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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การรับรู ้
ความน่าเชื่อถือและความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษารู ปแบบการจัดการของบริ ษทั นําเที่ยวในตอบสนองต่อข้อมูลจากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือ
ว่าเป็ นอย่างไร โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้รูปแบบ
การวิจยั เชิงปริ มาณโดยการสํารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บข้อมูลการวิจยั ควบคู่กบั การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั นําเที่ยว
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรที่ทาํ การสํารวจส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพ
โสด มีอายุระหว่าง 26-30 ปี โดยเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
15,000 ถึง 30,000 บาทและเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ทั้งนี้ กลุ่มประชากรที่ทาํ การสํารวจใช้เวลา
ในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 วัน มากที่สุด โดยใช้ช่วงเวลาในการแสดงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ไม่แน่นอนมากที่สุดและใช้ช่วงเวลาระหว่าง
18.01 -20.00 น. ในการแสดงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มากที่สุด อีกทั้งในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 ชัว่ โมงต่อครั้งเพื่อการแสดงหา
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมากที่สุด โดย
เลือกแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก www.pantip.com มากที่สุด อีกทั้งจากข้อมูลการศึกษา
ยังพบว่า กลุ่มประชากรในการศึกษามีการแสวงหาข่าวสารฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง กลุ่ม

(4)
ประชากรในการศึ ก ษามี ก ารรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ จากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ เมื่ อทํา การสัมภาษณ์ ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญพบว่า มุ มมองจากผูบ้ ริ ห าร
บริ ษ ัท นํา เที่ ย วขนาดใหญ่ เ ห็ น ว่ า การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต นั้น ใช้
งบประมาณในการลงทุ น ตํ่า และสามารถทํา ให้ท ราบถึ ง ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคได้ง่ า ยขึ้ น
ในขณะที่บริ ษทั ที่มีขนาดเล็กมีความเห็นว่าการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น
ก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ บริ ษทั นําเที่ยวขนาดใหญ่เลือกจํากัดวง
ของการถ่ายทอดข้อมูลด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากด้านลบโดยการออกนโยบายถึงบุคคลากร
ภายในองค์กรไม่ให้ตอบสนองหรื อขยายข้อมูลลอกไป แต่ หากเป็ นข้อมูลด้านบวกก็จะทําการ
สื่ อสารกันภายในองค์กรเพื่อยกย่องความดีงามและถือให้เป็ นแบบอย่าง อีกทั้งบริ ษทั นําเที่ยวขนาด
ใหญ่ยงั เชื่อว่าหากเกิดข้อมูลด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากผูบ้ ริ โภค
ไม่ว่าในด้านบวกหรื อด้านลบก็ตาม ล้วนส่ งผลกระทบต่อองค์กรทั้งสิ้ น โดยองค์กรขนาดใหญ่น้ นั
เลือกใช้วิธีการสร้างฐานสมาชิก (Fan Club) เนื่ องจากเชื่อว่าบริ ษทั มีฐานลูกค้าที่เหนี่ ยวแน่นและ
จงรักภักดีอยู่ ในขณะที่องค์กรขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่ได้มีจาํ นวนลูกค้ามาก เลือกใช้วิธีการรักษาคุณภาพ
การบริ การ เนื่องจากยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรเท่าไรนัก
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The objectives of this research is to (1) examine the relationship between consumer
information seeking behaviors on electronic word of mouth (WOM), perceived credibility and
purchasing intention toward travel program, (2) investigate how travel agency respond to EWOM. Mixed method were employed in this study. Two key informants who at that time were
working as managers in travel agency and 400 respondents were interviewed. The questionnaires
consist of 4 sections including demographic factor, information seeking on E-WOM, perceived
credibility and customers purchasing intention on travel program.
The results showed respondents seek information on online media 1 to 2 days per week
between 6.01 pm. until 8.00 pm. The most famous website is www.pantip.com1 Moreover,
demographic factors including income, occupation, education significantly affected purchasing
intention. Information seeking behaviors on E-WOM are significantly related with perceived
credibility and customer’s purchasing intention.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมธุรกิจบริ การรู ปแบบหนึ่ งที่มีความสาคัญเป็ นอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกิ จของโลก ด้วยตัวเลขด้านการท่องเที่ ยวทัว่ โลกแสดงให้เห็ นว่าอัตราการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวทัว่ โลกสู งขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2556 หรื อมีมากถึง 1,087 ล้านคน เมื่อเที่ยบ
กับปี 2555 ที่มีเพียงแค่ 1,000 ล้านคนเท่านั้น อีกทั้งในจานวนนี้นกั ท่องเที่ยวได้สร้างเม็ดเงินสะพัด
สู งถึง 1,159 ล้านเหรี ยญสหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีเพียง 1,078 ล้านเหรี ยญเท่านั้น ในด้านของ
ประเทศไทยเองก็ได้หนั มาให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเช่นกัน ด้วยการท่องเที่ยวนั้น
เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการหมุนเวียนรายได้ของประเทศที่สูงถึงหลายล้านบาทต่อปี หน่ วยงาน
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องจึงไม่ได้ละเลยที่จะให้ความสาคัญเกี่ยวกับกับเรื่ องของการท่องเที่ยว

ภำพที่ 1.1 แผนภาพแสดงจานวนนักท่องเที่ยวและอัตราเงินสะพัดของการท่องเที่ยวทัว่ โลก
แหล่งทีม่ ำ: The World Tourism Organization, 2014.
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รายได้ที่เกิ ดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทย ระหว่างเดื อน
มกราคม – เดือนธันวาคม ปี 2556 มีสูงถึง 1,171,651.42 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2557) อีกทั้งจานวนอัตรานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของปี 2556 มี
จานวนถึง 26,735,583 ราย ซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.60 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา รวมถึงการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงมกราคม–กันยายนของปี ที่ขยายตัวถึงร้อยละ
23 ทั้งนี้ ผลการสารวจชี้ ให้เห็ นว่านักท่องเที่ยวชาวจี นยังคงเป็ นเจ้าตลาดที่มีการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวสูงสุ ดเป็ นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 93 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556)
ตำรำงที่ 1.1 สรุ ปจานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนมกราคม– ธันวาคม ปี
2556
จำนวนนักท่ องเที่ยวที่เดินทำงเข้ ำมำ
2013
2012
%
เอเชียตะวันออก 16,078,963 12,525,214 +28.37
ยุโรป
6,307,503 5,650,222 +11.63
อเมริ กา
1,170,642 1,088,433 +8.05
เอเชียใต้
1,346,462 1,286,861 +4.63
โอเชียน่า
1,040,420 1,046,755 -0.61
ตะวันออกกลาง 627,435
605,477
+3.63
แอฟริ กา
164,158
155,941
+5.27
รวมทั้งสิ้ น
26,735,583 22,353,903 +19.60
ภูมิภำค

แหล่งทีม่ ำ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557.

รำยได้ จำกนักท่ องเที่ยว(ล้ำนบำท)
2013
2012
%
512,478.17 387,573.78 +32.23
414,875.74 363,707.57 +14.07
78,753.09
71,397.38 +10.30
49,664.96
47,705.91 +5.50
70,201.44
70,154.50 +0.07
36,6494.19 34,920.91 +4.51
9,183.83
9,098.31 +0.94
1,171,651.42 983,928.36 +19.08

3
ตำรำงที่ 1.2 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจาแนกตามสัญชาติที่เดือนทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยระหว่างปี 2554-2556 (เน้นเฉพาะทวีปเอเชีย)

ภูมิภำค /
ประเทศ
เอเชีย
ตะวันออก
อาเซียน
บรู ไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
เวียดนาม
จีน
ฮ่องกง
เกาหลี
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
อื่นๆ

2013
(มกรำคม-ธันวำคม)
จำนวน

%
สั ดส่ วน

16,078,631

60.14

2012
(มกรำคม-ธันวำคม)
%
จำนวน สั ดส่ ว
น
12,525,214 56.03

7,384,631
14,304
468,366
589,079
1,106,080
2,996,071
172,374
326,245
924,811
787,301
4,705,173
581,871
1,297,200
1,537,979
503,157
68,952

27.62
0.05
1.75
2.20
4.14
11.21
0.64
1.22
3.46
2.94
17.60
2.18
4.85
5.75
1.88
0.26

6,281,153
10,459
423,642
447,820
975,999
2,554,397
129,385
289,566
831,215
618,670
2,786,860
473,666
1,163,619
1,373,716
394,225
51,975

28.10
0.05
1.90
2.00
4.37
11.43
0.58
1.30
3.72
2.77
12.47
2.12
5.21
6.15
1.76
0.23

2014
(มกรำคม-ธันวำคม)
%
จำนวน
สั ดส่ ว
น
10,345,866 53.80
5,594,577
7,471
265,903
370,795
891,950
2,500,280
110,671
268,375
682,364
496,768
1,721,247
411,834
1,006,283
1,127,893
447,610
36,422

29.09
0.04
1.38
1.93
4.64
13.00
0.58
1.40
3.55
2.58
8.95
2.14
5.23
5.87
2.33
0.19

%
(เปรียบเทียบปี :ปี )
จำนวน

%
สั ดส่ วน

+28.37

+21.06

+17.57
+36.76
+10.56
+31.54
+13.33
+17.29
+33.23
+12.67
+11.26
+27.26
+68.83
+22.84
+11.48
+11.96
+27.63
+32.66

+12.27
39.99
+59.32
+20.77
+9.42
+2.16
+16.91
+7.90
+21.81
+24.54
+61.91
+15.01
+15.64
+21.79
-11.93
+42.70

แหล่งทีม่ ำ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556.
ทั้งนี้ ผลสารวจพฤติกรรมการเดิ นทางท่องเที่ยวของชาวไทยโดยสานักงานสถิติแห่ งชาติ
ร่ วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสารวจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศปี 2557 โดยใช้ขอ้ มูลการสารวจจากประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปทัว่ ประเทศ
โดยใช้วิธีการส่ งเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่ งชาติออกไปทาการสัมภาษณ์สมาชิกที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไปในครั ว เรื อนส่ วนบุ คคลตัวอย่าง ครั วเรื อนละ 1 ราย โดยปฏิ บตั ิ งานพร้ อมกับการสารวจ

4
ภาวะการทางานของประชากรช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 ซึ่ งรายละเอียดบทสัมภาษณ์มี
ความเกี่ยวกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ งเป็ นการชัว่ คราวภายในประเทศ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน พบว่า ในปี 2556 มีจานวนประชากรที่เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ64.7 จากประชากรสารวจ จานวน 63,060 ราย ในขณะที่ปี 2555 มีผเู ้ ดินทางท่องเที่ยวเพียง
ร้อยละ 57.8
70
60
50

ปี 2552

40

ปี 2553

30

ปี 2554
ปี 2555

20

ปี 2556

10
0

ไม่ เดินทำง*

เดินทำง

ภำพที่ 1.2 แผนภูมิจาแนกร้อยละการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรอบปี 2551– ปี 2556 ของ
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
แหล่งทีม่ ำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557.
หมำยเหตุ: *ไม่เดินทาง หมายถึง ไม่มีการเดินทางข้ามจังหวัด
สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวในปี 2556 ได้ให้เหตุผลในการเลือกที่จะไม่เดินทางด้วย
5 เหตุผลแรกว่า
1. ไม่มีเวลาว่าง ร้อยละ 55.4
2. ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสาหรับการทางาน ร้อยละ 45.7
3. ไม่ชอบการเดินทาง ร้อยละ 39
4. สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ร้อยละ 32.2
5. มีปัญหาสุ ขภาพ ร้อยละ 25.2

5
ตำรำงที่ 1.3 จาแนกร้อยละเหตุผลที่ประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปที่ไม่เดินทางท่องเที่ยวใน
รอบปี 2556
เหตุผลทีไ่ ม่ เดินทำงท่ องเทีย่ ว
ไม่มีเวลาว่าง
ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสาหรับการเดินทาง
ไม่ชอบการเดินทาง
สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
มีปัญหาด้านสุขภาพ
ราคาน้ ามันสูง
ไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
ปัญหาความวุน่ วายทางการเมือง
ขาดข้อมูลในการตัดสิ นใจและอื่นๆ

ร้ อยละ
55.4
45.7
39.0
32.2
25.2
13.8
10.05
7.5
3.1

แหล่งทีม่ ำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557.
หมำยเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกถึงประชากรที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศพบว่า ประชากรเลือก
เดิ นทางไป ท่ องเที่ ยวใ นพื้ นที่ ภาค กลางมากที่ สุ ดถึ งร้ อย ละ 34.2 รองลงมาคื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30.4 และภาคตะวันออก ร้อยละ 18.2 ตามลาดับ

6
ตำรำงที่ 1.4 จาแนกร้อยละภาคที่ประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปที่เดินทางท่องเที่ยวในรอบ
ปี 2556
ภำคทีเ่ ดินทำงไปท่ องเที่ยว*
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล**
ภาคกลาง***
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ร้ อยละ
17.2
34.2
18.2
15.7
12.8
30.4
12.8

แหล่งทีม่ ำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557.
หมำยเหตุ: * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
**ปริ มณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
***ภาคกลาง ไม่รวม กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ส่ วนสถิติการเดินทางของประชากรเพื่อการไปท่องเที่ยวยังภูมิภาคอื่นๆ ช่วงปี 2555-2556
เพิ่มขึ้นจาก 5,721,485 คนเป็ น 5,969,913 คน

7
ตำรำงที่ 1.5 จานวนประชากรชาวไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศปี 2555

จุดหมำย
ปลำยทำง
เอเชีย
ตะวันออก
อำเซียน
บรูไน
กัมพูชำ
อินโดนีเซีย
ลำว
มำเลเซีย
พม่ ำ
ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์
เวียดนำม
จีน
ฮ่ องกง
เกำหลี
ญีป่ ุ่ น
ไต้ หวัน
ประเทศอืน่
ในเอเชีย
ตะวันออก
ยุโรป
ออสเตรีย
เบลเยีย่ ม
เดนมำร์ ค
ฟิ นแลนด์
เยอรมัน
อิตำลี
รวมทั้งสิ้น

จำนวนกำรเดินทำง
+/จำนวน
(%)
4,674,719
6.42

จำนวนประชำกรชำวไทยที่เดินทำงไปยังต่ ำงประเทศปี 2555
(มกรำคม – ธันวำคม)
ระยะเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำย
กำรใช้ จ่ำยของนักท่ องเที่ยว
+/+/ดอลล่ำ /
+/+/ล้ำน
+/วัน
บำท/วัน
ล้ำนบำท
(%)
(%)
วัน
(%)
(%)
ดอลล่ำ
(%)
4.52
0.07
4,479.18 3.64
144.12
1.67
95,271
12.01 3,065.38 9.88

3,563,717
13,466
27,374
57,032
965,015
1,919,708
72,029
16,196
386,341
106,576
303,796
244,606
162,366
202,015
146,184
72,035

6.23
6.80
3.80
3.33
4.23
6.54
3.99
4.86
12.22
2.47
6.28
6.58
8.10
5.65
12.40
2.99

4.22
5.64
4.21
4.80
3.54
4.24
4.29
5.20
5.43
4.71
5.38
5.09
5.47
6.56
5.99
4.93

0.03
-0.30
-0.10
-0.08
-0.07
0.00
0.32
0.45
0.19
0.18
0.25
0.15
0.07
0.29
0.06
0.31

4,100.97
3,678.35
3,157.9
4,045.20
3,150.21
4,223.41
3,217.78
3,986.27
5,454.09
4,011.81
4,883.74
5,947.83
5,314.85
6,217.83
4,772.47
4,722.54

3.09
4.90
4.30
3.12
3.79
1.80
4.29
4.04
3.94
3.80
3.07
4.69
5.43
3.59
3.35
6.98

131.95
118.35
101.58
130.15
101.36
131.89
103.53
128.26
175.49
129.08
157.13
191.36
171.01
200.06
153.55
151.95

1.13
2.91
2.32
1.16
1.82
-0.13
2.31
2.06
1.98
1.83
1.11
2.71
3.44
1.63
1.39
4.95

61,674.05
278.95
363.85
1,107.39
10,761.57
34,376.71
994.31
335.27
11,431.73
2,013.82
7,982.08
6,799.36
4,720.35
8,239.98
4,178.99
1,677.13

10.29
6.38
5.75
4.81
6.09
8.45
17.19
19.42
20.87
10.59
14.88
14.97
15.45
14.51
17.34
17.58

8.98
8.98
11.71
35.36
346.25
1,106.07
31.99
10.80
368.14
64.79
256.82
218.77
151.88
265.12
134.46
53.96

4.42
3.81
3.81
2.83
4.07
6.39
14.95
17.14
18.58
8.49
12.69
12.79
13.26
12.33
15.12
15.35

520,080
36,897
209
37,252
17,526
96,818
21,893

4.34
4.50
11.76
3.46
1.92
4.47
7.57

8.12
6.58
7.15
7.97
8.11
7.82
6.85

0.49
0.17
0.61
0.42
0.30
0.41
0.35

5,793.52
5,275.30
5,184.26
5,203.47
4,969.54
6,022.34
5,622.88

5.52
5.99
5.02
3.69
4.55
5.92
5.73

186.41
169.73
166.80
167.42
159.90
193.77
180.92

3.52
3.98
3.03
1.72
2.57
3.91
3.72

24,466.37
1,280.75
7.75
1,544.90
706.35
4,599.61
843.25

17.18
13.69
28.31
13.25
10.66
16.78
19.85

787.41
0.25
0.25
49.71
22.73
146.71
27.13

14.95
25.00
25.00
11.11
8.55
14.56
17.55

5,721,485

6.01

5.14

0.12

4,687.81

4.05

150.83

2.08

137,861.37

12.94

4,435.69

10.80

แหล่งทีม่ ำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557.

8
ตำรำงที่ 1.6 จานวนประชากรชาวไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศปี 2556

จุดหมำย
ปลำยทำง
เอเชีย
ตะวันออก
อำเซียน
บรูไน
กัมพูชำ
อินโดนีเซีย
ลำว
มำเลเซีย
พม่ ำ
ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์
เวียดนำม
จีน
ฮ่ องกง
เกำหลี
ญีป่ ุ่ น
ไต้ หวัน
ประเทศอืน่
ในเอเชีย
ตะวันออก
ยุโรป
ออสเตรีย
เบลเยีย่ ม
เดนมำร์ ค
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อิตำลี
รวมทั้งสิ้น

จำนวนกำรเดินทำง
จำนวน
+/(%)
4,931,019
5.48

จำนวนประชำกรชำวไทยที่เดินทำงไปยังต่ ำงประเทศปี 2556
(มกรำคม – ธันวำคม)
ระยะเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำย
กำรใช้ จ่ำยของนักท่ องเที่ยว
วัน
+/บำท/วัน +/- ดอลล่ำ /
+/ล้ำนบำท
+/ล้ำน
+/(%)
(%)
วัน
(%)
(%)
ดอลล่ำ
(%)
4.44
-0.11 4,77.24
4.42 152.0
5.61 102,402.16 7.48
3,332.32 8.71

3,738,200
14,064
29,515
59,993
966,462
2,044,002
74,315
16,715
426,582
109,612
329,359
243,359
172,088
219,088
159,139
69,704

4.90
4.60
7.82
5.09
-0.16
6.47
3.17
3.20
10.42
2.85
8.35
8.35
5.99
5.99
8.86
-3.24

4.09
5.60
4.28
5.06
3.31
4.06
4.25
6.10
5.50
4.86
4.81
4.81
5.46
5.46
5.97
4.71

-0.13
-0.04
0.07
0.26
-0.23
-0.18
-0.04
0.90
0.07
0.15
-0.28
-0.28
-0.01
-0.01
-0.02
-0.22

4,280.63
3,819.14
3,296.05
4,19.55
3,272.60
4,317.03
3,33285
4,201.19
5,758.59
4,136.76
6,047.49
6,047.49
5,568.21
5,568.21
4,947.80
4,938.26

4.38
3.83
4.40
3.74
3.89
2.22
3.58
5.39
5.58
3.11
1.68
1.68
4.77
4.77
3.67
4.57

139.30
124.28
107.26
136.56
106.50
140.48
108.46
136.71
187.39
134.62
196.79
196.79
181.20
181.20
161.01
160.70

5.57
5.01
5.59
4.93
5.07
3.38
4.76
6.59
6.78
4.29
2.84
2.84
5.96
5.96
4.86
5.76

65,447.35
300.79
416.37
1,272.65
10,436.53
35,825.49
1,052.64
428.36
13,510.81
2,203.71
7,078.94
7,078.94
5,231.90
5,231.90
4,700.70
1,621.26

6.12
7.83
14.43
14.92
-3.02
4.21
5.87
27.59
18.08
9.43
4.11
4.11
10.84
10.84
12.48
-.3.33

2,129.75
9.79
13.55
41.41
339.62
1,165.81
34.25
13.94
439.66
71.71
230.36
230.36
170.25
170.25
152.97
52.76

7.33
9.02
15.71
16.22
-1.91
5.40
7.06
29.07
19.43
10.68
5.30
5.30
12.10
12.10
13.77
-2.22

522,229
37,716
189
38,061
17,560
35,524
98,642
22,057
5,969,913

0.41
2.22
-9.57
2.17
0.19
2.35
1.88
0.75
4.34

7.94
6.18
6.66
8.03
8.01
6.80
7.55
6.44
5.00

-0.18
-0.40
-0.49
0.06
-0.10
-0.08
-0.27
-0.41
-0.14

6,143.22
5,582.53
5,359.42
5,373.44
5,170.78
6,713.27
6,338.79
6,059.54
4,904.96

6.04
5.82
3.38
3.27
4.05
4.95
5.25
7.77
4.63

199.91
181.66
174.40
174.86
168.26
218.46
206.27
197.19
159.61

7.24
7.03
4.56
4.44
5.23
6.15
6.45
8.99
5.82

25,472.79
1,301.20
6.75
1,642.28
727.30
1,621.68
4,720.80
860.74
146,410.70

4.11
1.60
-12.90
6.30
2.97
6.16
3.54
2.07
6.20

828.92
42.34
0.22
53.44
23.67
52.77
153.62
28.01
4,764.42

5.30
2.74
-12.00
7.50
4.14
7.37
4.71
3.24
7.41

แหล่งทีม่ ำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557.
ขณะที่จานวนผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศไทยมีมากถึง 12,321 ราย โดย
ในจานวนนี้ เป็ นผูข้ อใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจรายใหม่ กว่า 9,134 ราย นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี
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2551 ที่ผา่ นมา อีกทั้งจานวนมัคคุเทศก์ในปัจจุบนั ทั้งหมดทัว่ ประเทศโดยไม่แบ่งประเภทใบอนุญาติ
มีสูงถึง 52,900 ราย (สานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง, 2557)
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ภำพที่ 1.3 ข้อมูลรายงานจานวนผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทั้งหมด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2557
แหล่งทีม่ ำ: สานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง, 2557.
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ภำพที่ 1.4 รายงานจานวนผูข้ อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวรายใหม่ระหว่าง
วันที่ 6 เมษายน 2551 ถึง 11 ตุลาคม 2557
แหล่งทีม่ ำ: สานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง, 2557.
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82%

ภำพที่ 1.5 ข้อมูลรายงานจานวนมัคคุเทศก์ท้ งั หมด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2557
แหล่งทีม่ ำ: สานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง, 2557.
ดัง นั้น คงไม่ อ าจปฏิ เ สธได้ว่ า ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเองต่ า งต้อ งใช้ก ลยุ ท ธ์ ที่
หลากหลายเพื่อการแข่งขันกันในภาคธุรกิจและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริ การให้เป็ นที่กล่าวขาน
ถึ งของผูบ้ ริ โภคอยู่เสมอควบคู่กับเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ วในการวางแผนทางการ
สื่ อสารการตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทาให้องค์กรธุรกิจนาเที่ยวเองต่างไม่ได้นิ่งนอนใจที่
จะพยายามจัดหาวิธีการในการอานวยความสะดวกให้แต่ผสู ้ นใจหรื อลูกค้าเดิมที่มีอยู่ในมือ อีกทั้ง
พยายามในการสร้างสรรค์แผนส่ งเสริ มการขายที่ตรงใจและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ด้วยวิธีการที่
ตอบโจทย์หรื อตรงใจมากที่สุดปั จจุบนั อีกทั้งเพื่อให้เกิ ดการสื่ อสารต่อกันมากขึ้น หลายองค์กร
ธุรกิจนาเที่ยวได้เลือกใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) มาเป็ นเครื่ องมือในการสร้างเครื อข่ายการรับรู ้
ต่อแบรนด์บริ ษทั นาเที่ยวของตนเองมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยการสร้างแฟนเพจ (Fan Page) บน
สังคมเฟสบุ๊ค (Facebook) ให้เป็ นสังคมเครื อข่าย (Community) ให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาค้นหาโปรแกรม
การท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกเละง่ายดายยิง่ ขึ้นจากผลรายงานการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยปี 2556 พบว่า อินเทอร์ เน็ตมีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจาวันของคนในยุค
ปั จจุ บนั โดยค่าเฉลี่ ย ขอการใช้อิน เทอร์ เน็ ตต่ อสัปดาห์ เพิ่มสู งขึ้ นจากการใช้งานโดยเฉลี่ ย 32.3
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อประมาณ 4.6 ชัว่ โมงต่อวัน ในปี 2557 เป็ น 50.4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
ประมาณ 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน หรื อกว่า 1 ใน 3 ของวันเลยก็ว่าได้ โดยผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ มีวตั ถุประสงค์การใช้เพื่อการพูดคุยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์สูงถึง ร้อยละ
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ปี 2556

