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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ 

และความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ของรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของรูปแบบการ
ดาํเนินชีวติกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 4) ศึกษา
ความสมัพนัธข์องรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาย ุ20-45 ปี มีการ
เดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 คร้ังต่อปี และมีการใชส่ื้อออนไลน์ เคร่ืองมือที่ใชค้ือแบบสอบถาม
โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการดาํเนิน
ชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย สามารถจดักลุ่มไดท้ั้งหมด 5 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทนั
เทคโนโลย ีกลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม 2) กลุ่มสุขนิยม 
กลุ่มทนัเทคโนโลย ีกลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม มีความ 
สมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 3) กลุ่ม
สุขนิยม กลุ่มทนัเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม                 
มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.001 4) รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
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The purposes of this research are to: 1) examine Thai tourists’ lifestyles, online media 

use and purchasing intention; 2) examine the relationship between lifestyles and online media use 
of Thai tourists; 3) investigate the relationship between lifestyles and purchasing intention of Thai 
tourists; and 4) investigate the relationship between online media use and purchasing intention of 
Thai tourists. The respondents of this research were 400 Thai tourists, aged 20-45 years old and 
used online media. Data were collected by online survey questionnaires. The findings were as 
follows: 

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

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

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

4) Online media use had positive correlation with purchasing intention of tourism 
products and services at the significant level of 0.001. 
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การทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ และความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้รับความกรุณาจาก
คณาจารยห์ลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ ประจกัษเ์นตร อาจารยท์ี่
ปรึกษาวทิยานิพนธ ์ที่ใหค้าํแนะนาํในทุก ๆ ขั้นตอนเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธใ์นคร้ังน้ี นอกจากน้ี
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แรงผลกัดนัสนบัสนุนในการทาํวทิยานิพนธต์ลอดมา 

นอกจากน้ีขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุหงา ชยัสุวรรณ ประธานกรรมการในการ
สอบวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย ์ขนบพนัธุ์ เอ่ียมโอภาส กรรมการการสอบวิทยานิพนธ ์ 
ที่ให้คาํแนะนําในการศึกษาคร้ังน้ี อีกทั้งตรวจทานและแก้ไขขอ้บกพร่องให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ี
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ขึ้น ผูว้จิยัขอขอบคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยท์ั้ง 3 ท่าน เป็นอยา่งสูง
มา ณ ที่น้ีดว้ย 

ผูว้จิยัขอขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นายยงยทุธ ศิษยธ์านนท ์บิดาของของผูว้ิจยั 
ที่เป็นกาํลงัใจและให้ความรักตลอดมา ทั้งยงัคอยสนับสนุนส่งเสริม โดยอยูเ่บื้องหลงัความสาํเร็จ
ของผูว้จิยัในทุกเร่ืองของชีวติ 

ทา้ยสุดน้ีขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนของขา้พเจา้ นิค เปอร์เซีย แอม บุง้ แอ ้ที่คอยให้คาํปรึกษา
และช่วยเหลืออยูเ่คียงขา้งกนัเสมอมา จนวทิยานิพนธเ์ล่มน้ีสาํเร็จลุล่วง 

กงัสดาล ศิษยธ์านนท ์
พฤษภาคม 2559 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

โลกแห่งการเปล่ียนแปลงหรือที่เรียกกนัวา่ ‚โลกาภิวตัน์‛ คือโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว เป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลต่อรูปแบบการดาํเนินชีวิต สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบนักลายเป็นสังคมแห่งการแข่งขนั ผูค้นใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเพื่อ
แข่งขนักบัเวลา ทาํให้เกิดความเคร่งเครียดทั้งกบัตนเอง คนรอบขา้ง และครอบครัว ช่วงชีวิตและ
เวลาของผูค้นส่วนใหญ่จึงหมดไปกบัการทาํงานทาํให้เกิดความเหน่ือยลา้ เบื่อหน่ายกิจวตัรประจาํ
วนัที่ตอ้งทาํซํ้ า ๆ ในทุกวนั กลายเป็นปัญหาสาํคญัในยุคปัจจุบนั นพ.ประเวช ตนัติพิวฒันสกุล 
กล่าวว่า ‚ปัญหาเร่ืองของความเครียด ความวิตกกงัวล พบมากถึงร้อยละ 12-15 ประชากรทัว่ไป 
โดยความเครียดและความวิตกกงัวลถือเป็นโรคของยคุสมยัในปัจจุบนั ที่ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจาก
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวติที่มีแต่ความเร่งรีบ และการบริโภคขอ้มูลข่าวสารที่มากขึ้น
อยา่งมาก” (“จิตแพทยแ์นะขจดัความกงัวล,”  2555) การท่องเที่ยวจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัที่ช่วย
ผอ่นคลายความเครียด ยิง่ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์หรือเทศกาลสาํคญัผูค้นเลือกที่จะท่องเที่ยวไป
ยงัสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นความสุขทางใจที่ไดรั้บ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลาย ไดรั้บความสุขจากกิจกรรมที่ตนช่ืนชอบและไดช้ม
ธรรมชาติหรือสถานที่สวยงาม (พลชยั เพชรปลอด, 2545) 

แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 
ถึงแมใ้นช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าก็ยงัพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวก็ไม่ไดล้ดลงไป สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วิธินี วรรณสกล (2542) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
พบวา่ ประชาชนร้อยละ 43.1 มีปริมาณการท่องเที่ยวเป็นปกติ โดยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว
ในสภาวะวกิฤติ คือ ความตอ้งการผอ่นคลายความเครียดเป็นเหตุผลหลกั การให้รางวลัแก่ชีวิต และ
ตอ้งการแสวงหาส่ิงแปลกใหม่ตามลาํดับ ผูค้นจึงเลือกที่จะท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นความสุขทางใจที่ได้รับความสนุกสนาน 
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เพลิดเพลินและผ่อนคลาย ได้รับความสุขจากกิจกรรมที่ตนช่ืนชอบและช่ืนชมธรรมชาติหรือ
สถานที่ที่สวยงาม ถือวา่เป็นอาหารที่เล้ียงสมองและจิตใจของคนในยคุปัจจุบนัก็วา่ได ้ 

จุดขายสาํคญัที่สุดของการท่องเที่ยวคือ ‚ความสุข‛ เพราะไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะเป็น
อยา่งไร ส่ิงที่เราตอ้งการจากการไปเที่ยวคือความสุขที่จะไดรั้บกลบัมา (พลชยั เพชรปลอด, 2545) 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองดังตารางสถิตินักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้ นทุก ๆ ปี  
ดงัตารางที่ 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 สถิตินกัท่องเที่ยวปี 2010–2013 

ประเภทนักท่องเทีย่ว 2010 2011 2012 2013 
ผูม้าเยอืน 38,222,903 43,763,002 47,185,031 50,568,902 

ไทย 
ต่างชาติ 

26,861,095 
11,361,808 

28,867,347 
14,895,656 

30,269,692 
16,915,339 

31,988,047 
18,580,855 

นกัท่องเท่ียว 26,550,700 30,649,772 34,407,750 37,145,237 
ไทย 
ต่างชาติ 

16,106,524 
10,444,176 

16,847,839 
13,801,933 

18,585,134 
15,822,616 

19,677,487 
17,467,750 

ผูเ้ดินทางระยะสั้น 11,672,203 13,113,230 12,777,281 13,423,665 
ไทย 
ต่างชาติ 

10,754,571 
917,631 

12,019,507 
1,093,723 

11,684,558 
1,092,723 

12,310,560 
1,113,105 

ระยะเวลาพกัอาศยั 4.07 4.10 4.09 4.06 
ไทย 
ต่างชาติ 

3.15 
5.48 

3.39 
4.95 

3.38 
4.92 

3.35 
4.86 

 
แหล่งที่มา:  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557. 
 

จากขอ้มูลสถิตินกัท่องเที่ยวในตารางพบว่า นักท่องเที่ยวมีอตัราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2010 
มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 38,222,903 คน ในปี 2011 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 47,185,031 และในปี 
2013 มีนักท่องเที่ยวมากถึง 50,568,502 คน สถิติดงักล่าวเป็นขอ้มูลสาํคญัที่บ่งบอกความนิยมใน
ดา้นการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งที่มาของรายไดท้ี่สาํคญัของประเทศอีกดว้ย 

ในสภาวะปัจจุบนัการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัสาํคญัที่จะสร้างรายไดแ้ละเอ้ืออาํนวยประโยชน์
แก่ประชากรในทอ้งถ่ินทั้งในเร่ืองการสร้างงานการสร้างงาน การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
และการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง นอกจากน้ียงัช่วยสร้างจิตสาํนึกของ
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คนในชาติใหเ้กิดความภูมิใจในความเป็นไทย และยงัสร้างจิตสาํนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่
อนัสวยงามของประเทศไทยใหถู้กทาํลายนอ้ยที่สุด ซ่ึงกล่าวไดว้า่การท่องเที่ยวนอกจากจะมีบทบาท
สําคญัต่อเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศแล้ว ยงัมีส่วนช่วยในเร่ืองการสนับสนุน 
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูอี่กดว้ย เม่ือ
ดูจากจากตารางที่ 1.2 พบว่ารายไดจ้ากการท่องเที่ยวมีการปรับตวัสูงขึ้นทุกปี ในปี 2525 มีรายได้
ทั้งหมด 323.5 พนัลา้นบาท และ เพิม่ขึ้นสูงสุดในปี 2553 เป็น 592.8 พนัลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวสามารถดึงเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทยจาํนวนมาก 
 
ตารางที่ 1.2 รายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวที่เขา้มาในประเทศ ปี 2545 – 2553 

ปี 
รายได้จากการท่องเทีย่ว 

(พันล้านบาท) 
GDP 

(พันล้านบาท) 
ร้อยละ 

2545 323.5 5,794.4 5.6 
2546 309.3 6,172.7 5.0 
2547 384.4 6,562.8 5.9 
2548 367.4 6,836.9 5.4 
2549 482.3 7,174.5 6.7 
2550 547.8 7,565.2 7.2 
2551 574.5 7,689.7 7.5 
2552 510.3 7,603.6 6.7 
2553 592.8 8,176.2 7.2 

 
แหล่งที่มา:  สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2555. 

 
ดงันั้นการศึกษาความตอ้งการ ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยว จึงเป็นหัวขอ้สาํคญัที่เลือก

จะศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพือ่ที่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลาย 
และสามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการวางแผนการตลาดและกาํหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 

ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพฒันาไปพร้อมกบัเทคโนโลยใีนยคุ
ปัจจุบนั การประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวจึงมีการปรับเปล่ียนให้ทนัสมัยมากขึ้น หน่วยงานหลัก 
อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดมี้การพฒันาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  
โดยมีการจดัทาํเว็บไซตเ์พื่ออาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดา้นขอ้มูลเก่ียวกับประเทศไทย
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และขอ้มูลที่จาํเป็นสาํหรับการท่องเที่ยว เช่น การขอวซ่ีา เวลาทาํการของสถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อ
อาํนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนการเดินทาง อัพเดตข่าวสารงานเทศกาลและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว การคน้หารายช่ือโรงแรม ทวัร์ ร้านอาหาร รวมถึงแผนที่ประเทศไทยที่
สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยวในจงัหวดัที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ขอ้เสนอ
ราคาพเิศษ รวมไปถึงการวางแผนการเดินทาง และแบ่งปันประสบการณ์หลงัการเดินทางผ่านการ
อพัโหลด รูป และวดีิโอต่าง ๆ ขึ้นบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงการปีล่าสุดของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ‚โครงการท่องเที่ยววิถีไทย‛ ที่เลือกใชส่ื้อออนไลน์เป็นส่ือหลกัในการส่ือสาร
แคมเปญและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เวบ็ไซต์ที่ช่วยในการให้ข่าวสารกิจกรรมและแคมเปญต่าง ๆ  
และ ภาพกราฟฟิก ที่สามารถยอ่ขอ้มูลใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ใจไดง่้ายดว้ยภาพกราฟฟิกที่สวยงามโดย
การเผยแพร่ลงในส่ือสังคมออนไลน์และเวบ็ไซตก์ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการ
คน้หาขอ้มูลข่าวสารของนกัท่องเที่ยวนอกจากการโฆษณาการท่องเที่ยวที่เลือกส่ือใหม่เป็นส่ือหลกั
แลว้ ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวก็มีการปรับตวัมายงัรูปแบบของออนไลน์เช่นกนั เกิดการคา้
ในรูปแบบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือขายสินคา้และบริการทางการ
ท่องเที่ยว (อศัวนิ จิตจาํนงค,์ 2558) 

นกัท่องเที่ยวสามารถเช่ือมต่อโดยตรงกบัผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการคน้หาขอ้มูล
ข่าวสารที่ตนต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและสะดวกต่อการซ้ือสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวผ่านส่ือออนไลน์ เช่น การจองห้องพกั จองบริษทัทวัร์ จองตัว๋เคร่ืองบินและสาํรองที่นั่ง
ดว้ยตนเอง บริษทัท่องเที่ยวต่าง ๆ ปรับรูปแบบการขายมาขายแบบปลีกโดยเป็นเวบ็ไซตข์องตนเอง
และเกิดเวบ็ไซตข์ายโรงแรมออนไลน์โดยสร้างรูปแบบของเวบ็ไซตท์ี่ติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง ทาํให้
สามารถจ่ายเงินผา่นอินเทอร์เน็ตโดยใชร้ะบบชาํระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยตรง จากขอ้มูลของ 
PayPal Insights ที่เปิดเผยเก่ียวกบัการสาํรวจผูบ้ริโภคที่สนใจดา้นการท่องเที่ยวพบว่า ช่องทางยอด
นิยมในการหาขอ้มูลคือเวบ็ไซต์การท่องเที่ยว (46%) การสืบคน้ผ่านออนไลน์ (45%) และเวบ็ไซต ์
สาํหรับจองโรงแรมและตัว๋เคร่ืองบิน (45%) ส่วนช่องทางออฟไลน์อยา่งเช่น หนังสือที่เก่ียวขอ้งกบั
การท่องเที่ยว ก็ยงัถือวา่มีอิทธิพลอยู ่(44%) แต่นกัท่องเที่ยวจะทาํการทาํการจองต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากกว่าโดยปัจจยัสาํคญัที่อิทธิพลต่อการตดัสินใจคือความปลอดภยัและราคาช่องทาง
หลกัที่คนทาํการจองคือผา่นคอมพวิเตอร์ตามมาดว้ยโทรศพัทมื์อถือ นอกจากน้ีรายไดจ้ากออนไลน์
ในอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พกัของประเทศไทยพบว่า มีรายไดสู้งกว่าประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ 
มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีจาํนวนรายไดท้างออนไลน์คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 5 หรือเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 12,517 ลา้นบาท ขณะที่ประเทศมาเลเซียมีรายไดจ้ากออนไลน์ทั้งส้ิน 4,801 ลา้นบาทคิดเป็น
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อตัราส่วนร้อยละ 3 และประเทศสิงคโปร์มีรายได้จากออนไลน์ทั้งส้ิน 4,207 ล้านบาทคิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 4 (อศัวนิ จิตตจ์าํนงค,์ 2558) 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงัมีการเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ือง และเป็นโอกาส
ในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ที่นิยมใชบ้ริการซ้ือขายผ่านทางระบบออนไลน์ และเพื่อปรับตวัให้ทนัต่อการ
แข่งขนัในอนาคตที่ประเทศไทยจะตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสารไดพ้ฒันาขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในตน้ศตวรรษที่ 20 ถือเป็นการ
ก้าวเขา้สู่ยุคดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง     
(Hi-Speed Internet) ผลจากการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสารเหล่าน้ี คนส่วนใหญ่จึงเลือก
ใหค้วามสาํคญักบัการใชง้านเทคโนโลยดีา้นการส่ือสาร เพือ่ความสะดวกสบายและความรวดเร็วใน
การติดต่อส่ือสาร ความฉบัไวในการรับขอ้มูลข่าวสารรวมถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ไดจ้าก
การใชเ้ทคโนโลย ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชบ้ริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถือกาํเนิดขึ้นมา
จากการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสารเป็นหลกั 

เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายดา้น เช่น  
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบทบาททางธุรกิจ การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอสินคา้และบริการ 
การพฒันาด้านอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการปฏิวติัโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวในยคุปัจจุบนั ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2548) กล่าวว่า
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในธุรกิจการท่องเที่ยวไดอ้าํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารสองทาง
ใหก้บันกัท่องเที่ยวที่อยูทุ่กมุมโลกสามารถนาํเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวที่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวซ่ึงตอ้งการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยการคน้หาขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวและ
ประเมินงบประมาณหรือค่าใชจ่้ายทั้งหมดก่อนตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงในขณะที่อยูร่ะหว่างการเตรียมตวัน้ี
นกัท่องเที่ยวก็มกัจะทาํการจองตัว๋เคร่ืองบินจองที่พกัหรือตดัสินใจใชบ้ริการบริษทันาํเที่ยวก่อนที่
นั่งจะเต็มซ่ึงช่องทางการส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ทุกอยา่งสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัช้ินหน่ึงเป็นการสาํรวจออนไลน์เก่ียวกบัพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ที่จดัทาํขึ้นในบริษทั Microsoft Digital Advertising Solutions (MDS) โดยผลการวิจยัพบว่า คน
ส่วนมากเลือกที่จะวางแผนการท่องเที่ยวดว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน ที่พกั โดยไม่
ผ่านบริษทันาํเที่ยวเหมือนกบัในอดีต โดยผูต้อบแบบสอบถาม 80% เลือกที่จะแสวงหาขอ้มูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 61% เลือกจะจดัเตรียมการเดินทางดว้ยตนเองอยา่งอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
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ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2552 พบว่าคนไทยกว่า 80% นิยมเลือกเดินทางท่องเที่ยว
เองอยา่งอิสระ และคน้หาขอ้มูลด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจงตาม
ความชอบของแต่ละคน (ณัฐพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2556)   

นอกจากน้ียงัมีงานวจิยั ของชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต การ
เปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดยอ้นยคุของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า รูปแบบ
การดาํเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลินคือ กลุ่มที่มีการวางแผนชีวิตและมีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอน อาจ
กล่าวไดว้า่เป็นตวัแทนของกลุ่มคนยคุใหม่ ซ่ึงใชส่ื้อใหม่ในการเปิดรับส่ือเป็นหลกัและเลือกคน้หา
ขอ้มูลข่าวสารในส่ิงที่ตนสนใจอยา่งเฉพาะเจาะจงเพื่อความเพลิดเพลิน โดยการใชเ้ทคโนโลยขีอง
คนกลุ่มน้ีถือเป็นหน่ึงในการใชชี้วติประจาํวนั สอดคลอ้งกบักลุ่มนาํสมยัของ สุมาลี เหลืองดาํรงกิจ 
(2543) ศึกษาเร่ือง ‚รูปแบบการดาํเนินชีวติของผูบ้ริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร‛ กล่าวว่า กลุ่ม
นาํสมยัมกัใชสิ้นคา้ที่มีเทคโนโลยแีละทนัสมยัและมกัหาขอ้มูลก่อนซ้ือสินคา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัการใชส่ื้อใหม่ของศรีหญิง ศรีคชา (2544) ที่ศึกษาการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยบนส่ืออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เหตุผลหลกัเน่ืองจากความง่ายในการเขา้ถึงและรูปแบบมีความ
น่าสนใจในการแสวงหาขอ้มูล รองลงมาคือ ความละเอียด ความครบถว้นของขอ้มูล และพบว่ามี
ส่วนนอ้ยมากของนกัศึกษาที่ไม่เคยใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหาขอ้มูล สอดคลอ้งกบั นฤมล เพิ่ม
ชีวติ (2552) ศึกษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ และความเช่ือถือขอ้มูลการท่องเที่ยวจากส่ือ
ออนไลน์ที่ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกใชส่ื้อใหม่เป็น
อนัดบัแรกในการคน้หาข่าวสารการท่องเที่ยว และขณะที่ส่ือกระแสหลกัอยา่งวิทย ุโทรทศัน์กลบัมี
การแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวนอ้ยมาก เพราะการส่ือสารผา่นส่ือใหม่เป็นการส่ือสารสองทาง ง่าย
ต่อการสอบถามพูดคุย โตต้อบกับบุคคลอ่ืนในประเด็นที่ตนตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว และไม่มี
ขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ รูปแบบการดาํเนินชีวติในยคุปัจจุบนัมีความสอดคลอ้งกบั
การใชส่ื้อออนไลน์เป็นหลกั โดยการใชเ้พื่อคน้หาขอ้มูลข่าวสารอยา่งเฉพาะเจาะจงที่ตนตอ้งการ 
รวมไปถึงการซ้ือสินคา้และบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ส่ือใหม่จึงถือว่ามีความสาํคญักบัรูปแบบการ
ดาํ เนินในยคุปัจจุบนั  

พฤติกรรมของผูค้นในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก การที่จะตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการทางการท่องเที่ยวจึงมีความพิเศษ และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผูซ้ื้อจะ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ รอบดา้น และการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตที่ผ่านมายงัไม่การศึกษาการ
ท่องเที่ยวที่ใช้ส่ือใหม่เป็นส่ือหลักในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร และซ้ือสินค้า ดังนั้นการศึกษา
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รูปแบบการดาํเนินชีวิตจะสามารถเขา้ถึงความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการเลือกซ้ื อ
สินคา้รวมไปถึงเพือ่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดและกาํหนดกลยทุธใ์ห้มีความเหมาะสม
กบันักท่องเที่ยวในยคุปัจจุบนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกบั รูปแบบการดาํเนิน
ชีวิต รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ และความตั้ งใจซ้ือส้ินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทย 

 

1.2 วตัถุประสงค์น าวจิยั 
 

1)  เพือ่ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติ รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย  

2)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทย  

3)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

4)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ 
ดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

 

1.3 ปัญหาน าวจิยั 
 

1)  นักท่องเที่ยวชาวไทยมีรูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างไร 

2)  รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ของนักท่อง 
เที่ยวชาวไทยหรือไม่อย่างไร 

3)  รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการของนัก 
ท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่อย่างไร 

4)  รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่อย่างไร 
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1.4 สมมติฐานการวจิยั 
 

1)  รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการใชส่ื้อ
ออนไลน์ 

2)  รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสิน     
คา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

3)  รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ
สินคา้และบริการดา้นการการท่องเที่ยว 

 

1.5 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ขอบเขตงานวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี  
มีความถ่ีในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 3-4 คร้ังต่อปี และตอ้งมีการใชส่ื้อ
ออนไลน์  

 
 
 

รูปแบบการดาํเนินชีวติ 
(AIOs ของผูน้กัท่องเที่ยวชาว

ไทย) 
รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ 

การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยผา่นส่ือออนไลน ์

 
ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ 
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1.7 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง วิธีที่บุคคลเลือกจะใช้ชีวิตของตนเองซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมที่เลือกทาํ ความสนใจ และความคิดเห็นต่อตนเองและส่ิงอ่ืนรอบตวั  

รูปแบบการใชส่ื้อ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเลือกกระทาํเพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลที่ตนตอ้งการ 
ซ่ึงอาจมาจากความสนใจส่วนตัว หน้าที่การงานที่รับผิดชอบ หรือความตอ้งการศึกษาเรียนรู้ 
วิเคราะห์ปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือเม่ือพบว่าความรู้ที่ตนมีอยู่ไม่เพียงพอ จึงตอ้งการคน้หาขอ้มูล
เพิม่เติม  

ส่ือออนไลน์ หมายถึงส่ือที่เอ้ือประโยชน์ต่อผูส่้งสารและรับสาร เป็นการส่ือสารสองทาง มี
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถส่งสารไดห้ลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรือ 
ขอ้ความ ไดใ้นเวลาเดียวกนั 

ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง การที่บุคคลได้ประเมินสินคา้และบริการใดบริการหน่ึง และมี
แนวโน้ม และ ปรารถนา ที่จะซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวซ่ึงอาจจะมาจากการซ้ือซํ้ า 
พฤติกรรมการบอกต่อผ่านส่ือออนไลน์ ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา เช่น โปรโมชัน่ การลด
ราคา ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว   

สินคา้บริการดา้นการท่องเที่ยว หมายถึง สินคา้และบริการที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว ซ่ึง
ประกอบไปด้วย กิจการดา้นที่พกั กิจการด้านขนส่ง กิจการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม กิจการดา้น
ความบนัเทิง กิจการดา้นธุรกิจนาํเที่ยว และกิจการธุรกิจของที่ระลึก เป็นตน้ 

นกัท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ผูท้ี่ท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศมากกว่า 3-4 คร้ัง
ต่อปี เป็นผูท้ี่ให้ความสนใจ ช่ืนชอบ แสวงหาขอ้มูล ติดตามข่าวสาร แลว้มีความตอ้งการในสินคา้
และบริการที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวผา่นส่ือออนไลน์  
 

1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวขอ้งในดา้นการท่องเที่ยว สามารถนาํผลการวิจยัไปใช้
เป็นแนวทางประกอบในการกาํหนดนโยบายและวางแผนดา้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยได ้

2)  ผูป้ระกอบธุรกิจในดา้นการท่องเที่ยวหรือนักการตลาด รวมถึงนักโฆษณา สามารถนาํผล 
การวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน กาํหนดกลยทุธ์ กิจกรรม และ วางแผนการตลาดไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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3)  นกัวชิาการ นกัศึกษา และผูท้ี่สนใจ สามารถนาํผลวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ที่
เก่ียวขอ้งกบัดา้นการท่องเที่ยว และใชเ้ป็นแนวทางการพฒันางานวิชาการในอนาคตไดโ้ดยเฉพาะ
การศึกษารูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใชส่ื้อใหม่เป็นส่ือหลกัยคุปัจจุบนั



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การวจิยัเร่ือง ‚รูปแบบการดาํเนินชีวติ รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย‛ ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ 
รวมทั้งแนวความคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการแสวงหาขอ้มูล 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเที่ยว 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ  
 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิด เก่ียวกับ
รูปแบบการดาํเนินชีวติ โดยมีการนาํเสนอประเด็นที่สาํคญั ดงัน้ี 

2.1.1  ความหมายหรือคาํนิยามศพัทรู์ปแบบการดาํเนินชีวติ 
2.1.2  ลกัษณะของรูปแบบการดาํเนินชีวติ 
2.1.3  การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติ 
 
2.1.1 ความหมายและนิยามค าศัพท์รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 

 Assael (1998) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ว่าเป็นโครงสร้าง 
โดยรวมของการใชชี้วติ กล่าวไดว้า่การที่บุคคลเลือกใชเ้วลา การใชจ่้ายเงิน และวิธีที่คนเราเลือกจะ
ใชเ้วลาว่าง รูปแบบการดาํเนินชีวิตจะเป็นตวัสะทอ้นกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) 
และความคิดเห็น (Opinion) ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นยงัสามารถสะทอ้นค่านิยมของแต่ละบุคคล
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ออกมาทางกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตวับุคคล ซ่ึงมาสามารถเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าเป็น 
ลกัษณะบุคลิกทางจิตวทิยา (Psychological Characteristics) 
 Solomon (2013) ใหค้าํนิยามรูปแบบการดาํเนินชีวติ (Lifestyle) ไวว้่า รูปแบบหน่ึงของการ
บริโภคที่สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการดาํเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการ
บริโภคสินคา้ต่าง ๆ การเลือกของบุคคลว่าเขาเลือกใชจ่้ายเงินอยา่งไร ซ่ึงบุคคลมกัเลือกจะรวมตวั
กนัเป็นกลุ่มโดยมีส่ิงที่ช่ืนชอบเหมือน ๆ กนัใชเ้วลาทาํกิจกรรมที่คลา้ยคลึงกนัและซ้ือของคลา้ย ๆ 
กนั ดงันั้นนับเป็นทางเลือกที่ดีของนักการตลาดในการกาํหนดกลยทุธ์หรือผลิตสินคา้ให้ตรงกับ
ลกัษณะและความตอ้งการของกลุ่มคนเหล่าน้ี 
 Hawkins, Best, and Coney (1998) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) รูปแบบ
การดํารงชีวิต และวิธีที่ เ ลือกในการดํารงชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นบทบาทของ
บุคลิกลกัษณะของปัจเจกบุคคลที่ถูกสร้างและกาํหนดรูปแบบผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมใน
ขณะที่ดาํเนินชีวติตามวงจรชีวติของตนเอง 
 Neal, Quester, and Hawkins (2004) กล่าวว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) คือ วิธีที่
บุคคลใช้ชีวิต กล่าวคือ การแสดงออกของปัจเจกบุคคลในเร่ืองสถานการณ์ ประสบการณ์ คุณค่า 
ทศันคติ รวมไปถึงความคาดหวงัต่าง ๆ ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
 ดงันั้นกล่าวไดว้่ารูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง วิธีที่บุคคลเลือกใชชี้วิตของ
ตนเอง ซ่ึงแตกต่างกนัตามความช่ืนชอบ และการใหค้วามสาํคญัของบุคลซ่ึงแสดงออกผ่านกิจกรรม
ที่เลือกทาํ การใชเ้วลาว่างและการใชชี้วิตในแบบของตนเอง ส่งผลต่อทศันคติ ประสบการณ์ และ 
ความคาดหวงัต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกนั 
 

2.1.2 ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Characteristics of Lifestyle) 
Berkman, Lindquist, and Sirgy (1997) ไดอ้ธิบายลกัษณะของรูปแบบการดาํเนินชีวิตไวซ่ึ้ง

มี 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1)  รูปแบบการดาํเนินชีวติของแต่ละบุคคลทีม่กัไดรั้บอิทธิพลมาจากกลุ่มทางสังคม

ตวัอย่างเช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลสําคญัในชีวิตที่บุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ส่งผลต่อ
รูปแบบการดาํเนินชีวติของบุคคลเป็นอยา่งมาก 

2)  รูปแบบการดาํเนินชีวิตจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของตนเอง ถา้เม่ือใดที่เราทราบ
รูปแบบการดาํเนินชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึงก็มีความเป็นไปไดท้ี่จะคาดเดาพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของบุคคลนั้นได ้
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3)  รูปแบบการดาํเนินชีวติสามารถบอกจุดศูนยก์ลางของความสนใจของบุคคล ซ่ึง
จะทาํใหเ้ราคาดคะเนความสนใจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความสนใจที่เป็นจุดศูนยก์ลาง 

4)  รูปแบบการดาํเนินชีวติมีจะมกัมีการผนัแปรตามสังคม ยกตวัอยา่งเช่น ผูห้ญิงใน
ปัจจุบนัมกัทาํงานนอกบา้นเพื่อหาเล้ียงครอบครัวไดเ้หมือนกบัผูช้าย ซ่ึงแตกต่างอย่างส้ินเชิงกับ
สมยัก่อนที่ผูห้ญิงตอ้งอยูบ่า้นและทาํอาหารเท่านั้น ซ่ึงกล่าวไดว้า่รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิง
ในปัจจุบนันั้นแตกต่างไปจากรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิงสมยัก่อนเพราะรูปแบบการดาํเนิน
ชีวติจะผนัแปรตามสงัคม 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้นั้น เม่ือกล่าวถึงนักการตลาดหรือนักโฆษณาการศึกษารูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของของบุคคล จึงถือได้ว่ามีสาํคญัและน่าสนใจ เน่ืองจากรูปแบบการดาํเนินชีวิตนั้น
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการตลาดและโฆษณาได้ ดงัน้ี 1) ใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อประกอบในการ
แบ่งส่วนการตลาด 2) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดตาํแหน่งตราสินคา้ 3) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ประกอบการพฒันาและวางแผนส่ือ 4) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ให้กับ
สินคา้หรืองานโฆษณา (Assael, 1998) 

 
2.1.3 การวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต 

 การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตคือการแบ่งกลุ่มประชากรตามรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
บุคคล สามารถวดัได ้3 แบบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวดัเชิงปริมาน การวดัเพือ่แบ่งส่วนตลาดและพฒันา
กลยทุธผ์ลิตภณัฑ ์และการวดัเพือ่แบ่งตามลกัษณะประชากร นั่นก็คือ 1) การวดัแบบ AIOs 2)  การ
วดัแบบ VALS 3)  การวดัแบบ LOV 

2.1.3.1 AIO (Activity, Interest, Opinion) 
การวดัแบบ AIOs เป็นเคร่ืองมือที่มีความนิยมอยา่งมากในเชิงปริมานของการวดั

รูปแบบการดาํเนินชีวิต ซ่ึงมกัจะใชม้าตราวดัลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) โดยมีการให้
ความสําคัญกับปัจเจกบุคคลที่แสดงออกมาผ่านตัวแปรต่าง ๆ โดยเป็นการวดัที่ได้จากการใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามจาํนวนมากผ่านตวัแปร คือ กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น โดยผูว้จิยัไดน้าํเสนอประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัรูปแบบ AIOs ดงัน้ี 

1)  ความหมายหรือคาํนิยามเคร่ืองมืดวดั AIOs 
เคร่ืองมือวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตที่ประกอบไปดว้ย 3 ตวัแปรหลกั คือ A 

(Activities) I (Opinions) O (Opinion) (Hawkins, Best, & Coney, 1998) ไดอ้ธิบายความหมายของ
ตวัแปรแต่ละตวัไว ้ดงัน้ี 
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A (Activities) คือ กิจกรรมหรือปฏิกิริยาเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงออก 
เช่น การไปเที่ยวต่างจังหวดั การเลือกซ้ือสินค้า การเดินทาง การเล่นอินเทอร์เน็ต หรือการ
แสดงออกอยา่งเด่นชดั เช่น การซ้ือสินคา้ การคุยกบัเพือ่นเก่ียวกบัสินคา้และบริการใหม่ ๆ เป็นตน้ 

I (Interests) คือ ความสนใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในสนใจในเร่ืองราว 
การทาํกิจกรรม เหตุการณ์ และวตัถุต่าง ๆ บางวตัถุประสงค์ บางเร่ือง หรือบางสถานการณ์ซ่ึง
หมายถึงระดบัความชอบ ความตื่นเตน้ที่เกิดขึ้น พร้อมกบัความเอาใจใส่เป็นพิเศษ และการเอาใจใส่
อยา่งต่อเน่ืองเป็นตน้ 

O (Opinions) คือ ความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มีต่อสถานการณ์ 
สามารถใชอ้ธิบาย แปลความหมาย คาดคะเน และประเมินค่าได ้เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต การประเมินประโยชน์ ผลดี หรือผลเสียที่จะได้รับจากทางเลือกใดทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึง  

2)  การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบ AIOs 
การแบ่งลกัษณะประชากรเพือ่วดัรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบ AIOs เป็นการ

ใชแ้บบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวนมาก เพื่อวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตโดยการจดั
กลุ่มประชากรดว้ยลักษณะของพฤติกรรมก่อนแลว้จึงหาความสัมพนัธ์กบัการซ้ือในลาํดบัต่อไป 
โดย Kassarjian and Sheffert (1991, as cited in Arnould, Price, & Zinkhan, 2002) เรียกลกัษณะการ
แบ่งกลุ่มดว้ย AIOs วา่เป็นการแบ่งกลุ่มแบบยอ้นหลงัโดยคาํถามที่ใชม้าจากโครงสร้างขอ้คาํถามซ่ึง
ประกอบไปดว้ย A (Activities) กิจกรรมที่เลือกทาํ I (Interest) เร่ืองที่สนใจและการจดัลาํดบัความ 
สาํคญัของส่ิงต่าง ๆ O (Opinion) ลกัษณะความคิดเห็นต่อตนเองและโลกรอบตวัและลกัษณะพื้นฐาน 
เช่น อาย ุอาชีพ รายได ้ซ่ึง Plummer (1974) ไดแ้สดงโครงสร้างคาํถามเพื่อนาํมาใชต้ั้งคาํถามเพื่อ
ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตในงานวิจยั ออกมาเป็นตารางที่ได้รับความนิยมมีลักษณะต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 2.1 โครงสร้างคาํถามเพือ่วดัรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

กิจกรรม ความสนใจ ความคดิเห็น 
ลักษณะทาง
ประชากร 

การทาํงาน ครอบครัว ตนเอง อาย ุ
งานอดิเรก บา้น ประเด็นทางสงัคม การศึกษา 
กิจกรรมทางสงัคม อาชีพ การเมือง รายได ้
การพกัผอ่น ชุมชน ธุรกิจ อาชีพ 
ความบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่นใจ เศรษฐกิจ ขนาดครอบครัว 
สมาชิกสโมสร แฟชัน่ การศึกษา ที่อยูอ่าศยั 
การร่วมกิจกรรมชุมชน อาหาร ผลิตภณัฑ ์ ภูมิลาํเนา 
การเลือกซ้ือ ส่ือ อนาคต ขนาดเมือง 
กีฬา การประสบ

ความสาํเร็จ 
วฒันธรรม ช่วงวงจรชีวติ 

 
แหล่งที่มา:  Plummer, 1974. 
 

