20,000 บำท

 20,001 – 30,000 บำท


ปริ ญญำตรี
สูงกว่ำปริ ญญำตรี
อื่นๆ....................
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย
รับจ้ำง
อื่นๆ....................
30,001 – 40,000 บำท
40,001 – 50,000 บำท
50,001 บำทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
คำชี้แจง กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมจริ งของผูต้ อบแบบสอบถำมต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบกำรดำเนินชีวติ ด้ำนกิจกรรมของผูต้ อบแบบสอบถำม

กิจกรรม
1. ทำกิจกรรมในวันหยุด
2. ทำกิจกรรมที่สำมำรถทำกับเพื่อนหรื อครอบครัว
3. พักผ่อนหย่อนใจโดยกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ
4. ไปท่องเที่ยวสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้กรุ งเทพในวันหยุด
5. ชอบท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ ที่ต่ำงจำกสภำพแวดล้อมใน
ทุกๆวัน
6. ชอบท่องเที่ยวไปยังสถำนที่ที่มีควำมเป็ นมำหรื อผูกพัน
กับอดีต
7. ชอบอ่ำนหนังสื อเกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว
8. ชมภำพยนตร์หรื อละครที่เคยโด่งดังในอดีต
9. ชอบดูรูปภำพในอดีต
10. พูดคุยกับเพื่อนถึงเรื่ องรำวในอดีต
11. ชอบทำนอำหำรหรื อขนมโบรำณ
12. สะสมของที่ระลึกที่ ได้จำกกำรเยือนสถำนที่ ท่องเที่ ยว
นั้นๆ
13. สะสมสิ่ งของเครื่ องใช้ที่พบเห็นได้ยำกในปั จจุบนั
14. สะสมโปสเตอร์ภำพยนตร์ หนังสื อ แผ่นเสี ยง ที่เคยโด่ง
ดังในอดีต
15. ใช้เวลำว่ำงในกำรท่องอินเทอร์ เน็ตเพื่อค้นหำสถำนที่
ท่องเที่ยวใหม่ๆ

ทำ
ทำบ้ำง
ทำเป็ น
ค่อนข้ำง ไม่ทำ
ประจำ
บ่อย
บ้ำง

ทำ
นำนๆ
ครั้ง

ไม่ทำ
เลย
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบกำรดำเนินชีวติ ด้ำนควำมสนใจของผูต้ อบแบบสอบถำม
ควำมสนใจ
1. ท่ำนให้ควำมสำคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก
2. ท่ำนชอบทำกิจกรรมร่ วมกับครอบครัว
3. ท่ำนชอบท่องเที่ยวในวันหยุด
4. กำรท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พัก ผ่อ นเป็ นกิ จ กรรมที่ ท่ ำ นให้
ควำมสำคัญ
5. ท่ำนสนใจกำรแก้ไขปั ญหำสิ่ งแวดล้อม
6.
ท่ ำ น ใ ห้ ค ว ำ ม ส ำ คั ญ กั บ ก ำ ร ดู แ ล รั ก ษ ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
7. ท่ ำนติ ดตำมอินสตรำแกรมเพื่อติ ดตำมคนในวงกำร
บันเทิง
8. ท่ำนชอบแต่งตัวสไตล์วนิ เทจ
9. ท่ำนสนใจเรื่ องที่กำลังอยูใ่ นกระแสนิยม
10. ท่ำนชอบเลียนแบบบุคคลที่ท่ำนชื่นชอบ
11. ท่ำนติดตำมข่ำวสำรจำกสื่ อต่ำงๆ เสมอ
12. ท่ำนมักหำข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
13.ท่ ำ นใช้ เ วลำว่ ำ งส่ ว นใหญ่ คุ ย กับ เพื่ อ นทำง Social
Media
14. ท่ำนชอบเดินห้ำงสรรพสิ นค้ำในวันหยุดหรื อหลังเลิก
งำน
15. ท่ ำ นมัก จะดู ข ้อ มู ล สิ น ค้ำ ทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต ก่ อ น
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ำเสมอ

มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบกำรดำเนินชีวติ ด้ำนควำมคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถำม

ควำมคิดเห็น
1. กำรออกไปท่องเที่ยวคือกำรให้รำงวัลแก่ตวั เอง
2. สิ่ งของเครื่ องใช้ในอดีตมีควำมสำคัญในปั จจุบนั
3. กำรใช้เวลำอยูก่ บั ธรรมชำติคือเวลำที่มีค่ำมำก
4. วิถีชีวติ ของชุมชนคือมรดกตกทอดจำกบรรพบุรุษ
5. วิถีชีวติ ของคนไทยผูกพันกับวัด
6. วิถีชีวติ ของคนไทยในอดีตไม่แตกต่ำงกับปั จจุบนั
7. วัฒนธรรมตะวันตกส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ไทย
8. งำนศิลปะ ดนตรี ภำพนยตร์ คือสิ่ งสะท้อนควำมคิดของคนใน
สังคม
9. ศำสนำสำมำรถกล่อมเกลำให้คนเป็ นคนดีของสังคม
10. ตลำดน้ ำคือวิถีชีวติ รู ปแบบหนึ่งที่ควรได้รับกำรอนุรักษ์ไว้
11. วิถีชีวติ ของคนในแต่ละภำคไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั ภูมิประเทศ
และภูมิอำกำศของแต่ละท้องถิ่น
12. วัฒนธรรมที่ หลำกหลำยของแต่ละภำค เป็ นสิ่ งยืนยันบรรพ
บุรุษไทยมีมำยำวนำน
13. ประเทศไทยเป็ นจุดหมำยกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว
14. ประเทศไทยมีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย
15. เมืองไทย เมืองยิม้

เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่ำงยิง่

เฉยๆ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่ำง
ยิง่
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ตอนที่ 3 การเปิ ดรับข้ อมูลข่ าวสารการท่ องเทีย่ วตลาดย้ อนยุค
คำชี้แจง กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด
สื่ อ

สูงมำก

สูง

ปำน
กลำง

สื่อมวลชน
1. โทรทัศน์
2. วิทยุ
3. หนังสื อพิมพ์
4. นิตยสำร/วำรสำร
5. ภำพยนตร์
สื่อเฉพาะกิจ
6. ป้ ำยโฆษณำ โปสเตอร์
7. แผ่นพับ โบรชัวร์
8. นิทรรศกำรท่องเที่ยว
9. คู่มือกำรท่องเที่ยว
สื่อบุคคล
10. ครอบครัว เพื่อน
11. บริ ษทั นำเที่ยว
12. เจ้ำหน้ำที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13. CALL CENTER 1672
สื่อใหม่
14. อินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการท่องเทีย่ วตลาดย้ อนยุค
คำชี้แจง กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด
1. ท่ำนเดินทำงมำเที่ยวตลำดย้อนยุคเป็ นจำนวนกี่ครั้ง
 1 ครั้ง/ปี
 2 ครั้ง/ปี
 3 ครั้ง/ปี
 4 ครั้ง/ปี
 มำกกว่ำ 4 ครั้ง/ปี

น้อย

น้อย
มำก
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2. ท่ำนเห็นข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยวตลำดย้อนยุคจำกสื่ อต่ำงๆ แล้วจึงตัดสิ นใจมำเที่ยวใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
3. ท่ำนคิดว่ำปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสิ นใจมำเที่ยวตลำดย้อนยุค (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ปำน
ปั จจัย
สูงมำก
สูง
น้อย
กลำง
ต้องกำรพักผ่อน
ต้องกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็ นประโยชน์
ต้องกำรหำประสบกำรณ์ใหม่ๆ
ต้องกำรเรี ยนรู ้สภำพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต้องกำรพบปะผูค้ นใหม่ๆ
กำรรับสำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวย้อนยุคจำกสื่ อต่ำงๆ
อื่นๆ (โปรดระบุ........................)

น้อย
มำก

4. ท่ำนคิดว่ำข้อมูลใดจำกสื่ อต่ำงๆ ดึงดูดใจให้ท่ำนมำเที่ยวตลำดย้อนยุค
สื่ อต่ำงๆ

สูงมำก

สูง

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
มำก

ข้อมูลจำกเพื่อนในสังคมออนไลน์
ภำพบรรยำกำศและสิ่ งแวดล้อมของตลำดย้อนยุค
ภำพวัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น
ภำพอำหำรและสิ นค้ำพื้นบ้ำนในตลำดย้อนยุค
ภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของตลำดย้อนยุค
อื่นๆ (โปรดระบุ........................)
5. ในอนำคตท่ำนคิดว่ำจะกลับมำเที่ยวตลำดย้อนยุคอีกหรื อไม่
 กลับ
 ไม่กลับ
6. ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวชุลีพร ธานีรัตน์
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