ปี 2557

ภำพที่ 1.6 ภาพแสดงร้อยละของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต จาแนกตามชัว่ โมงการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์
ในปี 2556-2557
แหล่งทีม่ ำ: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน), 2557.
ในปี 2548 เด็กอายุช่วง 12-17 ปี ถูกจัดอยูใ่ นช่วงเจนเนอเรชัน่ ซี หรื อกลุ่มคนที่เข้าไปอยูใ่ น
โลกออนไลน์เพื่อติ ด ต่อสื่ อสาร จนยุคปั จ จุ บนั ได้พฒ
ั นากลุ่มคนประเภทนี้ เป็ นคนสร้ างเนื้ อหา
(Content) ซึ่ งคนเจเนอเรชัน่ ซี ต่างจากยุคก่อนตรงที่เด็กยุคใหม่จะมีคุณลักษณะเฉพาะ (Identity) ที่
ชัดเจน มีการสร้างจุดเด่นได้และความแตกต่างของตนเองในสังคม พร้อมที่จะบอกเล่าตัวตนของ
ตนเองสู่ กลุ่มคนในสังคมและอยากให้คนชื่นชอบ จึงใช้วิธีการบอกเล่าข้อมูลส่ วนตัว ไม่ว่าจะด้าน
เนื้ อหาหรื อมีรูปประกอบการถ่ายทอดข้อมูล ขณะเดียวกันที่คนรุ่ นใหม่มีการเสพสื่ อจากโทรทัศน์
น้อยลงให้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังจะเห็นจากสังคมเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่ปัจจุบนั มีจานวน
ผูใ้ ช้ง านประมาณ 1,251 ล้า นคนจากทั่ว โลก ซึ่ งประชากรในประเทศไทยมี ผูใ้ ช้ง านเฟสบุ๊ ค
(Facebook) มากเป็ นอันดับ 9 ของโลกหรื อมีผใู ้ ช้งานรวม 28 ล้านคนดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลมาก
ที่สุด คือการบอกต่อ (WOM) เพราะในเครื อข่าย (Network) เดียวกัน จะมีคนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
เมื่อผูน้ ้ นั กล่าวถึงอะไรหรื อชื่นชมสิ่ งใด จะกลายเป็ นผูม้ ีอิทธิพล (Influencer) ให้คนในเครื อข่ายนั้น
รู ้สึกตามไปด้วย เนื่ องพฤติกรรมของคนจะเชื่อถือและไว้ใจคนที่ตวั เองรู ้จกั และชื่นชมมากกว่าเมื่อ
เทียบกับการบอกผ่านสื่ อ เช่ น โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ ทั้งๆ ที่ใช้งบประมาณในการสร้างและซื้ อเวลา
โฆษณาสูงกว่าสื่ อผ่านอินเทอร์เน็ตหลายเท่าตัว
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ปั จจุบนั นั้นได้เกิดสังคมการถ่ายทอดข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆผ่านสังคมบนเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตที่เรี ยกว่า “เว็บบล๊อก” (Weblog) ต่างๆมากมาย บล๊อกเหล่านี้ เป็ นแหล่งที่บุคคลซึ่ งมี
ประสบการณ์ หรื อเป็ นผูท้ ี่ สามารถให้ขอ้ มูลจากการท่องเที่ ยวกับบริ ษทั นาเที่ ยว สามารถเข้ามา
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และ/หรื อประสบการณ์การท่องเที่ยวทั้งในด้านที่ประทับและไม่
ประทับใจได้ท้ งั สิ้ นโดยเว็บบล๊อกที่ได้รับความสนใจ ซึ่งในปั จจุบนั มีอยูม่ ากมาย อาทิ ห้องบลูแพน
เน็ต จาก (www.pantip.com) ห้อง Travel จาก (www.sanook.com) ห้อง Study Abroad จาก
(www.dek-d.com)
หรื อ บล็อ กอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว
อาทิ เ ช่ น
www.guidescenter.com www.vacationzone.co.th www.thai-tour.com ซึ่ งการถ่ายทอด
ประสบการณ์เหล่านี้ ล้วนได้ส่งผลถึงบริ ษทั นาเที่ยวได้ท้ งั ได้ดา้ นที่ดีและด้านลบแต่ยงั ไม่มีบทสรุ ป
ใดๆ ที่ให้คาตอบได้ว่า การถ่ายทอดข้อมูลหรื อบอกเล่าประสบการณ์ที่ประสพมาจากการท่องเที่ยว
โดยบริ ษทั นาเที่ยวได้ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
โดยปั จจุบนั นั้น นักการตลาดได้ยกให้การปฏิสัมพันธ์พูดคุยหรื อการถ่ายทอดข้อมูลแบบ
ปากต่อปากนั้นเป็ นเครื่ องมือที่ทรงคุณค่าทางการตลาด ซึ่ งได้เรี ยกการบริ หารการตลาดแบบนี้ ว่า
“การตลาดแบบปากต่อปาก” (Word of Mouth Marketing) ซึ่ งการสื่ อสารแบบปากต่อปาก หรื อ
Word of Mouth ซึ่งต่อไปจากนี้จะใช้ตวั ย่อว่า “ WOM ” เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในการสื่ อสารที่
ทรงอิทธิ พลและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมากเนื่ องจาก
การรับข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การจากผูใ้ กล้ชิดมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการได้รับข้อมูลจาก
การโฆษณา นอกจากนี้ การบอกต่อหรื อแนะนาข้อมูลให้จากผูใ้ กล้ชิด จะช่วยให้การตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อหรื อใช้บริ การง่ายขึ้นหรื อทาให้มีความมัน่ ใจที่จะซื้ อหรื อใช้บริ การมากขึ้นนั้นเอง WOM ยัง
สามารถก่อให้เกิดการกระจายข่าวสารและข้อมูลได้ในวงกว้างดังนั้นจึงถือได้ว่า WOM เป็ นรู ปแบบ
การสื่ อสารที่สามารถสร้างยอดขายให้แก่องค์กรธุรกิจได้อย่างประหยัดแต่ก็อย่างก็ตาม นักวิชาการ
การสื่ อสารได้ถือว่าการสื่ อสารแบบประเภทนี้ถือเป็ นการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการแต่ก็ไม่ได้เป็ น
ปั ญหากับองค์กรธุ รกิจแต่อย่างใดเลยในทางกลับกันองค์กรธุ รกิจนั้นต่างหันมาให้ความสาคัญกับ
การบอกต่อของประสบการณ์ จากผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เป็ นอย่างมากเพราะผูบ้ ริ โภคสามารถเป็ นผู ้
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับความรู ้สึกควบคู่กบั อารมณ์ของตนไปยังผูอ้ ื่นผ่านเครื อข่ายสังคมของ
ตนเองได้และผูบ้ ริ โภคเองก็ยงั สามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการจะเผยแพร่ หรื อกระจายข้อมูล
ได้อีกด้วย อาทิเช่น การเล่าประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวในแก่สมาชิกในครอบครัวการถ่ายทอด
ความรู ้สึกประทับใจหลังเลือกใช้บริ การโรงแรม ที่พกั ให้แก่เพื่อนร่ วมงานฟัง เป็ นต้น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้
ถือเป็ นช่องทางหนึ่งที่มีความสาคัญกับธุรกิจทุกประเภทและคาดว่าจะทวีความสาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ
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WOM นอกจากจะเป็ นช่องทางการสื่ อสารช่องทางหนึ่ งแล้ว WOM ยังเครื่ องมือชั้นดีชิ้น
หนึ่งที่สามารถสร้างการโน้มน้าวใจให้กบั ผูอ้ ื่นที่รับข้อมูลที่เผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเห็นดีเห็นงามที่
จะอุ ด หนุ น ซื้ อหรื อเลื อกใช้บริ ก ารได้อี ก ด้ว ย ซึ่ ง นัก การตลาดได้ใ ห้ก ารยอมรั บว่าการสื่ อสาร
การตลาดในรู ปแบบนี้ ให้เป็ นช่องทางหนึ่ งที่มีสามารถในการสร้างความน่ าเชื่อถือให้ผอู ้ ยู่ระหว่าง
การตัดสิ นใจหรื อกาลังลังเลใจที่จะซื้อหรื อเลือกใช้บริ การอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม WOM ก็เป็ นเหมือนดาบสองคมมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยเช่นกันเพราะหากการ
บริ ก ารเป็ นที่ น่ าพึงพอใจหรื อทาให้เ กิ ดความประทับใจกับผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภคก็จะบอกต่ อหรื อ
กล่าวคือผูบ้ ริ โภคก็จะแปลงสภาพเป็ นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีในการแพร่ กระจายข่าวสารให้กับ
องค์กรธุรกิจโดยที่องค์กรธุรกิจนั้นไม่ตอ้ งลงทุนใดๆเลย แต่ในทางกลับกันแล้ว WOM ก็อาจสร้าง
ผลเสี ยให้กบั ธุ รกิ จได้เช่ นกันหากผูบ้ ริ โภค ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ในด้านที่ไม่ได้รับความพึง
พอใจในสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ซึ่ งการบอกต่อในลักษณะนี้ จะแพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ วยิ่งกว่า
การได้รับคาชมหากไม่มีการควบคุมที่ดี
ในระยะเวลากว่าสิ บปี ให้หลังนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายต่อผูบ้ ริ โภคจนกล่าวได้
ว่า เทคโนโลยีน้ นั ได้กา้ วเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตของผูค้ นมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคสามารถติดต่อ
พูดคุ ยสื่ อสารกันข้ามอี กซี กหนึ่ งของโลกได้ง่ายมากขึ้นด้วยการพัฒนาของระบบการสนทนาที่
เกิ ดขึ้นเพียงแค่การพิมพ์คุยกัน จากอดี ตที่ใช้คุยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตบนคอมพิวเตอร์ อาทิ
MSN, ICQ กระทัง่ ในปั จจุบนั สามารถใช้ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ ท
โฟน (Smart Phone) ที่นอกจากการพิมพ์คุยกันแล้วยังสามารถเล่นเกมส์ ส่ งรู ป โอนเงิน พูดคุย
โต้ตอบกันได้ทนั ทีโดยเห็ นหน้าตาเหมือนนั่งอยู่ดว้ ยกันหรื อใช้เข้าระบบสังคมเครื อข่าย (Social
Network) ผ่านมือถือได้อีกด้วย
สังคมเครื อข่ายบนอินเทอร์ เน็ตนั้น มีความกว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุ ดซึ่ งสังคมที่เกิดขึ้นนั้นเป็ น
สังคมเครื อข่ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ทั้งทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ความคิด การติดต่อสื่ อสารเพื่อการค้า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า สังคม
เครื อข่ายนั้นเป็ นแบบแผนที่สร้างความเกี่ยวข้องของผูค้ นที่มีที่มาจากความสนใจในเรื่ องต่างๆ มา
รวมเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น กลุ่มเพื่อนที่ทางาน กลุ่มคนรักการเดินทาง กลุ่มแฟนคลับของศิลปิ น เป็ นต้น
โดยมีเว็บไซต์ (Website) หรื อสังคมเครื อข่าย (Community) ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมหรื อเป็ นที่รู้จกั
เป็ นตัวกลางเชื่อมต่อคนแต่ละกลุ่มเข้าไว้ดว้ ยกัน สิ่ งเหล่านี้ เองเป็ นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมแบบใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศที่รุจหน้าไปอย่างรวดเร็ วง่ายได้และประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ได้ก่อให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีรูปแบบการกระจายไปในทุก
ทิศทาง อีกทั้งสามารถตอบรั บข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกลับไปมาได้แบบสองทิศทาง
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ด้วยเหตุน้ ี รูปแบบการสื่ อสารแบบเดิ มที่เรี ยกว่า “การสื่ อสารแบบปากต่อปาก” (WOM) จึงได้ถูก
พัฒนามาเป็ น “การสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านสังคมบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Electronic Word
Of Mouth) ซึ่งต่อไปจากนี้จะใช้ตวั ย่อว่า “E-WOM” ที่ซ่ ึ งเป็ นวิธีที่ง่ายต่อทั้งผูท้ ี่ตอ้ งการหาข้อมูล
และผูต้ อ้ งการรับข้อมูล ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น
การทาการตลาดบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จึงถูกนามาใช้ในธุ รกิจแม้ว่าจะเป็ นการสื่ อสาร
แบบไม่เป็ นทางการก็ตาม แต่การสื่ อสารประเภทนี้ได้มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ซึ่งสังคม
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ไม่เป็ นเพียงเป็ นช่องทางเพื่อการส่ งเสริ มการตลาดขององค์กรธุรกิจแต่ยงั ได้
ส่ งผลต่อปั จจัยด้านอื่ นๆด้วยเช่ นกัน อาทิ เพื่อการศึ กษาถึ งความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั หรื อเพื่อให้ธุรกิ จตอบโจทย์ดา้ นการแข่งขันและตอบสนองความต้องการแก่
ผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด เป็ นต้น
ดัง นั้น ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ จึ ง ได้ย กรู ป การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากผ่า นสั ง คมบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E-WOM) เป็ นปั จจัยทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมการแสวง
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตและ
การรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ส่งอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ รวมถึงเพื่อศึกษาถึงรู ปแบบการจัดการของ
บริ ษทั นาเที่ยวต่อการตอบสนองในข้อมูลจากแหล่งสารทีได้รับจากแหล่งข้อมูลในมุมมองของ
ผูป้ ระกอบการว่าก่อให้เกิดปั จจัยหรื อทฤษฎีเพื่อนามาสู่ การพัฒนาและปรับปรุ งวิธีการทางานของ
องค์กรธุรกิจนาเที่ยวอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ
ผูบ้ ริ โภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การรับรู ้ความน่าเชื่อถือและความ
ตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.2.2 เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการของบริ ษทั นาเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลจากแหล่ง
สารที่มีความน่าเชื่อถือว่าเป็ นอย่างไร
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1.3 สมมติฐำน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันมีการรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
สมมติ ฐ านที่ 4 การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภค

1.4 ขอบเขตกำรวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารจากการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากของผูบ้ ริ โภคบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E-WOM) ที่มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อบริ การ
บริ ษทั นาเที่ยวและความคิดเห็นและการตอบสนองของบริ ษทั นาเที่ยวต่อการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากของผูบ้ ริ โภคบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (E-WOM)

1.5 นิยำมศัพท์
การแสวงหาข่าวสาร หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งกระทาขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ตอบสนองความต้องการของตนเองด้านการท่องเที่ยว จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ ี่มีประสบการณ์
และเพื่อน
การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (Electronic Word of Mouth หรื อ EWOM) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารทั้งในด้านดีและด้านลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การโดยช่องทางในการถ่ายทอดหรื อส่ งผ่านข้อมูลหรื อประสบการณ์ไปยังผูอ้ ื่นผ่านบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
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การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หมายถึง
ระดับ การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารที่ มี คุ ณ สมบัติ ต่ า งกัน ได้แ ก่ ด้า นความเชี่ ย วชาญ
(Expertise) ด้านความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) และด้านความเหมือน (Homophile)
อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครื อข่ายการสื่ อสารที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆเข้า
ด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่ อสารเดี ยวกันซึ่ งผูใ้ ช้สามารถแลกเปลี่ยนหรื อค้นหาข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว
บริ ษทั นาเที่ยว (Travel Agency) หมายถึง บริ ษทั ทัวร์ องค์กรหรื อธุรกิจที่มีความสามารถใน
การนาเที่ยว ซึ่ งมีความชานาญอย่างครบถ้วน เบ็ดเสร็ จในทุกด้านของการอานวยความสะดวกทั้ง
ด้านการขนส่ ง การจัดหาที่พกั การบริ การฯลฯ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
มัคคุเทศก์ (Tour Guide) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การในการนานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ
โดยครอบคลุมถึงการให้คาแนะนาและความรู ้ดา้ นข้อมูลสถานที่อนั ส่ งผลให้เกิดความสะดวกกับ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุดทั้งเขตพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึง ผูเ้ ดินทาง ลูกค้า ผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้บริ การของบริ ษทั นา
เที่ยว โดยมีมคั คุเทศก์เป็ นผูใ้ ห้บริ การตลอดเส้นทางตั้งแต่เริ่ มออกเดินทางกระทัง่ สิ้ นสุ ดการเดินทาง
ความตั้งใจซื้ อ หมายถึง ความตั้งใจของผูบ้ ริ โภคที่จะสื บค้นจากรี วิว กระทูห้ รื อโพสต์ขอ้ ความที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อบริ การ ความตั้งใจซื้อซ้ าและความตั้งใจแนะนาแก่ผอู ้ ื่นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.6.1 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยว การแสวงหาข่าวสาร
การท่องเที่ยวในแต่ละช่องทางและพฤติกรรมการตอบสนองหลังการได้รับข่าวสาร
1.6.2 เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ในเพื่อ
อานวยบริ การให้เกิดผลเป็ นที่น่าพอใจสู งสุ ดของผูน้ าเที่ยว

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E-WOM)
ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องใน
การนามาใช้เพื่อเป็ นกรอบแนวความคิด แนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking)
2.2 แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic
Characteristics)
2.3 แนวความคิดเรื่ องผูน้ าทางความคิดเห็น (Opinion Leaders)
2.4 แนวความคิดด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร (Source Credibility)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication)
2.6 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
2.7 งานวิจยั อื่นๆ เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการแสวงหาข่ าวสาร (Information Seeking)
ปั จจุบนั มีข่าวสารที่ผลิตขึ้นและเผยแพร่ ออกมาหลากหลายรู ปแบบจนกลายมาเป็ นความ
ยุง่ ยากต่อผูร้ ับสาร ในการค้นหาข่าวสารให้ตรงกับความต้องการ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้นกั วิชาการด้าน
การสื่ อสารเกิดความสนใจที่จะแสวงหาข่าวสารให้ตรงกับความต้องการ (สวนิต ยมาภัย, 2528)
Krikelas (อ้างถึงใน กนกพร ศักดิ์อุดมขจร, 2543, น. 19) ได้ให้คานิยามว่า การแสวงหา
ข่าวสารเป็ นกิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งกระทาขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลข่าวสารที่ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับความสนใจส่ วนตัว หน้าที่การงานและการเรี ยนรู ้ อีกทั้ง
เพื่อสนับสนุ นทัศนคติและความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ รวมถึงเมื่อบุคคลนั้นต้องการเพิ่มพูนความรู ้หรื อ
วิเคราะห์เรื่ องราวปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วพบว่าความรู ้ที่ตนมีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอ บุคคลนั้นก็
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จะต้องเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชน สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจ เพื่อหาความรู ้เพิ่มเติม โดยบุคคล
ดังกล่าวเหล่านี้จะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนจากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. ความต้อ งการรู ้ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ (Surveillance) จากการติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวจาก
สื่ อมวลชนเพื่อให้รู้เท่าทันถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรื อสภาพปัจจุบนั ที่อยูร่ อบตัว
2. ความต้อ งการข่ า วสารเพื่ อ ช่ ว ยประกอบการตัด สิ น ใจ (Decision) โดยเฉพาะการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ซึ่ งการเปิ ดรับจากสื่ อมวลชนจะทาให้บุคคลสามารถ
กาหนดความเห็นของตนต่อสภาพหรื อเหตุการณ์รอบตัวได้
3. ความต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการสนทนาในชี วิตประจาวัน (Discussion) โดยการ
เปิ ดรับสื่ อมวลชนทาให้บุคคลมีขอ้ มูลที่นาไปใช้สนทนากับผูอ้ ื่นรอบข้าง
4. ความต้องการที่ จะมี ส่วนร่ วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็ นไปต่างๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัวของตน
5. ความต้องการข่าวสาร เพื่อใช้เสริ มความคิดเห็นหรื อเพื่อการสนับสนุ นการตัดสิ นใจที่
ได้กระทาไปแล้ว (Reinforcement)
6. ความต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินหรื อ
ความผ่อนคลายทางด้านอารมณ์และจิตใจ
Donohew and Topton (1973 อ้างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์, 2543, น. 73-75) ได้เสนอ
แบบจาลองการแสวงหาการหลีกเลี่ ยงและการจัดการข่าวสาร (Model of Seeking, Avoiding and
Processing) ซึ่ งเป็ นกระบวนการสื่ อสารจากภายในตัวบุคคลเป็ นหลัก โดยทาเป็ นแผนภูมิแบบ
องค์การที่แสดงลาดับของการพิจารณาสิ่ งต่างๆ และการตัดสิ นใจโดยการตอบคาถามทีละขั้นตอน
จนกระทัง่ ถึงคาถามในขั้นตอนสุ ดท้ายคือการปิ ดการแสวงหา (Closure) แบบจาลองนี้ มีพ้ืนฐานมา
จากทฤษฎีความไม่สอดคล้องของ เฟสตินเจอร์ (Festinger) หรื อ Festinger’s Theory of Cognitive
Dissonance กล่าวคือ บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความคุกคามต่อความรู ้สึกว่าเป็ น
อันตรายใดๆ แบบจาลองนี้มีแนวคิด (Concept) ว่า ภาพความจริ งที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ตลอดชีวิตของบุคคลนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย เป้ าหมาย (Goals) ความเชื่อ (Beliefs) และ
ความรู ้ (Knowledge) โดยบุ ค คลนั้ นมี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ ตนเองและการประเมิ น
ความสามารถของตนเอง (Self-Concept) ในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนรู ปแบบของ
การใช้ขอ้ มูลข่าวสาร (Information Using) ซึ่ งสามารถควบคุมพฤติกรรมการแสวงหาและการจัด
กระบวนการสนเทศของแต่ละบุคคล
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ภาพที่ 2.1 แบบการจาลองการแสวงหา
แหล่งทีม่ า: Donohew and Topton (1973 อ้างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์, 2543, น. 74).
แบบจาลองข้างต้นเริ่ มจากการเปิ ดรับสิ่ งเร้าต่างๆ (สารสนเทศ) ซึ่ งอาจให้ความสนใจหรื อ
อาจเฉยเมยต่อสิ่ งเร้านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งเร้ากับภาพความจริ งที่อยูใ่ น
ใจ (Image) หากข่าวสารนั้นไม่มีความสาคัญ ซ้ าซากและไม่สอดคล้องกับภาพที่มีอยู่ ข่าวสารนั้นก็
จะถูกตัดออกไป (Reject) ในที่สุดข่าวสารนั้นก็จะไปสู่ จุดสิ้ นสุ ด (Stop) นั้นเอง แต่หากสิ่ งเร้านั้นมี
ความสอดคล้องก็จะนาไปสู่การดาเนินการ (Action) แต่หากถ้าสิ่ งเร้านั้นไม่สู่ คาตอบว่า “ไม่” ในที่น้ ี
หมายความว่า สิ่ งเร้ านั้นก็จ ะได้รับการปรั บเปลี่ ยนเพิ่มเติ มในภาพของความจริ งของบุคคลนั้น
(Assign Level of Priority) ต่อจากนั้นบุคคลก็จะตัดสิ นใจว่าจะมีโอกาสเข้าถึงสิ่ งเร้านั้นหรื อไม่ ถ้า
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สถานการณ์ดงั กล่าวไม่เอื้ออานวยก็จะปิ ดลงแต่ถา้ สถานการณ์น้ นั มีโอกาสที่จะแสวงหาข่าวสารเพิ่ม
ได้อีกก็จะมีการกาหนดกลุ่มสารสนเทศและแหล่งที่มาของสิ่ งเร้า โดยการหาข้อมูลจาเพราะเจาะจง
แหล่งใดแหล่งหนึ่ ง (Narrow Focus) หรื อการหาข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูลหลายๆแหล่ง (Board
Focus) ให้ตรงกับความต้องการ จากนนั้นจึงทาการประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าข่าวสารไปใช้
ต่อไป (Take Action) หลังจากใช้แล้วบุคคลจะประเมินการป้ อนกลับ (Feedback) เพื่อดูความ
เหมาะสมและนาไปปรับเปลี่ยนภาพความจริ งที่อยู่ในใจ (Image) โดยทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร
นั้นจะมีทฤษฎีการเลือกรับข่าวสารประกอบอยูด่ ว้ ย เพราะการเลือกรับข่าวสารของผูร้ ับข่าวสารนั้น
คือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่จะทาให้กระบวนการสื่ อสารประสบความสาเร็ จได้ กล่าวคือ ผูร้ ับสารจะเลือก
เปิ ดรับ เลือกรับรู ้และ/หรื อเลือกจดจาในข่าวสารที่ตนเอง สนใจให้ความเชื่อถือและตรงตามความ
เชื่อ ทัศนคติ และความต้องการของตนเองเท่านั้นในการแสวงหาข่าวสารของบุคคล สิ่ งที่จาเป็ นของ
การค้นหาข่าวสาร ก็คือ แหล่งของข่าวสาร (Chen & Hernon, 1982) ได้จดั แบ่งประเภทแหล่ง
ข่าวสารไว้ 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มบุคคล ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ซึ่งจะเป็ นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากความคิด
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
2. กลุ่มสถาบัน ได้แก่ โรงเรี ยน ศาสนา บริ ษทั วงธุรกิจ หรื อ รัฐบาล
3. สื่ อ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และรู ปแบบสื่ ออื่นๆ
Charles Atkin (1978) กล่าวว่า บุคคลจะเลือกรับข่าวสารใดจากสื่ อมวลชนนั้น ขึ้นอยูก่ บั
การคาดคะเนเปรี ยบเทียบระหว่างผลตอบแทน (Reward Value) การลงทุนลงแรง (Expenditures)
และพันธะผูกพัน (Liabilities) ที่จะตามมา ถ้าผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น การ
ได้รับข่าวสารหรื อความบันเทิงตามที่ตอ้ งการสู งกว่าการลงทุนลงแรง การต้องลงทุนซื้ อหาเพื่อให้
ได้มาของสิ่ งของ ดังนั้นบุคคลย่อมแสวงหาข่าวสารนั้นๆ (Information Seeking) แต่ถา้ ผลประโยชน์
ที่ได้รับน้อยกว่าการลงทุนลงแรง บุคคลก็อาจจะไม่สนใจต่อข่าวสารนั้น (Information Avoidance)
ในบางครั้งถ้าหากว่าความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรื อไม่รับข่าวสารต้องลงทุนลงแรงมากกว่าการรับ
ข่าวสารนั้นบุคคลก็อาจจะต้องยอมรั บข่าวสารนั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่เต็มใจ (Information Yielding)
นอกจากนี้ยงั ชี้ให้เห็นว่า การแสวงหาข่าวสารหรื อความต้องการสื่ อมวลชนของปั จเจกบุคคลนั้น คือ
ต้องการได้รับข่าวสาร (Information) และความบันเทิง (Entertainment) โดยความต้องการข่าวสาร
นั้นเกิดจากความไม่รู้หรื อความไม่แน่ใจ (Uncertainly) ของปัจเจกบุคคลที่มาจาก
1. การมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างระดับความรู ้ของปั จเจกบุคคลขณะนั้นกับ
ระดับความต้องการที่อยากรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainly) เมื่อเป็ นเรื่ องที่
สาคัญก็ยงิ่ มีความอยากรู ้สูงมากขึ้นด้วย
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2. การมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างความรู ้ที่มีอยูข่ องปั จเจกบุคคลนั้นกับความรู ้
ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่ งกาหนดโดยระดับความสนใจส่ วนบุคคลนั้นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Intrinsic
Uncertainly)
สาหรับความต้องการได้รับความบันเทิงของปัจเจกบุคคลนั้นมาจากการกระตุน้ อารมณ์แห่ ง
ความรื่ นเริ งบันเทิงใจ ที่เกิ ดจากการมองเห็ นความไม่สอดคล้องกันระหว่างสภาวะที่เป็ นอยู่ของ
ปัจเจกบุคคลขณะนั้นกับระดับความสนุกสนานที่คาดหวังไว้ (Intrinsic Desire)
โดยข่าวสารที่จะลดความไม่รู้หรื อความไม่แน่ ใจที่เกี่ ยวข้องกับความสนใจภายในส่ วน
บุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Intrinsic Uncertainly) และที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงสนุกสนานส่ วนตัว
(Immediate Consummately Gratifications) ส่ วนข่าวสารที่ลดความไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ภายนอก (Extrinsic Uncertainly) นั้น แอทคิน (Atkin) ให้เชื่อว่า ข่าวสารที่ใช้ประโยชน์เป็ น
เครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจรับรู ้ ความคิด และแก้ปัญหาต่างๆ (Instrumental Utilities) ในชีวิตประ
จาวัน ข่าวสารบางอย่างอาจจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ และในขณะเดียวกันก็ให้ความบันเทิงด้วยได้
ในการนี้ บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป Schramm (1973) ได้กล่าวถึง
หลักทัว่ ไปของการเลือกความสาคัญของข่าวสาร ขึ้นอยูก่ บั ความพยายามใช้นอ้ ยที่สุด (Least Effort)
และผลที่ได้สามารถบรรลุเป้ าหมาย (Promise of Reward) เช่น ข่าวสารที่แสวงหาได้ง่ายในรู ปแบบ
ของสู ตรเลือกรับข่าวสาร คือ การเลือกรับข่าวสารเท่ากับสิ่ งตอบแทนที่คาดหวัง (Expectation of
Reward) หรื อความพยายามที่ตอ้ งใช้ (Effort Required))
แนวความคิดของแชรมม์ (Schramm)ได้สอดคล้องกับแอทคิน ที่กล่าวว่า บุคคลจะเลือกรับ
ข่าวสารใดขึ้นอยูก่ บั หลักการต่างดังต่อไปนี้
1. การคาดคะเนเปรี ยบเทียบระหว่างผลรางวัลตอบแทน (Reward Value) กับการลงทุนลง
แรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน (Liabilities) ที่จะตามมา
2. ความต้องการข่าวสารนั้นเกิดจากความไม่รู้หรื อความไม่แน่ใจ (Uncertainly) ของปัจเจก
บุคคลที่มาจากการมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างระดับความรู ้ของปัจเจกบุคคลขณะนั้นกับ
ระดับความต้องการที่อยากรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainly) ยิ่งเป็ นเรื่ องที่
สาคัญก็ยงิ่ มีความอยากรู ้ความแน่ใจสูง
3. การมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างความรู ้ที่มีอยูข่ องปั จเจกบุคคลนั้นกับความรู ้
ตามเป้ าหมายที่ ซ่ ึ งก าหนดโดยระดับ ความสนใจ ส่ ว นบุ ค คลนั้ นต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง (Intrinsic
Uncertainly)
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4. ความต้องการได้รับความบันเทิงของปั จเจกบุคคลนั้นมาจากการกระตุน้ อารมณ์ แห่ ง
ความรื่ นเริ งบันเทิงใจ ที่เกิ ดจากการมองเห็ นความไม่สอดคล้องกันระหว่างสภาวะที่เป็ นอยู่ของ
ปัจเจกบุคคลขณะนั้นกับระดับความสนุกสนานที่คาดหวังไว้ (Intrinsic Desire)
5. ข่าวสารที่ จะลดความไม่รู้หรื อความไม่แ น่ ใจที่ เกี่ ย วข้องกับความสนใจภายในส่ ว น
บุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Intrinsic Uncertainly) และที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงสนุกสนานส่ วนตัว
(Immediate Consummately-Gratifications) ส่ วนข่าวสารที่ลดความไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ภายนอก (Extrinsic Uncertainly) นั้น
โดยการแสวงหาข้อมูลเป็ นกิจกรรมที่บุคคลกระทาเพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ซึ่ งความต้องการนั้นจะนาไปสู่ การกระทาหรื อพฤติกรรมต่างที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ได้มา (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ, 2537) พฤติกรรมหรื อกระบวนการนี้ ประกอบด้วย
1. การเก็บรวบรวมข่าวสาร เป็ นกิจกรรมที่บุคคลยอมรับว่าต้องการข่าวสารในระดับหนึ่ ง
บุคคลจึงเริ่ มรวบรวมข่าวสารที่สนใจหรื อเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
2. การแสวงหาข่าวสาร เป็ นกิ จกรรมสุ ดท้ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่จากที่บุคคลได้แสวงหา
และได้รับข่าวสารมาเรี ยบร้อย กิจกรรมนี้ จะเกิดขึ้นหลังจากบุคคลมีความต้องการที่แสวงหาข้อมูล
นั้นเอง
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการแสวงหาข่าวสารนั้น นอกจากผูร้ ับสารต้องการ
เพื่อสนับสนุ นทัศนคติ ความคิด และความเข้าใจเดิ มที่มีอยู่แล้ว ยังเป็ นการแสวงหาเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น เพื่อให้มีความรู ้และสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาได้
ตลอดจนเพื่อสนองความสนใจส่ วนบุคคล ทั้งนี้ การตัดสิ นใจแสวงหาข่าวสาร การไม่สนใจต่อ
ข่าวสารนั้นขึ้นอยู่กบั การประเมินเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการรับรู ้ข่าวสารนั้นของ
ผูร้ ับสารด้วยเช่นกัน โดยผูว้ ิจยั จะได้ใช้แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารนี้ เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบริ การจากบริ ษทั นาเที่ยวหรื อไม่