เม่ือนาํโครงสร้างขอ้คาํถามจากในตารางมาใชเ้พื่อการตั้งคาํถามในงานวิจยั 
จากนั้นใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความเห็นโดยการเลือกระดบัสเกล ตามความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามและคาํตอบของผูบ้ริโภคจะถูกนาํมาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ เพื่อจาํแนก
ผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่ม เพือ่จดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิต ยกตวัอยา่งเช่น งานวิจยัของ ฐิติพร ปิยะ-
พงษก์ุล (2556) ทาํการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูท้ี่ใส่ใจสุขภาพ มีการใชโ้ครงสร้างคาํถาม
จากโครงสร้างในตาราง ยกตวัอยา่งเช่น ดา้นกิจกรรมมีการใชค้าํถาม ‚เลือกซ้ือสินคา้ที่เสริมสร้าง 
สุขภาพ‛ ‚ใชเ้วลาวา่งกบัการเล่นอินเทอร์เน็ต‛ ‚เป็นอาสาสมคัร ทาํกิจกรรมเพื่อสังคม‛ ดา้นความ
สนใจยกตวัอยา่งเช่น ‚ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย‛ ‚สนใจเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ ๆ ‛ 
‚สนใจการทดลองใชต้ราสินคา้ใหม่‛ ดา้นความคิดเห็นยกตวัอยา่งเช่น ‚ฉันมีความสุขและพอใจกบั
ส่ิงมีชีวิตที่เป็นอยู่‛ ‚ความเครียดส่งผลต่อการเจ็บป่วย‛ ‚เลือกทาํงานที่รักดีกว่าทาํงานเพื่อเงิน‛ 
ผลการวิจยัทาํให้สามารถแบ่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตออกเป็น 8 กลุ่มคือ กลุ่มใส่ใจสุขภาพ กลุ่ม
ขดัแยง้ในตนเอง กลุ่มสันทนาการ กลุ่มโลกสวยดว้ยมือเรากลุ่มบริโภคนิยม กลุ่มทาํลายสุขภาพ 
กลุ่มสนัโดษ กลุ่มตามกระแสสงัคม 
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กล่าวไดว้า่การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวตินั้น เป็นการแบ่งลกัษณะประชากร
เพื่อนํามาจดักลุ่มตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ซ่ึงการวดัรูปแบบการดําเนินชีวิตมักบอกได้ถึง
แรงจูงใจเบื้องตน้รวมไปถึงแนวทางในการเลือกซ้ือสินคา้ เพราะการซ้ือสินคา้มกัจะสอดคลอ้งกบั
รูปแบบการดาํเนินชีวิตซ่ึงถือว่ามีความสาํคญัต่อนักการตลาดหรือนักโฆษณาอยา่งมาก เช่น ผูท้ี่มี
รูปแบบการดาํเนินชีวิตเร่งรีบ มกัเลือกซ้ือกาแฟที่มีคุณลักษณะที่สอดคลอ้งในการใชชี้วิตของตน 
นั่นก็คือ ชงไดท้นัที สะดวก ช่วยประหยดัเวลา ซ่ึงงานวิจยัดา้นการท่องเที่ยวมีงานของ Yoon and 
Shafer (1997) ศึกษาในหัวขอ้ Research: An Analysis of Sun-Spot Destination Resort Market 
Segments: All Inclusive Package Versus Independent Travel Arrangements วตัถุประสงคข์อง
การศึกษาคือการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างผูท้ี่ที่เดินทางนักท่องเที่ยวที่จดัตารางการเดินทาง
ท่องเที่ยวเอง และผูใ้ช้บริการจากบริษทันาํเที่ยว ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทข์อง 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 702 คนในอเมริกาพบวา่ นกัท่องเที่ยวที่จดัตารางการเดินทางเองและนักท่องเที่ยว
ที่เลือกใชบ้ริการจากบริษทันาํเที่ยวมีรูปแบบการดาํเนินชีวติที่แตกต่างกนั ผูท้ี่ซ้ือแพก็เกจจากบริษทั
นําเที่ยวจะชอบการมีปฎิสัมพนัธ์กับสังคม ชอบแสวงหาและท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
พกัผอ่น ส่วนผูท้ี่ชอบจดัตารางการท่องเที่ยวเองมกัดาํเนินชีวิตดว้ยความสันโดษและมีความมัน่ใจ
ในตนเอง ดงันั้นการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติจึงถือวา่สาํคญัและสามาถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
การตลาดได ้ 

3)  ลกัษณะการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติ 
การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตโดยทัว่ไปมี 2 ลักษณะซ่ึงประกอบไปดว้ย  

(1) การศึกษาแบบโดยรวม เป็นการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติแบบทัว่ไป ไม่เน้นส่วนที่เก่ียวขอ้ง
กบัสินคา้บริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเฉพาะเจาะจง (2) การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Assael, 1998) 

(1)  การศึกษาแบบโดยรวม (Generalized AIOs Inventories)  
การศึกษาในลกัษณะน้ีเป็นการศึกษาในแบบกวา้ง ๆ ซ่ึงทาํให้เราทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลในภาพรวม เป็นผลทาํให้ทาํให้นักการตลาดหรือนักโฆษณาเขา้ใจถึงรูปแบบ
การดาํเนินชีวติโดยทัว่ไปของบุคคล และนาํขอ้มูลไปพฒันาเพือ่เป็นแนวทางสาํหรับการโฆษณาใน
อนาคต 

งานวจิยัที่ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคแบบโดยรวมจึงมกั
ใชค้าํถามกวา้ง ๆ และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการแบบเฉพาะเจาะจง หลงัจากนั้นนาํผล
ที่ไดม้าประยกุตก์บัสินคา้และบริการ ทาํใหส้ามารถระบุส่วนของตลาดไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ และนาํมาใช้
ประโยชน์ในการแสวงหาโอกาสให้กบัสินคา้และบริการใหม่ที่กาํลงัจะเขา้ตลาด (Assael, 1998) 
ยกตวัอยา่งเช่น การศึกษาของ สุมาลี เหลืองดาํรงกิจ (2543) ศึกษาเร่ือง ‚รูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
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ผูบ้ริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร‛ โดยพจิารณา 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูห้ญิง 
จาํนวนทั้งส้ิน 612 คน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมดจาํนวน 111 ขอ้ ยกตวัอยา่งเช่น ‚ฉันเป็นคน
เคร่งศาสนา‛ ‚งานอดิเรกของฉนัคือการเล่นกีฬา‛ ‚ฉันให้ความสาํคญักบัความสะอาด‛ ผลการวิจยั
พบวา่ ผูบ้ริโภคสตรีมีรูปแบบการดาํเนินชีวติทั้งหมด 8 กลุ่ม ซ่ึงจะมีลกัษณะเด่นของกิจกรรมความ
สนใจ ความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มสังคมและต่อตนเองของแต่ละกลุ่มนาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี  
1) กลุ่มนาํสมยัใชสิ้นคา้มีเทคโนโลยแีละทนัสมยั สนใจแฟชัน่ หาขอ้มูลก่อนซ้ือสินคา้เป็นคนขาด
ความมัน่ใจในตวัเอง 2) กลุ่มอนุรักษนิ์ยมจะไม่ทาํกิจกรรมบนัเทิงเฮฮา ใหค้วามสาํคญัเร่ืองบา้นและ
ครอบครัว มีศีลธรรม ไม่ตอ้งการเป็นผูน้าํ 3) กลุ่มตอ้งการประสบความสาํเร็จในชีวิต มกัมีกิจกรรม
สโมสรสัมพนัธ์ พอใจในฐานะการเงินความสําเร็จและรู้สึกมีความสุขชอบเส่ียงโชคและดูหมอ 
ตอ้งการเป็นผูน้าํ 4) กลุ่มมีอุดมการณ์เพือ่สงัคมทาํกิจกรรมกุศลสงัคม ชอบงานใชฝี้มือ รักงานศิลปะ 
ช่ืนชอบกบัการมีประสบการณ์ในต่างแดนและเป็นคนที่มีความมัน่ใจในตวัเองสูง 5) กลุ่มมีความสุข
พอใจในชีวิต ทาํกิจกรรมกุศลสังคม ให้ความสําคัญเร่ืองบา้นและครอบครัว รอบรู้เหตุการณ์
บา้นเมือง เป็นคนชอบแกปั้ญหา 6) กลุ่มบนัเทิงเฮฮา ทาํกิจกรรมบนัเทิงเฮฮา ไม่มีความสนใจต่อส่ิง
รอบตวั ไม่อนุรักษว์ฒันธรรม เป็นคนไม่ชอบแกปั้ญหา 7) กลุ่มเฉ่ือยชา มกัจะไม่ทาํกิจกรรม และมกั
ไม่ใหค้วามสนใจในเร่ืองต่าง ๆ  ยกเวน้อาหารฟาสตฟู้์ด ไม่หาขอ้มูลก่อนซ้ือสินคา้ เป็นคนไม่ยดึมัน่
หลกัการ 8) กลุ่มอารมณ์รุนแรง ทาํกิจกรรมศึกษาหาความรู้ สนใจตอ้งการความสาํเร็จเป็นเศรษฐี 
มีช่ือเสียง ไม่อนุรักษว์ฒันธรรม เป็นคนขาดความมัน่ใจในตวัเอง 

สาํหรับงานวจิยัอ่ืน ๆ ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบโดยรวม
ยกตวัอยา่งเช่น วรางคณา มาตา (2547) ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูช้ายวยัทาํงาน ในอาํเภอ
เมือง จากจงัหวดัเชียงใหม่ โดยพจิารณา 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดย
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูช้ายวยัทาํงานอาย ุ20-59 ปี 
จาํนวนทั้งหมด 400 คน ประกอบไปดว้ยคาํถามเช่น ‚งานอดิเรกคือการอ่านหนังสือ‛ ‚ช่ืนชอบการ
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม‛ ‚การเป็นเจา้ของธุรกิจดีกว่าการเป็นลูกจา้ง‛ เป็นตน้ 
ผลการวจิยัพบว่า สามารถแบ่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตออกเป็น 8 กลุ่มคือ กลุ่มสาํอาง กลุ่มบนัเทิง 
กลุ่มไฮเทคโนโลย ีกลุ่มไม่สนใจสังคม กลุ่มสังคมสังเคราะห์ กลุ่มหัวใหม่ และกลุ่มมีความสุขกบั
ตนเอง 

นทีรัย เกรียงไกร (2543) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค
ชายในกรุงเทพ มหานครโดยพิจารณา 3 ด้านคือ ดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดย
การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูช้ายจาํนวน 612 คน 
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ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ12-49 ปี อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 14 กลุ่ม คือ กลุ่มมีความสุขกบัตนเองและสงัคม กลุ่มรักการทาํงาน กลุ่มรักความหรูหรา 
กลุ่มทันสมัย กลุ่มชอบความทา้ทาย กลุ่มพึงพอใจในตนเอง กลุ่มสนใจการเมือง กลุ่มทาํตาม
กฎเกณฑข์องสังคม กลุ่มส้ินหวงั กลุ่มหมดกาํลงัใจ กลุ่มชอบสร้างสรรค์ กลุ่มหัวสมยัใหม่ กลุ่ม
อนุรักษนิ์ยม กลุ่มเร่งรีบ กลุ่มชอบกีฬา กลุ่มทนัสมยั กลุ่มรักการทาํงาน 

(2)  การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Product Specific AIO Sinventories)  
การศึกษาแบบน้ีจะมีการระบุประเภทสินคา้อยา่งชดัเจนโดยที่ผูต้อบแบ

สอบถามจะตอบคาํถามเก่ียวกบัทศันคติและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อสินคา้และบริการที่กาํหนดไว้
การศึกษาแบบที่ทาํให้ทราบขอ้มูลที่แคบลง และตรงจุดมากกว่าแบบแรก ทาํให้ขอ้มูลที่ได้นั้ น
นาํไปสู่การพฒันาและการเปล่ียนแปลงจุดขายของสินคา้รวมไปถึงขอ้ความโฆษณาที่จูงใจผูบ้ริโภค 
(Assael, 1998)  

ทั้งน้ีมีงานวิจยัที่ทาํการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ยกตวัอยา่งเช่น Bowles (1988, as 
cited in Hawkins, Best, & Cony, 1998) ไดท้าํการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิงใน
องักฤษกบัสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางซ่ึงสามารถจดักลุ่มผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น 6 กลุ่มคือ 

1)  กลุ่มใส่ใจตนเอง: คือ กลุ่มคนที่ให้สนใจเก่ียวกบัรูปร่างรวมไปถึงรูปแบบ
การแต่งกายที่ทนัสมยันิยม มกัออกกาํลงักายใหมี้รูปร่างที่สวยงาม 

2)  กลุ่มนิยมแฟชัน่: คือ กลุ่มคนที่มกัใหค้วามสาํคญักบัการแต่งกายที่ทนัสมยั
นิยม แต่ไม่ใหค้วามสาํคญักบัการออกกาํลงักาย 

3)  กลุ่มห่วงสุขภาพ: คือ กลุ่มคนที่มกัใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพเป็นหลกัและ
มีการออกกาํลงักายเพือ่ใหสุ้ขภาพแขง็แรง 

4)  กลุ่มเป็นกลาง: คือ กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นเป็นกลางที่เก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ 
และความงาม 

5)  กลุ่มไม่สนใจ: คือ กลุ่มคนที่ไม่ให้ความสาํคญัเร่ืองรูปร่างและความงาม 
ไม่สนใจในเร่ืองการแต่งหนา้ การแต่งกายตามสมยันิยม เพราะใหค้วามสนใจกบัการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นหลกั 

6)  กลุ่มง่าย ๆ สบาย ๆ: คือ มกัเลือกการแต่งกายในแบบของตนเอง ไม่เหมือน 
กบัใคร ไม่สนใจการแต่งกายของคนอ่ืน โดยส่วนมากมกัเลือกแต่งตวัสบาย ๆ ไม่ตามแฟชัน่และ
ออกกาํลงักายบา้งตามสมควรเป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัพบว่ามีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวอีกด้วย 
ยกตวัอยา่งเช่น การศึกษาของ Gonzalez and Bello (2002) โดยหัวขอ้ ‚The Construct ‘Lifestyle’ in 
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Market Segmentation: The Behavior of Tourist Consumer‛ จากแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอยา่งที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป จาํนวน 400 คน ที่อาศยัในเมืองโดยมีประชากรมากกว่า 100,000 คนในเสปน 
เคร่ืองมือที่ใชน้ั้นแตกต่างจาก AIOs รูปแบบเดิมที่นิยมใชก้นั คือ Ordinal Scale กบัตวัแปรความ
สนใจ และความคิดเห็นส่วนตวั และตวัแปรกิจกรรมนั้นใช ้Norminal Scales (Yes/No) ผลการวิจยั
เป็นไปตามสมมติฐานที่ไดต้ั้งไว ้คือรูปแบบการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคล มีความสัมพนัธ์กนักบั
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ (ตํ่ากว่า 4 คืน) และในระยะยาว (มากกว่า 4 คืน) โดย
แบ่งกลุ่มการดาํเนินชีวติ ดงัน้ี 

1)  กลุ่มรักบา้น (Home-Loving) มกัจะใหค้วามสนใจกบัครอบครัวเป็นหลกั 
กิจกรรมที่ช่ืนชอบ คือ การเยีย่มชมนิทรรศการ อนุสาวรีย ์หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงาม
ตามธรรมชาติ อ่านหนงัสือหลากหลายแนว ชมรายการโทรทศัน์ประเภทข่าวสถานการณ์ปัจจุบนั
และสารคดี ส่วนระยะเวลาในการท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในระยะสั้ น ๆ และยาว มักจะไม่เที่ยว
ต่างประเทศ ตอ้งการไปเที่ยวที่ไม่ไกลจากที่พกัอาศยั และมกัไปสถานที่ท่องเที่ยวเดิม ๆ ทุกปี มกั
เที่ยวในเมืองใหญ่ และมกัจะพกักบัเพือ่น ญาติ หรือโรงแรมในราคาปานกลาง 

2)  กลุ่มอุดมคติ (Idealistic) มกัจะมีความเช่ือเก่ียวกบัโลกจะดีขึ้น และตอ้งมี
รากฐานมาจากปัจเจกบุคคล มีอุดมการณ์ ต่อสู้กบัความไม่ยติุธรรม มีความกระตือรือร้นสูงในการ
ทาํงาน ปรับตวัได้ดี มีความยดืหยุน่และรับผิดชอบงานของตนเอง รวมทั้งสามารถอดทนกบัทุก
สถานการณ์ ไม่กลวัการเปล่ียนแปลง สนใจกีฬาและเพลง แต่ไม่ชอบรายการโทรทศัน์ประเภทข่าว
สงัคม เกมโชว ์รวมทั้งรายการตลก พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่มน้ีจะท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ 
และยาว มักไปเที่ยวหมูบา้นในชนบท ภายในประเทศ โดยพกัอาศยักับเพื่อน ญาติ หรือบา้นพกั
รับรอง เน่ืองจากตอ้งการประหยดัเงิน 

3)  กลุ่มรักอิสระ (Autonomous) มกัเห็นความสาํคญัในเร่ืองการใชชี้วิตอยา่ง
สนุกสนาน รักอิสระ มีความยดืหยุน่ในมุมมองดา้นการเมือง สังคม ศาสนา มกัมองโลกตามความ
เป็นจริงไม่เพอ้ฟัน กิจกรรมที่ช่ืนชอบและมักทาํเป็นประจาํคือ การรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง  
เที่ยวกลางคืน มกัอ่านนิตยาการเก่ียวกบักีฬาและรถยนตแ์ต่จะไม่อ่านหนงัสือพมิพ ์มกัรับชมรายการ
ประเภทบนัเทิง และสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นตน้ การเดินทางท่องเที่ยวมกัจะเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาสั้น ๆ และมกัจะเป็นวนัหยดุนักขตัฤกษ ์วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์มกัจะเดินทางไปตามเมือง
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ และเลือกโรงแรมในการพกัอาศยั ส่วนการท่องเที่ยวในระยะยาว
มกัจะเลือกที่พกัราคาถูก ไม่นิยมพกักบัเพื่อนหรือญาติ และโดยส่วนใหญ่จะเลือกท่องเที่ยวบริเวณ
ชายฝ่ังทะเล 
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4)  กลุ่มยดึถือความพอใจ (Herdomistic) มีเช่ือความเช่ือว่าความสาํเร็จนั้นเกิด
จากความสัมพนัธ์ระหว่างงาน และการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงสามารถทาํให้ชีวิตสมบูรณ์  
คนกลุ่มน้ีพร้อมที่จะยอมรับกบัส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวติ และช่ืนชอบการทดลองสินคา้และบริการใหม่ ๆ  
กิจกรรมที่มกัจะทาํเป็นประจาํ ไดแ้ก่ การฟังเพลง การอ่านหนังสือพิมพ ์การอ่านหนังสือนิตยาสาร
ธุรกิจ แต่จะไม่ชอบหนังสือเก่ียวกบับา้นและแฟชัน่ การเดินทางท่องเที่ยวมกัเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาสั้น ๆ มกัจะพบปะเพื่อฝูงในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์เลือกพกัอาศยัในโรงแรมแบบหรูหรา 
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาว มักเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรป  
มกัเลือกพกัในโรงแรมระดบัปานกลางถึงสูง 

5)  กลุ่มอนุรักษนิ์ยม (Conservative) มีการใชชี้วติใหเ้หมือนเดิมในทุก ๆ วนั 
ถึงแมว้า่งานที่ทาํอยูจ่ะไม่มีความสุข แต่ก็ไม่สร้างความกงัวลใหค้นกลุ่มน้ีมากนกั เพราะกลุ่มน้ีคิดวา่
การประสบความสาํเร็จคือการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มักจะมอง
สังคมสมัยใหม่ในแง่ลบ มักไม่ชอบเที่ยวกลางคืน และไม่ชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงสมัยใหม่  
มกัเลือกชมรายการประเภททอ้งถ่ิน เกมโชว ์ข่าวสงัคม พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวมกัเลือก
ท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และยาว  มกัจะเลือกท่องเที่ยวแถบชนบทในประเทศ และสถานที่ที่เป็นที่
นิยมและมีช่ือเสียง โดยเลือกพกัอาศยักบัเพือ่นและญาติ 

เกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหาขอ้มูลเพื่อ
การตดัสินใจ ท่องเที่ยวและพฤติกรรมท่องเที่ยวของคนวยัทาํงาน โดยผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
420 คนพบวา่รูปแบบการดาํเนินชีวติ 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1)  กลุ่มรักการแข่งขนัคือ กลุ่มทีม่กัช่ืนชอบในเร่ืองของการแข่งขนั ทั้งดา้น
เกมส์กีฬาและการทาํงาน ส่ิงที่ตอ้งการคือช่ือเสียงและเกียรติยศ ถึงแมว้่าคนกลุ่มน้ีชอบการแข่งขนั
แต่ก็ไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบต่าง ๆ  

2)  กลุ่มคนรุ่นใหม่คือ กลุ่มที่มีการปรับตวัไดดี้และสามารถยอมรับในความ
แปลกใหม่ที ่ตนไม่คุน้เคย ชอบความต่ืนเตน้ และสนุกกับการใช้ชีวิตนอกบา้นเพื่อทาํกิจกรรม
บนัเทิง กลา้เส่ียงในการทาํกิจกรรมที่ต่ืนเตน้ทา้ทาย 

3)  กลุ่มอนุรักษนิ์ยมคือ กลุ่มที่ให้ความสาํคญักบัครอบครัวและศาสนา ตาม
แบบอย่างวิถีไทยในอดีต กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีคนกลุ่มน้ีมีความคิดที่จะรักษาศิลปวฒันธรรมและประเพณีที่ดีของไทยเอาไว ้และไม่ทาํส่ิง
ที่ขดัแนวทางปฏิบติัของคนไทย เช่น การมีเพศสมัพนัธก่์อนแต่งงาน 

4)  กลุ่มกา้วทนัโลกคือ กลุ่มที่มีความพยายามและตอ้งการพฒันาตนเอง เพื่อ
ความสาํเร็จในอาชีพการงาน สนใจกบัข่าวสารรอบตวั และติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
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5)  กลุ่มผูน้าํยคุใหม่คือ กลุ่มที่มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานและมีความคาดหวงั
จะไดเ้ป็นผูบ้ริหารในอนาคต ให้ความสาํคญัในเร่ืองงานมากกว่าเร่ืองส่วนตวัเป็นกลุ่มคนที่ไดรั้บ
การยอมรับจากบุคคลอ่ืนใหเ้ป็นผูน้าํอยูเ่สมอ เลือกทาํกิจกรรมที่ต่ืนเตน้หลงัจากวา่งจากงาน และทาํ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม 

6)  กลุ่มรักครอบครัวคือ กลุ่มมีความมัน่ใจในตนเอง มกัจะมีความสุขเพราะ
พอใจกบัส่ิงที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ให้ความสาํคญักบัครอบครัวเป็นส่ิงแรก ใส่ใจดูแลบา้นมกัตกแต่ง
ในสวยงามและน่าอยู ่

7)  กลุ่มตามใจตวัเองคือ กลุ่มทีเ่ลือกใหค้วามสนใจเฉพาะเร่ืองที่มีความเก่ียว 
ขอ้งกบัตนเอง ใชชี้วติตามใจตนเอง ขาดจิตสาํนึกที่ดีต่อผูอ่ื้นและสงัคมส่วนรวม 

8)  กลุ่มตามกระแสคือ กลุ่มที่สนใจจะอยากรู้เร่ืองต่าง ๆ ที่คนรอบขา้งสนใจ 
โดยเฉพาะเร่ืองที่อยู่ในกระแสนิยม ค่านิยมที่เห็นด้วยมักเป็นค่านิยมที่เก่ียวขอ้งกับการจ่ายเงิน
จาํนวนมาก เช่น การท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มน้ีจะไม่คิดวา่ฟุ่มเฟือย แต่คิดวา่ถา้พร้อมก็ควรไปเลย 
ไม่ตอ้งเที่ยวในเมืองใหท้ัว่ก็ได ้

9)  กลุ่มเป็นตวัของตวัเองคือ กลุ่มที่มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดเห็น
ของตน รักอิสระ ไม่ยดึติดกบัส่ิงที่สงัคมใหค้วามสาํคญั  

ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดยอ้นยุค ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบ
รูปแบบการดาํเนินชีวติทั้งหมด 3 กลุ่มคือ 

1)  รูปแบบการดาํเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุขคือ กลุ่มที่รักตนเองและ มกัให้
ความสุขกบัตนเองสมํ่าเสมอ ครอบครัวคือส่ิงที่สาํคญัที่สุดและใชเ้วลาว่างในช่วงวนัหยดุในการทาํ
กิจกรรมกบัเพือ่และครอบครัว ความสุขของคนกลุ่มน้ีคือการไดพ้บเจอผูค้นแปลกใหม่ การไดรั้บ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการผจญภยั 

2)  รูปแบบการดาํเนินชีวติแบบถูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะคือ กลุ่มที่มีความยดึ
มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดมั่นสืบต่อกันมานาน ศาสนาเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ มักทาํ
กิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ มองโลกในแง่ดี ยดึติดกับส่ิงเดิม ๆ และให้ความสําคญักับ
วฒันธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ 

3)  รูปแบบการดาํเนินชีวติแบบไอทีพาเพลินคือ กลุ่มที่มีการวางแผนในชีวิต 
และมีเป้าหมายชีวติที่แน่นอน อาจกล่าวไดว้่าเป็นตวัแทนของกลุ่มคนยคุใหม่ ซ่ึงใชส่ื้อใหม่ในการ
เปิดรับส่ือเป็นหลกั และเลือกคน้หาขอ้มูลข่าวสารในส่ิงที่ตนสนใจอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อความ
เพลิดเพลิน โดยการใชเ้ทคโนโลยขีองคนกลุ่มน้ีถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงในการใชชี้วติประจาํวนั 



22 

ทั้งน้ีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความเห็นที่แตกต่างออกไปว่าการวดัแค่กิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็นอาจจะไม่สมบูรณ์และเพียงพอต่อการวดัรูปแบบการดําเนินชีวิต 
Hawkins, Best, and Coney (1998) ศึกษาในด้านจิตวิทยารูปแบบการดาํเนินชีวิตได้กล่าวว่า
การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติิควรจะศึกษาในหวัขอ้ต่อไปน้ีดว้ย 

1)  ทศันคติ (Attitudes)  
2)  ค่านิยม (Values) 
3)  กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interests) 
4)  ลกัษณะทางประชากร (Demographics) 
5)  รูปแบบของส่ือ (Media Pattern) 
6)  อตัราการใช ้(Usage Rates) 

ดงันั้นในปัจจุบนัจึงมีการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติในลกัษณะที่กวา้งขึ้น รวมทั้ง
มีการพฒันาเคร่ืองมือวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตอยา่งต่อเน่ือง และมีการสร้างเคร่ืองมือวดั เพื่อวดั
ลกัษณะทางจิตวิยา ดว้ยการนําค่านิยมมาเช่ือมโยงกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต เช่น การวดัรูปแบบ
การดาํเนินชีวติแบบ VALS และLOV เป็นตน้ 

2.1.3.2 VALS (Values and Lifestyle) 
การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตทางจิตวิทยารูปแบบหน่ึงที่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง

มาก ถูกออกแบบมาจาก Mitchell ในปี ค.ศ 1978 เร่ิมตน้จากทฤษฎีความตอ้งการ (Hiracy of Needs)
ของ Maslow (1954) เป็นการวดัโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการวดัทศันคติของผูบ้ริโภคซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นทางสงัคม โดยที่ผูบ้ริโภคจะถูกแบ่งกลุ่มตามลกัษณะที่มีความแตกต่างกนัทางลกัษณะ
จิตวทิยาและลกัษณะทางประชากร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยมาตราวดัถูกพฒันาโดย 
Strategic Business Insights ผูส้ร้างกรอบความคิดของสหรัฐอเมริกาแสดง 8 รูปแบบของการดาํเนิน
ชีวิตสัมพนัธ์กับปัจจัยสําคัญเพื่อที่จะทาํความเข้าใจกับผูบ้ริโภค คือ แรงจูงใจของทรัพยากร 
แรงจูงใจประกอบกบัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จะสามารถกาํหนดลกัษณะของผูบ้ริโภค โดยกรอบรูปแบบ
การดาํเนินชีวติทั้ง 8 แบบ ดงัน้ี (Hanna & Mozniak, 2001) 
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ภาพที่ 2.1 มาตราวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติทางจิตวทิยา VALS (Value and Lifestyle) 
แหล่งที่มา:  Hanna and Wozniak, 2001, p. 268.  
 

Strategic Business Insights ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและแรงจูงใจขึ้นพื้นฐาน (Primary 
Motivation) ซ่ึงจดัได ้3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มประเภทเนน้อุดมคติ (Ideals) 2) กลุ่มที่มีการเนน้ความสาํเร็จ 
(Achievement) 3) กลุ่มประเภทเน้นการแสดงออกถึงความเป็นตวัเอง (Self-Expression) เป็นการที่
แสดงออกในเร่ืองทศันคติรวมไปถึงพฤติกรรมของบุคคลที่คาดการณ์ไวล่้วงหน้า แรงจูงใจเหล่าน้ี
จะถือไดว้า่เป็นตวักาํหนดรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบ VALS และนาํมาใชใ้นการจดักลุ่มของบุคคล
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างกลยทุธ์ต่าง ๆ ทางการตลาดต่อไป สามารถอธิบาย
ไดด้งัต่อไปน้ี (Hanna & Mozniak, 2001)  

1)  ประเภทเน้นอุดมคติ (Ideals-Oriented) คือประเภทกลุ่มคนที่มกัมีหลกัการ 
ความเช่ือและเหตุผลของตนเองในการตดัสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ยคือ 

(1)  กลุ่มนกัคิด (Thinkers) คือกลุ่มคนที่มีความเป็นผูใ้หญ่และน่านับถือ 
มักมีการศึกษาสูงและความรับผิดชอบสูง และมักทาํงานใช้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นคนที่
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและเปิดรับความคิดใหม่ ๆ อยูเ่สมอ มีความสนใจในเหตุการณ์บา้นเมือง
และให้ความสําคญัมากกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและครอบครัว ทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เลือกมัก
เก่ียวกบัครอบครัวเป็นหลกั มีความรอบคอบสูงในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
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(2)  กลุ่มยดึมัน่ (Believers) คือกลุ่มคนที่อนุรักษนิ์ยมมีความยดึมัน่สูงใน
เร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกบัครอบครัว ศาสนา ชุมชน และประเทศชาติ 
โดยจะเคร่งครัดในศีลธรรมสูง มกัมีการศึกษาและรายไดป้านกลาง ช่ืนชอบเป็นนกัจดัการทั้งจดัการ
ในเร่ืองครอบครัวของตนเองรวมทั้งสงัคมรอบตวัดว้ย นิยมสินคา้ที่มีตราสินคา้เป็นที่รู้จกัมานาน 

2)  ประเภทเนน้ความสาํเร็จ (Achievement-Oriented) ความคิดเห็นและยอมรับ
จากผูอ่ื้น จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการดําเนินชีวิตของคนกลุ่มน้ี ซ่ึงสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็นอีก 2 กลุ่มยอ่ยคือ 

(1)  กลุ่มทะเยอทะยาน (Achievers) คือกลุ่มคนที่ควบคุมชีวิตของตนเอง 
และประสบความสาํเร็จในหน้าที่การงานของตน มกัให้ความสาํคญักบัครอบครัว มีความตอ้งการ
ดา้นการเงิน ความรํ่ ารวย จะมีความความภาคภูมิใจที่จะมีภาพลกัษณ์ที่ดี กิจกรรมทางสังคมส่วน
ใหญ่มักจะมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนาหน้าที่การงาน และครอบครัว มกัมีหัวอนุรักษนิ์ยมในดา้น
การเมืองและผูมี้อาํนาจเหนือตน ช่ืนชอบสินคา้และบริการที่หรูหราราคาแพงจนสามารถสะทอ้น
ความสาํเร็จของตนเองใหบุ้คคลภายนอกไดรู้้ 

(2)  กลุ่มความพยายาม (Strivers) คือกลุ่มทีม่กัมองหาแรงจูงใจในตวัตน
ของตนเอง มองหาความมั่นคงในชีวิต ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมจึงพยายามด้ินรนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง มักไม่ค่อยมีความมัน่ใจในตนเองเป็นคนเบื่อง่ายและมกัจะ
ตดัสินใจแบบเร่งด่วน พยายามทาํตวัให้ดูดีมีสไตล์โดยมกัลอกเลียนแบบคนทีมีฐานะที่สูงกว่าตน 
ส่ิงที่คนกลุ่มน้ีตอ้งการมกัจะไกลเกินเอ้ือม 

3)  ประเภทเน้นการแสดงออกความเป็นตวัเอง (Self-Expression-Oriented) คือ
กลุ่มคนที่มีต้องการแสดงออกถึงตัวตน โดยจะช่ืนชอบกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ชอบความ
หลากหลายและพร้อมที่จะเส่ียง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ยคือ 

(1)  กลุ่มผูท้ี่แสวงหาประสบการณ์ (Experiencers) คือกลุ่มที่มกัอยูใ่นช่วง
แสวงหาคุณค่าในชีวิตและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของตนเอง ชอบแสวงหาความแปลกใหม่และ
ความตื่นเตน้ มกัอายนุอ้ยและยงัโสดมีความกระตือรือร้นชอบเอาชนะคนอ่ืน มกัให้ความสนใจกบั
กิจกรรมที่มีความความทา้ทาย เบื่อง่ายไม่มีความแน่นอนและชอบออกกาํลังกายและเขา้สังคม 
รายไดส่้วนใหญ่มกัจะหมดไปกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 

(2)  กลุ่มผูป้ฏิบติัการ (Makers) คือกลุ่มที่มกัมีทกัษะในงานฝีมือหรือการ
ทาํงาน มีความรู้สึกพอใจในส่ิงที่ตนเองมีอยู ่คนกลุ่มน้ีมกัดาํเนินชีวิตตามประเพณีนิยมของสังคม 
อยูใ่นกรอบขนบธรรมเนียมของครอบครัวที่ทาํงานหรือสงัคม 
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(3)  กลุ่มนักบุกเบิก (Innovators) คือกลุ่มคนที่ประสบความสาํเร็จในชีวิต
มกัจะเป็นระดบัผูน้าํในหน่วยงานรัฐบาลหรือบริษทัภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยพฒันาและปรับปรุงตนเอง
อยูต่ลอดเวลายอมรับการเปล่ียนแปลงไดดี้ มีความกระตือรือร้นสูงมีความภูมิใจในตวัเองสูงชอบ
ความทา้ทายชอบทดลองในส่ิงใหม่ มีความสนใจที่หลากหลายเก่ียวกบัประเด็นทางสังคม ส่ิงของที่
ช่ืนชอบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาํจะสะทอ้นถึงรสนิยมที่ตอ้งการ บางคร้ังก็เป็นคนเอาตนเองเป็น
ใหญ่ในการตดัสินใจ คนกลุ่มน้ีภาพลกัษณ์ถือเป็นเร่ืองที่สาํคญัมาก เป็นส่ิงที่ใชแ้สดงออกถึงรสนิยม
ความเป็นอิสระของตนเอง 

(4)  กลุ่มต่อสูด้ิ้นรน (Survivors) คือกลุ่มคนที่มีการศึกษาน้อยและมกัจะ
ยากจน ไม่มีความสามารถหรือทกัษะเฉพาะด้าน จึงมักเป็นผูใ้ช้แรงงานมีความเช่ือในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงโดยเช่ือวา่ทุกอยา่งเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มกัจะคาํนึงถึงเร่ืองปากทอ้งและความ
อยูร่อดโดยไม่สนใจความตอ้งการของตนเอง สินคา้ที่เลือกจึงเป็นสินคา้ที่จาํเป็นในการดาํรงชีวิต 
คนกลุ่มน้ีจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ที่ตนช่ืนชอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือสินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ที่
ซ้ือมาจากการไดรั้บคูปองที่มีการลดราคา 

อยา่งไรก็ตามยงัมีขอ้จาํกดับางประการสาํหรับการใช้ รูปแบบการวดัแบบ VALS 
เน่ืองจากคาํถามทั้งหมดเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบนัวิจยัแสตนฟอร์ดซ่ึงบุคคลทัว่ไปไม่สามารถใชไ้ด้
นอกจากน้ียงัมีปัญหาบางประการเก่ียวกบัตวัคาํถามคือคาํถามขาดความเป็นกลาง โดยคาํถามส่วน
ใหญ่ใชภ้าษาที่มีลกัษณะลาํเอียงทาํให้ผูต้อบคิดไดว้่าควรจะตอบตามแบบที่สังคมยอมรับซ่ึงจะทาํ
ให้ขอ้มูลที่ไดผ้ิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง และการใช ้ VALS วดัค่านิยมและรูปแบบการดาํเนิน
ชีวติทาํใหผู้ว้จิยัสามารถรู้วา่ผูต้อบบริโภคอะไรแต่ไม่สามารถรู้ไดว้า่บริโภคอยา่งไรซ่ึงเป็นขอ้มูลอีก
ส่วนที่สาํคญัสาํหรับการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค อีกทั้งการใช ้VALS อาจไม่เหมาะสาํหรับการวดั
ค่านิยมและรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบเจาะจงสินคา้ เน่ืองจากเป็นการวดัภาพรวมของค่านิยมและ
การดาํเนินชีวติมากกวา่ (Hawkins, Best, & Coney, 1998) 

2.1.3.3 LOV (List of Values) 
นอกจากการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบ AIOs และ VALS แลว้ การวดัแบบ LOV 

(List of Values) ถือเป็นอีกวธีิหน่ึงที่สามารถวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติ และมีความคลา้ยคลึงกนักบั
แบบอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาขา้งตน้ LOV ถูกพฒันาในปี ค.ศ. 1983 โดย Kahle และ Timmer  ทาํการศึกษา
เก่ียวกบัค่านิยมที่ถูกกาํหนดใหเ้หมาะสมกบับทบาทที่หลากหลาย เพือ่ไปถึงในส่ิงที่ตนตอ้งการ โดย
มีเป้าหมายเพื่อประเมินค่านิยมที่โดดเด่นของบุคคล (Kahle, 1986, as cited in Mowen & Minor, 
2000)โดยการใหก้ลุ่มตวัอยา่งชาวสหรัฐอเมริกาจาํนวน 2,264 คนประเมินค่านิยมในชีวิตประจาํวนั
ของตนเอง โดยการจดัลาํดบัความสาํคญัน้อยไปมาก รวมทั้งส้ิน 9 ระดบั (9  Point Scales) โดยที่
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ผูบ้ริโภคจะถูกจัดกลุ่มตามลักษณะทางความคิดและค่านิยมทั้ ง 9 ด้าน ภายใต้ 3 มุมมอง ดังน้ี
(Bearden, Netemeyer, & Mobley, 1993) 

1)  การใหค้วามสาํคญักบัส่ิงภายนอก (External Orientation) คือ กลุ่มตอ้งการ 
การมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ประกอบไปดว้ยค่านิยม 4 ประการ 

(1)  ค่านิยมเติมเตม็ใหก้บัตนเอง (Self-Fulfillment) คือ ค่านิยมที่ตอ้งการ 
การเติมเตม็ดา้นฐานะการศึกษาและความรู้สึกตอ้งการตอบสนองความปรารถนาของตนเองให้ได้
มากที่สุด มกัเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยทาํงานอยู่ในเมือง ใส่ใจสุขภาพและมีความมัน่ใจในตวัเอง
ชอบดูภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์มากกวา่การดูโทรทศัน์ 

(2)  ค่านิยมความต่ืนเตน้ (Excitement) คือค่านิยมที่ช่ืนชอบในส่ิงที่ตื่นเตน้ 
และทา้ทายต่าง ๆ เช่น กระโดดบนัจ้ีจั้มพ ์เป็นตน้ 

(3)  ค่านิยมตอ้งการความสาํเร็จ (Sense of Accomplishment) คนส่วนใหญ่
จะให้ความสาํคญักบัค่านิยมน้ีโดยเฉพาะผูช้าย คนในกลุ่มน้ีมกัจะเป็นผูช้ายวยักลางคนที่ประสบ
ความสาํเร็จ มีตาํแหน่งหนา้ที่การงานในระดบัสูงมีรายไดดี้ 

(4)  ค่านิยมเคารพตวัเอง (Self-Respect) ซ่ึงเป็นค่านิยมที่คนอเมริกนัมกัจะ
ใหค้วามสาํคญัมากที่สุด 

2)  การใหค้วามสาํคญักบัส่ิงภายใน (Internal Orientation) คือประเภทกลุ่ม
คนที่ช่ืนชอบควบคุมชีวติของตนเองใหเ้ป็นไปตามธรรมเนียมต่าง ๆ ประกอบไปดว้ยค่านิยมทั้งส้ิน 
3 ประการ 

(1)  ค่านิยมความเป็นเจา้ของ (Sense of Belonging) ผูห้ญิงส่วนใหญ่มกัมี
ค่านิยมน้ีคือ เป็นค่านิยมในลกัษณะการพึ่งพาอาศยัต่อกนั จะให้ความสาํคญักบับา้นและครอบครัว  
คนกลุ่มน้ีมีการศึกษาไม่สูง เช่น อาจจบแค่ชั้นมธัยมปลายแต่ก็สามารถมีรายไดใ้นระดบัปานกลาง 
มีความสุขกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวถึงแม้ว่าจะเหน่ือยและเครียดก็ตาม เช่น 
แม่บา้นและเสมียนเป็นตน้ 

(2)  ค่านิยมการเป็นที่เคารพนับถือ (Being Well-Respected) คือกลุ่มคน
ที่อายมุากกวา่ 50 ปี มีรายไดแ้ละการศึกษาค่อนขา้งตํ่า ประกอบอาชีพที่ไม่ค่อยมีเกียรติแต่ก็รักงาน
ของตนเอง เช่น ชาวนา ช่างฝีมือ พนกังานตอ้นรับ ผูห้ญิงม่าย และกลุ่มคนที่เกษียณอายแุลว้เป็นตน้ 

(3)  ค่านิยมความมัน่คง (Security) เป็นค่านิยมที่พบไดค้่อนขา้งน้อยมกัจะ
เป็นกลุ่มคนที่ขาดความมัน่คงทางการเงินและจิตใจ 

3)  การให้ความสาํคญัระหว่างบุคคล (Interpersonal Orientation) คือประเภท 
กลุ่มคนที่เนน้ไปที่การมีสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูอ่ื้นในสงัคม ประกอบไปดว้ยค่านิยม 2 ประการ 
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(1)  ค่านิยมในการมีความสนุกสนาน (Fun and Enjoyment) คือกลุ่มคนที่
มกัมีอายนุอ้ยและยงัไม่ไดท้าํงานหรือทาํงานที่ไม่มีความมัน่คง ยกตวัอยา่งเช่น พนักงานไม่ประจาํ
หรือพนกังานขายเป็นตน้ จะมองโลกในแง่ดีสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงผูค้นง่าย
ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับครอบครัวและศาสนาแต่ช่ืนชอบเล่นกีฬารวมถึงกิจกรรมความบันเทิง 
ต่าง ๆ  

(2)  ค่านิยมการมีมนุษยสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น (Warm Relationships with 
Others) คือกลุ่มคนที่มีความเป็นกันเองให้กบัผูอ่ื้นอยู่เสมอ ผูท้ี่เลือกค่านิยมน้ีมกัเป็นพ่อหม้าย
แม่บา้นคนที่เคร่งศาสนาชอบเขา้โบสถ ์เป็นตน้ 

เม่ือได้ผลการทดสอบนักวิจยัจึงมีการทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ พบว่า
ผลการวิจัยเป็นส่ิงที่ต้องการวัดจริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู ้ที่ให้ความสําคัญกับ ‚การประสบ
ความสาํเร็จ‛ มกัเป็นผูท้ี่มีรายไดสู้ง (Kahle, Betty, & Homer, 1986) พบว่า LOV สามารถทาํนาย
ความสัมพนัธ์ของตัวแปรได้อย่างมีบรรทัดฐาน ยกตัวอย่างเช่น ผู ้ที่มีค่านิยมต้องการความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มกัจะบริโภคแอลกอฮอล์ และชอบเดินทางท่องเที่ยว และเม่ือ Kahle et al. 
(1986) ไดท้าํการสาํรวจซํ้ าในอีก 1 เดือนถดัมา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัคงให้ความสาํคญักบัค่านิยม
ต่าง ๆ เช่นเดียวกบัคร้ังแรกนอกจากน้ียงัพบว่ามีความสอดคล้องกบั VALS บางประการอีกดว้ย 
ยกตวัอย่างเช่น VALS มีกลุ่มทะเยอทะยาน ในขณะที่ LOV มีกลุ่มตอ้งการประสบความสําเร็จ 
VALS แยกเป็นกลุ่มยดึบุคคลอ่ืนเป็นศูนยก์ลาง ส่วน LOV แยกเป็นค่านิยมภายนอก  

ถึงแมว้่าการวดั VAL และ LOV จะมีการเผยแพร่และไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว  
แต่เคร่ืองมือทั้งสองก็ยงัมีขอ้จาํกัดบางประการเน่ืองจาก LOV ไม่ได้แบ่งผูบ้ริโภคตามลักษณะ
จิตวิทยา แต่แบ่งตามลกัษณะประชากรศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่าง VALS และ LOV จะ
พบวา่ LOV เป็นวธีิการวดัที่ใหข้อ้มูลไดน่้าเช่ือถือกวา่แบบ VALS ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการโฆษณา
และเป็นที่นิยมมากกว่าแบบ VALS ซ่ึง Kahle et al. (1986) กล่าวว่า เน่ืองจากไม่มีระบบใดที่ใชใ้น
การคาดเดาผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ แมจ้ะใชป้ระโยชน์ในการศึกษาไดก้็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
ใช้ได้กับการตลาดในทุกกรณีไป ซ่ึงสอดคล้องกับ Kamakura and Masson (1991, as cited in 
Arnould, 2002) กล่าวว่า การสาํรวจและการแบ่งส่วนตลาดขา้มเขตแดนซ่ึงมีวฒันธรรมที่แตกต่าง
กนัตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความเช่ียวชาญมากถึงจะทาํสาํเร็จ 

Hawkins, Best, and Coney (1998) กล่าวว่า ค่านิยมและลกัษณะทางประชากรที่วดั
โดย VALs อาจจะไม่เหมาะกบัสินคา้หรือสถานการณ์เฉพาะ และไม่เหมาะกบัการศึกษารูปแบบการ
ดาํเนินชีวติที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 
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Riche (1989, as cited in Mooij, 1994) ให้ความเห็นว่าการใช ้VALS ในการแบ่ง
ส่วนตลาดจะประสบผลสําเร็จได้ก็ต่อเม่ือนํามาเช่ือมโยงกลุ่มผูบ้ริโภค และรูปแบบการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์แต่จะใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยกบัส่ิงที่มองไม่เห็น 

ดงันั้นกล่าวไดว้า่รูปแบบการดาํเนินชีวติในลกัษณะเฉพาะเจาะจงสาํหรับสินคา้และ
บริการด้านการท่องเที่ยวจึงไม่เหมาะจะใช ้VALS เพราะผูท้ี่ต ั้งใจซ้ือสินคา้และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวนั้นลว้นเป็นส่ิงที่มองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้สอดคลอ้งกบั Riche (1989, as cited in Mooij, 
1994) ที่ไดย้กตวัอยา่งไว ้

ดว้ยเหตุผลที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ที่วา่การวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบ VALS และ 
LOV ไม่เหมาะกับการวดัในลกัษณะเฉพาะเจาะจง และไม่เหมาะกับสินคา้และบริการที่จบัตอ้ง
ไม่ได้ ดังนั้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้มาตราวดั AIOs เพื่อศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบ
เฉพาะเจาะจงของผูท้ี่สนใจด้านการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลด้านกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ประกอบกบัการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ใช ้AIOs เป็นเคร่ืองมือในการวดั และสามารถนาํขอ้มูลมากาํหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายทาง
การตลาด วางตาํแหน่งสินคา้รวมไปถึงกาํหนดกลยุทธ์ในการส่ือสารแก่ผูบ้ริโภค และวางแผน
การตลาดทางสงัคมในการตลาดในสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการแสวงหาข้อมูล  
 

ผูว้ิจยัดาํเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิดเก่ียวกับ
การแสวงหาขอ้มูล โดยมีการนาํเสนอประเด็นที่สาํคญั ดงัน้ี 

2.2.1  ความหมายหรือคาํนิยามศพัทก์ารแสวงหาขอ้มูล 
2.2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการแสวงหาขอ้มูล 
2.2.3  ปัจจยัที่ทาํใหเ้กิดการแสวงหาขอ้มูล 
2.2.4  ประเภทของขอ้มูลและรูปแบบการแสวงหาขอ้มูล 

 
2.2.1 ความหมายหรือค านิยามศัพท์การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) 
Krikelas (1983) ไดใ้ห้ความหมายการแสวงหาขอ้มูล คือ กิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง

กระทาํเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัความสนใจ หน้าที่การงาน การเรียนรู้หรือศึกษาในประเด็นใดประเด็นหน่ึง แลว้พบว่า ความรู้
และขอ้มูลที่ตนเองมีนั้นไม่เพยีงพอ จึงตอ้งการศึกษาเพือ่เพิม่เติมความรู้ดงักล่าวโดย ให้ความสาํคญั
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กบัการแสวงหาข่าวสารของบุคคลตอ้งการแหล่งข่าวเพื่อคน้หาข่าวสารที่ตอ้งการ โดยแบ่งประเภท
ของแหล่งข่าวสารได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  กลุ่มบุคคล ไดแ้ก่ เพือ่น ญาติ หรือบุคคลใกลชิ้ด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่เกิดขึ้น
จากความคิดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

2)  กลุ่มสถาบนั ไดแ้ก่ โรงเรียน หอ้งสมุด ศาสนา บริษทั หา้งร้านในวงธุรกิจ หรือ 
รัฐบาล เป็นตน้ 

3)  ส่ือ ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพมิพห์รือ รูปแบบส่ืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 ดงันั้นกล่าวไดว้่า การแสวงหาขอ้มูล หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเลือกกระทาํเพื่อให้ไดรั้บ
ขอ้มูลที่ตนเองตอ้งการ ซ่ึงอาจมาจากความสนใจส่วนตวั หน้าที่การงานที่รับผิดชอบ หรือการ
ตอ้งการศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือเม่ือพบว่าความรู้ที่ตนมีอยู่ไม่เพียงพอ  
จึงตอ้งการคน้หาขอ้มูลเพิม่เติม 
 

2.2.2 แนวคดิทฤษฎีการแสวงหาข้อมูล 
Clarke (1973) กล่าววา่ ความไม่แน่นอนภายนอกและการรับขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของบุคคล ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน และตั้งคาํถามกับตนเอง จึงทาํให้เกิดการ
แสวงหาขอ้มูล ทั้ งน้ีได้แบ่งสาเหตุของความตอ้งการข่าวสารจากส่ือมวลชนของปัจเจกบุคคล
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ  

1)  ความไม่แน่นอนภายนอก คือ ความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างระดบัของความไม่
แน่นอนของบุคคลและเกณฑท์ี่กาํหนดความสาํคญั  

2)  ความไม่แน่นอนภายใน คือ การรับรู้ที่ไม่สอดคลอ้งกนัภายในจิตใจของบุคคล 
3)  ความตอ้งการความบนัเทิง คือ ความตอ้งการภายในเพือ่ความพอใจทางอารมณ์ที่

เกิดขึ้นของบุคคล 
โดยสาเหตุของความตอ้งการข่าวสารของบุคคลที่เกิดขึ้นจากความตอ้งการพื้นฐานมีทั้งส้ิน 

4 ประการคือ 
1)  ความตอ้งการตรวจสอบขอ้มูล (Need for Surveillance Information) คือ เม่ือใดที่

บุคคลไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะพยายามหาขอ้มูลและทาํความเขา้ใจกับความรู้สึก
ภายในของตน เพือ่ตอบสนองส่ิงเร้า โดยบุคคลจะมีการตรวจสอบขอ้มูลที่มีการเปล่ียนแปลงเร่ือย ๆ  

2)  การตอ้งการขอ้มูลเพื่อเป็นคาํแนะนาํ (Need for Guidance Information) คือ การที่
บุคคลเกิดความไม่แน่นอนในทศันคติ และการตดัสินใจ จึงตอ้งแสวงหาขอ้มูลเพื่อเป็นคาํแนะนํา
เพือ่ปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง 
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3)  ความตอ้งการใชข้อ้มูลในการส่ือสาร (Need for Performance Information) คือ
การที่บุคคลตอ้งการขอ้มูลเม่ือตนเองรู้สึกไม่มัน่ใจ ไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ หรือยงัรู้สึกไม่
พอใจกบัขอ้มูลที่มี บุคคลจะหาขอ้มูลเพิม่เติมเพือ่เป็นประโยชน์ในการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

4)  ความตอ้งการจะเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเอง (Need for Reinforcement 
Information) คือ การที่บุคคลเกิดความสงสยัในการรับรู้ของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ จึงตอ้งการการ
ยนืยนัและความความมั่นใจ ความตอ้งการขอ้มูลในลักษณะน้ีมีความสอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง
ความไม่สอดคล้องทางความคิด (Cognitive Dissonance) ของ Festinger (1957) ที่ว่า ความไม่
สอดคลอ้งกนัทางความคิดจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลพบว่า ส่ิงที่ตนไดเ้ลือกไวมี้คุณสมบติัไม่ดี และพบ
คุณสมบติัดีของตวัเลือกอ่ืนที่ตนนั้นไม่ไดเ้ลือก บุคคลจึงตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจของตนและจดัการกบัความไม่สอดคลอ้งทางความคิดที่เกิดขึ้น 

แนวคิดเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสาร มีเน้ือหาสาํคญัคือ สงัคมข่าวสารผลิตสารและเผยแพร่
ออกไปสู่สาธารณะชนในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย จนกลายเป็นเร่ืองยุง่ยากต่อผูรั้บสารในการที่จะ
คน้หาข่าวสาร เพื่อให้ตรงกับความตอ้งการของตน ซ่ึงเร่ืองน้ีทาํให้นักวิชาการส่ือสารเกิดความ
สนใจจะศึกษา พฤติกรรมของผูแ้สวงหาข่าวสาร ว่าทาํอย่างไรถึงไดข้่าวสารที่ตนตอ้งการ (แมค
เควล และวนิดาหุล, 2537)  

Schramm (1973) กล่าวว่าหลักทัว่ไปของการเลือกความสําคญัของข่าวสาร ขึ้นอยู่กับ
หลกัการใชค้วามพยายามนอ้ยในสุดแต่สามารถบรรลุเป้าหมาย เป็นข่าวสารที่ใกลต้วั เป็นประโยชน์
กบัตนเอง แต่อย่างไรก็ตามยงัมีตวัแปรอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง เช่น ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม เป็นตน้
โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 
    การเลือกข่าวสาร      =       ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ (Expectation of Reward) 
   (Fraction of Selection)              

ความพยายามที่ตอ้งใช ้(Effort Required) 
 
 การแสวงหาข่าวสารนั้นนอกจากเพื่อสนับสนุนทศันคติ ความคิด และความเขา้ใจของ
ตนเองที่มีอยูแ่ลว้นั้น ยงัเป็นการแสวงหาเพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ทางอ่ืน ๆ อีก เช่น เพื่อความรู้ 
เป็นแนวทางในการตดัสินใจ หรือแกปั้ญหา รวมทั้งเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นความสนใจ
ของแต่ละบุคคล เช่น คน้หาขอ้มูลการท่องเที่ยว และการพกัผอ่นหยอ่นใจ ตามความบนัเทิงใจ และ
ความชอบของแต่ละบุคคล ซ่ึงในปัจจุบนัทางเลือกในการแสวงหาข่าวสารนั้นไม่ไดมี้เพียงส่ือมวล
ชลอีกแล้ว ส่ือออนไลน์ถือว่ามีบทบาทสําคัญกับคนในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่ มีการเช่ือมต่อ



31 

อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ทาํให้การคน้หาขอ้มูลข่าวสารเป็นเร่ืองง่าย และสามารถเลือกคน้หาได้
ตามที่ตนเองตอ้งการ ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บัผูรั้บสาร วา่จะเลือกใชท้่องทางใดในการแสวงหาแหล่งสาร 
 

2.2.3 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการแสวงหาข้อมูล 
Assael (1998) กล่าววา่ ความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของแต่ละบุคคลมีสาเหตุมาจากปัจจยั

ต่าง ๆ แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
1)  บุคคลที่มีความเก่ียวพนักบัสินคา้สูง (High Consumer Involment) เม่ือสินคา้นั้นมี

คุณค่าทางจิตใจกบัเขา จะมีการการแสวงหาขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงขึ้นอยู่กับความเก่ียวพนัของ
บุคคล ถา้หากความเก่ียวพนัของสินคา้กบับุคคลสูง ความตอ้งการสินคา้ก็จะมีมากขึ้นตามไปดว้ย 

2)  บุคคลที่ไดรั้บความเส่ียงที่สูง (High Perceived) เม่ือใดที่การซ้ือสินคา้มีความเส่ียง 
ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงมกัหาขอ้มูลจากแหล่งข่าวสารที่เป็นกลาง หรือ จาก
แหล่งขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพือ่น ญาติ หรือคนรู้จกั เพือ่นาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัสินคา้หรือการ
บริการดงักล่าว ยิง่สินคา้มีความเส่ียงสูงมาก การแสวงหาขอ้มูลก็จะมากขึ้นตามไปดว้ย 

3)  บุคคลเก่ียวพนักบัสินคา้ในระดบัตํ่า (Little Product-Knowledge and Experience) 
เม่ือบุคคลไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ จึงแสวงหาขอ้มูลเพื่อให้ทราบขอ้มูลของสินคา้ ซ้ึงถา้หาก 
บุคคลมีประสบการณ์เก่ียวกับสินคา้หน่ึงแล้ว การแสวงหาขอ้มูลจะน้อยลง เพราะบุคคลที่เคยมี
ประสบการณ์จะทราบวิธีในการแสวงหาขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงถา้หากบุคคลมี
ประสบการณ์กบัสินคา้ดา้นลบในอดีต บุคคลอาจจะหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการนั้นเพิ่มเติม
หรือหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อ่ืนแทน 

4)  ความกดดนัเร่ืองเวลาน้อย (Less Time Pressure) มีความกดดนัในเร่ืองเวลาการ
ตดัสินใจ จะกระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาขอ้มูล ถา้หากบุคคลมีเวลาว่างมาก ก็จะแสวงหาขอ้มูลมาก
ขึ้น ซ่ึงปัจจยัเร่ืองเวลา มกัเกิดขึ้นกบับุคคลที่มีความเก่ียวพนัสูงมากกวา่การเก่ียวพนัตํ่า 

5)  การมีเป้าหมายที่ชดัเจน (Clear Goals) การที่บุคคลทราบว่าตนนั้นตอ้งการอะไร 
การแสวงหาขอ้มูลก็จะเพิม่ขึ้น การที่มีเป้าหมายที่ชดัเจนจะเป็นตวักาํหนดให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล
เฉพาะเจาะจงของคุณสมบติัต่าง ๆ ของสินคา้ 

6)  ราคาสินคา้สูง (High Price) เม่ือราคาสินคา้และบริการสูงขึ้น การแสวงหาขอ้มูล 
ก็จะมีมากขึ้นตาม ราคาสินคา้ที่แพงขึ้น หมายถึง ประโยชน์ที่บุคคลจะไดรั้บจากการแสวงหาขอ้มูล
ก็จะมีมากขึ้นตามไปดว้ย ดึงนั้นบุคคลจึงมีแนวโนม้ที่จะพยายามหาขอ้มูลของสินคา้นั้น ๆ  
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7)  ความแตกต่างของสินคา้ที่มีมากขึ้น (More Product Differences) ความตอ้งการ
แสวงหาขอ้มูลมกัจะเกิดขึ้นเม่ือมีความหลากหลายระหว่างตราสินคา้ เม่ือความต่างของสินคา้มาก
ขึ้น จาํนวนการแสวงหาขอ้มูลก็เพิม่ขึ้น 

8)  ค่าใชจ่้ายการแสวงหาขอ้มูล (Monetary and Nonmonetary Costs) การแสวงหา
ขอ้มูลบุคคลตอ้งเสียคา้ใชจ่้ายแรกคือเงิน ที่ตอ้งใชไ้ปดูสินคา้หลาย ๆ ร้าน ค่าใชจ่้ายที่สองคือ เวลาที่
ตอ้งเสียไป เช่น เวลาในการเดินทาง ซ่ึงบุคคลจะจะชัง่นํ้ าหนักเวลาที่ใชใ้นการแสวงหาขอ้มูลกับ
ตวัเลือกต่าง ๆ เช่น การทาํธุระส่วนตวัอ่ืน และค่าใชจ่้ายที่สามคือ ค่าใชจ่้ายในเร่ืองจิตวทิยา เช่น การ
แสวงหาขอ้มูลอาจไม่เป็นที่พอใจของบุคคลที่ไม่ช่ืนชอบการเลือกซ้ือสินคา้ 

นอกจากน้ี Solomon (2013) ไดเ้สนอความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู้ความชาํนาญของสินคา้มี
ผลต่อการแสวงหาขา้มูลข่าวสาร ตามแผนภาพดงัต่อไปน้ี 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปริมาณการแสวงหาขอ้มูลกบัความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 
แหล่งที่มา:  Solomon, 2013. 
 

จากแผนภาพสรุปไดว้า่ ผูท้ี่แสวงหาความรู้มากที่สุดคือผูท้ี่มีความรู้พอสมควร ซ่ึงไม่ใชผู้มี้
ความรู้นอ้ยอยา่งที่หลายคนเขา้ใจ ผูท้ี่มีความรู้และมีความชาํนานมากนั้นยอ่มรู้ไดว้่าขอ้มูลใดที่จะมี
ประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของตน จึงเลือกแสวงหาขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง แทนการ
แสวงหาขอ้มูลไปเร่ือย ๆ ส่วนผูท้ี่มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้น้อยมกัเช่ือในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน
มากกวา่ หรืออาจใหค้วามสาํคญักบัคุณสมบติัในดา้นอ่ืน ๆ ของสินคา้มากกว่า ยกตวัอยา่งเช่น ดา้น
ราคา หรือ ตราสินคา้ เช่น เลือกสินคา้ที่มีราคาตํ่ากวา่ หรือเลือกซ้ือสินที่มีความคุน้เคยและสินคา้ที่มี
ช่ือเสียง แทนการหาขอ้มูลเพิม่เติมในสินคา้ประเภทเดียวกนั (นฤมล เพิม่ชีวติ, 2552)  
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 ในส่วนของงานวิจยัดา้นการท่องเที่ยว Giteson and Crompton (1983, as cited in Sparks & 
Tideswell, 2003) พบว่า นอกจากระดับการแสวงหาขอ้มูลจะถูกกาํหนดโดยนักท่องเที่ยวแลว้ ยงั
พบวา่มีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัระยะทางไปยงัจุดหมาย โดยที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางห่างไกล
จากถ่ินที่อยู่อาศยั จะมีระดับการแสวงหาขอ้มูลในช่วงการวางแผนท่องเที่ยวสูงกว่าผูท้ี่เดินทาง
ท่องเที่ยวใกล ้ๆ กบัถ่ินที่อยูอ่าศยั และยงัเสนอความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวจะแสวงหาขอ้มูลอยา่ง
เตม็ที่ เม่ือสถานที่ที่จะไปนั้นเป็นสถานที่ที่ตนไม่คุน้เคย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษานักท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยของ ฐปนี สุวรรณฉัตรชยั (2542) ศึกษาเร่ืองการแสวงหาข่าวสาร การใชป้ระโยชน์ 
และความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อข่าวสารของศูนยส่์งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
พบวา่ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศไทยนั้น มีความรู้เก่ียวกบักรุงเทพมหานคร
มากกวา่นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จึงเป็นสาเหตุใหน้กัท่องเที่ยวชาวไทยมีการแสวงหาขอ้มูลจาก
แผน่พบั โปสเตอร์ ส่ือมวลชล หรือศูนยส่์งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนอ้ยกวา่ชาวต่างชาติ 
 

2.2.4 ประเภทของข้อมูลและรูปแบบการแสวงหาข้อมูล 
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการต่าง ๆ ที่ใชเ้พื่อสนับสนุน ความคิด ทศันคติ เพื่อการ

ประกอบการตดัสินใจซ้ือ หรือเพื่อลดความไม่แน่นอนนั้น สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ (Solomon 
2013) คือ 

1)  การแสวงหาขอ้มูลภายใน (Internal Search) คือ ขอ้มูลที่เก็บไวอ้ยูใ่นความทรงจาํ
ของบุคคล แต่ต่างกนัตามประสบการณ์ 

2)  การแสวงหาขอ้มูลภายนอก (External Search) สามารถแบ่งยอ่ยได ้2 รูปแบบ คือ 
(1)  การหาขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง (Ongoing Search) คือ การคน้หาขอ้มูลของสินคา้

และบริการที่มีความเก่ียวพนัสูงกบับุคคล ทาํให้บุคคลมีแรงจูงใจในการแสวงหาข่าวสารจากความ
ตอ้งการสินคา้และบริการที่ตนมีอยูแ่ลว้ และตอ้งการหาขอ้มูลเพิม่เติมอยูเ่สมอเพือ่ที่จะประกอบการ
ตดัสินใจ 

(2)  การหาขอ้มูลเฉพาะเจาะจง (Purchase-Specific Search) คือ การคน้หาขอ้มูล
ของสินคา้และบริการที่เก่ียวพนักบับุคคลโดยขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ซ่ึงถา้บุคคลตอ้งการซ้ือสินคา้
และบริการ ก็จะแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการนั้น ๆ เพือ่ใหก้ระบวนการตดัสินใจเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

Blackwell, Miniard, and Engel (2001) กล่าววา่การแสวงหาขอ้มูลภายนอก คือ การที่บุคคล
ไดมี้การรวมขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เม่ือบุคคลพบวา่ตนเองมีความทรงจาํไม่เพียงพอต่อ
การจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการใด ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือสินคา้และบริการนั้นเป็นการเลือกซ้ือ
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ในคร้ังแรก บุคคลยอ่มไม่มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าวดีเพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารแสวงหาขอ้มูล
ภายนอกดว้ย โดย Neal, Quester, and Hawkins (2004) ยกตวัอยา่งขอ้มูลภายนอกประกอบ ดงัน้ี 

1)  ความคิด ทศันคติ พฤติกรรม และความรู้สึกของเพือ่น และ ญาติ 
2)  ขอ้มูลที่ถูกเผยแพร่โดยผูเ้ชียวชาญในดา้นสินคา้และบริการนั้น ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูป 

แบบของหนงัสือ บทความ การติดต่อระหวา่งบุคคล เป็นตน้ 
3)  ประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

นอกจากน้ี Assael (1998) ไดก้ล่าวเพิม่เติมเก่ียวกบัรูปแบบการแสวงหาขอ้มูลภายนอกของ
บุคคลวา่เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภคกบัสินคา้ดงักล่าว ซ่ึงผูบ้ริโภค
จะใชก้ระบวนการทั้ง 4 รูปแบบในการแสวงหาขอ้มูลดงัต่อน้ี  

1)  การคน้หาขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองโดยตรง (Direct Ongoing Process) คือ รูปแบบของ
การแสวงหาขอ้มูลของบุคคลที่มีความเก่ียวพนักบัสินคา้สูง มกัมีความกระตือรือร้นในการหาขอ้มูล
ข่าวสาร อาจสมคัรเป็นสมาชิกเวบ็ไซต ์และศึกษาถึงตวัเลือกที่มีความหลากหลาย การคน้หาขอ้มูล
อยา่งต่อเน่ืองน้ี เป็นการคน้หาโดยตรงและมุ่งใหค้วามสนใจกบัสินคา้ที่มีความเฉพาะเจาะจง 

2)  การคน้หาขอ้มูลอยา่งเฉพาะเจาะจงโดยตรง (Direct Purchase-Specific Search) คือ 
รูปแบบการคน้หาขอ้มูลของบุคคลที่มีความเก่ียวพนักบัสถานการณ์ โดยการคน้หาขอ้มูลต่อเม่ือ
ตอ้งการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ซ่ึงอาจจะมีการหาขอ้มูลที่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบและ
ชัง่นํ้ าหนกัก่อนการตดัสินใจ 

3)  การคน้หาขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจงทางออ้ม (Nondirected Purchase-Specific Search) 
คือ รูปแบบการหาขอ้มูลทัว่ไปของสินคา้และบริการอยา่งกวา้ง ๆ โดยมกัหาขอ้มูลจาก เสิร์ชเอนจิน
เพื่อหาคาํที่ตอ้งก่อน ขอ้ดีของการหาขอ้มูลในลักษณะน้ีคือ มักไดข้อ้มูลแบบกวา้ง ๆ เป็นความรู้
เบื้องตน้ก่อน ซ่ึงช่วยให้บุคคลกาํหนดคุณสมบติัที่สาํคญัที่สุดของสินคา้ และกาํหนดตวัเลือกของ
ตราสินคา้และราคาได ้

4)  การคน้หาขอ้มูลที่ไม่กระตือรือร้น (Passive Acquisition of Information) คือ การ
ที่บุคคลไม่มีความเก่ียวพนักบัสินคา้ ไม่คน้หาขอ้มูล และมกัจะไดรั้บขอ้มูลแบบผา่น ๆ ในกรณีของ
สินคา้ที่มีความเก่ียวพนัตํ่า โดยจะไม่รวบรวมขอ้มูลอยา่กระตือรือร้น และมกัตามลิงคข์องเวบ็ไซต์
ไปเร่ือย ๆ โดยไม่คน้หาจากเวบ็ไซตโ์ดยตรง 

นอกจากการแสวงหาขอ้มูลภายนอกแล้ว Hanna and Wozniak (2001) ได้กล่าวว่า การ
แสวงหาขอ้มูลภายในนั้นเกิดขึ้นภายในสมองของผูบ้ริโภค จากการการดึงเอาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
และบริการซ่ึงเก็บอยูใ่นความทรงจาํระยะยาวออกมา ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวนั้นอาจมาจากประสบการณ์ 
ขอ้ความโฆษณา หรือขอ้มูลจากการพดูคุยกบัญาติหรือเพือ่นในอดีตทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
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การที่บุคคลจดจาํวธีิแกไ้ขปัญหาในอดีตไวใ้นความทรงจาํ เพือ่ที่จะนาํไปใชใ้นอนาคต โดย
ไม่จาํเป็นตอ้งหาแสวงขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน และไม่ตอ้งการการเปรียบเทียบหรือประเมินทางเลือ 
ยกตวัอย่างเช่น ถา้มีตราสินคา้หรือร้านคา้ที่สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นคร้ังก่อนได ้ก็จะเลือกตรา
สินคา้หรือร้านคา้นั้น ๆ โดยไม่ตอ้งแสวงหาขอ้มูลเพิ่มอีก (Neal, Quester, & Hawkins, 2004)  
มีความสอดคลอ้งกบั Blackwell, Miniard, and Engel (2001) ที่ว่าบุคคลจะไวว้างใจในการแสวงหา
ขอ้มูลภายในเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ ับความสามารถในการระลึกได้ของบุคคล รวมทั้งปริมาณของ
ขอ้มูลที่มีอยู่นั้นเพียงพอจะทาํมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ หากเพียงพอแล้วความจาํเป็นในการ
แสวงหาขอ้มูลจากภายนอกก็จะลดลงไปดว้ย และเม่ือนาํมาพิจารณากบัการท่องเที่ยวพบว่า การ
แสวงหาขอ้มูลภายในถือว่ามีความสําคัญอย่างมากทั้ งกับตวันักท่องเที่ยวและผูท้ี่เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวแต่ละคร้ังก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับ
นักท่องเที่ยวทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซ่ึงจะเก็บอยู่ในความทรงจาํของนักท่องเที่ยวตลอดไป ซ่ึง
ประสบการที่ดีนั้นไม่เพียงแต่เพิ่มความช่ืนชอบในตวับุคคล แต่ยงักระจายประสบการณ์และความ
ประทบัใจที่ตนไดรั้บจะส่งต่อไปยงัเพือ่น ญาติและคนรู้จกัอีกมากมาย ดงันั้นผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจึง
จะตอ้งพยายามจดัเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทบัใจ ให้นักท่องเที่ยวไดรั้บ
ความทรงจาํที่ดีกลบัไป เพราะทราบดีว่าเคร่ืองมือทางการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โบรชวัร์หรือ
เว็บไซต์ ซ่ึงแม้จะถูกออกแบบมาอย่างดีเพียงใด ก็ยงัไม่สามารถชักจูงนักท่องเที่ยวได้ หาก
นกัท่องเที่ยวไดรั้บประสบการณ์ที่ไม่ดีจากสถานที่นั้นมาก่อน (Sparks & Tideswell, 2003) 

นอกจากน้ี Sparks and Tidewell (2003) กล่าวว่า การที่นักท่องเที่ยวจะรู้จกัแหล่งท่องเที่ยว 
ไม่ไดม้าจากความรู้หรือประสบการณ์เท่านั้น แต่เกิดจากการเตรียมการของแหล่งขอ้มูลภายนอก
ดว้ย ทั้งในดา้นขอ้มูลที่ให้ความน่าสนใจ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว แพก็เกจท่องเที่ยว ราคาที่
สมเหตุสมผล เป็นส่วนหน่ึงที่ทาํให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ ทั้งน้ีบริษทันาํเที่ยว สายการบิน 
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรมีการเตรียมการของขอ้มูลที่จะเป็นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเพิม่โอกาสในการท่องเที่ยวใหสู้งขึ้น 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือสินค้า 
 

ผูว้ิจยัดาํเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิดเก่ียวกับ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ โดยมีการนาํเสนอประเด็นที่สาํคญั ดงัน้ี 

2.3.1  ความหมายหรือคาํนิยามศพัทค์วามตั้งใจซ้ือสินคา้ 
2.3.2  แนวคิดทฤษฎีความตั้งใจซ้ือสินคา้ 

 
2.3.1 ความหมายหรือค านิยามศัพท์ความต้ังใจซ้ือสินค้า 
Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) กล่าวว่าความตั้งใจซ้ือคือ การเลือกและการ

แสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงไดก้ล่าวว่าความตั้งใจซ้ือนั้นเป็น
มิติหน่ึงที่สามารถแสดงถึงความจงรักภกัดี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2540, น. 72) ไดใ้ห้ความหมายความตั้งใจซ้ือสินคา้คือ การความตั้งใจ
หรือแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้   

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546, น. 72) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือคือ การที่
บุคคลไดป้ระเมินตราสินคา้และการใชบ้ริการแลว้ เกิดความพึงพอใจและทศันคติที่ดีในตราสินคา้
และบริการนั้นจนเกิดพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า โดยเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากตราสินคา้เดิมเป็น
อยา่งแรก 

กล่าวไดว้า่ ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง การที่บุคคลไดป้ระเมินสินคา้และบริการใดบริการหน่ึง 
และมีแนวโนม้ปรารถนาที่จะซ้ือสินคา้ดงักล่าว 

 
2.3.2 แนวคดิเกี่ยวกับความต้ังใจซ้ือสินค้า (Purchase Intention) 
จากการศึกษาเก่ียวกบัการแสวงหาขอ้มูล และความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค พบวา่ การ

แสวงหาขอ้มูลข่าวสารเป็นปัจจยัที่ช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ Solomon (2013) กล่าว
วา่ การบวนการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้มีกระบวนการที่ซบัซอ้นรวมทั้งมีความเส่ียงสูง ผูบ้ริโภค
จะคน้หาขอ้มูลข่าวสารใหไ้ดม้ากที่สุด ทั้งจากความทรงจาํของตนเองและจากแหล่งขอ้มูลภายนอก
หลายแหล่งก่อนจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงพบวา่มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐิติพร ปิยะพงษก์ุล 
(2556) ที่วา่ การแสวงหาข่าวสารกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมีความสมัพนัธก์นั การแสวง 
หาขอ้มูล ถือเป็นตวัช่วยเพือ่ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ การหาขอ้มูลก่อนการซ้ือและระดบัความ
ตอ้งการซ้ือเป็นผลทาํใหเ้กิดการแสวงหาขอ้มูล ซ่ึงกล่าวไดว้า่การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการใด ๆ 
ถือเป็นตวักาํหนดใหผู้บ้ริโภคแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร  
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อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546, น. 164) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นขั้นตอน
ที่อยูร่ะหว่างขั้นตอนการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือ โดยอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยทัว่ไปการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัเลือกซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ที่ตน
ช่ืนชอบมากที่สุด แต่มีปัจจยั 2 ประการระหวา่งความตั้งใจซ้ือและการตดัสินใจซ้ือดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 2.3  ขั้นตอนระหวา่งการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจ 
แหล่งที่มา:  อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2546, น. 164. 
 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่า การประเมินทางเลือกคือการที่
ผูบ้ริโภคไดเ้สาะแสวงหาข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ และใชข้่าวสารนั้น ๆ ในการเลือกสรรตรายีห่้อ  
โดยที่ผูบ้ริโภคจะจดัลาํดบัความชอบของตราสินคา้และสร้างความตั้งใจซ้ือขึ้น ซ่ึงมีปัจจยัที่ขดัขวาง
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคคือ ทศันคติของบุคคลอ่ืนและปัจจยัทางสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด  
ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจจะสร้างความตั้งใจซ้ือจากโดยอา้งอิงจากปัจจยัต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น รายไดท้ี่คาดว่า
จะไดรั้บ ราคาที่คาดหมาย และคุณประโยชน์ของสินคา้และบริการที่คาดว่าจะไดรั้บ ซ่ึงสรุปไดว้่า 
ก่อนที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคจะมีความตั้งใจซ้ือก่อน และความตั้งใจ
ซ้ือนั้นยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่าง ๆ  
 นอกจากน้ี Zeithaml et al. (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือนั้นเป็นการเลือกแสดงถึงการ
เลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงกล่าวไดว้่าความตั้งใจซ้ือนั้นถือเป็นมิติหน่ึงที่
สามารถแสดงถึงความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อสินคา้และบริการซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 มิต ิ
ดงัต่อไปน้ี 
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มิติที่ 1  ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การที่ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการ หรือ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคได ้

มิติที่ 2  พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ เม่ือผูบ้ริโภค
พูดถึงแต่ในเร่ืองที่ดีของผลิตภณัฑ์ นอกจากนั้นยงัแนะนําและบอกต่อถึงขอ้ดีของผลิตภณัฑใ์ห้
ผูบ้ริโภคท่านอ่ืนเกิดความสนใจในสินคา้และบริการซ่ึงส่ิงน้ีสามารถนาํมาวิเคราะห์ในเร่ืองความ
จงรักภกัดีของผูบ้ริโภคได ้

มิติที่ 3  ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ เม่ือใดที่สินคา้และ
บริการมีการปรับราคาที่สูงขึ้น ซ่ึงผูบ้ริโภคยงัยนิดีที่จ่ายเงินและไม่มีปัญหาในการขึ้นราคาสินคา้นั้น ๆ  
ส่วนน้ีจึงวดัได้ถึงพฤติกรรมและความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค ว่าถ้าหากมีการขึ้นราคาสินคา้และ
บริการ ผูบ้ริโภคยงัเลือกสินคา้น้ีอยูห่รือเลือกส่ิงอ่ืนมาทดแทน 

มิติที่ 4  พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรียนเม่ือไม่
พอใจต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงการร้องเรียนนั้นอาจเป็นการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงในส่วนน้ี
สามารถวดัไดถึ้งการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 
 การศึกษาในเร่ืองของการรับรู้ความน่าเช่ือถือ พบวา่การรับรู้ความน่าเช่ือถือส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือที่ว่า การส่ือสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการใน
อนาคต ซ่ึงมีหลากหลายงานวจิยัที่กล่าววา่ การส่ือสารแบบบอกต่อนั้นถือเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ เช่น งานวิจยัของ Yi-Wen and Yi-Feng (2012) พบว่า
การรับรู้ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริโภคในดา้นประสบการณ์มีผลมากที่สุดในการรับรู้ความน่าเช่ือถือ
แบบปากต่อปากที่บอกต่อกนัผา่นอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ และนอกจากน้ียงัพบว่า
ความตั้งใจซ้ือนั้นเกิดจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคโดยตรงดว้ย ซ่ึงงานวิจยัของ Fitzsimon and 
Morwitz (1996) พบวา่ความตั้งใจซ้ือสินคา้จะขึ้นอยูก่บัประสบการณ์การใชสิ้นคา้และบริการและ
ทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงได้ยกตวัอย่างว่า ถ้าผูบ้ริโภคที่ใชร้ถยนต์ยีห่้อใดยีห่้อหน่ึงอยู่แล้ว เม่ือมี
ความตอ้งการเปล่ียนรถใหม่ ก็จะเลือกรถยนตย์ีห่อ้เดิมที่ตนเคยใช ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทศัคติที่ดีต่อ
สินคา้ ซ่ึงแตกต่างกบัผูท้ี่ไม่ใชร้ถยนต ์เพราะผูบ้ริโภคที่ไม่เคยใชร้ถยนต ์เม่ือมีความตอ้งการซ้ือ ก็จะ
เลือกตราสินคา้ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด เพราะจะไม่เกิดความเส่ียงในการเลือกซ้ือสินคา้ 
ซ่ึงเม่ือเกิดความเส่ียงและความไม่แน่นอนผูบ้ริโภคจึงเลือกแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
แหล่งข่าวส่วนบุคคล ส่ือสาธารณะ เป็นตน้ เพือ่การประเมินทางเลือก และสร้างความตั้งใจซ้ือ และ
ตดัสินใจซ้ือจากตราสินคา้ที่เส่ียงน้อยและชอบที่สุด สอดคลอ้ง Solomon (2013) ที่กล่าวว่า เม่ือ
กระบวนการตดัสินใจมีความซับซ้อนและมีความเส่ียงสูง ผูบ้ริโภคจะเลือกแสวงหาขอ้มูลอย่าง



39 

ตั้งใจจากแหล่งต่าง ๆ ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ทั้งจากความทรงจาํของตนเองและจากขอ้มูล
ภายนอก เพือ่ลดความไม่แน่นอนและความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัดา้นการ
ท่องเที่ยวของ นฤมล เพิ่มชีวิต (2552) ศึกษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ และความเช่ือถือ
ในขอ้มูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์ที่ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน การศึกษาพบว่า ผูท้ี่ต ั้ง
ใจเดินทางท่องเที่ยวและยงัไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว จะมีการ
แสวงหาขอ้มูลเพื่อลดความไม่แน่นอนและสนับสนุนการตดัสินใจซ้ือทางการท่องเที่ยว ซ่ึงจะ
แสวงหาขอ้มูลอยูเ่สมอ โดยส่ือที่เลือกใชค้ือส่ือออนไลน์และเป็นส่ือที่ผูบ้ริโภคสร้างเอง ยกตวัอยา่ง
เช่น ขอ้มูลการท่องเที่ยวที่มาจากบุคคลอ่ืนที่เคยใชสิ้นคา้และบริการที่ผูแ้สวงหาขอ้มูลสนใจ 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือใหม่ 
 

ผูว้ิจยัดาํเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิดเก่ียวกับ
ส่ือใหม่ โดยมีการนาํเสนอประเด็นที่สาํคญั ดงัน้ี 

2.4.1  ความหมายหรือคาํนิยามศพัทส่ื์อใหม่ 
2.4.2  ลกัษณะส่ือใหม่ 
2.4.3  การแสวงหาขอ้มูลในส่ือใหม่ 

 
2.4.1 ความหมายหรือค านิยามศัพท์ส่ือใหม่ 
Manovich (2001) กล่าววา่ ส่ือใหม่ถือเป็นการหลอมรวมระหว่างพฒันาการดา้นคอมพิวเตอร์

และนวตักรรมการส่ือสาร ผ่านรูปแบบส่ือใหม่ 3 ประเภท คือ รูปแบบอุปกรณ์ รูปแบบโปรแกรม
ซอฟแวร์ และรูปแบบเครือข่ายการส่ือสาร  

Burnett and Marshall (2013) กล่าววา่ ส่ือใหม่คือส่ือที่เอ้ือประโยชน์ต่อผูส่้งสารและรับสาร
สามารถทาํน้าที่ได้พร้อมกนั เป็นการส่ือสารสองทาง และนอกจากน้ีส่ือใหม่ยงัสามารถส่งสารได้
หลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรือ ขอ้ความ ไดใ้นเวลาเดียวกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยกีารส่ือสาร
ของส่ือดั้ งเดิมมารวมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีทาํให้สามารถส่ือสารได้สองทางในเวลา
เดียวกนัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2545) กล่าวว่า ส่ือใหม่หมายถึง ระบบการส่ือสารหรือช่องทางการ
ส่ือสารที่มีการเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก ไดแ้ก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) บริการระดบัเวลิตไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web: WWW) บริการขอ้มูลออนไลน์เชิงพาณิชย ์
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(Commercial Online Service) มีความสามารถเป็นส่ือประสม ซ่ึงปัจจุบนัส่ือใหม่พฒันาขึ้นอยา่ง
หลากหลาย ทั้งส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 

พรจิต สมบตัิพานิช (2547) กล่าววา่ ส่ือเป็นช่องทางนาํเสนอเน้ือหาของสาร ไปสู่ผูบ้ริโภค
ไม่วา่จะเป็นข่าว ขอ้มูล บนัเทิงหรือโฆษณา การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลย ีทาํให้รูปแบบ
ส่ือมีการพฒันาให้ดีขึ้นจากส่ือส่ิงพิมพ ์ได้มีการพฒันารูปแบบเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์คือ ส่ือวิทยุ
และส่ือโทรทศัน์ไปจนถึงการพฒันาสู่ระบบส่ืออินเทอร์เน็ต  

กล่าวไดว้า่ ส่ือใหม่ หมายถึง ส่ือที่เอ้ือประโยชน์ต่อผูส่้งสารและรับสารสามารถทาํน้าที่ได้
พร้อมกนั เป็นการส่ือสารสองทาง มีความสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถส่ง
สารไดห้ลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรือ ขอ้ความ ไดใ้นเวลาเดียวกนั 

 
2.4.2 ลักษณะส่ือใหม่ 
ขวญัฤทยั สายประดิษฐ์ (2551) กล่าวว่าลักษณะของส่ือใหม่ คือส่ือผสมผสาน สามารถ

แสดงผลไดท้ั้ง ขอ้ความ รูปภาพ และเสียง รวมไปถึงภาพเคล่ือนไหว เป็นส่ือที่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นขอ้มูลสารสนสนเทศไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา 
รวมทั้งเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสารมากที่สุด เน่ืองจากความสามารถของระบบและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ ทาํใหก้ารคน้หาขอ้มูลข่าวสาร การรวบรวมขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งการ เป็นเร่ืองง่าย ทั้งน้ี 
Flew (2008) ไดอ้ธิบายคุณสมบตัิที่สาํคญั 8 ดา้นของส่ือใหม่ ดงัน้ี 

1)  Digital คือ ความสามารถในการเก็บระบบขอ้มูลเป็นตวัเลข ในการสร้างขอ้มูล 
การจดัเก็บ รวมไปถึงการรับ-ส่งขอ้มูล โดยไม่ตอ้งผา่นระบบฐานเลขสอง ซ่ึงแตกต่างจากระบบเดิม 
คือ Analog ที่ตอ้งใชค้วามต่อเน่ืองของขอ้มูลในการทาํงาน 

2)  Computerized คือ การบริหารจดัการผา่นระบบคอมพวิเตอร์ ที่จะตอ้งอาศยัการ
สร้างและแปลค่าขอ้มูลดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ ซ่ึงมีพื้นฐานอยูบ่นการทาํงานของระบบดิจิทลั 

3)  Manipulated คือ ความเท่าเทียมกนัของเทคโนโลย ีผูใ้ชทุ้กคนจะสามารถสร้าง 
ออกแบบ บริหารจดัการขอ้มูลได ้รวมไปถึงผูรั้บสารที่สามารถแสดงความคิดเห็นไดด้้วยตนเอง 
เป็นผูส้ร้างสารไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงส่งสารไปผูอ่ื้น กลายเป็นผูส่้งและผูรั้บสารในเวลาเดียวกนั 

4)  Networkable คือ ความสามารถในการติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

5)  Interactive คือ คุณสมบตัิของผูใ้ชง้านที่สามารถโตต้อบไดท้นัที สามารถโอน
ถ่ายขอ้มูลดว้ยความรวดเร็ว จนสามารถทาํใหผู้ท้ี่ใชง้านส่ือสารกนัไดเ้หมือนอยูใ่นสถานที่เดียวกนั 
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6)  Dense คือ ความสามารถในการรองรับต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย และผูใ้ชง้านที่มี
จาํนวนมาก รองรับการสร้างสงัคมเครือข่ายรวมไปถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูล สามารถบริหารจดัการ
ความหนาแน่นของขอ้มูลจาํนวนมากได ้

7)  Compressible คือ ความสามารถในการบีบอดัของขอ้มูลที่มีจาํนวนมากซ่ึงอยูใ่น
รูปแบบตวัเลข ซ่ึงช่วยประหยดัพื้นที่จดัเก็บขอ้มูล กล่าวคือ สามารถรองรับขอ้มูลจาํนวนมากมาย
มหาศาลไดอ้ยา่งไม่จาํกดั 

8)  Impartial คือ ความเป็นกลาง และความเท่าเทียมในการใชง้าน ทุกคนสามารถ
สร้างเน้ือหาที่ตนตอ้งการ ซ่ึงทุกคนสามารถมีบทบาทในการส่ือสารอยา่งเท่าเทียม 

นอกจากน้ี Wertime and Fenwick (2008) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ (New Media) และ
การตลาดดิจิทลั และนิยามส่ือใหม่วา่หมายถึง เน้ือหา (Content) ที่อยูใ่นรูปแบบดิจิทลั โดยลกัษณะ
สาํคญัของเน้ือหาอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั ประกอบดว้ย ‚อิสระ 5 ประการ‛ (5 Freedoms) ไดแ้ก่ 

1)  อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นเวลา (Freedom from Scheduling) เน้ือหาที่อยูใ่นรูปแบบ 
ดิจิทลั ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารไดใ้นเวลาที่ตนตอ้งการ และไม่จาํเป็นตอ้งชม
เน้ือหาต่าง ๆ ตามเวลาที่กาํหนด 

2)  อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เน้ือหา
ในรูปแบบดิจิทลัเป็นเน้ือหาที่รับขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็วทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกรับ หรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได ้แลว้แต่ความตอ้งการของบุคคลแต่ละคน 

3)  อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นขนาด (Freedom to Scale) การมีเน้ือหาที่สามารถยอ่หรือ
ปรับขยายขนาดหรือเครือข่ายได ้เช่น การปรับเน้ือหาให้เหมาะสมสาํหรับการเผยแพร่ทัว่โลก หรือ
ปรับใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได ้

4)  อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นรูปแบบ (Freedom from Formats) เน้ือหาแบบดิจิทลัไม่
จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบหรือมีลกัษณะที่ตายตวัเหมือนกบัส่ือดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทาง
โทรทศัน์ถูกกาํหนดวา่ตอ้งมีความยาว 30 วนิาที ส่ือส่ิงพมิพต์อ้งมีคร่ึงหน้าหรือเต็มหน้าเป็นตน้ แต่
ส่ือดิจิทลั เช่น ไฟลว์ดีิโอภาพที่ถ่ายจากกลอ้งในโทรศพัทมื์อถือแลว้นาํลงไปไวใ้นเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมี
ความยาวก่ีวนิาที หรือมีความละเอียดของไฟลเ์ป็นเท่าไหร่ก็ได ้เป็นตน้ 

5)  อิสระจากยคุนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยคุนกับริโภคริเร่ิมสร้าง และควบคุม
เน้ือหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ดว้ยพฒันา
เทคโนโลยดิีจิทลั ทาํให้เจา้ของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือไดเ้หมือนอดีต เน้ือหาที่
พบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเวบ็ไซตข์องยทููบ (YouTube) และส่ือผสมใหม่ ๆ อาจจะ
สร้างสรรคจ์ากผูบ้ริโภคคนใดก็ได ้เกิดเป็นเน้ือหาที่สร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer-Created Content) 
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หรือเป็นคาํพูดแบบปากต่อปากฉบบัออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ที่แพร่กระจายไปอยา่ง
รวดเร็ว 

McQuail (1994) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่จะมีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ ที่มีช่องทาง
การส่ือสารคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกนัตามประเภทของการใช้งาน เน้ือหา และบริบท ทาํให้
สามารถแบ่งประเภทของการใชง้านในส่ือใหม่ ไดแ้ก่ 

1)  ส่ือเพือ่การส่ือสารระหวา่งบุคคล หมายถึง ส่ือช่วยใหก้ารส่ือสารระหว่างบุคคล
สะดวก รวดเร็ว ไดแ้ก่ 