2.2 แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ( Demographic
Characteristics)
Hanna and Wozniak (2001) และ Schiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลที่
เกี่ ย วกับ ตัว บุ คคล เช่ น อายุ เพศ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ศาสนาและเชื้ อ ชาติ ซึ่ ง มี อิ ทธิ พ ลต่ อ
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พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วเป็ นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดนามาพิจารณาด้าน
สัดส่ วนทางการตลาด (Market Segmentation) โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการ ความชอบ และ
อื่นๆ
สุ กญั ญา รวมธรรม (2555) กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในสังคม
โดยให้ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความแตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คลในด้า นการสื่ อ สาร
นักวิชาการทางการสื่ อสารหลายท่านเชื่อว่าพฤติกรรมการสื่ อสารของบุคคล อาทิ การเปิ ดรับสื่ อ การ
ใช้สื่อต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไปตามความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งสามรถพิจารณาถึง
ลักษณะของมวลชนผูร้ ับสาร ได้ 2 ลักษณะดังนี้
1. ลักษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผูร้ ับสาร (Audience Psychographics ) หมายถึง
ลักษณะทางจิตใจของมวลชนผูร้ ับสาร เช่น ทัศนคติ ค่านิ ยม ความคิดเห็น ความต้องการ ตลอดจน
พฤติกรรม
2. ลักษณะทางประชากรของมวลชนผูร้ ับสาร (Audience Demographics) หมายถึง
ลักษณะด้านอายุ เพศ สถานะทางสังคม การศึกษา ลักษณะทางประชากรของมวลชน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic)
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใน
การแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่ช่วยกาหนดตลาดเป้ าหมาย ตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์ที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
1. เพศ (Sex) สามารถแบ่งแยกความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยดูเพศของผูบ้ ริ โภคเป็ น
หลักในการตอบสนองความต้องการซึ่งถือได้ว่าเป็ นตัวแปรนการแบ่งส่ วนการตลาดที่สาคัญ เพราะ
ปัจจุบนั นี่ตวั แปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงการบริ โภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักทีทศั นคติ การรับรู ้
และการตัดสิ นใจในด้านการซื้อสิ นค้าบริ โภคต่างกัน
2. อายุ (Age) กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชาการศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
และได้คน้ หาความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market)โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุ
ส่ วนนั้น
3. สถานภาพทางครอบครัว ประกอบด้วยลักษณะสาคัญทั้งสิ้ น 3 ประการ คือ การเขาสู่
ชีวิตสมรส การแตกแยกของชีวิตสมรส ในที่น้ ีอาจหมายถึงการแยกเนื่องจากการตาย การแยกกันอยู่
และการหย่าร้าง และลักษณะสุ ดท้ายคือ การสมรสใหม่
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4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) ถือเป็ นตัวแปร
ที่สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเชิงเป็ นเหตุและผลซึ่งกัน
และกัน ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสู ง บุคคลที่มีการศึกษาต่าโอกาสที่จะหางานระดับสู ง
ยากจึ งทาให้มีรายได้ต่ า ในขณะเดี ย วกัน การเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ แท้จริ งอาจเป็ นเกณฑ์ รู ปแบการ
ดารงชีวิต ค่านิ ยม อาชีพ และระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปร
ทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอื่นๆ เพื่อให้การกาหนดเป้ าหมายได้ชดั เจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้
อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่ วมกัน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทาง ประชากรศาสตร์
เพื่อทาความเข้าใจความเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั การรั บ
สาร ประกอบด้วย
1. เพศ (Sex) กล่าวคือ สถานภาพที่มีมาแต่กาเนิ ดของบุคคล ประกอบด้วยลักษณะทาง
ประชากรเพศชาย (Male) และลักษณะทางประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งเพศ คือ ปั จจัยพื้นฐาน
ด้า นร่ า งกายที่ แ ตกต่ า งกัน ของบุ ค คล โดยเพศจะเป็ นตัว ก าหนดบทบาทและหน้า ที่ ข องบุ ค คล
ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ผูห้ ญิงมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมและสั งคมกาหนดบทบาทและกิ จกรรมของทั้งสองเพศไว้ต่างกัน (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2541)
2. อายุ (Age) ถือเป็ นคุณลักษณะทางประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการมี
ชี วิ ต อยู่ ข องแต่ ล ะบุ ค คล เป็ นลั ก ษณะประจ าตั ว ที่ ส าคัญ ในการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ท าง
ประชากรศาสตร์ เนื่ องจากอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสามารถใน
การทาความเข้าใจในเนื้ อหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู ้ซ่ ึ งอาจมีมากน้อยต่างกันนั้นแตกต่างกัน
ออกไป อี กทั้งเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ อี กทั้งสามารถชี้ ให้เห็ นอารมณ์ ที่
แตกต่างกันออกไปในกลุ่ มคนที่ มีว ยั ต่ างกัน เนื่ องจากกระบวนการคิ ดและตัด สิ น ใจที่ ผ่านการ
กลัน่ กรองจากประสบการณ์ของช่วงวัยที่จะส่ งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์
ของแต่ละช่วงอายุของบุคคลบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสาร
ต่างจากบุคคลที่มีอายุนอ้ ยและบุคคลที่มีอายุนอ้ ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่ อสาร
เปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer, 1999, p. 5 อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์เอม, 2544)
3. ระดับการศึกษา(Education) ถือเป็ นอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร โดยในที่น้ ี
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา การศึกษาสามารถทาให้เกิด
ความแตกต่างทางทัศนคติ ค่านิ ยม และคุณธรรมความคิด การศึกษาเป็ นลักษณะสาคัญอีกประการ
หนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบ
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การศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมีความรู ้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่
แตกต่างกันไปอีกด้วย (ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิ จของผูร้ ั บสารมีอิทธิ พลต่อปฎิ กิริยาของผูร้ ั บสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร ซึ่ งสถานะทางสังคมที่
แตกต่างกันทาให้คนมีวฒั นธรรม ประสบการณ์และทัศนะคติที่แตกต่างกัน โดยสามารถดูได้จาก
รายได้ อาชีพและภูมิหลังของครอบครัว ซึ่งถือได้ว่าเป็ นตัวแปรด้านอาชีพ เช่น คนที่มีอาชีพต่างกัน
ก็จะมองโลกต่างกัน คนฐานะดีมีโอกาสที่จะเลือกอาชี พที่หลากหลายกว่า การเข้าถึงสื่ อที่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายการใช้งานทาได้ง่ายกว่าและมีทศั นคติต่อสื่ อที่ต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 107)
อีกทั้งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็ นเครื่ องชี้ถึงเรื่ องที่กลุ่มจะสนใจรับรู ้ข่าวสารบุคคล ที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันทั้งการประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึง
สถานภาพสมรสย่อมส่ งผลต่อการรับสารที่แตกต่างกันด้วย (ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์, 2551)
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) อธิ บายว่า รายได้ถือเป็ นตัวแปรนาที่ใช้อธิ บายพฤติกรรมการ
สื่ อสารของบุคคลได้ดีเช่นเดียวกันกับกรณี ตวั แปรการศึกษา เนื่ องจากมีบทบาทใกล้เคียงกันและมี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันสู ง กล่าวคือ ผูท้ ี่รายได้สูงมักเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาสู งไปด้วย จึ งมักถูก
ผลักดันให้เกิดการแสวงหาข้อมูลข่าวสารอยูเ่ สมอ การเปิ ดรับสื่ อจึงจาเป็ นกับกลุ่มคนกลุ่มนี้มากกว่า
กลุ่ มอื่ น ๆ เช่ น ผูท้ ี่ มี รายได้สูง ก็ม ัก มี ความมี ส ามารถในการเข้า ถึ ง สื่ อ ใหม่ ห รื อใช้เ ทคโนโลยีที่
ทันสมัยและใหม่กว่าในการเข้าถึงสื่ อและมีความถี่ที่บ่อยครั้ งกว่า รายได้และอาชี พจัดได้ว่าเป็ น
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เช่นกัน เนื่องจากอาชีพเป็ นตัวกาหนดของแหล่งที่มา
ของระดับรายได้ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาเป็ นอย่างมากเช่นด้วย เพราะโดยเฉลี่ย
คนที่มีการศึกษาสูงจะประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้สูงตามไปด้วย คนที่มีการศึกษาสู งแต่รายได้
ต่ ามีจานวนน้อย ส่ วนคนที่มีการศึกษาน้อยนั้น ส่ วนใหญ่มีรายได้น้อยถึงจนถึงระดับปานกลาง
ดังนั้นระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มกั ถูกมองรวมๆ ว่าเป็ นสถานะทางสังคมของบุคคลนั้นเอง
Mcnelly and Others (1968 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, น. 49) พบว่าคนที่มีฐานะดี
และมี ก ารศึ ก ษาสู ง เป็ นกลุ่ ม ที่ รั บข่ า วสารจากสื่ อ มวลชนมากที่ สุ ด ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษานี้
สามารถอธิ บายได้ว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงมักจะเป็ นคนที่มีการศึกษาสู งและตาแหน่ งงานที่ดี จึงมักถูก
ผลักดันให้ตอ้ งเรี ยนรู ้ หาข้อมูลข่าวสารให้ทนั กับเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
จากแนวความคิ ด และทฤษฎี ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้น า
แนวความคิดและทฤษฎีน้ ีมาประกอบเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปั จจัยต่างๆ ข้างต้นถือ
เป็ นพื้นฐานในการกาหนดพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้อบริ การจากบริ ษทั นาเที่ยว
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ได้ อีกทั้งผูว้ ิจยั นามาพัฒนาเพื่อเป็ นข้อมูลในการออกแบบคาถามสาหรับการสารวจข้อมูลการวิจยั
ในส่ วนที่ 2 ของแบบสอบถาม

2.3 แนวความคิดเรื่องผู้นาทางความคิดเห็น (Opinion Leaders)
Katz & Lazarsfeld (1995) กล่าวว่า ผูน้ าทางความคิด คือ ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นในด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรม หากกล่าวในแง่ของการสื่ อสาร ถือได้ว่าผูร้ ั บข้อมูลข่าวสารจากสื่ อหรื อ
แหล่งข้อมูลต่างๆแล้วผ่านไปยังบุคคลอื่นรอบตัว ในด้านการให้คาปรึ กษา ผูร้ ั บข้อมูล (Opinion
Follower) จะให้คะแนนความเชื่อสูงเนื่องจากมีความเชื่อว่า
1. ผูน้ าความคิด เป็ นบุคคลที่มีความรู ้หรื อความเชี่ ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นพิเศษ
หรื อเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ในการใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั มาแล้ว
2. ผู ้น าทางความคิ ด จะให้ ข ้อ มู ล อย่ า งไม่ มี อ คติ เนื่ อ งจากไม่ มี ห รื อไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
3. ผูน้ าทางความคิดจะให้ขอ้ มูลทั้งด้านบวกและลบ
4. ผูน้ าทางความคิดอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกับผูร้ ับข้อมูล โดยเป็ นบุคคลที่มีความใกล้เคียง
ในด้านความคิด ความเชื่อ หรื อค่านิยม ฯลฯ
โดยผูน้ าทางความคิด มักจะเป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมในการยอมรับผลิตภัณฑ์หรื อนวัตกรรมได้
อย่างรวดเร็ ว กลุ่มเป้ าหมายที่มีอิทธิพลนั้นจะกลายเป็ นผูน้ าทางความคิด และเป็ นต้นแบบให้แก่ผอู ้ ื่น
โดยผูน้ าทางความคิดมักชอบเข้าสังคม ชอบการสังสรรค์สื่อสารพูดคุย ซึ่ งสามารถแบ่งลักษณะการ
ส่ งผ่านข่าวสารแบบการบอกต่อ จากผูน้ าทางความคิดไปยังผูร้ ับข้อมูลได้ 3 ลักษณะ (โดม วงศ์
ประเสริ ฐ อ้างถึงใน ตันติกร ศิริอางค์, 2551) ดังนี้
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญสู่ ผเู ้ ชี่ยวชาญ (Expert to Expert) การให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูส้ ื่ อสารการบอกต่อ
จะถือได้ว่ามีความน่ าเชื่อถืออย่างมาก เนื่ องจากสิ นค้าบางประเภทมีลกั ษณะเฉพาะและต้องใช้รูป
ประกอบการตัดสิ นใจ
2. ผูเ้ ชี่ ยวชาญสู่ บุคคลทัว่ ไป (Expert to Peer) เป็ นวิธีการสื่ อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญไปยังบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งค่อนข้างได้รับความน่ าเชื่ อ เนื่ องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจะสื่ อสารถึ ง
คุณสมบัติที่แท้จริ งของสิ นค้าหรื อบริ การรอกไปยังผูร้ ับสารให้รับทราบ
3. บุคคลทัว่ ไปบอกต่อซึ่ งกันและกัน (Peer to Peer) การสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคลหนึ่ งเนื่ องจากมีประสบการณ์แล้วจึงทาการบอกต่อในบุคคลอื่นทาให้
การสื่ อสารประเภทนี้จะได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด
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บุคคลที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อแล้วทาการสนทนาไปยังบุคคลอื่นและเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ มากมาย อีกทั้งข้อเสนอแนะของเขายังมีผลกระทบอย่างจริ งจังกับบุคคลอื่น ซึ่ ง
Solomon (1994 อ้างถึงใน ตันติกร ศิริอางค์, 2551) ได้เพิ่มเติมต่อว่าบ่อยครั้งที่ผนู ้ าทางความคิด
มักจะเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคมและผลกระทบของผูน้ าทางความคิดจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่น
มากหรื อน้อยขึ้นทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถานะของผูร้ ับที่มีต่อผูน้ าทางความคิด รวมทั้งการศึกษาของกลุ่มที่
ผูน้ าทางความคิดเข้าไปมีส่วนร่ วมด้วย นอกจากนี้ ผนู ้ าทางความคิดยังถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม
ทางสังคมอีกด้วย ซึ่งผูน้ าทางความคิดนั้นเราจะพบได้ในทุกกลุ่มของสังคม (Littlejohn, 1996)
ประเภทของผูน้ าทางความคิด ตามแบบแนวคิดของ Littlejohn (1996) สามารถจาแนก
ประเภทของผูน้ าทางความคิดตามลักษณะของข้อมูลข่าวสารชนิ ดนั้นที่ถูกส่ งไป และระดับของ
ความรู ้ความชานาญ โดยทัว่ ไปผูน้ าความคิดมีอยู่ 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ผูน้ าความคิดเห็นเฉพาะเรื่ อง (Monomorphic Leaders) มักจะมีอิทธิ พลเพียง
เรื่ องเดียวและรู ้เพียงเรื่ องเดียว แต่ผนู ้ าความคิดเฉพาะเรื่ องกลับมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ด้วยฐาน
ทางเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ทาให้ผนู ้ าความคิดเฉพาะเรื่ องมีความซับซ้อนในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
เช่ น การแบ่งแยกทางความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ นาไปสู่ การจัดตั้งกลุ่มของผูน้ าความคิดในเรื่ องที่
แตกต่างกันออกไป
ประเภทที่ 2 ผูน้ าความคิดในหลายเรื่ อง (Polymorphic leaders) มักจะมีอิทธิ พลต่อเรื่ อง
ต่างๆ และมักจะมีความรู ้ในเรื่ องหนึ่งแบบกว้างๆ เท่านั้น
สาหรับ Asseal (1995) กล่าวว่า ยากที่จะอธิ บายได้ว่าผูท้ างความคิดจะเป็ นประเภทอะไร
แม้ว่าผูน้ าทางความคิดจะมีความคิดเห็นเฉพาะเรื่ องหรื อหลายเรื่ อง แต่การให้ข่าวสารของผูน้ าทาง
ความคิด ซึ่งเป็ นการสื่ อสารแบบปากต่อปาก โดยสามารถแบ่งตามลักษณะของการให้ข่าวสาร ได้ 3
ลักษณะ ดังนี้
1. ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ (Product News) เป็ นข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งผูน้ าทางความคิด จะทา
การสนทนาในเรื่ องหรื อหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กบั คู่สนทนา เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์
รู ปแบบของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ได้จากตัวผลิตภัณฑ์
2. การให้คาแนะนา (Advice giving) ผูน้ าทางความคิดจะแสดงออกทางความคิดเห็น
ความรู ้สึกของตัวเอง ที่เกี่ยวกับการแนะนาผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วประทับใจในคุณภาพ
จึงทาการบอกต่อกับบุคคลอื่นๆ ซึ่ งการให้คาแนะนาจะมีความเกี่ยวข้องกับการให้ประการณ์ส่วน
บุคคลร่ วมด้วย
3. ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal Experience) เป็ นการเล่าหรื อวิจารณ์เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์หรื อการให้เหตุผลในการซื้ อ ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ข้อมูลเชิ งบวกและเชิ งลบ ทั้งนี้ มาจาก
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ความรู ้สึกต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เช่น เคยใช้ผลิตภัณฑ์แล้วรู ้สึกว่าผลิตภัณฑ์ใช้คุม้ ค่า จึงทาการบอกต่อ
ถึ งคุ ณภาพหรื อประสิ ทธิ ภาพที่ ไ ด้รับหรื อหากผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีวางขายในตลาดมี น้อย สิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นมีราคาสูงกว่าปกติและแม้แต่พนักงานขายมีพฤติกรรมหยาบคาย ก็มีปัจจัยที่ทาให้ข่าวสาร
การบอกต่อจะเป็ นไปในเชิ งลบได้ท้ งั สิ้ นทั้งนี้ ผนู ้ าความคิดเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลโดยตรงกับผูร้ ับ
สาร โดยเฉพาะผูร้ ับสารที่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตระหนักถึงความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจซื้อและเล็งเห็น
ถึ ง ความเสี่ ย งในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นครั้ งแรก ผูบ้ ริ โ ภคมัก ต้อ งการพูด คุ ย และขอข้อ มู ล หรื อ
คาแนะนาต่างๆ จากเพื่อนและญาติพี่นอ้ งการรับฟังและการรับรู ้ทศั นคติของบุคคลอื่น (Attitudes of
others) เป็ นวิธีการให้ได้สาระเพื่อนามาประกอบการชัง่ ใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ ง
กล่าวได้วา่ ผูน้ าทางความคิดถือเป็ นบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลด้านประสบการณ์ คาแนะนา
หรื อความคิดเห็นแก่ผตู ้ ามคนอื่นๆ และข้อมูลของกลุ่มผูน้ าทางความคิดมักจะส่ งผลกระทบต่อกลุ่ม
ผูต้ าม เช่ น กลุ่ ม พ่ อ แม่ ห รื อ เพื่ อ น ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ผูน้ าทางความคิ ด ของนัก ศึ ก ษาที่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าทางความคิดมีผลกระทบต่อการรับข้อมูล
ข่าวสารของผูต้ ามด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าทางความคิดกับผูร้ ับสาร แม้ว่าผูน้ าทางความคิดจะสามารถมี
อิทธิ พลทางด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่ องจากความกระตือรื อร้นต่อผลิตภัณฑ์แต่ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูก
ส่ งออกไปนั้น มีตวั แปรบางอย่างที่สร้างผลกระทบต่อผูร้ ับสารและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของผู ้
ส่ งสารและผูร้ ับสารด้วย ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงเครื อข่ายการสื่ อสารที่ไม่เพียงแต่เป็ นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างผูร้ ับและผูส้ ่ งสารเท่านั้น แต่ยงั มีการแสดงปฏิกิริยาซึ่งกันและกันและเป็ นการ
ให้ขอ้ มูลไปโดยทันทีทนั ใดตามแต่ละสถานการณ์ ระหว่างการสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซ่ ึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่ งผ่านไปนั้น ผูร้ ับสารสามารถที่จะนาไปใช้สาหรับ
การตัดสิ นใจได้และในบางครั้งอิทธิ พลส่ วนบุคคลเองก็มีผลกระทบที่สาคัญต่อผูบ้ ริ โภคด้วย ซึ่งจะ
ส่ งผลกระทบโดยตรงกับเรื่ องแฟชัน่ เหตุการณ์ทางสังคม สิ นค้าทดลอง การเผยแพร่ นวัตกรรมต่างๆ
(Katz & Lazarsfeld, 1955)
คุ ณ ลัก ษณะของผูน้ าความคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แม้ว่า การระบุ
คุณลักษณะของผูน้ าความคิดนั้นจะเป็ นไปได้ยาก ไม่ว่าจะด้านเอกลักษณ์ของบุคคล รู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตหรื อแม้แต่การระบุประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผนู ้ าความคิดมีส่วนร่ วม ซึ่งต่างก็มีความแตกต่าง
กันไป ในบางครั้งบุคคลที่มีอานาจทางสังคม กลุ่มทางการศึกษา หรื อบุคคลสาธารณะบุคคลเหล่านี้
ไม่จาเป็ นเสมอไปที่จะต้องเป็ นกลุ่มของผูน้ าความคิด เพราะผูน้ าความคิดที่อยู่ในกลุ่มทางสังคม
ต่างๆ ก็ไม่ง่ายที่จะแยกว่าเป็ นบุคคลใด ทั้งนี้ เพราะผูน้ าทางความคิดไม่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่ งบางคน
มักจะแสดงบทบาทในบางโอกาสเท่านั้น (Katz & Lazarsfeld, 1995) และทุกคนมีโอกาสที่จะเป็ น
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ผูน้ าความคิด ณ ที่มีโอกาสมอบให้หรื อมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่ งกลุ่มผูน้ าความคิดอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ อาทิ เช่น วันเวลาที่ผา่ นไปหรื อประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไป (Littlejohn, 1996) อีกทั้ง
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวบางอย่าง เช่น บุคคลที่มีความมัน่ ใจสู ง บุคคลที่มีคนเคารพนับถือสู ง บุคคล
ที่ มีความสามารถในการอดทนอดกลั้น ต่ อการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ ห รื อมี ความนักแน่ น ล้ว นแต่ เ ป็ น
คุณลักษณะของผูน้ าทางความคิดได้เช่นกัน (Maslach, Stapp, & Santee, 1985) อย่างไรก็ตาม Assael
(1995) ได้อธิบายคุณลักษณะของผูน้ าทางความคิดดังนี้
1. คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Product-Related Characteristics)
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นมาก
1.2 มีส่วนร่ วมกับผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นมาก
1.3 มี ก ารรั บ ฟั ง ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแหล่ ง ข่ า วจากบุ ค คลอื่ น อย่ า ง
กระตือรื อร้น
1.4 เป็ นผูท้ ี่มีแนวโน้มที่จะอ่านนิ ตยสารหรื อให้ความสนใจกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆมาก
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ ตนเองสนใจ
1.5 มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเภทที่พวกเขาสนใจอย่าง
สม่าเสมอ
2. การใช้สื่อ (Media Used) ผูน้ าความคิด เป็ นผูท้ ี่เปิ ดรับสื่ อมากมาย เช่น นิตยสาร หนังสื อ
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ ซึ่ งจากคุณลักษณะดังกล่าวสามารถสนับสนุ นกระบวนการไหล
ของข้อมูลแบบสองขั้นตอน ที่ผนู ้ าความคิดมักรับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อมวลชนมากกว่าการถ่ายทอด
ข่าวสารไปยังผูต้ าม
3. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) ในบางรายงานพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความเกี่ยวข้องกับผูน้ าทางความคิด เช่น
ผูน้ าทางความคิดในด้านผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ต่างๆ มักเป็ นหญิงสาวที่มีรายได้สูงและร่ ารวย
3.1 บุคลิกภาพ (Personality Characteristics) ผูน้ าความคิดนั้นเป็ นผูท้ ี่มี “ความมัน่ ใจใน
ตัวเอง” ที่จะประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมัน่ ใจและมากกว่าคนอื่นผูท้ ี่มีลกั ษณะเช่นนี้ มกั
เป็ นตัวกระตุน้ ให้กลุ่มผูน้ าความคิดเห็นทาการสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆอย่างเต็มใจ แล้วมี
แนวโน้มที่จะทาการสื่ อสารในประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั
3.2 คุณลักษณะเกี่ยวกับวิถีชีวิต (Lifestyle Characteristics) ผูน้ าทางความคิดมักมีวิถี
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมกับชมรม กลุ่มชุมชนหรื อพบปะกับบุคคลอื่นอย่างเสรี ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ที่ตระหนักได้ถึงราคาและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณลักษณะของผูน้ าความคิด ทาให้เห็นว่ากลุ่ม
ผูน้ าความคิดมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคอื่นๆ มาก ซึ่ งหากสามารถระบุถึงตัวผูน้ าทางความคิดของกลุ่ม
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ผูบ้ ริ โภคในประเภทผลิตภัณฑ์น้ นั ได้ ก็จะสามารถเข้าถึงการกระจายข่าวสารต่อคนอื่นๆได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สามารถระบุผนู ้ าทางความคิดได้จากการใช้ “เทคนิ คทาง
สังคมมิติ”
การระบุผนู ้ าทางความคิดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ การระบุผนู ้ าความคิด
สามารถทาด้วยวิธีการใช้ “เทคนิคทางสังคมมิติ” (Sociometric Technique) กล่าวคือ การให้สมาชิก
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นระบุตวั บุคคลที่ตนจะติดต่อปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับการซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์บ างอย่า งหรื อ เพื่ อ ขอข้อ มู ล ก่ อ นตัด สิ น ใจ ซึ่ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสอบถามของกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้นจะนาไปสู่การระบุบุคคลที่เป็ นผูน้ าทางความคิดของพวกเขา
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ คสังคมมิติสามารถนามาใช้สาหรับการศึกษาการติดต่อกันของ
สมาชิ กที่เป็ นกลุ่มเล็กๆเท่านั้น แต่การศึกษาทางการตลาดส่ วนมากแล้ว เพื่อต้องการทราบข้อมูล
ของกลุ่มสังคมหลายๆกลุ่ม จึงจาเป็ นต้องทาสังคมมิติของกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลายๆกลุ่มเพื่อหาลักษณะ
ผูน้ าทางความคิดร่ วมกัน ทั้งนี้ การศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคในกลุ่มที่มีขนาดเล็กสามารถที่จะศึกษาใน
ประเภทหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันทางด้านกลุ่มประชากรและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
กันได้ดีเพราะการรับรู ้ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
สาหรั บผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎี น้ ี มาพัฒนาและกาหนดผูน้ าทางความคิดเห็ น โดยออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูม้ ีประสบการณ์และเพื่อน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงการแสวงหาข่าวสารจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตว่ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นา
เที่ยวของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ อย่างไร และนามาพัฒนาเพื่อเป็ นข้อมูลในการออกแบบคาถามสาหรับ
การสารวจข้อมูลการวิจยั ในส่ วนที่ 2 ของแบบสอบถาม