(1)  อีเมล ์คือ จดหมาย ที่ใชรั้บส่งกนัโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่ง
ใชเ้ฉพาะภายใน บางแห่งใชเ้ฉพาะภายนอกองคก์ร สาํหรับเครือข่ายคอมพวิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลกคืออินเทอร์เน็ต การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพข์อ้ความในโปรแกรมเวิร์ด (Microsoft 
Word) จากนั้นก็คลิกคาํสัง่ เพือ่ส่งออกไป ประโยชน์ของอีเมล ์คือ 1) รวดเร็ว และสามารถเช่ือถือได ้
2) ประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่ง และลดการใชก้ระดาษ 3) ลดเวลาในการส่งเอกสารลง เพราะผูส่้งไม่
ตอ้งเสียเวลาไปส่งเอง หรือรอไปรษณียไ์ปส่งให้ 4) ผูส่้งสามารถส่งเอกสารไดต้ลอดเวลาไม่จาํกดั
ระยะเวลาหรือระยะทางในการส่ง ในขณะที่ผูอ่้านก็สามารถเปิดอ่านเอกสารได้ตลอดเวลา
เช่นเดียวกนั 5) สามารถส่งต่อกนัไดส้ะดวก และผูส่้งสามารถส่งใหผู้รั้บไดพ้ร้อม ๆ กนัหลายคนใน
เวลาเดียวกนั 

(2)  ระบบส่งขอ้ความ (SMS) คือ บริการส่งขอ้ความสั้น ๆ ลกัษณะการใชง้าน
จะคลา้ยกบัการส่งอีเมล ์แต่จะสามารถส่งขอ้ความไดไ้ม่เกิน 160 ตวัอกัษรผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ 
จุดเด่นของบริการ ระบบส่งขอ้ความคือ สามารถส่งไปยงัผูรั้บโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่พื้นที่ของผูรั้บจะมี
สัญญาณหรือไม่ในขณะนั้น หากทางปลายทางไม่มีสัญญาณระบบส่งขอ้ความน้ีจะเก็บขอ้มูลไว้
จนกว่าปลายทางมีสัญญาณทางระบบจึงจะทาํการส่งขอ้มูลไปในทนัที นอกจากน้ีแล้ว ระบบส่ง
ข้อความยงัสามารถส่งข้อความที่ได้รับมาต่อไปยงัหมายเลขอ่ืน ๆ ได้อย่างไม่จาํกัดอีกด้วย 
วิวฒันาการของระบบส่งข้อความเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศตะวนัตกนั้นเป็นผูพ้ฒันา
โทรศพัท์มือถือขึ้น ฉะนั้นในยุคแรก ๆ ก็จะมีแต่การส่งขอ้ความเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ถึง
กระนั้นก็ยงัมีการคิดคน้วธีิการส่งขอ้ความรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่
ในเคร่ือง มาทาํเป็นตวัการ์ตูน หน้าคนที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ (Emoticon) ทั้งน้ีระบบส่งขอ้ความมี
การพัฒนาเ ร่ือยมาจนเกิดแอพพลิเคชั่นการส่ือสารที่ผ่านตัวกลางโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ 
แอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line) เป็นตน้ 

2)  ส่ือเพือ่ปฏิสมัพนัธเ์พือ่ความเพลิดเพลิน หมายถึง ส่ือซ่ึงช่วยสร้างความบนัเทิง
และความสนุกสนานโดยผา่นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์มือถือ วดิีโอเกม  
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3)  ส่ือเพือ่คน้หาขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง ช่องทางในการคน้หาขอ้มูลข่าวสารตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ช่วยใหค้วามสะดวกในการแสวงหาข่าวสารที่ตอ้งการ ไดแ้ก่ 

(1)  เวบ็ไซต ์(Website) การบริการคน้หาขอ้มูลข่าวสารมีกาํหนดรหัสสืบคน้ที่
เรียกว่า ‚รหัสสืบคา้ URL‛ เวบ็ไซต ์ซ่ึงเปรียบเสมือนสมุดขนาดยกัษท์ี่ใชง้านได้ทนัที ยกตวัอยา่ง
เช่น เม่ือบุคคลตอ้งการสืบคน้เก่ียวกบัขอ้มูลการท่องเที่ยว ก็สามารถเขา้เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเที่ยวโดยตรง ซ่ึงในปัจจุบนัก็มีหลายเวบ็ที่ใหบ้ริการ ยกตวัอยา่ง เช่น เวบ็ไซตข์องหน่วยงานรัฐ
เช่น www.tourismthailand.org หรือ www.tat.or.th เป็นตน้ นอกจากน้ี เป็นช่องทางการส่ือสารที่
ไดรั้บความนิยมจากทุกสาํนกัข่าว เพราะมีตน้ทุนในการดาํเนินงานไม่สูงมากนักและสอดคลอ้งกบั
แนวโนม้ของคนรุ่นใหม่ที่หันไปใชเ้วลาอยูใ่นโลกออนไลน์มากขึ้น ทาํให้สาํนักข่าวเกือบทุกแห่ง
ทัว่โลก ทั้งหนงัสือพมิพ ์วิทย ุและโทรทศัน์ ต่างพฒันาเวบ็ไซตข์ึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
เผยแพร่ข่าวสาร รวมทั้งใชเ้ป็นส่ือกลางเช่ือมต่อกบัผูบ้ริโภคข่าว ดว้ยบริการกระดานแสดงความ
คิดเห็น (Web Board) และยงัสามารถการกดช่ืนชอบ (Like) ผา่นเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์ การพฒันา
ภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ยงัทาํให้เว็บไซต์สามารถไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อ่ืน ๆ  ได้อีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) 
และเวบ็ไซตย์งัสามารถเขา้ถึงไดจ้ากอุปกรณ์หลายประเภทที่มีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อาทิ คอมพวิเตอร์ทั้งแบบตั้งโตะ๊และพกพา แทบ็เล็ต และโทรศพัทเ์คล่ือนที่ประเภทสมาร์ทโฟน 

(2)  โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) บริการช่วยคน้หา 
ซ่ึงเป็นตวัช่วยในการคน้ขอ้มูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตโดยใชง้านบน WWW ดว้ยหัวเร่ืองสาํคญัใน
การคน้หาขอ้มูล ทั้งน้ีโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตที่ไดรั้บความนิยมมากในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ กูเกิล (Google) 

4)  ส่ือเพื่อการมีส่วนร่วม หมายถึง ส่ือที่เกิดจากการพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้กลายเป็น 
WEB 2.0 ซ่ึงเกิดขึ้นมาประมาณ ปี พ.ศ. 2547 โดยที่ผูใ้ชป้ลายทางไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่ผูเ้สพข่าวสาร
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ผูใ้ชป้ลายทางที่เรียกดูเวบ็ไซต์จะสามารถทาํอะไรไดม้ากขึ้น ซ่ึงถือเป็น
การเปล่ียนแปลงบทบาทของการเป็นผูรั้บสารเพียงอยา่งเดียว ในการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารหรือ
ความรู้ที่ตวัเองมีอยูใ่ห้มีส่วนร่วมในการออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ย โดยให้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลางแทน เช่น 
บล็อก (Blog) ส่ือในกลุ่มน้ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแบ่งปันเน้ือหา และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร รวม
ไปถึงความคิดและประสบการณ์ การสร้างความสัมพนัธ์ การส่ือสารจากอินเทอร์เน็ต ส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
เน่ืองจากสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูใ้ชไ้วไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นส่ือกลางใน
การแบ่งปันเน้ือหาแบบมลัติมีเดียไดจ้ากอุปกรณ์ส่ือสารใกลต้วั เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นตน้ 
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ส่ือสงัคมออนไลน์ที่ไดรั้บ ความนิยม เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยทููบ (YouTube), 
เป็นตน้ ผลการสาํรวจ ณ พ.ศ. 2556 พบวา่ ทัว่โลกมีสมาชิกเฟซบุก๊ทั้งหมด 1,000 ลา้นบญัชี สมาชิก
กูเกิลพลสั 235 ลา้นบญัชี สมาชิกทวติเตอร์มากกว่า 200 ลา้นบญัชี สมาชิกลิงเคดอิน 160 ลา้นบญัชี 
และสมาชิกพนิเทอเรสต ์10.4 ลา้นบญัชี 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้กล่าวไดว้า่ ส่ือใหม่เป็นส่ือที่มีความสามารถหลากหลายและมีลกัษณะ
เฉพาะตวั รวมไปถึงมีลกัษณะผสมผสาน เกิดการหลอมรวมส่ือและเคร่ืองมือในการเขา้ถึงส่ือใหม่
อย่างหลากหลาย เช่น แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโทรศัพท์เคล่ือนที่  เป็นต้น  
Jenkins (2006) ไดก้ล่าวว่า ยคุปัจจุบนัเป็นยคุของการหลอมรวมส่ือหลาย ๆ แพลตฟอร์ม เพราะ
ไดรั้บความร่วมมือจากอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ เช่น เราสามารถหาข่าวหนังสือพิมพอ่์านไดจ้าก
อินเทอร์เน็ต สามารถฟังเพลงรวมถึงดูหนังไดบ้นอินเทอร์เน็ต เราสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
จากโทรศพัทมื์อถือ สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากมือถือของตนเอง ที่กล่าวมาถือเป็นลกัษณะ
สาํคญัของส่ือใหม่ ซ่ึงทาํใหส่ื้อใหม่ เป็นส่ือที่ถือวา่สาํคญัในปัจจุบนัและมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย  
 

2.4.3 การแสวงหาข้อมูลในส่ือใหม่ 
ตามที่กล่าวมาว่า ส่ือใหม่ คือส่ือที่มีการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางที่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อผูรั้บและผูส่้งสาร สามารถส่ือสารไดส้องทางในเวลาเดียวกนัรวมไปถึงสามารถส่ง
สารไดห้ลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรือ ขอ้ความ ไดใ้นเวลาเดียวกนั ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตของคน
ในสงัคมปัจจุบญัเปล่ียนไปมาก โดยเฉพาะชีวติการทาํงาน ทาํใหค้นทาํงานจาํเป็นตอ้งใชส่ื้อใหม่ใน
การทาํงานและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว เช่น การคา้หาขอ้มูลผ่าน 
กูเกิลแทนที่จะไปห้องสมุด ส่งขอ้มูลผ่านอีเมล์แทนการใชไ้ปรษณีย ์เพราะเหตุน้ีจึงมีผูใ้ชส่ื้อใหม่
เพิม่ขึ้นทุกปี ทั้งน้ีมีการศึกษาเก่ียวกบัส่ือใหม่ ของพชันี เชยจรรยา (2558ก) ศึกษาความสัมพนัธ์ของ
แต่ละรูปแบบการใชชี้วติกบัความถ่ีในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์และการรับรู้ประโยชน์จากส่ือ
สังคมออนไลน์ พบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กับกับการรับรู้ประโยชน์จากส่ือ
สังคมออนไลน์ และกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ในระดบัสูงมาก ซ่ึงไดแ้ก่ 
การรับรู้วา่อินเทอร์เน็ตช่วยใหก้ารทาํงานงานขึ้นเป็นอนัดบัแรก ช่วยคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อการประกอบ
วิชาชีพเป็นลําดับที่สอง ช่วยในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน ๆ และช่วยในเร่ืองความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และทาํใหรู้้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรตามลาํดบั เหตุเน่ืองมาจากส่ือสังคมหรือส่ือ
ใหม่สะดวก รวดเร็ว และยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัแบบปัจเจกชนคนเมือง
และคนวยัทาํงานอยา่งมาก 
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และนอกจากน้ี Rogers (1983, อา้งถึงใน กาญจณา แกว้เทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555) ได้
กล่าววา่เทคโนโลยกีารส่ือสารถือเป็นปัจจยัสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสังคม ซ่ึงคุณลกัษณะสาํคญั
ของส่ือใหม่ส่งผลไปถึงพฤติกรรมของบุคคล ทั้งน้ีเม่ือเช่ือมโยงกบัการแสวงหาข่าวสารพบส่ือใหม่
เป็นส่ือที่ช่วยให้การแสวงหาข่าวสารของบุคคลเป็นไปไดต้ามความตอ้งการ บุคคลมีอิสระในการ
คน้หาขอ้มูลข่าวสารได้อยา่งรวดเร็ว เลือกข่าวสารในแบบเฉพาะเจาะจง และเลือกได้ตามความ
สะดวกของแต่ละคนไม่จาํกัดเวลา มีงานวิจยัของ ศรีหญิง ศรีคชา (2544) ที่ศึกษาการแสวงหา
ข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศไทยบนส่ืออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
การเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ่แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เหตุผลหลกัเน่ืองจากความง่ายในการ
เขา้ถึง และรูปแบบที่มีความน่าสนใจในการแสวงหาขอ้มูล รองลงมาคือ ความละเอียด ความ
ครบถว้นของขอ้มูล และพบวา่มีส่วนนอ้ยมากของนักศึกษาที่ไม่เคยใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหา
ขอ้มูล สอดคลอ้งกบั นฤมล เพิ่มชีวิต (2552) ศึกษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ และความ
เช่ือถือในขอ้มูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์ที่ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน การศึกษาพบว่า 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชส่ื้อใหม่เป็นอนัดบัแรกในการคน้หาข่าวสารการท่องเที่ยว และขณะที่ส่ือ
กระแสหลกัอยา่งวทิย ุโทรทศัน์กลบัมีการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวน้อยมาก เพราะการส่ือสาร
ผา่นส่ือใหม่เปนการส่ือสารสองทาง ง่ายต่อการสอบถามพูดคุย โตต้อบกบับุคคลอ่ืนในประเด็นที่
ตนตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

ในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือใหม่ กล่าวไดว้า่ผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลข่าวสารที่ตนตอ้งการ 
และเลือกปฎิเสธข่าวสารที่สนไม่สนใจ ทั้งน้ีส่ือใหม่ไม่มีขีดจาํกดัในการคน้หาขอ้มูลข่าวสารรวมทั้ง
สารมารถควบคุมขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งการได้มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ ผูรั้บสารสามารถแสวงหาขอ้มูล
ข่าวสารไดต้ามความพึงพอใจของตน หรือม่ือไดรั้บข่าวสารที่พึงพอใจแลว้ ยงัสามารถนาํข่าวสาร
ไปพดูคุยกบับุคคลที่ตนตอ้งการส่ือสารไดผ้า่นส่ือใหม่ไดอี้กดว้ย (ปิยนุช ธญัญอนนัตผ์ล, 2546) 

ทั้งน้ีจากที่กล่าวมาขา้วตน้เก่ียวกบัส่ือใหม่กล่าวไดว้่า ส่ือใหม่เป็นส่ือที่มีความสาํคญัในยคุ
ปัจจุบัน และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซ่ึงการแสวงหาข่าวสารเพื่อให้ได้รับข่าวสารตามที่
ตอ้งการนั้น ส่ือใหม่เป็นทางเลือกที่สาํคญัสาํหรับการท่องเที่ยว 
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2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิดเก่ียวกับ
การท่องเที่ยว โดยมีการนาํเสนอประเด็นที่สาํคญั ดงัน้ี 

2.5.1  ความหมายหรือคาํนิยามศพัทก์ารท่องเที่ยว 
2.5.2  องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5.3  ประเภทธุรกิจการท่องเที่ยว 
2.5.4  ลกัษณะเฉพาะของสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยว 
2.5.5  มูลเหตุจูงใจท่องเที่ยว 
2.5.6  รูปแบบการท่องเที่ยว 
 
2.5.1 ความหมายหรือค านิยามศัพท์การท่องเที่ยว 
Nickerson (1996) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่บุคคลเดินทางจากแห่งหน่ึงไปยงั

อีกแห่งหน่ึงนอกเขตที่พกัอาศยั เพื่อจุดประสงค์อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากการทาํงานประจาํใน
ปัจจุบนัรวมถึงการเดินทางเพือ่ธุรกิจดว้ยและการเดินทางเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ 

Burkart and Medlik (1981, as cited in Lickorish & Jenkins, 1997) กล่าวว่า การท่องเที่ยว 
คือ การเดินทางชั่วคราวหรือการพกัแรมต่างถ่ินที่อยูอ่าศยัปกติ ด้วยเหตุผลที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบอาชีพ และตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ ปลายทาง 

World Tourism Organization: WTO องคก์ารการส่งเสริมการท่องเที่ยวทัว่โลกไดใ้ห้คาํ
จาํกดัความเก่ียวกบัการท่องเที่ยววา่ การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่เดินทางไปยงั
สถานที่หน่ึง หรือพาํนกัอยูใ่นสถานที่หน่ึง โดยสถานที่ดงักล่าวไม่ใช่สถานที่ที่เป็นสภาพแวดลอ้ม
เดิมที่บุคคลเคยอยูต่ามปกติ ซ่ึงตอ้งไม่อยูติ่ดต่อกนันานเกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผ่อน 
ธุรกิจ หรือ อ่ืน ๆ (Gonzalez & Bello, 2002) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไดอ้ธิบายความหมายของการท่องเที่ยวไวค้่อนขา้งกวา้งโดย
กล่าวว่า การท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะหมายถึง การเดินทางเพื่อความบนัเทิงและการเดินทางเพื่อ
พกัผ่อนหย่อนใจ การเดินทางท่องเที่ยวยงัรวมไปถึงการเดินทางเพื่อสัมมนา การศึกษาหาความรู้ 
การเยีย่มญาติพีน่อ้ง การติดต่อธุรกิจ นบัไดว้า่เป็นการท่องเที่ยวทั้งส้ิน (กรุณา เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา, 
2537, อา้งถึงใน สิริกาญจน์ ปรับโตวดิโจโย, 2539, น. 12) 

กล่าวไดว้า่ การนิยามความหมายของการท่องเที่ยวใหถู้กตอ้งและแม่นยาํนั้น เป็นไปไดย้าก 
เพราะความหมายของการท่องเที่ยวมีขอบเขตที่กวา้งมาก แต่เม่ือพิจารณาจากที่กล่าวมาขา้งตน้นั้น 
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พอสรุปไดว้า่ การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางดว้ยความสมคัรใจของบุคคล โดยไปพาํนกัที่ใดที่
อ่ืนเป็นการชัว่คราว มีความตั้งใจที่จะกลบั โดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การหารายได ้แต่ก่อใหเ้กิด
รายไดแ้ก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

2.5.2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบไปดว้ยหลายธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว โดย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี (ฉลองศรี พมิลสมพงศ,์ 2542)  
1)  ธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบันกัท่องเที่ยว ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจโรงแรมที่พกั 

ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจดันาํเที่ยว 
2)  ธุรกิจที่สนบัสนุนการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวไดรั้บความสะดวก 

สบายในการท่องเที่ยวมากขึ้น ยกตวัอย่างเช่น ธุรกิจกิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจเพื่อความบนัเทิง 
ธุรกิจสินคา้ที่ระลึก 

3)  ธุรกิจการคา้และบริการอ่ืน ๆ โดยบริการทั้งนกัท่องเที่ยวรวมถึงลูกคา้ทัว่ไปเพื่อให ้
นกัท่องเที่ยวไดรั้บการบริการที่ครบสมบูรณ์ สะดวกสบายในการท่องเที่ยวมากขึ้น ยกตวัอยา่งเช่น 
ร้านขายของชาํ ร้านขายขายเส้ือผา้ ร้านขายอุปกรณ์ปีนเขา ธุรกิจบริการนํ้ ามนั ธุรกิจรักษาพยาบาล 
เป็นตน้ 

4)  การพฒันาการท่องเที่ยวและการวิจยัในดา้นการท่องเที่ยว เพื่อการส่งเสริมรวมถึง
พฒันาการท่องเที่ยว การวิจยัเพื่อพฒันาตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พฒันาบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  

 
2.5.3 ประเภทของธุรกิจการท่องเที่ยว 
การจาํแนกประเภทของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สามารถจาํแนกได้หลายวิธีดังต่อไปน้ี

(ฉลองศรี พมิลสมพงศ,์ 2542) 
1)  การจาํแนกประเภทของธุรกิจนาํเที่ยวตามลกัษณะของการจดับริการนาํเที่ยว 

(1)  ธุรกิจจดันาํเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour Operator) หมายถึง การนาํเที่ยว 
นกัท่องเที่ยวที่มีภูมิลาํเนาในประเทศ เดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น ๆ เช่น การ
จดันาํเที่ยวนกัท่องเที่ยวไทยในเมืองไทย 

(2)  ธุรกิจจดันาํเที่ยวนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อการไปยงัแหล่ง 
ท่องเที่ยวในประเทศ (Inbound Tour Operator) เช่น ชาวองักฤษหรือชาวเยอรมนัเดินทางมาท่อง 
เที่ยวที่ประเทศไทย 
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(3)  ธุรกิจจดันาํเที่ยวภายในประเทศจะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ 
(Outbound Tour Operator) เช่น คนไทยเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงหรือสหรัฐอเมริกา   

2)  การจาํแนกประเภทของธุรกิจนาํเที่ยวตามลกัษณะและขอบเขตของการบริการ 
(1)  ธุรกิจนาํเที่ยวเสนอบริการแบบเหมารวม (Package Tour) เป็นธุรกิจที่จดันาํ

เที่ยวโดยรวมค่าบริการต่าง ๆ ในราคาแบบเบด็เสร็จ การนาํเที่ยวมีการกาํหนดสถานที่ท่องเที่ยวและ
ระยะเวลาที่แน่นอนและมกัเดินทางเป็นกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ (1) บริการเหมารวมมีผูน้าํ
เที่ยว (Escorted Tour) นาํเที่ยวแบบน้ีมกัจะมีผูดู้แลหรือที่เรียกว่าหัวหน้าทวัร์ที่คอยอาํนวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทาง (2) บริการเหมารวมไม่มีผูน้าํเที่ยว (Unescorted Tour) เป็นการ
นาํเที่ยว ที่ให้บริการดา้นต่าง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จ โดยไม่มีหัวหน้าร่วมเดินทางอาํนวยความ
สะดวกด้วย แต่จะมีผูป้ระกอบการภาคพื้นดินมารับ โดยนักท่องเที่ยวจะถือตั๋ว (Voucher) ที่มี
รายละเอียดการใหบ้ริการต่าง ๆ ไปยืน่ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ เช่น โรงแรม บริษทันาํเที่ยว   

(2)  ธุรกิจการนาํเที่ยวที่เสนอการบริการเฉพาะกลุ่ม (Group Inclusive Tour) คือ
การจดับริการตามความตอ้งการหรือความสนใจของกลุ่ม ที่มกัจะเป็นสมาชิกของสโมสร สมาคม 
หรือองคก์ารธุรกิจ ได้แก่ การนาํเที่ยวชมด้านศิลปวฒันธรรม เช่น วดั ปราสาทราชวงั หรือด้าน
ธรรมชาติ เช่น ดูนก เดินป่า ไต่เขา หรือดา้นกีฬา เช่น กอลฟ์ ดาํนํ้ าดูปะการัง สมาชิกองคก์ารต่าง ๆ 
นิยมเดินทางเป็นกลุ่ม เช่น 15 คนขึ้นไป เพราะประหยดัค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะในเร่ืองค่ายานพาหนะ 

(3)  ธุรกิจการนาํเที่ยวเสนอบริการที่อิสระ สาํหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและ
ในประเทศเฉพาะราย (Foreign Individual Tour and Domestic Individaul Tour) เป็นการจดันาํเที่ยว
ตามความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว เช่น การจดัที่พกัแรม พาหนะ การรับ-ส่งที่สนามบินหรือสถาน
ขนส่ง อาหารบางม้ือ โดยอาจจดัใหมี้การนาํชมสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยูใ่นโปรแกรมดว้ยกนั 

(4)  ธุรกิจการนาํเที่ยวทีเ่สนอบริการพิเศษ (Specialty Intermediaries/Channelers) 
เป็นธุรกิจที่เป็นตวักลางระหว่างผูผ้ลิต เช่น โรงแรม ภตัตาคาร แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ กบัลูกคา้ใน
การจดันาํเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั หรือประชุม นิทรรศการ หรือเป็นผูจ้ดัเดินทางท่องเที่ยวที่ไดรั้บมอบ
อาํนาจจากบริษทั หรือเป็นนายหนา้บริษทัรถโดยสาร  

 
2.5.4 ลกัษณะเฉพาะของสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยว 
Kotler, Bowen, and Makens (2003) กล่าววา่ สินคา้และบริการทางการท่องเที่ยวมีลกัษณะ 

เฉพาะจากสินคา้ที่เราคุน้เคยในชีวติประจาํวนั 4 ประการ ดงัน้ี 
1)  สินคา้ดา้นการท่องเที่ยวมีลกัษณะจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) หมายถึง สินคา้ที่

ไม่สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งไม่ได ้สมัผสั หรือทดลอง ก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไม่ได ้เช่น การ
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ซ้ือแพก็เกจทวัร์เพือ่ไปท่องเที่ยว ผูซ้ื้อไม่สามารถทราบล่วงหนา้ไดว้า่จะตอ้งเจอกบัอะไร ก่อนไปถึง
สถานที่นั้นจริง ๆ ผูซ้ื้อจะไม่มีโอกาสทราบไดเ้ลยว่ามีความปลอดภยัในการเดินทางมากน้อยแค่
ไหน อาหารถูกปากหรือไม่ ความสวยของสถานที่จริงกบัโบรชวัร์ของแพ็กเกจนาํเที่ยวจะเหมือน
หรือแตกต่างกนั สินคา้ดา้นการท่องเที่ยวเป็นสินคา้ที่ตอ้งให้ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้มากที่สุด ดีที่สุด 
เสมือนจริงที่สุด แทนการนาํเสนอสินคา้ที่เป็นของจริงให้กบันกัท่องเที่ยวไดส้ัมผสั เพื่อลดความไม่
แน่นอนในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อจึงตอ้งใชก้ารสังเกตจากสภาพแวดลอ้มที่
สมัผสัได ้เช่น ความน่าเช่ือถือของบริษทัทวัร์ หรือ ขอ้คิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว 
ที่เคยไปเที่ยวสถานที่นั้น ๆ มาแลว้ เพราะการซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว ผูซ้ื้อจะไดรั้บกลบัไปเพียง
ความทรงจาํเท่านั้น   

อยา่งไรก็ตาม Chamber (1989, as cited in Kotler et al., 2003) กล่าวว่า ผูท้ี่ซ้ือสินคา้
บริการดา้นการท่องเที่ยวอาจจะกลบัออกไปมือเปล่า แต่จะไม่มีทางกลบัออกไปพร้อมกับสมอง
ที่วา่งเปล่า เพราะประสบการณ์ที่ผูซ้ื้อไดรั้บ จะถูกส่งต่อไปยงับุคคลต่าง ๆ อีกมากมาย ซ่ึงถา้เป็นใน
แง่บวกก็จะส่งผลดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและผูป้ระกอบการต่าง ๆ แต่ในทางกลบักนัหากเป็นในแง่
ลบ ก็จะส่งผลในทางลบของสถานที่ท่องเที่ยวไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ เช่นกนั 

2)  สินคา้ไม่สามารถแยกส่วนได ้(Inseparability) สินคา้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ไดอ้ยา่งเช่นสินคา้อ่ืน ทั้งน้ีเพราะในการเดินทางไปท่องเที่ยวหน่ึงคร้ัง
จะตอ้งใช้บริการหลายอย่าง จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ เช่น บริการรถขนส่ง ร้านอาหาร 
โรงแรมที่พกั ร้านขายของที่ระลึก อ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพนัธ์กนัไม่สามารถแยกออกจาก
กนัได ้ทั้งพนกังานและผูซ้ื้อเองก็ต่างเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยวอยา่งไม่
สามารถแยกออกจากกนัได ้

3)  สินคา้สูญเปล่า (Prishability) หมายถึง สินคา้การท่องเที่ยวเก็บไวข้ายในโอกาส
ต่อไปไม่ได้ เป็นสินคา้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาถึงแมไ้ม่มีนักท่องเที่ยวมาใชบ้ริการ หากขายไม่ไดใ้น
ระยะเวลาที่กาํหนด ก็จะสูญเสียโอกาสในการขายดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น หอ้งพกัของโรงแรม หากขาย
ไม่เตม็ ก็ไม่สามารถเก็บไวข้ายในวนัอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึงแตกต่างจากสินคา้และบริการใชชี้วิตประจาํวนั ที่
เก็บไวข้ายในวนัต่อไปได ้ 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ กล่าวไดว้่าการจดัการกับสินคา้ที่สูญเปล่าเป็นปัญหาสําคญั  
จะทาํอยา่งไรใหน้กัท่องเที่ยวมาใชบ้ริการและซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยวให้ไดม้ากที่สุด ซ่ึงนักการ
ตลาดตอ้งพยายามจัดการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดัสินใจเก่ียวกับ 
กลยทุธ ์ราคา หรือรายการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เพือ่ลดการสูญเสียใหม้ากที่สุด 



50 

4)  รวมส่วนประกอบหลายส่วนเขา้ดว้ยกนั (Heterogeneity) การให้บริการรถขนส่ง 
ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั ร้านขายของที่ระลึก อ่ืน ๆ อีกมากมาย ถือเป็นส่วนเดียวกนั ที่ทาํให้การ
เดินทางท่องเที่ยวแต่ละคร้ังไม่สามารถจะรับรองไดว้่า การท่องเที่ยวในแต่ละคร้ังจะไดรั้บความ
พอใจเช่นเดียวกนัทุกคร้ัง เพราะความตอ้งการ ทศันคติ และความคาดหวงั ของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกนั การใหบ้ริการของพนกังานจึงจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะที่ชาํนาญเพื่อทาํให้นักท่องเที่ยวหรือ
ผูรั้บบริการไดรั้บความพงึพอใจที่มีมาตรฐานเท่าเดิมในทุก ๆ คร้ัง เม่ือใดที่ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บ
ส่ิงที่แตกต่าง และไม่ตรงกบัความตอ้งการ ก็มีความเป็นไดท้ี่บุคคลนั้นอาจจะไม่กลบัมาใชบ้ริการ
อีก  

จากขอ้ความที่กล่าวมาขา้งตน้กล่าวไดว้า่ มาตรฐานของสินคา้และบริการการท่องเที่ยวเป็น
ส่ิงสาํคญัที่ตอ้งควบคุมคุณภาพไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรที่ทาํหน้าที่ให้บริการตอ้งมีทกัษะใน
การใหบ้ริการและไดม้าตรฐานในการบริการที่เท่ากนัทุกคร้ัง เพือ่สร้างความมัน่ใจให้ผูซ้ื้อสินคา้ให้
กลบัมาซ้ือบริการอีก รวมถึงบอกต่อในส่ิงดี ๆ ไปยงับุคคลอ่ืน 
 นอกเหนือจากการศึกษาพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อเขา้ใจองคป์ระกอบ รูปแบบการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงลกัษณะเฉพาะของสินคา้ ประเด็นที่นักวิจยัให้ความสาํคญัอีกประเด็นหน่ึงคือ 
การศึกษามูลเหตุจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เพิม่มากขึ้น 
 

2.5.5 มูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว 
 ประเด็นในเร่ือง ความจาํเป็น ความตอ้งการ และมูลเหตุจูงใจ ถือเป็นประเด็นนักวิจยัให้
ความสนใจและตอ้งการที่จะศึกษาเป็นลาํดบัตน้ ๆ เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ที่ทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ทางการท่องเที่ยว Mill and Morrison (1992) กล่าวว่า มนุษยท์ุกคนนั้นลว้นมีพื้นฐานความ
ตอ้งการในด้านความมั่นคงและมีเสถียรภาพของชีวิต ดังนั้นเม่ือใดที่บุคคลรู้สึกขาด หรือสภาพ
ดงักล่าวใกลจ้ะหมดไป บุคคลจะมีแรงกระตุน้ โดยจะพยายามแสวงหาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองและรักษาสภาพนั้นให้ได้นานที่สุด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะทาํให้
บุคคลเกิดความตอ้งการและตระหนักได้ถึงความขาดแคลนของตน และพร้อมเสนอสินคา้และ
บริการที่สามารถตอบสนองความขาดแคลนนั้น ๆ ได ้ 
 ทฤษฎีความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ไดพ้ฒันาเป็นทฤษฎีที่สามารถนาํมาประยกุตใ์น
เร่ืองของความตอ้งการมากที่สุด ซ่ึงแต่ละขั้นมีความสาํคญัที่ต่างกนั ความตอ้งการในขั้นพื้นฐาน
จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนที่จะให้ความสนใจกบัลาํดบัที่สูงขึ้นไป โดยทฤษฎีความตอ้งการ 



51 

(Hierarchy of needs) ประกอบไปดว้ยลาํดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัตํ่าไปสูง 5 ระดับ 
ดงัน้ี (Maslow, 1954) 

1)  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) คือ ความตอ้งการในระดบั 
พื้นฐานเพือ่ความอยูร่อดของชีวติ เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ นํ้ า และที่อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

2)  ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) คือ ความตอ้งการในดา้นความ
ปลอดภยัความตอ้งการลาํดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุน้ภายหลงัจากที่ความตอ้งการทาง
ร่างกายถูกตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความปลอดภยัจะหมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภยัปราศจากอนัตรายทางร่างกายและจิตใจ  

3)  ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) คือ ความตอ้งการระดบัสาม ที่ระบุโดย 
Maslow ความตอ้งการทางสังคมจะหมายถึงความตอ้งการที่จะเก่ียวพนัการมีเพื่อนและการถูก
ยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพือ่การตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม  

4)  ความตอ้งการดา้นเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) คือ ความตอ้งการระดบัที่ส่ี 
ความตอ้งการเหล่าน้ีหมายถึง ความตอ้งการของบุคคลที่จะสร้างการเคารพตนเองและการชมเชย
จากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการช่ือเสียงและการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนจะเป็นความตอ้งการประเภทน้ี   

5)  ความตอ้งการในดา้นความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความ
ตอ้งการระดบัสูงสุด บุคคลมกัจะตอ้งการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรคภ์ายในงาน หรือพวกเขาอาจจะ
ตอ้งการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ซ่ึงความตอ้งการความสมหวงัของชีวิตคือ ความ
ตอ้งการที่จะบรรลุความสมหวงัของตนเองดว้ยการใชค้วามสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพอยา่งเต็มที่ 
บุคคลที่ถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการความสมหวงัของชีวติจะแสวงหางานที่ทา้ทายความสามารถของ
พวกเขา การเปิดโอกาสใหพ้วกเขาใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือการคิดคน้ส่ิงใหม่ 
 การศึกษาทฤษฎีลาํดับความต้องการของมนุษยข์อง มาสโลว์ ( Maslow) เป็นการศึกษา
เพื่อที่จะทาํให้ทราบถึงความตอ้งการของมนุษยน์ั้นมีลาํดบัขั้นตอนที่แน่นอนจากขั้นตํ่าไปขั้นสูง   
ซ่ึงความปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษยท์ุกคนคือ ความตอ้งการที่จะประสบความสาํเร็จในชีวิตตาม
ดงัที่ตนเองมุ่งหวงั แต่การที่มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในแต่ระดบัไดน้ั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ที่มนุษยท์ุก
คนจะตอ้งได้รับการตอบสนองความตอ้งการในระดับที่ต ํ่ากว่าเสียก่อน เพื่อที่จะทาํให้เกิดความ
ตอ้งการในระดบัต่อไป (Maslow, 1954) หากเปรียบเทียบกบัการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวก็มีความ
ตอ้งการพื้นฐานเพื่อความสะดวกสบาย และความสบายใจในการท่องเที่ยวเช่นกนั ฉันทชั วรรณ
ถนอม (2552) ไดเ้สนอปัจจยัพื้นฐานของนกัท่องเที่ยว 6 ขอ้ ดงัน้ี 

1)  ทรัพยากรท่องเที่ยว หรือส่ิงที่ดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางเขา้ไปเยีย่มชม ซ่ึงมีอยู่
มากมายและขึ้นอยูก่บัความช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ วดัวาอาราม มรดกโลก 
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ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก แหล่งอนุรักษพ์ืช สัตวป่์า สวนสัตว ์วิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณี ตลาดยา่น
การคา้ แหล่งช็อปป้ิง ทะเล เกาะแก่ง แหล่งดาํนํ้ า สีสนัยามคํ่าคืน โชวก์ารแสดง เป็นตน้ 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่นกัท่องเที่ยวจาํเป็นตอ้งใชร้ะหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวประกอบดว้ย ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบของนํ้ าประปา โทรศพัท ์การส่ือสารไร้สาย 
ระบบจาํกดัส่ิงปฏิกูล การคมนาคมส่ือสาร ถนนหนทาง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สวนสาธารณะ 
โรงพยาบาล สถานีรถประจาํทางและที่พกัตากอากาศ โรงแรม ภตัตาคาร ศูนยก์ารคา้ สถานบนัเทิง 
พพิธิภณัฑ ์

3)  การคมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ ยานพาหนะที่ใหบ้ริการสาํหรับการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เช่น เรือ เคร่ืองบิน รถไฟ รถประจาํทาง รสบัส แท็กซ่ี รถยนต ์
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใตดิ้น พาหนะทั้งหลายควรมีพนักงานที่พร้อม เป็นมิตร มีความสะดวกสบาย 
ปลอดภยัไดม้าตรฐาน มีโครงสร้างเช่ือมต่อกนั 

4)  การตอ้นรับขบัสู ้ของเจา้บา้นหรือคนในทอ้งถ่ินที่มีแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงเจา้บา้นจะ 
ตอ้งมีทศันคติที่ดีสําหรับแขก ตอ้งแสดงออกถึงความสุภาพ ความเป็นมิตร ความจริงใจ ซ่ือสัตย ์
พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือทาํในส่ิงที่สามารถทาํใหน้กัท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจแลว้กลบัไปบอก
สู่บา้นเกิดเมืองนอนว่าประเทศไทยมีแต่ผูค้นที่เป็นมิตร และคงไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดมีความสุข
อยา่งแน่นอนหากระหวา่งการเดินทางการท่องเที่ยวรู้สึกวา่โดดเด่ียวเดียวดายไร้รอยยิม้และขาดการ
ตอ้นรับที่ดีจากเจา้บา้น 

5)  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวทุก ๆ ที่ หากจะ
วา่ไปแลว้ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัคงเป็นปัจจยัประการแรกก่อนการตดัสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวดว้ยซํ้ า แมว้า่แหล่งท่องเที่ยวจะมีความสวยงามชวนใหอ้ยากไปเยีย่มชมมากเท่าใด แต่หาก
แหล่งท่องเที่ยวนั้นขาดความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ก็ยากที่นกัท่องเที่ยวจะตดัสินใจเดินทาง
ไป รัฐบาลตลอดจนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องมีมาตรการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้ นกับ
นกัท่องเที่ยวทาํให้เขารู้สึกว่าเขาจะไดรั้บความสะดวกสบายปลอดภยัไร้กงัวล ระหว่างเดินทางมา
ท่องเที่ยวในแหล่งพื้นที่ของตน 

6)  ผูใ้หบ้ริการนาํเที่ยว ปัจจยัขอ้น้ีสาํคญัมากสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่มีความตอ้งการที่
จะใชบ้ริการจากบริษทันาํเที่ยวเพือ่ลดภาระขั้นตอนของตนเอง ช่ือเสียง การบริการ ภาพลกัษณ์ของ
บริษทัจดันาํเที่ยวจึงเป็นส่ิงสาํคญัที่จะทาํให้นักท่องเที่ยวเช่ือมัน่และตดัสินใจใชบ้ริการจากบริษทั
นาํเที่ยว 
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 นอกเหนือจากลาํดบัความตอ้งการ 5 ขั้นของ Maslow แลว้ Mclntosh and Goeldner (1984, 
as cited in Van Harssel, 1994) ไดเ้สนอรูปแบบมูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทคือ 

1)  ส่ิงกระตุน้ทางดา้นร่างกาย หมายถึง ส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการในดา้นร่างกาย
และจิตใจ อาจจะเป็นวตัถุประสงคท์างสุขภาพ เพือ่การกีฬา ความสบายใจและความพงึพอใจ 

2)  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม หมายถึง เป็นลกัษณะของความตอ้งการเรียนรู้ เพือ่พบ
เห็นวฒันธรรมที่แตกต่างของสถานที่ต่าง ๆ เพือ่คน้หาความเป็นมารูปแบบของการดาํรงชีวติ ดนตรี 
ศิลปะพื้นบา้น การเตน้ราํ เป็นตน้ 

3)  ส่ิงกระตุน้ระหวา่งบุคคล หมายถึง ความตอ้งการจะพบผูค้นในสงัคมการเดินทาง
เพื่อเยี่ยมญาติ หรือเพื่อน คน้หาประสบการณ์ใหม่ และแตกต่างจากประสบการณ์ที่เคยมี การ
เดินทางจากถ่ินที่อยูเ่ดิม 

4)  ส่ิงกระตุน้ทางสถานภาพและช่ือเสียง หมายถึง การเดินทางเพือ่ดาํเนินกิจการต่าง ๆ 
เช่น งานอดิเรก การศึกษาเพือ่เป็นการพฒันาตนเองสร้างการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ 

Van Harssel (1994) ไดเ้สนอเก่ียวกบัปัจจยัผลกั (Push Factor) และ ปัจจยัดึง (Pull Factor) 
เป็นส่ิงที่กระตุน้ให้คนเดินทางท่องเที่ยว และยงัเป็นส่ิงสําคญัที่แสดงให้เห็นความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยววา่เดินทางเพือ่อะไรและคาดหวงัที่จะไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละการบริการรูปแบบไหน และ
เม่ือเรานาํทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยกุต์กบัการท่องเที่ยว แรงจูงใจที่ทาํให้คนเดินทาง อธิบายได้
ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดึง (Pull Factor) หมายถึง ปัจจยัที่อยูภ่ายนอกตวับุคคล ซ่ึงส่งเสริมหรือ
ดึงดูดใหค้นเดินทางไปที่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  ปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี ก็ยอ่มอาํนวยความ
สะดวกให้คนในประเทศนั้นมีอาํนาจทางการซ้ือสูง และมีโอกาสเดินทางไปยงัสถานที่ต่าง ๆ ได้
มาก 

(2)  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ นกัจิตวิทยา Fedier (1964, อา้งถึงใน ฉันทชั วรรณถนอม, 
2552) ไดใ้ห้ขอ้คิดทางพฤติกรรมมนุษยไ์วว้่า ‚คนมกัแสวงหาส่ิงที่ตนเองไม่มีหรือแสวงหาส่ิงที่
แตกต่างไปเพือ่ชดเชยส่ิงที่ตนเองไม่มี‛ หลงัจากจิตวิทยาน้ีอาจกล่าวไดว้่าลกัษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากประเทศของตนสามารถดึงดูดให้คนเดินทางไดแ้ละขอ้คิดดงักล่าวอาจ
นาํมาประยกุตใ์ชก้บัแนวคิดทางปัจจยัทางภูมิศาสตร์ไดว้่า นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางไปสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีลกัษณะภูมิประเทศแตกต่างกนัไปจากของตน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกนั
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ออกไป หรือเพื่อหาส่ิงที่ชดเชยในส่ิงที่ตนไม่มี ลกัษณะภูมิศาสตร์จึงเป็นปัจจยัดึงที่สําคญัที่ทาํให้
นกัท่องเที่ยวเดินทางไปยงัสถานที่ที่มีลกัษณะแตกต่างจากประเทศหรือทอ้งถ่ินของตน 

(3)  ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม รูปแบบวฒันธรรมและบรรทดัฐานของสังคม
ใดสังคมหน่ึง กําหนดค่านิยมทางการเดินทางของคนในสังคมนั้ น ขณะเดียวกันวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี งานเทศกาลประวติัศาสตร์สามารถเป็นส่ิงที่ดึงดูดที่ทาํให้สังคมอ่ืน
เดินทางมายงัทอ้งถ่ินของตนได ้

(4)  ปัจจยัทางการเมือง ประเทศใดทีมี่สภาวการณ์เมืองที่มัน่คงยอ่มเอ้ืออาํนวยให้
คนในประเทศอ่ืนเดินทางมายงัประเทศตนได ้และขณะเดียวกนันโยบายของรัฐบาลอาจปิดกั้นหรือ
ส่งเสริมใหค้นเดินทางไปประเทศอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั 

(5)  ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารการคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐานส่ิงอาํนวยความสะดวกและส่ิงบนัเทิงเป็นปัจจยัที่เอ้ืออาํนวยให้คนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ความลํ้ าหน้าทางเทคโนโลยีของบางประเทศก็
สามารถเป็นส่ิงดึงดูดใจของนกัท่องเที่ยวไดเ้ช่นกนั 

(6)  ส่ือมีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม ทศันคติ และการตดัสินใจของบุคคล เพราะ
ส่ือมวลชนจะถ่ายทอดข่าวสารทางการท่องเที่ยวสู่ประชาชน และสามารถสร้างภาพพจน์ของ
สถานที่แต่ละแห่งได้ ถ้าข่าวสารหรือข้อมูลที่ปรากฏบนส่ือเป็นภาพที่ดีก็สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทาง ในทางตรงกนัขา้มถา้ขอ้มูลปรากฏในเชิงลบก็อาจเปล่ียนแปลงทศันคติและ
การตดัสินใจในการเดินทางของนกัท่องเที่ยวไดเ้ช่นเดียวกนั 

2)  ปัจจยัผลกั (Push Factor) หมายถึง ความรู้สึกและความตอ้งการที่เกิดขึ้นภายในตวั
บุคคลและกระตุน้ใหค้นมีความตอ้งการที่จะเดินทางซ่ึง Maslow ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของปัจจยัผลกัไว้
ว่า ‚คนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่าง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง‛ ดงันั้นความ
ต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละคนจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ก ําหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกของนกัท่องเที่ยว ดงัน้ี 

(1)  นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกัตอ้งการที่จะผอ่นคลายจากความเครียด และไดรั้บ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความบนัเทิง ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางกาย 

(2)  นกัท่องเที่ยวตอ้งการพาหนะเดินทาง ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหาร
ที่ปลอดภยัและสะอาด ผูบ้ริการที่จริงใจให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง จะทาํให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
ปลอดภยัและมัน่คง 
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(3)  นกัท่องเที่ยวมีความคาดหวงัที่จะให้ผูบ้ริการมีการทกัทายหรือให้ความสาํคญั
กบันักท่องเที่ยวและคาดหวงัให้ผูบ้ริการจดจาํช่ือ นามสกุล ขอ้มูลส่วนตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพราะ
แสดงถึงการเป็นที่ยกยอ่งยอมรับนบัถือในสงัคมนั้น ๆ  

(4)  นกัท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดล้องส่ิงแปลกใหม่ 
ของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการที่มีคุณภาพเพื่อสะสม
ประสบการณ์ที่เสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตน 

(5)  นกัท่องเที่ยวบางคนจะนิยมเดินทางและสาํรวจท่องถ่ินต่าง ๆ ดว้ยตนเองโดย
ไม่สนใจว่าทอ้งถ่ินนั้นจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกและอยูใ่กลเ้มืองหรือไม่ นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีจะ
เรียนรู้หรือพยายามทาํความรู้จกัเขา้ใจวฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ิน และมัก
จดจาํหรือบนัทึกส่ิงที่ตนไดพ้บเห็นเพือ่เป็นการบนัทึกประสบการณ์และความสาํเร็จของตน 
 

2.5.6 รูปแบบการท่องเที่ยว 
องคก์ารท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) (1991, as cited in Gonzalez & Bello, 2002)ได้

กาํหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว ้ 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 
(Natural Based Tourism) 2) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งของวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) 
และ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพเิศษ (Special Interest Tourism) ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถ
สรุปได ้ดงัน้ี  

1)  รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ (Natural Tourism) ประกอบดว้ย 
(1)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งท่อง 

เที่ยวที่มีธรรมชาติที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยจะมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเที่ยวอยา่งมี
ส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพือ่มุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

(2)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยว 
อยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งท่องเที่ยวที่
เก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายใตก้าร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเที่ยวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสํานึกต่อการ
รักษาระบบนิเวศอยา่งย ั้งยนื 

(3)  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวทิยา (Geo-Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง 
ธรรมชาติที่เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงคโ์พรง ถํ้านํ้ าลอด ถํ้าหินงอกหินยอ้ย เพื่อดูความงามของ
ภูมิทศัน์ที่มีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่าง ๆ 
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และฟอสซิล ไดค้วามรู้ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอยา่งรับผิดชอบ มีจิตสาํนึก
ต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเที่ยว 

(4)  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไป
ยงัพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละเล้ียงสัตวเ์พื่อช่ืนชม
ความสวยงาม ความสาํเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดค้วามรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐาน
ความรับผดิชอบ มีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานที่แห่งนั้น 

(5)  การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การเลือก
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ ตวัอยา่งเช่น 
สุริยปุราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา และการดูดาวจกัราศีที่ปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการ
เรียนรู้ระบบสุริยะจกัรวาล มีความรู้ความประทบัใจ ความทรงจาํ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นบน
พื้นฐานการท่องเที่ยวอยา่งมีความรับผดิชอบมีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

2)  รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบดว้ย 
(1)  การท่องเที่ยวในเชิงประวตัิศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง

ท่องเที่ยวไปยงัแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินใน
สถานที่ท่องเที่ยวไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถ่ินพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบ และมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม 
โดยที่ประชาชนในทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเที่ยว 

(2)  การท่องเที่ยวชมวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว เพือ่ชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้น ๆ จดัขึ้น ไดรั้บ
ความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเช่ือ  การยอมรับนับถือ การเคารพ
พธีิกรรมต่าง ๆ และไดรั้บความรู้มีความเขา้ใจต่อสภาพสงัคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ 
เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทาง
วฒันธรรม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที่ยว 

(3)  การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง 
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บา้น ชนบทที่มีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรคท์ี่มีเอกลกัษณ์
พเิศษมีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูผลงานสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาพื้นบา้น มี
ความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผดิชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดก
ทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ
ท่องเที่ยว 
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3)  รูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบ

ไปดว้ย 
(1)  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การไปท่องเที่ยวสถานที่

ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งวฒันธรรม เพือ่การพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ
ไดรั้บความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่าและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมี
จิตสาํนึกที่ดีต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อ
การจดัการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื โดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ีบางแห่งอาจมีการจดัรูปแบบเป็นการ
ท่องเที่ยวเพือ่สุขภาพและความงาม (Health Beauty and Spa) อีกดว้ย 

(2)  การท่องเที่ยวเพือ่ทศันศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา  หาความรู้สัจธรรมแห่งชีวิต 
มีการฝึกทาํสมาธิเพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น 
มีจิตสาํนึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อ
การจดัการการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาไทย เช่น การทาํอาหารไทย การนวดแผนไทย การรําไทย มวยไทย การช่างและงาน
ศิลปหตัถกรรมไทย รวมถึงการบงัคบัชา้งและเป็นควาญชา้ง เป็นตน้ 

(3)  การท่องเที่ยวศึกษากลุ่มชาติพนัธุห์รือวฒันธรรม (Ethnic Tourism) หมายถึง 
การเดินทางท่องเที่ยวเพือ่เรียนรู้วถีิชีวติความเป็นอยูว่ฒันธรรมของชาวบา้น วฒันธรรมของชนกลุ่ม
นอ้ยหรือชนเผาต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย หมู่บา้นชาวกูย หมู่บา้นชาว
กะเหร่ียงหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมีคุณค่าและ
คุณภาพชีวติที่ดีเพิม่ขึ้นมีจิตสาํนึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื 

(4)  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
เล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดาํนํ้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโต้
คลื่น สกีนํ้ า เป็นตน้ เพื่อให้ไดร้ับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเตน้  ไดรั้บประสบการณ์
และความรู้ใหม่เพิม่ขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวติที่ดีเพิม่ขึ้น มีจิตสาํนึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื 

(5)  การท่องเที่ยวแบบผจญภยั (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว 
ไปยงัแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลกัษณะพเิศษ ที่นกัท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวแลว้ไดรั้บความ
สนุกสนานตื่นเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจาํ ความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 
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(6)  การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์(Homestay & Farmstay) หมายถึง 
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ตอ้งการใชชี้วิตใกล้ชิดกับครอบครัวในทอ้งถ่ินที่ไปเยือน เพื่อการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น โดยมีจิตสํานึกต่อการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ทอ้งถ่ินที่ย ัง่ยนื 

(7)  การท่องเที่ยวพาํนกัระยะยาว (Longstay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ชชี้วิตในบั้นปลาย
หลงัเกษียณอายจุากการทาํงานที่ตอ้งการมาใชชี้วติต่างแดนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มปัจจยัที่ห้าของชีวิตคือ 
การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉล่ีย 3–4 คร้ังต่อปี คราวละนาน ๆ อยา่งน้อย 1 
เดือน 

(8)  การท่องเที่ยวแบบให้รางวลั (Incentive Travel) หมายถึง การจดันาํเที่ยวให ้
แก่กลุ่มลูกคา้ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการขายสินคา้นั้น ๆ ตามเป้าหมายหรือเกิน
เป้าหมาย ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจาํหน่ายรถยนต ์ผูแ้ทนบริษทัจาํหน่ายเคร่ืองใช ้ไฟฟ้า 
ผูแ้ทนบริษทัจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางจากภูมิภาคหรือจงัหวดัต่าง ๆ ที่สามารถจาํหน่ายสินคา้ประเภท
นั้นไดม้ากตามที่บริษทัผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว ้เป็นการให้รางวลัและจดันาํเที่ยว 
โดยออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพกัแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กบัผูร่้วมเดินทาง 
เป็นการจดัรายการพกัแรมตั้งแต่ 2–7 วนั เป็นรายการนาํเที่ยวชมสถานท่องที่ต่าง ๆ อาจเป็นรายการ
นาํเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนาํเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

(9)  การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ 
C=conference/E=exhibition) เป็นการจดันาํเที่ยวใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ของผูท้ี่จดัประชุม มีรายการจดันาํ
เที่ยวก่อนการประชุม (Pre-Tour) และการจดัรายการนาํเที่ยวหลงัการประชุม (Post-Tour) โดยมีการ
จดัรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทัว่ประเทศ เพื่อบริการให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยตรง 
หรือสาํหรับผูท้ี่ร่วมเดินทางกบัผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววนัเดียว หรือ
รายการเที่ยวพกัคา้งแรม 2–4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว 

(10)  การท่องเที่ยวแบบผสมผสานถือเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่ผูจ้ดัการท่องเที่ยวคดั
สรรรูปแบบสาํหรับการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วขา้งตน้ นาํมารวมและจดัรายการนาํเที่ยว เพื่อให้
นกัท่องเที่ยวไดรั้บความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2–7 วนัหรือ
มากกวา่นั้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco-Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงในเกษตร
และประวตัิศาสตร์ (Agro-Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภยั (Eco-Adventure 
Travel)  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวทิยาและประวติัศาสตร์ (Geo-Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวฒันธรรม (Agro-Cultural Tourism) เป็นตน้ 
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นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเที่ยงที่หลากหลาย เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยว และ
รูปแบบในการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของนักท่องเที่ยว 
ตามรูปแบบการดาํเนินชีวติ ความตอ้งการ และความสนใจ รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้ม
ทางการท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมในขณะนั้นวา่เป็นอยา่งไร 
 



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 การวจิยัเพือ่ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความตั้งใจ
ซ้ือสินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เพื่อ
นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อหาค่าสถิติต่าง 
ๆ เพื่อมาวิเคราะห์ผลการวิจยัต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

3.1  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 
3.2  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
3.3  วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
3.4  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3.5  การทดสอบเคร่ืองมือในการวจิยั 
3.6  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  การประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ประชากรที่ศึกษา คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาย ุ20 – 45 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายสาํคญัของสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยวดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งอิสระ โดยผูมี้อาย ุ 
20-45 ปี ตามขอ้มูลสถิติประชากรของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 24,800,770 คน 
(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
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3.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีอายรุะหวา่ง 20-45 ปีทั้งเพศชายและเพศหญิง 
และเป็นผูท้ี่มีความถ่ีในการท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 คร้ัง ต่อปี และที่สาํคญัตอ้งเป็นผูติ้ดตามข่าวสาร
การท่องเที่ยวและตอ้งเป็นผูท้ี่ใชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามหลกั
ทางสถิติดว้ยการแปรผนัตามกนัระหว่างขนาดกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้นจากการ
สุ่มตวัอยา่ง  

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํสูตรของ Yamane (1973, อา้งถึงใน พชันี เชยจรรยา, 2558ข) โดยมี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความผดิพลาดจากการสุ่มตวัอยา่งไม่เกินร้อยละ 5 มีสูตร ดงัน้ี 

 

สูตรที่ใช ้คือ      n =  N 
 

1+N(e)2 
 

เม่ือ    e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
n  = ขนาดของประชากร 
N = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

n     =           24,800,770 
1+ (24,800,770) x (0.05)2 

 =       399.9 
 

ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 400 คน ซ่ึงเท่ากบัผลที่ไดจ้ากการแทนค่า
ในสูตร 

 

3.3 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 

การเลือกสุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกวธีิการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการ
สุ่มตวัอยา่งจากการตอบแบบสอบถามเบื้องตน้ โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อคดัเลือกผูต้อบแบบสอบ 
ถามหลกั (Screening Questionnaire) ที่มีอาย ุ20 – 45 ปี และเป็นผูท้ี่มีความถ่ีในการท่องเที่ยวมากกว่า 
3-4 คร้ัง ต่อปี เท่านั้นเน่ืองจากผลงานวิจยัของ ชยัพฤกษ ์บุญเลิศ (2553) พบว่าพฤติกรรมท่องเที่ยว
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ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการเดินทาง 3-4 คร้ังต่อปี ผูว้ิจยัจึงเลือกใชค้าํถามคดักรองพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในขั้นแรก และมีการใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยอาศยั
การแนะนาํของผูท้ี่ไดเ้ก็บขอ้มูลไปแลว้เพื่อทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์
บนเวบ็ไซตด์า้นการท่องเที่ยวและทาํการแจกแบบสอบถามผา่นการส่งต่อทาง เฟซบุก๊ เน่ืองจากเป็น
ส่ือออนไลน์ที่เป็นที่นิยมซ่ึงเห็นไดจ้ากมีผูใ้ชจ้าํนวนมาก และยงัเป็นแหล่งประชาสัมพนัธ์และให้
ขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว เช่น เพจโรงแรม ที่พกั เพจรวบรวมตัว๋
เคร่ืองบินโปรโมชัน่ราคาพิเศษ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีแหล่งข่าวสารที่เป็นแหล่งชุมชนออนไลน์ 
(Online Community) เช่น เวบ็ไซตพ์นัทิป ซ่ึงเป็นขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีผูใ้ชใ้นออนไลน์ให้ความ
ไว้วางใจเม่ือต้องการข้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวเพราะมีการแสดงความคิดเห็นจากผูใ้ช้ที่
หลากหลายและและเฉพาะเจาะจงทั้งเชิงบวกเละเชิงลบที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์
ต่อผูท้ี่สนใจดา้นการท่องเที่ยว  ดงันั้นเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนที่ตอ้งการผูว้ิจยัจึงทาํการ
แจกแบบสอบถามผา่น เฟซบุก๊ (Facebook) และพนัทิป (Pantip) 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การวจิยัในคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น
เองโดยแบบสอบถามคาํถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) จาํนวน 1 ชุด โดยแต่ละชุด
ประกอบไปด้วยแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม (Screening 
Questionnaire) และแบบสอบถามหลกั (Main Questionnaire) ซ่ึงมี 6 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  เป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและคาํถามเพื่อการคดั
กรองผูต้อบแบบสอบถาม(Screening Questionnaire) โดยเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
ไดแ้ก่ คาํถามคดักรองอาย ุคาํถามคดักรองนักท่องเที่ยวชาวไทยซ่ึงตอ้งมีการท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 
คร้ังต่อปี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา สถานการณ์การทาํงาน โดยมีลกัษณะคาํถามที่มีหลาย
คาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่  2  เป็นคาํถามที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดว้ยหัวขอ้คาํถามดา้นการ
จดัสรร เวลาใหก้บักิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นคาํถามแบบมาตรการการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert 
Scale) มีลกัษณะใหเ้ลือกตอบตามความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  3  เป็นคาํถามที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดว้ยหัวขอ้คาํถามเก่ียวกบั
ความสนใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบมาตรการการประเมิน
ค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) มีลกัษณะใหเ้ลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่  4  เป็นขอ้คาํถามที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัรูปแบบการดาํเนินชีวติ ดว้ยหวัคาํถามในเร่ือง
ความคิดเห็นต่อตนเองและผูอ่ื้นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถามแบบมาตรการการประเมิน
ค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) มีลกัษณะใหเ้ลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  5  เป็นคาํถามทีเ่ก่ียวขอ้งกบั รูปแบบในการใชส่ื้อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยเป็นคาํถามแบบมาตรการการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1) ลกัษณะการแสวงหาขอ้มูล 2) ประเภทของขอ้มูล 3) แหล่งขอ้มูลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ โดยมี
ลกัษณะใหเ้ลือกตอบตามความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  6  คาํถามเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนักท่อง 
เที่ยวชาวไทยโดยเป็นคาํถามแบบมาตรการการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) ซ่ึงจะมีลกัษณะ
ใหเ้ลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

3.5 การทดสอบเคร่ืองมอืในการวจิยั 
 
 สาํหรับการทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือ
ดงักล่าวไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ดงัน้ี 

1)  นาํแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และลกัษณะของภาษาที่ใช ้โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในการ
ตรวจแบบสอบถามทั้งหมดสามท่านเพื่อขอคาํแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกตอ้งก่อนนํา
แบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง และเพือ่ใหแ้บบสอบถามมีความครอบคลุมในเน้ือหามาก
ที่สุด โดยพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถามโดยพิจารณาเป็นรายขอ้ 
วิธีการพิจารณาแบบน้ีจะเรียกว่า การหาค่าประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) โดยมีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

N
RIOC 

  

 เม่ือ 
IOC  คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
N      คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงดา้นเน้ือหาสามารถกระทาํโดย การนาํแบบทดสอบไปให ้
ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณาวา่ ขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่อยา่งไร ถา้หาก
มีความสอดคลอ้งผูเ้ช่ียวชาญจะใหค้่าเป็น ‚+1‛ แต่ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้คาํถามขอ้นั้นไม่พบความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคจ์ะใหค้่าเป็น ‚-1‛ และในกรณีที่ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามขอ้นั้นมี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ก็จะใหค้่าเป็น ‚0‛ ดงัตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 ตารางการพจิารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไดท้าํการประเมินความสอดคลอ้งในแต่ละประเด็น จากนั้นนาํขอ้มูลที่ไดม้า
วิเคราะห์ผลเพื่อสรุปค่า IOC โดยคาํถามจะมีความเที่ยงตรงเม่ือคะแนนในการประเมินมีค่าตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป แต่ถา้หากมีค่านอ้ยกว่า 0.5 ซ่ึงถือว่าคาํถามขอ้นั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
จะ ตอ้งตดัขอ้คาํถามนั้น ๆ ออกไปหรือทาํการปรับปรุงขอ้คาํถามขอ้นั้นขึ้นมาใหม่ ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งขอแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีค่า = 0.88 ซ่ึงถือว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

2)  นาํแบบสอบถามที่ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความเช่ือถือได ้(Reliability) โดย
การนาํแบบสอบถามไปทดสอบใช ้(Try-Out) จาํนวน 40 ชุด ซ่ึงคิดเป็น 10% ของกลุ่มตวัอยา่งกบั
กลุ่มตวัอยา่งที่มีความคลา้ยคลึงกนั เพือ่ดูความครอบคลุมของเน้ือหาความถูกตอ้งของภาษาและเพื่อ
ดูว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจถูกตอ้งและตรงกบัความหมายของผูว้ิจยัมากน้อยเพียงใด  
มีความยากง่ายต่อความเขา้ใจอย่างไร แลว้นําคาํตอบที่ไดม้าหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
โดยสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) (วเิชียร เกตุสิงห์, 2541) 

หลงัจากเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 40 ชุดแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํผลที่ไดไ้ปทดสอบค่าความเช่ือถือ 
(Reliability) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี คาํถามเก่ียวกบักิจกรรม มีความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.905 คาํถามที่
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เก่ียวขอ้งกบัความสนใจมีความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.865 คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นมีความน่าเช่ือถือ
เท่ากบั 0.885 คาํถามเก่ียวกบัรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์มีความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.822 คาํถามเก่ียว 
กบัความตั้งใจซ้ือมีความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.854 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท์ี่เช่ือถือไดดี้ 

 

3.6 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดจาํนวน 400 ชุด กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง คือนกัท่องเที่ยวชาวไทยผูท้ี่มีอายรุะหวา่ง 20 - 45 ปี มีการใชส่ื้อออนไลน์อินเทอร์เน็ต โดย
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ จะแจกผ่าน เฟซบุ๊ก (Facebook) และ พนัทิป (Pantip) โดยการเก็บ
ขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยัใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลประมาณวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 14 กุมภาพนัธ์ 2559 รวม
เป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ โดยนาํมาประเมินผลและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

3.7 เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 ผูว้จิยัไดต้ั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัตวัแปร โดยใชง้านวิจยัที่เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเป็นแนวทาง ทั้งน้ีไดป้รับให้มีความเหมาะสมในดา้นการใชภ้าษาโดยยงัคงการใช้
มาตราวดัแบบ Likert Scales ไว ้ดงัน้ี 

1)  การจดัสรรเวลาใหก้บักิจกรรมต่าง ๆ จะแบ่งคาํตอบออกเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงัน้ี 

  ทาํเป็นประจาํ   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 
  ทาํค่อนขา้งบ่อย   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 
  ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

นาน ๆ คร้ัง   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  2  คะแนน      
  ไม่ทาํเลย   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 
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2)  ความสนใจและการจดัลาํดบัความสาํคญัเร่ืองต่าง ๆ 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารให้คะแนน 
ดงัน้ี 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 
  เห็นดว้ย    ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 
  เฉย ๆ     ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  2  คะแนน      
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 
3)  ความคิดเห็นต่อส่ิงรอบตวัในประเด็นต่าง ๆ แบ่งคาํตอบออกเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑ์

การใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 
  เห็นดว้ย    ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 
  เฉย ๆ     ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  2  คะแนน      
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 
4)  รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ แบ่งคาํตอบออกเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารให้คะแนน

ดงัน้ี 
  มากที่สุด   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 
  มาก    ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 
  ปานกลาง   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

นอ้ย    ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  2  คะแนน 
  นอ้ยที่สุด   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 
5)  ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยว แบ่งคาํตอบออกเป็น 5 ระดบั และมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  มากที่สุด   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 
  มาก    ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 
  ปานกลาง   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

นอ้ย    ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  2  คะแนน 
  นอ้ยที่สุด   ใหค้่าคะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 
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3.8 การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดไปดาํเนินการโดยลงรหัส 
(Coding) และนาํไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows โดยใชรุ่้น 17 จากสาํนักเทคโนโลย ี
สารสนเทศ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพือ่ทาํการวเิคราะห์ทางสถิติซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชต้ารางเพื่อแสดงจาํนวนและร้อยละ 
เพื่ออธิบายขอ้มูลเก่ียวกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นคาํถามเก่ียวกับลักษณะทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ รวมถึงใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายตวัแปร กิจกรรม ความสนใจ รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ 
และความตั้งใจซ้ือสินคา้ดา้นการท่องเที่ยว 

2)  การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analasis) มีวตัถุประสงคล์ดจาํนวนตวัแปร (Data Reduction) 
ดว้ยการจดักลุ่มตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์นัไวด้ว้ยกนั โดยการสกดัปัจจยัการใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component) ที่ค่า Eigenvalue มากกว่า 1 และการหมุนแกนปัจจยัแบบ Varimax เพื่อการ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ กลุ่มความคิดเห็น เพื่อจดักลุ่ม
รูปแบบการดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

3)  การวิเคราะห์อนุมาน (Inferential Statistic Analysis) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ที่ตั้งเอาไว ้ โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยการใชค้่าสถิติ
สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัเร่ือง ‚รูปแบบการดาํเนินชีวติ รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย‛ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบ 
สอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน โดยผูว้ิจยัแบ่งผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 8 ตอน ดงัน้ี 

4.1  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2  ระดบัความสาํคญัของตวัแปรกลุ่มกิจกรรม 
4.3  ระดบัความสาํคญัของตวัแปรกลุ่มความสนใจ 
4.4  ระดบัความสาํคญัของตวัแปรกลุ่มความคิดเห็น 
4.5  การจดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติ 
4.6  ระดบัความสาํคญัของตวัแปรรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ 
4.7  ระดบัความสาํคญัของตวัแปรความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 
4.8  ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 
400 คน ประกอบดว้ยขอ้มูลทางดา้น เพศ อาย ุสถานะภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ตามตารางที่ 4.1–4.6 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ  

หญิง 273 68.3 

ชาย 127 31.8 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.3 และเพศชายชายจาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ  

20-25 ปี 170 42.5 

26-30 ปี 174 43.5 

31-40 ปี 50 12.5 

41-45 ปี 6   1.5 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหว่าง 26-30 ปีมากที่สุด จาํนวน 174 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือระหว่าง 20-25 ปีจาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 และระหว่าง 
31-40 ปีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และระหวา่ง 41-45 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ  

โสด 368 92.0 

สมรส 32   8.0 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพโสดมากที่สุด จาํนวน 368 คน คิดเป็นร้อย

ละ 92.0 รองลงมา คือสถานภาพสมรส จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลาํดบั 

ตารางที่ 4.4 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ระดับการศึกษา  จ านวน  (คน) ร้อยละ  
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 37   9.3 
ปริญญาตรี 285 71.3 
สูงกว่าปริญญาตรี 78 19.5 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากที่สุด จาํนวน 285 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และตํ่ากว่า
ปริญญาตรีจาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลาํดบั 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานการณ์การทาํงาน 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 103 25.8 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 47 11.8 
พนกังานบริษทั 155 38.8 
รับจา้งทัว่ไป 20   5.0 
ธุรกิจส่วนตวั 75 18.8 

รวม 400 100 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพพนักงานบริษทั มากที่สุด จาํนวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา คือนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามลาํดบั 

 

4.2 ระดบัความส าคญัของตัวแปรกลุ่มกจิกรรม 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจาํนวนร้อยละและค่าเฉล่ียดา้นกิจกรรม 

กจิกรรมทีเ่ลอืกท า 

ระดับความถี่ 

x  S.D. แปลความ ไม่ท า
เลย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

ท าบ้าง 
ไม่ท า
บ้าง 

ท า
ค่อนข้าง
บ่อย 

ท าเป็น
ประจ า 

ชอบไปสถานท่ีท่ีมี
ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

2 
(0.5) 

23 
(5.8) 

94 
(23.5) 

179 
(44.8) 

102 
(25.5) 

3.89 1.19 มาก 

ชอบดูรูปภาพสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม เช่น ทะเล 

7 
(1.8) 

25 
(6.3) 

94 
(23.5) 

171 
(42.8) 

103 
(25.8) 

3.85 0.94 มาก 

อยูก่บัครอบครัว
วนัหยดุ 

3 
(0.8) 

51 
(12.8) 

82 
(20.5) 

94 
(42.5) 

103 
(23.5) 

3.75 0.98 มาก 

ท่องอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
คน้หาสถานท่ี
ท่องเท่ียวเม่ือมีเวลาว่าง 

4 
(1.0) 

51 
(12.8) 

96 
(24.0) 

146 
(36.5) 

103 
(28.5) 

3.73 1.01 มาก 

ชอบคน้หาสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหม่ ๆ  ท่ีมี
ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

7 
(1.8) 

37 
(9.3) 

96 
(24.0) 

176 
(44.0) 

84 
(21.0) 

3.73 1.05 มาก 

ถ่ายรูปธรรมชาติ 
 

9 
(2.3) 

47 
(11.8) 

97 
(24.3) 

149 
(37.3) 

98 
(24.5) 

3.70 1.04 มาก 

คน้หาสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกครบครัน 

5 
(1.3) 

45 
(50.7) 

122 
(23.8) 

160 
(0.5) 

68 
(0.00) 

3.60 0.94 มาก 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

กจิกรรมทีเ่ลอืกท า 

ระดับความถี่ 

x  S.D. แปลความ ไม่ท า
เลย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

ท าบ้าง 
ไม่ท า
บ้าง 

ท า
ค่อนข้า
งบ่อย 

ท าเป็น
ประจ า 

ชอบติดตามเวบ็ไซตท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการจองตัว๋,   
ท่ีพกั 

19 
(4.8) 

63 
(15.8) 

106 
(26.5) 

118 
(29.5) 

94 
(23.5) 

3.51 1.15 มาก 

คน้หาโปรโมชัน่ราคา
พิเศษ หรือตัว๋ราคาพิเศษ 

26 
(6.5) 

65 
(16.3) 

90 
(22.5) 

230 
(32.5) 

89 
(22.3) 

3.48 1.19 มาก 

ทาํกิจกรรมท่ีสามารถทาํ
ร่วมกบัคนในครอบครัว 

9 
(2.3) 

73 
(11.3) 

109 
(30.5) 

153 
(40.0) 

56 
(17.0) 

3.43 1.01 มาก 

พดูคุยแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ท่องเท่ียว 

8 
(2.0) 

75 
(18.8) 

141 
(35.3) 

127 
(31.8) 

49 
(12.3) 

3.33 3.99 ปานกลาง 

ชอบคน้หาสถานท่ีแปลก
ใหม่ ท่ีเพ่ิงมีการคน้พบ 

23 
(5.8) 

70 
(17.5) 

127 
(31.8) 

126 
(31.5) 

54 
(13.5) 

3.29 1.08 ปานกลาง 

มกัไปสถานท่ี ท่ีมีช่ือเสียง
ในอดีตและมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

11 
(2.8) 

74 
(18.5) 

144 
(36.0) 

130 
(32.5) 

41 
(10.3) 

3.29 0.87 ปานกลาง 

ไปสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง และ
เป็นกระแส 

23 
(5.8) 

87 
(21.8) 

149 
(37.3) 

100 
(25.0) 

41 
(10.3) 

3.12 1.05 ปานกลาง 

อ่านหนงัสือท่องเท่ียว หรือ
หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานท่ีท่องเท่ียว 

38 
(9.5) 

110 
(27.5) 

119 
(29.8) 

95 
(23.8) 

38 
(9.5) 

2.96 1.13 ปานกลาง 

ดูรูปภาพในอดีต เช่น
รูปภาพคนไทยสมยัก่อน 

41 
(10.3) 

113 
(28.3) 

127 
(31.8) 

85 
(21.3) 

34 
(8.5) 

2.88 0.95 ปานกลาง 

ไปท่องเท่ียวต่างประเทศ 59 
(14.8) 

117 
(29.3) 

108 
(27.0) 

89 
(22.3) 

27 
(6.8) 

2.77 1.15 ปานกลาง 
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การวจิยัคร้ังผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรดา้นกิจกรรม (Activities) จาํนวนทั้งส้ิน 17  ขอ้ (A1-A17) 
โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งระบุวา่มีการจดัสรรเวลาใหก้บักิจกรรมต่าง ๆ มากนอ้ยเพยีงใด 

จากขอ้มูลที่ได ้พบวา่ กิจกรรมที่กลุ่มตวัอยา่งจดัสรรเวลาใหม้าก ไดแ้ก่ ชอบไปสถานที่ที่มี
ธรรมชาติที่สวยงาม ทาํค่อนขา้งบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.89) ชอบดูรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่
สวยงาม เช่น ทะเล ทาํค่อนขา้งบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ อยูก่บัครอบครัววนัหยดุ ทาํค่อนขา้งบ่อย 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) เป็นตน้  

ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งมีการจดัสรรเวลาน้อยตามกิจกรรมดงัต่อไปน้ี การไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง (ค่าเฉล่ีย 2.77) ดูรูปภาพในอดีต เช่นรูปภาพคนไทยสมยัก่อน ทาํบา้ง
ไม่ทาํบา้ง (ค่าเฉล่ีย 2.88) อ่านหนงัสือท่องเที่ยว หรือหนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบัสถานที่ท่องเที่ยว ทาํบา้ง
ไม่ทาํบา้ง (ค่าเฉล่ีย 2.96) เป็นตน้ 

  

4.3 ระดบัความส าคญัของตัวแปรกลุ่มความสนใจ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจาํนวนร้อยละและค่าเฉล่ียของดา้นความสนใจ 

ความสนใจ 

ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. แปลความ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ให้ความสาํคญักบั
ครอบครัวเป็นอนัดบั
แรก 

1 
(0.3) 

2 
(0.5) 

26 
(6.5) 

173 
(43.3) 

198 
(49.5) 

4.41 0.66 มากท่ีสุด 

การเดินทางท่องเท่ียว
คือความสุข 

1 
(0.3) 

8 
(2.0) 

47 
(11.8) 

168 
(42.0) 

176 
(44.0) 

4.27 0.77 มากท่ีสุด 

มกัดูขอ้มลูใน
อินเทอร์เน็ตมีการ
เปรียบเทียบก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

5 
(1.3) 

4 
(1.0) 

59 
(14.8) 

186 
(46.5) 

146 
(36.5) 

4.16 0.80 มาก 

คน้หาขอ้มลูสินคา้ก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

3 
(0.8) 

6 
(1.5) 

62 
(15.5) 

186 
(46.5) 

143 
(35.8) 

4.15 0.79 มาก 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

 
ความสนใจ 

ระดับความคดิเห็น  

x  

 
S.D. 

 
 แปลความ ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่ 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ให้ความสาํคญักบัการ
ดูแลรักษาทรัพยากร 

1 
(0.3) 

10 
(2.5) 

58 
(14.5) 

190 
(47.5) 

141 
(35.3) 

4.15 0.77 มาก 

สนใจสินคา้ลดราคามี
โปรโมชัน่พิเศษ 

4 
(1.0) 

11 
(2.8) 

70 
(17.5) 

184 
(46.0) 

131 
(32.8) 

4.07 0.84 มาก 

ชอบไปท่องเท่ียวกบั
ครอบครัว 

0 
(0.00) 

3 
(0.8) 

82 
(20.5) 

210 
(52.5) 

105 
(26.3) 

4.04 0.71 มาก 

เวลาว่างมกัอยูก่บั
ครอบครัว 

2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

87 
(21.8) 

208 
(52.0) 

100 
(25.0) 

4.00 0.74 มาก 

การเดินทางท่องเท่ียวเป็น
ส่ิงท่ีท่านให้ความสาํคญั 

1 
(0.3) 

7 
(1.8) 

92 
(23.0) 

194 
(48.5) 

106 
(26.5) 

3.99 0.77 มาก 

สนใจแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

4 
(1.0) 

12 
(3.0) 

76 
(19.0) 

212 
(53.0) 

96 
(24.0) 

3.96 0.80 มาก 

ใชเ้วลาว่างอยูก่บัตนเอง 3 
(0.8) 

21 
(5.3) 

93 
(23.3) 

173 
(43.3) 

110 
(27.5) 

3.92 0.88 มาก 

ชอบสถานท่ีท่ีมี Free  
Wi-Fi 

6 
(1.5) 

19 
(4.8) 

121 
(30.3) 

146 
(36.5) 

108 
(27.0) 

3.83 0.93 มาก 

สนใจศิลปวฒันธรรมท่ี
สวยงามท่ีสืบต่อกนัมา
จากอดีต 

2 
(0.5) 

24 
(6.0) 

96 
(24.0) 

197 
(49.3) 

81 
(23.3) 

3.83 0.84 มาก 

ท่องเท่ียวในวนัหยดุ 3 
(0.8) 

22 
(5.5) 

111 
(27.8) 

177 
(44.3) 

87 
(21.8) 

3.81 0.86 มาก 

ติดตามข่าวสารจากส่ือ
ต่าง ๆ เสมอ 

3 
(0.8) 

17 
(4.3) 

112 
(28.8) 

202 
(50.5) 

66 
(16.5) 

3.78 0.80 มาก 

ติดตามคนท่ีมีช่ือเสียง 23 
(5.8) 

69 
(17.3) 

176 
(44.0) 

98 
(24.5) 

34 
(8.5) 

3.13 0.99 ปานกลาง 

ชอบชุดไทย และมกัใส่
เม่ือมีโอกาส 

44 
(11.0) 

49 
(12.3) 

162 
(40.5) 

103 
(25.8) 

42 
(10.5) 

3.13 1.11 ปานกลาง 
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การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรดา้นความสนใจ (Interests) จาํนวนทั้งส้ิน 17 ขอ้ 
(I1-I17) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ตนมีความสนใจและให้ความสาํคญักบัตวัแปรเหล่าน้ีมากน้อย
เพยีงใด 
 จากขอ้มูลที่ได้ พบว่า ส่ิงที่กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจมากที่สุด คือ ให้ความสําคญักับ
ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงใหค้วามสนใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) การเดินทางท่องเที่ยวคือความสุข
ใหค้วามสนใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.27) มกัดูขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต มีการเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจ
ซ้ือ ใหค้วามสนใจมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16)  
 ส่วนที่กลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ ติดตามคนที่มีช่ือเสียง ให้ความสนใจปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) ชอบชุดไทยและมกัใส่เม่ือมีโอกาส ใหค้วามสนใจปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13)  
 

4.4 ระดบัความส าคญัของตัวแปรกลุ่มความคดิเห็น  
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจาํนวนร้อยละและค่าเฉล่ียของดา้นความคดิเห็น 

 
ความคดิเห็น 

ระดับความคดิเห็น 
 

x  

 
S.D. 