2.4 แนวความคิดด้ านความน่ าเชื่อถือของแหล่ งสาร (Source Credibility)
ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร (Source Creditability) เป็ นถือเป็ นอีกหัวข้อที่ศึกษาถึงการ
รับรู ้ของผูร้ ับสารในแง่ที่ว่าน่าเชื่อถือหรื อยอมรับได้มากน้อยเพียงใด (พีระ จิรโสภณ, 2537 อ้างถึง
ใน วินิตา สุ ริหาร, 2539) โดยทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารมาจากการค้นพบในการ
วิ จ ัย เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ข องผูร้ ะบุ ส ารในการสื่ อ สารเพื่ อ จัก จู ง ใจ (Persuasive
Communication) โดยส่ วนใหญ่น้ นั พบว่าผูท้ ี่มีความน่าเชื่อถือสู งในสายตาของผูร้ ับนั้นจะบรรลุผล
ทางการสื่ อสารมากกว่าการใช้ผสู ้ ่ งสารที่มีความน่าเชื่อถือต่ากว่า เช่น ผลการศึกษาของ Weiss (1995
อ้างถึงใน วินิตา สุ ริหาร, 2539) เกี่ยวกับความน่ าเชื่อถือได้ของผูส้ ่ งสารที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
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สื่ อสารมวลชนซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่าผูร้ ับสารจะเชื่อในสารซึ่ งได้รับจากผูส้ ่ งสารที่เขาคิดว่ามีความ
เชื่อถือสูง
สาหรับแนวคิดเรื่ องความน่าเชื่อถือของแหล่งสารนั้น Joseph Devito (2003, p. 104 อ้างถึง
ใน เสริ ม ศิริภูศรี , 2548) กล่าวว่า ในการเปิ ดรับข่าวสารผูร้ ับสารอาจเชื่อหรื อไม่เชื่อเรื่ องราวที่ได้รับ
มาไม่ใช่เพราะสารที่ได้รับมามีการให้เหตุผล ข้ออ้างอิง หรื อมีการกระตุน้ ให้ความสนใจ แต่เหตุผล
ทั้งหมดนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าผูบ้ อกสารแก่เรานั้นเป็ นใคร
Erwin Bettinghaus & Michael Cody (1994 อ้างถึงใน วินิตา สุ ริหาร, 2539) ให้ความหมาย
ของความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารว่ า เป็ นการรั บ รู ้ ข องผูร้ ั บ สารว่า ผูส้ ่ ง สารน่ า เชื่ อ ถื อ (Source
Credibility) และสามารถเชื่อถือได้ (Believable)
Hovland & Weiss (อ้างถึงใน วินิตา สุ ริหาร, 2539) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของแหล่งข้อมูลใน
การทาหน้าที่ติดต่อชักจูงใจโดยเปรี ยบเทียบระหว่างแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือกับแหล่งข้อมูล
ที่ไม่มีความน่ าเชื่ อถือ โดยใช้คาพูดหรื อแหล่งข่าวสารอย่างเดียวกัน เพื่อศึกษาว่าแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคลได้มากกว่าแหล่งข้อมูลที่ไม่มี
ความน่าเชื่อถือหรื อไม่ ปรากฏว่าแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือจะสามารถชักจูงได้ดีกว่าแหล่งสารที่
มีความน่าเชื่อถือต่า
ความน่ าเชื่ อถื อของผูส้ ่ งสารเกิ ด ขึ้ น ได้จ าก 2 ปั จจัย คื อ ความสามารถหรื อความเป็ นผู ้
ชานาญ (Competence of Expertness) และความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) ปั จจัยทั้งสอง
ประการดังกล่าว ผูร้ ับสารต้องมองเห็น (Perceive) ว่ามีอยูใ่ นตัวสารความน่าเชื่อของผูส้ ่ งสารนี้ไม่ใช่
ว่าจะสามารถประกาศให้ทุกคนได้รับทราบและได้รับการยอมรับ ความน่าเชื่อนี้ไม่ได้มีลกั ษณะโดด
เด่น (Single Characteristic) เหมือนอายุ เพศ แต่ตอ้ งเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารมองเห็น รับรู ้และเชื่อ เช่น
ความสามารถหรื อความชานาญเป็ นลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจการงานที่ผสู ้ ่ งสารเกี่ยวข้อง
อยู่ ส่ วนความไว้วางใจเป็ นลักษณะทัว่ ๆ ไป ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารจะแตกต่างกันไปตาม
หัวข้อ (Topic) ของสารแต่ละเรื่ องซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์
และจากการศึกษาของโฮฟแลนด์ ยังพบว่า เมื่อคนยึดมัน่ ในสถาบัน องค์กรหรื อบุคลใดแล้ว
เขาจะมีความเชื่ อมัน่ ในสิ่ งนั้นมากกว่าและองค์ประกอบของความน่ าเชื่ อถือมาจาก 2 ปั จจัยหลัก
ดังกล่าวข้างต้น
ด้าน Berlo (1996 อ้างถึงใน อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2542) ได้ทดลองให้ผรู ้ ับสารเรื่ อง
ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร โดยใช้วิธีประเมินแบบ Semantic differential scale พบปั จจัย 3
ประการ ประกอบด้วย
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1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับการสร้างความอุ่นใจ (Safety Factor) ผูส้ ่ งสารที่จะมีคุณลักษณะด้านนี้
ได้ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 ใจดี (Kind)
1.2 เข้ากับคนอื่นง่าย (Congenital)
1.3 ยอมรับความเห็นของผูอ้ ื่น (Agreeable)
1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ (Friendly)
1.5 น่าคบหา (Pleasant)
1.6 สุ ภาพ (Be Gentle)
1.7 ไม่เห็นแก่ตวั (Unselfish)
1.8 ยุติธรรม (Just)
1.9 อภัย (Forgiving)
1.10 เอื้อเฟื้ อ (Hospitable)
1.11 ร่ าเริ ง (Cheerful)
1.12 มีศีลธรรม (Ethical)
1.13 อดทน (Patient)
1.14 สงบ เยือกเย็น (Calm)
1.15 ปราศจากความรู ้สึกส่ วนตัว (Unbiased)
2. ปั จจัยที่เป็ นคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถของผูส้ ่ งสาร (Qualification Factor) ส่ วน
ใหญ่ จ ะให้ น้ าหนั ก ที่ ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์ ผู ้ส่ ง สาร เช่ น มี
ประสบการณ์ดา้ นใดด้านหนึ่ ง (Experienced) ผ่านการฝึ กฝน (Trained) มีความชานาญ (Skilled) มี
อานาจหน้าที่ (Authoritative) มีความสามารถ (Able) มีเชาว์ปัญญา (intelligent) และมีความถูกต้อง
(Arrogate)
3. ปั จ จัย ด้านความเป็ นพลวัต (Dynamism) ปั จ จัย ด้านนี้ เกี่ ย วข้อ งกับความคล่ องแคล่ ว
กระตือรื อร้น ความไม่เฉื่ อยช้าของผูส้ ่ งสาร เช่น เป็ นฝ่ ายรุ ก (Aggressive) รู ้จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
(Empathic) ตรงไปตรงมา (Frank) กล้า (Bold) กระตือรื อร้น (Active) รวดเร็ ด (Fast) ลึก (Depth)
คล่องแคล่ว (Energetic) ทันสมัย(Up-to-Date)
นักวิชาการเชื่อว่าความน่าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารมีหลายมิติ ซึ่ งผูร้ ับสารจะมีการรับรู ้กบั ความ
น่ าเชื่ อถือในแนวทางที่แตกต่างกัน โดยมิติที่การให้ความสาคัญและถูกนามาอธิ บายมากที่สุด คือ
ความสามารถ (Competence) และความน่ า ไว้ว างใจ (Trustworthiness) ของผู ้ส่ ง สาร ซึ่ งเมื่ อ
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ย้อนกลับไปพิจารณาแนวคิดขออริ สโตเติลพบว่า มิติดา้ นความสามารถ คือคุ ณสมบัติเรื่ องของ
สติปัญญา ส่ วนมิติดา้ นความน่าไว้วางใจ คือ คุณสมบัติดา้ นความมีคุณธรรมและความปรารถนาดี
Daniel O’Keefe (1990 อ้างถึงใน เสริ มศิริ ภูศรี , 2548) กล่าวว่า ความสามารถมีความหมาย
เช่ น เดี ย วกั บ ความช านาญ (Expertise) ความรู ้ เ ฉพาะทาง (Authoritativeness) และคุ ณ วุ ฒิ
(Qualification) ซึ่งหมายถึงการประเมินอย่างคร่ าวๆ ของผูร้ ับสารจากผูส้ ่ งสาร
ส่ วนความน่ าไว้วางใจ ดาเนี ยล โคอีฟ อธิ บายว่า เป็ นคาที่มีความหมายเช่ นเดียวกับคาว่า
บุคลิกภาพ (Character) ความปลอดภัย (Safety) และความสุ จริ ตส่ วนบุคคล (Personal Integrity)
หมายถึงการประเมินอย่างคร่ าวๆของผูร้ ับสารเกี่ยวกับความเป็ นกลางในการถ่ายทอดประสบการณ์
ที่ได้พบเห็นมาของผูส้ ่ งสาร
นอกจากนี้ ดาเนี ย ล โอคี ฟ กล่ า วว่ า ส าหรั บ การประเมิ น ของผู ้รั บ สารว่ า ผู ้ส่ ง สารมี
ความสามารถและความน่ า ไว้ว างใจอย่ า งไร ขึ้ นอยู่ กับ ปั จ จัย ต่ า งๆได้แ ก่ การศึ ก ษา อาชี พ
ประสบการณ์ของผูส้ ่ งสาร (Education , Occupation and Experience) ทักษะและความถนัดเรื่ องการ
ใช้ภาษาในการส่ งสาร (Fluencies in Delivery) การอ้างที่มาของหลักฐาน (Citing of Evidence
Source) ความชอบตัวบุคคลที่เป็ นผูส้ ่ งสาร (Liking) อารมณ์ขนั (Humor) รวมถึงประเด็นความเห็น
ที่ผสู ้ ่ งสารให้การสนับสนุ น (Position Advocated) ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้เกี่ยวกับความสามรรถและ
ความน่ า ไว้ว างใจของผู ้ส่ ง สาร โดยผู ้ส่ ง สารที่ โ ต้แ ย้ง ประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ ต รงข้า มกับ
ผลประโยชน์ของคนเอง จะถูกรั บรู ้ ว่ามี ความสามารถและความน่ าไว้วางใจมากกว่าเวลาที่ เขา
สนับสนุนความเห็นที่เข้าข้างผลประโยชน์ของตนเอง
Joseph Devito (อ้างถึงใน เสริ มศิริ ภูศรี , 2548) อธิ บายว่าความสามารถ เป็ นเรื่ องความรู ้
และความชานาญของผูร้ ับสารที่คิดว่าผูส้ ่ งสารมีและการยิ่งคิดว่ามีความรู ้ความชานาญมากเท่าไหร่
ก็จะเป็ นไปได้ว่าผูร้ ั บสารจะเชื่ อผูส้ ่ งสารเท่านั้น และเป็ นไปได้ว่าผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถใน
เฉพาะบางประเด็นถูกประเมินว่ามีความรู ้ความสามารถในเรื่ องอื่นๆด้วย เช่นเดียวกับผูท้ ี่ขาดความรู ้
ความสามารถในเรื่ องหนึ่งๆ อาจจะถูกประเมินว่าขาดความรู ้ความสามารถในเรื่ องอื่นๆไปด้วย
นอกจากนี้ ยงั เลือกใช้คาว่าบุคลิกลักษณะ (Character) เพื่ออธิ บายคุณสมบัติดา้ นนี้ ว่า เป็ น
การให้ความสนใจกับเรื่ องความซื่ อสัตย์และนิ สัยพื้นฐานของบุคคล ผูร้ ับสารจะเชื่ อผูส้ ่ งสารที่เรา
ไว้ใจได้ (Trust) ขณะเดียวกันเป้ าหมายหรื อเหตุจูงใจของบุคคลยังเป็ นส่ วนสาคัญในการจัดสิ นใจ
บุคลิกภาพด้วย
ดังที่กล่าวมา ความน่ าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารมีหลายมิติ สาหรับมิติดา้ นความมีพลวัตเบอร์ โล
(Berlo) เลอ-เมอร์ ต (Lemert) และเมอร์ เซต (Mertz) เสนอมิติความมีพลวัตมาใช้วดั ความน่ าเชื่อถือ
ของผูส้ ่ งสารโดยในความสัมพันธ์ที่ผูส้ ่ งสารมี พลังในการสื่ อสารเหนื อผูร้ ั บสาร ผูส้ ่ งสารมักจะ
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เชื่อถือได้มากกว่าและชักจูงได้มากกว่าผูส้ ่ งสารที่ไม่มีพลัง อย่างไรก็ตามในมิติน้ ี จะมีบทบาทอย่าง
ชัดเจนเฉพาะบางประเด็น ความมีพลวัตของผูส้ ่ งสารนั้น ผูร้ ับสารจะนิ ยมบุคคลที่คล่องแคล้ว ดู
เปิ ดเผย และมีพลัง มากกว่าบุคคลที่ดูลงั เล ไม่เด็ดขาด เนื่องจากสะท้อนความเปิ ดเผยจริ งใจ (Joseph
Devito อ้างถึงใน เสริ มศิริ ภูศรี , 2548)
อย่างไรก็ตามในการศึกษาความน่ าเชื่ อถือของผูส้ ่ งสาร ผูส้ ่ งสารอาจไม่ได้หมายถึงบุคคล
เท่านั้น แต่ยงั ความถึงองค์กรที่ทาหน้าที่ผลิตสาร โดยเฉพาะอย่างย่องการสื่ อสารในปัจจุบนั นั้น ซึ่งมี
การใช้เทคโนโลยีมาเป็ นตัวเชื่อมต่อในการสื่ อสาร ทาให้ผรู ้ ับสารไม่อาจเข้าถึงผูส้ ่ งสารได้ Byron
Reeves & Clifford Nass (อ้างถึงใน เสริ มศิริ ภูศรี , 2548) ได้สรุ ปว่า ผูร้ ับสารอาจมอบความ
รับผิดชอบในเรื่ องของสารให้แก่ผทู ้ ี่นาสารมาส่ งให้ (Driver) นัน่ เอง
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมงานวิจยั เกี่ยวกับมาตรวัดในมิติของความน่าเชื่อถือจากงานวิจยั ด้านความ
น่าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารทั้งในฐานะบุคคลและองค์กรไว้โดย Infante (1980 อ้างถึงใน Rasha Abdulla
et al., 2002, p. 9) ได้ใช้ 3 ลักษณะเพื่อวัดความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ได้แก่
1. ส่ วนความชานาญ (Expertise) ขยายความหมายออกเป็ น มีทกั ษะกับไม่มีทกั ษะ มีคุณวุฒิ
กับไม่มีคุณวุฒิ ความรอบรู ้กบั ไม่รอบรู ้
2. ความไว้ใ จได้ (Trustworthiness) ถู ก น ามาขยายแบ่ ง ออกเป็ น ความซื่ อ สั ต ย์กับ ไม่
ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้กบั ไว้ใจไม่ได้ ความจริ งใจกับไม่จริ งใจ
3. ด้านพลวัต (Dynamism) ขยายความหมายออกเป็ นกล้าหาญกับไม่กล้าหาญ ตื่นตัวกับ
เฉื่อยชา ก้าวร้าวกับนอบน้อม
Yoshiko Nozato (อ้างถึงใน เสริ มศิริ ภูศรี , 2548, น. 48) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
ของหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ซึ่ งมองว่าการวัดความน่าเชื่อถือของการนาเสนอผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
มีคุณลักษณะที่จาเป็ นต้องเพิ่มเติมบางคุณลักษณะเข้ามาซึ่ งการศึกษานั้นได้นาตัวแปรที่ใช้วดั ความ
น่าเชื่อถือของสื่ อเดิมผสมผสานกับตัวแปรที่นามาวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้ น 14 ตัว
แปร เพื่อนามาวัดความน่าเชื่อถือของหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ได้แก่ การเป็ นที่ยอมรับ (Reputation)
ความชานาญ (Expertise) ความรวดเร็ ว (Timeliness) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (completeness) ความ
ยุติธรรม (Fairness) ความถูกต้อง (Accuracy) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว (Source Creditability)
กระบวนการตรวจสอบต้นฉบับ (Editorial Process) ความลึก (Depth) การไร้ซ่ ึงความรู ้สึกส่ วนตัว
(Objectivity) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ความมีคุณค่าของ
ข่าวสาร (Newsworthiness) และความไม่มีอคติ (Bias) โดยด้านความรวดเร็ วและด้านความลึกนั้น มี
ส่ วนย่อยมาจากความเป็ นพลวัต (Dynamism) มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ที่สามรถเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ่านได้รับข้อมูลข่าวสารได้ใหม่กว่าหนังสื อพิมพ์ที่เป็ นฉบับกระดาษ ส่ วน
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ด้า นความน่ าเชื่ อถื อของแหล่ งข่าว การมี ปฏิ สัมพันธ์และกระบวนการตรวจสอบต้น ฉบับ โดย
Newell and Goldsmith (2001 อ้างถึงใน เสริ มศิริ ภูศรี , 2548) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับตัวแปรด้าน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขององค์ ก รไว้ 2 มิ ติ คื อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Believability) และทัก ษะความรู ้
(Expertise) นอกจากนี้ Singletary (1967 อ้างถึงใน Matin, 2006, p. 4) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับตัวแปร
ด้านความน่ าเชื่อถือของแหล่งข่าว ซึ่ งประกอบด้วย 6 มิติ คือ ความถูกต้องและชัดเจนในการใช้
ภาษาพูด (Articulation) ความดึงดูดใจ (Attraction) ความเป็ นมิตร (Hospitality) การมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ และพัฒนา (Knowledge Ability) ความมัน่ คง (Stability) และความไว้วางใจได้
(Trustworthiness)
สาหรับผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎีน้ ี มาพัฒนาเพื่อใช้เป็ นตัวแปรสาหรับการศึกษาถึงการรับรู ้ดา้ น
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยกาหนดตัวแปรแบ่งออกเป็ น
3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเชี่ยวชาญ (Expertise) ด้านความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) และ
ด้านความเหมือน (Homophile)

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารแบบปากต่ อปาก (Theory of Word of Mouth
Communication)
การสื่ อสาร (Communication) เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตของมนุ ษย์ในทุกสังคม หาก
นักปราชญ์กล่าวว่า มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม “ มนุ ษย์ทุกคนย่อมเป็ นสัตว์สื่อสารด้วยเพราะการอยู่
ร่ วมกันต้องมีการสื่ อสารด้วยภาษาและระบบสัญลักษณ์ เพื่อเชื่ อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ซึ่ งกลายเป็ นวัฒนธรรมพื้นฐานในการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์เรา ” (อุบล
รัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ และพิรงรอง รามสู ตร รณะนันท์, 2550, น. 4) โดยการสื่ อสารแบบปากต่อปาก ถือ
ได้ว่าเป็ นการสื่ อสารโดยตรงจากผูบ้ ริ โภคด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรื อลักษณะเฉพาะ
ของสิ นค้าและบริ การไปยังผูข้ ายสิ นค้าผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต โดยถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถ
ใช้สนับสนุนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่ งผ่านข้อมูลด้านการตลาดไปยังพูดอื่น เพื่อให้เกิดการกระจาย
ข้อมูลไปอย่างทวีคูณและสร้างอิทธิ พลต่อความเชื่อและการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายได้ในระยะเวลา
อันสั้นหรื อรวดเร็ ว
อิทธิ พลของการสื่ อสารแบบปากต่อปาก (WOM) เป็ นการติดต่อกันระหว่างบุคคลตั้งแต่
สองคนหรื อมากกว่า แอสเซล (Asseal, 1998) โดยการสื่ อสารซึ่ งกันและกันในลักษณะดังกล่าว
บุคคลทั้งสองจาทาการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กัน จึงถือได้วา่ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคอย่างยิง่
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ดังนั้นการสื่ อสารจึงถือเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่ งของคนในสังคมที่ตอ้ งมีปฏิกิริยาสัมพันธ์
ต่อกันเป็ นพื้นฐาน การสื่ อสารนั้นจึงถือได้ว่าเป็ นกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อทัศนะคติ
ข้อเท็จจริ งจากบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าการสื่ อสารนั้นถือเป็ นกระบวนการที่
ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกันและกันของคนในสังคมซึ่งสามารถแบ่งทิศทางการสื่ อสารได้ดงั นี้
1. การสื่ อสารแบบทางเดียว (One Way Communication) ถือเป็ นการสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารส่ ง
ข่าวสารไปยังผูร้ ับสารทางเดียว โดยไม่ได้เปิ ดโอกาสให้มีการโต้ตอบหรื อซักถามในข้อสงสัย

ผู้ส่งสาร

ข่ าวสาร

ผู้รับสาร

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองการสื่ อสารแบบทางเดียว (One Way Communication)
2. การสื่ อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) คือการสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารส่ ง
ข่าวสารไปยังผูร้ ับสารทางเดียว โดยเปิ ดโอกาสให้มีการโต้ตอบซักถามในข้อสงสัย และแลกเปลี่ยน
ความคิดกันได้

ผู้ส่งสาร

ข่ าวสาร

ผู้รับสาร

ภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่ อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
Katz & Lazarsfeld (1995) กล่าวว่าในกระบวนการสื่ อสารแบบปากต่อปาก (WOM) ซึ่งเป็ น
กระบวนการไหลแบบสองขั้นตอน โดยผูน้ าทางความคิดจะทาหน้าที่เป็ นสื่ อสารทางการสื่ อสาร
และยังถือเป็ นผูม้ ีอิทธิพลในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับสารอีกด้วย ส่ วนโรเซน, เอ็มมานู
เอล (2545) กล่าวว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปาก คือกลยุทธ์ทางการตลาด ที่กระตุน้ ให้เกิดการส่ งต่อ
ข่าวสารจากบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคลหนึ่ งด้วยการบอกต่อกันเรื่ อยๆ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นการกระจาย
ข่าวสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสามารถจากัดความออกได้เป็ น 2 ประเภท โดยแยกตามสื่ อที่ใช้
ในการส่ งสารดังนี้
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1. การส่ งผ่านข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก (WOM) จากบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคล
หนึ่งหรื อกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ทาให้เกิดการพูดถึง (Talk of the town)
2. การส่ งผ่านข่าวสารต่อๆกันไปโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนช่ วยที่สาคัญ (Viral) ได้แก่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
Richins and Root-shaffer อ้างถึงใน Asseal, 1998) แบ่งประเภทของการสื่ อสารแบบปาก
ต่อปากออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1. ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Product News) ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาทิ ลักษณะรู ปร่ าง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
2. การให้ตาแนะนา (Advise giving) ได้แก่ การให้ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3. ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) ได้แก่ ข้อวิพากษ์ต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อันเกิดจากการใช้งานของผูบ้ ริ โภคเอง
โดยการสื่ อสารแบบปากต่อปากสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั ด้านบวกและด้านลบ หากลูกค้าเกิด
ความพึ่งพอใจในการผลิตภัณฑ์หรื อบริ การก็จะถ่ายทอดข้อมูลให้เกิดผูอ้ ื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็ นข้อมูลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ ห าลูกค้าเกิ ด ความไม่ประทับใจ ก็อาจถ่ายทอดข้อมูลนั้น ๆไปยังบุคคลอื่ น ได้
เช่นกัน ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้เกิดการสื่ อสารแบบปากต่อปาก (ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ,
เอกสารระกอบการเรี ยนวิชาการตลาด) อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. บุคคลต้องการพูดในสิ่ งที่ตนประสบหรื อได้รู้มา
2. บุคคลต้องการแสดงเรื่ องที่ตนเองมีความสนใจอยูเ่ ป็ นพิเศษ
3. บุคคลไม่ตอ้ งการให้คนใกล้ตวั ได้ใช้ของที่ไม่ดี
4. บุคคลต้องการลดความลังเลใจหลัง การซื้ อจึงต้องการข้อมูลทั้งด้านดีและร้ายของสิ นค้า
นั้น
ดังนั้นการสื่ อสารแบบปากต่อปากจึงถือได้ว่าเป็ นเทคนิ คทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต (EWOM) อย่างหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการเสริ มสร้างการพบเห็นของตราสิ นค้า (Brand Awareness) ได้อย่าง
ง่ายขึ้น หรื อทาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทางการตลาด โดยการสื่ อสารในลักษณะนี้จะเกดการกระจาย
ตัวเร็ ว ทรงพลัง และสามารถสร้างความน่ าเชื่ อถือ เนื่ องจากข้อมูลมีการอ้างอิงจากบุคคลที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูม้ ีประสบการณ์ หรื อเพื่อน โดยจะทาการส่ งต่อหรื อบอกต่อ ในรู ปแบบ
การแสดงความคิดเห็นหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยส่ งข้อมูลโดยตรงหรื อไม่ก็ได้ เช่น การ
ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Mail) หรื อการโพสต์ (Post) ข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆก็ได้
โดยในปั จจุบนั องค์กรธุรกิจต่างได้หันมาให้ความสาคัญกับการสื่ อสารมากขึ้น เนื่ องจกการสื่ อสาร
การตลาดในปัจจุบนั มีการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจสู งมากขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้ตอ้ งพัฒนาศักยภาพให้มาก
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ขึ้ น และครอบคลุ ม เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของมนุ ษ ย์ที่ มี อ ยู่อ ย่ า งไม่ จ ากัด และมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วอยูเ่ สมอ จึงอาจกล่าวได้วา่ การสื่ อสารเป็ นส่ วนหนึ่งที่มีความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่งต่อการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าให้ยงั คงกลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การเดิมต่อไป
อย่างต่อเนื่ องและยาวนานรวมถึงลูกค้ารายใหม่ที่กาลังตัดสิ นใจเข้ามาเลือกซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ
นั้นเอง โดย Katz and Lazarsfeld (1995) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากหรื อการสื่ อสารแบบบอกต่อหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่า การสื่ อสารประเภทนี้ ได้
ส่ งอิทธิพลเป็ นอย่างยิง่ ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

2.6 แนวคิดที่เกีย่ วข้ องกับการท่ องเที่ยวและนักท่ องเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติ ได้จดั การประชุมว่าด้วยการเดินทาง
และท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุ งโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คาจากัดความของคาว่า “การ
ท่องเที่ยว” หมายถึง การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่ นเริ งใจ เยี่ยมญาติ หรื อไปร่ วมประชุมแต่ไม่ใช่
เพื่อการประกอบอาชีพเป็ นหลักฐานหรื อการไปพานักอยู่เป็ นการถาวร โดยการท่องเที่ยวถือได้ว่า
เป็ นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีองค์กรประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายทั้งในด้านทางตรงและทางอ้อม
อีกทั้งมีหลายรู ปแบบ ที่หลากหลาย ซึ่ งการจัดแบ่งรู ปแบบของการท่องเที่ยวนั้นถือได้ว่าเป็ นการ
จัดแบ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวที่สาคัญ ในการนามาใช้สาหรับการวาง
แผนการท่องเที่ยวและการศึกษาผลทางเศรษฐกิ จที่จะเกิ ดจากนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพานักต่างกัน
(วรรณา วงษ์วานิช, 2539) ซึ่งสามารถแบ่งรู ปแบบหรื อลักษณะของการท่องเที่ยวได้ดงั นี้
2.6.1 รูปแบบของการท่ องเที่ยว
2.6.1.1 การท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ภายในประเทศ การท่องเที่ยวลักษณะประกอบปัจจัยหลายประการ เช่น ความสวยงามของภูมิ
ประเทศ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความปลอดภัยหรื อมีสิ่งจูงใจโดยเฉพาะของสถานที่น้ นั
เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรื อศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น
2.6.1.2 การท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ที่
ต่างไปจากประเทศของตนหรื อการกล่าวคือการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งการ
ท่องเที่ยวลักษณะนี้ ตอ้ งผ่านกระบวนการระหว่างประเทศหลายอย่าง อาทิ การผ่านศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ โดยภาษาที่ใช้อาจเป็ นภาษาต่างประเทศหรื ออาจจะต้องมีมคั คุเทศก์เป็ นผูน้ า
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2.6.2 บทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวต่ อเศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมือง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่อาจกล่าวได้วา่ ไม่มีขีดจากัดในการจาหน่าย หรื อ
Limitless Industry เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในตลาด จากสถิติที่ผ่านมาจานวน
นักท่องเที่ยวนานาชาติของโลก ได้มีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง การท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดรายได้
อย่างมหาศาล เป็ นอันส่ งผลดี ต่อเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ จากการเก็บข้อมูลโดยกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2557 ที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นว่ารายได้ของการ
ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิ นทางเข้าในประเทศไทยตลอดปี 2556 มีสูงถึง
1,171,651.42 ล้านบาท ในขณะที่อตั รานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของปี 2556 มีจานวน 26,735,583 ราย ซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.60 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นรายได้ที่กระจายไปสู่ ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้สร้างงานและรายได้มหาศาลและก่อให้เกิด
อาชีพด้วย อาชีพที่เกิดต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว อาทิเช่น พนักงานขับรถ พนักงานทาความสะอาด
คนงานทอดผ้า ฯลฯ อีกทั้งการท่องเที่ยวยังช่ วยสนับสนุ น ฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของนัก ท่ องเที่ ย ว สังคมไทยเป็ นสัง คมของชาติ เ ก่ า แก่
สื บเนื่ องมาอย่า งยาวนาน จึ ง มี ว ฒ
ั นธรรม ระเบี ย บ ประเพณี นาฏศิ ลป์ การละเล่ น ฯลฯ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็ นมรดกตกทอดที่ควรแก่การนาออกเผยแพร่ และอนุรักษ์ไว้
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีบทบาทในการกระตุน้ ให้เกิดระบบการผลิตและนาทรัพยากร
ของประเทศมาใช้ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะก่อเกิดการใช้จ่าย ไม่ว่าการใช้จ่ายเพื่อเป็ น
ค่าอาหาร ค่าที่พกั แรม เงินที่จ่ายออกไปนี้ จะไม่ตกอยู่เฉพาะโรงแรม แต่จะกระจายไปสู่ ธุรกิจราย
ย่อยต่างๆ ถึงแม้จะเป็ นรายได้เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกันเป็ นปริ มาณมากก็ก่อให้เป็ นรายได้ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการกระตุน้ การผลิต หรื อที่เรี ยกว่า Multiplier Effect ทางการท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะที่สูงมาก
เทียบการผลิตสิ นค้าหรื ออุตสาหกรรมอื่นๆ

2.7 งานวิจยั อืน่ ๆ เกีย่ วข้ อง
2.7.1 งานวิจัยและบทความในประเทศไทย
เสริ ม ศิ ริ ภู ศ รี (2548) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ทัศ นคติ ต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข่ า วสารที่ ส่ ง มาทาง
จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ” ใช้รู ป แบบการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยท าการวิ จัย เชิ ง ส ารวจเพื่ อ ศึ ก ษา
คุณลักษณะของความน่ าเชื่อถือ 7 ประการ พบว่า ผูใ้ ช้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์มีทศั นะว่าข่าวสารมี
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คุณลักษณะด้านความรวดเร็ วในระดับมาก มีคุณลักษณะด้านความทันสมัย ความลึก ความถูกต้อง
ความเป็ นที่ นิยมแพร่ หลาย นอกจากนี้ พบว่า ทัศนะของผูใ้ ช้จ ดหมายอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ มีทศั นะว่า
ข่าวสารที่ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยงั มีทศั นะว่า ข่าวสารที่ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มีความน่าเชื่อถือในระดับปานกลาง อีกทั้งผูใ้ ช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยงั มีทศั นะว่า ข่าวสารที่มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา มีความน่าเชื่อถือกว่าข่าวสารที่ไม่มีการอ้างอิง
บริ ษทั เอจีบี นี ลเส็น มีเดีย รี เสิ ร์ช (ประเทศไทย) (2550) ทาการสารวจออนไลน์เกี่ยวกับ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบโฆษณาต่างๆทั้งหมด 13 รู ปแบบ จาก 47 ประเทศ ตั้งแต่
รู ปแบบการโฆษณาแบบดั้งเดิม คือทางโทรศัพท์และหนังสื อพิมพ์ จนถึงการโฆษณาทางเว็บไซด์
ของสิ น ค้า และความคิ ด เห็ น พบว่ า ไม่ ว่ า รู ป แบบการโฆษราในปั จ จุ บ ัน จะเป็ นอย่า งไรก็ ต าม
ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกก็ยงั คงมีระดับความเชื่อที่สูงที่สุดต่อความคิดเห็นจากผูบ้ ริ โภคคนอื่นหรื อปากต่อ
ปากในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ผลจาการสารวจความน่ าเชื่ อถือในรู ปแบบการโฆษณา
ต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า การแนะนาจากบุคคลอื่นหรื อแนะนาแบบปากต่อปากนั้นยังคงถูกจัด
ให้อยูใ่ นลาดับที่หนึ่ง โดยผูบ้ ริ โภคคนไทยกว่า ร้อยละ 81 เปิ ดเผยว่า จะเลือกเชื่อในสิ่ งที่ได้ยนิ จาก
บุคลอื่นมากที่สุด ลาดับรองลงมาคือการรับจากสื่ อในรู ปแบบดั้งเดิ ม อาทิ โทรศัพท์ (ร้อยละ 66)
หนังสื อพิมพ์ (ร้อยละ 62) และนิตยสาร (ร้อยละ 59) ตามลาดับ ส่ วนการโฆษณาออนไลน์ (ร้อยละ
32) การโฆษณาทางโทรศัพท์มือ (ร้อยละ 29) จะได้รับความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด
ตันติกร สิ ริอางค์ (2551) ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์และนาเสนอคุณลักษณะของผูน้ าทาง
ความคิดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษา” โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลข้อมูลการได้รับข้อมูลจากสื่ อมวลชนและข้อมูลจากผูน้ า
ทางความคิดและสาระจากผูน้ าทางความคิดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละและสถิติบรรยาย จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 56.74 เป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยตนเองบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็ น
ผูน้ าทางความคิดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กของกลุ่มตัวอย่างคือพ่อแม่
เพื่อนพี่น้องและพนักงานขายตามลาดับแต่ก่อนที่ จะตัด สิ นใจซื้ อหรื อผูอ้ ื่ น ตัดสิ นใจซื้ อให้กลุ่ ม
ตัว อย่า งได้มีก ารหาข้อมูลจากสื่ อมวลชนโดยเฉพาะสื่ อทางอิ น เทอร์ เ น็ ตแผ่น พับและนิ ตยสาร
ตามลาดับนอกจากนี้ เพื่อนเป็ นบุคคลที่มีเป็ นแหล่งข้อมูลเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กมากที่สุด
รองลงมาเป็ นพ่อแม่คนรู ้จกั และพนักงานขายโดยที่บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูลส่ วนใหญ่
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กและเป็ นผูท้ ี่ใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กกลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากสื่ อมวลชนและได้รับทราบ
ข้อมูลตามต้องการแต่ไม่ครบถ้วนส่ วนการแสวงหาข้อมูลจากบุคคลต่างๆโดยเฉพาะเพื่อนจะได้รับ
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ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจได้ครอบคลุมครบถ้วนข้อมูลที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจซื้อคือข้อมูล
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ซ่ ึ ง ได้แ ก่ ร าคาและคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า การ
ตัด สิ น ใจซื้ อคอมพิ ว เตอร์ โ น้ตบุ๊ก ของกลุ่ มตัว อย่างมาจากการได้รับ ข้อมู ลจากหลายทางหลาย
ขั้นตอนโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากผูน้ าทางความคิดที่เป็ นบุคคลแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างดังนั้นการ
ออกแบบสื่ อโดยเฉพาะสื่ ออินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ขอ้ มูลด้านการตลาดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กจาเป็ นต้อง
คานึงข้อมูลที่จะไปสู่ผนู ้ าทางความคิดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
บริ ษทั วายแอนด์อาร์รีเฟกเตอร์ (2551) ได้ทาการสารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และความเป็ นไปของคนในสังคมปัจจุบนั โดยเก็บข้อมูลจากจานวน
กลุ่มตัวอย่างจานวน 300 ตัวอย่าง โดยการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ
ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคกว่าร้อยละ 90 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจับจ่าย โดยมีพฤติกรรมใน
การประหยัดและวางแผนการออมเงินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่า ปัจจัยสาคัญที่ผบู ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า คือ คุณภาพของสิ นค้า การเป็ นแบรนด์ที่รู้จกั
การเป็ นแบรนด์สินค้าที่คุน้ เคย รวมไปถึงการมีภาพลักษณ์ที่เหมาสมกับผูบ้ ริ โภค ซึ่งผลการสารวจ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคยินดีที่จ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากสิ นค้านั้นมีคุณภาพดี หาซื้อได้สะดวก มีของแถมหรื อ
ส่ วนลดทันที และเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย กว่าร้อยละ 85 ของผูบ้ ริ โภค เลือกที่จะจ่ายสิ นค้าแพง
กว่าหากได้รับสิ นค้าที่ดีที่สุด โดยร้อยละ 71 จะทาการซื้อสิ นค้าเพิ่มขึ้น หากได้ของแถมหรื อส่ วนลด
มากขึ้น โดยผลการสารวจพบว่า การให้ส่วนลดหรื อของแถมแบบทันที่น้ นั สามารถใช้ดึงดูด
ผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด
สุ จิตรา ไชยจันทร์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการท่องเที่ยว การแสวงหาข่าวสารการ
ท่องเที่ยวและทัศนคติที่มีต่อลักษณะข่าวสารการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์ของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตใน
ประเทศไทย” เป็ นระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ส่วนหนึ่ งเลือกศึกษาความสัมพันธ์เชิงประชากรศาสตร์ กบั การแสวงหาข่าวสารการ
ท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร
การท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์และศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยว
บนสื่ อออนไลน์ จากการศึกษาพบว่าการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์มีผเู ้ คยค้นหา
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวผ่าน Search Engine, Website และรู ปแบบอื่นๆ อาทิ Web, Social
Network, E-mail Address มากกว่าผูท้ ี่ไม่เคยค้นหา ส่ วนผูท้ ี่เคยใช้วิธีการดังกล่าวส่ วนใหญ่จะใช้
วิธีการดังกล่าวทุกครั้ง โดยทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะของข่าวสารการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์โดย
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (Website) จาการทดสอบสมมุติฐานด้านลักษณะทาง
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ประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมากแล้วเป็ นผูห้ ญิงโดยมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเฉลี่ยปี ละ
1-2 ครั้ง ใช้เวลาท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้ง 3-4 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000-5,000 บาทต่อครั้ง
โดยค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ ยวมี ความสัมพันธ์กับความถี่ ในการค้นหาข่าวสารจากสื่ อ ออนไลน์
ประเภทเว็บไซด์ (website) อีกทั้งความบ่อยในการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการค้นหา
สื่ อออนไลน์อื่นๆ
สั ช ฌุ เ ศรษฐ์ เรื อ งเดชสุ ว รรณ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การแสวงหาข่ า วสารผ่า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตก่อนการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น
จังหวัดเชียงใหม่ ” วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตก่อนการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น
จังหวัดเชี ยงใหม่และเพื่อศึกษารู ปแบบการนาเสนอและเนื้ อหาเกี่ ยวกับการแสวงหาข่าวสารผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ที่นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 ให้ความสนใจ
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกับการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่เป็ นการวิจยั ทั้ง
ในรู ปแบบของการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบการแสวงหาข่าวสารเริ่ มการได้รับการกระตุน้ จาก
สิ่ งกระตุน้ และก่อให้เกิ ดความต้องการข้อมูลและจะเริ่ มมีการแสวงหาข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูล
ภายในและแหล่งข้อมูลจากภายนอกได้แก่การแสวงหาผ่านเครื่ องมือการสื บค้น (Search Engine) ,ที่
อยูเ่ ว็บไซต์ (www.feu.ac.th), และการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ (Link) เมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอก็จะ
เกิดการประเมินทางเลือกจากนั้นทาการเปรี ยบเทียบแล้วจึงทาการตัดสิ นใจซึ่ งข้อมูลที่มีท้ งั หมดจะ
ถูกเก็บไว้ในความทรงจาและจะถูกนามาใช้ในฐานะรุ่ นพี่หรื อศิษย์เก่าในขณะที่ขอ้ มูลภายหลังการ
ตัดสิ นใจก็จะถูกนาไปเก็บเป็ นข้อมูลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆในลักษณะบทความบน
เว็บบอร์ดต่างๆ การพูดคุยออนไลน์หรื อจัดเก็บไว้ในบล็อก (Blog) ส่ วนบุคคลเพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั
ผูท้ ี่แสวงหาข่าวสารประเภทเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ต่อไป
ธวัชชัย กลิ่นนาค (2554) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) สุ
ราษฎร์ ธานี ” เป็ นระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณโดยศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของข่าวสารด้านการท่องเที่ยวใน
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ มี ต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ข องการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย โดยเลื อ ก
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและสารวจจากนักท่องเที่ยวในชาวไทยในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ดว้ ยวิธีการ
สัมภาษณ์ แ ละสุ่ มสารวจแบบบัง เอิ ญ พบว่า โดยส่ ว นมากร้ อ ยละ 63.20 เลื อกแสวงหาข่าวสาร
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เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวจากคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ อิ นเทอร์ เน็ ต ร้ อยละ 45.10 นอกจากนี้
นัก ท่ องเที่ ย วยังเลื อกหาข้อมูลจากช่ องทางออนไลน์ซ่ ึ ง ททท.ใช้สื่อ ออนไลน์ประเภท เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บ เว็บบล็อกยูทูป ส่ วนสื่ อออฟไลน์ได้แก่ แผ่นปลิว แผ่นพับ ป้ าย
โฆษณา หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง และโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข่าวสารผ่านเครื่ องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 63.20 จากอินเตอร์เน็ตถึงร้อยละ 45.10 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่
มนระดับ ดี ม าก นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ เพศและอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ต่างกัน แต่นกั ท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา ภูมิลาเนาและรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจแตกต่างกันในระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ธันย์ชนก อนุศาสตร์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “ทัศนะของผูล้ งทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารที่นาเสนอผ่านสื่ อออนไลน์” ศึกษาด้วยวิธีวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ เลือกใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยเลือกศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวิต
ค่านิ ยมด้านอานาจ และค่านิ ยมด้านความสาเร็ จในชีวิต ควบคู่ในกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความน่ าเชื่ อถือพบว่าเว็บไซต์ที่น่าเชื่ อถือควรประกอบไปด้วย
องค์ประกอบด้านความเป็ นกลาง สมรรถนะ การตอบสนอง ระบบการจัดการ ซึ่ งผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่าผูล้ งทุนเพศหญิงให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านสมรรถนะและการตอบสนอง
มากกว่าเพศชาย อาชี พและรายได้ที่แตกต่างกันจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านความเป็ น
กลางที่แตกต่างกัน และหากพิจารณารู ปแบด้านการดาเนินชีวิตแล้วนั้นมีความสัมพันธ์กบั ทัศนะต่อ
ความน่าเชื่อถือแหล่งสารออนไลน์ โดยผูท้ ี่มีรูปแบบการดานเนิ นชีวิตทีเน้นด้านวัฒนธรรม สังคม
บัน เทิ ง บ้า นและครอบครั ว กี ฬ า กิ จ กรรมกลางแจ้ง และใส่ ใ จสุ ข ภาพ ให้ ค วามส าคัญ กับ
องค์ประกอบความน่าเชื่อถือด้านสมรรถนะมากที่สุด
วิไลวรรณ ศรี ชื่น (2557) ศึกษาเรื่ อง “การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย” การ
วิ จ ัย มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษา การแสวงหาข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั่น มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากการศึกษาพบว่า ความถี่ในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นด้านๆ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความถี่ในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ในระดับมาก ได้แก่ ด้านที่พกั
ด้านการเดินทาง ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ด้านสิ นค้าที่ระลึก และด้านสถานที่ท่องเที่ยว ตามลาดับ
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2.7.2 งานวิจัยและบทความในต่ างประเทศ
De Bruyn and Lilien (2008) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบหลายขั้นตอนของอิทธิพลการสื่ อสาร
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ผ่านทางตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ซึ่งผูว้ ิจยั กล่าวว่า
ขั้นตอนการสื่ อสารแบบปากต่อปาก มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ งและถือเป็ น
วัฒนธรรมในสังคมออนไลน์” โดยการสื่ อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อในแต่ละขั้นตอน โดยผูว้ ิจยั พบว่าด้านสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของผูร้ ับสาร ซึ่งข่าวสารในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจ การวิจยั นี้พบว่าจุดแข็งของแหล่งอ้างอิงบนอินเทอร์ เน็ต ให้เกิด
ความสะดวก การรับรู ้ ความพอใจ และความสนใจจากผูร้ ับ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะทาการค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อจากแหล่งข้อมูลในลักษณะแบบปากต่อปาเพ่อประกอบการตัดสิ นใจซื้อ
Mei-Hsin Wu (2013) ศึกษาเรื่ อง “Relationships among Source Credibility of Electronic
Word of Mouth, Perceived Risk, and Consumer Behavior on Consumer Generated Media”โดย
ศึกษาด้วยวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์
การศึกษาเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อของแหล่งสารจากการสื่ อสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตรวมถึงการรับรู ้ดา้ นความเสี่ ยงและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับสื่ อ
ผลการศึกษาพบว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการรับรู ้ดา้ นความ
เสี่ ยงโดยรวมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับสื่ อ มีอิทธิพลในการจัดการและลดความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้นในการตัดสิ นใจ ซึ่งผลที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงว่าได้ส่งอิทธิพลเกี่ยวกับการรับรู ้ดา้ นความ
เสี่ ยงโดยรวมและวิธีการที่ผบู ้ ริ โภคใช้เพื่อการจัดการและลดความเสี่ ยงเกี่ยวกับการสื่ อสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ในจากการศึกษาด้านวิชาการของผูว้ ิจยั ได้ยนื ยันว่าการสื่ อสาร
แบบปากต่อปากสามารถเชื่อมโยงแหล่งที่มาของความน่าเชื่อถือกับการรับรู ้ความเสี่ ยง โดยในบาง
องค์กรธุรกิจ อาทิ โรงแรมก็สามารถจะกาหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างแม่นยาเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสามารถที่ จ ะสร้ างชื่ อเสี ย งผ่านทัศนคติ ทางการ
ท่องเที่ยวออนไลน์และการรี วิวโรงแรมต่างๆ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E-WOM)
ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” เป็ นการศึกษาข้อมูลแบบผสมผสานโดยใช้
รู ปแบบการใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยการสํารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) ควบคู่กบั การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั นําเที่ยว
จํานวน 2 แห่ ง ในการเก็บข้อมูลและ โดยมีรายละเอียดการวิจยั ดังต่อไปนี้

3.1 การวิจยั เชิงปริมาณ
3.1.1 การกําหนดประชากร ขอบเขตการศึกษา และกลุ่มตัวอย่ างตัวอย่ าง
ประชากร ที่ ใ ช้ก ารวิ จ ัย คื อ จํานวนประชากรที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ ง มี
พฤติกรรมในการหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวโดยมีบริ ษทั นําเที่ยว
เป็ นผูใ้ ห้บริ การ โดยผูว้ ิจยั ใช้การคํานวณกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamanae,
1970) โดยกําหนดขนาดตัวอย่างให้มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.5 (ภาพตารางการคํานวณขนาด
ประชากร รู ปภาพภาคผนวก ก.) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
จากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและอยู่ระหว่างท่องเที่ยวที่ให้บริ การโดย
บริ ษทั นําเที่ยว
n

=

𝑁

1+𝑁(𝑒)2

เมื่อ N
คือ จํานวนประชากรทั้งหมด
n
คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
e
คือ ระดับความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ร้อยละ 95
(เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยูท่ ี่ 0.05)
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ผูว้ ิจยั จะได้ดาํ เนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวกับบริ ษทั นําเที่ยว
และมี พ ฤติ ก รรมในการแสวงหาข่ าวสารด้า นการท่ องเที่ ย วจากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทําการแจกแบบสอบถาม
3.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในส่ วนนี้ เลือกใช้วิธีสํารวจด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่มีพฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจํานวน 400 คน ในเขตกรุ งเทพ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนเพื่อการ
แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับอิ ทธิ พลทางการสื่ อสารต่อความตั้งใจซื่ อบริ ก ารบริ ษทั นําเที่ ยวของ
ผูบ้ ริ โภคดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปชนิ ดปลายปิ ด (Close-ended Questions) ได้แก่
เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได้และอาชี พโดยผูส้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้คาํ ตอบ
เดียวในคําถามขอแต่ละหัวข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบสอบถามส่ วนนี้ มาจากแนวความคิดเรื่ องผูน้ าํ ทาง
ความคิดเห็น (Opinion Leaders)โดยข้อที่ 2.1-2.4 ใช้รูปแบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiply
Choice Questions) โดยให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด ส่ วนในข้อ 2.5 ใช้รูปแบบที่เลือกได้หลาย
คําตอบ (Checklist Questions) และในข้อที่ 2.6 ใช้รูปแบบคําถามแบบประเมินค่าแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Summate Rating Scale) ตามแนวความคิดของไลเคอรท์ (Likert Scale) ในแต่ละข้อมี
ค่าประเมินผลเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดค่าคะแนนจาก 1 ถึง 5 ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
1
คะแนน
เห็นด้วยเล็กน้อย
2
คะแนน
เห็นด้วย
3
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
4
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่ มากที่สุด
5
คะแนน
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน 9 ข้อ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบสอบถามส่ วนนี้มาจากงานวิจยั ของ MeiHsin Wu (2013) จาก University of Massachusetts โดยใช้รูปแบบคําถามแบบประเมินค่าแบบ
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มาตราส่ วนประเมินค่า (Summate Rating Scale) ตามแนวความคิดของไลเคอรท์ (Likert Scale) ใน
แต่ละข้อมีค่าประเมินผลเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดค่าคะแนนจาก 1 ถึง 5 ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
1
คะแนน
เห็นด้วยเล็กน้อย
2
คะแนน
เห็นด้วย
3
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
4
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่ มากที่สุด
5
คะแนน
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้ อบริ การท่องเที่ยว จํานวน 5 ข้อ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาแบบสอบถามส่ วนนี้ มาจากงานวิจยั ของ Mei-Hsin Wu
(2013) จาก University of
Massachusetts โดยใช้รูปแบบคําถามแบบประเมินค่าแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Summate Rating
Scale) ตามแนวความคิดของไลเคอรท์ (Likert Scale) ในแต่ละข้อมีค่าประเมินผลเป็ น 5 ระดับ โดย
กําหนดค่าคะแนนจาก 1 ถึง 5 ดังนี้
ไม่ส่งผลเลย
1
คะแนน
ส่ งผลเล็กน้อย
2
คะแนน
ส่ งผลพอสมควร
3
คะแนน
ส่ งผลอย่างมาก
4
คะแนน
ส่ งผลอย่างมากที่สุด
5
คะแนน
สําหรับการแบ่งระดับ สามารถทําได้โดยใช้สูตรการคํานวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
5−1

=
5
= 0.8

สามารถแบ่งระดับการแสวงหาข่าวสารฯและการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ได้
เป็ น 5 ระดับ โดยมีช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการแสวงหาข่าวสารฯ และการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการแสวงหาข่าวสารฯ และการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการแสวงหาข่าวสารฯ และการรับรู ้ความ
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น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการแสวงหาข่าวสารฯและการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง มีการแสวงหาข่าวสารฯและการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ระดับมากที่สุด
3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูล โดยวิธีการแจก
แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวกับบริ ษทั นําเที่ยวและมีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยการทําการ
แบบสอบถามออนไลน์จากส่ งลิงค์โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ่ งเอง ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล
2. ข้อมูลฑุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารวิชาการ หนังสื อ บทความ รายงาน วารสาร สิ่ งตีพิมพ์และเว็บไซด์ โดยเน้นข้อมูลที่ได้มา
จากหลักการศึกษาทางวิชาการ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอการวิจยั
3.1.4 เกณฑ์ การพิจารณาระดับความสั มพันธ์
เกณฑ์การพิจารณาระดับความสัมพันธ์ตวั แปร ผูว้ ิจยั ได่วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัม
ประสิ ทธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correction Coefficient) เพื่อทําการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ค่า r ที่มีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป
= ผูบ้ ริ โภคมีค่าความเห็นในระดับสูงมาก
ค่า r ที่มีค่าตั้งแต่ 0.61-0.80
= ผูบ้ ริ โภคมีค่าความเห็นในระดับสูง
ค่า r ที่มีค่าตั้งแต่ 0.41-0.60
= ผูบ้ ริ โภคมีค่าความเห็นในระดับปานกลาง
ค่า r ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20-0.40
= ผูบ้ ริ โภคมีค่าความเห็นในระดับตํ่า
ค่า r ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20
= ผูบ้ ริ โภคมีค่าความเห็นในระดับตํ่ามาก
3.1.5 การตรวจสอบเครื่องมือ
เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงทําการ
ทดสอบหาความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของคําถาม
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1. การทดสอบหาความถูกต้องของเนื้ อหา (Content Validity) โดยทําการเรี ยบเรี ยงหัวข้อ
แบบสอบถาม แล้วนําไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ยงตรง
2. การตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็ นการนําแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไข
แล้วไปทดสอบ (Pre-test) พร้อมทั้งนําแบบสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประชากรจํานวน 40 ชุด
เพื่อตรวจสอบคํา ถามว่า แบบสอบถามทั้ง หมดนั้น สามารถสื่ อสารความหมายได้ชัด เจน ผูต้ อบ
สอบถามสามารถเข้าใจในคําถาม เพื่อนํามาทดสอบค่าความน่ าเชื่ อถือของแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั
ได้ใช้สถิติความน่ าเชื่อถือ ด้วยวิธี Interceders Reliability คือ การนําผูล้ งรหัสสองคน มาลงหัสใน
ข้อมูลเดียวกันและตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือ ตามหลักการของ Holsit1 โดยใช้สูตร
R

=

𝑁 (𝐶1,2,3 )

𝐶1 +𝐶2 +𝐶3

𝐶1,2,3
คือ จํานวนข้อมูลที่มีผลู ้ งรหัสตรงกัน 3 คน
𝐶1 +𝐶2 +𝐶3 คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมดที่มีผลู ้ งรหัสทั้ง 3 คนศึกษา
N
คือ จํานวนผูล้ งรหัส
โดยค่าการคํานวณไม่ควรตํ่ากว่า 0.75 จึงถือว่ามีความน่าเชื่อถือ ซึ่ งผลจากการนําผูล้ งรหัส
จํานวน 2 คน ซึ่ งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ร่ วมกับผูว้ ิจยั เป็ น 3 คน มาทําการลงรหัสร่ วมกัน
ผลปรากฎได้เป็ นดังนี้
R

=

𝐶1,2,3
=
𝐶1 +𝐶2 +𝐶3 =

𝑁 (𝐶1,2,3 )

𝐶1 +𝐶2 +𝐶3

17
21+21+21
3(17)

R
=
63
R
=
0.818
ค่าได้เท่ากับ 0.818 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 0.74 ตามค่าที่กาํ หนดไว้จึงถือว่าเครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั นี้มีความน่าเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้
3.1.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ การวิเคราะห์
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
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1. ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ (Statistical Package for the Social Science: SPSS) เพื่อการประมวลผล ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถามและได้แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
(2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์และถูกต้อง มาลงรหัสตามที่ได้
กําหนดไว้
(3) นํ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ล งรหั ส แล้ว ไปบั น ทึ ก เพื่ อ ประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS
(Statistical Package for the Social Science) เพื่อประมวลผลตามสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ
ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิจยั ครั้ งนี้ ได้ใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Level Of
Significance)
(4) ดําเนินการคํานวณโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) โดยใช้
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
(5) ใช้ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOWA) F-Test ,T-Test เพื่ออธิ บาย
ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารฯ และ
พฤติกรรมการรับรู ้ดา้ นความน่าเชื่อถือ และความตั้งใจซื้อบริ การท่องเที่ยว
(6) การวิเคราะห์ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์และประสิ ทธิ ภาพการทํานายตัวแปรต่างๆ โดยกําหนดค่า
ความน่าเชื่อถือในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ 0.05 โดยทดสอบสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรต่างกันมีพฤติกรรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสาร แบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต่างกัน
ตัวแปรอิสระ คือ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ
ตัวแปรตาม คือ การแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสาร
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต่างกัน
ตัวแปรอิสระ คือ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ
ตัวแปรตาม คือการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารฯ
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สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สารฯ
ตัวแปรอิสระ คือ การแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคฯ
ตัวแปรตาม คือ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารฯ
สมมติฐานที่ 4 การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้อบริ การจากบริ ษทั นําเที่ยว
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารฯ
ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อบริ การจากบริ ษทั นําเที่ยว
2. ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่
และทราบลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างร่ วมถึงทําการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation)

3.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3.2.1 การกําหนดประชากร ขอบเขตการศึกษา และผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ คือ ผูบ้ ริ หารระดับนโยบายหรื อระดับปฏิบตั ิการขององค์กรบริ ษทั นํา
เที่ ย วที่ มีป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกับกรณี ก ารสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อข่ ายอิ น เทอร์ เ น็ ต จาก
ผูบ้ ริ โภค โดยผูว้ ิจยั เลื อกสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรเกี่ ยวกับความคิดเห็ นของผลกระทบจากการ
ได้รับข้อมูลที่มีการถูกกล่าวถึงการบริ การหรื อปั ญหาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั นําเที่ยวผ่าน
การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจํานวน 2 แห่ ง ได้แก่
1. บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด
2. บริ ษทั แดร์ ทู ดรี ม ทราเวิล เมท จํากัด
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกทั้ง 2 องค์กรธุรกิจเนื่ องจากประสบการณ์เกี่ยวกับกรณี การสื่ อสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากผูบ้ ริ โภคและมีรูปแบบการดําเนินงานและลักษณะการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าของธุรกิจในแบบเดียวกัน ดังนี้
1. มีระบบการจัดการและบริ หารงานในรู ปแบบบริ ษทั โดยการแบ่งฝ่ ายการบริ หารและ
ดําเนินงานที่ชดั เจน
2. มีการถือใบประกอบธุรกิจนําเที่ยวอย่างถูกต้อง
3. ครอบคลุมการบริ การด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย
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(1) การให้บริ การด้านทัวร์ในประเทศ
(2) การให้บริ การด้านทัวร์ต่างประเทศ
(3) การให้บริ การด้านกรุ๊ ปทัวร์ในประเทศ
(4) การให้บริ การด้านกรุ๊ ปทัวร์ต่างประเทศ
(5) การให้บริ การด้านทัวร์ธุรกิจ จัดรับรองลูกค้าองค์กร
(6) การให้บริ การด้านแพ็คเกจทัวร์ สําหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยตัวเอง
(7) การให้บริ การด้านตัว๋ เครื่ องบิน
(8) การให้บริ การด้านทัวร์ Inbound
(9) มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ อย่างชัดเจน ดังนี้
กลุ่มลูกค้าระดับ A คือ กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้สูง มีสภาพคล่องทางการเงินดี มีอาํ นาจ
ในการซื้ อสู ง ปรารถนาที่จะได้รับการบริ การที่ดี มีระดับ ราคาไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการพิจารณา
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร นักการเมือง เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าระดับ B คือ กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง สภาพคล่องทางการเงินอยูใ่ น
เกณฑ์ดี แต่ราคาก็เป็ นปั จจัยสําคัญในการพิจารณาเช่นกัน กลุ่มคนกลุ่มนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั
ข้าราชการ เจ้าของกิจการ เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าระดับ C คือ กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้นอ้ ย สภาพคล่องทางการเงินไม่สู้ดีและ
จะใช้ราคาในการตัดสิ นใจโดยไม่ค่อยคํานึ งถึงเรื่ องบริ การ กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน
นักศึกษา แม่บา้ น สาวโรงงาน เป็ นต้น
3.2.2 คําถามในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์จากผูบ้ ริ หารภายในองค์กรของบริ ษทั นําเที่ยวจํานวน 2 แห่ งเกี่ยวกับ
ความคิดเห็ น ผลกระทบจากการได้รับข้อมูลที่มีการถูกกล่าวถึงการบริ การและปั ญหาด้านต่างๆที่
เกี่ ยวข้องของบริ ษทั นําเที่ยวผ่านการสื่ อสารแบบปากต่อปากต่อบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยใช้
วิธีการตั้งถามแบบปลายเปิ ด (Open Ended Question) โดยเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบสามารถตอบได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ทัวร์ /
องค์กรบริ ษทั นําเที่ยว
ส่ วนที่ 2 กลยุทธและการตอบสนองต่อข้อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 ผลกระทบจากข้อมูลการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภคในด้านบวกและ
ด้านลบ
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โดยคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้แก่
1. มุมมองของผูบ้ ริ หารในองค์กรธุ รกิ จนําเที่ยว กรณี ที่มีลูกค้าหรื อผูท้ ี่ใช้บริ การแล้วไป
นําไปเขียนรี วิว ไม่ว่าจะใน บล๊อกแก๊งค์ (www.bloggang.com) หรื อ พันทิป (www.pantip.com)
หรื อเว็บอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นั้น ในส่ วนของผูบ้ ริ หารธุ รกิจมีมุมมองเกี่ยวกับการสื่ อสารประเภท
นี้ อย่างไร และข้อมูลเหล่านี้ ได้ส่งผลถึงในแง่การตลาดฟรี ส่วนผสมทางการตลาดให้เกิดการแก้ไข
หรื อปรับเปลี่ยนเพื่อเป็ นการตอบสนองกลับไปลูกค้าหรื อไม่ อย่างไร
2. ข้อมู ลจากการสื่ อสารแบบปากต่ อปากของผูบ้ ริ โ ภคได้ส่ง ผลต่ อบริ ห ารงานภายใน
องค์กรหรื อไม่ หากในปั จจุบนั ไม่มี ในอนาคตมีแผนหรื อมาตราการเพื่อปรั บเพื่ออนาคตในการ
รองรับหรื ออย่างไร
3. ผลกระทบและกลยุทธ์ที่องค์กรใช้เพื่อการรองรับข้อมูลการสื่ อสารแบบปากต่อปากของ
ผูบ้ ริ โภคในด้านบวกและด้านลบ
3.2.3 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยการปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ก่อนจะดําเนินการเก็บข้อมูลจริ ง
3.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์จากผูบ้ ริ หารบริ ษทั นําเที่ยว จํานวน 2
แห่ง
2. ข้อมูลฑุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสื อ
บทความ รายงาน วารสาร สิ่ งตีพิมพ์และเว็บไซด์
3.2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลด้วยดําเนิ นการถอดเทปการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารภายในองค์กรของบริ ษทั นําเที่ยวอย่างละเอียด
พร้อมการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูว้ ิจยั จะรายงานผลและสรุ ปข้อมูลในรู ปแบบการวิเคราะห์เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
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1. เพื่อศึกษาถึงมุมมองทางการแสวงหาข่าวสารแบบการสื่ อสารแบบปากต่อปากต่อผ่าน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ ไ ด้รั บ ประสบการณ์ จ ากการใช้บ ริ ก ารในมุ ม มองของ
ผูป้ ระกอบการบริ ษทั นําเที่ยว
2. เพื่อการศึ กษาถึ งความคิดเห็ นเกี่ ยวกับผลกระทบจากการถ่ายทอดประสบการณ์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีการอ้างอิงถึงองค์กรธุรกิจนําเที่ยวของตนเองและกลยุทธ์ที่ใช้ในปั จจุบนั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “อิทธิพลของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (EWOM) ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2
ส่ วน คือผลการวิจยั เชิงปริ มาณและ ผลวิจยั เชิงคุณภาพ โดยได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้

4.1 ตอนที่ 1 การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเพื่อให้สื่อความหมายได้
เข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงกาหนดสัญลักษณ์และความหมายไว้ดงั ต่อไปนี้
n
แทน จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
𝑋̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r
แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
(Pearson’s Product Moment Correction Coefficient)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ใน T-distribution
f
แทน ค่าสถิติที่ใช้ใน F–distribution
p
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยทางสถิติ
Sig แทน ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1.1 ส่ วนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ด้า นประชากร ประกอบด้ว ย เพศ อายุ การศึ ก ษา
รายได้ อาชีพ
4.1.2 ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบน เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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4.1.3 ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู ้ดา้ นความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
4.1.4 ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์เกี่ยวกับความตั้งใจซื้ อบริ การ
ท่องเที่ยว
4.1.1 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประชากร
การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ประชากร ได้แ ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ โดยนาเสนอในรู ปของจานวนและร้อยละ ดังตารางที่ 4.1 ถึง 4.6
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
162
238
400

ร้ อยละ
40.50
59.50
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้ทาการสารวจพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 59.5 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 40.5

40%
60%

ชาย
หญิง

ภาพที่ 4.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย / หย่าร้าง
รวม

จานวน
310
76
14
400

ร้ อยละ
77.50
19.00
3.50
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มประชากรส่ วนใหญ่พบว่ามีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 77.5
สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 19.0 และเป็ นหม่ายหรื อหย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 3.5
0%
19%

4%

โสด
77%

สมรส
หม่าย/หย่าร้าง

ภาพที่ 4.2 แสดงร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามสถานภาพ
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามอายุ
อายุ
21 - 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
74
140
90
40
56
400

ร้ อยละ
18.50
35.00
22.50
10.00
14.00
100
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จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้ทาการสารวจพบว่ามีอายุระหว่าง 26-30 ปี มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.5 ต่อมาได้แก่ ช่วงอายุ
ระหว่าง 21-25 ปี และอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 18.5 และร้อยละ 14 ตามลาดับ โดยช่วง
อายุที่นอ้ ยที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10
14%

18%

10%

21-25
26-30

23%

35%

31-35
36-40
41 ขี้นไป

ภาพที่ 4.3 แสดงร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รวม

จานวน
22
292
86
400

ร้ อยละ
5.50
73.00
21.50
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้ทาการสารวจมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 73 รองลงมาได้แก่การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 21.5
และน้อยที่สุดคือต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 5.5
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5%
22%

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
73%

ตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป

ภาพที่ 4.4 แสดงร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามรายได้
รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท

จานวน
54

ร้ อยละ
13.50

15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
60,001 บาทขึ้นไป
รวม

184
66
48
48
400

46.00
16.50
12.00
12.00
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้ทาการสารวจมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง15,001 ถึง
30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46 และน้อยที่สุดคือ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 45,001 ถึง 60,000 บาท
ขึ้นไป คิดเป็ น ร้อยละ 12 ของทั้งหมด
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12%
12%
17%

ต่ากว่า 15,000
13%

15,000 - 13,000
30,001 - 45,000

46%

45,001 - 60,000
60,001 ขึ้นไป
ภาพที่ 4.5 แสดงร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามรายได้
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน

จานวน
224

ร้ อยละ
56.00

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ

52
108
16

13.00
27.00
4.00

รวม

400

100

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้ทาการสารวจเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ
56 ประกอบธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ 27 ประกอบอาชีพรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13 และ
ประกอบอาชีพอื่นๆ อาทิ ลูกจ้าง นักศึกษา ร้อยละ 4

61
พนักงานบริ ษทั เอกชน

4%
27%
13%

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
56%

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ

ภาพที่ 4.6 แสดงร้อยละของกลุ่มประชากร จาแนกตามอาชีพ
4.1.2 ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เกีย่ วกับการแสวงหาข้ อมูลข่ าวสารจากแหล่ งสารแบบปากต่ อ
ปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
การวิ เ คราะห์ ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ล ัก ษณะประชากรต่ า งกัน กับ การแสวงหาข่ า วสารด้า นการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยนาเสนอในรู ปแบบค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงความถี่ของการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตใน 1 สัปดาห์
ความถี่ต่อสั ปดาห์
น้อยกว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
7 วันต่อสัปดาห์
รวม

จานวน
114
120
96
18
52
400

ร้ อยละ
28.00
30.00
24.00
4.50
13.00
100

จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้ทาการสารวจใช้เวลาในการแสดงหาข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 วัน มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 28
และมีเพียงร้อยละ 4.50 ที่ใช้เวลา 5-6 วันต่อสัปดาห์
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5%

13%

28%

น้อยกว่า 1 วันต่อ
สัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์

24%
30%

3-4 วันต่อสัปดาห์

ภาพที่ 4.7 แสดงความถี่ของการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตใน 1 สัปดาห์
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงความถี่ของการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตใน 1 วัน
ความถี่ต่อวัน
1 ครั้งต่อวัน
2-3 ครั้งต่อวัน
4-5 ครั้งต่อวัน
6-7 ครั้งต่อวัน
มากกว่า 7 ครั้งต่อวัน
ไม่แน่นอน/แล้วแต่โอกาส
รวม

จานวน
80
98
52
16
18
136
400

ร้ อยละ
20.00
24.50
13.00
4.00
4.50
34.00
100

จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มประชากรมีเวลาในการแสดงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่แน่นอนถึงร้อยละ 34 รองลงมาคือ 2-3 ครั้ง
ต่อวันถึงร้อยละ 24.5
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1 ครั้งต่อวัน

20%

34%

2-3 ครั้งต่อวัน
4-5 ครั้งต่อวัน

24%
5%

4%

6-7 ครั้งต่อวัน

13%

มากกว่า 7 ครั้งต่อวัน
ภาพที่ 4.8 แสดงความถี่ของการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตใน 1 วัน
ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงช่วงเวลาในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ช่ วงเวลาตั้งแต่
06.01-10.00 น.
10.01-14.00 น.
14.01-18.00 น.
18.01-22.00 น.
22.01-02.00 น.
02.01-06.00 น.
รวม

จานวน
14
70
66
186
58
6
400

ร้ อยละ
3.50
17.50
16.50
46.50
14.50
1.50
100

จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มประชากรใช้ช่วงเวลาระหว่าง 18.00 -20.00 น. ในการแสดงหา
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มากที่สุดถึงร้อย
ละ 46.5

64
3%
15%

2%

06.01-10.00

17%

10.01-14.00
16%
47%

14.01-18.00
18.01-22.00
22.01-02.00

ภาพที่ 4.9 แสดงช่วงเวลาในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงระยะเวลาการใช้งานต่อครั้งในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
จากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลาต่ อครั้ง
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง
1 ชัว่ โมงต่อครั้ง
2 ชัว่ โมงต่อครั้ง
3 ชัว่ โมงต่อครั้ง
มากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง
รวม

จานวน
120
168
76
22
14
400

ร้ อยละ
30.00
42.00
19.00
5.50
3.50
100

จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มประชากรใช้เวลากว่า 1 ชัว่ โมงเพื่อการแสดงหาข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มากที่สุดถึงร้อยละ 42
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5%

4%

น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง
30%

19%

1 ชัว่ โมงต่อครั้ง
2 ชัว่ โมงต่อครั้ง
3 ชัว่ โมงต่อครั้ง

42%

มากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง
ภาพที่ 4.10 แสดงงระยะเวลาการใช้งานต่อครั้ งในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ ยวจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงช่องทางในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ช่ องทาง
1. www.pantip.com
2. www.facebook.com
3. www.sanook.com
4. www.kapook.com
5. www.dek-d.com
6. www.manager.com
7. www.youtube.com
8. www.chillpainai.com
9. www.oknation.com
10. www.bloggang.com
11. www.tourismthailand.org
12. www.ไปไหนดี.com
13. www.google.com
14. อื่นๆ
รวม

จานวน
300
256
70
72
42
38
106
92
24
60
44
70
252
6
400

ร้ อยละ
75.00
64.00
17.50
18.00
10.50
9.50
26.50
23.00
6.00
15.00
11.00
17.50
63.00
15.00

หมายเหตุ: ข้อ 14 อื่นๆ ประกอบด้วย www.thetrippacker.com, www.sadoodta.com และ
www.paiduaykan.com

อันดับ
1
2
7
6
12
13
4
5
14
9
11
7
3
9
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จากตารางที่ 4.11 พบว่ า กลุ่ ม ประชากรเลื อ กแสวงหาข่ า วสารด้า นการท่ อ งเที่ ย วจาก
www.pantip.com มากที่สุดถึงร้อยละ 75 รองลงมาคือ www.facebook.com และ www.google.com
ร้อยละ 64 และร้อยละ 63 ตามลาดับ โดย www.sanook.com และ www.ไปไหนดี.com เป็ นช่องทาง
ที่ประชากรเลือกแสวงหาข้อมูลสู งเป็ นอันดับที่ 7 คือร้อยละ 17.5 ขณะที่เว็บไซด์อื่นๆ เช่ น
www.thetrippacker.com, www.sadoodta.com และ www.paiduaykan.com ได้ถูกแสวงหาถึงร้อยละ
15 เท่ากันกับ www.bloggang,com และอยูใ่ นลาดับที่ 9 ของทั้งหมด

80
70
60
50
40
30

75
64

63

20
10
0

17.5

18

26.5
10.5

9.5

23
6

15

11

17.5

15

ภาพที่ 4.11 แสดงช่ องทางในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อ
ปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
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4.1.3 ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับระดับการแสวงหาข่ าวสารด้ านการท่ องเที่ยวจาก
แหล่ งสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตและการรับรู้ ความน่ าเชื่อถือจาก
แหล่งสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากแต่ละแหล่งที่มาของข่าวสาร
โดยระบุแหล่งที่มาของข่าวสาร
การแสวงหาข่ าวสารฯ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีความเชี่ยวชาญ
2. ผูท้ รงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. ผูท้ ี่เขียนกระทูห้ รื อมีกระทูเ้ ป็ นประจาใน
เวปบอร์ด
ผู้มีประสบการณ์
4. ผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ใช้บริ การบริ ษทั ทัวร์
5. ผูท้ ี่มีประสบการณ์ติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ทัวร์
(ไม่เคยพบหน้ากัน)
6. ผูท้ ี่มีประสบการณ์ติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ทัวร์
(เคยพบหน้ากัน)
เพือ่ น
7. เพื่อน (บุคคลที่คุน้ เคยหรื อมีความสนิทสนม)
8. เพื่อนออนไลน์
9. บุคคลภายในครอบครัว
เฉลีย่ รวม

̅
𝑿

SD.