 
แปลความ ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่ 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ  เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ธรรมชาติคือทุกส่ิงท่ีทุก
คนตอ้งรักษา 

3 
(0.8) 

5 
(1.3) 

30 
(7.5) 

156 
(39.0) 

206 
(51.5) 

4.39 0.75 มากท่ีสุด 

เมืองไทยมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

1 
(0.3) 

3 
(0.8) 

30 
(7.5) 

188 
(47.0) 

178 
(44.5) 

4.35 0.67 มากท่ีสุด 

เรากาํหนดการท่องเท่ียวใน
แบบของเราได ้

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

24 
(6.0) 

197 
(49.3) 

175 
(43.8) 

4.35 0.66 มากท่ีสุด 

การท่องเท่ียวคือการให้
รางวลัชีวิต 

3 
(0.8) 

3 
(0.8) 

42 
(10.5) 

178 
(44.5) 

174 
(43.5) 

4.29 0.74 มากท่ีสุด 

การลดราคา โปรโมชัน่ 
ส่งผลต่อความตอ้งการการ
ท่องเท่ียว 

2 
(0.5) 

4 
(1.0) 

39 
(9.8) 

185 
(46.3) 

170 
(42.5) 

4.29 0.72 มากท่ีสุด 

อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงสาํคญั
ในการศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวในปัจจุบนั 

2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

43 
(10.8) 

183 
(45.8) 

169 
(42.3) 

4.28 0.73 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

ความสนใจ 

ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. แปลความ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ  เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

งานศิลปะ สถาปัตยกรรม 
และดนตรี ในอดีต คือส่ิงท่ี
ควรรักษาไว ้

2 
(0.5) 

4 
(1.0) 

40 
(10.0) 

192 
(48.0) 

162 
(40.5) 

4.27 0.72 มากท่ีสุด 

การออกไปท่องเท่ียวคือ
ช่วงเวลาท่ีมีคุณค่า 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

43 
(10.8) 

186 
(46.5) 

165 
(41.3) 

4.26 0.75 มากท่ีสุด 

ประเพณีไทยเป็นส่ิงท่ี
สวยงาม ท่ีคนรุ่นใหม่ตอ้ง
อนุรักษไ์ว ้เช่น การรดนํ้า
ดาํหัวผูใ้หญ่ในวนั
สงกรานต ์

4 
(1.0) 

7 
(1.8) 

46 
(11.5) 

172 
(43.0) 

171 
(42.8) 

4.25 0.80 มากท่ีสุด 

คนไทยควรให้ความสาํคญั 
และอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย  

2 
(0.5) 

5 
(01.3) 

57 
(14.3) 

189 
(47.3) 

147 
(36.8) 

4.19 0.76 มาก 

ประเทศไทยเป็น
จุดมุ่งหมายในการ
ท่องเท่ียว 

3 
(0.8) 

4 
(1.0) 

60 
(15.0) 

219 
(54.8) 

114 
(28.5) 

4.09 0.73 มาก 

การซ้ือสินคา้การท่องเท่ียว
บนอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ือง
ปกติในปัจจุบนั 

3 
(0.8) 

7 
(1.8) 

84 
(21.0) 

188 
(47.0) 

118 
(29.5) 

4.03 0.80 มาก 

วฒันธรรมตะวนัตกส่งผล
ต่อวฒันธรรมไทย 

3 
(0.8) 

9 
(2.3) 

68 
(17.0) 

232 
(58.0) 

88 
(22.0) 

3.98 0.74 มาก 

การเมืองส่งผลต่อการ
เดินทางท่องเท่ียว 

12 
(3.0) 

22 
(5.5) 

114 
(28.5) 

157 
(39.3) 

95 
(23.8) 

3.75 0.98 มาก 

ตราสินคา้เป็นเร่ืองจาํเป็น
สาํหรับท่าน 

18 
(4.5) 

38 
(9.5) 

179 
(44.8) 

119 
(29.8) 

46 
(11.5) 

3.34 0.96 ปานกลาง 

การท่องเท่ียวควรไป
สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 

25 
(6.3) 

61 
(15.3) 

188 
(47.0) 

94 
(23.5) 

32 
(8.0) 

3.12 0.97 ปานกลาง 

วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่
ต่างจากปัจจุบนั 

76 
(19.0) 

146 
(36.5) 

87 
(21.8) 

71 
(17.8) 

20 
(5.0) 

2.53 1.14 นอ้ย 
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การวจิยัคร้ังผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรดา้นความคิดเห็น (Opinions) จาํนวนทั้งส้ินจาํนวน 17 ขอ้ 
(O1-O17) โดยการใหก้ลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ตนมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด
จากขอ้มูลที่ได ้พบวา่ ประเด็นที่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี ธรรมชาติคือส่ิงที่ทุกคน
ตอ้งรักษา มีความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.39) เรากาํหนดการท่องเที่ยวในแบบของเรา 
ได ้มีความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.35) เมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
มีความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.35)  

ส่วนประเด็นที่กลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยเห็นดว้ย คือ วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปัจจุบนั 
มีความคิดเห็น รู้สึกไม่เห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 2.53) การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีช่ือเสียง มีความ
คิดเห็น รู้สึกเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.12) ตราสินคา้เป็นเร่ืองจาํเป็นสาํหรับท่าน มีความคิดเห็น รู้สึกเฉย ๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.34)  
 

4.5 การจดักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 
 จากการวเิคราะห์ปัจจยัโดยนาํกลุ่มกิจกรรม (A) กลุ่มความสนใจ (I) และกลุ่มความคิดเห็น 
(O) มาวเิคราะห์ โดยการสกดัปัจจยั และหมุนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax เพื่อจดักลุ่มรูปแบบการ
ดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถจดักลุ่มไดท้ั้งหมด 5 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มที่  1  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบสุขนิยม 
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่รักการท่องเที่ยวอย่างแทจ้ริง สนใจการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและให้

ความสาํคญักบัการท่องเที่ยว โดยคิดว่าการท่องเที่ยวคือการให้การให้รางวลัชีวิตและคือความสุข
ของชีวติ ในขณะเดียวกนัก็ให้ความสาํคญักบัครอบครัวมาเป็นอนัดบัแรกดว้ย คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ มีความคิดที่เปิดกวา้ง พร้อมยอมรับส่ิงใหม่ ใชส่ื้อออนไลน์เพื่อคน้หาสถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ ดูโปรโมชั่นโรงแรมและตัว๋เคร่ืองบิน มักมีการเปรียบเทียบก่อนตัวสินใจซ้ือ มักเลือก
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และกําหนดการเดินทางการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยใส่ใจรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวฒันธรรมที่สืบมาจากคนรุ่นก่อน 
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ตารางที่ 4.9 แสดงปัจจยักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติสุขนิยม 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติสุขนิยม Factor Loading 
การเดินทางท่องเท่ียวคือความสุข 0.681 
การท่องเท่ียวคือการให้รางวลัชีวิต 0.667 
เรากาํหนดการท่องเท่ียวในแบบของเราได ้ 0.637 
การออกไปท่องเท่ียวคือช่วงเวลาท่ีมีคุณค่า 0.631 
มกัดูขอ้มลูในอินเทอร์เน็ต มีการเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือ 0.619 
ชอบคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ  ท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 0.616 
เมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 0.601 
การเดินทางท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีท่านให้ความสาํคญั 0.589 
ชอบไปสถานท่ีท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 0.585 
คนไทยควรให้ความสาํคญั และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย  0.580 
ประเพณีไทยเป็นส่ิงท่ีสวยงาม ท่ีคนรุ่นตอ้งอนุรักษไ์ว ้เช่น การรดนํ้าดาํ
หัวผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์

0.572 

ให้ความสาํคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 0.566 
ท่องอินเทอร์เน็ตเพ่ือคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวเม่ือมีเวลาว่าง 0.561 
ธรรมชาติคือทุกส่ิงท่ีทุกคนตอ้งรักษา 0.560 
ติดตามข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เสมอ 0.557 
ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียว 0.553 
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงสาํคญัในการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบนั 0.552 
การลดราคา โปรโมชัน่ ส่งผลต่อความตอ้งการการท่องเท่ียว 0.552 
ชอบคน้หาสถานท่ีแปลกใหม่ ท่ีเพ่ิงมีการคน้พบ 0.550 
คน้หาโปรโมชัน่ราคาพิเศษ หรือตัว๋ราคาพิเศษ 0.550 
งานศิลปะ สถาปัตยกรรม และดนตรี ในอดีต คือส่ิงท่ีควรรักษาไว ้ 0.543 
ให้ความสาํคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 0.533 
สนใจแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 0.530 
คน้หาขอ้มลูสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ 0.516 
ไปสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง และเป็นกระแส 0.507 
มกัไปสถานท่ี ท่ีมีช่ือเสียงในอดีตและมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 0.500 
สนใจศิลปวฒันธรรมท่ีสวยงามท่ีสืบต่อกนัมาจากอดีต 0.500 
ท่องเท่ียวในวนัหยดุ 0.488 
อ่านหนงัสือท่องเท่ียว หรือหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 0.486 
ชอบดูรูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น ทะเล 0.476 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติสุขนิยม Factor Loading 
ถ่ายรูปธรรมชาติ 0.473 
วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลต่อวฒันธรรมไทย 0.472 
การซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวบนอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองปกติ
ในปัจจุบนั 

0.432 

คน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 0.430 
ใชเ้วลาว่างอยูก่บัตนเอง 0.371 
ชอบสถานท่ีท่ีมี Free Wi-Fi 0.369 
การเมืองส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว 0.353 

 

กลุ่มที่  2  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบทนัเทคโนโลย ี
กลุ่มน้ีมกัเลือกติดตามเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ท่องเที่ยวอยูเ่สมอ เป็นกลุ่มที่สนใจการเปิดรับข่าวสารและติดตามข่าวสารตลอดเวลา โดยขอ้มูลที่
สนใจมกัเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนที่เคยไปมาแลว้ มกัเป็นสมาชิก
ของกลุ่มการท่องเที่ยว เพือ่พดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บขอ้มูลให้ไดม้ากที่สุด
ก่อนมีการตดัสินใจซ้ือ โดยคนกลุ่มน้ีมกัเลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มกัไปดว้ยตนเอง เป็นกลุ่มที่
รักอิสระในการดาํเนินชีวติ ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์กบัตนเอง ติดตามข่าวสารจากหลายทาง
เพือ่ช่วยในการตดัสินใจ และเพือ่ติดตามข่าวสารที่ตนตอ้งการ 

 
ตารางที่ 4.10  แสดงปัจจยักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติทนัเทคโนโลย ี

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติทันเทคโนโลย ี Factor Loading 
ชอบติดตามเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจองตัว๋, ท่ีพกั 0.531 
พดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว 0.520 
พกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ท่องเท่ียวในต่างประเทศ 0.473 
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กลุ่มที่  3  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบตามกระแสนิยม 
คนกลุ่มน้ีชอบให้ตนเป็นที่สนใจ ชอบบ่งบอกสถานะทางสังคมและมกัตามกระแสนิยม 

มกัเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เป็นกระแสนิยม คาํนึงถึงตราสินคา้เป็นหลกั เพื่อที่จะบ่งบอก
สถานะของตนวา่สถานที่น้ีตนไปมาแลว้ ซ่ึงจะเลือกสินคา้หรือที่พกัที่มีตราสินคา้ โด่งดงั เป็นที่รู้จกั 
โดยเลือกติดตามผูท้ี่มีช่ือเสียง  และสนใจสินคา้โปรโมชัน่ สินคา้ราคาพเิศษ 

 
ตารางที่ 4.11  แสดงปัจจยักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติตามกระแสนิยม 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติตามกระแสนิยม Factor Loading 
สนใจสินคา้ลดราคา มีโปรโมชัน่พิเศษ 0.447 
การท่องเท่ียวควรไปสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 0.439 
ตราสินคา้เป็นเร่ืองจาํเป็นสาํหรับท่าน 0.425 
ติดตามคนท่ีมีช่ือเสียง 0.348 

 
กลุ่มที่  4  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบรักครอบครัว 
กลุ่มน้ีให้ความสาํคญักบัครอบครัว ทาํให้กิจกรรมที่เลือกมกัสามารถทาํกบัครอบครัวได ้

เม่ือมีเวลาวา่งมกัเลือกอยูก่บัครอบครัว หรือเม่ือมีวนัหยดุ ก็เลือกไปท่องเที่ยวกบัครอบครัว 
 

ตารางที่ 4.12  แสดงปัจจยักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติรักครอบครัว 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติรักครอบครัว Factor Loading 
มกัเวลาว่างอยูก่บัครอบครัว 0.648 
ทาํกิจกรรมท่ีสามารถทาํร่วมกบัคนในครอบครัว 0.620 
ชอบไปท่องเท่ียวกบัครอบครัว 0.603 
อยูก่บัครอบครัววนัหยดุ 0.599 

 
กลุ่มที่  5  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบอนุรักษว์ฒันธรรม 
กลุ่มน้ีสนใจอารยธรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ และให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม เช่น ชอบสะสมชุดไทยและใส่เม่ือมีโอกาส เพือ่สะทอ้นถึงความเป็นไทยและอยาก
ให้คนอ่ืนอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเหมือนตน ชอบของเก่า ชอบดูรูปเก่า ๆ ที่แสดงถึงความรุ่งเรือง
ของศิลปวฒันธรรมที่รุ่งเรืองในสมยัก่อน 
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ตารางที่ 4.13  แสดงปัจจยักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติอนุรักษว์ฒันธรรม 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติอนุรักษ์วฒันธรรม Factor Loading 
วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปัจจุบนั 0.506 
ชอบชุดไทย และมกัใส่เม่ือมีโอกาส 0.433 
ดูรูปภาพในอดีต เช่น รูปภาพคนไทยสมยัก่อน 0.362 

 

4.6 ระดบัความส าคญัของรูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์  
 
ตารางที่ 4.14  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและค่าเฉล่ียของแหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูลผา่น 

 ส่ือออนไลน ์

 
แหล่งข้อมูล 

ระดับการใช้งาน  

x  

 
S.D. 

 
 แปลความ น้อย

ทีสุ่ด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ทีสุ่ด 
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

7 
(1.8) 

9 
(2.3) 

75 
(18.8) 

131 
(32.8) 

178 
(44.5) 

4.16 0.93 มาก 

เวบ็ไซตท่ี์รีวิว
ประสบการณ์การ
ท่องเท่ียว  

6 
(1.5) 

20 
(5) 

83 
(20.3) 

136 
(34.0) 

155 
(38.8) 

4.04 0.97 มาก 

การคน้หาจากเสิร์ช 
เอนจิน 

10 
(2.5) 

34 
(8.5) 

103 
(25.8) 

114 
(28.5) 

139 
(34.8) 

3.85 1.07 มาก 

สอบถามจากบุคคลท่ี
รู้จกั หรือ ผูท่ี้มี
ประสบการณ์  

4 
(1.0) 

31 
(7.8) 

124 
(31.0) 

158 
(39.5) 

83 
(20.8) 

3.71 0.91 มาก 

เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้
และบริการดา้นการ
ท่องเท่ียว  

18 
(4.5) 

47 
(11.8) 

114 
(28.5) 

114 
(28.5) 

107 
(26.8) 

 

3.61 1.13 มาก 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 
 

 
แหล่งข้อมูล 

ระดับการใช้งาน  

x  

 
S.D. 

 
 แปลความ น้อย

ทีสุ่ด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ทีสุ่ด 
บล็อกเกอร์ดา้นการ
ท่องเท่ียว  

12 
(3.0) 

45 
(11.3) 

119 
(29.8) 

146 
(36.5) 

78 
(19.5) 

3.58 1.02 มาก 

เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียว
โดยตรง 

42 
(10.5) 

86 
(21.5) 

143 
(35.8) 

75 
(18.8) 

54 
(13.5) 

3.03 1.17 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, 

ทวิตเตอร์ ในการแสวงหาขอ้มูลมากที่สุด โดยอยูท่ี่ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) รองลงมา ไดแ้ก่ 
เวบ็ไซตท์ี่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว ตวัอยา่งเช่น พนัทิป, ทริปแอดไวเซอร์, อี ดี ที ไกด์ โดย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) และ เลือกการคน้หาจากเสิร์ชเอนจิน โดยสืบคน้คาํที่ตนตอ้งการ
คน้หา อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกัหรือผูม้ีประสบการณ์ เช่น ญาติ  
เพื่อน หรือผูท้ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไปมาก่อน (ค่าเฉล่ีย 3.71) อยูใ่นระดบัมาก 
และ บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ (ค่าเฉลี่ย 
3.58) อยูใ่นระดบัมาก 

แหล่งขอ้มูลที่นักท่องเที่ยวชาวไทย เลือกแสวงหาขอ้มูลน้อยที่สุดคือ เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น www.tourismthailand.org (ค่าเฉลี่ย 3.03) อยูใ่นระดบัปานกลาง
  

ตารางที่ 4.15  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและค่าเฉล่ียของความถ่ีในการใชส่ื้อออนไลน์เพือ่แสวงหา 
 ขอ้มูล 

ความถี่ 

ระดับความถี่ 

x  S.D. แปลความ น้อยที่สุด 
(1 คร้ังต่อ
สัปดาห์) 

น้อย 
(2 คร้ังต่อ
สัปดาห์) 

ปานกลาง 
(3-4คร้ังต่อ
สัปดาห์) 

มาก 
(5-6คร้ังต่อ
สัปดาห์) 

มากที่สุด 
(ทุกวัน) 

ความถ่ีในการใช้
ส่ือออนไลน์ 

74 
(18.5) 

96 
(24.0) 

119 
(29.8) 

47 
(11.8) 

64 
(16.0) 

2.83 1.31 ปานกลาง 

 



83 

จากตารางที่ 4.15 พบ วา่นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความถ่ีในการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อแสวงหา
ขอ้มูลด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการใช้ส่ือออนไลน์ 3-4 คร้ัง ต่อ 1 สัปดาห์ 
(ค่าเฉล่ีย 2.83) คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือมีการใชส่ื้อออนไลน์ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 24.0) 
ต่อไปคือ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 18.5) ใชง้านทุกวนั (ร้อยละ 16.0) ตามลาํดบั และ 5-6 คร้ังต่อ
สปัดาห์ (ร้อยละ 11.8 ตามลาํดบั)   

 
ตารางที่ 4.16 แสดงจาํนวนค่าร้อยละและค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการใชง้านต่อคร้ัง 

ระยะเวลา 

ระดับระยะเวลาในการใช้งานต่อคร้ัง 

x  S.D. แปลความ น้อยทีสุ่ด 
(น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง) 

น้อย 
(1 ช่ัวโมง) 

ปาน
กลาง 
(2 ช่ัวโมง) 

มาก 
(3 ช่ัวโมง) 

มากทีสุ่ด 
(ทกุวัน) 

ระยะเวลาในการใช้
งานต่อคร้ัง 

63 
(15.8) 

111 
(27.8) 

106 
(26.5) 

45 
(11.3) 

75 
(18.8) 

2.90 1.33 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยใชร้ะยะเวลาในการใชง้านส่ือออนไลน์ต่อ

คร้ังอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการใชส่ื้อออนไลน์ 1 ชั่งโมงต่อคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 2.90) คิดเป็นร้อยละ 
27.8 รองลง มาคือ ใชส่ื้อออนไลน์ 2 ชัว่โมงต่อคร้ัง (ร้อยละ 26.5) ต่อมาคือใชง้านทุกวนั (ร้อยละ 
18.8) นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง (ร้อยละ 15.8) และ ใชง้าน 3 ชัว่โมงต่อ 1 คร้ัง (ร้อยละ 11.8) 
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ตารางที่ 4.17  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและค่าเฉล่ียของวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูล 

วตัถุประสงค์ 

ระดับวตัถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูล 

x  S.D. แปลความ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ
วิธีการเดินทางท่องเท่ียว  

2 
(0.5) 

4 
(1.0) 

72 
(18.8) 

184 
(46.0) 

138 
(34.5) 

4.13 0.77 มาก 

เพ่ือทราบรีวิวของผูท่ี้เคยไป 
3 

(0.8) 
13 

(3.3) 
61 

(15.3) 
181 

(45.3) 
142 

(35.5) 
4.12 0.83 มาก 

การเปรียบเทียบราคาท่ีพกั 
4 

(1.0) 
12 

(3.0) 
67 

(16.8) 
192 

(48.0) 
125 

(31.3) 
4.06 0.83 มาก 

กิจกรรมท่ีน่าสนใจในสถานท่ี
ท่องเท่ียว  

4 
(1.0) 

21 
(5.3) 

93 
(23.3) 

177 
(44.3) 

105 
(26.6) 

3.90 0.89 มาก 

ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ 
สาํหรับการท่องเท่ียว 

5 
(1.3) 

19 
(4.8) 

107 
(26.8) 

160 
(40.0) 

109 
(27.3) 

3.87 0.91 มาก 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น
ร้านอาหาร สปา  

8 
(2.0) 

21 
(5.3) 

127 
(31.8) 

165 
(41.3) 

79 
(19.8) 

3.71 0.91 มาก 

 
จากตารางที่ 4.17 พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย คือ เพื่อทราบเส้นทาง ยานพาหนะ และวิธีการเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด ซ่ึงอยูใ่นระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือเพือ่ทราบรีวิวของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ เพือ่การเปรียบเทียบราคาที่พกั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) 

วตัถุประสงคท์ี่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกแสวงหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์น้อยที่สุดคือ การ
แสวงหาข้อมูล เพื่อทราบส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก  
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) รองลงมาคือทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) และกิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบั
รถ เอทีว,ี ล่องแก่ง อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
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4.8 ระดบัความส าคญัของความตั้งใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ว 
 
ตารางที่ 4.18  แสดงจาํนวนค่าร้อยละและค่าเฉล่ียของความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้น 

 การท่องเที่ยว 

ความตั้งใจซื้อ 

ระดับความตั้งใจซื้อ 

x  S.D. แปลความ ตั้งใจ
ซ้ือน้อย
ที่สุด 

ตั้งใจ
ซ้ือ
น้อย 

ตั้งใจซ้ือ
ปาน
กลาง 

ตั้งใจ
มาก 

ตั้งใจมาก
ที่สุด 

เม่ือฉนัช่ืนชอบสถานท่ี
ท่องเท่ียวใดฉนัตั้งใจแนะนาํ
ผูอ่ื้นให้ไปตามฉนั 

5 
(1.3) 

26 
(6.5) 

119 
(29.8) 

164 
(41.0) 

86 
(21.5) 

3.75 0.91 มาก 

ความตั้งใจซ้ือ เม่ือมี
โปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต 

10 
(2.5) 

27 
(6.8) 

145 
(36.3) 

142 
(35.5) 

76 
(19.0) 

3.62 0.95 มาก 

ความตั้งใจซ้ือตามท่ีมีการ
แนะนาํทางอินเทอร์เน็ตอีก
คร้ังในอนาคต 

9 
(2.3) 

32 
(8.0) 

161 
(40.3) 

152 
(38.0) 

46 
(11.5) 

3.48 0.88 มาก 

ความตั้งใจซ้ือ ตามท่ีมีการ
แนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 

12 
(3.0) 

38 
(9.5) 

176 
(44.0) 

127 
(31.8) 

47 
(11.8) 

3.40 0.92 ปานกลาง 

ฉนัตั้งใจซ้ือ อยา่งแน่นอนใน
ปีน้ีตามท่ีมีการแนะนาํบน
อินเทอร์เน็ต 

11 
(2.8) 

41 
(10.3) 

167 
(41.8) 

144 
(36.0) 

37 
(9.3) 

3.39 0.89 ปานกลาง 

ตั้งใจรีวิวสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ฉนัไดไ้ปมาบนอินเทอร์เน็ต 

50 
(12.5) 

60 
(15.0) 

131 
(32.8) 

109 
(27.3) 

50 
(12.5) 

3.12 1.19 ปานกลาง 
 

 
จากตารางที่ 4.18 พบวา่ ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย คือ เม่ือช่ืนชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดก็จะตั้งใจแนะนําผูอ่ื้นให้ไปตาม อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือ มีความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั เม่ือมีโปรโมชัน่บน
อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) และความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั 
ตามที่มีการแนะนาํทางอินเทอร์เน็ตอีกคร้ัง ในอนาคต อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

ความตั้งใจซ้ือสินคา้ดา้นการท่องเที่ยว ที่มีความตั้งใจซ้ือน้อยที่สุดคือ เม่ือฉันไปท่องเที่ยว
ฉนัตั้งใจรีววิสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันไดไ้ปมาบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.12) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
รองลงมาคือ ฉนัตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามที่มีการแนะนาํ
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บนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.39) อยูใ่นระดบัปานกลาง และความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว
เช่น ที่พกั ตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.40) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

4.9 ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่  1  รูปแบบการดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ
การใชส่ื้อออนไลน์ 

ตารางที่ 4.19  ค่าประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัรูปแบบการใช ้
 ส่ือออนไลน ์

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันยัสาํคญั 
กลุ่มสุขนิยม 0.645*** 0.000 
กลุ่มทนัเทคโนโลย ี 0.439*** 0.000 
กลุ่มตามกระแสนิยม 0.361*** 0.000 
กลุ่มรักครอบครัว 0.158*** 0.000 
กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม 0.201*** 0.000 

 

หมายเหตุ:  ***มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

ผูว้จิยัทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างกลุ่ม
รูปแบบการดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย กบัรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
แหล่งขอ้มูล ระยะเวลาในการแสวงหาขอ้มูล ความถ่ีในการแสวงหาขอ้มูล และ วตัถุประสงคใ์น
การแสวงหาขอ้มูลพบวา่ กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพนัธ์ กบั
รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั รูปแบบ
การใชส่ื้อออนไลน์ ไดแ้ก่ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทนัเทคโนโลย ีกลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว 
และ กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม 
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ตารางที่ 4.20  ค่าประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัแหล่งขอ้มูลการใช ้
 ส่ือออนไลน ์

กลุ่ม 

แหล่งข้อมูล 
เวบ็ไซตท์ี่
เก่ียวขอ้ง
กบัการ

ท่องเที่ยว
โดยตรง 

เครือข่าย
สังคม

ออนไลน์ 

สอบถาม
จากบุคคลที่

รู้จกั 

การคน้หา
จาก เสิร์
ชเอนจิน 

เวบ็ไซตท์ี่
รีววิ

ประสบการณ์
การท่องเที่ยว 

เวบ็ไซตซ้ื์อ
ขายสินคา้

และบริการ
ดา้นการ
ท่องเที่ยว 

บลอ็กเกอร์
ดา้นการ
ท่องเที่ยว 

สุขนิยม .374*** .456*** .430*** .374*** .431*** .458*** .454*** 
ทนัเทคโนโลยี .347*** .184*** .205*** .181*** .197*** .416*** .322*** 
ตามกระแส
นิยม 

.339*** .185*** .156*** .123*** .182*** .266*** .300*** 

รักครอบครัว .181***  .143** .151** .041    .032    .055    .040 

อนุรักษ์
วฒันธรรม 

.260***  .057   .181*** -.067    .048    .074    .225*** 

 

หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
***มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์
กบัแหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์แต่ละรูปแบบต่อไปน้ี 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบสุขนิยม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั แหล่งขอ้มูลในการ
แสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ 7 แบบอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ดงัน้ี 1) เวบ็ไซตท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ  เพื่อน ผูท้ี่เคย
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไปมาก่อน 4) การคน้หาจาก เสิร์จเอนจิน โดยการสืบคน้คาํที่
ตนตอ้งการคน้หา 5) เวบ็ไซตท์ี่รีววิเก่ียวกบัประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น ทริปแอดไวเซอร์, อี ดี 
ที ไกด ์6) เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุค๊ก้ิงดอทคอม 7) บล็อก
เกอร์ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีววิสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ 
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กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติทนัเทคโนโลย ีมีความสมัพนัธท์างบวกกบั แหล่งขอ้มูลในการ
แสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ 7 แบบอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ดงัน้ี 1) เวบ็ไซตท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ี่เคย
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไปมาก่อน 4) การคน้หาจาก เสิร์จเอนจิน โดยการสืบคน้คาํที่
ตนตอ้งการคน้หา 5) เวบ็ไซตท์ี่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น ทริปแอดไวเซอร์, อี ดี ที 
ไกด์ 6) เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุ๊คกิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พี
เดีย 7) บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีววิสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบตามกระแสนิยม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั แหล่งขอ้มูล
ในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ทั้งหมด 7 แบบอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ดงัน้ี
1) เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ  
เพื่อน ผูท้ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไปมาก่อน 4) การคน้หาจาก เสิร์จเอนจิน โดย
สืบคน้คาํที่ตนตอ้งการคน้หา 5) เวบ็ไซตท์ี่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พนัทิป 6) เวบ็ไซต์
ซ้ือขายสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุ๊คก้ิงดอทคอม 7) บล็อกเกอร์ ดา้นการ
ท่องเที่ยว มกัรีววิสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ 
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบรักครอบครัว มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั แหล่งขอ้มูลใน
การแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ 3 แบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ดงัน้ี 1) เวบ็ไซต์
ที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ี่เคย
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไปมาก่อนและไม่พบความสัมพนัธ์กับแหล่งขอ้มูลในการ
แสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ทั้งหมด 4 แบบ ดงัน้ี 1) การคน้หาจาก เสิร์จเอนจิน โดยสืบคน้คาํที่ตน
ตอ้งการคน้หา 2) เวบ็ไซตท์ี่รีววิประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พนัทิป 3) เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และ
บริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุค๊ก้ิงดอทคอม 4) บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว โดยมกัรีวิว
สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ 
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบอนุรักษว์ฒันธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั แหล่ง 
ขอ้มูล ในการแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ทั้งหมด 3 แบบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.001 ดงัน้ี 1) เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org  
2) บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีววิสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ 3) สอบถามจาก
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บุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ เพือ่น ผูท้ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ทีท่่านตอ้งการไปมา
ก่อน 

และไม่พบความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ทั้งหมด
4 แบบ ดงัน้ี 1) การคน้หาจาก เสิร์ชเอนจินโดยการสืบคน้คาํที่ตนตอ้งการคน้หา 2) เวบ็ไซตท์ี่รีวิว
ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พนัทิป, ทริปแอดไวเซอร์, อี ดี ที ไกด์ 3) เวบ็ไซตท์ี่ซ้ือขายสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุ๊คก้ิงดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย 4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุก๊, ทวติเตอร์ 
 
ตารางที่ 4.21  ค่าประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัระยะเวลาและความถ่ี 

 ในการใชส่ื้อออนไลน์ 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ความถี่ ระยะเวลา 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันยัสาํคญั ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันยัสาํคญั 
กลุ่มสุขนิยม .354*** .000 .189*** .000 
กลุ่มทนัเทคโนโลย ี .394*** .000 .201*** .000 
กลุ่มตามกระแสนิยม .188*** .000       .154** .002 
กลุ่มรักครอบครัว         .066 .186       .039 .442 
กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม .254*** .000 .182*** .000 

 

หมายเหตุ:  **มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
***มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า รูปดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทนั
เทคโนโลย ีกลุ่มตามกระแสนิยม และกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม มีความสัมพนัธ์กบั ความถ่ีในการใช้
ส่ือออนไลน์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.001 ตรงกันขา้มกับกลุ่มรักครอบครัวที่ไม่พบ
ความสมัพนัธก์บัความถ่ีในการใชส่ื้อออนไลน์ และพบว่า รูปดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทนัเทคโนโลย ีและกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม มีความสัมพนัธ์กบั ระยะเวลาในการ
ใชส่ื้อออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และพบความสมัพนัธ์กบักลุ่มตามกระแสนิยม
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ตรงกนัขา้มกบักลุ่มรักครอบครัวที่ไม่พบความสัมพนัธ์กับ
ระยะเวลาในการใชส่ื้อออนไลน์ 
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ตารางที่ 4.22  ค่าประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัวตัถุประสงคใ์น 
 การแสวงหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ 

กลุ่ม 

วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูล 

ทราบ
แพก็เกจ และ

โปรโมชัน่ 
สาํหรับการ
ท่องเที่ยว 

การ
เปรียบเทียบ
ราคาที่พกั 

เพื่อทราบรีววิ
ของผูท้ี่เคยไป
สถานที่ที่ท่าน
ตอ้งการจะไป

ท่องเที่ยว 

ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก เช่น
ร้านอาหาร 

กิจกรรมที่น่าสนใจ
ในสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า 

ทราบเส้นทาง 
ยานพาหนะ

วธีิการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

สุขนิยม .428*** .425*** .384*** .248*** .401*** .337*** 
ทนัเทคโนโลยี .283*** .271*** .170*** .133*** .215*** .184*** 
ตามกระแสนิยม .191*** .160*** .159*** .424*** .224***    .041 

รักครอบครัว   .107*   .093    .095    .147**       .131**    .085 

อนุรักษ์
วฒันธรรม 

  .023   .023   -.009    .139**       .196***    .028 

 

หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
***มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์
กบัวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์แต่ละประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบสุขนิยม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัวตัถุประสงคใ์นการ
แสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 6 แบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.001 ดงัน้ี 1) ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบราคาที่
พกั 3) เพื่อทราบรีวิวของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม
ดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง 6) ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบทนัเทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั วตัถุประสงค์
ในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 6 แบบอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.001 ดงัน้ี 1) ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบ
ราคาที่พกั 3)  เพือ่ทราบรีววิของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ส่ิงอาํนวยความ
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สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว 
เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง 6) ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบตามกระแสนิยม มีความสมัพนัธท์างบวกกบั วตัถุประสงค์
ในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ แบบอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ดงัน้ี 1) ทราบ
แพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรีวิวของผู ้
ที่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้าน
ขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีวี, ล่อง
แก่ง  

แต่ไม่พบความสมัพนัธก์บั วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์เพื่อทราบ
เสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบรักครอบครัว มีความสมัพนัธท์างบวกกบั วตัถุประสงคใ์น
การแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ 1) ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก 2) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว 
เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง  

และพบความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ การแสวงหาขอ้มูล 
เพือ่ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว  

แต่ไม่พบความสมัพนัธก์บั วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ 3 แบบ คือ  
1) การเปรียบเทียบราคาที่พกั 2) เพือ่ทราบรีววิของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว  
3) ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบอนุรักษว์ฒันธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแสวงหา
ขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์เพื่อทราบกิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, การ
ขบัรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001  

และพบวา่มีความสมัพนัธก์บัการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์เพือ่ ทราบส่ิงอาํนวยความ
สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

แต่ไม่พบความสมัพนัธใ์นการแสวงหาขอ้มูล 4 แบบ คือ 1) ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ 
สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรีวิวของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่าน
ตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

 
ตารางที่ 4.23  ค่าประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ 

 และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ความตั้งใจซื้อ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันยัสาํคญั 
กลุ่มสุขนิยม 0.417*** 0.001 
กลุ่มทนัเทคโนโลย ี 0.348*** 0.001 
กลุ่มตามกระแสนิยม 0.388*** 0.001 
กลุ่มรักครอบครัว 0.142*** 0.001 
กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม 0.211*** 0.001 

 

หมายเหตุ:  ***มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

ผูว้จิยัทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างกลุ่ม
รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ดา้นการท่องเที่ยว พบว่า 
กลุ่มรูปแบบการดาํเนิน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทนั
เทคโนโลย ีกลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม 
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ตารางที่ 4.24  ค่าประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัประเภทความตั้งใจ 
 ซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

กลุ่ม 

ความต้ังใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

ความตั้งใจซ้ือ 
ตามที่มีการ
แนะนาํบน

อินเทอร์เน็ต 

ความตั้งใจซ้ือ 
เม่ือมี

โปรโมชัน่บน
อินเทอร์เน็ต 

ความตั้งใจซ้ือ
ซํ้าตามที่มีการ

แนะนาํบน
อินเทอร์เน็ต 

อย่างแน่นอนในปีน้ี
ตามที่มีการแนะนาํ

บนอินเทอร์เน็ตความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้ 

การตั้งใจ
แนะนาํผูอ้ื่น
ให้ไปตาม 

การตั้งใจ
รีววิสถานที่
ท่องเที่ยวที่

ไดไ้ปมา 

สุขนิยม .330*** .349*** .337*** .311*** .322*** .185*** 
ทนัเทคโนโลยี .273*** .272*** .320*** .383*** .196***   .129* 
ตามกระแสนิยม .362*** .221*** .319*** .289*** .242*** .280*** 
รักครอบครัว .142***     .067     .025       .126*   .147**   .114* 
อนุรักษว์ฒันธรรม .146***     .059 .190*** .165***   .093 .253*** 

 
หมายเหตุ:  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
***มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 
จากตารางที่ 4.24 พบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความสมัพนัธ์

กบัความตั้งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบสุขนิยม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ความตั้งใจซ้ือทั้งหมด 

6 แบบอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 คือ 1) ความตั้งใจซ้ือตามการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 
2) ความตั้งใจซ้ือ เม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต 3) ความตั้งใจซ้ือซํ้ าอีกคร้ังตามที่มีการแนะนาํ
บนอินเทอร์เน็ต 4) ตั้งใจซ้ือสินคา้ อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 5) ตั้งใจ
แนะนาํผูอ่ื้นใหไ้ปตาม 6) ตั้งใจรีววิสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดไ้ปมา  

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบทนัเทคโนโลย ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั ความตั้งใจซ้ือ
ทั้งหมด 6 แบบคือ 1) ความตั้งใจซ้ือ ตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซ้ือ เมื่อมี
โปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต 3) ความตั้งใจซ้ือซํ้ าตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 4) ความตั้งใจ
ซ้ือสินคา้ อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 5) การตั้งใจแนะนาํผูอื้่นให้ไป
ตาม อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และ การตั้งใจรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดไ้ปมา มีความ 
สมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบตามกระแสนิยม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ความตั้งใจซ้ือ
ทั้งหมด 6 แบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 คือ 1) ความตั้งใจซ้ือตามที่มีการแนะนาํบน
อินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซ้ือเม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต 3) ความตั้งใจซ้ือซํ้ าตามที่มีการแนะ 
นาํบนอินเทอร์เน็ต 4) ความตั้งใจซ้ือสินคา้อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 
5) การตั้งใจแนะนาํผูอ่ื้นใหไ้ปตาม 6) การตั้งใจรีววิสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดไ้ปมา  
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบรักครอบครัว มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.001 กบัความตั้งใจซ้ือตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต และ มีความสัมพนัธ์
ทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กบัการตั้งใจแนะนาํผูอ่ื้นใหไ้ปตาม  

นอกจากน้ีพบว่ามีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กบัการ
ตั้งใจรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดไ้ปมา และ ความตั้งใจซ้ือสินคา้อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามที่มีการ
แนะนาํบนอินเทอร์เน็ต และไม่พบความสมัพนัธก์บัความตั้งใจซ้ือ เม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต 
และความตั้งใจซ้ือซํ้ าตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบอนุรักษว์ฒันธรรม พบว่าความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนัย 
สาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 กับความตั้งใจซ้ือ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซ้ือตามที่มีการแนะนําบน
อินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซ้ือซํ้ าตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 3) การตั้งใจรีวิวสถานที่ท่อง 
เที่ยวที่ไดไ้ปมา 

แต่ไม่พบความสมัพนัธก์บัความตั้งใจซ้ือ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซ้ือตามที่มีการแนะนาํบน 
อินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซ้ือเม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต และ 3) ตั้งใจแนะนาํผูอ่ื้นใหไ้ปตาม 
  



95 

สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กับ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.25  ค่าประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์กบัความตั้งใจ 

 ซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

รายการ 
ความตั้งใจซื้อ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันยัสาํคญั 
รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ 0.588*** 0.000 

 
หมายเหตุ:  ***มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 
 

ผูว้จิยัทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างกลุ่ม
รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ กับความตั้งใจซ้ือสินคา้ด้านการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มรูปแบบการ
รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ มีความสัมพนัธ์ กับความตั้งใจซ้ือสินคา้ด้านการท่องเที่ยวอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ือนักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีการใชส่ื้อออนไลน์ในการแสวงหาขอ้มูลมาก ยอ่มส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากเช่นกัน ถ้า
นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีการใชส่ื้อออนไลน์ในการแสวงหาขอ้มูลน้อย ยอ่มส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
นอ้ยเช่นกนั 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

การวจิยัเร่ือง ‚รูปแบบการดาํเนินชีวติ รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย‛ มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 

1)  เพือ่ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติ รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย  

2)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทย  

3)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

4)  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ 
ดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งคือ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ใชส่ื้อออนไลน์จาํนวน 400 คนมีอายตุั้งแต่ 20-45 ปี มีการท่องเที่ยวมากกว่า 
3-4 คร้ังต่อปี ผูว้จิยัเลือกใชก้ารแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยส่งผา่น เฟซบุก๊ และ พนัทิป 
 หลังจากรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัได้นําขอ้มูลทั้งหมดไปดําเนินการลงรหัส 
(Coding) และนาํไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อทาํการวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อนาํมาอธิบายลกัษณะทางประชากร 
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินคา้ 
และบริการดา้นการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวชาวไทย หลงัจากนั้นใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั  
(Factor Analysis) เพื่อวิเคราะห์ องคป์ระกอบโดยแยกคาํถามในตวัแปรกิจกรรม ตวัแปรความ
สนใจ และตวัแปรความคิดเห็นออกจากกนั เพื่อทาํการจดักลุ่ม จากนั้นวิเคราะห์ปัจจยัขั้นที่สอง 
เพื่อจดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนกัท่องเที่ยวชาวไทย  
 ในส่วนของการอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัการใชส่ื้อออนไลน์
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และ
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บริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการใชส่ื้อ
ออนไลน์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยผูว้ิจยั
ใชก้ารหาค่าประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
เพือ่ทดสอบความ สมัพนัธ ์
 

5.1 สรุปผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 
 

5.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี มีจาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 68.3 และเพศชาย ร้อยละ 31.8 มีอายรุะหว่าง 20-45 ปี โดยช่วงอาย ุ26-30 ปี เป็นจาํนวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือช่วงอายระหวา่ง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.0 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากที่สุด จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.3 และประกอบอาชีพมีพนักงานบริษัท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ เป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.8 

 
5.1.2 การท ากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

 กิจกรรมที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกทาํค่อนขา้งบ่อย ไดแ้ก่ ชอบไปสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ทาํค่อนขา้งบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.89) ชอบดูรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ทะเล
สวยงามทาํค่อนขา้งบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ อยูก่บัครอบครัววนัหยดุ ทาํค่อนขา้งบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
ท่องอินเทอร์เน็ตเพือ่คน้หาสถานที่ท่องเที่ยวเม่ือมีเวลาว่าง (ค่าเฉล่ีย 3.73) ชอบคน้หาสถานที่ท่อง 
เที่ยวใหม่ ๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.73) ถ่ายรูปธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.70) คน้หาสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน (ค่าเฉล่ีย 3.60) ชอบติดตามเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
การจองตัว๋, ที่พกั (ค่าเฉล่ีย 3.51) คน้หาโปรโมชัน่ราคาพิเศษ หรือตัว๋ราคาพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ทาํ
กิจกรรมที่สามารถทาํร่วมกบัคนในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.43) 

ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งมีการจดัสรรเวลาน้อยตามกิจกรรมดงัต่อไปน้ี การไปท่องเที่ยวต่าง 
ประเทศ ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง (ค่าเฉล่ีย 2.77) ดูรูปภาพในอดีต เช่น รูปภาพคนไทยสมยัก่อน ทาํบา้งไม่
ทาํบา้ง (ค่าเฉล่ีย 2.88) อ่านหนงัสือท่องเที่ยว หรือหนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบัสถานที่ท่องเที่ยว ทาํบา้งไม่
ทาํบา้ง (ค่าเฉล่ีย 2.96) เป็นตน้  
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5.1.3 ความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจมากที่สุด คือ ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงให้
ความสนใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) การเดินทางท่องเที่ยวคือความสุข (ค่าเฉล่ีย 4.27) มกัดูขอ้มูลใน
อินเทอร์เน็ต มีการเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.16) คน้หาขอ้มูลสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.15) ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.15) สนใจสินคา้ลด
ราคา มีโปรโมชัน่พิเศษ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ชอบไปท่องเที่ยวกบัครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 4.04) เวลาว่างมกั
อยูก่บัครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 4.00) การเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่ิงที่ท่านให้ความสาํคญั (ค่าเฉล่ีย 3.99) 
สนใจแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.96) ใชเ้วลาวา่งอยูก่บัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.92) ชอบสถานที่ที่มี 
Free Wi-Fi (ค่าเฉล่ีย 3.83) สนใจศิลปวฒันธรรมที่สวยงามที่สืบต่อกนัมาจากอดีต (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ท่องเที่ยวในวนัหยดุ (ค่าเฉล่ีย 3.81) ติดตามข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
 ส่วนที่กลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ ติดตามคนที่มีช่ือเสียงให้ความสนใจปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) ชอบชุดไทย และมกัใส่เม่ือมีโอกาส (ค่าเฉล่ีย 3.13)  

 
5.1.4 ความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี  ธรรมชาติคือทุกส่ิงที่ทุกคนตอ้งรักษา มีความ
คิดเห็น (ค่าเฉล่ีย4.39) เรากาํหนดการท่องเที่ยวในแบบของเรา (ค่าเฉล่ีย 4.35) เมืองไทยมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย4.35) การท่องเที่ยวคือการใหร้างวลัชีวิต (ค่าเฉล่ีย 4.29) การลด
ราคา โปรโมชัน่ ส่งผลต่อความตอ้งการการท่องเที่ยว (ค่าเฉล่ีย 4.29) อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงสาํคญัใน
การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 4.28) งานศิลปะ สถาปัตยกรรม และดนตรี ในอดีต 
คือส่ิงที่ควรรักษาไว  ้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) การออกไปท่องเที่ยวคือช่วงเวลาที่มีคุณค่า (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
ประเพณีไทยเป็นส่ิงที่สวยงาม ที่คนรุ่นใหม่ควรตอ้งอนุรักษไ์ว ้เช่น การรดนํ้ าดาํหัวผูใ้หญ่ในวนั
สงกรานต ์(ค่าเฉล่ีย 4.25) คนไทยควรใหค้วามสาํคญัและอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมไทย (ค่าเฉล่ีย4.19) 
ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.09) การซ้ือสินคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ท่องเที่ยวบนอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองปกติในปัจจุบนั (ค่าเฉลี่ย 4.03) วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลต่อ
วฒันธรรมไทย (ค่าเฉล่ีย 3.98) การเมืองส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
 ส่วนประเด็นที่กลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยเห็นดว้ย คือ วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปัจจุบนั 
(ค่าเฉล่ีย 2.53) รองลงมาคือ การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 3.12) และตราสินคา้
เป็นเร่ืองจาํเป็นสาํหรับท่าน มีความคิดเห็น (ค่าเฉล่ีย 3.34)  
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5.1.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
 จากการวเิคราะห์ปัจจยัโดยนาํกลุ่มกิจกรรม (A) กลุ่มความสนใจ (I) และกลุ่มความคิดเห็น 
(O) มาวเิคราะห์ โดยการสกดัปัจจยั และหมุนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax เพือ่จดักลุ่มรูปแบบการ
ดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถจดักลุ่มไดท้ั้งหมด 5 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

1)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบสุขนิยม 
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่รักการท่องเที่ยวอยา่งแทจ้ริง สนใจการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและให้

ความสาํคญักบัการท่องเที่ยว โดยคิดว่าการท่องเที่ยวคืการให้รางวลัชีวิตและคือความสุขของชีวิต 
ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคญักบัครอบครัวมาเป็นอันดบัแรกดว้ย คนกลุ่มน้ีเป็นคนรุ่นใหม่ มี
ความคิดที่เปิดกวา้ง พร้อมยอมรับส่ิงใหม่ ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อคน้หาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ดู
โปรโมชัน่โรงแรมและตัว๋เคร่ืองบิน มกัมีการเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือ มกัเลือกท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย และกาํหนดการเดินทางการท่องเที่ยวดว้ยตนเอง โดยใส่ใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงวฒันธรรมที่สืบมาจากคนรุ่นก่อน 

2)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบทนัเทคโนโลย ี
กลุ่มน้ีมักเลือกติดตามเว็บไซต์ที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาหาขอ้มูล