ระดับ

อันดับ

3.15
3.07
3.49

1.20
1.09
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

6
7
5

3.63
2.89

1.01
1.11

มาก
ปานกลาง

4
9

2.95

1.07

ปานกลาง

8

4.04
3.42
3.94
3.39

0.84
0.98
0.96
1.02

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

1
3
2

จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่มประชากรการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสาร
แบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลางมี ค่ า เฉลี่ ย 3.39 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าการแสวงหาข่าวสารฯจากเพื่อน ประกอบด้วย เพื่อน (บุคคลที่คุน้ เคย
หรื อมีความสนิทสนม) บุคคลในครอบครัว และเพื่อนออนไลน์ อยูใ่ น 3 อันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย
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4.04 3.94 และ 3.42 ตามลาดับ อีกทั้งการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ ประเภทผูท้ ี่มีประสบการณ์ติดต่อสื่ อสารกับ
บริ ษทั ทัวร์ (ไม่เคยพบหน้ากัน) อยูใ่ นลาดับสุ ดท้าย มีค่าเฉลี่ย 2.89
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านการรับรู ้ดา้ นความน่ าเชื่ อถือจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบุดา้ นของข่าวสาร
การรับรู้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสาร
ด้ านความเชี่ยวชาญ
1. เชื่อว่าเว็บบอร์ดที่มีชื่อเสี ยงให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์
2. เชื่อว่าการรี วิว เขียนกระทู ้ โพสโดยผูท้ ี่เขียน
รี วิวหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความชานาญ
3. เชื่อว่ารี ววิ เขียนกระทู ้ โพสโดยผูท้ รงวุฒิ
แสดงให้เห็นถึงความรู ้ที่แท้จริ งในการประเมิน
บริ ษทั ทัวร์
ด้ านความน่ าเชื่อถือ
4. บริ ษทั ดูมีคุณภาพหากมีคนรี วิวมาก
5. คิดว่ารี ววิ ฯจากผูเ้ คยใช้บริ การมีความน่าเชื่อและ
จริ งใจ
6. คิดว่ารี ววิ ที่เล่าอย่างละเอียดแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามจึงมีความน่าเชื่อ
ด้ านความเหมือน
7. เชื่อมัน่ หากผูเ้ ขียนอายุใกล้เคียง
8. เชื่อมัน่ หากผูเ้ ขียนเพศเดียวกัน
9. เชื่อมัน่ หากมีความสนใจในรู ปแบบเดียวกัน
เฉลีย่ รวม

̅
𝑿

SD.

ระดับ

อันดับ

3.88

0.81

มาก

2

3.41

0.80

มาก

7

3.43

2.25

มาก

5

3.89
3.60

2.25
0.78

มาก
มาก

1
6

3.54

0.80

มาก

3

3.15
2.80
3.49
3.46

0.92 ปานกลาง
1.05 ปานกลาง
0.83
มาก
0.91
มาก

8
9
4
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จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มประชากรมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าการรับรู ้ดา้ นความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความน่าเชื่อถือที่กล่าวว่าบริ ษทั ทัวร์จะดูมี
คุณภาพมากขึ้นหากได้รับการรี วิว ตั้งกระทู ้ หรื อโพสข้อความจากผูร้ ี วิวที่หลากหลายและเป็ น
จานวนมาก อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยถึง 3.89 ขณะที่อนั ดับที่ 2 การรับรู ้ดา้ นความน่าเชื่อถือจาก
แหล่งสารฯ ด้านความเชี่ยวชาญ-เชื่อว่าเว็บบอร์ดการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ อยูใ่ น ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 โดยลาดับที่ 1 และ 2 แตกต่างกันเพียง 0.1 ส่ วนลาดับ
สุ ดท้ายพบว่าการรับรู ้ดา้ นความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเหมือนที่ว่าเชื่ อมัน่ ในรี วิว
กระทู ้ หรื อโพสข้อความเกี่ยวกับบริ ษทั ทัวร์หากผูร้ ี วิวมีเพศเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 2.80
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความตั้งใจซื้อบริ การท่องเที่ยว

1.
2.
3.
4.
5.

ความตั้งใจซื้อ
รี วิว กระทู ้ โพส มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
รี วิว กระทู ้ โพส มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ า
รี วิว กระทู ้ โพส มีผลต่อความตั้งใจที่จะ
แนะนาให้แก่บุคคลที่รู้จกั
รี วิว กระทู ้ โพส มีผลในการถ่ายทอดด้านลบ
จะส่ งผลให้ไม่ซ้ือบริ การ
รี วิว กระทู ้ โพส มีผลในการถ่ายทอดด้าน
บวกจะส่ งผลให้ซ้ือบริ การ
เฉลีย่ รวม

̅
𝑿

3.64
3.46
3.49

SD
0.80
0.89
0.83

ระดับ
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
5
4

3.64

0.86

มาก

1

3.63

0.82

มาก

3

3.57

0.84

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่ากลุ่มประชากรมี ความตั้งใจซื้ อบริ การท่องเที่ ยว โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า รี วิว กระทู ้ โพสข้อความมีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อหรื อใช้บริ การของบริ ษทั ทัวร์มากที่สุดเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 3.46 เท่ากันกับการที่
ผูบ้ ริ โภคเชื่ อว่ารี วิว กระทู ้ โพสข้อความที่มีผลในการถ่ายทอดเป็ นด้านลบจะส่ งผลให้ท่านไม่ซ้ื อ
บริ การของบริ ษทั ทัวร์น้ นั ขณะที่รีวิว กระทู ้ โพสข้อความเกี่ยวกับบริ ษทั ทัวร์มีผลต่อความตั้งใจซื้ อ
ซ้ าหรื อใช้บริ การซ้ าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.46
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4.1.4 ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ เกี่ยวกับความตั้งใจซื้อบริการ
ท่ องเที่ยว
การทดสอบสมมุติฐานครั้ งนี้ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ t-test กับกลุ่ม
ประชากร ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) กับกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป โดยจะทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)
และใช้ค่าสัมประสัมสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (𝐻1 ) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05
4.1.4.1 สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันมีพฤติกรรมการ
แสวงหาข่ าวสารด้านการท่ อ งเที่ ย วจากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 การเปรี ยบเทียบด้านเพศกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อ
ปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
̅
𝑿

เพศ
ชาย

N
162

3.293

SD
0.582

หญิง

238

3.473

0.614

T
-2.942

Sig.
0.159

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข่าวสารไม่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.159
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สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 การเปรี ยบเทียบอายุกบั การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
อายุ /
แหล่ง
ข้ อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มปี ระสบการณ์
เพือ่ น

รวม

21 – 25
SD

̅
𝑿

26 – 30
SD

̅
𝑿

31 – 35
̅
𝑿
SD

36 – 40
̅
𝑿
SD

41 ปี ขึน้ ไป
̅
𝑿
SD

F

Sig.

3.459

0.808

3.181

0.818

3.177

0.903

3.133

0.772

3.266

0.686

1.834

0.121

3.342

0.960

3.138

0.765

3.266

0.870

2.800

0.661

3.059

0.773

3.450

0.009*

3.783 0.886 3.985 0.667 3.748 0.784 3.575 0.780 3.631 0.591 3.960
3.528 0.767 3.434 0.540 3.397 0.634 3.169 0.604 3.317 0.418 2.688

0.004*

0.031

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.16 การเปรี ยบเทียบอายุกบั การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ
พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารทั้งสามแหล่งพบว่า
ด้ านผู้เชี่ยวชาญ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตจากแหล่งสารจากผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แตกต่างกัน
ด้ านผู้มีประสบการณ์
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตจากผูท้ ี่มีประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.009
ด้ านเพือ่ น
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตจากเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.004
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และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) ไม่พบข้อมูลคู่ใดที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารฯ ที่ต่างกัน
ตารางที่ 4.17 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ระดับการศึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูม้ ีประสบการณ์
เพื่อน
รวม

ต่ากว่ าป.ตรี
̅
𝑿
SD
3.030 0.841
2.909 0.668
3.303 0.748
3.080 0.460

ป.ตรี
̅
𝑿

3.246
3.175
3.801
3.407

SD
0.845
0.858
0.781
0.652

สู งกว่ าป.ตรี
̅
𝑿
SD
3.263 0.717
3.170 0.769
3.941 0.587
3.458 0.440

F

Sig.

0.764
1.063
6.499
3.507

0.466
0.346
0.002*
0.031

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.17 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารทั้งสามแหล่งพบว่า
ด้ านผู้เชี่ยวชาญ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสาร
แบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากแหล่งสารด้านผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แตกต่างกัน
ด้ านผู้มีประสบการณ์
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน

73
ด้ านเพือ่ น
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลรายคู่ (Post-Hoc) ต่อดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post-Hoc) ของการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต -จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

ต่ากว่ าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สู งกว่ าปริญญาตรี
0.03*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตาราง 4.18 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
ขึ้นไปมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯแตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 การเปรี ยบเทียบรายได้กบั การแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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ตารางที่ 4.19 การเปรี ยบเทียบด้านรายได้กับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ ยวจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ราย
ได้
รวม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูม้ ีประสบการณ์
เพื่อน

ต่ากว่ า 15,000
̅̅̅̅
𝑿

SD

15,001 –
30,000
̅̅̅̅
𝑿
SD

30,001 –
45,000
̅
𝑿
SD

45,001– 60,000
̅
𝑿

60,000 ขึน้ ไป

SD

̅
𝑿

SD

F

Sig.

3.489
3.407

0.704
0.840

3.478
3.311

0.592
0.812

3.111
2.979

0.600
0.863

3.317
2.916

0.562
0.779

3.486
3.444

0.475
0.627

5.492
5.428

0.000*
0.000*

3.358

0.964

3.246

0.785

2.757

0.736

3.111

0.817

3.208

0.829

5.448

0.000*

3.703

0.835

3.876

0.755

3.596

0.813

3.923

0.688

3.805

0.549

2.264

0.062

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.19 การเปรี ยบเทียบรายได้กบั การแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งข้อมูลฯ พบว่ารายได้ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ เฉพาะการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จากเพื่อน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.062
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เมื่อทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลรายคู่ (Post-Hoc) ต่อดังตารางที่ 4.20 พบว่า
ตารางที่ 4-20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post-Hoc) ของการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งสารแบบปกต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต -จาแนกตามรายได้ (ส่ วนบุคคล)
รายได้
ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001– 45,000
45,001 – 60,000
60,001 ขึ้นไป

ต่ากว่ า
15,000

15,001 –
30,000

30,001 –
45,000
0.018*
0.001*

45,001–
60,000

60,000 ขึน้ ไป

0.027*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตาราง 4.20 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน 15,00145,000 บาทต่ อเดื อน และ 60,001 บาทขึ้ น ไป มี ก ารแสวงหาข่ าวสารฯ แตกต่ างกับ ผูท้ ี่ มีร ายได้
ระหว่าง 30,001-45,000 บาทต่อเดือน
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
จากแหล่งสารแบบปกต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

76
ตารางที่ 4.21 การเปรี ยบเทียบด้านอาชีพกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่ง
สารแบบปกต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

อาชีพ

พนักงาน
ข้าราชการ/
ประกอบ
อืน่ ๆ
บริ ษทั ฯ
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่ วนตัว
F Sig.
̅
̅
̅
𝑿
𝑿
𝑿
SD
SD
SD 𝑿̅
SD
3.163 0.850 3.397 0.679 3.296 0.801 3.375 0.850 1.610 0.187
3.101 0.814 3.423 0.816 3.154 0.832 3.166 1.003 2.131 0.096

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูม้ ีประสบการณ์
เพื่อน
3.819 0.799 3.615 0.573 3.821 0.711 4.083 0.784 1.889 0.131
รวม
3.361 0.629 3.478 0.538 3.423 0.583 3.541 0.667 0.934 0.424
หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.21 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
จากแหล่งข้อมูลฯ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ
แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารทั้งสามแหล่งพบว่า
ด้ านผู้เชี่ยวชาญ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี ก ารแสวงหาข่ า วสารจากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากแหล่งสารจากผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แตกต่างกัน
ด้ านผู้มีประสบการณ์
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน
ด้ านเพือ่ น
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตจากเพื่อนไม่แตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลรายคู่ (Post-Hoc) ต่อดังตารางที่ 4.18 เมื่อทาการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภค
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ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน
4.1.4.2 สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 การเปรี ยบเทียบอายุกบั การรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4.22 การเปรี ยบเทียบด้านอายุกบั การรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
อายุ /
การรับรู้
ด้าน
ความ
เชี่ยวชาญ
ด้าน
ความ
น่าเชื่อถือ
ด้าน
ความ
เหมือน
รวม

21 – 25
̅
SD
𝑿
3.486 0.831

26 – 30
̅
SD
𝑿
3.628 0.615

31 – 35
̅
SD
𝑿

36 – 40
̅
SD
𝑿

41 ปี ขึน้ ไป
̅
SD
𝑿

F

Sig.

3.592

0.555

3.250

0.723

3.428

0.491

3.343

0.010*

3.675 0.677

3.561

0.700

3.777

0.651

3.516

0.809

3.595

0.631

1.768

0.134

3.207 0.757

3.223

0.658

3.022

0.584

2.866

0.727

3.297

0.686

3.805

0.005*

3.456 0.538

3.471

0.440

3.464

0.358

3.211

0.558

3.440

0.432

2.772

0.027*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.22 การเปรี ยบเทียบด้านอายุกบั การรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการเปรี ยบเทียบด้าน
อายุกบั การรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ทั้งสามแหล่งพบว่า
ด้ านความเชี่ยวชาญ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุต่างกัน มี การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อจากแหล่งสารฯ ด้านความเชี่ ยวชาญ
แตกต่างกัน
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ด้ านความน่ าเชื่อถือ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความน่ าเชื่อถือ ไม่
แตกต่างกัน
ด้ านความเหมือน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารด้านความเหมือแตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลรายคู่ (Post-Hoc) ต่อดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post-Hoc) ของการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต-จาแนกตามอายุ
อายุ
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 ปี ขึ้นไป

21-25

26-30

31-35

36 – 40

41 ปี ขึน้ ไป

0.040*
0.028*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตาราง 4.23 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มี พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี และ
36-40 ปี มีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ แตกต่างกัน ซึ่ งช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี มีการ
แสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างกันกับผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป
สมมติฐานย่อยที่ 2.2 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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ตารางที่ 4.24 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ระดับการศึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูม้ ีประสบการณ์
เพื่อน
รวม

ต่ากว่ าปริญญาตรี

̅
𝑿

3.575
3.454
3.090
3.373

SD
0.438
0.488
0.683
0.429

ปริญญาตรี

̅
𝑿

3.565
3.611
3.173
3.453

SD
0.662
0.676
0.678
0.468

สู งกว่ าปริยญาตรี

̅
𝑿

3.379
3.722
3.085
3.395

SD
0.649
0.771
0.701
0.438

F

Sig.

2.864
1.496
0.641
0.750

0.058*
0.225
0.528
0.473

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.24 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษากับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสาร
ฯ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ แตกต่าง
กัน
เมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารทั้งสามแหล่งพบว่า
ด้ านความเชี่ยวชาญ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับการศึ ก ษาต่ างกัน มี ก ารรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อจากแหล่งสารด้านความ
เชี่ยวชาญแตกต่างกัน
ด้ านความน่ าเชือถือ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารด้านความน่าเชือ
ถือไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0225
ด้ านความเหมือน
ผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับการศึ ก ษาต่ างกัน มี ก ารรั บรู ้ ค วามน่ า เชื่ อถื อจากแหล่ งสารด้านความ
เหมือนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.528
เมื่ อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ย รายคู่ ด้ว ยวิธีก ารทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ ด้วยกัน
ทั้งสิ้ น
สมมติฐานที่ 2.3 การเปรี ยบเทียบด้านรายได้กบั การรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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ตารางที่ 4.25 การเปรี ยบเทียบด้านรายได้กบั การรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อ
ปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
รายได้

ต่ากว่ า 15,000

15,001–
30,001–
45,001–
60,000 ขึน้ ไป
30,000
45,000
60,000
̅
̅
̅
̅
̅
SD
SD
SD
SD
SD
𝑿
𝑿
𝑿
𝑿
𝑿
3.481 0.722 3.634 0.664 3.393 0.668 3.513 0.614 3.375 0.459

F

Sig.

ด้าน
2.690 0.031*
ความ
เชี่ยวชาญ
ด้าน
3.592 0.668 3.633 0.685 3.606 0.668 3.569 0.756 3.750 0.709 0.5160 0.724
ความ
น่าเชื่อถือ
ด้าน
3.135 0.636 3.173 0.689 3.090 0.731 3.083 0.624 3.222 0.712 0.432 0.786
ความ
เหมือน
รวม
3.403 0.487 3.481 0.480 3.363 0.424 3.388 0.425 3.449 0.420 1.072 0.370

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.25 การเปรี ยบเทียบด้านรายได้กบั การรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ
พบว่ารายได้ส่งผลต่อการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ
เมื่อพิจารณาการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ทั้งสามแหล่งพบว่า
ด้ านเชี่ยวชาญ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเชี่ยวชาญไม่
แตกต่างกัน
ด้ านความน่ าเชื่อถือ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความน่ าเชื่ อถือ
แตกต่างกัน
ด้ านความเหมือน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารด้านความเหมือนแตกต่าง
กัน
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เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบแบบเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลให้เกิดการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ไม่แตกต่าง
กัน
สมมติฐานที่ 2.4 การเปรี ยบเทียบด้านอาชีพกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4.26 การเปรี ยบเทียบด้านอาชีพกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
อาชีพ

ความเชี่ยวชาญ
ความน่าเชื่อถือ
ความเหมือน
รวม

พนักงาน
บริษัทฯ
̅
𝑿
SD
3.503
3.619
3.113
3.411

0.640
0.669
0.700
0.426

ข้ าราชการ/
ประกอบ
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่ วนตัว
̅
𝑿
SD 𝑿̅
SD
3.653
3.730
3.166
3.511

0.695
0.605
0.742
0.504

3.543
3.685
3.191
3.473

0.619
0.777
0.659
0.503

อืน่ ๆ

F

̅
𝑿

SD

3.375
3.125
3.333
3.277

0.868
0.382
0.243
0.421

Sig.

1.068 0.363
3.533 0.015*
0.743 0.527
1.623 0.183

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.26 การเปรี ยบเทียบด้านอาชี พกับการรั บรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ
พบว่าอาชีพได้ส่งผลต่อการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ จากผูม้ ีประสบการณ์ มากกว่าการ
รับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ จากผูเ้ ชี่ยวชาญและเพื่อน
เมื่อพิจารณาการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ทั้งสามแหล่งพบว่า
ด้ านความเชี่ยวชาญ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเชี่ยวชาญไม่
แตกต่างกัน
ด้ านความน่ าเชื่อถือ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความน่ าเชื่ อถือ
แตกต่างกัน

82
ด้ านความเหมือน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเหมือนไม่
แตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลรายคู่ (Post-Hoc) ต่อดังตารางที่ 4-27
ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post-Hoc) ของการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต –จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริ ษทั
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

พนักงาน
บริษัท
0.726
0.736

ข้ าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
0.527
0.345

ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
0.956
0.956
0.471

อืน่ ๆ
0.345
0.471

หมายเหตุ: *p < .05
จากตาราง 4.27 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าการประกอบอาชี พที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้เกิดการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ไม่แตกต่างกัน
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4.1.4.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4.28 ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson's Correlation) ของการแสวงหาข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
และการรั บ รู ้ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ จากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต
การแสวงหาข่ าวสารฯ
การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต

Pearson's Correlation(r)
0.373

Sig.
.000*

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-talled)
จากตาราง 4.28 ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่ งสารแบบปากต่ อปากบนเครื อ ข่ายอิ น เทอร์ เ น็ ตมี ความสัมพัน ธ์เ ชิ งบวกกับการรั บรู ้ ความ
น่ าเชื่ อถือของแหล่งสารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.373
4.1.4.4 สมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภค
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ตารางที่ 4.29 ค่ า แสดงค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและค่ า สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson's
Correlation) ของการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อบริ การจากบริ ษทั นาเที่ยว
การรับรู้ความน่ าเชื่อถือ
ของแหล่งสารฯ
ความตั้งใจซื้อบริ การบริ การ
จากบริ ษทั นาเที่ยว

Pearson's Correlation(r)

Sig.

0.365

.000*

หมายเหตุ: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-talled)
จากตาราง 4-29 พบว่าการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจบริ การจากบริ ษทั นาเที่ยว

4.2 ตอนที่ 2 การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต (E-WOM)
ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นาเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับผลกระทบจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริ การที่มีการอ้างอิงถึงองค์กร
ธุ รกิ จ ของตนและการตอบสนองขององค์ก รธุ รกิ จต่ อการสื่ อสารแบบปากต่ อปากบนเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผูบ้ ริ หารบริ ษทั นาเที่ยว จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
1. คุณโชติช่วง ศูรางกูร ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
2. คุณสิ ริเดช บุญยัง ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารการขาย บริ ษทั แดร์ ทู ดรี ม ทราเวิล เมท
จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ ผูว้ ิจยั จะกาหนดให้
บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของบริ ษทั นาเที่ยวขนาดใหญ่
บริ ษทั แดร์ ทู ดรี ม ทราเวิล เมท จากัด เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของบริ ษทั นาเที่ยวขนาด
เล็ก
โดยผลการวิจยั ในส่ วนนี้จะนาเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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4.2.1 ส่ วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ทัวร์ / องค์กรบริ ษทั นาเที่ยว
4.2.2 ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์และการตอบสนองต่อข้อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่อปากของ
ผูบ้ ริ โภค
4.2.3 ส่ วนที่ 3 ผลกระทบจากข้อมูลการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภคในด้านบวก
และด้านลบ
4.2.1 ส่ วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมการสื่ อสารแบบปากต่ อปากของผู้บริ หารบริ ษัท
ทัวร์ / องค์ กรบริษัทนาเที่ยว
ผลการสัมภาษณ์พบว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกับมุมมองจากผูบ้ ริ หารบริ ษทั นาเที่ยวขนาดใหญ่เห็นว่าการสื่ อสาร
แบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้นใช้งบประมาณในการลงทุนต่ าและสามารถทาให้
ทราบถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึ้ น ในขณะที่ บริ ษทั ที่ มีขนาดเล็ก มี ความเห็ นว่าการ
สื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้นก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ โดยหากข้อมูลนั้นเป็ นข้อมูลที่ส่งผลในด้านบวกแก่องค์กรก็จะทาให้เกิดการบอกต่อมากขึ้น
และจานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้น หากข้อมูลที่ที่ส่งผลแก่องค์กรเป็ นด้านลบ
ข้อมูลนั้นก็จะก่อให้เกิดการปรับปรุ งหรื อพัฒนาภายในบริ ษทั
โดยผูท้ าวิจยั ได้ทาการสรุ ปเป็ นข้อมูลตารางเปรี ยบเทียบ ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.30 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ทัวร์ / องค์กรบริ ษทั นาเที่ยว
มุมมองด้ านการสื่ อสารแบบ
ปากต่ อปากบนเครือข่ าย
อินเทอร์ เน็ต
1. ด้านงบประมาณ
2. การกระจายข้อมูลด้านบวก
3. การกระจายข้อมูลด้านลบ
4. การตอบสนองต่อข้อมูล

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
(บริษัทขนาดใหญ่ )

บริษัท แดร์ ทู ดรีม ทราเวิล เมท จากัด
(บริษัทขนาดเล็ก)

ต่า
ไม่ส่งผลในเวลานี้
ไม่ส่งผลในเวลานี้
ไม่ตอบสนองโดยตรง

ไม่ส่งผล
จานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ก่อให้เกิดการพัฒนาบริ ษทั
ใช้สื่อออฟไลน์โดยตรงถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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จากการสัมภาษณ์ บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จากัด ผูว้ ิจยั พบว่า
องค์กรได้ให้มุมมองเกี่ ยวกับด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ทัวร์ /
องค์กรบริ ษทั นาเที่ยวว่า
1. เป็ นการงบประมาณด้านการสื่ อสารที่ต่าและทรงประสิ ทธิภาพ
2. องค์กรเลือกไม่ตอบสนองต่อข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบ เนื่ องจากมองว่าอาจ
ก่อให้เกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี
ตามที่ผบู ้ ริ หาร บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จากัด กล่าวว่า
เห็นด้วยว่าการสื่ อสารแบบปากต่อปากเป็ นเรื่ องสาคัญเรื่ องหนึ่ ง ในปั จจุบนั เองผูบ้ ริ โภคไม่
ฟังว่าผูป้ ระกอบการจะบอกอะไร ไม่เชื่อเรื่ องของคาโฆษณา กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคจะคุยกันเอง
โดยส่ วนใหญ่น้ นั ผูบ้ ริ โภคคุยกันในโลกสังคมออนไลน์เพราะว่ามันง่าย โลกเราเล็กลงเรื่ อยๆ
เพราะฉะนั้นอินเทอร์ เน็ตเรี ยกว่ามันเป็ นเทรนด์ใหม่และตอนนี้ ก็ค่อนข้างสาคัญแต่
มันก็ไม่ได้ใหม่มาก มันมีมานานแล้ว แต่ก็เป็ นตัวใหม่ล่าสุ ดที่เราก็ต่างได้ให้ความสนใจ ถ้า
จะถามว่าเราจะไปตอบทุกคาถาม ยกตัวอย่างเช่ นผูว้ ิจยั เองซึ่ งเป็ นมัคคุเทศก์ก็จะทราบอยู่
แล้วว่าลูกค้าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ลูกค้าส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั เริ่ มจะเข้าใจมากขึ้น มี
ความรู ้มากขึ้นว่าถ่ายทอดข้อมูลบางอย่างของเก่ามันก็เป็ นของเก่า มันนานแล้ว เพราะฉะนั้น
ในส่ วนนี้องค์กรคงไม่ไปตอบว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ อะไรยังไง และถ้าเราตอบไป คนก็จะว่า
เราแก้ตวั ถ้าเราตอบน่ าจะตอบในแง่ในคนอื่นถาม” (โชติช่วง ศูรางกูร, สัมภาษณ์ , 2
มิถุนายน 2558)
บริ ษทั แดร์ ทู ดรี ม ทราเวิล เมท จากัด กล่าวว่า
ในแง่ของธุรกิจ ไม่ว่าลูกค้าจะชมหรื อว่าติเรา ต่างก็ถือเป็ นสิ่ งสาคัญด้วยกันทั้งสิ้ น ถ้าลูกค้า
พอใจกับการบริ การของเราแล้วบอกต่อๆ ไปพอคนที่ได้ฟังเขาสนใจ เขาก็มาอุดหนุน พอเขา
อุดหนุ นก็เป็ นรายได้ เป็ นผลพลอยได้ของบริ ษทั อันที่จริ งเราแทบไม่ตอ้ งลงทุนอะไรไป
โฆษณา จะเรี ยกว่าไม่ตอ้ งลงแรงก็ยงั ได้ดว้ ยซ้ าเพราะมันเป็ นหน้าที่ หน้าที่ที่ตอ้ งให้บริ การ
ให้ดีที่สุดอยู่แล้ว เพราะการบริ การมันสิ่ งที่เขาต้องการอยู่แล้ว ถ้าไปแล้วกลับมาถ้าชอบ
ประทับใจก็แค่ชม ชมกับเจ้าตัว ชมกับบริ ษทั แล้วก็จบ แต่ถา้ ติสิ ปั จจุบนั นี้ ไว ติเราออนไลน์
กดโทรศัพท์พิมพ์แป็ บเดียว มันเร็ ว มันสะใจดี สิ่ งที่เราในฐานะบริ ษทั ควรทาก็คือใจเย็นๆ
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เก็บข้อมูล วิเ คราะห์ และรี บตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จ จริ งแล้วรี บชี้ แ จงกลับไปหาลูก ค้า
โดยตรง โดยตรงหมายถึงโทรไปคุยนะ ไม่ใช่ตอบค้างๆคูๆในบล๊อกที่เจอ โทรไปคุยเลยดี
ที่สุด เพราะเราจะได้ฟัง ฟั งว่ามันเกิดอะไรขึ้น ได้ยินน้ าเสี ยงเขาด้วย เราก็ได้อธิ บาย ได้คุย
กัน ถ้าเขาพอใจเขาจะกลับไปอธิบายหรื อแก้ไขข้อความนั้นเอง จะลบออกหรื อบอกเล่าต่อก็
แล้วแต่ แต่ถา้ ไม่พอใจ ไม่จบ มันก็เท่ากับอย่างน้อยได้ช้ ีแจงแล้ว ทัวร์มนั เป็ นเรื่ องบริ การมัน
อธิ บายยากว่าเท่าไหร่ ลูกค้าถึงพอใจ เท่าไหร่ ถึงจะพอดี เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน เป็ น
ธุ ร กิ จ ที่ ต ้อ งใช้ป ระสบการณ์ ข องคนท างาน ยิ่ ง ว่ า ลู ก ค้า ไม่ พ อใจแล้ว ไปบอกต่ อ บน
อินเทอร์เน็ตมันกระจายเร็ ว ขยายเร็ ว ยิง่ เราไปตอบโต้เหมือนยิง่ แก้ตวั เถียงกันไปเถียงกันมา
คนที่เขารั กเขาชอบมันก็ดีไป มันก็จบแต่ถา้ เขาไม่ชอบหรื อพร้อมจะยุ มันก็คือการแก้ตวั
เรื่ องก็ยาว ไม่จบไม่สิ้น (สิ ริเดช บุญยัง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
4.2.1 ส่ วนที่ 2 กลยุทธ์ และการตอบสนองต่ อข้ อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่ อปากของ
ผู้บริโภค
คาถาม : ข้อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภคได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
หรื อบริ หารงานหรื อไม่ ในอนาคตมีแผนหรื อมาตราการเพื่อปรับเพื่ออนาคตในการรองรั บหรื อ
อย่างไร
ผลการสัมภาษณ์พบว่า
บริ ษทั นาเที่ยวขนาดใหญ่เลือกจากัดวงของการถ่ายทอดข้อมูลด้านการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากด้านลบด้วยการออกนโยบายถึงบุคคลากรภายในองค์กร เช่ น ไม่อนุ ญาติให้พนักงานเขียน
ข้อ ความ (Post) ตอบสนอง แต่ ห ากเป็ นข้อมู ล ด้านบวกก็จ ะยกย่องภายในเพื่อ เป็ นก าลังให้แ ก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ในขณะที่องค์กรขนาดเล็กยังไม่ได้มีการกาหนดนโยบายหรื อมาตรฐานเกี่ยวข้องข้อมูล
ในด้านนี้แต่หากเกิดขึ้นก็เก็บข้อมูลไว้เพื่อแผนรอบรังเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการสรุ ปเป็ นข้อมูลตารางเปรี ยบเทียบ ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.31 เปรี ยบเทียบกลยุทธ์และการตอบสนองต่อข้อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากของบริ โภค
กลยุทธ์ และการตอบสนอง
1. การควบคุมข้อมูล

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
(บริษัทขนาดใหญ่ )
ด้านลบ : จากัดวง
ด้านบวก : ขยายผลภายในองค์กร

บริษัท แดร์ ทู ดรีม ทราเวิล เมท จากัด
(บริษัทขนาดเล็ก)
ยังไม่มีนโยบายในด้านนี้
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) เปรี ยบเทียบกลยุทธ์และการตอบสนองต่อข้อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากของผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์ และการตอบสนอง

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
(บริษัทขนาดใหญ่ )

2. มาตราการภายในองค์กร ออกนโยบายเพื่อควบคุมพนักงาน
3. มาตราการภายนอก
องค์กร

ไม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน

บริษัท แดร์ ทู ดรีม ทราเวิล เมท จากัด
(บริษัทขนาดเล็ก)
ยังไม่มีนโยบายในด้านนี้แต่
เก็บไว้เป็ นข้อมูลสาหรับอนาคต
ยังไม่มีนโยบายในด้านนี้แต่
เก็บไว้เป็ นข้อมูลสาหรับอนาคต

ดังที่ บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จากัด กล่าวว่า
เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนในเรื่ องของแต่ละส่ วน ก็คือพอเรามีขอ้ มูลที่เป็ นด้านลบ เราพยายาม
ไม่ให้มนั ขยายออกไปมากแต่ถา้ มันมีดา้ นบวกเราอาจจะขยายให้มนั ใหญ่ข้ ึน” คือเรามีการ
ออกนโยบายไม่ ใ ห้พ นัก งานเขี ย นข้อความ (Post) หรื อการแบ่ งปั น (Share) ข้อความที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากโลกสังคมออนไลน์เป็ นสังคมเปิ ด เพราะฉะนั้นสักวันก็ตอ้ งเจอกัน วันนี้
ยังไม่เจอกันแต่วนั หน้าเราก็เจอกันอยู่ดี ทั้งนี้ หากมีคาชม บริ ษทั ก็จะส่ งเข้าไปในแต่ละ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นการสรรเสริ ญ ว่าคนที่ทาดีก็ควรที่จะได้รับการยกย่องและเป็ น
ตัวอย่างที่ดีและเพื่อเป็ นกาลังใจให้กบั เขา ทุกคนทางานหรื อทาอะไรก็แล้วแต่ตอ้ งมีแรง
บัน ดาลใจ ถ้า เขาท าแล้ว มัน ดี มี ค นชื่ น ชอบมัน ก็ เ ป็ นแรงบัน ดาลใจให้เ ขาท ากัน ต่ อ ไป
(โชติช่วง ศูรางกูร, สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
บริ ษทั แดร์ ทู ดรี ม ทราเวิล เมท จากัด กล่าวว่า
ในข้อมูลส่ วนนี้ เรายังไม่ได้มีมากแต่ท้ งั นี้ เราก็จะเอามาเก็บไว้เป็ นข้อมูล เพราะตลาดการ
ท่องเที่ยวมีการปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา ยิง่ เราเป็ นบริ ษทั ที่ไม่ได้ใหญ่ ไม่ได้มีชื่อติดตลาด เป็ น
น้องใหม่ในธุรกิจ การแข่งขันของเราเพื่อให้ทดั เทียมบริ ษทั ใหญ่ๆที่มีมานาน หรื อมีชื่อเสี ยง
หรื อมีเงินทุนในการทาการตลาด ก็ยงิ่ ยาก เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้ งเอามาเก็บเป็ นข้อมูล เตรี ยม
ตัวให้พร้อมเสมอ เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เราต้องพร้อม พร้อมปรับ พร้อม
ตาม ตามให้ทนั ยิ่งก้าวเร็ ว ยิ่งโตได้ไวแต่ก็ตอ้ งอาศัยประสบการณ์เก็บเกี่ยวข้อมูลมาพัฒนา
บริ ษทั อยูเ่ รื่ อยๆ อยูด่ ี (สิ ริเดช บุญยัง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558)
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4.2.3 ส่ วนที่ 3 ผลกระทบจากข้ อมูลการสื่ อสารแบบปากต่ อปากของผู้บริโภคในด้ านบวก
และด้ านลบ
คาถาม : ผลกระทบและกลยุทธที่องค์กรใช้เพื่อการรองรับข้อมูลการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากของผูบ้ ริ โภคในด้านบวกและด้านลบ
ผลการสัมภาษณ์พบว่า
บริ ษ ทั น าเที่ ย วขนาดใหญ่ เ ชื่ อว่า หากเกิ ด ข้อมูลด้านการสื่ อสารแบบปากต่ อ ปากฯ จาก
ผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านบวกหรื อด้านลบต่างได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งสิ้ น โดยองค์กรขนาดใหญ่น้ นั
เลือกใช้วิธีการสร้างฐานสมาชิก (Fan Club) เพื่อรองรับข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าบริ ษทั
มีฐานลูกค้าที่เหนี่ ยวแน่นและจงรักภักดี ในขณะที่องค์กรขนาดเล็ก ซึ่ งยังไม่ได้มีจานวนลูกค้ามาก
เลือกใช้วิธีการรักษาคุณภาพการบริ การ เนื่องจากยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรมาก
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการสรุ ปเป็ นข้อมูลตารางเปรี ยบเทียบ ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.32 เปรี ยบเทียบผลกระทบจากข้อมูลการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภคในด้าน
บวกและด้านลบ
บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จากัด
(บริ ษทั ขนาดใหญ่)
1.กลยุทธ์ที่ใช้ในการรองรับข้อมูล
2.ผลกระทบต่อข้อมูลที่เกิดขึ้น

การสร้างฐานสมาชิกลูกค้าผูร้ ักองค์กร (Fan club)
ส่ งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง

บริ ษทั แดร์ ทู ดรี ม ทราเวิล เมท
จากัด
(บริ ษทั ขนาดเล็ก)
การรักษาคุณภาพการบริ การ
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรมาก

ดังที่ บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จากัด กล่าวว่า
หากกระโดดเข้าไปทาอะไรส่ วนนั้นมากก็จะกลายเป็ นแกะดาในแกะขาว เราพยายามที่จะ
ทาทุกอย่างอ้อมล้อมคือเราจะสร้างเพื่อนขึ้นมาเพื่อให้เขาเข้าไปคุยกันมากกว่า เราใช้อานาจ
ของแฟน (Fan) เป็ น Customer ตัวซี (C) ในการที่จะไปคุยกับซี (C) อีกคนหนึ่ ง นี่ก็เป็ นอีก
รู ปแบบหนึ่งที่เราทา ก็คือการตั้งแฟนเบส (Fan Base) ขึ้นมาก่อน อีกอย่างถ้าเราไปตอบตรง
มันก็คือการแก้ตวั ยิ่งเราตอบมันยิ่งไม่จบ ที่เราห้ามได้ ที่เราทาได้ก็คือเราพยายามไม่ให้
พนักงานเราไปตอบ เพราะคนที่เล่นสังคมสังคมออนไลน์ตอ้ งการความมีส่วนร่ วม อยาก
เป็ นส่ วนหนึ่งในโลกสังคมออนไลน์ ถ้าเราเป็ นไกด์เราเข้าไปตอบ ก็จะกลายเป็ นว่าคุณตอก
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ย้าว่าสิ่ งที่เขากาลังพูดอยูค่ ุณทาจริ ง เหมือนเด็กผมเหย่ไปเรื่ อยๆ เหย่เสร็ จปุ๊ บตีกลับ คนนั้นตี
แรงกว่ามันก็ทะเลาะกันอยูว่ นั ยันค่า สิ่ งที่ตอ้ งการคือการจัดการ (Manage) ก็ถา้ เขาตีมาเราก็
เงียบๆ เดี๋ยวพอไม่สนุกเขาก็เลิกทา (โชติช่วง ศูรางกูร, สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2558)
บริ ษทั แดร์ ทู ดรี ม ทราเวิล เมท จากัด กล่าวว่า
ในแง่ผลกระทบ เราคงไม่ได้กระทบมากเพราะบริ ษทั ของเรายังเล็ก ไม่ได้มีชื่อเสี ยง คน
ไม่ได้ให้ความสาคัญ ไม่ได้สนใจแต่เราก็ไม่ได้ละเลย เพราะเราก็มีหน้าที่เก็บโปรไฟล์ให้
มัน โต โตขึ้ น เรื่ อยๆ ตัว เลขจ านวนลู ก ค้า ของเรามี เ รื่ อยๆ โตขึ้ นเป็ นระดับ ต่ อ เนื่ อ ง
เพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาคุณภาพการบริ การให้ดี ถึงจะเราจะได้เป็ นเจ้าตลาดในวันนี้
แต่เราก็หวังว่าเราจะโตขึ้น เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น เป็ นหนึ่ งในใจที่ลูกค้านึ กถึง ต่อให้วนั นี้ จะ
ไม่ได้กลับมาใช้บริ การแต่ถา้ ยังพูดถึงเรื่ อย เล่าให้อื่นฟังเรื่ อยๆมันก็ดีท้ งั นั้น แต่ถา้ เมื่อไหร่ ที่
ลูกค้าติ เราก็รับฟั ง เอามาปรับปรุ ง เอามาแก้ไข เพราะให้เปรี ยบเทียบ ตอนนี้ เราก็เหมือน
เด็ก เด็กที่ตอ้ งการคาแนะนา ต้องการประสบการณ์ อีกอย่างหนึ่ งคือ เชื่อได้ว่าถ้าลูกค้าไม่
ประทับเขาก็เปลี่ยน อาจจะอีกนานกว่าเขาจะกลับมาหาเรา เพราะฉะนั้นทาให้ดีที่สุดตั้งแต่
ครั้งแรก ประทับตั้งแต่แรกและตลอดไปดีที่สุด (สิ ริเดช บุญยัง,สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม
2558
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจกล่าวได้ว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั นั้น ถือได้ว่าเป็ นส่ วนที่สาคัญส่ วนหนึ่ งขององค์กรธุ รกิ จนา
เที่ ย วอย่า งยิ่ ง ดัง จะเห็ น ได้ว่ า องค์ก รธุ ร กิ จ น าเที่ ย วทั้ง ขนาดใหญ่ แ ละขนาดเล็ก ต่ า งหั น มาให้
ความสาคัญในด้านนี้ดว้ ยกันทั้งสิ้ น ประกอบกับวิวฒั นาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
สื่ อสารที่พฒั นาอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลให้เกิดการกระจายข้อมูลที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพสู ง ด้วย
งบประมาณการลงทุนที่ต่า ทาให้องค์กรธุรกิจนาเที่ยวต่างๆ ไม่ได้ละเลยในการให้ความสาคัญหรื อ
เล็งเห็นในเห็นให้เป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนผสมทางการตลาด
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ว่า รู ปแบบยุทธวิธี มุมมองความคิดเห็ น และการตอบสนองต่อข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ทัวร์ / องค์กรบริ ษทั นาเที่ยวนั้นเป็ นอย่างไรนั้นเอง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (E-WOM)
ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” เป็ นการดําเนิ นการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods) โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั นํา
เที่ยวควบคู่กบั การใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยการสํารวจ (Survey Research) ด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการแสวงข่าวสารด้านการท่ องเที่ ยวของ
ผูบ้ ริ โภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การรับรู ้ความน่าเชื่อถือและความ
ตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการของบริ ษทั นําเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลจากแหล่งสารที่
มีความน่าเชื่อถือว่าเป็ นอย่างไร

5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ
5.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
5.1.1.1 ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ทาํ การสํารวจเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 77
ช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 35 สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 73 มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 15,000 ถึง 30,000 บาท ร้อยละ 46 และเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 56
5.1.1.2 ส่ วนที่ 2 ด้านการแสวงหาข่าวสารข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
กลุ่มประชากรที่ทาํ การสํารวจใช้เวลาในการแสดงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งสารฯ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 วัน มากที่สุดคือร้อยละ 30 รองลงมาคือใช้เวลาน้อยกว่า 1 วันต่อ
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สัปดาห์ คือ ร้อยละ 28 ใช้เวลา 3-4 วัน ร้อยละ 24 ใช้เวลา 7 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 13 และน้อยที่สุด
คือใช้เวลา 5-6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 18 โดยมีเวลาในการแสดงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งสารฯ อย่างไม่แน่นอนมากที่สุดถึงร้อยละ 34 รองลงมาคือ 2-3 ครั้งต่อวันร้อยละ 24.50 วันละ
1 ครั้ง ร้อยละ 20 วันละ 4-5 ครั้ง ร้อยละ 13 มากกว่า 7 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 4.50 และน้อยที่สุดคือ 6-7
ครั้งต่อวัน ร้อยละ 4 โดยใช้ช่วงเวลาระหว่าง 18.01 -20.00 น. ในการแสดงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารฯ มากที่สุดคือร้อยละ 46.50 และใช้ช่วงเวลาระหว่าง02.01-06.00 น้อยที่สุด
คือร้อยละ 1.50 อีกทั้งในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 ชัว่ โมงต่อครั้งเพื่อการแสดงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารฯ มากที่สุด ร้ อยละ 42 และเลื อกแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
www.pantip.com มากที่สุด ร้อยละ75 รองลงมาคือ www.facebook.com และ www.google.com
ร้อยละ 64 และ ร้อยละ 63 ตามลําดับ โดยwww.sanook.com และ www.ไปไหนดี.com เป็ นช่องทาง
ที่ประชากรเลือกแสวงหาข้อมูลสู งเป็ นอันดับที่ 7 คือร้อยละ 17.5 ขณะที่ เว็บไซด์อื่นๆ เช่ น
www.thetrippacker.com, www.sadoodta.com และ www.paiduaykan.com ได้ถูกแสวงหาถึงร้อยละ
15 เท่ากันกับ www.bloggang,com และอยูใ่ นลําดับที่ 9 ของทั้งหมด อีกทั้งจากข้อมูลการศึกษายัง
พบว่า กลุ่มประชากรในการศึกษามีการแสวงหาข่าวสารฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.39 และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่าการแสวงหาข่าวสารฯจากเพื่อน ประกอบด้ว ย เพื่อน
(บุคคลที่คุน้ เคยหรื อมีความสนิ ทสนม) บุคคลในครอบครั วและเพื่อนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ น 3 อันดับแรกของทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 4.04 3.94 และ 3.42 ตามลําดับโดยการแสวงหา
ข่าวสารฯ จากผูท้ ี่มีประสบการณ์ ด้านผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ทัวร์ (ไม่เคย
พบหน้ากัน) อยูใ่ นลําดับสุ ดท้าย มีค่าเฉลี่ย 2.89
5.1.1.3 ส่ วนที่ 3 ด้านการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มประชากรในการศึกษามีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่ง
สารฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การรับรู ้ดา้ น
ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความน่าเชื่อถือที่กล่าวว่าบริ ษทั ทัวร์ จะดูมีคุณภาพมากขึ้นหากมี
การรี วิว ตั้งกระทู ้ หรื อโพสข้อความจากผูร้ ี วิวที่หลากหลายและเป็ นจํานวนมาก อยูใ่ นระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ยถึง 3.89 ลําดับต่อมาคือการรับรู ้ดา้ นความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเชี่ยวชาญที่
เชื่อว่าเว็บบอร์ดการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.88 โดยค่าเฉลี่ยของลําดับที่ 1 และ 2 แตกต่างกันเพียง 0.1 ส่ วนค่าเฉลี่ยในลําดับสุ ดท้ายพบว่าการ
รับรู ้ดา้ นความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเหมือนที่ว่าเชื่ อมัน่ ในรี วิว กระทู ้ หรื อโพสข้อ
ความเกี่ยวกับบริ ษทั ทัวร์หากผูร้ ี วิวมีเพศเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 2.80
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5.1.1.4 ส่ วนที่ 4 ด้านความตั้งใจซื้อบริ การท่องเที่ยว
จากการศึ ก ษาข้อมู ลพบว่า กลุ่ มประชากรที่ ท าํ การศึ ก ษามี ความตั้ง ใจซื้ อบริ ก าร
ท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า รี วิว กระทู ้
โพสข้อความมีผลต่อความตั้งใจซื้ อหรื อใช้บริ การของบริ ษทั ทัวร์ มากที่สุดเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย
3.46 เท่ากับการที่ผบู ้ ริ โภคเชื่อว่ารี วิว กระทู ้ โพสข้อความที่มีผลในการถ่ายทอดเป็ นด้านลบจะส่ งผล
ให้ตดั สิ นใจไม่ซ้ื อบริ การของบริ ษทั ทัวร์ น้ นั ส่ วนการรี วิว กระทู ้ โพสข้อความเกี่ยวกับบริ ษทัวร์ มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อซํ้าหรื อใช้บริ การซํ้าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.46
5.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.1.2.1 สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันมีพฤติกรรมการ
แสวงหาข่ า วสารด้า นการท่ อ งเที่ ย วจากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสารไม่
แตกต่ า งกัน ขณะที่ ผูบ้ ริ โภคที่ มีช่ วงอายุที่แ ตกต่ างกัน มี การแสวงหาข่าวสารจากแหล่ ง ข้อมูลฯ
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารฯ เป็ นรายด้านผูว้ ิจยั พบว่า การ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญนั้น ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากแหล่งสารจากผูเ้ ชี่ ยวชาญไม่แตกต่างกัน
ด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ จากผูม้ ีประสบการณ์ : ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการแสวงหา
ข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากผูท้ ี่มีประสบการณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.009 และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ จากเพื่อน : ผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตจากเพื่อน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.004 ทั้งนี้ เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) ไม่พบคู่ที่แตกต่าง
ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ แตกต่าง
กัน เมื่ อพิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารเป็ นรายด้านผูว้ ิจยั พบว่า การแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารฯ จากผูเ้ ชี่ยวชาญนั้น ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากแหล่งสารจากผูเ้ ชี่ยวชาญไม่
แตกต่างกัน ส่ วนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ จากผูม้ ีประสบการณ์ : ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมี การแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตจากผูท้ ี่ มี
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ประสบการณ์ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ขณะที่การแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ จากเพื่อน : ผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ก ารแสวงหาข่ า วสารจากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตจากเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 และเมื่อทําการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ าํ กว่ า ปริ ญ ญาตรี แ ละสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี ข้ ึ น ไปมี ก ารแสวงหาข่ า วสารจาก
แหล่งข้อมูลฯ แตกต่างกัน
ด้านรายได้กบั การแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลฯ พบว่า รายได้
ส่ งผลต่อการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ โดยเฉพาะการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จากเพื่อน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.062 และเมื่ อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน 15,00145,000 บาทต่ อเดื อน และ 60,001 บาทขึ้ น ไป มี ก ารแสวงหาข่ าวสารฯ แตกต่ างกับ ผูท้ ี่ มีร ายได้
ระหว่าง 30,001-45,000 บาทต่อเดือน
ด้านอาชีพกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลฯ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พที่แตกต่างกันมี การแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ แตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณาการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารทั้งสามแหล่งพบว่าการแสวงหาข้อมูลข่าวสารฯ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากผูม้ ีประสบการณ์และจากเพื่อนผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน เมื่อทําการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติ ก รรมในการแสวงหาข้อมู ลข่าวสารด้านการท่ องเที่ ย วจากแหล่ ง สารแบบปากต่ อปากบน
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน
5.1.2.2 สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันมีการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า อายุกบั การรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการเปรี ยบเทียบด้านอายุกบั การรับรู ้
ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาการ
รับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ทั้งสามแหล่งพบว่าการรับรู ้ความน่าเชื่อถือฯ ด้านความชํานาญ
นั้น ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ แตกต่างกัน ขณะที่การรับรู ้
ความน่ าเชื่อถือฯ ด้านความน่าเชื่อถือ : ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารฯ ด้านความน่ า เชื่ อถื อไม่ แตกต่างกัน ส่ ว นการรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อฯ ด้านความเหมื อนนั้น
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ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารด้านความเหมือนแตกต่างกัน เมื่อทํา
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มี พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี และ 36-40 ปี มีการแสวงหาข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลฯ แตกต่างกัน ซึ่ งช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี มีการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างกันกับผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป
ด้านระดับการศึกษากับการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาการ
แสวงหาข่าวสารจากแหล่งสารทั้งสามแหล่งพบว่า การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือฯ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญนั้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารจากผูเ้ ชี่ยวชาญแตกต่าง
กัน ขณะที่การรับรู ้ความน่าเชื่อถือฯ จากผูม้ ีประสบการณ์ : ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
การรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือฯ จากเพื่อน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารจากเพื่อนแตกต่างกัน และเมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลฯ ด้วยกันทั้งสิ้ น
ด้านรายได้กบั การรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ พบว่ารายได้ส่งผลต่อการรับรู ้
ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ เมื่อพิจารณาการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ เป็ นรายด้าน
พบว่า การรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านเชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้
ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเชี่ยวชาญไม่แตกต่างกัน ขณะที่การรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือ
จากแหล่งสารฯ ด้านความน่าเชื่อถือ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารฯ ด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน และการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเหมือน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารความเหมือแตกต่างกัน เมื่อทําการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า
รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลให้เกิดการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ไม่แตกต่างกัน
ด้านอาชี พกับการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ พบว่า อาชีพได้ส่งผลต่อการ
รับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ จากผูม้ ีประสบการณ์ มากกว่าการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่ง
สารฯ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญและเพื่อน เมื่อพิจารณาการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ เป็ นรายด้าน
พบว่าการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความชํานาญ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการ
รั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ จากแหล่ ง สารฯ ด้า นความเชี่ ย วชาญไม่ แ ตกต่ า งกัน ขณะที่ ก ารรั บ รู ้ ค วาม
น่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความน่าเชื่อถือ : ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
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จากแหล่งสารฯ ด้านความน่ าเชื่ อถือแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้าน
ความเหมือน :ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารฯ ด้านความเหมือน
ไม่แตกต่างกันและเมื่อทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ
แบบเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่าการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้เกิดการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือ
จากแหล่งสารฯ ไม่แตกต่างกัน
5.1.2.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ
ผูบ้ ริ โภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสาร
แบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งสาร โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.373
5.1.2.4 สมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิ จ ัย พบว่ า การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารฯ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจบริ การจากบริ ษทั นําเที่ยว โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.365

5.2 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั ในส่ วนนี้จะนําเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ทัวร์ / องค์กร
บริ ษทั นําเที่ยว
2. กลยุทธ์และการตอบสนองต่อข้อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภค
3. ผลกระทบจากข้อมูลการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภคในด้านบวกและด้านลบ
ผลการสัมภาษณ์พบว่า
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับกับมุมมองจากผูบ้ ริ หารบริ ษทั นําเที่ยวขนาดใหญ่เห็นว่าการสื่ อสาร
แบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ตนั้นใช้งบประมาณในการลงทุนตํ่าและสามารถทําให้
ทราบถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึ้น ในขณะที่บริ ษทั ที่ มีขนาดเล็กมี ความเห็ นว่าการ
สื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนั้นก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ โดยหากข้อมูลนั้นเป็ นข้อมูลที่ส่งผลในด้านบวกแก่องค์กรก็จะทําให้เกิดการบอกต่อมากขึ้น
และจํานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้น หากข้อมูลที่ที่ส่งผลแก่องค์กรเป็ นด้านลบ

97
ข้อมูลนั้นก็จะก่อให้เกิดการปรับปรุ งหรื อพัฒนาภายในบริ ษทั โดยผูท้ าํ วิจยั ได้ทาํ การสรุ ปเป็ นข้อมูล
ตารางเปรี ยบเทียบ ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ทัวร์ / องค์กรบริ ษทั นําเที่ยว
มุมมองด้ านการสื่ อสารแบบ
ปากต่ อปากบนเครือข่ าย
อินเทอร์ เน็ต

บริษทั หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด
(บริษทั ขนาดใหญ่ )

บริษทั แดร์ ทู ดรีม ทราเวิล เมท จํากัด
(บริษทั ขนาดเล็ก)

1. ด้านงบประมาณ
2. การกระจายข้อมูลด้าน
บวก
3. การกระจายข้อมูลด้าน
ลบ
4. การตอบสนองต่อ
ข้อมูล

ตํ่า
ไม่ส่งผลในเวลานี้

ไม่ส่งผล
จํานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ไม่ส่งผลในเวลานี้

ก่อให้เกิดการพัฒนาบริ ษทั

ไม่ตอบสนองโดยตรง

ใช้สื่อออฟไลน์โดยตรง
ถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริ ษทั นําเที่ยวขนาดใหญ่เลือกจํากัดวงของการถ่ายทอดข้อมูลด้านการสื่ อสารแบบ
ปากต่อปากด้านลบด้วยการออกนโยบายถึงบุคคลากรภายในองค์กร เช่ น ไม่อนุ ญาติให้พนักงาน
เขียนข้อความ (Post) ตอบสนอง แต่หากเป็ นข้อมูลด้านบวกก็จะทําการสื่ อสารกันภายในองค์กร
เช่น การจัดทําประกาศยกย่องบุคคลากรนั้นๆ เพื่อเป็ นกําลังให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ในขณะที่องค์กร
ขนาดเล็กยังไม่ได้มีการกําหนดนโยบายหรื อาตราฐานเกี่ยวข้องข้อมูลในด้านนี้ แต่หากเกิดขึ้นก็เก็บ
ข้อมูลไว้เพื่อแผนรอบรั งเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต ทั้งนี้ ผทู ้ าํ วิจยั ได้ทาํ การสรุ ปเป็ นข้อมูลตาราง
เปรี ยบเทียบ ได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.2 เปรี ยบเทียบกลยุทธ์และการตอบสนองต่อข้อมูลจากการสื่ อสารแบบปากต่อปากของ
ผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์ และการ
ตอบสนอง

1. การควบคุมข้อมูล
2. มาตรการภายใน
องค์กร
3. มาตรการภายนอก
องค์กร

บริษทั หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด
(บริษทั ขนาดใหญ่ )

บริษทั แดร์ ทู ดรีม ทราเวิล เมท จํากัด
(บริษทั ขนาดเล็ก)

ด้านลบ : จํากัดวง
ยังไม่มีนโยบายในด้านนี้
ด้านบวก : ขยายผลภายในองค์กร
ออกนโยบายเพื่อควบคุม
ยังไม่มีนโยบายในด้านนี้แต่
พนักงาน
เก็บไว้เป็ นข้อมูลสําหรับอนาคต
ยังไม่มีนโยบายในด้านนี้แต่
ไม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
เก็บไว้เป็ นข้อมูลสําหรับอนาคต

อีกทั้งบริ ษทั นําเที่ยวขนาดใหญ่ยงั เชื่ อว่าหากเกิ ดข้อมูลด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากฯ
จากผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านบวกหรื อด้านลบต่างได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งสิ้ น โดยองค์กรขนาด
ใหญ่น้ นั เลือกใช้วิธีการสร้างฐานสมาชิก (Fan Club) เพื่อรองรับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่ องจากเชื่อ
ว่าบริ ษทั มีฐานลูกค้าที่เหนี่ ยวแน่ นและจงรักภักดี ในขณะที่องค์กรขนาดเล็ก ซึ่ งยังไม่ได้มีจาํ นวน
ลูกค้ามาก เลือกใช้วิธีการรักษาคุณภาพการบริ การ เนื่ องจากยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรมาก
โดยผูท้ าํ วิจยั ได้ทาํ การสรุ ปเป็ นข้อมูลตารางเปรี ยบเทียบ ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.3 เปรี ยบเทียบผลกระทบจากข้อมูลการสื่ อสารแบบปากต่อปากของผูบ้ ริ โภคในด้านบวก
และด้านลบ
บริษทั หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด
(บริษทั ขนาดใหญ่ )

1. กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
รองรับข้อมูล
2. ผลกระทบต่อข้อมูลที่
เกิดขึ้น

การสร้างฐานสมาชิกลูกค้าผูร้ ัก
องค์กร (Fan club)

บริษทั แดร์ ทู ดรีม ทราเวิล เมท จํากัด
(บริษทั ขนาดเล็ก)