เก่ียวกบัการท่องเที่ยวอยูเ่สมอ เป็นกลุ่มที่สนใจการเปิดรับข่าวสารและติดตามข่าวสารตลอดเวลา 
โดยขอ้มูลที่สนใจมกัเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนที่เคยไปมาแลว้ มกั
เป็นสมาชิกของกลุ่มการท่องเที่ยว เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บขอ้มูลให้
ไดม้ากที่สุดก่อนมีการตดัสินใจ โดยคนกลุ่มน้ีมกัเลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มกัไปดว้ยตนเอง 
กล่าวไดว้า่เป็นกลุ่มที่รักอิสระในการดาํเนินชีวิต ใชเ้ทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์กบัตนเอง ติดตาม
ข่าวสารจากหลายทางเพือ่ช่วยในการตดัสินใจ และเพือ่ติดตามข่าวสารที่ตนตอ้งการ 

3)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบตามกระแสนิยม 
คนกลุ่มน้ีชอบให้ตนเป็นที่สนใจ ชอบบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมและมักตาม

กระแสนิยม มกัเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เป็นกระแสนิยม คาํนึงถึงตราสินคา้เป็นหลัก 
เพือ่ที่จะบ่งบอกสถานะของตนว่าสถานที่น้ีไดไ้ปมาแลว้ ซ่ึงจะเลือกสินคา้ หรือที่พกัที่มีตราสินคา้ 
โด่งดงั เป็นที่รู้จกั โดยเลือกติดตามผูท้ี่มีช่ือเสียง  และสนใจสินคา้โปรโมชัน่ สินคา้ราคาพเิศษ 

4)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบรักครอบครัว 
กลุ่มน้ีให้ความสําคัญกับครอบครัว ทําให้กิจกรรมที่ เลือกมักสามารถทํากับ

ครอบครัวได้ เม่ือมีเวลาว่างมักเลือกอยู่กับครอบครัว หรือเม่ือมีวนัหยุด ก็เลือกไปท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว 
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5)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบอนุรักษว์ฒันธรรม 
กลุ่มน้ีสนใจอารยธรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ และให้ความสาํคญักบัการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม เช่น ชอบสะสมชุดไทยและใส่เม่ือมีโอกาส เพือ่สะทอ้นถึงความเป็นไทยและอยาก
ให้คนอ่ืนอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเหมือนตน ชอบของเก่า ชอบดูรูปเก่า ๆ ที่แสดงถึงความรุ่งเรือง
ของศิลปวฒันธรรมที่รุ่งเรืองในสมยัก่อน 

 
5.1.6 รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 แหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้เพื่อหาขอ้มูลที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ ในการแสวงหาขอ้มูล
มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาไดแ้ก่ เวบ็ไซตท์ี่รีววิประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พนัทิป, ทริ
ปแอดไวเซอร์, อี ดี ที ไกด์ (ค่าเฉล่ีย 4.04) เลือกการคน้หาจากเสิร์ชเอนจิน โดยสืบคน้คาํที่ตน
ตอ้งการคน้หา (ค่าเฉล่ีย 3.85) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกัหรือผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ี่
เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไปมาก่อน (ค่าเฉล่ีย 3.71) เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุ๊คก้ิงดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย (ค่าเฉล่ีย 3.61) บล็อกเกอร์ดา้นการ
ท่องเที่ยว มกัรีววิสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
  ส่วนแหล่งขอ้มูลที่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกแสวงหาขอ้มูลนอ้ยที่สุดคือ เวบ็ไซตท์ี่เก่ียว  
ขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org (ค่าเฉล่ีย 3.03) 
 โดยการใชส่ื้อออนไลน์ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย มกัใชส่ื้อออนไลน์ 3-4 คร้ัง ต่อ 1 อาทิตย ์
(ค่าเฉล่ีย 2.83) และระยะเวลาในการใชส่ื้อออนไลน์คือ 1 ชัง่โมงต่อคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 2.90) 
 วตัถุประสงค์ในการแสวงหาขอมูลจากส่ือออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า  
เพือ่ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาคือเพื่อ
ทราบรีวิวของผูท้ี่ เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว (ค่าเฉล่ีย 4.12) และเพื่อการ
เปรียบเทียบราคาที่พกั (ค่าเฉล่ีย 4.06) คน้หากิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวเช่น กิจกรรมดาํ
นํ้ า, ขบัรถ เอทีวี, ล่องแก่ง (ค่าเฉล่ีย 3.90) ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชั่น สําหรับการท่องเที่ยว 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
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5.1.7 ความต้ังใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมี

มูลเหตุดว้ยกนัหลายประการ ซ่ึงความตั้งใจซ้ือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซ้ือมากที่สุดคือ 
เม่ือมีความช่ืนชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดก็จะตั้งใจแนะนาํผูอ่ื้นใหไ้ปตาม (ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือ 
มีความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั เม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.62) และความตั้ งใจซ้ือสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั ตามที่มีการแนะนําทาง
อินเตอร์เน็ตอีกคร้ัง ในอนาคต อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

ส่วนความตั้งใจซ้ือที่นกัท่องเที่ยวให้ไม่ค่อยความสนใจมาก แต่มีความตั้งใจในระดบัปาน
กลางคือ เม่ือไปท่องเที่ยวฉนัตั้งใจรีววิสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉนัไดไ้ปมาบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.12) 
รองลงมา ฉนัตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามที่มีการแนะนาํบน
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.39) และความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั ตามที่มีการ
แนะนาํบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.40) 

 

5.2 การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่  1  รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ
การใชส่ื้อออนไลน์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กับรูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ ด้วยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันพบว่า มี
ความสมัพนัธ์ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 โดยกลุ่มรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ 
ไดแ้ก่ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทนัเทคโนโลย ีกลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และ กลุ่มอนุรักษ์
วฒันธรรม 

สมมติฐานที่  2  รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสมัพนัธ์กบัความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ดว้ยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพยีร์สนัพบวา่ กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทย มีความสมัพนัธ์ กบัความตั้งใจ
ซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติ 
ฐานที่ตั้งไว ้โดยกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์ในทางบวก
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กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ไดแ้ก่ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทนัเทคโนโลย ีกลุ่ม
ตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และ กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม 

สมมติฐานที่  3  รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความสมัพนัธก์บัความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการการท่องเที่ยว 

จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างกลุ่มรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ กบัความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ดว้ยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า 
กลุ่มรูปแบบการรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ มีความสมัพนัธ ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้น
การท่องเที่ยวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใชส่ื้อออนไลน์ในการแสวงหาขอ้มูลมาก ยอ่มส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
มากเช่นกนั ถา้นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีการใชส่ื้อออนไลน์ในการแสวงหาขอ้มูลน้อย ยอ่มส่งผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือนอ้ยเช่นกนั 

 

5.3 อภปิรายผลการวจิัย 
 

5.3.1 การท ากิจกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกที่จะทาํเป็นประจาํ คือ ชอบไป
สถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากความเหน่ือยล้าจากการทาํงาน รวมทั้ง
ความเครียดการการทาํงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ เม่ือมีเวลาพกัผ่อนหรือวนัหยดุสุดสัปดาห์ จึงเลือก
ไปท่องเที่ยวยงัสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามเพือ่ผอ่นคลายความเหน่ือยลา้ ยกตวัอยา่งเช่น การไป
ท่องเที่ยวสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ทะเล ภูเขา หรือ นํ้ าตก เป็นตน้ นอกจากน้ีพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการให้ความสําคญักับครอบครัวด้วยเช่นกัน โดยมักอยู่กับครอบครัวใน
วนัหยดุพกัผอ่น ซ่ึงถา้หากเลือกที่จะท่องเที่ยวในวนัหยดุ นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเลือกท่องเที่ยวที่
สามารถไปกบัครอบครัวได้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วิธินี วรรณสกล (2542) ศึกษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจพบว่า ประชาชนร้อยละ 43.1 มีปริมาณการ
ท่องเที่ยวเป็นปกติ โดยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤติ คือ ความตอ้งการความ
ผ่อนคลายความเครียดเป็นเหตุผลหลัก และให้รางวลัแก่ชีวิต และตอ้งการแสวงหาส่ิงแปลกใหม่
ตามลาํดบั ผูค้นเลือกที่จะท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการ
ท่องเที่ยวถือเป็นความสุขทางใจ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) 
ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติ การแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของคนวยัทาํงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกทาํกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
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ค่อนขา้งให้ความสําคัญในระดับมาก นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชุลีพร ธานีรัตน์ 
(2556) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ยอ้นยคุของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกทาํเป็นประจาํคือ กิจกรรมที่
สามารถทาํร่วมกบัครอบครัวได้ เพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทาํงาน โดยมักเลือก
สถานที่ที่มีสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างจากทุก ๆ วนั เช่น ภูเขา ทะเล เป็นตน้ 
 ในขณะที่กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ดูรูปภาพในอดีต เช่น รูปภาพคนไทยสมยัก่อน ทาํบา้งไม่ทาํ
บา้ง และอ่านหนังสือท่องเที่ยวหรือหนังสือที่เก่ียวขอ้งกับสถานที่ท่องเที่ยว ลว้นเป็นกิจกรรมที่
ผูต้อบแบบสอบถามไม่ค่อยเลือกทาํ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัเลือกส่ือออนไลน์ในการ
แสวงหาขอ้มูล การอ่านหนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวจึงลดลง เพราะสามารถคน้หาข่าวสารที่
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวไดจ้ากการสืบคน้จากออนไลน์ 
 นอกจากน้ีการเลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็น กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกทาํ
น้อยที่สุด เป็นกิจกรรมที่ค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ซ่ึงอาจเป็นผลมาการทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่หลากหลาย 
และนอกจากน้ี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) มีการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง เช่น ‚โครงการ
ท่องเที่ยววิธีไทย‛ ‚โครงการเมืองไทยไม่ไปไม่รู้‛ ทาํให้เกิดค่านิยมในการท่องเที่ยวมากขึ้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหา
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวยัทาํงาน การศึกษาพบกว่า 
กลุ่มตวัอยา่งเลือกการลาพกัร้อนเพือ่ไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 
  

5.3.2 ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ส่ิงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจและให้ความสาํคญั นอกเหนือจากจะสนใจดา้น
การท่องเที่ยว และติดตามข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว กลับพบว่า
นกัท่องเที่ยวชาวไทยใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวมาเป็นอนัดบัแรก  
 นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่หลากหลาย ซ่ึงสามารถแบ่งได ้3 
ดา้น ดงัน้ี 

1)  ความสนใจที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  
การใชเ้วลาวา่งอยูก่บัตนเอง มกัดูขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามในเร่ืองราวที่ตน

ใหค้วามสนใจอยูเ่สมอ หรือติดตามคนมีช่ือเสียง ส่ือที่ใชเ้ป็นส่ือหลกัคือส่ือออนไลน์ มกัชอบถานที่
ที่มีบริการ Free Wi-Fi เพื่อคน้หาขอ้มูลข่าวสารบนจากอินเทอร์เน็ต และมกัเปรียบเทียบราคาจาก
อินเทอร์เน็ตก่อนการตดัสินใจซ้ือเพือ่หาส่ิงที่ดีที่สุดใหก้บัตนเอง กระตือรือร้น และเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ 
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ใหค้วามสาํคญักบัการท่องเที่ยว มกัท่องเที่ยวในวนัหยดุ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีพร ธานีรัตน์ 
(2556) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมกัติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่สมอ รวมทั้งติดตามคนมีช่ือเสียง และเปิดรับ
ส่ือที่หลากหลายโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต 

2)  ความสนใจในเร่ืองครอบครัว 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาํคญักบัครอบครัวเป็นอนักบัแรก เม่ือมีเวลาว่างมกั

เลือกอยูก่บัครอบครัว ชอบไปท่องเที่ยวกบัครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีพร ธานีรัตน์ 
(2556) เกษรา เกิดมงคล (2546) และ เลิศหญิง หิรัญโร (2545) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจกบั
ครอบครัวเป็นอนัดบัแรกและใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูร่่วมกบัครอบครัว  

3)  ความสนใจดา้นสงัคม 
การให้ความสาํคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สนใจที่จะแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสนใจดา้นศิลปวฒันธรรมที่สวยงามที่มีการสืบต่อกนัมาจากอดีต สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจที่จะร่วมมือกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ และสอดคลอ้งกบั นทีรัย เกรียงชยั (2543) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความ 
สาํคญัแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยากพฒันาสังคมให้ดีขึ้น เช่น เลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั เกษรา เกิดมงคล (2546) พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง สนใจส่ิงแวด 
ลอ้ม และ การอนุรักษธ์รรมชาติ 

จากผลการวิจยัพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเปิดรับส่ือออนไลน์เป็นประจาํเพื่อ
ติดตามข่าวสารที่ตนเองตอ้งการ รวมถึงมีการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อน
ตดัสินใจซ้ือ เม่ือมีเวลาวา่งมกัท่องเที่ยวอยูเ่สมอ เพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยคิดว่า การท่องเที่ยวคือ
ความสุขและการใหร้างวลัแก่ชีวติ แต่อยา่งไรก็ตามการท่องเที่ยวไม่ใช่ส่ิงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสนใจมากที่สุด เพราะผลการวจิยัพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจกบัครอบครัวเป็น
อนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) นอกจากน้ีพบว่าให้ความสาํคญัอยา่งมากในดา้นการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.15) และสนใจแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ 
สนใจศิลปวฒันธรรมที่สวยงามที่สืบต่อกนัมาจากอดีต (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
 ส่ิงที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ติดตามคนที่มีช่ือเสียง ให้ความ
สนใจปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) ชอบชุดไทยและใส่เม่ือมีโอกาส ให้ความสนใจในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.13) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) พบว่าส่ิงกลุ่มตวัอยา่งให้ความ
สนใจน้อย คือ การเลียนแบบบุคคลที่ช่ืนชอบ (ค่าเฉล่ีย 2.48) และการแต่งตวัสไตล์วินเทจ ซ่ึงให้
ความสนใจในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.48) 
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5.3.3 ความคดิเห็นของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
 ผลงานวิจยัพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นที่ดีต่อสังคมและส่วนรวม เน่ืองจาก
ประเด็นที่นกัท่องเที่ยวชาวไทยรู้สึกเห็นดว้ยอยา่งมากและมีค่าเฉล่ียสูง คือ ธรรมชาติคือทุกส่ิงที่ทุก
คนตอ้งรักษา มีความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.39) กล่าวไดว้่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสาํคญัในการรักษาธรรมชาติ ไม่ใช่ท่องเที่ยวโดยขาดจิตสาํนึก ทุกคนควรมีส่วนร่วมกนัในการ
รักษาธรรมชาติที่สวยงามเอาไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีจิตสาํนึกที่ดีต่อส่วนรวม นอกจากผลกาํไรแลว้ธุรกิจตอ้งคาํนึงถึงสังคมส่วนรวมดว้ย 
 นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยรักการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะ
เมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ภูเขา ทะเล นํ้ าตก ซ่ึงล้วนมีธรรมชาติที่
สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ทาํให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวจากคนทัว่โลก ซ่ึง
นกัท่องเที่ยวชาวไทยก็มีค่านิยมในการท่องเที่ยวประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นค่านิยมที่ดีที่ช่วยให้ระบบ
เศรษฐกิจในประเทศมีการไหลเวยีนผา่นความคิดเห็นที่ว่า การออกไปท่องเที่ยวนั้นคือช่วงเวลาที่มี
คุณค่าและการให้รางวลัแก่ชีวิต สอดคล้องกับงานวิจยัของ ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่าง ภูมิใจที่ประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย และกลุ่มตวัอย่างมักเลือก
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกวา่ท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 ในดา้นของวฒันธรรมประเพณี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย มีความภูมิในวฒันธรรมและ
ประเพณีที่มีมาแต่โบราน โดยมีความคิดเห็นว่าประเพณีไทยเป็นส่ิงที่สวยงาม คุณรุ่นหลังควร
ช่วยกนัรักษาและอนุรักษไ์ว ้ยกตวัอยา่ง เช่น การรดนํ้ าดาํหวัผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์นอกจากน้ียงัให้
ความสาํคญักบังานศิลปะ สถาปัตยกรรมอนัสวยงาม และดนตรีในอดีต คือส่ิงที่ทุกคนควรช่วยกนั
รักษา ซ่ึงถือเป็นจิตสาํนึกที่ดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) และ ชุลีพร ธานี
รัตน์ (2556) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ทุกคนควรช่วยกนัรักษาวฒันธรรม ควร
อนุรักษม์รดกจากบรรพบุรุษไว ้อยูร่ะดบัมาก แต่ในขณะเดียวกนันักท่องเที่ยวชาวไทยยงัมีความ
คิดเห็นว่า วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลต่อวฒันธรรมไทย แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั
ไม่ไดท้าํให้เอกลกัษณ์ความเป็นไทยหายไป สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เลิศหญิง หิรัญโร (2545) 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อวฒันธรรมไทย โดยคิดว่าวฒันธรรมไทยมี
คุณค่ารวมทั้งควรบอกต่อ นอกจากที่ยงัพบวา่ผูสู้งอายเุห็นวา่วฒันธรรมไทยมีส่วนทาํให้สังคมน่าอยู ่
เพราะปัจจุบนัคนในสังคมมีความคิดเห็นที่เปิดกวา้ง ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ เช่น วฒันธรรมตะวนัตก 
ประกอบกบัการขดัเกลาจากครอบครัวอยา่งเหมาะสม พร้อมยอมรับความคิดเห็นต่างวฒันธรรมและ
รู้จกัหนา้ที่ของตนเอง ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีพฒันาการตามวยัของลีวนิสัน (1986, อา้งถึงใน ศรีเรือน 
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แกว้กงัวาล, 2545) ทาํใหค้นในปัจจุบนัมีการสืบต่อวฒันธรรมอนัดีงามจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
แต่ในขณะเดียวกนัก็เปิดรับส่ิงใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปพร้อมกนั 

นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นที่วา่เรากาํหนดการท่องเที่ยวในแบบของเรา
ไดมี้ความคิดเห็นในระดบัมากที่สุด โดยอาจเป็นเหตุผลมาจากยคุสมยัที่เปล่ียนไป เทคโนโลยแีละ
อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยไทยปัจจุบนั ทาํให้มีการคน้หาขอ้มูล
ข่าวสารไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงสาํคญัในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
ในปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 4.28) และคิดวา่ การซ้ือสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวบนอินเทอร์เน็ตเป็น
เร่ืองปกติในปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยงานวิจยัของศรีหญิง ศรีคชา (2544) ที่ศึกษาการแสวงหา
ข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศไทยบนส่ืออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
การเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ่แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เหตุผลหลกัเน่ืองจากความง่ายในการ
เขา้ถึงและรูปแบบที่มีความน่าสนใจในการแสวงหาขอ้มูล ทาํให้คนนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
สามารถเลือกท่องเที่ยวไดต้ามอิสระ สามารถกาํหนดการท่องเที่ยวในแบบของตนเอง และเลือก
ราคาที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเองได้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ในปี 2552 พบวา่คนไทยกว่า 80% จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวเองอยา่งอิสระและคน้หา
ขอ้มูลดว้ยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เฉพาะเจาะจงตามความช่ืนชอบของแต่ละคน 
(ณัฐพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2556) 

ส่วนประเด็นที่กลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยเห็นดว้ย คือ วถีิชีวติคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปัจจุบนัมี
ความคิดเห็น รู้สึกไม่เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 2.53) การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีช่ือเสียงมีความคิดเห็น 
รู้สึกเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.12) ตราสินคา้เป็นเร่ืองจาํเป็นสาํหรับท่านมีความคิดเห็น รู้สึกเฉย ๆ (ค่าเฉล่ีย
3.34)  
 

5.3.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
จากการวเิคราะห์ปัจจยัโดยนาํกลุ่มกิจกรรม (A) กลุ่มความสนใจ (I) และกลุ่มความคิดเห็น 

(O) มาวิเคราะห์ โดนการสกดัปัจจยั และหมุนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax เพื่อจดักลุ่มรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของนกัท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถจดักลุ่มไดท้ั้งหมด 5 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มสุขนิยม  
2) กลุ่มทนัเทคโนโลย ี3) กลุ่มตามกระแสนิยม 4) กลุ่มรักครอบครัว 5) กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรม 

1)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบสุขนิยม กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่รักการท่องเที่ยวอยา่ง
แทจ้ริง สนใจการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและใหค้วามสาํคญักบัการท่องเที่ยว โดยคิดว่าการท่องเที่ยว
คือการใหก้ารใหร้างวลัชีวติและคือความสุขของชีวติ ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัว
มาเป็นอนัดับแรกดว้ย คนกลุ่มน้ีถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดที่เปิดกวา้งพร้อมยอมรับส่ิงใหม่  
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ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อคน้หาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ  ดูโปรโมชั่นโรงแรมและตัว๋เคร่ืองบิน มีการ
เปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซ้ือ มักเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทย และกําหนดการเดินทางการ
ท่องเที่ยวดว้ยตนเอง โดยใส่ใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวฒันธรรมที่สืบมาจากคนรุ่นก่อนมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบั กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข จากงานวิจยัของ ชุลีพร ธานี
รัตน์ (2556) เป็นกลุ่มที่มกัใหค้วามสุขแก่ตนเองอยูเ่สมอ มีความความสุขเม่ือไดท้าํกิจกรรมหรือการ
ผจญภยั แต่ในขณะเดียวกนัก็ให้ความสาํคญักบัครอบครัว และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เกษรา 
เกิดมงคล (2546) กับกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่เปิดกวา้งทาง
ความคิด สนุกกบัชีวติ และพร้อมยอมรับส่ิงใหม่ ๆ และยงัคลา้ยคลึงกบักลุ่มสันทนาการของ ฐิติพร 
ปิยะพงษก์ุล (2556) กลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปิดรับส่ิงใหม่ เป็นสมาชิกติดตามเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
อยูเ่สมอ ชอบติดตามข่าวสารและพกัผอ่นทาํกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายเม่ือมีเวลาว่าง ในขณะเดียวกนั
จากงานวจิยัจากประเทศสเปน การศึกษาของ Gonzalez and Bello (2002) พบว่าความคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มรักบา้น คือ ให้ความสนใจกบัครอบครัวเป็นหลกั กิจกรรมที่ช่ืนชอบ คือ การเยีย่มชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และ
ยาว มกัจะไม่เที่ยวต่างประเทศ 

2)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบทนัเทคโนโลย ีกลุ่มน้ีมกัเลือกติดตามเวบ็ไซตท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเที่ยวอยูเ่สมอ เป็นกลุ่มที่สนใจการ
เปิดรับข่าวสารและติดตามข่าวสารตลอดเวลา โดยขอ้มูลที่สนใจมกัเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนที่เคยไปมาแล้ว มักเป็นสมาชิกของกลุ่มการท่องเที่ยว เพื่อพูดคุยแลก 
เปล่ียนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บขอ้มูลให้ไดม้ากที่สุดก่อนมีการตดัสินใจซ้ือ โดยคนกลุ่มน้ี
มักเลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มักไปด้วยตนเอง เป็นกลุ่มที่รักอิสระในการดําเนินชีวิต  
ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์กบัตนเอง ติดตามข่าวสารจากหลายทางเพือ่ช่วยในการตดัสินใจ และ
เพื่อติดตามข่าวสารที่ตนตอ้งการ สอดคลอ้งกบักลุ่มยดึถือความพอใจ จากงานวิจยัของ Gonzalez 
and Bello (2002) คือ มีความเช่ือว่าความสาํเร็จนั้นเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างงาน และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงสามารถทาํให้ชีวิตสมบูรณ์ ในงานวิจยัอธิบายคนกลุ่มน้ีว่า เป็นคนที่
พร้อมที่จะยอมรับกบัส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิต และช่ืนชอบการทดลองสินคา้และบริการใหม่ ๆ ในการ
เดินทางท่องเที่ยวมกัเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ และพบปะเพื่อนในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์
เลือกพกัอาศยัในโรงแรมแบบหรูหรา การเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวมกัเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบักลุ่ม กา้วทนัโลกของ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มน้ีสนใจ
ติดตามข่าวสารรอบตัวอยู่เสมอ เลือกเปิดรับรับส่ือที่หลากหลายเพื่อทันสถานการณ์รอบตัว 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลินจากงานวิจยัของ ชุลีพร 



108 

ธานีรัตน์ (2556) พบวา่กลุ่มน้ีจะมีการวางแผนชีวติรวมถึงมีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอน ซ่ึงเป็นตวัแทน
ของกลุ่มคนยคุใหม่ ซ่ึงใชส่ื้อใหม่ในการเปิดรับส่ือเป็นหลกั และเลือกคน้หาขอ้มูลข่าวสารในส่ิงที่
ตนสนใจอย่างเฉพาะเจาะจง สุชา จันทร์เอม (2542) กล่าวว่า เม่ือบุคคลมีอายุเข้าสู่วยัผู ้ใหญ่ 
จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัในดา้นต่าง ๆ เพือ่พฒันาตนเองให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น การ
แสวงหาความรู้ รักการอ่าน ศึกษาคน้ควา้ข่าวสารรอบตวั เป็นตน้ 

3)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบตามกระแสนิยม คนกลุ่มน้ีมกัจะชอบให้ตนเป็นที่
สนใจ ชอบบ่งบอกสถานะทางสังคมและมกัตามกระแสนิยม มักเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง 
เป็นกระแสนิยม คาํนึงถึงตราสินค้าเป็นหลัก เพื่อที่จะบ่งบอกสถานะของตนว่าสถานที่น้ีตนไป
มาแล้ว ซ่ึงจะเลือกสินคา้ หรือที่พกัที่มีตราสินคา้ โด่งดัง เป็นที่รู้จกั โดยเลือกติดตามผูท้ี่มีช่ือเสียง  
และสนใจสินคา้โปรโมชัน่ สินคา้ราคาพเิศษ กลุ่มน้ีมีความสอดคลอ้งกบั กลุ่มดาํเนินชีวิตตามกระแส
นิยม จากงานวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มที่สนใจใคร่รู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ ที่คนรอบขา้งให้
ความสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองที่อยูใ่นกระแสนิยม ค่านิยมที่เห็นด้วยมกัเป็นค่านิยมที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จ่ายเงินจาํนวนมาก เช่น การท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มน้ีจะไม่คิดว่าฟุ่มเฟือย ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีมี
ความสอดคลอ้งกบั กลุ่มใส่ใจแฟชัน่ จากงานวิจยัของ Bowles (1988, อา้งถึงใน Hawkins, Best, and 
Coney, 1998) กลุ่มคนที่ให้ความสาํคญักบัการแต่งกายที่ทนัสมยันิยม ใช้สินคา้ทนัสมยั คลัง่ใคล้
แฟชัน่ หลงรักแบรนดเ์นม ในงานวจิยัของ สุมาลี เหลืองดาํรงกิจ (2543) กลุ่มนาํสมยั เป็นกลุ่มที่ใช้
สินคา้มีเทคโนโลยแีละทนัสมัย สนใจติดตามแฟชัน่ มักคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือสินคา้ เป็นคนขาด
ความมัน่ใจในตวัเอง โดย Strategic Business Insights ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและแรงจูงใจขึ้นพื้นฐาน
ใน กลุ่มมีความพยายามคือกลุ่มคนที่มองหาแรงจูงใจในตวัตนของตนเอง มองหาความมัน่คงใน
ชีวติ ตอ้งการเป็นที่ยอมรับในสงัคมจึงพยายามด้ินรนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง มกัไม่
ค่อยมีความมัน่ใจในตนเองเป็นคนเบื่อง่ายและมักจะตดัสินใจแบบเร่งด่วน พยายามทาํตวัให้ดูดีมี
สไตล์โดยมกัลอกเลียนแบบคนทีมีฐานะที่สูงกว่าตน ส่ิงที่คนกลุ่มน้ีตอ้งการมกัจะไกลเกินเอ้ือม 
(Hanna & Mozniak, 2001) 

โดยทัว่ไปของกลุ่มน้ีจะเป็นลกัษณะของวยัรุ่น ตามที่ สุชา จนัทร์เอม (2542) กล่าวว่า 
วยัรุ่นมกัพจิารณาส่ิงที่ตนเองเป็นอยู ่และสงัเกตบุคคลอ่ืนวา่รู้สึกต่อตนอยา่งไร และปรับปรุงตวัเอง
เพือ่ที่จะใหส้งัคมยอมรับ มกัเลียนแบบบุคคลที่มีช่ือเสียง เช่น นักแสดงเป็นตน้ ดงันั้นกลุ่มน้ีจะยดึ
ติดกบัวตัถุนิยม ซ้ือสินคา้ตามโฆษณา หรือสนใจสินคา้ที่มีตรายีห่อ้เพือ่ใหผู้อ่ื้นยอมรับ 

4)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบรักครอบครัว คนกลุ่มน้ีมกัจะให้ความสาํคญักบั
ครอบครัว ทาํให้กิจกรรมที่เลือกมักสามารถทาํกับครอบครัวได้ เม่ือมีเวลาว่างมักเลือกอยู่กับ
ครอบครัว หรือเม่ือมีวนัหยุด ก็เลือกไปท่องเที่ยวกับสอดคล้องกับกลุ่มกลุ่มรักครอบครัว จาก
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งานวจิยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) เป็นกลุ่มที่มีความมัน่ใจในตนเองมีความสุขและพอใจกบัส่ิงที่
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็นส่ิงแรก ใส่ใจดูแลบา้นมกัตกแต่งในสวยงามและ
น่าอยู ่ในขณะที่กลุ่มอ่ืนเลือกงานที่ทาํล่วงเวลาช่วงเยน็หรือวนัหยดุเพื่อรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น กลุ่มน้ีมกั
เลือกให้เวลากับครอบครัวมากกว่า นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ กลุ่มรักบ้าน จากงานวิจยัของ 
Gonzalez and Bello (2002) เพราะกลุ่มน้ีให้ความสนใจกบัครอบครัวเป็นหลกั กิจกรรมที่ช่ืนชอบ 
คือ การเยีย่มชมนิทรรศการ อนุสาวรีย ์หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ อ่าน
หนังสือหลากหลายแนวชมรายการโทรทศัน์ประเภทข่าวสถานการณ์ปัจจุบนัและสารคดี ส่วน
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และยาว มกัจะไม่เที่ยวต่างประเทศ ตอ้งการ
ไปเที่ยวที่ไม่ไกลจากที่พกัอาศยั และมกัไปสถานที่ท่องเที่ยวเดิม ๆ ทุกปี มกัเที่ยวในเมืองใหญ่ และ
มกัเลือกโรงแรมในราคาปานกลาง 

5)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบอนุรักษว์ฒันธรรม กลุ่มน้ีมกัสนใจอารยธรรม
เก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ และใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษศ์ิลปวฒันะธรรม เช่น ชอบสะสมชุดไทย
และใส่เม่ือมีโอกาส เพือ่สะทอ้นถึงความเป็นไทยและอยากใหค้นอ่ืนอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมเหมือน
ตน ชอบของเก่า ชอบดูรูปเก่า ๆ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของศิลปวฒันธรรมที่รุ่งเรืองในสมยัก่อน 
สอดคลอ้งกบักลุ่ม อนุรักษนิ์ยม จากงานวิจยัของ Gonzalez and Bello (2002) กลุ่มน้ีมีการใชชี้วิต
เหมือนเดิมในทุก ๆ วนั ถึงแมว้่างานที่ทาํอยูจ่ะไม่มีความสุข แต่ก็ไม่สร้างความกงัวลให้คนกลุ่มน้ี
มากนกั เพราะกลุ่มน้ีคิดว่าการประสบความสาํเร็จคือการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ยดึมัน่ในกฎ
และระเบียบ มกัจะมองสงัคมสมยัใหม่ในแง่ลบ มกัไม่ชอบเที่ยวกลางคืน และไม่ชมภาพยนตร์หรือ
ฟังเพลงสมยัใหม่ มกัเลือกชมรายการประเภททอ้งถ่ิน เกมโชว ์ข่าวสังคม พฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวมกัเลือกท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และยาว มกัจะเลือกท่องเที่ยวแถบชนบทในประเทศ และ
สถานที่ที่เป็นที่นิยมและมีช่ือเสียง โดยเลือกพกัอาศยักบัเพื่อนและญาติ นอกจากน้ีในงานวิจยัของ 
เกษรา เกิดมงคล (2546) พบวา่กลุ่มอนุรักษนิ์ยมคือกลุ่มที่ให้ความสาํคญักบัครอบครัว ศาสนา ตาม
แบบอย่างวิถีไทยในอดีต กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีคนกลุ่มน้ีมีความคิดที่จะรักษาศิลปวฒันธรรมและประเพณีที่ดีของไทยเอาไว ้และไม่ทาํส่ิง
ที่ขดัแนวทางปฏิบติัของคนไทย เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงาน นอกจากน้ีมีความสอดคลอ้ง
กบั รูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบถูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะ จากงานวิจยัของชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) 
กลุ่มที่ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยดึมัน่สืบต่อกนัมานาน ศาสนาเป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจ มกั
ทาํกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ มองโลกในแง่ดี ยดึติดกบัส่ิงเดิม ๆ และให้ความสาํคญักบั
วฒันธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ 
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5.3.5 รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผลการวจิยัพบวา่นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ 3-4 คร้ัง

ต่อ 1 อาทิตยโ์ดยส่วนใหญ่ระยะเวลาในการใชง้านส่ือออนไลน์ต่อคร้ังอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มี
การใชส่ื้อออนไลน์ 1 ชัง่โมงต่อคร้ังผลการวิจยัพบว่าแหล่งขอ้มูลที่นักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
แสวงหาขอ้มูลมากที่สุด คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
รองลงมาไดแ้ก่ เวบ็ไซตท์ี่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พนัทิป, ทริปแอดไวเซอร์, อี ดี ที 
ไกด ์(ค่าเฉล่ีย 4.04) เลือกการคน้หาจาก เสิร์ชเอนจินโดยสืบคน้คาํที่ตนตอ้งการคน้หา (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ  เพือ่น ผูท้ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่าน
ตอ้งการไปมาก่อน (ค่าเฉล่ีย 3.71) เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, 
บุค๊ก้ิงดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย (ค่าเฉล่ีย 3.61) บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียดและรูปภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยมีจุดประสงคห์ลากหลาย ซ่ึงจุดประสงคห์ลกัของผูต้อบ
แบบสอบถามคือ เพือ่ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
รองลงมาคือเพือ่ทราบรีวิวของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว ค่าเฉล่ีย 4.12) และ 
เพือ่การเปรียบเทียบราคาที่พกั (ค่าเฉล่ีย 4.06) ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี Assael (1998) ที่ว่ารูปแบบการ 
แสวงหาขอ้มูลภายนอกของบุคคลวา่เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภคกบั
สินคา้ 1) การหาขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองโดยตรง (Direct Ongoing Process) คือ การสมคัรเป็นสมาชิก
เวบ็ไซต ์และศึกษาถึงตวัเลือกที่มีความหลากหลาย การคน้หาขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองน้ีเป็นการคน้หา
โดยตรงและมุ่งให้ความสนใจกบัสินคา้ที่มีความเฉพาะเจาะจง 2) การคน้หาขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจง
โดยตรง (Direct Purchase-Specific Search) คือ การคน้หาขอ้มูลต่อเม่ือจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ได
สินคา้หน่ึง ซ่ึงอาจจะมีการหาขอ้มูลที่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบและชัง่นํ้ าหนักก่อนการตดัสินใจ  
3) การคน้หาขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจงทางออ้ม (Nondirected Purchase-Specific Search) คือ รูปแบบ
การหาขอ้มูลทัว่ไปของสินคา้และบริการอย่างกวา้ง ๆ โดยมักหาขอ้มูลจากเสิร์ชเอนจิน สาเหตุที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกแสวงหาข่าวสารจากหลายแหล่งขอ้มูลนั้น อาจเป็นเพราะตอ้งการลด
ความไม่แน่นอน และตอ้งการให้กระบวนการตดัสินใจมีประสิทธิภาพมากที่สุด นักท่องเที่ยวชาว
ไทยจึงมีการติดตามข่าวสารขอ้มูลอยูเ่สมอจากหลายแหล่งขอ้มูล โดยแหล่งขอ้มูลที่เลือกติดตามได้
ง่ายที่สุดคือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพราะมีการอพัเดตส่ิงใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา รวมถึงมีเกมหรือ
ของรางวลัใหร่้วมสนุกอยูเ่สมอ ในขณะที่บางคนช่ืนชอบการแชร์ประสบการณ์จากบุคคลท่านอ่ืน 
นอกจากได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยงัได้รู้จักข้อมูลเชิงลึกของแหล่งท่องเที่ยวนั้ น ๆ เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในอนาคตอีกดว้ย 
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 ผลงานวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Solomon (2013) ที่กล่าววา่ เม่ือกระบวนการตดัสินใจ
มีความซบัซอ้น และมีความเส่ียงสูงผูบ้ริโภคจะเลือกแสวงหาขอ้มูลอยา่งตั้งใจ จากแหล่งต่าง ๆ ให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดท้ั้งจากความทรงจาํของตนเองและจากขอ้มูลภายนอก เพื่อลดความไม่
แน่นอนและความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวจิยัดา้นการท่องเที่ยวของ นฤมล เพิ่ม
ชีวติ (2552) ศึกษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ และความเช่ือถือในขอ้มูลการท่องเที่ยวจาก
ส่ือออนไลน์ที่ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน การศึกษาพบวา่ ผูท้ี่ต ั้งใจเดินทางท่องเที่ยวและยงั
ไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวดงักล่าว จะมีการแสวงหาขอ้มูล เพื่อลดความไม่
แน่นอนและสนับสนุนการตดัสินใจซ้ือทางการท่องเที่ยว ซ่ึงจะแสวงหาขอ้มูลอยู่เสมอ โดยส่ือที่
เลือกใชค้ือส่ืออินเทอร์เน็ตเพราและเป็นส่ือที่ผูบ้ริโภคสร้างเอง ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลการท่องเที่ยว
ที่มาจากบุคคลอ่ืน ที่เคยใชสิ้นคา้และบริการที่ผูแ้สวงหาขอ้มูลสนใจ   
 

5.3.6 ความต้ังใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยพบว่า ความตั้ งใจซ้ือสินค้าและบริการที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทย คือ เม่ือช่ืนชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดก็จะตั้งใจแนะนาํผูอ่ื้นให้ไปตาม เป็นไป
ตามทฤษฎีของ Zeithaml et al. (1990) กล่าววา่ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้และ
บริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงกล่าวไดว้า่ความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงที่สามารถแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีของผูบ้ริโภค ในมิติที่ 2 คือ พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) 
คือ เม่ือผูบ้ริโภคพูดถึงแต่ในเร่ืองที่ดีของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ียงัแนะนาํและบอกต่อถึงขอ้ดีของ
ผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคท่านอ่ืนเกิดความสนใจในสินคา้และบริการซ่ึงส่ิงน้ีสามารถนาํมาวิเคราะห์ใน
เร่ืองความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคได ้ 

นอกจากน้ียงัพบมิติอ่ืน ๆ เช่น นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้ งใจซ้ือสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว เช่น ที่พกั เม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบั ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้น
ราคา (Price Sensitivity) คือ เม่ือใดที่สินคา้และบริการมีการปรับราคาที่สูงขึ้น แต่ผูบ้ริโภคยงัยนิดีที่
จ่ายเงินและไม่มีปัญหาในการขึ้นราคาสินคา้นั้น ๆ ส่วนน้ีจึงวดัไดถึ้งพฤติกรรมและความจงรักภกัดี
ของผูบ้ริโภควา่ถา้หากมีการขึ้นราคาสินคา้และบริการผูบ้ริโภคยงัเลือกสินคา้น้ีอยูห่รือเลือกส่ิงอ่ืน
มาทดแทน  

นอกจากน้ีงานวจิยัพบวา่นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น 
ที่พกั ตามที่มีการแนะนาํทางอินเทอร์เน็ตอีกคร้ัง ในอนาคต อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Fitzsimon and Morwitz (1996) พบวา่ความตั้งใจซ้ือสินคา้ขึ้นอยูก่บัประสบการณ์การใชสิ้นคา้
และบริการและทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดย้กตวัอยา่งว่า ถา้ผูบ้ริโภคที่ใชร้ถยนตย์ีห่้อใดยีห่้อหน่ึง
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อยูแ่ลว้ เม่ือมีความตอ้งการเปล่ียนรถใหม่ ก็จะเลือกรถยนตย์ีห่อ้เดินที่ตนเคยใช ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี
ทศัคติที่ดีต่อสินคา้ สอดคลอ้งกบัมิติความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การที่ผูบ้ริโภคเลือกใช้
บริการ หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคได้ กล่าวคือ เม่ือนักท่องเที่ยวชาวไทยไดมี้การเลือกท่องเที่ยวตามการแนะนําบน
อินเทอร์เน็ตและไดรั้บประสบการณ์ที่ดี ทาํใหเ้ม่ือมีความตอ้งการท่องเที่ยวอีกก็จะเลือกสถานที่เดิม 
เกิดการซ้ือซํ้ า เพราะมีประสบการณ์ที่ดีกบัสถานที่นั้น ๆ  

นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่านักท่องเที่ยวเลือกแสวงหาขอ้มูลทางส่ือออนไลน์ จากการรีวิว
ประสบการณ์ท่องเที่ยว ตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความสาํคญั
กบัการนาํขอ้มูลมาเพือ่ไปประกอบการตดัสินใจสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล เพิ่มชีวิต (2552) 
ศึกษาการแสวงหาขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ และความเช่ือถือในขอ้มูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์
ที่ผูบ้ริโภคสร้างเองของคนวยัทาํงาน การศึกษาพบว่า ผูท้ี่ต ั้ งใจเดินทางท่องเที่ยวและยงัไม่มี
ประสบการณ์การท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว จะมีการแสวงหาขอ้มูล เพื่อลดความไม่
แน่นอนและสนับสนุนการตดัสินใจซ้ือทางการท่องเที่ยว ซ่ึงจะแสวงหาขอ้มูลอยูเ่สมอ โดยส่ือที่
เลือกใชค้ือส่ืออินเทอร์เน็ตเพราะเป็นส่ือที่ผูบ้ริโภคสร้างเอง ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลการท่องเที่ยว
ที่มาจากบุคคลอ่ืน ที่เคยใชสิ้นคา้และบริการที่ผูแ้สวงหาขอ้มูลสนใจ ตามที่ Yi-Wen and Yi-Feng 
(2012) พบว่าการรับรู้ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริโภคในดา้นประสบการณ์มีผลมากที่สุดในการรับรู้
ความน่าเช่ือถือแบบปากต่อปากที่บอกต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และ
นอกจากนน้ียงัพบว่าความตั้งใจซ้ือนั้นเกิดจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคโดยตรง จึงทาํให้ความ
ตั้งใจซ้ือที่ขึ้นกบัประสบการณ์โดยตรงของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากกว่าการส่ือสาร
แบบบอกต่อ 

 

5.4 อภปิรายผลการวจิัยจากสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ
การใชส่ื้อออนไลน์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กับรูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ ด้วยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันพบว่า มี
ความสมัพนัธต์ามสมมติฐานที่ตั้งไว ้เน่ืองจาก ส่ือใหม่ คือส่ือที่มีการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต เป็น
ช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อผูรั้บและผูส่้งสาร สามารถส่ือสารไดส้องทางในเวลาเดียวกนัรวมไปถึง
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สามารถส่งสารไดห้ลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรือ ขอ้ความ ไดใ้นเวลาเดียวกนั ทาํให้การดาํเนิน
ชีวติของคนในสงัคมปัจจุบญัเปล่ียนไปมาก โดยเฉพาะชีวิตการทาํงาน ทาํให้คนทาํงานจาํเป็นต้อง
ใชส่ื้อใหม่ในการทาํงานและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ขวญัฤทยั สาย
ประดิษฐ ์(2551) กล่าววา่ลกัษณะของส่ือใหม่ คือส่ือผสมผสาน ซ่ึงสามารถแสดงผลไดท้ั้ง ขอ้ความ 
รูปภาพ และเสียง รวมไปถึงภาพเคล่ือนไหว เป็นส่ือที่สามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นขอ้มูล
สารสนเทศไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่มีขอ้จาํกัดดา้นเวลา รวมทั้งเปิดรับข่าวสารของ
ผูรั้บสารมากที่สุด รูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัจึงจาํเป็นตอ้งใชส่ื้อออนไลน์ ทั้งน้ีมี
การศึกษาเก่ียวกับส่ือใหม่ ของพัชนี เชยจรรยา (2558ก) พบว่า  รูปแบบการดํา เนินชีวิตมี
ความสมัพนัธก์บักบัการรับรู้ประโยชร์จากส่ือสังคมออนไลน์ และกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ประโยชน์จาก
ส่ือสงัคมออนไลน์ในระดบัสูงมาก ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้การทาํงาน ช่วยคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อการประกอบชีพ ช่วยในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน ๆ และช่วยในเร่ืองความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และทาํใหรู้้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรตามลาํดบั เหตุเน่ืองมาจากส่ือสงัคมออนไลน์
หรือส่ือใหม่สะดวก รวดเร็ว และยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตในปัจจุบญัแบบปัจเจกชน
คนเมืองและคนวยัทาํงานอยา่งมาก มีงานวจิยัของ ศรีหญิง ศรีคชา (2544) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ่แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เน่ืองจากความง่ายในการเขา้ถึงและ
รูปแบบที่มีความน่าสนใจในการแสวงหาขอ้มูล และพบว่ามีส่วนน้อยมากของนักศึกษาที่ไม่เคยใช้
อินเทอร์เน็ตในการคน้หา สอดคลอ้งกบั นฤมล เพิม่ชีวติ (2552) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชส่ื้อใหม่
เป็นอนัดบัแรกในการคน้หาข่าวสารการท่องเที่ยว และขณะที่ส่ือกระแสหลกัอยา่งวิทยุ โทรทศัน์
กลบัมีการแสวงหาขอ้มูลการท่องเที่ยวน้อยมาก เพราะการส่ือสารผ่านส่ือใหม่เป็นการส่ือสารสอง
ทาง ง่ายต่อการสอบถามพดูคุย โตต้อบกบับุคคลอ่ืนในประเด็นที่ตนตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่
มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

กล่าวไดว้า่ส่ือใหม่ถือเป็นส่ือที่มีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั และมีการใชง้านอยา่งแพร่หลาย 
ซ่ึงการแสวงหาข่าวสารเพื่อให้ได้รับข่าวสารตามที่ต้องการนั้ น ส่ือใหม่เป็นทางเลือกที่สําคัญ 
สาํหรับการท่องเที่ยว ที่เขา้มามีบทบาทสาํคญัในการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ รวมทั้งรวบรวมขอ้มูล
ข่าวสาร ใหก้บัผูท้ี่สนใจดา้นการท่องเที่ยว  
 เม่ือจาํแนกตามแหล่งข้อมูลในการใช้ส่ือออนไลน์พบว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่ม
รูปแบบการดาํเนินชีวติแบบสุขนิยม มีความสมัพนัธท์างบวกกบั แหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูล
ผ่านส่ือออนไลน์ออนไลน์ทุกประเภท เช่น เว็บไซต์ที่ เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น 
http://www.tourismthailand.org เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ การสอบถามจาก
บุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ เพือ่น ผูท้ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ทีท่่านตอ้งการไปมา
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ก่อน หรือ การคน้หาจาก เสิร์จเอนจิน โดยสืบคน้คาํที่ตนตอ้งการคน้หา เวบ็ไซตท์ี่รีววิประสบการณ์
การท่องเที่ยว เช่น Pantip, ทริปแอดไวเซอร์, อีดีที ไกด์  เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการดา้นการ
ท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุค๊ก้ิงดอทคอม, เอ็กซ์พีเดียและบล็อกเกอร์ ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีวิวสถานที่ 
ท่องเที่ยว กล่าวไดว้่ากลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบสุขนิยม กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใชส่ื้อ
ออนไลน์เป็นประจาํ เพือ่แสวงหาขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยว เพราะกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่รักการท่องเที่ยว 
เม่ือใดที่มีเวลาว่างจึงเลือกท่องเที่ยวอยูเ่สมอ เพราะคิดว่าการการท่องเที่ยวคือความสุขและการให้
รางวลัแก่ชีวติ กลุ่มน้ีจึงมีการติดตามข่าวสารดา้นการท่องเที่ยวอยูเ่สมอ อาจเพราะดว้ยนิสัยของกลุ่ม
น้ีเป็นกลุ่มที่เปิดกวา้ง พร้อมรับในส่ิงใหม่ ๆ การใชส่ื้อออนไลน์จึงมีทั้งสาระและความบนัเทิง เช่น 
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อที่จะรับขอ้มูลอ่ืน ๆ ดว้ย แต่เม่ือตอ้งการจะไปท่องเที่ยวก็เลือก
แสวงหาขอ้มูลจากหลายทาง เพราะเม่ือผูว้ิจยัวดัความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการใชส่ื้อออนไลน์ 
พบวา่ มีความสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคท์ุกประเภทประกอบไปดว้ย เพื่อทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ 
สาํหรับการท่องเที่ยว การเปรียบเทียบราคาที่พกั เพือ่ทราบรีววิของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการ
จะไปท่องเที่ยว ค้นหาส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก ศึกษา
กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้ า, ขบัรถ เอทีวี, ล่องแก่ง เพื่อทราบ
เสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 

กลุ่มต่อมาคือกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตทนัเทคโนโลยี กลุ่มน้ีพบว่ามีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั แหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ออนไลน์ทุกประเภทเช่นกนั อาจ
เน่ืองมาจากลกัษณะนิสัยของคนกลุ่มน้ีซ่ึงเป็นกลุ่มที่สนใจการเปิดรับข่าวสารและติดตามข่าวสาร
ตลอดเวลา โดยขอ้มูลที่สนใจมกัเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนที่เคยไป
มาแลว้ มกัเป็นสมาชิกของกลุ่มการท่องเที่ยว เพือ่พดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บ
ขอ้มูลใหไ้ดม้ากที่สุดก่อนมีการตดัสินใจ โดยคนกลุ่มน้ีมกัเลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มกัไปดว้ย
ตนเอง กล่าวไดว้่าเป็นกลุ่มที่รักอิสระในการดาํเนินชีวิต ใชเ้ทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์กบัตนเอง 
ติดตามข่าวสารจากหลายทางเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และเพื่อติดตามข่าวสารที่ตนต้องการ 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัที่พบว่ากลุ่มทนัเทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์กบัทุกวตัถุประสงคใ์นการหา
ขอ้มูล เช่น เพือ่ทราบรีววิของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว คน้หาส่ิงอาํนวยความ
สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก  ศึกษากิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง เพื่อ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว 
เพื่อที่คนกลุ่มน้ีจะสามารถเก็บรวบรวม ๆ ขอ้มูลไดห้ลากหลาย เม่ือตอ้งการท่องเที่ยวจึงกลา้ที่จะ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ เพราะวา่มีความรู้ส่วนหน่ึงจากการเปิดรับข่าวสารหลายแหล่ง 
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นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบตามกระแสนิยม มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบั แหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ออนไลน์ทุกประเภท กลุ่มน้ีชอบให้
ตนเป็นที่สนใจ ชอบบ่งบอกสถานะทางสงัคมและมกัตามกระแสนิยม มกัเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียง เป็นกระแสนิยม คาํนึงถึงตราสินคา้เป็นหลกั เพื่อที่จะบ่งบอกสถานะของตนว่าสถานที่น้ี
ตนไปมาแลว้ ซ่ึงจะเลือกสินคา้ หรือที่พกัที่มีตราสินคา้ โด่งดัง เป็นที่รู้จกั โดยเลือกติดตามผูท้ี่มี
ช่ือเสียง  และสนใจสินคา้โปรโมชัน่ สินคา้ราคาพิเศษ เพื่อที่จะไดต้ามทนัโลก ไม่ตกยคุ การคน้หา 
ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์จึงทาํเป็นประจาํผา่นหลายช่องทาง วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลจึง
เพื่อค้นหาที่พกัที่เป็นที่ รู้จัก ความสะดวกสบาย กิจกรรมที่น่าสนใจ รวมไปถึงราคาโปรโมชั่น 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่พบว่า กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตตามกระแสนิยม มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบั วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ทั้งหมด 5 แบบอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.001 คือ 1) ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบ
ราคาที่พกั 3) เพือ่ทราบรีววิของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา และร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว 
เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ ATV, ล่องแก่ง แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการคน้หา 
ขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์เพือ่ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะ วธีิการเดินทางท่องเที่ยว 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบรักครอบครัว กลุ่มน้ีให้ความสําคญักบัครอบครัว ทาํให้
กิจกรรมที่เลือกมกัสามารถทาํกบัครอบครัวได ้เม่ือมีเวลาว่างมกัเลือกอยูก่บัครอบครัว หรือเม่ือมี
วนัหยุด ก็เลือกไปท่องเที่ยวกับครอบครัว การใช้ส่ือออนไลน์จึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ 
แหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์บางประเภทเท่านั้น เช่น เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
การท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, 
ทวติเตอร์ การสอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ี่เคยท่องเที่ยวใน
สถานที่ตอ้งการไปมาก่อน และไม่พบความสมัพนัธก์บัแหล่งขอ้มูลในการแสวงหาขอ้มูล การคน้หา
จากการเสิร์ชเอนจิน โดยการสืบคน้คาํที่ตนตอ้งการคน้หา เวบ็ไซตท์ี่รีววิประสบการณ์การท่องเที่ยว      
เช่น พนัทิป, ทริปแอดไวเซอร์, อี ดี ที ไกด ์เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น 
อโกดา้, บุค๊ก้ิงดอทคอม, เอ็กซ์พเีดีย และบล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว ที่มกัจะรีววิสถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด และรูปภาพ ถึงแมผ้ลการวิจยัจะพบว่ากลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบรักครอบครัวมี
ความสมัพนัธก์บัแหล่งขอ้มูลบางประเภท แต่กลบัไม่พบความสมัพนัธก์บัระยะเวลา และความถ่ีใน
การใชส่ื้อออนไลน์ อาจเน่ืองมาจากกลุ่มรักครอบครัวมีการใชส่ื้อออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน เพราะ
ให้ความสนใจกับครอบครัวเป็นหลัก เม่ือต้องการท่องเที่ยวจึงมีการเลือกใช้ส่ือออนไลน์บาง
ประเภทเท่านั้น โดยวตัถุประสงคใ์นการใชส่ื้อออนไลน์พบวา่ กลุ่มน้ีเลือกใชส่ื้อออนไลน์เพือ่คน้หา
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ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง และ การแสวงหาขอ้มูลเพือ่ทราบแพก็เกจ และ
โปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบอนุรักษว์ฒันธรรม กลุ่มน้ีสนใจอารยธรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่
โบราณ และให้ความสาํคญักับการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม เช่น ชอบสะสมชุดไทยและใส่เม่ือมี
โอกาส เพือ่สะทอ้นถึงความเป็นไทยและอยากใหค้นอ่ืนอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมเหมือนตน ชอบของ
เก่า ชอบดูรูปเก่า ๆ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของศิลปวฒันธรรมที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน เม่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์กบัส่ือออนไลน์พบว่ากลุ่มน้ีมีการเลือกใชส่ื้อบางประเภท โดยผลการวิจบัพบว่ามี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั เวบ็ไซตก์ารท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 
บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีววิสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรูปภาพ  สอบถามจากบุคคล
ที่รู้จกั หรือ ผูมี้ประสบการณ์ เช่น ญาติ  เพือ่น ผูท้ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไปมาก่อน 
และไม่พบความสัมพนัธ์กับ การคน้หาจากเสิร์จเอนจิน โดยสืบคน้คาํที่ตนตอ้งการที่จะคน้หา 
เวบ็ไซต ์ที่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พนัทิป, ทริปแอดไวเซอร์, อีดีที ไกด์ เวบ็ไซตซ้ื์อ
ขายสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว เช่น อโกดา้, บุ๊คก้ิงดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อาจเน่ืองมาจากกลุ่มน้ีมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัดา้น
วฒันธรรม การใช้ส่ือออนไลน์จึงใช้เพื่อคน้คว้าแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม โดยการดูจาก
เว็บไซต์ที่ เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ถามผูรู้้ หรือติดตามบล็อกเกอร์ ด้านการท่องเที่ยวและ
นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า กลุ่มน้ีมีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาขอ้มูลเพื่อทราบกิจกรรมที่
น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว และทราบส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่
ระลึกอีกดว้ย 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการดาํเนินชีวติของนกัท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับความตั้งใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซ้ือ
สินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ก่อนที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคจะมี
ความตั้งใจซ้ือก่อน และความตั้งใจซ้ือนั้นยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ราคาที่คาดหมาย 
และคุณประโยชน์ของสินคา้และบริการที่คาดว่าจะไดรั้บ ซ่ึงมีปัจจยัที่ขดัขวางความตั้งใจซ้ือของ
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ผูบ้ริโภค คือ ทศันคติของคนอ่ืน และปัจจยัทางสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา 
จาตุรงคกุล, 2546) ซ่ึงในแต่ละกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตพบความตั้งใจซ้ือที่แตกต่างกนั ดงัน้ี 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบสุขนิยม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั วตัถุประสงคใ์นการ
แสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ทั้งหมด 6 แบบอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 คือ 1) 
ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรีวิว
ของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา 
ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีวี, 
ล่องแก่ง 6) ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบทนัเทคโนโลย ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั วตัถุประสงค์
ในการแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ทั้งหมด 6 แบบอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 คือ 
1) ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบ
รีววิของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร 
สปา ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอ
ทีว,ี ล่องแก่ง 6) ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบตามกระแสนิยม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั วตัถุประสงค์
ในการแสวงหาขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ทั้งหมด 5 แบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 คือ 1) 
ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรีวิว
ของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านตอ้งการจะไปท่องเที่ยว 4) ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา 
ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า, ขบัรถ เอทีวี, 
ล่องแก่ง แต่ไม่พบความสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์เพื่อทราบ
เสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการเดินทางท่องเที่ยว 

กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบรักครอบครัว มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.001 กบัความตั้งใจซ้ือตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต และ มีความสัมพนัธ์
ทางบวก อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 กบัการตั้งใจแนะนําผูอ่ื้นให้ไปตาม นอกจากน้ี
พบวา่มีความสมัพนัธท์างบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กบัการตั้งใจรีวิวสถานที่ท่อง 
เที่ยวที่ไดไ้ปมา และ ความตั้งใจซ้ือสินคา้ อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 
ทั้งน้ีไม่พบความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ เม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต และความตั้งใจซ้ือซํ้ า
ตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 

กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบอนุรักษ์วฒันธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวก อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 กบัความตั้งใจซ้ือ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซ้ือ ตามที่มีการแนะนาํ
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บนอินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซ้ือซํ้ าตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 3) การตั้งใจรีวิวสถานที่
ท่องเที่ยวทีไ่ดไ้ปมา แต่ไม่พบความสมัพนัธก์บั ความตั้งใจซ้ือ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซ้ือตามที่มี
การแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซ้ือเม่ือมีโปรโมชั่นบนอินเทอร์เน็ต และ 3) การตั้งใจ
แนะนาํผูอ่ื้นใหไ้ปตาม 

สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบั
ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว 

ผลการวิจยัพบว่าความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว มีสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 
รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ือนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
การใช้ส่ือออนไลน์ในการแสวงหาข้อ มูลมาก ย่อมส่งผลต่อความตั้ งใจ ซ้ือมากเช่นกัน  
ถา้นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีการใชส่ื้อออนไลน์ในการแสวงหาขอ้มูลนอ้ย ยอ่มส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
นอ้ยเช่นกนั เป็นไปตามทฤษฎีของ Solomon (2013) กล่าววา่กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้
มีกระบวนการที่ซบัซอ้นรวมทั้งมีความเส่ียงสูง ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร ให้ไดม้ากที่สุด 
ทั้งจากความทรงจาํของตนและจากแหล่งข้อมูลภายนอกมากกว่าหน่ึงแหล่งก่อนตดัสินใจซ้ือ  
ซ่ึงพบวา่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติพร ปิยะพงษก์ุล (2556) ที่ว่าการแสวงหาข่าวสารกบั
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมีความสมัพนัธก์นั การแสวงหาขอ้มูลเป็นตวัช่วยเพื่อตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการ การหาขอ้มูลก่อนการซ้ือ ระดบัความตอ้งการซ้ือ เป็นผลทาํให้เกิดการแสวงหา
ขอ้มูล กล่าวไดว้า่การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการใด ๆ เป็นตวักาํหนดให้ผูบ้ริโภคแสวงหาขอ้มูล
ข่าวสาร นอกจากน้ี Solomon (2013) ไดเ้สนอความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู้ความชาํนาญของสินคา้มี
ผลต่อการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร วา่ผูท้ี่แสวงหาความรู้มากที่สุดคือผูท้ี่มีความรู้พอสมควร ซ่ึงไม่ใช้
ผูมี้ความรู้นอ้ยอยา่งที่หลายคนเขา้ใจ ผูท้ี่มีความรู้และมีความชาํนาญมากนั้นยอ่มรู้ไดว้่าขอ้มูลใดที่มี
ประโยชน์แลว้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของตนจึงเลือกแสวงหาขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง แทนการ
แสวงหาขอ้มูลไปเร่ือย ๆ  ส่วนผูท้ี่มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้น้อยมกัเช่ือในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน
มากกวา่ หรืออาจใหค้วามสาํคญักบัคุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของสินคา้มากกว่า โดยมีการวิจยัดา้นการ
ท่องเที่ยวของ Giteson and Crompton (1983, as cited in Sparks & Tideswell, 2003) พบว่า นอกจาก
ระดบัการแสวงหาขอ้มูลจะถูกกาํหนดโดยนกัท่องเที่ยวแลว้ ยงัพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ระยะทางไปยงัจุดหมายโดยที่นกัท่องเที่ยวเดินทางห่างไกลจากถ่ินที่อยูอ่าศยั จะมีระดบัการแสวงหา
ขอ้มูลในช่วงการวางแผนท่องเที่ยวสูงกวา่ผูท้ี่เดินทางท่องเที่ยวใกล ้ๆ กบัถ่ินที่อยูอ่าศยัและยงัเสนอ
ความคิดเห็นวา่ นกัท่องเที่ยวจะแสวงหาขอ้มูลอยา่งเต็มที่ เม่ือสถานที่ที่จะไปนั้นเป็นสถานที่ที่ตน
ไม่คุน้เคย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล เพิ่มชีวิต (2552) พบว่าผูท้ี่ต ั้งใจเดินทางท่องเที่ยว
และยงัไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวดงักล่าว จะมีการแสวงหาขอ้มูล เพื่อลด
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ความไม่แน่นอนและสนบัสนุนการตดัสินใจซ้ือทางการท่องเที่ยว ซ่ึงจะแสวงหาขอ้มูลอยูเ่สมอ โดย
ส่ือที่เลือกใช้คือส่ืออินเทอร์เน็ตเพราะเป็นส่ือที่ผูบ้ริโภคสร้างเอง ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่มาจากบุคคลอ่ืน ที่เคยใชสิ้นคา้และบริการที่ผูแ้สวงหาขอ้มูลสนใจ   
 เม่ือนกัท่องเที่ยวยิง่แสวงหาขอ้มูลและไดรั้บขอ้มูลที่ตนตอ้งการมากเพียงพอ ส่งผลทาํให้มี
ความตั้งใจซ้ือสินคา้สูงตามไปด้วยเช่นกัน ยิ่งเป็นสินคา้ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงเลือก
แสวงหาขอ้มูลให้ไดม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะการไปท่องเที่ยวคือการไปสถานที่ที่ไม่
คุน้เคย แต่เม่ือหาขอ้มูลจนรู้สึกมัน่ใจ หรือ มีความรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ มากเพยีงพอ จึงส่งผล
ใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือมากตามมาเช่นกนั 
 

5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปประยุกต์ใช้ 
 

5.5.1 ภาครัฐ 
ผลการวิจยัพบว่าทุกกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวไทยมีความสัมพนัธ์กับ

เวบ็ไซต์ที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกแสวงหาข่าวสารจาก
เว็บไซต์ที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวโดยตรงน้อยที่สุด เช่น www.tourismthailand.org กล่าวคือ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยยงัมีการแสวงหาข่าวสารจากเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรงแต่
เลือกแสวงหาข่าวสารจากแหล่งน้ีน้อยที่สุด ซ่ึงภาครัฐควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัมากขึ้น มีการอพัเดทขอ้มูลใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
รวมทั้งมีช่องทางที่สามารถคุยโตต้อบกบัผูท้ี่สนใจสอบถาม และเพิ่มเน้ือหาในเร่ืองวิธีการเดินทาง
ท่องเที่ยว เสน้ทางและยานพาหนะ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยแสวงหาขอ้มูล
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ทราบเสน้ทางและวธีิการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด 

นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  
เฟซบุก๊ เป็นส่ือหลกัในการเลือกแสวงหาข่าวสารดา้นการท่องเที่ยว ดงันั้นภาครัฐจึงควรส่ือสารกบั
นกัท่องเที่ยวหรือประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เป็นหลกั ภาครัฐควร
ลงรายละเอียดข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้มากขึ้ น รวมไปถึงการทาํการตลาดเพื่อให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถจดจาํช่ือสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมสาํคญัให้ได ้ เพราะ
นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกแสวงหาข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ยงัพบว่า มีการ
แสวงหาขอ้มูลจากการรีววิประสบการณ์ท่องเที่ยว และการเสิร์ชเอนจิน และยงัพบว่านักท่องเที่ยวมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด การให้ขอ้มูล
ข่าวสารจากภาครัฐควรเน้นในส่วนน้ีดว้ย เน่ืองจากรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั
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ความตั้งใจซ้ือสินคา้ ยิง่นกัท่องเที่ยวชาวไทยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที่ตนตอ้งการมาก ก็ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือมากเช่นกัน นอกจากน้ีกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบสุขนิยมเป็นกลุ่มที่ควรจะให้
ความสาํคญัเพือ่ทาํการตลาดการท่องเที่ยวมากที่สุด กลุ่มน้ีเปิดกวา้ง และรักการท่องเที่ยวเป็นชีวิต
จิตใจ ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม ภาครัฐจึงมีการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลอยูเ่สมอ รวมทั้งจดักิจกรรมเพื่อให้คนมีส่วนร่วม
และสนใจมากขึ้น 

 
5.5.2 ภาคเอกชน 
ดา้นธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม หรือ ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถ

นาํกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตไปใช้เพื่อการวางแผนการตลาด การกาํหนดโปรโมชั่น หรือการ
โฆษณาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยใชส่ื้อออนไลน์เป็นส่ือหลกัเพือ่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุก
โรงแรม และบริษทัท่องเที่ยว ควรมี เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางของตนเอง เพื่อส่งข่าวสารโดยตรงไปยงั
นักท่องเที่ยวรวมถึงการมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แจกรางวลั แจกห้องพกั เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
นอกจากน้ี การกาํหนดราคาสินคา้ควรมีเป็นมาตรฐาน เพราะลูกคา้ในปัจจุบนัมีการเปรียบเทียบ
ราคาก่อนตดัสินใจซ้ือ ควรมีการจดัเตรียมสถานที่ให้ดี มีมาตรฐานที่คงที่ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบนัมกัเลือกคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประสบการณ์ท่องเที่ยวของบุคคลอ่ืนที่เคยไปมาแลว้และ
ยงัพบวา่มีการซ้ือซํ้ าอีกดว้ย 

 
5.5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับส าหรับนักท่องเทีย่วแต่ละกลุ่ม 

1)  รูปแบบการดาํเนินชีวติสุขนิยม กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มรักการท่องเที่ยวและมกัจะเลือกใช้
ส่ือออนไลน์เพือ่แสวงหาขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ แต่แหล่งขอ้มูลที่เลือกแสวงหาขอ้มูล
มากที่สุดคือ เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ ทราบ 
แพก็เกจ โปรโมชั่นสาํหรับการท่องเที่ยว ดงันั้นส่ิงที่คนกลุ่มน้ีสนใจมากที่สุดคือ ปัจจยัดา้นราคา 
การทาํการตลาดกบักลุ่มสุขนิยมจึงควรเน้นเร่ืองของโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ เพราะกลุ่มน้ีท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบหากมีโปรโมชัน่ หรือราคาพเิศษก็จะจองทนัที และยงัพบวา่ถา้หากช่ืนชอบหรือถูกใจใน
สถานที่ใด พบวา่มีการซ้ือซํ้ า โดยเฉพาะเม่ือมีโปรโมชัน่การลดราคาบนอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เม่ือ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มสุขนิยมเคยไปเที่ยวที่จงัหวดัภูเก็ตโดยการซ้ือจากแพก็เกจโปรโมชัน่ และ
รู้สึกประทบัใจ เม่ือใดที่มีแพก็เกจลดราคาอีกก็จะซ้ือซํ้ า ดงันั้นนอกจากการส่งข่าวสารเพื่อแนะนาํ
สถานที่ใหม่ ๆ กับคนกลุ่มน้ีแล้ว ราคาโปรโมชั่นและสถานที่เดิมที่คนกลุ่มน้ีเคยไปก็ควรให้
ความสาํคญัดว้ย 
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2)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตทนัเทคโนโลย ีกลุ่มน้ีมกัจะมีการแสวงหาขอ้มูลทุก
รูปแบบถือว่าเป็นกลุ่มที่ใชส่ื้อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ชอบท่องเที่ยวดว้ยตนเอง และ
ชอบไปท่องเที่ยวต่างประเทศ การแสวงหาขอ้มูลจึงเลือกใชส่ื้อหลายรูปแบบเพือ่การเก็บขอ้มูล และ
ศึกษาสถานที่ที่ตอ้งการจะไป ซ่ึงแหล่งขอ้มูลที่กลุ่มน้ีเลือกใชม้ากที่สุดคือ เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้
และบริการดา้นการท่องเที่ยว โดยกลุ่มน้ีเลือกแสวงหาขอ้มูลและเลือกสถานที่ที่ตนตอ้งการจะไป
ก่อน และเก็บรวบรวมขอ้มูลใหไ้ดเ้ยอะเท่าที่ตนตอ้งการ และเม่ือใดที่เวบ็ซ้ือขายสินคา้และบริการ
ดา้นการท่องเที่ยว มีราคาโปรโมชั่น การลดราคาอยู่ในระดับที่นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีพอใจก็จะจอง
ทนัที การนําเสนอข่าวให้กับกลุ่มน้ีควรเน้นในเร่ืองของประสบการณ์การท่องเที่ยว รีวิวสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีขอ้มูลครบถว้นในเร่ืองของสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง เมนูอาหาร หรือ ที่พกั และ
ราคาโปรโมชัน่ ซ่ึงราคาโปรโมชัน่ตอ้งตรงกบัสถานที่ที่กลุ่มน้ีกาํลงัหาอยู ่

3)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตตามกระแสนิยม กลุ่มน้ีจะสนใจในช่ือเสียงและตรา
สินคา้เป็นหลกั หากตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยว ก็จะเลือกที่ความมีช่ือเสียง เป็น
ที่นิยม และเป็นกระแส การนาํเสนอสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มน้ีจึงควรเน้น
โรงแรมหรือสถานที่ที่มีตราสินคา้ และมีความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว เช่น มีร้านอาหาร ห้าง 
แหล่งซ้ือของ เป็นตน้ การนาํเสนอขอ้มูลควรมุ่งเน้นไปดา้น บล็อกเกอร์ ดา้นการท่องเที่ยว เพราะ
กลุ่มน้ีจะติดตามบุคคลที่มีช่ือเสียง ดารา และ บล็อกเกอร์ ดา้นการท่องเที่ยว 

4)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติรักครอบครัว กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็น
หลกั การเลือกสินคา้และบริการการท่องเที่ยวจึงตอ้งมีลกัษณะที่สะดวกต่อการพาครอบครัวไปเที่ยว 
คาํนึงถึงความสะดวกสบาย ความง่ายในการเดินทาง ควรเสนอสินคา้และบริการที่เป็นแพ็กเกจ 
ครอบคลุมดา้นที่พกั การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มน้ีจะให้ความสาํคญักับการแสวงหา
ขอ้มูลจากบุคคลที่ รู้จัก เพื่อสอบถามรายละเอียดรวมทั้งแสวงหาข่าวสารจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง ดงันั้นควรมีการนาํเสนอผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยนําเสนอผ่านแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดที่ครอบคลุมการเดินทาง เช่น
ร้านอาหาร กิจกรรม ที่พกั และความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่เหมาะสาํหรับการไปเที่ยวแบบครอบครัว 
ที่สาํคญัรายละเอียดที่นาํเสนอควรเนน้เฉพาะเจาะจงคาํวา่ครอบครัว และความสะดวกสบาย 

5)  กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติอนุรักษว์ฒันธรรม กลุ่มน้ีจะรักและชอบโบราณสถาน 
ของเก่ารวมถึงประเพณีที่มีมาแต่โบราณ การท่องเที่ยวจึงเลือกสินคา้ด้านการท่องเที่ยวที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ และโบราณสถาน ซ่ึงการแสวงหาขอ้มูลที่กลุ่มน้ีเลือกใชค้ือ เวบ็ไซตท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวโดยตรง การสอบถามจากบุคคลที่รู้จกั และ บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว 
โดยมีความสนใจแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับร้านอาหาร และกิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว 
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ดังนั้ นการนําเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ควรนําเสนอด้านกิจกรรมที่ มีความ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม เช่น การไหวพ้ระเกา้วดั การนั่งชา้งชมเมือง  หรือ การดูการแสดงรําไทย 
กิจกรรมเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงที่คนกลุ่มน้ีใหค้วามสนใจและช่ืนชอบ 

 

5.6 ข้อเสนอส าหรับงานวจิยัในอนาคต  
 

1)  การศึกษาพบวา่ นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีการเลือกใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพือ่แสวงหาขอ้มูล
มากที่สุด และพบว่ารูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกแสวงหาขอ้มูลผ่านเฟซบุ๊กมากที่สุด แต่ไม่สามารถ
บอกไดว้า่ส่ือออนไลน์ชนิดใดที่นกัท่องเที่ยวชาวไทยเช่ือถือมากที่สุด การศึกษาควรมีการวดัในมิติ
ความเช่ือถือของขอ้มูลที่ผูต้อบแบบสอบถามเช่ือใจมากที่สุดในการตดัสินใจซ้ือ 

2)  การศึกษาพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติทุกกลุ่มมีความสมัพนัธก์บัเวบ็ไซตท์ี่เก่ียว ขอ้งกบั
การท่องเที่ยวโดยตรง นัน่ก็คือเวบ็ไซตข์องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์
ของภาครัฐที่มีความน่าเช่ือถือในดา้นของขอ้มูลมากที่สุด แต่กลบัพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเลือก
แสวงหาขอ้มูลเวบ็ไซตก์ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้อยที่สุด ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาว่าเหตุใด
นักท่องเที่ยวชาวไทยจึงเลือกใช้เวบ็ไซตก์ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้อยที่สุด เพื่อสามารถทาํ
ขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงเวบ็ไซตข์องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมไปถึงเวบ็ไซตจ์ากภาครัฐ
เว็บไซต์อ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
นกัท่องเที่ยวในปัจจุบนั 

3)  การศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัรูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และ
ความตั้งใจซ้ือการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพือ่ไดข้อ้มูลที่ลึกขึ้น เช่น ประเด็น
ความพึงพอใจของการใช้ส่ือออนไลน์ และส่งผลต่อความตั้งใจซ้ืออยา่งไร หรืออิทธิพลของส่ือ
ออนไลน์ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร 

4)  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ และ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ดา้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่เน่ืองจากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีรายไดม้าจากชาวต่างชาติเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นจึงควรมีการศึกษา
รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์ ความตั้งใจซ้ือ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่ามีความคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่อยา่งไร เพื่อสามารถนาํไปวางแผน หรือกาํหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดใหต้รงกลุ่มมากที่สุด 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 

เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ และความต้ังใจซ้ือสินค้าและ 
บริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติ รูปแบบการใชส่ื้อ

ออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดเติมเคร่ืองหมาย  และกรอกข้อความให้

สมบูรณ์) 

คาํถามคดักรองอาย ุ

  1.) ตํ่ากวา่ 20 ปี (จบแบบสอบถาม)     2.) 20 – 45 ปี (ตอบขอ้ถดัไป) 

  3.) มากกวา่ 45 ปี (จบแบบสอบถาม) 

คาํถามคดักรองความสนใจในดา้นการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 

   1.) ท่องเที่ยว 3-4 คร้ังต่อปี (จบแบบสอบถาม)    2.) ท่องเที่ยวมากกวา่ 3-4 คร้ังต่อปี 

1. เพศ      

 1.) ชาย   2.) หญิง 

2. อาย ุ    

 1.) 20-25 ปี     2.) 26-30 ปี 3.) 31-40 ปี     3.) 41-45 ปี                      

3. สถานภาพ 

 1.) โสด   2.) สมรส   

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด  

 1.) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    2.) ปริญญาตรี    3.) สูงกวา่ปริญญาตรี   

5. สถานการณ์ทาํงาน 

 1.) นกัเรียน/นกัศึกษา  2.) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  3.) พนกังานบริษทั 

 4.) รับจา้งทัว่ไป  5.) ธุรกิจส่วนตวั 
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ส่วนที่ 2  รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เกีย่วข้องกับกจิกรรม 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องที่ตรงกบัความถ่ีในการทาํกิจกรรมต่อไปน้ี 

 

กจิกรรมทีเ่ลอืกท า 

ไม่ท า
เลย 

นานๆ 
คร้ัง 

ท าบ้าง 
ไม่ท า
บ้าง 

ท า
ค่อนข้าง
บ่อย 

ท าเป็น
ประจ า 

1 อยูก่บัครอบครัววนัหยดุ      

2 ทาํกิจกรรมที่สามารถทาํร่วมกบัคนในครอบครัว      

3 
คน้หาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกครบครัน 

     

4 ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ      

5 
อ่านหนงัสือท่องเที่ยว หรือหนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบั
สถานที่ท่องเที่ยว 

     

6 ชอบคน้หาสถานที่แปลกใหม่ ที่เพิง่มีการคน้พบ      

7 พดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเที่ยว      

8 
ท่องอินเทอร์เน็ตเพือ่คน้หาสถานที่ทอ่งเที่ยวเม่ือมี
เวลาวา่ง 

     

9 
ชอบติดตามเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการจองตัว๋,ที่
พกั 

     

10 คน้หาโปรโมชัน่ราคาพเิศษ หรือตัว๋ราคาพเิศษ      

11 ไปสถานที่ทีมี่ช่ือเสียง และเป็นกระแส      

12 ชอบไปสถานที่ทีมี่ธรรมชาติที่สวยงาม      

13 
ชอบคน้หาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ  ที่มีธรรมชาติ
ที่สวยงาม 

     

14 
มกัไปสถานที่ ที่มีช่ือเสียงในอดีตและมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

     

15 ดูรูปภาพในอดีต เช่น รูปภาพคนไทยสมยัก่อน      

16 
ชอบดูรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่
สวยงาม เช่น ทะเล 

     

17 ถ่ายรูปธรรมชาติ      
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ส่วนที่ 3  รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เกีย่วข้องกับความสนใจ 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องที่ตรงกบัความถ่ีในการทาํกิจกรรมต่อไปน้ี 

 

ความสนใจ 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

1 ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก      

2 ชอบไปท่องเที่ยวกบัครอบครัว      

3 เวลาวา่งมกัอยูก่บัครอบครัว      

4 
การเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่ิงที่ท่านให้
ความสาํคญั  

     

5 ติดตามข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เสมอ      

6 ท่องเที่ยวในวนัหยดุ      

7 
มกัดูขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต มีการเปรียบเทียบก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

     

8 การเดินทางท่องเที่ยวคือความสุข      

9 ใชเ้วลาวา่งอยูก่บัตนเอง      

10 ติดตามคนที่มีช่ือเสียง      

11 ชอบสถานที่ที่มี Free Wi-Fi      

12 สนใจสินคา้ลดราคา มีโปรโมชัน่พเิศษ      

13 คน้หาขอ้มูลสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ      

14 
ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

15 สนใจแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม      

16 
สนใจศิลปวฒันธรรมที่สวยงามที่สืบต่อกนัมา
จากอดีต 

     

17 ชอบชุดไทย และมกัใส่เม่ือมีโอกาส      
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ส่วนที่ 4  รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เกีย่วข้องกับความคดิเห็น 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องที่ตรงกบัความถ่ีในการทาํกิจกรรมต่อไปน้ี 

 

ความคดิเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

 
เฉยๆ  

 
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 

1 การออกไปท่องเที่ยวคือช่วงเวลาที่มีคุณค่า      

2 ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว      

3 วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลต่อวฒันธรรมไทย      

4 วถีิชีวติคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปัจจุบนั      

5 การท่องเที่ยวคือการใหร้างวลัชีวติ      

6 
คนไทยควรใหค้วามสาํคญั และอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทย  

     

7 
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงสาํคญัในการศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวในปัจจุบนั 

     

8 เรากาํหนดการท่องเที่ยวในแบบของเราได ้      

9 การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีช่ือเสียง      

10 การเมืองส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว      

11 
การลดราคา โปรโมชัน่ ส่งผลต่อความตอ้งการการ
ท่องเที่ยว 

     

12 ธรรมชาติคือทุกส่ิงที่ทุกคนตอ้งรักษา      

13 ตราสินคา้เป็นเร่ืองจาํเป็นสาํหรับท่าน      

14 เมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย      

15 
การซ้ือสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวบน
อินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองปกติในปัจจุบนั 

     

16 
ประเพณีไทยเป็นส่ิงที่สวยงาม ที่คนรุ่นใหม่ตอ้ง
อนุรักษไ์ว ้เช่น การรดนํ้ าดาํหวัผูใ้หญ่ในวนั
สงกรานต ์

     

17 
งานศิลปะ สถาปัตยกรรม และดนตรี ในอดีต คือ
ส่ิงที่ควรรักษาไว ้
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ส่วนที่ 5  รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องที่ตรงกบัความถ่ีในการทาํกิจกรรมต่อไปน้ี 
5.1 ท่านใช้แหล่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไปนีใ้นการแสวงหาข้อมูลมากน้อยเพยีงใด 

 
แหล่งข้อมูล 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 

เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว
โดยตรง เช่น  
www.tourismthailand.org 
travel.sanook.com 
www.hotelsthailand.com 

     

2 
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ 
ทวติเตอร์  

     

3 

สอบถามจากบคุคลที่รู้จกั หรือ ผูมี้
ประสบการณ์ เช่น ญาติ  เพือ่น ผูท้ี่เคย
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านตอ้งการไป 
มาก่อน  

     

4 
การคน้หาจาก เสิร์จเอนจิน โดยสืบคน้คาํ
ที่ตนตอ้งการคน้หา 

     

5 
เวบ็ไซตท์ี่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว 
เช่น พนัทิป, ทริปแอดไวเซอร์, อี ดี ที 
ไกด ์

     

6 
เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้และบริการดา้นการ
ท่องเที่ยว เช่น อโกดา้ ,บุค๊ก้ิงดอทคอม, 
Expedia 

     

7 
บล็อกเกอร์ดา้นการท่องเที่ยว มกัรีววิ
สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และ
รูปภาพ 
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5.2 ความถี่ในการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว 
 1.) 1 คร้ังต่อสปัดาห์  2.) 2 คร้ังต่อสปัดาห์  3.) 3-4คร้ังต่ออาทิตย ์ 4.) 5-6 คร้ังต่ออาทิตย ์

 5.) ทุกวนั 

5.3 ระยะเวลาในการใช้งานต่อคร้ัง 
 1.) นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  2.) 1 ชัว่โมง  3.) 2 ชัว่โมง  4.) 3 ชัว่โมง  5.) มากกวา่ 3ชัว่โมง 

5.3 วัตถุประสงค์ของท่านในการแสวงหาข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ตด้านการท่องเที่ยวต่อไปนี้มี
ความส าคญัมากน้อยเพยีงใด 

 

วตัถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูล 
น้อย
ที่สุด 
 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 
ทราบแพก็เกจ และโปรโมชัน่ สาํหรับ
การท่องเที่ยว 

     

2 การเปรียบเทียบราคาที่พกั      

3 
เพือ่ทราบรีววิของผูท้ี่เคยไปสถานที่ที่
ท่านตอ้งการจะไปทอ่งเที่ยว 

     

4 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่นร้านอาหาร 
สปา ร้านขายของที่ระลึก   

     

5 
กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมดาํนํ้ า , ขบัรถ เอทีว,ี ล่อง
แก่ง  

     

6 
ทราบเสน้ทาง ยานพาหนะวธีิการ
เดินทางท่องเที่ยว  
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ส่วนที่ 6  ความต้ังใจซ้ือสินค้าและบริการที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องที่ตรงกบัความถ่ีในการทาํกิจกรรมต่อไปน้ี 
6.1 ความต้ังใจซ้ือสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของท่านปัจจัยต่อไปนีส่้งผลมากน้อยเพยีงใด 

 
ความต้ังใจซ้ือ 

ต้ังใจ
ซ้ือ 
น้อย
ที่สุด 

ต้ังใจ
ซ้ือ 
น้อย 

ต้ังใจ
ซ้ือ 
ปาน
กลาง 

ต้ังใจ
ซ้ือ 
มาก 

ต้ังใจ
ซ้ือ 
มาก
ที่สุด 

1 
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น 
ที่พกั ตามที่มีการแนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 

     

2 
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น 
ที่พกั เม่ือมีโปรโมชัน่บนอินเทอร์เน็ต 

     

3 
ความตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น 
ที่พกั ตามที่มีการแนะนาํทางอินเทอร์เน็ต
อีกคร้ัง ในอนาคต 

     

4 
ฉนัตั้งใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเที่ยว เช่น    
ที่พกั อยา่งแน่นอนในปีน้ีตามทีมี่การ
แนะนาํบนอินเทอร์เน็ต 

     

5 
เม่ือฉนัช่ืนชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดฉนัตั้งใจ
แนะนาํผูอ่ื้นใหไ้ปตามฉนั 

     

6 
เม่ือฉนัไปท่องเที่ยวฉนัตั้งใจรีววิสถานที่
ท่องเที่ยวที่ฉนัไดไ้ปมาบนอินเทอร์เน็ต 

     

 
------------------------------- ขอบคุณค่ะ ------------------------------ 

 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาวกงัสดาล ศิษยธ์านนท ์
 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการอุตสาหา

กรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
 พ.ศ. 2555 
 
ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 


	รูปแบบการดาเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	บทที่ 5 สรุปผลการผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