การรักษาคุณภาพการบริ การ

ส่ งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรมาก
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5.3 การอภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง “อิทธิ พลของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (EWOM) ต่อความตั้งใจซื้อบริ การบริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” (The Influence of Electronic Word of
Mouth on purchasing intention toward travel program of travel agency) โดยศึกษาครอบคลุมทั้ง
การวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ และเมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ จ ัย แล้ว สามารถนํา มาอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้ดงั นี้
5.3.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรต่ างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาข่ าวสารด้ านการ
ท่ องเทีย่ วจากแหล่ งสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตทีแ่ ตกต่ างกัน
ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่า เพศและช่ วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข่าวสารไม่ต่างกัน ในขณะที่รายได้และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการแสวงหาข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้อง
กับข้อมู ลบางส่ ว นจากการศึ ก ษาของธวัชชัย กลิ่ น นาค (2554) เรื่ อ ง “การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
แสวงหาข่าวสารและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สุ ราษฎร์ ธานี ” ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ เพศและอาชีพที่แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการแสวงหาข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ต่างกัน ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษา ภูมิลาํ เนาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
เมื่ อพิจารณาข้อมูลการวิจยั เป็ นรายด้านพบว่า ด้านรายได้-รายได้ส่งผลต่อการแสวงหา
ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลฯ เฉพาะการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบ
ปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากเพื่อน เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ย
ตํ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดื อน 15,001-45,000 บาทต่อเดื อน และ 60,001 บาทขึ้นไป มีการแสวงหา
ข่าวสารฯ แตกต่างกับผูท้ ี่มีรายได้ระหว่าง 30,001-45,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ด้านประชากรศาสตร์ ของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ที่ อธิ บายว่า รายได้ถือเป็ นตัวแปรนํา ที่ ใ ช้
อธิ บายพฤติกรรมการสื่ อสารของบุคคลได้ดีเช่นเดียวกันกับกรณี ตวั แปรด้านการศึกษา เนื่ องจากมี
บทบาทและความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันสู ง กล่าวคือ ผูท้ ี่มีรายได้สูงก็มกั มีความมีสามารถในการ
เข้าถึงสื่ อใหม่หรื อใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากกว่าในการเข้าถึงสื่ อ รวมถึงมีความถี่ที่ในการใช้งาน
บ่อยครั้งกว่า อีกทั้งสอดคล้องกับที่แมคเนลลี่และคณะ (Mcnelly and Others. 1968) พบว่า คนที่มี
ฐานะดีและมีการศึกษาสูง เป็ นกลุ่มที่รับข่าวสารจากสื่ อมวลชนมากที่สุด ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษานี้
สามารถอธิ บายได้ว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงมักจะเป็ นคนที่มีการศึกษาสู งและตําแหน่ งงานที่ดี จึงมักถูก
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ผลักดันให้ตอ้ งเรี ยนรู ้ หาข้อมูลข่าวสารให้ทนั กับเหตุการณ์อยูเ่ สมอ ส่ วนด้านอาชีพ พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปาก
ต่อปากบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ขอ้ มูลการศึกษาข้างต้นยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ของยุบล เบ็ญ
จรงค์กิ จ (2542) ที่ อ ธิ บ ายว่ า รายได้แ ละอาชี พ จัด ได้ว่ า เป็ นลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ มี
ความสัมพันธ์เช่ นกัน เนื่ องจากอาชี พเป็ นตัวกําหนดของแหล่งที่มาของระดับรายได้ อี กทั้งยังมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาเช่นกัน เพราะโดยเฉลี่ยคนที่มีการศึกษาสู งจะประกอบอาชี พที่
ก่อให้เกิดรายได้สูงตามไปด้วย คนที่มีการศึกษาสู งแต่รายได้ต่าํ มีจาํ นวนน้อย ส่ วนคนที่มีการศึกษา
น้อยนั้น ส่ วนใหญ่มีรายได้นอ้ ยถึงจนถึงระดับปานกลาง
5.3.2 สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่ างกันมีการรับรู้ ความน่ าเชื่ อถือ
ของแหล่ งสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตแตกต่ างกัน
ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ พบว่า การรับรู ้ดา้ นความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ด้านความน่ าเชื่ อถือนั้น บริ ษทั นําเที่ยวจะดูมีคุณภาพมากขึ้นหากมีการ
เขียนรี วิว ตั้งกระทู ้ หรื อโพสข้อความจากผูร้ ี วิวที่หลากหลายและมีปริ มาณเป็ นจํานวนมาก ลําดับ
ต่อมาคือการรั บรู ้ ดความน่ าเชื่ อถื อจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ด้าน
ความเชี่ยวชาญที่เชื่อว่าเว็บบอร์ ดการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ซึ่ งอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านอายุ - ผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันมี
การเปรี ยบเทียบด้านการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน ทั้งด้านความเชี่ยวชาญ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเหมือน โดยผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ2630 ปี มีการรับรู ้ความน่าเชือถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกับ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-40 ปี และในขณะเดียกันผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-40 ปี มีการรับรู ้ความน่าเชือถือจาก
แหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกับผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป
ส่ ว นด้า นรายได้ – รายได้ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ จากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตในด้านความน่าเชือถือและด้านความเหมือน ส่ วนด้านการศึกษา –ผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตแตกต่างกันในด้านความน่ าเชื อถือและด้านความเหมือน และด้านอาชี พ - อาชี พได้
ส่ งผลต่อการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตด้านความ
น่าเชื่อถือ มากกว่าการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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ด้านความเชี่ยวชาญและด้านความเหมือนแต่ท้ งั หมดแล้วล้วนส่ งผลต่อการรับรู ้ความน่าเชื่อจากทุก
ด้านกันทั้งสิ้ น
ซึ่ งทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับข้อมูลบางส่ วนที่ Mcnelly and Other (1968) กล่าวว่า คนที่มี
ฐานะดีและมีการศึกษาสูง เป็ นกลุ่มที่รับข่าวสารจากสื่ อมวลชนมากที่สุด ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษานี้
สามารถอธิ บายได้ว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงมักจะเป็ นคนที่มีการศึกษาสู งและตําแหน่ งงานที่ดี จึงมักถูก
ผลักดันให้ตอ้ งเรี ยนรู ้ หาข้อมูลข่าวสารให้ทนั กับเหตุการณ์อยูเ่ สมอ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. 2542 : 49)
อีกทั้ง ดาเนี ยล โอคีฟ กล่าวเกี่ยวกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสําหรับการประเมินของ
ผูร้ ั บ สารว่ า ผูส้ ่ ง สารมี ค วามสามารถและความน่ า ไว้ว างใจอย่า งไรขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย ต่ า งๆได้แ ก่
การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ของผูส้ ่ งสาร (Education , Occupation and Experience) รวมถึง
ประเด็นความเห็นที่ผสู ้ ่ งสารให้การสนับสนุ น (Position Advocated) ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้เกี่ยวกับ
ความสามรรถและความน่ าไว้วางใจของผูส้ ่ งสารสอดคล้องกับแนวคิ ดของโยชิ โกะ โนซาโตะ
(Yoshiko Nozato, อ้างถึงใน เสริ มศิริ ภูศรี , 2548, น. 48) ที่กล่าวว่า การวัดความน่าเชื่อถือของการ
นําเสนอผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต้องเพิ่มเติมบางคุณลักษณะเข้ามาซึ่ งการศึกษา
นั้นได้นาํ ตัวแปรที่ใช้วดั ความน่ าเชื่อถือของสื่ อเดิมผสมผสานกับตัวแปรที่นาํ มาวัดอิเล็กทรอนิ กส์
แบบออนไลน์ อาทิ ความชํานาญ (Expertise) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ความเป็ นพลวัต
(Dynamism) ซึ่ งล้วนแล้วมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ อาทิ ด้านเพศ ด้านอายุ
ร่ วมอยูด่ ว้ ย เป็ นต้น
5.3.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการแสวงหาข่ าวสารด้ านการท่ องเที่ยวของผู้บริ โภคจาก
แหล่ งสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตมีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ความ
น่ าเชื่อถือของแหล่ งสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณ พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือ
ของแหล่งสารทั้งด้านความเชี่ ยวชาญ ด้านความน่ าเชื่ อถือและด้านความเหมือน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่พบว่า องค์กรขนาดใหญ่น้ นั ได้มีนโยบายในการห้ามไม่ให้พนักงานเขียน
ข้อความ (Post) หรื อการแบ่งปั น (Share) ข้อความที่เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากโลกสังคมออนไลน์เป็ น
สังคมเปิ ดและมีการแพร่ กระจายข้อมูลที่รวดเร็ ว โดยเชื่อว่าจะส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือและมุมมอง
ด้านเป็ นมืออาชี พ ขณะที่องค์กรขนาดเล็กมีความเห็ นว่าการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ได้รับ
ทราบข้อ มู ล จากผูบ้ ริ โ ภคทํา ให้ บ ริ ษ ัท ทนํา เที่ ย วได้มี โ อกาสในชี้ แ จงและเก็บ ข้อ มู ล แล้ว นํา มา
ปรับปรุ งแก้ไขจะสามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพอใจมากที่สุด
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จากการศึ ก ษาข้อ มู ล การวิ จ ัย ทั้ง ในด้ า นปริ มาณและคุ ณ ภาพนั้ น ได้ ส อดคล้อ งกั บ
แนวความคิดด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร (Source Credibility) ที่ Hovland and Weiss ได้
กล่าวไว้ว่า ความน่ าเชื่ อถือของผูส้ ่ งสารเกิดขึ้นได้จาก 2 ปั จจัย คือ ความสามารถหรื อความเป็ นผู ้
ชํานาญ (Competence of Expertness) และความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) โดยปั จจัยทั้งสอง
ประการดังกล่าว เชื่อว่า ผูร้ ับสารต้องมองเห็น (Perceive) ว่ามีอยูใ่ นตัวสารความน่าเชื่อของผูส้ ่ งสาร
นี้ ไม่ใช่ ว่าจะสามารถประกาศให้ทุกคนได้รับทราบและได้รับการยอมรั บ ความน่ าเชื่ อนี้ ไม่ได้มี
ลักษณะโดดเด่น (Single Characteristic) เหมือนอายุ เพศ แต่ตอ้ งเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารมองเห็น รับรู ้และ
เชื่อ เช่น ความสามารถหรื อความชํานาญเป็ นลักษณะที่เฉพะเจาะจงเกี่ยวกับกิจการงานที่ผสู ้ ่ งสาร
เกี่ยวข้องอยู่ ส่ วนความไว้วางใจเป็ นลักษณะทัว่ ๆไป ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารจะแตกต่างกัน
ไปตามหัวข้อ (Topic) ของสารแต่ละเรื่ องซึ่ งแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ อีกทั้งยัง
สนับสนุนกับข้อมูลของโจเซฟ เดอวีโต (Joseph Devito, 2003, น. 104 อ้างถึงใน เสริ ม ศิริภูศรี ,
2548, น. 19) ที่กล่าวว่า การเปิ ดรับข่าวสารผูร้ ับสารอาจเชื่ อหรื อไม่เชื่ อเรื่ องราวที่ได้รับมาก็ได้
ไม่ใช่ เพราะสารที่ได้รับมามีการให้เหตุผล ข้ออ้างอิงหรื อมีการกระตุน้ ให้ความสนใจ แต่เหตุผล
ทั้งหมดนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่าผูบ้ อกสารแก่เรานั้นเป็ นใครอีกด้วย
5.3.4 สมมติฐานที่ 4 การรั บรู้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ งสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ าย
อินเทอร์ เน็ตมีความสั มพันธ์ กบั ความตั้งใจซื้อบริการบริษัทนําเทีย่ วของผู้บริโภค
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ พบว่า การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทั้งสามด้านประกอบด้วย ด้านความเชี่ยวชาญ (Expertise) ด้านความน่าเชื่อถือ
(Trustworthiness) และด้านความเหมือน (Homophile) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อบริ การจากบริ ษทั นําเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
เลือกรั บข่าวสารด้วยวิธีการสื่ อสารแบบปากต่อปากที่จะคุยกันเองในกลุ่มสังคมของตน ซึ่ งส่ วน
ใหญ่น้ ันผูบ้ ริ โภคมักคุ ยกันในโลกของสังคมออนไลน์ โดยผูบ้ ริ โภคไม่ฟังว่าผูป้ ระกอบการนั้น
ต้องการจะสื่ อหรื อบอกอะไร อีกทั้งไม่เชื่อในเรื่ องของคําโฆษณาของบริ ษทั นําเที่ยวที่ตอ้ งการจะสื่ อ
ออกไปยังผูบ้ ริ โภค เพราะผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั นั้นมีความรู ้และวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้ น มี ท้ ัง หากข้อ มู ล ที่ ผู ้บ ริ โภคได้รั บ ได้รั บ จากแหล่ ง สารแบบปากต่ อ ปากบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตนั้นมีความน่าเชื่อถือและเป็ นข้อมูลที่ส่งผลในด้านบวกแก่องค์กรก็จะทําให้เกิดการบอก
ต่อมากขึ้นรวมถึงยังส่ งผลให้จาํ นวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้น หากข้อมูลส่ งผล
แก่องค์กรเป็ นด้านลบข้อมูลนั้นก็จะก่อให้เกิดการปรับปรุ งหรื อพัฒนาภายในบริ ษทั นั้นเอง จาก
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าสอดคล้องกับข้อมูลบางประการจากการศึกษาของ Mei-Hsin Wu ซึ่ ง
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ศึกษาเรื่ อง “Relationships among Source Credibility of Electronic Word of Mouth, Perceived
Risk, and Consumer Behavior on Consumer Generated Media” ที่กล่าวว่า การสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการรับรู ้ดา้ นความเสี่ ยงโดยรวมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่
เกี่ยวกับสื่ อนั้น มีอิทธิพลในการจัดการและลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ได้โดยผูบ้ ริ โภคที่ความชอบ มีความสนใจในเรื่ องเดียวกันก็จะมาร่ วมกลุ่มและสื่ อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่ งกันและกัน โดยผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกรับรู ้ขอ้ มูลจากแหล่งสารในด้านการท่องเที่ยวต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ความเชี่ ย วชาญ ความน่ าเชื่ อ ถื อ และด้า นความเหมื อ นนั้น เอง นอกจากนี้ ข้อ มู ล
การศึกษาดังกล่าวยังสามารถนํามาสนับสนุ นแนวคิดด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่องค์การ
สหประชาชาติและวรรณา วงษ์วานิ ช ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวนั้น มีบทบาทในการกระตุน้ ให้เกิด
ระบบการผลิตและนําทรัพยากรของประเทศมาใช้ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะก่อเกิดการ
ใช้จ่าย ไม่ว่าการใช้จ่ายเพื่อเป็ นค่าอาหาร ค่าที่พกั แรม เงินที่จ่ายออกไปนี้ จะไม่ตกอยูเ่ ฉพาะโรงแรม
แต่จะกระจายไปสู่ ธุรกิจรายย่อยต่างๆ ถึงแม้จะเป็ นรายได้เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกันเป็ นปริ มาณ
มากก็ก่อให้เป็ นรายได้ ซึ่ งส่ งผลต่อการกระตุน้ การผลิต หรื อที่เรี ยกว่า Multiplier Effect ทางการ
ท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะที่สูงมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกันการผลิตสิ นค้าหรื ออุตสาหกรรมอื่นๆ

5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง “อิทธิ พลของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
(E-WOM) ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะ
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบริ ษทั เที่ยวในการเข้ามาสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ในด้าน
ต่างๆ อาทิ การเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การตอบคําถามเพื่อตอบข้อสงสัย คือช่วงเวลาตั้งแต่
18.01-22.00 น เนื่ องจากช่ วงเวลานี้ เป็ นช่ วงเวลาที่ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้แสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด
2) การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านการท่องเที่ยวจากผูส้ ่ งสารถึงผูบ้ ริ โภคผ่านเว็บบล็อคถือได้
ว่าเป็ นช่ องทางหนึ่ งที่สามารถใช้สื่อสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้ดี เนื่ องจากผลการศึกษา
พบว่า ช่องทางการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผบู ้ ริ โภคนิยมเลือกรับข่าวสาร
ข้อมูลมากที่สุด คือ เว็บบล๊อกของพันทิพย์ดอทคอม (www.pantip.com) รองลงมาการแสวงหา
ข่าวสารของผูข้ ่ าวสารของผูบ้ ริ โภคผ่านสัง คมออนไลน์จ ากเฟสบุ๊ค (www.facebook.com) และ
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ลําดับที่ สาม คือการแสงหาข่าวสารผ่านระบบค้นหาข้อมูล (Search Engine) ของ กูเกิ้ ล
(www.google.com)
3) บริ ษทั นําเที่ยวควรให้ความสําคัญด้านการบริ การหรื อการรักษามาตรฐานต่างๆ ตามที่ได้
นําเสนอขายแก่ผบู ้ ริ โภคไว้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เนื่ องจากผลการวิจยั
พบว่า หากผูบ้ ริ โภคได้ถ่ายทอดข้อมูลเพื่อการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตใน
ด้านลบ ด้วยการเขียนรี วิว ตั้งกระทู ้ หรื อโพสข้อความก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
อื่นๆ ที่พบเห็ นไม่ซ้ื อบริ การจากบริ ษทั นําเที่ยวนั้น อีกทั้งยังพบว่าบุคคลที่คุน้ เคย เพื่อนในสังคม
ออนไลน์และบุคคลในครอบครัว เป็ นแหล่งข้อมูลที่ผรู ้ ับสารเลือกแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
สารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

5.5 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาวิจยั ในอนาคต
1) ในอนาคตหากเกิดช่องทางการสื่ อสารด้านการท่องเที่ยวประเภทอื่นหรื อช่องทางใหม่ๆ
เช่น Pinterest, Twitter ผูศ้ ึกษาอาจเลือกศึกษาถึงเครื่ องมือของการสื่ อสารการตลาดเกิดขึ้นเพื่อศึกษา
ถึงอิ ทธิ พลที่ มีผลต่ อความตั้งใจซื้ อบริ การบริ ษทั นําเที่ ยวของผูบ้ ริ โภค และนํามาเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
2) เลือกศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีความอิทธิ พลกับความตั้งใจซื้ อบริ การจากบริ ษทั นําเที่ยวของ
ผูบ้ ริ โภคที่กาํ ลังตัดสิ นใจซื้ อบริ การบริ ษทั นําเที่ยว เช่น รู ปแบบหรื อเทคโนโลยีการนําเสนอ
โปรแกรมการท่องเที่ยวของบริ ษทั เที่ยวที่เสนอต่อผูบ้ ริ โภคว่าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถาม เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
ตารางสํ าเร็จของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) แสดงจํานวนตัวอย่ างทีจ่ าํ แนกตาม
ระดับความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่ า
จํานวนประชากร (N)
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000
∞

±1%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5,000
6,000
6,677
7,143
8,333
9,091
10,000

จํานวนตัวอย่าง (n) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน (e)
±2%
±3%
±4%
±5%
*
*
*
222
*
*
385
286
*
638
441
316
*
714
476
333
1,250
769
500
345
1,364
811
517
353
1,458
843
530
359
1,538
870
541
364
1,607
891
549
367
1,667
909
556
370
1,765
938
566
375
1,842
959
574
378
1,905
976
580
381
1,957
989
584
383
2,000
1,000
588
385
2,143
1,034
600
390
2,222
1,053
606
392
2,273
1,064
610
394
2,381
1,087
617
397
2,439
1,099
621
398
2,500
1,111
625
400

แหล่งทีม่ า: ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, 2557.

±10%
83
91
94
95
96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ระดับปริ ญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการ
สื่ อสารเพื่ อการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน คณะนิ เ ทศศาสตร์ สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒนบริ ห ารศาสตร์ เรื่ อ ง
“อิทธิพลการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (E-WOM) ต่อความตั้งใจซื้ อบริ การ
บริ ษทั นําเที่ยวของผูบ้ ริ โภค” แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อบริ การท่องเที่ยว
* หมายเหตุ : การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หมายถึง การรี วิว การเขียน
กระทูห้ รื อการโพสข้อความ ซึ่ งมีนยั ในการถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวกับบริ ษทั ทัวร์ ผา่ น
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตหรื อการออนไลน์

คําสั่ ง: กรุณาเติมเครื่องหมาย ในช่ องคําตอบทีต่ รงกับความคิดเห็นท่ านมากทีส่ ุ ด
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 เพศ

1. ชาย

2. หญิง

1.2 สถานภาพ

1. โสด

2. สมรส

3. หม่าย/หย่าร้าง
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1.3 อายุ

1. 21-25 ปี
4. 36-40 ปี
7. 61 ปี ขึ้นไป

2. 26-30ปี
5. 41-45 ปี

3. 31-35ปี
6. 46-50 ปี

1.4 ระดับการศึกษาสู งสุ ด

1. ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
3. ปริ ญญาโท
1.5 ระดับรายได้ (ส่ วนตัว)

1. ตํ่ากว่า 15,000 บาท / เดือน
3. 30,001-45,000 บาท / เดือน
5. 60,001-75,000 บาท / เดือน

1.6 อาชีพ

1. พนักงานบริ ษทั เอกชน
3. เกษียณอายุ / ไม่ได้ประกอบอาชีพ
5. อื่นๆ(โปรดระบุ)............................

2. ปริ ญญาตรี
4. สูงกว่าปริ ญญาโท
2. 15,001-30,000บาท / เดือน
4. 45,001-60,000 บาท / เดือน
6. 75,000บาทขึ้นไป / เดือน
2. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ส่ วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการแสวงหาข้ อมูลข่ าวสารจากแหล่ งสารแบบปากต่ อ
ปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
2.1 ท่านใช้เวลาในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตบ่อยเพียงใด

1. น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
3. 3-4 วันต่อสัปดาห์
5. 7 วันต่อสัปดาห์

2. 1-2 วันต่อสัปดาห์
4. 5-6 วันต่อสัปดาห์
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2.2 ท่านให้ความถี่ต่อวันเพื่อการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปาก
บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

1. 1 ครั้งต่อวัน
3. 4-5 ครั้งต่อวัน
5. มากกว่า 7ครั้งต่อวัน

2. 2-3 ครั้งต่อวัน
4. 6-7ครั้งต่อวัน
6. ไม่แน่นอน/แล้วแต่โอกาส

2.3 ท่านใช้เวลาในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด

1. 06.01-10.00น.
4. 18.01-22.00น.

2. 10.01-14.00น.
5. 22.01-02.00น.

3. 14.01-18.00น.
6. 02.01-06.00น.

2.4 ท่านจะใช้เวลานานเพียงใดในการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อ
ปากบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

1. น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง
3. 2 ชัว่ โมงต่อครั้ง
5. มากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง

2. 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง
4. 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง

2.5 ท่านแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครื อข่ายอินเทอร์ ผา่ น
ช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. www.pantip.com
2. www.facebook.com
3. www.sanook.com
4. www.kapook.com
5. www.dek-d.com
6. www.manager.com
7. www.youtube.com
8. www.chillpainai.com
9. www.oknation.net
10. www.bloggang.com
11. www.tourismthailand.org 12. www.ไปไหนดี.com
13. www.google.com
14. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................
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2.6 ท่านจะแสวงหาข่าวสารการรี วิวเกี่ ยวกับประสบการณ์ การท่องเที่ ยวกับบริ ษทั ทัวร์ จาก
แหล่งข้อมูลประเภทใดในช่องทางออนไลน์

คําถาม

ผู้เชี่ยวชาญ
1. มัคคุเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญ
2. ผูท้ รงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น
เฟสบุค๊ แฟนเพจของอาจารย์สุริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ หรื อ
อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
3. ผูท้ ี่เขียนกระทูห้ รื อมีกระทูอ้ ยูเ่ ป็ นประจําในเว็บบอร์ด
ผู้มีประสบการณ์ (คนที่ไม่รู้จกั เป็ นการส่ วนตัว)
4. ผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ใช้บริ การบริ ษทั ทัวร์
5. ผูท้ ี่มีประสบการณ์ติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ทัวร์ เช่น
คุยโทรศัพท์ติดต่อทางอีเมล์ (ไม่เคยพบหน้ากัน)
6. ผูท้ ี่มีประสบการณ์ติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั ทัวร์ เช่น
พบที่เคาน์เตอร์ (เคยพบหน้ากัน)
เพือ่ น
7. เพื่อน (บุคคลที่ท่านคุน้ เคยหรื อมีความสนิ ทสนม) เช่น
รี วิวในเฟสบุก๊ ของเพื่อนที่ท่านสนิท
8. เพื่อนออนไลน์ เช่น รี วิวในเฟสบุ๊กของเพื่อนที่รู้จกั กัน
ในโลกออนไลน์แต่ไม่เคยได้พบหน้ากัน
9. บุคคลภายในครอบครัว เช่น รี วิวในเฟสบุ๊กจากคนใน
ครอบครัว

เห็น เห็น เฉยๆ เห็น ไม่
ด้ วย ด้ วย (3) ด้ วย เห็น
อย่ าง (4)
เล็ก ด้ วย
น้ อย (1)
ยิง่
( 5)
( 2)
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ส่ วนที่ 3: แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ด้านความน่ าเชื่อถือจากแหล่ งสารแบบปากต่ อ
ปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต

คําถาม

ด้ านความเชี่ยวชาญ (Expertise)
1. ท่านเชื่อว่าเว็บบอร์ ดการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสามารถ
ให้ ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ก าร
ท่องเที่ยวกับบริ ษทั ทัวร์ แก่ท่านได้ เช่น www.pantip.com,
www.dek-d.com
2. ท่านเชื่ อว่ารี วิว กระทู ้ หรื อโพสข้อความที่เขียนโดยผูท้ ี่
เคยรี วิ ว บริ ษัท ทัว ร์ ห ลายบริ ษัท แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
ชํานาญและประสบการณ์ในการประเมินบริ ษทั ทัวร์
3. ท่ า นเชื่ อ ว่ า รี วิ ว กระทู ้ หรื อ โพสข้อ ความที่ เ ขี ย นโดย
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ใ นอุ ต สาหกรรมท่ องเที่ ย วแสดงให้เห็ น ถึ ง
ความรู ้ที่แท้จริ งในการประเมินบริ ษทั ทัวร์
ด้ านความน่ าเชื่อถือ (Trustworthiness)
4. บริ ษทั ทัวร์ จะดูมีคุณภาพมากขึ้นหากได้รับการรี วิว ตั้ง
กระทู ้ หรื อโพสข้อความจากผูร้ ี วิวที่หลากหลายและเป็ น
จํานวนมาก
5. ท่านคิดว่ารี วิว กระทูห้ รื อโพสข้อความจากผูท้ ี่เคยใช้
บริ การบริ ษทั ทัวร์มีความน่าเชื่อถือและจริ งใจเนื่ องจากเกิด
จาก ประสบการณ์จริ ง
6. ท่านคิดว่ารี วิว กระทู ้ หรื อโพสข้อความเกี่ยวกับบริ ษทั
ทัวร์ ที่เล่าประสบการณ์อย่างละเอียดแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามของผูร้ ี วิวจึงมีความน่าเชื่อถือ

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิง่ มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

เห็น เห็น เห็น ไม่
ด้ วย ด้ วย ด้ วย เห็น
อย่ าง (3) เล็ก ด้ วย
น้ อย (1)
ยิง่
(4)
( 2)
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เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิง่ มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

คําถาม

ด้ านความเหมือน (Homophile)
7. ท่ า นเชื่ อมัน่ ในรี วิว กระทู ้ หรื อโพสข้อความเกี่ ย วกับ
บริ ษทั ทัวร์หากผูร้ ี วิวมีอายุใกล้เคียงกับท่าน
8. ท่ า นเชื่ อมัน่ ในรี วิว กระทู ้ หรื อโพสข้อความเกี่ ย วกับ
บริ ษทั ทัวร์หากผูร้ ี วิวมีเพศเดียวกัน เช่น เพศชายเหมือนกัน
9. ท่านเชื่อมัน่ ในรี วิว กระทู ้ หรื อโพสข้อความเกี่ยวกับกับ
บริ ษ ัท ทัว ร์ ที่ เ ขี ย นโดยผูท้ ี่ มี ค วามสนใจในรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวแบบเดียวกับท่าน เช่น ชอบเที่ยวทะเล ชอบการ
ผจญภัย ชอบการส่ องสัตว์

เห็น เห็น เห็น ไม่
ด้ วย ด้ วย ด้ วย เห็น
อย่ าง (3) เล็ก ด้ วย
ยิง่
น้ อย (1)
(4)
( 2)

ส่ วนที่ 4 : แบบสอบถามเกีย่ วกับความตั้งใจซื้อบริการท่ องเทีย่ ว

คําถาม
1. รี วิว กระทูแ้ ละ/หรื อโพสข้อความมีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อหรื อใช้บริ การบริ การของบริ ษทั ทัวร์
2. รี วิว กระทูแ้ ละ/หรื อโพสข้อความเกี่ ยวกับ
บริ ษทั ทัวร์ มีผลต่ อความตั้งใจในการซื้ อหรื อใช้
บริ การซํ้า
3. รี วิว กระทูแ้ ละ/หรื อโพสข้อความมีผลต่อความ
ตั้งใจในการที่จะแนะนําบริ ษทั ทัวร์ ให้แก่บุคคล
อื่นๆที่ท่านรู ้จกั

ส่ งผล ส่ งผล ส่ งผล
ส่ งผล ไม่
มาก อย่ าง พอสมควร เล็กน้ อย ส่ งผล
ทีส่ ุ ด มาก
( 2)
เลย
( 3)
(5) (4)
( 1)
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คําถาม

ส่ งผล ส่ งผล ส่ งผล
ส่ งผล ไม่
มาก อย่ าง พอสมควร เล็กน้ อย ส่ งผล
ทีส่ ุ ด มาก
( 2)
เลย
( 3)
(5) (4)
( 1)

4. ท่านเชื่อว่ารี วิว กระทูแ้ ละ/หรื อโพสข้อความที่
มีผลในการถ่ายทอดเป็ นด้านลบจะส่ งผลให้ท่าน
ไม่ซ้ือบริ การของบริ ษทั ทัวร์น้ นั
5. ท่านเชื่อว่ารี วิว กระทูแ้ ละ/หรื อโพสข้อความที่
มี ผ ลในการถ่ า ยทอดเป็ นด้า นบวกจพส่ ง ผลให้
ท่านซื้อบริ การของบริ ษทั ทัวร์น้ นั
**ขอขอบคุณเป็ นอย่ างยิง่ สํ าหรับการสละเวลาเพือ่ ทําแบบสอบถามนีค้ ่ะ**

ภาคผนวก ค
ภาพตัวอย่ างการสื่ อสารแบบปากต่ อปากบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต (E-WOM)
ทีพ่ บในปัจจุบัน
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ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาววรัตดาภร อังวาณิ ชชากุล

ประวัติการศึกษา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2551

ประสบการณ์ ทาํ งาน

พ.ศ. 2557- 2558
เจ้าหน้าที่การตลาดและสื่ อสารแบรนด์
บจม. อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง
พ.ศ. 2555- 2557
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร-กิจกรรมเพื่อสังคม
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ / มัคคุเทศก์
บริ ษทั หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด
พ.ศ. 2552- 2555
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดและองค์กร
บจม. อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด

