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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิต รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์
และความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตกับรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการ
ดําเนินชีวติ กับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 4) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์กบั ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 20-45 ปี มีการ
เดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้งต่อปี และมีการใช้สื่อออนไลน์ เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการดําเนิ น
ชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถจัดกลุ่มได้ท้ งั หมด 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มสุ ขนิ ยม กลุ่มทัน
เทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิ ยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่ม อนุ รักษ์วฒั นธรรม 2) กลุ่ม สุ ขนิ ยม
กลุ่ม ทันเทคโนโลยี กลุ่ม ตามกระแสนิ ยม กลุ่มรัก ครอบครัว และกลุ่มอนุ รักษ์วฒั นธรรม มีความ
สัมพันธ์ในเชิงบวกกับรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) กลุ่ม
สุ ขนิ ยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิ ยม กลุ่ม รักครอบครัว และกลุ่มอนุ รักษ์วฒั นธรรม
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 4) รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 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, Familyoriented 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, Familyoriented 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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหรื อที่เรี ยกกันว่า ‚โลกาภิวตั น์‛ คือโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว เป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งผลต่อรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต สภาพ
เศรษฐกิ จและสังคมในยุคปั จจุบนั กลายเป็ นสังคมแห่ งการแข่งขัน ผูค้ นใช้ชีวิตอย่า งเร่ งรี บเพื่อ
แข่งขันกับเวลา ทําให้เกิดความเคร่ งเครี ยดทั้งกับตนเอง คนรอบข้าง และครอบครัว ช่วงชีวิตและ
เวลาของผูค้ นส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการทํางานทําให้เกิดความเหนื่ อยล้า เบื่อหน่ ายกิจวัตรประจํา
วันที่ตอ้ งทําซํ้า ๆ ในทุกวัน กลายเป็ นปั ญหาสําคัญในยุคปั จจุบนั นพ.ประเวช ตันติพิวฒั นสกุล
กล่าวว่า ‚ปั ญหาเรื่ องของความเครี ยด ความวิตกกังวล พบมากถึ งร้อยละ 12-15 ประชากรทัว่ ไป
โดยความเครี ยดและความวิตกกังวลถือเป็ นโรคของยุคสมัยในปั จจุบนั ที่ส่วนหนึ่ งมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มีแต่ความเร่ งรี บ และการบริ โภคข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น
อย่างมาก” (“จิตแพทย์แนะขจัดความกังวล,” 2555) การท่องเที่ยวจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญที่ช่วย
ผ่อนคลายความเครี ยด ยิง่ ในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์หรื อเทศกาลสําคัญผูค้ นเลือกที่จะท่องเที่ยวไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็ นความสุ ขทางใจที่ได้รับ
ความสนุ กสนาน เพลิดเพลิ นและผ่อนคลาย ได้รับความสุ ขจากกิจกรรมที่ตนชื่นชอบและได้ชม
ธรรมชาติหรื อสถานที่สวยงาม (พลชัย เพชรปลอด, 2545)
แนวโน้มสถานการณ์การท่อ งเที่ยวของประเทศไทยจะมีอ ัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อ ง
ถึงแม้ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าก็ยงั พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดลงไป สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วิธินี วรรณสกล (2542) ศึกษาพฤติกรรมการท่อ งเที่ยวในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิ จ
พบว่า ประชาชนร้อยละ 43.1 มีปริ มาณการท่องเที่ยวเป็ นปกติ โดยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว
ในสภาวะวิกฤติ คือ ความต้องการผ่อนคลายความเครี ยดเป็ นเหตุผลหลัก การให้รางวัลแก่ชีวิต และ
ต้อ งการแสวงหาสิ่ งแปลกใหม่ตามลําดับ ผูค้ นจึงเลือ กที่จะท่อ งเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพราะการท่อ งเที่ ยวถื อ เป็ นความสุ ข ทางใจที่ไ ด้รั บความสนุ กสนาน
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เพลิ ด เพลิ น และผ่อ นคลาย ได้รั บความสุ ขจากกิ จ กรรมที่ต นชื่ นชอบและชื่ นชมธรรมชาติ หรื อ
สถานที่ที่สวยงาม ถือว่าเป็ นอาหารที่เลี้ยงสมองและจิตใจของคนในยุคปั จจุบนั ก็วา่ ได้
จุดขายสําคัญที่สุดของการท่องเที่ยวคือ ‚ความสุ ข‛ เพราะไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะเป็ น
อย่างไร สิ่งที่เราต้องการจากการไปเที่ยวคือความสุ ขที่จะได้รับกลับมา (พลชัย เพชรปลอด, 2545)
ส่ ง ผลให้ก ารท่อ งเที่ย วเจริ ญ เติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ อ งดัง ตารางสถิ ติ นักท่ อ งเที่ย วที่ เพิ่ม ขึ้ น ทุก ๆ ปี
ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สถิตินกั ท่องเที่ยวปี 2010–2013
ประเภทนักท่องเทีย่ ว
ผูม้ าเยือน
ไทย
ต่างชาติ
นักท่องเที่ยว
ไทย
ต่างชาติ
ผูเ้ ดินทางระยะสั้น
ไทย
ต่างชาติ
ระยะเวลาพักอาศัย
ไทย
ต่างชาติ

2010
38,222,903
26,861,095
11,361,808
26,550,700
16,106,524
10,444,176
11,672,203
10,754,571
917,631
4.07
3.15
5.48

2011
43,763,002
28,867,347
14,895,656
30,649,772
16,847,839
13,801,933
13,113,230
12,019,507
1,093,723
4.10
3.39
4.95

2012
47,185,031
30,269,692
16,915,339
34,407,750
18,585,134
15,822,616
12,777,281
11,684,558
1,092,723
4.09
3.38
4.92

2013
50,568,902
31,988,047
18,580,855
37,145,237
19,677,487
17,467,750
13,423,665
12,310,560
1,113,105
4.06
3.35
4.86

แหล่ งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557.
จากข้อมูลสถิตินกั ท่องเที่ยวในตารางพบว่า นักท่องเที่ยวมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ในปี 2010
มีนักท่อ งเที่ยวทั้งหมด 38,222,903 คน ในปี 2011 นักท่อ งเที่ยวเพิม่ ขึ้นเป็ น 47,185,031 และในปี
2013 มีนักท่องเที่ยวมากถึง 50,568,502 คน สถิติดงั กล่าวเป็ นข้อมูลสําคัญที่บ่งบอกความนิ ยมใน
ด้านการท่องเที่ยวและเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ที่สาํ คัญของประเทศอีกด้วย
ในสภาวะปั จจุบนั การท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะสร้างรายได้และเอื้ออํานวยประโยชน์
แก่ประชากรในท้องถิ่นทั้งในเรื่ องการสร้างงานการสร้างงาน การกระจายความเจริ ญไปสู่ ภูมิภาค
และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ยงั ช่วยสร้างจิตสํานึกของ

3
คนในชาติให้เกิดความภูมิใจในความเป็ นไทย และยังสร้างจิตสํานึ กหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่
อันสวยงามของประเทศไทยให้ถูกทําลายน้อยที่สุด ซึ่งกล่าวได้วา่ การท่องเที่ยวนอกจากจะมีบทบาท
สํา คัญ ต่ อ เศรษฐกิ จ และการเจริ ญ เติบ โตของประเทศแล้ว ยังมี ส่ วนช่ วยในเรื่ อ งการสนั บสนุ น
อนุรักษ์และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนั ดีงามรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูอ่ ีกด้วย เมื่อ
ดูจากจากตารางที่ 1.2 พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวมีการปรับตัวสู งขึ้นทุกปี ในปี 2525 มีรายได้
ทั้งหมด 323.5 พันล้านบาท และ เพิม่ ขึ้นสูงสุดในปี 2553 เป็ น 592.8 พันล้านบาท ซึ่ งรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสามารถดึงเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจํานวนมาก
ตารางที่ 1.2 รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ ปี 2545 – 2553
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

รายได้ จากการท่องเทีย่ ว
(พันล้านบาท)
323.5
309.3
384.4
367.4
482.3
547.8
574.5
510.3
592.8

GDP
(พันล้านบาท)
5,794.4
6,172.7
6,562.8
6,836.9
7,174.5
7,565.2
7,689.7
7,603.6
8,176.2

ร้ อยละ
5.6
5.0
5.9
5.4
6.7
7.2
7.5
6.7
7.2

แหล่ งที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.
ดังนั้นการศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว จึงเป็ นหัวข้อสําคัญที่เลือก
จะศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพือ่ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
และสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนการตลาดและกําหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีในยุค
ปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจึงมีการปรับเปลี่ ยนให้ทนั สมัยมากขึ้น หน่ วยงานหลัก
อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการพัฒนาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ
โดยมี การจัดทําเว็บไซต์เพื่อ อํานวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยว ด้านข้อมู ลเกี่ ยวกับประเทศไทย
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และข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับการท่องเที่ยว เช่น การขอวีซ่า เวลาทําการของสถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ นักท่อ งเที่ยวตั้งแต่ก่อ นการเดิ นทาง อัพเดตข่าวสารงานเทศกาลและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว การค้นหารายชื่อโรงแรม ทัวร์ ร้านอาหาร รวมถึงแผนที่ประเทศไทยที่
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ข้อเสนอ
ราคาพิเศษ รวมไปถึงการวางแผนการเดินทาง และแบ่งปั นประสบการณ์หลังการเดินทางผ่านการ
อัพโหลด รู ป และวิดีโอต่าง ๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ ซึ่ งสอดคล้องกับโครงการปี ล่าสุ ดของการท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย ‚โครงการท่องเที่ยววิถีไ ทย‛ ที่เลื อกใช้สื่อออนไลน์เป็ นสื่ อหลักในการสื่ อ สาร
แคมเปญและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ที่ช่วยในการให้ข่าวสารกิจกรรมและแคมเปญต่าง ๆ
และ ภาพกราฟฟิ ก ที่สามารถย่อข้อมูลให้นกั ท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่ายด้วยภาพกราฟฟิ กที่สวยงามโดย
การเผยแพร่ ลงในสื่ อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์การท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย เพื่อรองรับการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวนอกจากการโฆษณาการท่องเที่ยวที่เลือกสื่ อใหม่เป็ นสื่ อหลัก
แล้ว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็มีการปรับตัวมายังรู ปแบบของออนไลน์เช่นกัน เกิดการค้า
ในรู ปแบบของพาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิ กส์เพื่อ ความสะดวกต่อการซื้ อ ขายสิ นค้าและบริ การทางการ
ท่องเที่ยว (อัศวิน จิตจํานงค์, 2558)
นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูล
ข่ า วสารที่ ต นต้อ งการได้อ ย่า งเฉพาะเจาะจงและสะดวกต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารทางการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น การจองห้องพัก จองบริ ษทั ทัวร์ จองตัว๋ เครื่ องบินและสํารองที่นั่ง
ด้วยตนเอง บริ ษทั ท่องเที่ยวต่าง ๆ ปรับรู ปแบบการขายมาขายแบบปลีกโดยเป็ นเว็บไซต์ของตนเอง
และเกิดเว็บไซต์ขายโรงแรมออนไลน์โดยสร้างรู ปแบบของเว็บไซต์ที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ทําให้
สามารถจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบชําระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง จากข้อมูลของ
PayPal Insights ที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับการสํารวจผูบ้ ริ โภคที่สนใจด้านการท่องเที่ยวพบว่า ช่องทางยอด
นิ ยมในการหาข้อมูลคือเว็บไซต์การท่องเที่ยว (46%) การสื บค้นผ่านออนไลน์ (45%) และเว็บไซต์
สําหรับจองโรงแรมและตัว๋ เครื่ องบิน (45%) ส่วนช่องทางออฟไลน์อย่างเช่น หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ก็ยงั ถือว่ามีอิทธิพลอยู่ (44%) แต่นกั ท่องเที่ยวจะทําการทําการจองต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากกว่าโดยปั จจัยสําคัญที่อิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจคือความปลอดภัยและราคาช่ องทาง
หลักที่คนทําการจองคือผ่านคอมพิวเตอร์ตามมาด้วยโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้รายได้จากออนไลน์
ในอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พกั ของประเทศไทยพบว่า มีรายได้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีจาํ นวนรายได้ทางออนไลน์คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 5 หรื อเป็ นมูลค่า
ทั้งสิ้น 12,517 ล้านบาท ขณะที่ประเทศมาเลเซียมีรายได้จากออนไลน์ท้ งั สิ้ น 4,801 ล้านบาทคิดเป็ น
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อัตราส่ วนร้อยละ 3 และประเทศสิ งคโปร์มีรายได้จากออนไลน์ท้ งั สิ้ น 4,207 ล้านบาทคิดเป็ น
อัตราส่วนร้อยละ 4 (อัศวิน จิตต์จาํ นงค์, 2558)
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่ าวข้างต้น แสดงให้เห็ นถึ งแนวโน้ม ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงั มีการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บริ การซื้ อขายผ่านทางระบบออนไลน์ และเพื่อปรับตัวให้ทนั ต่อการ
แข่งขันในอนาคตที่ประเทศไทยจะต้องเข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารได้พฒั นาขึ้นอย่างต่อเนื่ องในต้นศตวรรษที่ 20 ถือเป็ นการ
ก้าวเข้าสู่ ยุคดิ จิทลั อย่า งเต็มรู ป แบบซึ่ งเป็ นผลมาจากการพัฒนาระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ วสู ง
(Hi-Speed Internet) ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารเหล่านี้ คนส่ วนใหญ่จึงเลือก
ให้ความสําคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีดา้ นการสื่อสาร เพือ่ ความสะดวกสบายและความรวดเร็ วใน
การติดต่อสื่อสาร ความฉับไวในการรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงความสนุ กสนานเพลิดเพลินที่ได้จาก
การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้บริ การระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ถือกําเนิ ดขึ้นมา
จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเป็ นหลัก
เทคโนโลยีด า้ นการสื่ อ สารส่ งผลกระทบต่อ อุต สาหกรรมท่อ งเที่ยวในหลายด้าน เช่น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบทบาททางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอสิ นค้าและบริ การ
การพัฒ นาด้า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ก่ อ ให้เ กิ ด การปฏิ ว ตั ิ โ ครงสร้ า งของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคปั จจุบนั ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2548) กล่าวว่า
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในธุรกิจการท่องเที่ยวได้อาํ นวยความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารสองทาง
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่อยูท่ ุกมุมโลกสามารถนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
นักท่อ งเที่ยวซึ่ งต้อ งการวางแผนการเดิ นทางล่ วงหน้า โดยการค้นหาข้อ มู ล แหล่ ง ท่อ งเที่ยวและ
ประเมินงบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่ งในขณะที่อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมตัวนี้
นักท่องเที่ยวก็มกั จะทําการจองตัว๋ เครื่ องบินจองที่พกั หรื อตัดสิ นใจใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวก่อนที่
นั่งจะเต็มซึ่ งช่อ งทางการสื่ อสารผ่านอินเทอร์เน็ต จะช่ วยให้ทุกอย่างสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับผลการวิจยั ชิ้นหนึ่งเป็ นการสํารวจออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่จดั ทําขึ้นในบริ ษทั Microsoft Digital Advertising Solutions (MDS) โดยผลการวิจยั พบว่า คน
ส่วนมากเลือกที่จะวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน ที่พกั โดยไม่
ผ่านบริ ษทั นําเที่ยวเหมือนกับในอดีต โดยผูต้ อบแบบสอบถาม 80% เลือกที่จะแสวงหาข้อมูลผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ ว่ า จะเป็ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว หรื อ การเดิ น ทางเพื่ อ ทํา ธุ ร กิ จ และผู ้ต อบ
แบบสอบถาม 61% เลือกจะจัดเตรี ยมการเดินทางด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั
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ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ในปี 2552 พบว่าคนไทยกว่า 80% นิ ยมเลือกเดินทางท่องเที่ยว
เองอย่างอิ สระ และค้นหาข้อมูลด้วยตนเองทางอิ นเทอร์เน็ต เพื่อ ให้ได้ขอ้ มูลที่เฉพาะเจาะจงตาม
ความชอบของแต่ละคน (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2556)
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การ
เปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า รู ปแบบ
การดําเนิ นชีวิตแบบไอทีพาเพลินคือ กลุ่มที่มีการวางแผนชีวิตและมี เป้ าหมายชีวิตที่แน่ นอน อาจ
กล่าวได้วา่ เป็ นตัวแทนของกลุ่มคนยุคใหม่ ซึ่งใช้สื่อใหม่ในการเปิ ดรับสื่ อเป็ นหลักและเลือกค้นหา
ข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตนสนใจอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อความเพลิดเพลิน โดยการใช้เทคโนโลยีของ
คนกลุ่มนี้ถือเป็ นหนึ่งในการใช้ชีวติ ประจําวัน สอดคล้องกับกลุ่มนําสมัยของ สุ มาลี เหลืองดํารงกิจ
(2543) ศึกษาเรื่ อง ‚รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร‛ กล่าวว่า กลุ่ม
นําสมัยมักใช้สินค้าที่มีเทคโนโลยีและทันสมัยและมักหาข้อมูลก่อนซื้ อสิ นค้า ซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับการใช้สื่อใหม่ของศรี หญิง ศรี คชา (2544) ที่ศึกษาการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยบนสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ของนักศึ กษา พบว่า นักศึก ษาส่ ว นใหญ่ มีการเลื อ กใช้อินเทอร์ เ น็ ต เพื่อ
แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เหตุผลหลักเนื่ องจากความง่ายในการเข้าถึงและรู ปแบบมีความ
น่ าสนใจในการแสวงหาข้อมูล รองลงมาคือ ความละเอียด ความครบถ้วนของข้อมูล และพบว่ามี
ส่วนน้อยมากของนักศึกษาที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล สอดคล้องกับ นฤมล เพิ่ม
ชีวติ (2552) ศึกษาการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อ
ออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทํางาน การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อใหม่เป็ น
อันดับแรกในการค้นหาข่าวสารการท่องเที่ยว และขณะที่สื่อกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์กลับมี
การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวน้อยมาก เพราะการสื่อสารผ่านสื่อใหม่เป็ นการสื่อสารสองทาง ง่าย
ต่อ การสอบถามพูดคุ ย โต้ตอบกับบุคคลอื่ น ในประเด็ นที่ตนต้อ งการได้อ ย่างรวดเร็ ว และไม่ มี
ข้อจํากัดด้านเวลา
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการดําเนินชีวติ ในยุคปั จจุบนั มีความสอดคล้องกับ
การใช้สื่อออนไลน์เป็ นหลัก โดยการใช้เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารอย่างเฉพาะเจาะจงที่ตนต้องการ
รวมไปถึงการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านอินเทอร์เน็ต สื่ อใหม่จึงถือว่ามีความสําคัญกับรู ปแบบการ
ดํา เนิ น ในยุคปั จจุบนั
พฤติกรรมของผูค้ นในยุคปั จจุบนั มี การเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมาก การที่จะตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การทางการท่อ งเที่ยวจึงมี ความพิเศษ และมีล ักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผูซ้ ้ื อ จะ
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ รอบด้าน และการศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่ผ่านมายังไม่การศึกษาการ
ท่อ งเที่ ยวที่ใ ช้สื่ อ ใหม่ เป็ นสื่ อ หลัก ในการค้นหาข้อ มู ล ข่ าวสาร และซื้ อ สิ นค้า ดัง นั้น การศึ กษา
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รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตจะสามารถเข้าถึงความต้องการ ความรู ้สึกนึ กคิด พฤติกรรมการเลือ กซื้ อ
สินค้ารวมไปถึงเพือ่ เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดและกําหนดกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม
กับนักท่อ งเที่ยวในยุคปั จจุบนั ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ รู ปแบบการดําเนิ น
ชี วิต รู ป แบบการใช้สื่ อ ออนไลน์ และความตั้ง ใจซื้ อ สิ้ นค้า และบริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย

1.2 วัตถุประสงค์ นาวิจยั
1) เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตกับรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตกับความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์กบั ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

1.3 ปัญหานาวิจยั
1) นักท่อ งเที่ยวชาวไทยมี รูปแบบการดําเนิ นชี วิต รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความ
ตั้งใจซื้ อ สิ นค้าและบริ การด้านการท่อ งเที่ยวอย่างไร
2) รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต มี ความสัมพัน ธ์กับรู ปแบบการใช้สื่ อ ออนไลน์ข องนัก ท่อ ง
เที่ยวชาวไทยหรื อ ไม่ อ ย่างไร
3) รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมี ความสัมพันธ์กับความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของนัก
ท่อ งเที่ยวชาวไทยหรื อ ไม่ อ ย่างไร
4) รู ปแบบการใช้สื่อ ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าและบริ การของ
นักท่อ งเที่ยวชาวไทยหรื อ ไม่ อ ย่างไร
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1.4 สมมติฐานการวิจยั
1) รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการใช้สื่อ
ออนไลน์
2) รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อสิ น
ค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
3) รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การด้านการการท่องเที่ยว

1.5 กรอบแนวคิดงานวิจยั

รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านสื่อออนไลน์

รู ปแบบการดําเนินชีวติ
(AIOs ของผูน้ กั ท่องเที่ยวชาว
ไทย)

ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การ

1.6 ขอบเขตงานวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี
มีความถี่ในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 3-4 ครั้งต่อปี และต้องมีการใช้สื่อ
ออนไลน์
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1.7 นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการวิจยั
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต หมายถึ ง วิธี ที่บุคคลเลื อ กจะใช้ชีวิตของตนเองซึ่ ง เกี่ ยวข้อ งกับ
กิจกรรมที่เลือกทํา ความสนใจ และความคิดเห็นต่อตนเองและสิ่งอื่นรอบตัว
รู ปแบบการใช้สื่อ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเลือกกระทําเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตนต้องการ
ซึ่ ง อาจมาจากความสนใจส่ วนตัว หน้า ที่ก ารงานที่ รั บผิดชอบ หรื อ ความต้อ งการศึ ก ษาเรี ย นรู ้
วิเคราะห์ปัญหาใดปั ญหาหนึ่ ง หรื อเมื่อพบว่าความรู ้ที่ตนมี อยู่ไม่เพียงพอ จึงต้องการค้นหาข้อมู ล
เพิม่ เติม
สื่อออนไลน์ หมายถึงสื่อที่เอื้อประโยชน์ต่อผูส้ ่งสารและรับสาร เป็ นการสื่อสารสองทาง มี
สามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถส่ งสารได้หลายรู ปแบบ เช่น ภาพ เสี ยง หรื อ
ข้อความ ได้ในเวลาเดียวกัน
ความตั้งใจซื้ อ หมายถึ ง การที่บุคคลได้ประเมิ นสิ นค้าและบริ การใดบริ การหนึ่ ง และมี
แนวโน้ม และ ปรารถนา ที่จะซื้ อสิ นค้า และบริ การด้านการท่องเที่ยวซึ่ งอาจจะมาจากการซื้ อ ซํ้า
พฤติกรรมการบอกต่อผ่านสื่ อออนไลน์ ความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้านราคา เช่น โปรโมชัน่ การลด
ราคา ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
สินค้าบริ การด้านการท่องเที่ยว หมายถึง สิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย กิ จการด้านที่พกั กิจการด้านขนส่ ง กิ จการด้านอาหารและเครื่ องดื่ม กิจการด้าน
ความบันเทิง กิจการด้านธุรกิจนําเที่ยว และกิจการธุรกิจของที่ระลึก เป็ นต้น
นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ผูท้ ี่ท่องเที่ยวในประเทศหรื อต่างประเทศมากกว่า 3-4 ครั้ง
ต่อปี เป็ นผูท้ ี่ให้ความสนใจ ชื่นชอบ แสวงหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร แล้วมีความต้องการในสิ นค้า
และบริ การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์

1.8 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยว สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้
เป็ นแนวทางประกอบในการกําหนดนโยบายและวางแผนด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยได้
2) ผูป้ ระกอบธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวหรื อนักการตลาด รวมถึงนักโฆษณา สามารถนําผล
การวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กําหนดกลยุทธ์ กิจกรรม และ วางแผนการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม
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3) นักวิชาการ นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจ สามารถนําผลวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ที่
เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว และใช้เป็ นแนวทางการพัฒนางานวิชาการในอนาคตได้โดยเฉพาะ
การศึกษารู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้สื่อใหม่เป็ นสื่ อหลักยุคปั จจุบนั

บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ‚รู ปแบบการดําเนินชีวติ รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย‛ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ
รวมทั้งแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนินชีวติ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้า
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการดาเนินชีวติ
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิด เกี่ยวกับ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ โดยมีการนําเสนอประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
2.1.1 ความหมายหรื อคํานิยามศัพท์รูปแบบการดําเนินชีวติ
2.1.2 ลักษณะของรู ปแบบการดําเนินชีวติ
2.1.3 การวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ
2.1.1 ความหมายและนิยามคาศัพท์ รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle)
Assael (1998) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) ว่าเป็ นโครงสร้าง
โดยรวมของการใช้ชีวติ กล่าวได้วา่ การที่บุคคลเลือกใช้เวลา การใช้จ่ายเงิน และวิธีที่คนเราเลือกจะ
ใช้เวลาว่าง รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตจะเป็ นตัวสะท้อนกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest)
และความคิดเห็น (Opinion) ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถสะท้อนค่านิ ยมของแต่ละบุคคล
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ออกมาทางกิจกรรม หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวบุคคล ซึ่งมาสามารถเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าเป็ น
ลักษณะบุคลิกทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics)
Solomon (2013) ให้คาํ นิยามรู ปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle) ไว้ว่า รู ปแบบหนึ่ งของการ
บริ โภคที่ส ามารถอธิ บายให้เห็ นถึ งค่า นิ ยมหรื อ รสนิ ยมในการดําเนิ นชี วิตผ่านรู ปแบบของการ
บริ โภคสินค้าต่าง ๆ การเลือกของบุคคลว่าเขาเลือกใช้จ่ายเงินอย่างไร ซึ่ งบุคคลมักเลือกจะรวมตัว
กันเป็ นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชื่นชอบเหมือน ๆ กันใช้เวลาทํากิจกรรมที่คล้ายคลึงกันและซื้ อของคล้าย ๆ
กัน ดังนั้นนับเป็ นทางเลือ กที่ดีของนักการตลาดในการกําหนดกลยุทธ์หรื อ ผลิ ตสิ นค้าให้ตรงกับ
ลักษณะและความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้
Hawkins, Best, and Coney (1998) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) รู ปแบบ
การดํา รงชี วิ ต และวิ ธี ที่ เ ลื อ กในการดํา รงชี วิ ต ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เป็ นบทบาทของ
บุคลิ กลักษณะของปั จเจกบุคคลที่ถูกสร้างและกําหนดรู ปแบบผ่านการมี ปฏิสัมพันธ์กบั สังคมใน
ขณะที่ดาํ เนินชีวติ ตามวงจรชีวติ ของตนเอง
Neal, Quester, and Hawkins (2004) กล่าวว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) คือ วิธีที่
บุคคลใช้ชีวิต กล่าวคือ การแสดงออกของปั จเจกบุคคลในเรื่ องสถานการณ์ ประสบการณ์ คุณค่า
ทัศนคติ รวมไปถึงความคาดหวังต่าง ๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังนั้นกล่าวได้ว่ารู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) หมายถึง วิธีที่บุคคลเลื อกใช้ชีวิตของ
ตนเอง ซึ่งแตกต่างกันตามความชื่นชอบ และการให้ความสําคัญของบุคลซึ่งแสดงออกผ่านกิจกรรม
ที่เลือกทํา การใช้เวลาว่างและการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง ส่ งผลต่อทัศนคติ ประสบการณ์ และ
ความคาดหวังต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน
2.1.2 ลักษณะของรู ปแบบการดาเนินชีวิต (Characteristics of Lifestyle)
Berkman, Lindquist, and Sirgy (1997) ได้อธิบายลักษณะของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตไว้ซ่ ึ ง
มี 4 ลักษณะ ดังนี้
1) รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของแต่ละบุคคลที่มกั ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มทางสังคม
ตัวอย่างเช่ น กลุ่ มเพื่อ น ครอบครัว หรื อ บุคคลสําคัญในชี วิตที่บุคคลมี ปฏิสัมพันธ์ดว้ ย ส่ งผลต่อ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของบุคคลเป็ นอย่างมาก
2) รู ปแบบการดําเนินชีวิตจะส่ งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มี ความสอดคล้อ งกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของตนเอง ถ้าเมื่อ ใดที่เราทราบ
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งก็มีความเป็ นไปได้ที่จะคาดเดาพฤติกรรมต่าง ๆ
ของบุคคลนั้นได้
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3) รู ปแบบการดําเนินชีวติ สามารถบอกจุดศูนย์กลางของความสนใจของบุคคล ซึ่ ง
จะทําให้เราคาดคะเนความสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจที่เป็ นจุดศูนย์กลาง
4) รู ปแบบการดําเนินชีวติ มีจะมักมีการผันแปรตามสังคม ยกตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงใน
ปั จจุบนั มักทํางานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมื อนกับผูช้ าย ซึ่ งแตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งกับ
สมัยก่อนที่ผหู ้ ญิงต้องอยูบ่ า้ นและทําอาหารเท่านั้น ซึ่งกล่าวได้วา่ รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูห้ ญิง
ในปั จจุบนั นั้นแตกต่างไปจากรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูห้ ญิงสมัยก่อนเพราะรู ปแบบการดําเนิ น
ชีวติ จะผันแปรตามสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อกล่าวถึ งนักการตลาดหรื อนักโฆษณาการศึกษารู ปแบบการ
ดําเนิ นชีวิตของของบุคคล จึงถื อได้ว่ามีสาํ คัญและน่ าสนใจ เนื่ องจากรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตนั้น
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการตลาดและโฆษณาได้ ดังนี้ 1) ใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบในการ
แบ่งส่วนการตลาด 2) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการกําหนดตําแหน่ งตราสิ นค้า 3) ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ประกอบการพัฒนาและวางแผนสื่ อ 4) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการหากลุ่มเป้ าหมายใหม่ให้กับ
สินค้าหรื องานโฆษณา (Assael, 1998)
2.1.3 การวัดรู ปแบบการดาเนินชีวิต
การวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตคือการแบ่งกลุ่มประชากรตามรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของ
บุคคล สามารถวัดได้ 3 แบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัดเชิงปริ มาน การวัดเพือ่ แบ่งส่วนตลาดและพัฒนา
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และการวัดเพือ่ แบ่งตามลักษณะประชากร นั่นก็คือ 1) การวัดแบบ AIOs 2) การ
วัดแบบ VALS 3) การวัดแบบ LOV
2.1.3.1 AIO (Activity, Interest, Opinion)
การวัดแบบ AIOs เป็ นเครื่ องมือ ที่มีความนิ ยมอย่างมากในเชิงปริ มานของการวัด
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ซึ่ งมักจะใช้มาตราวัดลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) โดยมีการให้
ความสํา คัญกับปั จเจกบุ คคลที่ แ สดงออกมาผ่านตัวแปรต่า ง ๆ โดยเป็ นการวัด ที่ไ ด้จ ากการใช้
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อคําถามจํานวนมากผ่านตัวแปร คือ กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวัดรู ปแบบ AIOs ดังนี้
1) ความหมายหรื อคํานิยามเครื่ องมืดวัด AIOs
เครื่ องมือวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปรหลัก คือ A
(Activities) I (Opinions) O (Opinion) (Hawkins, Best, & Coney, 1998) ได้อธิบายความหมายของ
ตัวแปรแต่ละตัวไว้ ดังนี้
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A (Activities) คือ กิจกรรมหรื อปฏิกิริยาเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งแสดงออก
เช่ น การไปเที่ ย วต่ า งจัง หวัด การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า การเดิ น ทาง การเล่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ การ
แสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การซื้อสินค้า การคุยกับเพือ่ นเกี่ยวกับสินค้าและบริ การใหม่ ๆ เป็ นต้น
I (Interests) คือ ความสนใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในสนใจในเรื่ อ งราว
การทํากิ จกรรม เหตุการณ์ และวัตถุ ต่า ง ๆ บางวัตถุ ประสงค์ บางเรื่ อ ง หรื อ บางสถานการณ์ ซ่ ึ ง
หมายถึงระดับความชอบ ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น พร้อมกับความเอาใจใส่เป็ นพิเศษ และการเอาใจใส่
อย่างต่อเนื่องเป็ นต้น
O (Opinions) คือ ความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่มีต่อสถานการณ์
สามารถใช้อธิบาย แปลความหมาย คาดคะเน และประเมินค่าได้ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต การประเมิ นประโยชน์ ผลดี หรื อ ผลเสี ยที่จะได้รับจากทางเลื อกใดทางเลือ กใดทางเลือ ก
หนึ่ง
2) การวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบ AIOs
การแบ่งลักษณะประชากรเพือ่ วัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบ AIOs เป็ นการ
ใช้แบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วยข้อคําถามจํานวนมาก เพื่อวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตโดยการจัด
กลุ่มประชากรด้วยลักษณะของพฤติกรรมก่อ นแล้วจึงหาความสัมพันธ์กบั การซื้ อ ในลําดับต่อไป
โดย Kassarjian and Sheffert (1991, as cited in Arnould, Price, & Zinkhan, 2002) เรี ยกลักษณะการ
แบ่งกลุ่มด้วย AIOs ว่าเป็ นการแบ่งกลุ่มแบบย้อนหลังโดยคําถามที่ใช้มาจากโครงสร้างข้อคําถามซึ่ ง
ประกอบไปด้วย A (Activities) กิจกรรมที่เลือกทํา I (Interest) เรื่ องที่สนใจและการจัดลําดับความ
สําคัญของสิ่งต่าง ๆ O (Opinion) ลักษณะความคิดเห็นต่อตนเองและโลกรอบตัวและลักษณะพื้นฐาน
เช่น อายุ อาชีพ รายได้ ซึ่ ง Plummer (1974) ได้แสดงโครงสร้างคําถามเพื่อนํามาใช้ต้ งั คําถามเพื่อ
ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ในงานวิจยั ออกมาเป็ นตารางที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมมี ล ักษณะต่า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 โครงสร้างคําถามเพือ่ วัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ
กิจกรรม
การทํางาน
งานอดิเรก
กิจกรรมทางสังคม
การพักผ่อน
ความบันเทิง
สมาชิกสโมสร
การร่ วมกิจกรรมชุมชน
การเลือกซื้อ
กีฬา

ความสนใจ

ความคิดเห็น

ครอบครัว
ตนเอง
บ้าน
ประเด็นทางสังคม
อาชีพ
การเมือง
ชุมชน
ธุรกิจ
การพักผ่อนหย่อนใจ
เศรษฐกิจ
แฟชัน่
การศึกษา
อาหาร
ผลิตภัณฑ์
สื่อ
อนาคต
การประสบ
วัฒนธรรม
ความสําเร็จ

ลักษณะทาง
ประชากร
อายุ
การศึกษา
รายได้
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอ่ าศัย
ภูมิลาํ เนา
ขนาดเมือง
ช่วงวงจรชีวติ

แหล่ งที่มา: Plummer, 1974.
เมื่อนําโครงสร้างข้อคําถามจากในตารางมาใช้เพื่อการตั้งคําถามในงานวิจยั
จากนั้นให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความเห็นโดยการเลือกระดับสเกล ตามความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถามและคําตอบของผูบ้ ริ โภคจะถูก นํามาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ เพื่อจําแนก
ผูบ้ ริ โภคออกเป็ นกลุ่ม เพือ่ จัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ ฐิติพร ปิ ยะพงษ์กุล (2556) ทําการศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูท้ ี่ใส่ ใจสุ ขภาพ มีการใช้โครงสร้างคําถาม
จากโครงสร้างในตาราง ยกตัวอย่างเช่น ด้านกิจกรรมมีการใช้คาํ ถาม ‚เลือกซื้ อสิ นค้าที่เสริ มสร้าง
สุขภาพ‛ ‚ใช้เวลาว่างกับการเล่นอินเทอร์เน็ต‛ ‚เป็ นอาสาสมัคร ทํากิจกรรมเพื่อสังคม‛ ด้านความ
สนใจยกตัวอย่างเช่น ‚ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่ วย‛ ‚สนใจเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ‛
‚สนใจการทดลองใช้ตราสินค้าใหม่‛ ด้านความคิดเห็นยกตัวอย่างเช่น ‚ฉันมีความสุ ขและพอใจกับ
สิ่ งมี ชีวิตที่เป็ นอยู่‛ ‚ความเครี ยดส่ งผลต่อการเจ็บป่ วย‛ ‚เลื อกทํางานที่รักดี กว่าทํางานเพื่อเงิน ‛
ผลการวิจยั ทําให้สามารถแบ่งรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตออกเป็ น 8 กลุ่มคือ กลุ่มใส่ ใจสุ ขภาพ กลุ่ ม
ขัดแย้งในตนเอง กลุ่มสันทนาการ กลุ่มโลกสวยด้วยมื อเรากลุ่ มบริ โภคนิ ยม กลุ่ มทําลายสุ ขภาพ
กลุ่มสันโดษ กลุ่มตามกระแสสังคม
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กล่าวได้วา่ การวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ นั้น เป็ นการแบ่งลักษณะประชากร
เพื่อ นํา มาจัด กลุ่ ม ตามรู ป แบบการดําเนิ น ชี วิต ซึ่ ง การวัดรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิต มักบอกได้ถึ ง
แรงจูงใจเบื้องต้นรวมไปถึงแนวทางในการเลือกซื้ อสิ นค้า เพราะการซื้ อสิ นค้ามักจะสอดคล้องกับ
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตซึ่ งถือว่ามีความสําคัญต่อนักการตลาดหรื อนักโฆษณาอย่างมาก เช่น ผูท้ ี่มี
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตเร่ งรี บ มักเลื อกซื้ อกาแฟที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องในการใช้ชีวิตของตน
นั่นก็คือ ชงได้ทนั ที สะดวก ช่วยประหยัดเวลา ซึ่ งงานวิจยั ด้านการท่องเที่ยวมีงานของ Yoon and
Shafer (1997) ศึกษาในหัวข้อ Research: An Analysis of Sun-Spot Destination Resort Market
Segments: All Inclusive Package Versus Independent Travel Arrangements วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคือการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างผูท้ ี่ที่เดินทางนักท่องเที่ยวที่จดั ตารางการเดินทาง
ท่องเที่ยวเอง และผูใ้ ช้บริ การจากบริ ษทั นําเที่ยว ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของ
จากกลุ่มตัวอย่าง 702 คนในอเมริ กาพบว่า นักท่องเที่ยวที่จดั ตารางการเดินทางเองและนักท่องเที่ยว
ที่เลือกใช้บริ การจากบริ ษทั นําเที่ยวมีรูปแบบการดําเนินชีวติ ที่แตกต่างกัน ผูท้ ี่ซ้ื อแพ็กเกจจากบริ ษทั
นําเที่ยวจะชอบการมี ปฎิ สัม พันธ์กับสังคม ชอบแสวงหาและท่อ งเที่ยว โดยมี เป้ าหมายเพื่อ การ
พักผ่อน ส่วนผูท้ ี่ชอบจัดตารางการท่องเที่ยวเองมักดําเนิ นชีวิตด้วยความสันโดษและมีความมัน่ ใจ
ในตนเอง ดังนั้นการวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ จึงถือว่าสําคัญและสามาถนําไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การตลาดได้
3) ลักษณะการวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ
การวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตโดยทัว่ ไปมี 2 ลักษณะซึ่ งประกอบไปด้วย
(1) การศึกษาแบบโดยรวม เป็ นการศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบทัว่ ไป ไม่เน้นส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะเจาะจง (2) การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Assael, 1998)
(1) การศึกษาแบบโดยรวม (Generalized AIOs Inventories)
การศึกษาในลักษณะนี้ เป็ นการศึกษาในแบบกว้าง ๆ ซึ่ งทําให้เราทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในภาพรวม เป็ นผลทําให้ทาํ ให้นักการตลาดหรื อนักโฆษณาเข้าใจถึงรู ปแบบ
การดําเนินชีวติ โดยทัว่ ไปของบุคคล และนําข้อมูลไปพัฒนาเพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับการโฆษณาใน
อนาคต
งานวิจยั ที่ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคแบบโดยรวมจึงมัก
ใช้คาํ ถามกว้าง ๆ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริ การแบบเฉพาะเจาะจง หลังจากนั้นนําผล
ที่ได้มาประยุกต์กบั สินค้าและบริ การ ทําให้สามารถระบุส่วนของตลาดได้อย่างกว้าง ๆ และนํามาใช้
ประโยชน์ในการแสวงหาโอกาสให้กบั สิ นค้าและบริ การใหม่ที่กาํ ลังจะเข้าตลาด (Assael, 1998)
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของ สุมาลี เหลืองดํารงกิจ (2543) ศึกษาเรื่ อง ‚รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของ
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ผูบ้ ริ โภคสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร‛ โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูห้ ญิง
จํานวนทั้งสิ้น 612 คน ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 111 ข้อ ยกตัวอย่างเช่น ‚ฉันเป็ นคน
เคร่ งศาสนา‛ ‚งานอดิเรกของฉันคือการเล่นกีฬา‛ ‚ฉันให้ความสําคัญกับความสะอาด‛ ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี มีรูปแบบการดําเนินชีวติ ทั้งหมด 8 กลุ่ม ซึ่ งจะมีลกั ษณะเด่นของกิจกรรมความ
สนใจ ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมสังคมและต่อตนเองของแต่ละกลุ่มนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1) กลุ่มนําสมัยใช้สินค้ามีเทคโนโลยีและทันสมัย สนใจแฟชัน่ หาข้อมูลก่อนซื้ อสิ นค้าเป็ นคนขาด
ความมัน่ ใจในตัวเอง 2) กลุ่มอนุรักษ์นิยมจะไม่ทาํ กิจกรรมบันเทิงเฮฮา ให้ความสําคัญเรื่ องบ้านและ
ครอบครัว มีศีลธรรม ไม่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าํ 3) กลุ่มต้องการประสบความสําเร็ จในชีวิต มักมีกิจกรรม
สโมสรสัมพันธ์ พอใจในฐานะการเงินความสําเร็ จและรู ้สึกมี ความสุ ขชอบเสี่ ยงโชคและดู หมอ
ต้องการเป็ นผูน้ าํ 4) กลุ่มมีอุดมการณ์เพือ่ สังคมทํากิจกรรมกุศลสังคม ชอบงานใช้ฝีมือ รักงานศิลปะ
ชื่นชอบกับการมีประสบการณ์ในต่างแดนและเป็ นคนที่มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง 5) กลุ่มมีความสุ ข
พอใจในชี วิต ทํา กิ จ กรรมกุ ศ ลสัง คม ให้ความสําคัญเรื่ อ งบ้า นและครอบครัว รอบรู ้ เหตุ การณ์
บ้านเมือง เป็ นคนชอบแก้ปัญหา 6) กลุ่มบันเทิงเฮฮา ทํากิจกรรมบันเทิงเฮฮา ไม่มีความสนใจต่อสิ่ ง
รอบตัว ไม่อนุรักษ์วฒั นธรรม เป็ นคนไม่ชอบแก้ปัญหา 7) กลุ่มเฉื่อยชา มักจะไม่ทาํ กิจกรรม และมัก
ไม่ให้ความสนใจในเรื่ องต่าง ๆ ยกเว้นอาหารฟาสต์ฟู้ด ไม่หาข้อมูลก่อนซื้อสินค้า เป็ นคนไม่ยดึ มัน่
หลักการ 8) กลุ่มอารมณ์รุนแรง ทํากิจกรรมศึกษาหาความรู ้ สนใจต้องการความสําเร็ จเป็ นเศรษฐี
มีชื่อเสียง ไม่อนุรักษ์วฒั นธรรม เป็ นคนขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
สําหรับงานวิจยั อื่น ๆ ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบโดยรวม
ยกตัวอย่างเช่น วรางคณา มาตา (2547) ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูช้ ายวัยทํางาน ในอําเภอ
เมือง จากจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูช้ ายวัยทํางานอายุ 20-59 ปี
จํานวนทั้งหมด 400 คน ประกอบไปด้วยคําถามเช่น ‚งานอดิเรกคือการอ่านหนังสื อ‛ ‚ชื่นชอบการ
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม‛ ‚การเป็ นเจ้าของธุรกิจดีกว่าการเป็ นลูกจ้าง‛ เป็ นต้น
ผลการวิจยั พบว่า สามารถแบ่งรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตออกเป็ น 8 กลุ่มคือ กลุ่มสําอาง กลุ่มบันเทิง
กลุ่มไฮเทคโนโลยี กลุ่มไม่สนใจสังคม กลุ่มสังคมสังเคราะห์ กลุ่มหัวใหม่ และกลุ่มมีความสุ ขกับ
ตนเอง
นทีรัย เกรี ยงไกร (2543) ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภค
ชายในกรุ งเทพ มหานครโดยพิจารณา 3 ด้านคือ ด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดย
การใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผูช้ ายจํานวน 612 คน
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ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 12-49 ปี อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร สามารถ
แบ่งได้เป็ น 14 กลุ่ม คือ กลุ่มมีความสุขกับตนเองและสังคม กลุ่มรักการทํางาน กลุ่มรักความหรู หรา
กลุ่ มทันสมัย กลุ่ มชอบความท้า ทาย กลุ่ ม พึง พอใจในตนเอง กลุ่ มสนใจการเมื อ ง กลุ่ มทําตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม กลุ่ มสิ้ นหวัง กลุ่มหมดกําลังใจ กลุ่มชอบสร้างสรรค์ กลุ่มหัวสมัยใหม่ กลุ่ ม
อนุรักษ์นิยม กลุ่มเร่ งรี บ กลุ่มชอบกีฬา กลุ่มทันสมัย กลุ่มรักการทํางาน
(2) การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Product Specific AIO Sinventories)
การศึกษาแบบนี้ จะมีการระบุประเภทสิ นค้าอย่างชัดเจนโดยที่ผตู ้ อบแบ
สอบถามจะตอบคําถามเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อสินค้าและบริ การที่กาํ หนดไว้
การศึกษาแบบที่ทาํ ให้ทราบข้อ มู ล ที่แคบลง และตรงจุดมากกว่าแบบแรก ทําให้ขอ้ มู ล ที่ไ ด้น้ ัน
นําไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงจุดขายของสินค้ารวมไปถึงข้อความโฆษณาที่จูงใจผูบ้ ริ โภค
(Assael, 1998)
ทั้งนี้ มีงานวิจยั ที่ทาํ การศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น Bowles (1988, as
cited in Hawkins, Best, & Cony, 1998) ได้ทาํ การศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูห้ ญิงใน
อังกฤษกับสินค้าประเภทเครื่ องสําอางซึ่งสามารถจัดกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกได้เป็ น 6 กลุ่มคือ
1) กลุ่มใส่ใจตนเอง: คือ กลุ่มคนที่ให้สนใจเกี่ยวกับรู ปร่ างรวมไปถึงรู ปแบบ
การแต่งกายที่ทนั สมัยนิยม มักออกกําลังกายให้มีรูปร่ างที่สวยงาม
2) กลุ่มนิยมแฟชัน่ : คือ กลุ่มคนที่มกั ให้ความสําคัญกับการแต่งกายที่ทนั สมัย
นิยม แต่ไม่ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกาย
3) กลุ่มห่วงสุขภาพ: คือ กลุ่มคนที่มกั ให้ความสําคัญกับสุ ขภาพเป็ นหลักและ
มีการออกกําลังกายเพือ่ ให้สุขภาพแข็งแรง
4) กลุ่มเป็ นกลาง: คือ กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นเป็ นกลางที่เกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพ
และความงาม
5) กลุ่มไม่สนใจ: คือ กลุ่มคนที่ไม่ให้ความสําคัญเรื่ องรู ปร่ างและความงาม
ไม่สนใจในเรื่ องการแต่งหน้า การแต่งกายตามสมัยนิยม เพราะให้ความสนใจกับการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวเป็ นหลัก
6) กลุ่มง่าย ๆ สบาย ๆ: คือ มักเลือกการแต่งกายในแบบของตนเอง ไม่เหมือน
กับใคร ไม่สนใจการแต่งกายของคนอื่น โดยส่ วนมากมักเลื อกแต่งตัวสบาย ๆ ไม่ตามแฟชัน่ และ
ออกกําลังกายบ้างตามสมควรเป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมทางการท่ อ งเที่ ย วอี ก ด้ว ย
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Gonzalez and Bello (2002) โดยหัวข้อ ‚The Construct ‘Lifestyle’ in
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Market Segmentation: The Behavior of Tourist Consumer‛ จากแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน ที่อาศัยในเมือ งโดยมีประชากรมากกว่า 100,000 คนในเสปน
เครื่ องมือที่ใช้น้ นั แตกต่างจาก AIOs รู ปแบบเดิมที่นิยมใช้กนั คือ Ordinal Scale กับตัวแปรความ
สนใจ และความคิดเห็นส่ วนตัว และตัวแปรกิจกรรมนั้นใช้ Norminal Scales (Yes/No) ผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้ต้งั ไว้ คือรู ปแบบการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กนั กับ
พฤติกรรมการท่อ งเที่ยวในระยะสั้น ๆ (ตํ่ากว่า 4 คืน) และในระยะยาว (มากกว่า 4 คืน) โดย
แบ่งกลุ่มการดําเนินชีวติ ดังนี้
1) กลุ่มรักบ้าน (Home-Loving) มักจะให้ความสนใจกับครอบครัวเป็ นหลัก
กิจกรรมที่ชื่นชอบ คือ การเยีย่ มชมนิ ทรรศการ อนุ สาวรี ย ์ หรื อ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงาม
ตามธรรมชาติ อ่านหนังสือหลากหลายแนว ชมรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวสถานการณ์ปัจจุบนั
และสารคดี ส่ วนระยะเวลาในการท่อ งเที่ยวจะท่อ งเที่ยวในระยะสั้น ๆ และยาว มักจะไม่ เที่ย ว
ต่างประเทศ ต้องการไปเที่ยวที่ไม่ไกลจากที่พกั อาศัย และมักไปสถานที่ท่องเที่ยวเดิม ๆ ทุกปี มัก
เที่ยวในเมืองใหญ่ และมักจะพักกับเพือ่ น ญาติ หรื อโรงแรมในราคาปานกลาง
2) กลุ่มอุดมคติ (Idealistic) มักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับโลกจะดีข้ ึน และต้องมี
รากฐานมาจากปั จเจกบุคคล มีอุดมการณ์ ต่อสู ้กบั ความไม่ยตุ ิธรรม มีความกระตือรื อร้นสู งในการ
ทํางาน ปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุน่ และรับผิดชอบงานของตนเอง รวมทั้งสามารถอดทนกับทุก
สถานการณ์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง สนใจกีฬาและเพลง แต่ไม่ชอบรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว
สังคม เกมโชว์ รวมทั้งรายการตลก พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่มนี้จะท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ
และยาว มักไปเที่ยวหมู บา้ นในชนบท ภายในประเทศ โดยพักอาศัยกับเพื่อ น ญาติ หรื อ บ้านพัก
รับรอง เนื่องจากต้องการประหยัดเงิน
3) กลุ่มรักอิสระ (Autonomous) มักเห็นความสําคัญในเรื่ องการใช้ชีวิตอย่าง
สนุกสนาน รักอิสระ มีความยืดหยุน่ ในมุมมองด้านการเมือง สังคม ศาสนา มักมองโลกตามความ
เป็ นจริ ง ไม่ เ พ้อ ฟั น กิ จ กรรมที่ชื่ นชอบและมัก ทําเป็ นประจํา คือ การรั บชมภาพยนตร์ ฟั ง เพลง
เที่ยวกลางคืน มักอ่านนิตยาการเกี่ยวกับกีฬาและรถยนต์แต่จะไม่อ่านหนังสือพิมพ์ มักรับชมรายการ
ประเภทบันเทิง และสถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นต้น การเดินทางท่องเที่ยวมักจะเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาสั้น ๆ และมักจะเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ มักจะเดินทางไปตามเมือง
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ และเลือ กโรงแรมในการพักอาศัย ส่ วนการท่อ งเที่ยวในระยะยาว
มักจะเลือกที่พกั ราคาถูก ไม่นิยมพักกับเพื่อนหรื อญาติ และโดยส่ วนใหญ่จะเลือกท่องเที่ยวบริ เวณ
ชายฝั่งทะเล
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4) กลุ่มยึดถือความพอใจ (Herdomistic) มีเชื่อความเชื่อว่าความสําเร็ จนั้นเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ บุคคลอื่ น ซึ่ งสามารถทําให้ชีวิตสมบูรณ์
คนกลุ่มนี้พร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวติ และชื่นชอบการทดลองสินค้าและบริ การใหม่ ๆ
กิจกรรมที่มกั จะทําเป็ นประจํา ได้แก่ การฟังเพลง การอ่านหนังสื อพิมพ์ การอ่านหนังสื อนิ ตยาสาร
ธุรกิจ แต่จะไม่ชอบหนังสื อเกี่ยวกับบ้านและแฟชัน่ การเดินทางท่องเที่ยวมักเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาสั้น ๆ มักจะพบปะเพื่อฝูงในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ เลือกพักอาศัยในโรงแรมแบบหรู หรา
การเดิ นทางท่อ งเที่ยวในระยะยาว มักเลื อ กเดิ นทางท่อ งเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรป
มักเลือกพักในโรงแรมระดับปานกลางถึงสูง
5) กลุ่มอนุรักษ์นิยม (Conservative) มีการใช้ชีวติ ให้เหมือนเดิมในทุก ๆ วัน
ถึงแม้วา่ งานที่ทาํ อยูจ่ ะไม่มีความสุข แต่ก็ไม่สร้างความกังวลให้คนกลุ่มนี้มากนัก เพราะกลุ่มนี้คิดว่า
การประสบความสําเร็ จคือ การทํางานอย่างมี ประสิ ทธิภาพ ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มักจะมอง
สังคมสมัย ใหม่ ในแง่ล บ มัก ไม่ ชอบเที่ ยวกลางคืน และไม่ ช มภาพยนตร์ หรื อ ฟั ง เพลงสมัยใหม่
มักเลือกชมรายการประเภทท้องถิ่น เกมโชว์ ข่าวสังคม พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวมักเลือก
ท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และยาว มักจะเลือกท่องเที่ยวแถบชนบทในประเทศ และสถานที่ที่เป็ นที่
นิยมและมีชื่อเสียง โดยเลือกพักอาศัยกับเพือ่ นและญาติ
เกษรา เกิ ดมงคล (2546) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การแสวงหาข้อ มูลเพื่อ
การตัดสินใจ ท่องเที่ยวและพฤติกรรมท่องเที่ยวของคนวัยทํางาน โดยผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
420 คนพบว่ารู ปแบบการดําเนินชีวติ 9 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มรักการแข่งขันคือ กลุ่มทีม่ กั ชื่นชอบในเรื่ องของการแข่งขัน ทั้งด้าน
เกมส์กีฬาและการทํางาน สิ่งที่ตอ้ งการคือชื่อเสียงและเกียรติยศ ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้ ชอบการแข่งขัน
แต่ก็ไม่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ
2) กลุ่มคนรุ่ นใหม่คือ กลุ่มที่มีการปรับตัวได้ดีและสามารถยอมรับในความ
แปลกใหม่ที่ต นไม่ คุน้ เคย ชอบความตื่นเต้น และสนุ กกับการใช้ชีวิตนอกบ้านเพื่อ ทํากิ จกรรม
บันเทิง กล้าเสี่ยงในการทํากิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทาย
3) กลุ่มอนุรักษ์นิยมคือ กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวและศาสนา ตาม
แบบอย่างวิถี ไทยในอดีต กิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับศาสนา ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี คนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีของไทยเอาไว้ และไม่ทาํ สิ่ ง
ที่ขดั แนวทางปฏิบตั ิของคนไทย เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
4) กลุ่มก้าวทันโลกคือ กลุ่มที่มีความพยายามและต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อ
ความสําเร็ จในอาชีพการงาน สนใจกับข่าวสารรอบตัว และติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั
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5) กลุ่มผูน้ าํ ยุคใหม่คือ กลุ่มที่มีความมุ่งมัน่ ในการทํางานและมีความคาดหวัง
จะได้เป็ นผูบ้ ริ หารในอนาคต ให้ความสําคัญในเรื่ องงานมากกว่าเรื่ องส่ วนตัวเป็ นกลุ่มคนที่ได้รับ
การยอมรับจากบุคคลอื่นให้เป็ นผูน้ าํ อยูเ่ สมอ เลือกทํากิจกรรมที่ตื่นเต้นหลังจากว่างจากงาน และทํา
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ส่วนรวม
6) กลุ่มรักครอบครัวคือ กลุ่มมีความมัน่ ใจในตนเอง มักจะมีความสุ ขเพราะ
พอใจกับสิ่งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นสิ่ งแรก ใส่ ใจดูแลบ้านมักตกแต่ง
ในสวยงามและน่าอยู่
7) กลุ่มตามใจตัวเองคือ กลุ่มที่เลือกให้ความสนใจเฉพาะเรื่ องที่มีความเกี่ยว
ข้องกับตนเอง ใช้ชีวติ ตามใจตนเอง ขาดจิตสํานึกที่ดีต่อผูอ้ ื่นและสังคมส่วนรวม
8) กลุ่มตามกระแสคือ กลุ่มที่สนใจจะอยากรู ้เรื่ องต่าง ๆ ที่คนรอบข้างสนใจ
โดยเฉพาะเรื่ อ งที่อ ยู่ในกระแสนิ ยม ค่ านิ ยมที่เ ห็ นด้วยมัก เป็ นค่านิ ย มที่เกี่ ยวข้อ งกับการจ่ายเงิ น
จํานวนมาก เช่น การท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มนี้จะไม่คิดว่าฟุ่ มเฟื อย แต่คิดว่าถ้าพร้อมก็ควรไปเลย
ไม่ตอ้ งเที่ยวในเมืองให้ทวั่ ก็ได้
9) กลุ่มเป็ นตัวของตัวเองคือ กลุ่มที่มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดเห็น
ของตน รักอิสระ ไม่ยดึ ติดกับสิ่งที่สงั คมให้ความสําคัญ
ชุลีพร ธานี รัตน์ (2556) ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การเปิ ดรับข่าวสาร และ
พฤติกรรมการท่อ งเที่ยวตลาดย้อ นยุค ของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย จากกลุ่ มตัวอย่าง 400 คน พบ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ทั้งหมด 3 กลุ่มคือ
1) รู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบกายใจเป็ นสุขคือ กลุ่มที่รักตนเองและ มักให้
ความสุขกับตนเองสมํ่าเสมอ ครอบครัวคือสิ่งที่สาํ คัญที่สุดและใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดในการทํา
กิจกรรมกับเพือ่ และครอบครัว ความสุ ขของคนกลุ่มนี้ คือการได้พบเจอผูค้ นแปลกใหม่ การได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการผจญภัย
2) รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ แบบถูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมมะคือ กลุ่มที่มีความยึด
มั่น ในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ ยึด มั่น สื บ ต่ อ กัน มานาน ศาสนาเป็ นที่ ยึดเหนี่ ยวจิ ตใจ มัก ทํา
กิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ มองโลกในแง่ดี ยึดติดกับสิ่ งเดิม ๆ และให้ความสําคัญกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
3) รู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลินคือ กลุ่มที่มีการวางแผนในชีวิต
และมีเป้ าหมายชีวติ ที่แน่นอน อาจกล่าวได้ว่าเป็ นตัวแทนของกลุ่มคนยุคใหม่ ซึ่ งใช้สื่อใหม่ในการ
เปิ ดรับสื่ อ เป็ นหลัก และเลือกค้นหาข้อมู ลข่าวสารในสิ่ งที่ตนสนใจอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อ ความ
เพลิดเพลิน โดยการใช้เทคโนโลยีของคนกลุ่มนี้ถือได้วา่ เป็ นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวติ ประจําวัน
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ทั้งนี้ นักวิชาการบางท่านได้ให้ความเห็ นที่แตกต่างออกไปว่าการวัดแค่กิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็ นอาจจะไม่ สมบูร ณ์ และเพีย งพอต่อ การวัดรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
Hawkins, Best, and Coney (1998) ศึกษาในด้านจิตวิทยารู ปแบบการดําเนิ นชี วิตได้กล่ าวว่า
การศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ ิควรจะศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ดว้ ย
1) ทัศนคติ (Attitudes)
2) ค่านิยม (Values)
3) กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interests)
4) ลักษณะทางประชากร (Demographics)
5) รู ปแบบของสื่อ (Media Pattern)
6) อัตราการใช้ (Usage Rates)
ดังนั้นในปั จจุบนั จึงมีการศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ ในลักษณะที่กว้างขึ้น รวมทั้ง
มีการพัฒนาเครื่ องมือวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตอย่างต่อเนื่ อง และมีการสร้างเครื่ องมือวัด เพื่อวัด
ลักษณะทางจิตวิยา ด้วยการนําค่านิ ยมมาเชื่อมโยงกับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต เช่น การวัดรู ปแบบ
การดํา เนิ น ชีวติ แบบ VALS และLOV เป็ นต้น
2.1.3.2 VALS (Values and Lifestyle)
การวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตทางจิตวิทยารู ปแบบหนึ่ งที่ได้รั บความนิ ยมเป็ นอย่าง
มาก ถูกออกแบบมาจาก Mitchell ในปี ค.ศ 1978 เริ่ มต้นจากทฤษฎีความต้องการ (Hiracy of Needs)
ของ Maslow (1954) เป็ นการวัดโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการวัดทัศนคติของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางสังคม โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะถูกแบ่งกลุ่มตามลักษณะที่มีความแตกต่างกันทางลักษณะ
จิตวิทยาและลักษณะทางประชากร ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยมาตราวัดถูกพัฒนาโดย
Strategic Business Insights ผูส้ ร้างกรอบความคิดของสหรัฐอเมริ กาแสดง 8 รู ปแบบของการดําเนิ น
ชี วิต สัม พัน ธ์กับ ปั จ จัย สํา คัญ เพื่อ ที่ จ ะทํา ความเข้า ใจกับ ผูบ้ ริ โ ภค คื อ แรงจู ง ใจของทรั พ ยากร
แรงจูงใจประกอบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จะสามารถกําหนดลักษณะของผูบ้ ริ โภค โดยกรอบรู ปแบบ
การดําเนินชีวติ ทั้ง 8 แบบ ดังนี้ (Hanna & Mozniak, 2001)
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ภาพที่ 2.1 มาตราวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ ทางจิตวิทยา VALS (Value and Lifestyle)
แหล่ งที่มา: Hanna and Wozniak, 2001, p. 268.
Strategic Business Insights ได้กล่าวถึงแนวคิดและแรงจูงใจขึ้นพื้นฐาน (Primary
Motivation) ซึ่งจัดได้ 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มประเภทเน้นอุดมคติ (Ideals) 2) กลุ่มที่มีการเน้นความสําเร็ จ
(Achievement) 3) กลุ่ มประเภทเน้นการแสดงออกถึ งความเป็ นตัวเอง (Self-Expression) เป็ นการที่
แสดงออกในเรื่ องทัศนคติรวมไปถึงพฤติกรรมของบุคคลที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แรงจูงใจเหล่านี้
จะถือได้วา่ เป็ นตัวกําหนดรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบ VALS และนํามาใช้ในการจัดกลุ่มของบุคคล
ออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางการตลาดต่อไป สามารถอธิบาย
ได้ดงั ต่อไปนี้ (Hanna & Mozniak, 2001)
1) ประเภทเน้นอุดมคติ (Ideals-Oriented) คือประเภทกลุ่มคนที่มกั มีหลักการ
ความเชื่ อและเหตุผลของตนเองในการตัด สิ นใจมากกว่า การใช้อ ารมณ์ ความรู ้ สึกสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มย่อยคือ
(1) กลุ่มนักคิด (Thinkers) คือกลุ่มคนที่มีความเป็ นผูใ้ หญ่และน่ านับถือ
มักมี การศึกษาสู งและความรับผิดชอบสู ง และมักทํางานใช้ความสามารถเฉพาะด้านเป็ นคนที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเปิ ดรับความคิดใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ มีความสนใจในเหตุการณ์บา้ นเมือ ง
และให้ความสําคัญมากกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและครอบครัว ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เลื อ กมัก
เกี่ยวกับครอบครัวเป็ นหลัก มีความรอบคอบสูงในการเลือกซื้อสินค้าและบริ การ
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(2) กลุ่มยึดมัน่ (Believers) คือกลุ่มคนที่อนุ รักษ์นิยมมีความยึดมัน่ สู งใน
เรื่ องขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับครอบครัว ศาสนา ชุมชน และประเทศชาติ
โดยจะเคร่ งครัดในศีลธรรมสูง มักมีการศึกษาและรายได้ปานกลาง ชื่นชอบเป็ นนักจัดการทั้งจัดการ
ในเรื่ องครอบครัวของตนเองรวมทั้งสังคมรอบตัวด้วย นิยมสินค้าที่มีตราสินค้าเป็ นที่รู้จกั มานาน
2) ประเภทเน้นความสําเร็ จ (Achievement-Oriented) ความคิดเห็นและยอมรับ
จากผูอ้ ื่ น จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจหรื อ การดําเนิ นชี วิต ของคนกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง สามารถแบ่ งย่อ ย
ออกเป็ นอีก 2 กลุ่มย่อยคือ
(1) กลุ่มทะเยอทะยาน (Achievers) คือกลุ่มคนที่ควบคุมชีวิตของตนเอง
และประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงานของตน มักให้ความสําคัญกับครอบครัว มีความต้องการ
ด้านการเงิน ความรํ่ารวย จะมี ความความภาคภูมิใจที่จะมี ภาพลักษณ์ที่ดี กิจกรรมทางสังคมส่ วน
ใหญ่มักจะมีความเกี่ ยวข้อ งกับศาสนาหน้าที่การงาน และครอบครัว มักมีหัวอนุ รักษ์นิยมในด้าน
การเมืองและผูม้ ีอาํ นาจเหนื อตน ชื่นชอบสิ นค้าและบริ การที่หรู หราราคาแพงจนสามารถสะท้อ น
ความสําเร็จของตนเองให้บุคคลภายนอกได้รู้
(2) กลุ่มความพยายาม (Strivers) คือกลุ่มที่มกั มองหาแรงจูงใจในตัวตน
ของตนเอง มองหาความมั่น คงในชี วิ ต ต้อ งการเป็ นที่ ย อมรั บ ในสัง คมจึ ง พยายามดิ้ น รนเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง มักไม่ค่อยมี ความมัน่ ใจในตนเองเป็ นคนเบื่อ ง่ายและมักจะ
ตัดสิ นใจแบบเร่ งด่วน พยายามทําตัวให้ดูดีมีสไตล์โดยมักลอกเลียนแบบคนทีมีฐานะที่สูงกว่าตน
สิ่งที่คนกลุ่มนี้ตอ้ งการมักจะไกลเกินเอื้อม
3) ประเภทเน้นการแสดงออกความเป็ นตัวเอง (Self-Expression-Oriented) คือ
กลุ่ ม คนที่ มี ต ้อ งการแสดงออกถึ ง ตัว ตน โดยจะชื่ น ชอบกิ จ กรรมทางสัง คมต่ า ง ๆ ชอบความ
หลากหลายและพร้อมที่จะเสี่ยง แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มย่อยคือ
(1) กลุ่มผูท้ ี่แสวงหาประสบการณ์ (Experiencers) คือกลุ่มที่มกั อยูใ่ นช่วง
แสวงหาคุณค่าในชี วิตและรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของตนเอง ชอบแสวงหาความแปลกใหม่ และ
ความตื่นเต้น มักอายุนอ้ ยและยังโสดมีความกระตือรื อร้นชอบเอาชนะคนอื่น มักให้ความสนใจกับ
กิจกรรมที่มี ความความท้าทาย เบื่อ ง่ายไม่ มีความแน่ นอนและชอบออกกําลังกายและเข้าสังคม
รายได้ส่วนใหญ่มกั จะหมดไปกับเสื้อผ้าเครื่ องแต่งกาย
(2) กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิการ (Makers) คือกลุ่มที่มกั มีทกั ษะในงานฝี มือหรื อ การ
ทํางาน มีความรู ้สึกพอใจในสิ่ งที่ตนเองมีอยู่ คนกลุ่มนี้ มกั ดําเนิ นชีวิตตามประเพณี นิยมของสังคม
อยูใ่ นกรอบขนบธรรมเนียมของครอบครัวที่ทาํ งานหรื อสังคม
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(3) กลุ่มนักบุกเบิก (Innovators) คือกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็ จในชีวิต
มักจะเป็ นระดับผูน้ าํ ในหน่วยงานรัฐบาลหรื อบริ ษทั ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยพัฒนาและปรับปรุ งตนเอง
อยูต่ ลอดเวลายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีความกระตือรื อร้นสู งมีความภูมิใจในตัวเองสู งชอบ
ความท้าทายชอบทดลองในสิ่งใหม่ มีความสนใจที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม สิ่ งของที่
ชื่นชอบหรื อ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาํ จะสะท้อ นถึงรสนิ ยมที่ตอ้ งการ บางครั้งก็เป็ นคนเอาตนเองเป็ น
ใหญ่ในการตัดสินใจ คนกลุ่มนี้ภาพลักษณ์ถือเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก เป็ นสิ่งที่ใช้แสดงออกถึงรสนิยม
ความเป็ นอิสระของตนเอง
(4) กลุ่มต่อสูด้ ิ้นรน (Survivors) คือกลุ่มคนที่มีการศึกษาน้อยและมัก จะ
ยากจน ไม่ มี ความสามารถหรื อ ทักษะเฉพาะด้าน จึงมักเป็ นผูใ้ ช้แรงงานมี ความเชื่ อ ในเรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงโดยเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มักจะคํานึ งถึ งเรื่ องปากท้องและความ
อยูร่ อดโดยไม่สนใจความต้องการของตนเอง สิ นค้าที่เลือ กจึงเป็ นสิ นค้าที่จาํ เป็ นในการดํารงชีวิต
คนกลุ่มนี้จะมีความภักดีต่อตราสินค้าที่ตนชื่นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อสินค้าดังกล่าวเป็ นสินค้าที่
ซื้อมาจากการได้รับคูปองที่มีการลดราคา
อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ จํากัดบางประการสําหรับการใช้ รู ปแบบการวัดแบบ VALS
เนื่องจากคําถามทั้งหมดเป็ นลิขสิ ทธิ์ของสถาบันวิจยั แสตนฟอร์ดซึ่ งบุคคลทัว่ ไปไม่สามารถใช้ได้
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาบางประการเกี่ยวกับตัวคําถามคือคําถามขาดความเป็ นกลาง โดยคําถามส่ วน
ใหญ่ใช้ภาษาที่มีลกั ษณะลําเอียงทําให้ผตู ้ อบคิดได้ว่าควรจะตอบตามแบบที่สังคมยอมรับซึ่ งจะทํา
ให้ขอ้ มูลที่ได้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง และการใช้ VALS วัดค่านิ ยมและรู ปแบบการดําเนิ น
ชีวติ ทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถรู ้วา่ ผูต้ อบบริ โภคอะไรแต่ไม่สามารถรู ้ได้วา่ บริ โภคอย่างไรซึ่งเป็ นข้อมูลอีก
ส่วนที่สาํ คัญสําหรับการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อีกทั้งการใช้ VALS อาจไม่เหมาะสําหรับการวัด
ค่านิยมและรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบเจาะจงสินค้า เนื่ องจากเป็ นการวัดภาพรวมของค่านิ ยมและ
การดําเนินชีวติ มากกว่า (Hawkins, Best, & Coney, 1998)
2.1.3.3 LOV (List of Values)
นอกจากการวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบ AIOs และ VALS แล้ว การวัดแบบ LOV
(List of Values) ถือเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ และมีความคล้ายคลึงกันกับ
แบบอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น LOV ถูกพัฒนาในปี ค.ศ. 1983 โดย Kahle และ Timmer ทําการศึกษา
เกี่ยวกับค่านิยมที่ถูกกําหนดให้เหมาะสมกับบทบาทที่หลากหลาย เพือ่ ไปถึงในสิ่งที่ตนต้องการ โดย
มีเป้ าหมายเพื่อประเมินค่านิ ยมที่โดดเด่นของบุคคล (Kahle, 1986, as cited in Mowen & Minor,
2000)โดยการให้กลุ่มตัวอย่างชาวสหรัฐอเมริ กาจํานวน 2,264 คนประเมินค่านิ ยมในชีวิตประจําวัน
ของตนเอง โดยการจัดลําดับความสําคัญน้อยไปมาก รวมทั้งสิ้ น 9 ระดับ (9 Point Scales) โดยที่
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ผูบ้ ริ โภคจะถู กจัด กลุ่ ม ตามลัก ษณะทางความคิด และค่ านิ ย มทั้ง 9 ด้าน ภายใต้ 3 มุ ม มอง ดัง นี้
(Bearden, Netemeyer, & Mobley, 1993)
1) การให้ความสําคัญกับสิ่ งภายนอก (External Orientation) คือ กลุ่มต้องการ
การมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ประกอบไปด้วยค่านิยม 4 ประการ
(1) ค่านิยมเติมเต็มให้กบั ตนเอง (Self-Fulfillment) คือ ค่านิ ยมที่ตอ้ งการ
การเติมเต็มด้านฐานะการศึกษาและความรู ้สึกต้องการตอบสนองความปรารถนาของตนเองให้ได้
มากที่สุด มักเป็ นกลุ่ม คนที่มีอ ายุน้อ ยทํางานอยู่ในเมือ ง ใส่ ใจสุ ขภาพและมี ความมัน่ ใจในตัวเอง
ชอบดูภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์มากกว่าการดูโทรทัศน์
(2) ค่านิยมความตื่นเต้น (Excitement) คือค่านิ ยมที่ชื่นชอบในสิ่ งที่ตื่นเต้น
และท้าทายต่าง ๆ เช่น กระโดดบันจี้จ้มั พ์ เป็ นต้น
(3) ค่านิยมต้องการความสําเร็ จ (Sense of Accomplishment) คนส่ วนใหญ่
จะให้ความสําคัญกับค่านิ ยมนี้ โดยเฉพาะผูช้ าย คนในกลุ่ มนี้ มกั จะเป็ นผูช้ ายวัยกลางคนที่ประสบ
ความสําเร็จ มีตาํ แหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงมีรายได้ดี
(4) ค่านิยมเคารพตัวเอง (Self-Respect) ซึ่ งเป็ นค่านิ ยมที่คนอเมริ กนั มักจะ
ให้ความสําคัญมากที่สุด
2) การให้ความสําคัญกับสิ่งภายใน (Internal Orientation) คือประเภทกลุ่ม
คนที่ชื่นชอบควบคุมชีวติ ของตนเองให้เป็ นไปตามธรรมเนียมต่าง ๆ ประกอบไปด้วยค่านิ ยมทั้งสิ้ น
3 ประการ
(1) ค่านิยมความเป็ นเจ้าของ (Sense of Belonging) ผูห้ ญิงส่ วนใหญ่มกั มี
ค่านิยมนี้คือ เป็ นค่านิยมในลักษณะการพึ่งพาอาศัยต่อกัน จะให้ความสําคัญกับบ้านและครอบครัว
คนกลุ่มนี้มีการศึกษาไม่สูง เช่น อาจจบแค่ช้ นั มัธยมปลายแต่ก็สามารถมีรายได้ในระดับปานกลาง
มี ความสุ ขกับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ครอบครัวถึ งแม้ว่าจะเหนื่ อ ยและเครี ยดก็ตาม เช่ น
แม่บา้ นและเสมียนเป็ นต้น
(2) ค่านิยมการเป็ นที่เคารพนับถือ (Being Well-Respected) คือกลุ่มคน
ที่อายุมากกว่า 50 ปี มีรายได้และการศึกษาค่อนข้างตํ่า ประกอบอาชีพที่ไม่ค่อยมีเกียรติแต่ก็รักงาน
ของตนเอง เช่น ชาวนา ช่างฝี มือ พนักงานต้อนรับ ผูห้ ญิงม่าย และกลุ่มคนที่เกษียณอายุแล้วเป็ นต้น
(3) ค่านิยมความมัน่ คง (Security) เป็ นค่านิ ยมที่พบได้ค่อนข้างน้อยมักจะ
เป็ นกลุ่มคนที่ขาดความมัน่ คงทางการเงินและจิตใจ
3) การให้ความสําคัญระหว่างบุคคล (Interpersonal Orientation) คือประเภท
กลุ่มคนที่เน้นไปที่การมีสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในสังคม ประกอบไปด้วยค่านิยม 2 ประการ
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(1) ค่านิยมในการมีความสนุกสนาน (Fun and Enjoyment) คือกลุ่มคนที่
มักมีอายุนอ้ ยและยังไม่ได้ทาํ งานหรื อทํางานที่ไม่มีความมัน่ คง ยกตัวอย่างเช่น พนักงานไม่ประจํา
หรื อพนักงานขายเป็ นต้น จะมองโลกในแง่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมรวมไปถึงผูค้ นง่าย
ไม่ ค่อ ยให้ความสําคัญกับครอบครัวและศาสนาแต่ ชื่นชอบเล่ นกี ฬารวมถึ งกิ จกรรมความบันเทิ ง
ต่าง ๆ
(2) ค่านิยมการมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ื่น (Warm Relationships with
Others) คือ กลุ่ ม คนที่มีความเป็ นกันเองให้กบั ผูอ้ ื่ นอยู่เสมอ ผูท้ ี่เลือ กค่านิ ยมนี้ มักเป็ นพ่อ หม้าย
แม่บา้ นคนที่เคร่ งศาสนาชอบเข้าโบสถ์ เป็ นต้น
เมื่อได้ผลการทดสอบนักวิจยั จึงมี การทดสอบความเที่ย งตรงของเครื่ องมือ พบว่า
ผลการวิ จ ัย เป็ นสิ่ ง ที่ ต ้อ งการวัด จริ ง ๆ ยกตัว อย่า งเช่ น ผู ้ที่ ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ ‚การประสบ
ความสําเร็ จ‛ มักเป็ นผูท้ ี่มีรายได้สูง (Kahle, Betty, & Homer, 1986) พบว่า LOV สามารถทํานาย
ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรได้อ ย่า งมี บ รรทัด ฐาน ยกตัว อย่า งเช่ น ผู ้ที่ มี ค่ า นิ ย มต้อ งการความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิน มักจะบริ โภคแอลกอฮอล์ และชอบเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อ Kahle et al.
(1986) ได้ทาํ การสํารวจซํ้าในอีก 1 เดือนถัดมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างยังคงให้ความสําคัญกับค่านิ ยม
ต่าง ๆ เช่ นเดียวกับครั้งแรกนอกจากนี้ ยงั พบว่ามีความสอดคล้องกับ VALS บางประการอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่ น VALS มี กลุ่ มทะเยอทะยาน ในขณะที่ LOV มี กลุ่ มต้องการประสบความสําเร็ จ
VALS แยกเป็ นกลุ่มยึดบุคคลอื่นเป็ นศูนย์กลาง ส่วน LOV แยกเป็ นค่านิยมภายนอก
ถึงแม้ว่าการวัด VAL และ LOV จะมีการเผยแพร่ และได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ ว
แต่เครื่ อ งมื อ ทั้งสองก็ยงั มี ขอ้ จํากัดบางประการเนื่ อ งจาก LOV ไม่ ไ ด้แบ่งผูบ้ ริ โภคตามลักษณะ
จิตวิทยา แต่แบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์ เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่าง VALS และ LOV จะ
พบว่า LOV เป็ นวิธีการวัดที่ให้ขอ้ มูลได้น่าเชื่อถือกว่าแบบ VALS ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการโฆษณา
และเป็ นที่นิยมมากกว่าแบบ VALS ซึ่ ง Kahle et al. (1986) กล่าวว่า เนื่ องจากไม่มีระบบใดที่ใช้ใน
การคาดเดาผูบ้ ริ โภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้จะใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
ใช้ได้กับการตลาดในทุกกรณี ไ ป ซึ่ งสอดคล้องกับ Kamakura and Masson (1991, as cited in
Arnould, 2002) กล่าวว่า การสํารวจและการแบ่งส่ วนตลาดข้ามเขตแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมที่แตกต่าง
กันต้องอาศัยผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญมากถึงจะทําสําเร็จ
Hawkins, Best, and Coney (1998) กล่าวว่า ค่านิ ยมและลักษณะทางประชากรที่วดั
โดย VALs อาจจะไม่เหมาะกับสินค้าหรื อสถานการณ์เฉพาะ และไม่เหมาะกับการศึกษารู ปแบบการ
ดําเนินชีวติ ที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
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Riche (1989, as cited in Mooij, 1994) ให้ความเห็นว่าการใช้ VALS ในการแบ่ง
ส่ ว นตลาดจะประสบผลสํา เร็ จ ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ นํา มาเชื่ อ มโยงกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภค และรู ป แบบการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ แต่จะใช้ประโยชน์ได้นอ้ ยกับสิ่งที่มองไม่เห็น
ดังนั้นกล่าวได้วา่ รู ปแบบการดําเนินชีวติ ในลักษณะเฉพาะเจาะจงสําหรับสิ นค้าและ
บริ การด้านการท่องเที่ยวจึงไม่เหมาะจะใช้ VALS เพราะผูท้ ี่ต้ งั ใจซื้ อสิ นค้า และบริ การด้านการ
ท่องเที่ยวนั้นล้วนเป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ สอดคล้องกับ Riche (1989, as cited in Mooij,
1994) ที่ได้ยกตัวอย่างไว้
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่วา่ การวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบ VALS และ
LOV ไม่ เหมาะกับการวัดในลักษณะเฉพาะเจาะจง และไม่ เหมาะกับสิ นค้าและบริ การที่จบั ต้อ ง
ไม่ ไ ด้ ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อ กใช้มาตราวัด AIOs เพื่อ ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบ
เฉพาะเจาะจงของผูท้ ี่สนใจด้านการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้านกิ จกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค ประกอบกับการศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ใช้ AIOs เป็ นเครื่ องมือในการวัด และสามารถนําข้อมูลมากําหนดกลุ่มตลาดเป้ าหมายทาง
การตลาด วางตําแหน่ งสิ นค้ารวมไปถึ งกําหนดกลยุทธ์ในการสื่ อ สารแก่ ผูบ้ ริ โภค และวางแผน
การตลาดทางสังคมในการตลาดในสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการแสวงหาข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิด เกี่ยวกับ
การแสวงหาข้อมูล โดยมีการนําเสนอประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
2.2.1 ความหมายหรื อคํานิยามศัพท์การแสวงหาข้อมูล
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล
2.2.3 ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการแสวงหาข้อมูล
2.2.4 ประเภทของข้อมูลและรู ปแบบการแสวงหาข้อมูล
2.2.1 ความหมายหรือคานิยามศัพท์ การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking)
Krikelas (1983) ได้ให้ความหมายการแสวงหาข้อมูล คือ กิ จกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
กระทําเพือ่ ให้ได้มาซึ่ งข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งมีความเกี่ยวข้อง
กับความสนใจ หน้าที่การงาน การเรี ยนรู ้หรื อศึกษาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ ง แล้วพบว่า ความรู ้
และข้อมูลที่ตนเองมีน้ นั ไม่เพียงพอ จึงต้องการศึกษาเพือ่ เพิม่ เติมความรู ้ดงั กล่าวโดย ให้ความสําคัญ
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กับการแสวงหาข่าวสารของบุคคลต้องการแหล่งข่าวเพื่อค้นหาข่าวสารที่ตอ้ งการ โดยแบ่งประเภท
ของแหล่งข่าวสารได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มบุคคล ได้แก่ เพือ่ น ญาติ หรื อบุคคลใกล้ชิด เป็ นต้น ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากความคิดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
2) กลุ่มสถาบัน ได้แก่ โรงเรี ยน ห้องสมุด ศาสนา บริ ษทั ห้างร้านในวงธุรกิจ หรื อ
รัฐบาล เป็ นต้น
3) สื่อ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรื อ รู ปแบบสื่ออื่น ๆ เป็ นต้น
ดังนั้นกล่าวได้ว่า การแสวงหาข้อมูล หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเลือกกระทําเพื่อให้ได้รับ
ข้อ มู ล ที่ตนเองต้อ งการ ซึ่ งอาจมาจากความสนใจส่ วนตัว หน้าที่การงานที่รับผิดชอบ หรื อ การ
ต้อ งการศึกษาเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ปัญหาใดปั ญหาหนึ่ ง หรื อ เมื่ อ พบว่าความรู ้ที่ตนมี อ ยูไ่ ม่ เพียงพอ
จึงต้องการค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
2.2.2 แนวคิดทฤษฎีการแสวงหาข้อมูล
Clarke (1973) กล่าวว่า ความไม่แน่นอนภายนอกและการรับข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของบุ ค คล ทํา ให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความสับ สน และตั้ง คําถามกับ ตนเอง จึ ง ทํา ให้เ กิ ดการ
แสวงหาข้อ มู ล ทั้งนี้ ได้แ บ่งสาเหตุของความต้อ งการข่า วสารจากสื่ อ มวลชนของปั จเจกบุ คคล
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
1) ความไม่แน่นอนภายนอก คือ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างระดับของความไม่
แน่นอนของบุคคลและเกณฑ์ที่กาํ หนดความสําคัญ
2) ความไม่แน่นอนภายใน คือ การรับรู ้ที่ไม่สอดคล้องกันภายในจิตใจของบุคคล
3) ความต้องการความบันเทิง คือ ความต้องการภายในเพือ่ ความพอใจทางอารมณ์ที่
เกิดขึ้นของบุคคล
โดยสาเหตุของความต้องการข่าวสารของบุคคลที่เกิดขึ้นจากความต้องการพื้นฐานมีท้ งั สิ้ น
4 ประการคือ
1) ความต้องการตรวจสอบข้อมูล (Need for Surveillance Information) คือ เมื่อใดที่
บุคคลไม่ มีความเข้าใจในเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ ง จะพยายามหาข้อมู ล และทําความเข้าใจกับความรู ้สึก
ภายในของตน เพือ่ ตอบสนองสิ่งเร้า โดยบุคคลจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่ อย ๆ
2) การต้องการข้อมูลเพื่อเป็ นคําแนะนํา (Need for Guidance Information) คือ การที่
บุคคลเกิดความไม่แน่ นอนในทัศนคติ และการตัดสิ นใจ จึงต้องแสวงหาข้อมู ลเพื่อเป็ นคําแนะนํา
เพือ่ ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
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3) ความต้องการใช้ขอ้ มูลในการสื่ อสาร (Need for Performance Information) คือ
การที่บุคคลต้องการข้อมูลเมื่อตนเองรู ้สึกไม่มนั่ ใจ ไม่มีความเข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ หรื อยังรู ้สึกไม่
พอใจกับข้อมูลที่มี บุคคลจะหาข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ เป็ นประโยชน์ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
4) ความต้องการจะเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเอง (Need for Reinforcement
Information) คือ การที่บุคคลเกิดความสงสัยในการรับรู ้ของตนเองว่าถูกต้องหรื อไม่ จึงต้องการการ
ยืนยันและความความมั่นใจ ความต้อ งการข้อ มูล ในลักษณะนี้ มี ความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ อ ง
ความไม่สอดคล้องทางความคิด (Cognitive Dissonance) ของ Festinger (1957) ที่ว่า ความไม่
สอดคล้องกันทางความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลพบว่า สิ่ งที่ตนได้เลือกไว้มีคุณสมบัติไม่ดี และพบ
คุณสมบัติดีของตัวเลือกอื่นที่ตนนั้นไม่ได้เลือก บุคคลจึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุ นการ
ตัดสินใจของตนและจัดการกับความไม่สอดคล้องทางความคิดที่เกิดขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร มีเนื้อหาสําคัญคือ สังคมข่าวสารผลิตสารและเผยแพร่
ออกไปสู่ สาธารณะชนในรู ปแบบต่าง ๆ มากมาย จนกลายเป็ นเรื่ องยุง่ ยากต่อผูร้ ับสารในการที่จะ
ค้นหาข่าวสาร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตน ซึ่ งเรื่ อ งนี้ ทําให้นักวิชาการสื่ อ สารเกิดความ
สนใจจะศึกษา พฤติกรรมของผูแ้ สวงหาข่าวสาร ว่าทําอย่างไรถึ งได้ข่าวสารที่ตนต้อ งการ (แมค
เควล และวินดาหุล, 2537)
Schramm (1973) กล่ าวว่าหลักทัว่ ไปของการเลื อ กความสําคัญของข่าวสาร ขึ้นอยู่กับ
หลักการใช้ความพยายามน้อยในสุดแต่สามารถบรรลุเป้ าหมาย เป็ นข่าวสารที่ใกล้ตวั เป็ นประโยชน์
กับตนเอง แต่อย่างไรก็ตามยังมี ตวั แปรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม เป็ นต้น
โดยสรุ ปได้ ดังนี้
การเลือกข่าวสาร =
(Fraction of Selection)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expectation of Reward)
ความพยายามที่ตอ้ งใช้ (Effort Required)

การแสวงหาข่าวสารนั้นนอกจากเพื่อ สนับสนุ นทัศนคติ ความคิด และความเข้าใจของ
ตนเองที่มีอยูแ่ ล้วนั้น ยังเป็ นการแสวงหาเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ทางอื่น ๆ อีก เช่น เพื่อความรู ้
เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ หรื อ แก้ปัญหา รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสนใจ
ของแต่ละบุคคล เช่น ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว และการพักผ่อนหย่อนใจ ตามความบันเทิงใจ และ
ความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งในปั จจุบนั ทางเลือกในการแสวงหาข่าวสารนั้นไม่ได้มีเพียงสื่ อมวล
ชลอี ก แล้ว สื่ อ ออนไลน์ ถื อ ว่ า มี บ ทบาทสํา คัญ กับ คนในยุค ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุค ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ
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อินเทอร์ เน็ต ตลอดเวลา ทําให้การค้นหาข้อมู ล ข่าวสารเป็ นเรื่ อ งง่าย และสามารถเลือ กค้นหาได้
ตามที่ตนเองต้องการ ทั้งนี้ก็ข้ นึ อยูก่ บั ผูร้ ับสาร ว่าจะเลือกใช้ท่องทางใดในการแสวงหาแหล่งสาร
2.2.3 ปัจจัยที่ทาให้ เกิดการแสวงหาข้ อมูล
Assael (1998) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ต่าง ๆ แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
1) บุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสิ นค้าสู ง (High Consumer Involment) เมื่อสิ นค้านั้นมี
คุณค่าทางจิตใจกับเขา จะมี การการแสวงหาข้อมู ลอย่างต่อ เนื่ อง ซึ่ งขึ้นอยู่กับความเกี่ ยวพันของ
บุคคล ถ้าหากความเกี่ยวพันของสินค้ากับบุคคลสูง ความต้องการสินค้าก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย
2) บุคคลที่ได้รับความเสี่ ยงที่สูง (High Perceived) เมื่อใดที่การซื้ อสิ นค้ามีความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ โภคจึงต้องการแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติม ซึ่ งมักหาข้อมูลจากแหล่งข่าวสารที่เป็ นกลาง หรื อ จาก
แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพือ่ น ญาติ หรื อคนรู ้จกั เพือ่ นําข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าหรื อการ
บริ การดังกล่าว ยิง่ สินค้ามีความเสี่ยงสูงมาก การแสวงหาข้อมูลก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
3) บุคคลเกี่ยวพันกับสิ นค้าในระดับตํ่า (Little Product-Knowledge and Experience)
เมื่อบุคคลไม่ค่อยมีความรู ้เกี่ยวกับสินค้า จึงแสวงหาข้อมูลเพื่อให้ทราบข้อมูลของสิ นค้า ซึ้ งถ้าหาก
บุคคลมี ประสบการณ์เกี่ ยวกับสิ นค้าหนึ่ งแล้ว การแสวงหาข้อ มูล จะน้อ ยลง เพราะบุคคลที่เคยมี
ประสบการณ์จะทราบวิธีในการแสวงหาข้อมูลได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่ งถ้าหากบุคคลมี
ประสบการณ์กบั สินค้าด้านลบในอดีต บุคคลอาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การนั้นเพิ่มเติม
หรื อหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอื่นแทน
4) ความกดดันเรื่ องเวลาน้อย (Less Time Pressure) มีความกดดันในเรื่ องเวลาการ
ตัดสินใจ จะกระตุน้ ให้เกิดการแสวงหาข้อมูล ถ้าหากบุคคลมีเวลาว่างมาก ก็จะแสวงหาข้อมูลมาก
ขึ้น ซึ่งปั จจัยเรื่ องเวลา มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความเกี่ยวพันสูงมากกว่าการเกี่ยวพันตํ่า
5) การมีเป้ าหมายที่ชดั เจน (Clear Goals) การที่บุคคลทราบว่าตนนั้นต้องการอะไร
การแสวงหาข้อมูลก็จะเพิม่ ขึ้น การที่มีเป้ าหมายที่ชดั เจนจะเป็ นตัวกําหนดให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูล
เฉพาะเจาะจงของคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้า
6) ราคาสิ นค้าสู ง (High Price) เมื่อราคาสิ นค้าและบริ การสู งขึ้น การแสวงหาข้อมูล
ก็จะมีมากขึ้นตาม ราคาสินค้าที่แพงขึ้น หมายถึง ประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับจากการแสวงหาข้อมูล
ก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ดึงนั้นบุคคลจึงมีแนวโน้มที่จะพยายามหาข้อมูลของสินค้านั้น ๆ
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7) ความแตกต่างของสิ นค้าที่มีมากขึ้น (More Product Differences) ความต้องการ
แสวงหาข้อมูลมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีความหลากหลายระหว่างตราสิ นค้า เมื่อความต่างของสิ นค้ามาก
ขึ้น จํานวนการแสวงหาข้อมูลก็เพิม่ ขึ้น
8) ค่าใช้จ่ายการแสวงหาข้อมูล (Monetary and Nonmonetary Costs) การแสวงหา
ข้อมูลบุคคลต้องเสียค้าใช้จ่ายแรกคือเงิน ที่ตอ้ งใช้ไปดูสินค้าหลาย ๆ ร้าน ค่าใช้จ่ายที่สองคือ เวลาที่
ต้องเสี ยไป เช่น เวลาในการเดินทาง ซึ่ งบุคคลจะจะชัง่ นํ้าหนักเวลาที่ใช้ในการแสวงหาข้อ มูลกับ
ตัวเลือกต่าง ๆ เช่น การทําธุระส่วนตัวอื่น และค่าใช้จ่ายที่สามคือ ค่าใช้จ่ายในเรื่ องจิตวิทยา เช่น การ
แสวงหาข้อมูลอาจไม่เป็ นที่พอใจของบุคคลที่ไม่ชื่นชอบการเลือกซื้อสินค้า
นอกจากนี้ Solomon (2013) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความชํานาญของสินค้ามี
ผลต่อการแสวงหาข้ามูลข่าวสาร ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการแสวงหาข้อมูลกับความรู ้เกี่ยวกับสินค้า
แหล่ งที่มา: Solomon, 2013.
จากแผนภาพสรุ ปได้วา่ ผูท้ ี่แสวงหาความรู ้มากที่สุดคือผูท้ ี่มีความรู ้พอสมควร ซึ่ งไม่ใช้ผมู ้ ี
ความรู ้นอ้ ยอย่างที่หลายคนเข้าใจ ผูท้ ี่มีความรู ้และมีความชํานานมากนั้นย่อมรู ้ได้ว่าข้อมูลใดที่จะมี
ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของตน จึงเลือกแสวงหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง แทนการ
แสวงหาข้อมูลไปเรื่ อย ๆ ส่วนผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าน้อยมักเชื่อในความคิดเห็นของบุคคลอื่น
มากกว่า หรื ออาจให้ความสําคัญกับคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ของสิ นค้ามากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ด้าน
ราคา หรื อ ตราสินค้า เช่น เลือกสินค้าที่มีราคาตํ่ากว่า หรื อเลือกซื้อสินที่มีความคุน้ เคยและสิ นค้าที่มี
ชื่อเสียง แทนการหาข้อมูลเพิม่ เติมในสินค้าประเภทเดียวกัน (นฤมล เพิม่ ชีวติ , 2552)
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ในส่ วนของงานวิจยั ด้านการท่องเที่ยว Giteson and Crompton (1983, as cited in Sparks &
Tideswell, 2003) พบว่า นอกจากระดับการแสวงหาข้อมูลจะถูกกําหนดโดยนักท่องเที่ยวแล้ว ยัง
พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระยะทางไปยังจุดหมาย โดยที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางห่ างไกล
จากถิ่ นที่อ ยู่อาศัย จะมี ระดับการแสวงหาข้อ มู ล ในช่ วงการวางแผนท่อ งเที่ยวสู งกว่าผูท้ ี่เดิ นทาง
ท่องเที่ยวใกล้ ๆ กับถิ่นที่อยูอ่ าศัย และยังเสนอความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวจะแสวงหาข้อมูลอย่าง
เต็มที่ เมื่อสถานที่ที่จะไปนั้นเป็ นสถานที่ที่ตนไม่คุน้ เคย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานักท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยของ ฐปนี สุ วรรณฉัตรชัย (2542) ศึกษาเรื่ องการแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อข่าวสารของศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศไทยนั้น มีความรู ้เกี่ยวกับกรุ งเทพมหานคร
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จึงเป็ นสาเหตุให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลจาก
แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อมวลชล หรื อศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานครน้อยกว่าชาวต่างชาติ
2.2.4 ประเภทของข้อมูลและรูปแบบการแสวงหาข้ อมูล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริ การต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อสนับสนุ น ความคิด ทัศนคติ เพื่อการ
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ หรื อ เพื่อ ลดความไม่แน่ นอนนั้น สามารถแบ่งได้ 2 รู ปแบบ (Solomon
2013) คือ
1) การแสวงหาข้อมูลภายใน (Internal Search) คือ ข้อมูลที่เก็บไว้อยูใ่ นความทรงจํา
ของบุคคล แต่ต่างกันตามประสบการณ์
2) การแสวงหาข้อมูลภายนอก (External Search) สามารถแบ่งย่อยได้ 2 รู ปแบบ คือ
(1) การหาข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง (Ongoing Search) คือ การค้นหาข้อมูลของสิ นค้า
และบริ การที่มีความเกี่ยวพันสูงกับบุคคล ทําให้บุคคลมีแรงจูงใจในการแสวงหาข่าวสารจากความ
ต้องการสินค้าและบริ การที่ตนมีอยูแ่ ล้ว และต้องการหาข้อมูลเพิม่ เติมอยูเ่ สมอเพือ่ ที่จะประกอบการ
ตัดสินใจ
(2) การหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง (Purchase-Specific Search) คือ การค้นหาข้อมูล
ของสินค้าและบริ การที่เกี่ยวพันกับบุคคลโดยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ซึ่ งถ้าบุคคลต้องการซื้ อสิ นค้า
และบริ การ ก็จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริ การนั้น ๆ เพือ่ ให้กระบวนการตัดสิ นใจเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
Blackwell, Miniard, and Engel (2001) กล่าวว่าการแสวงหาข้อมูลภายนอก คือ การที่บุคคล
ได้มีการรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก เมื่อบุคคลพบว่าตนเองมีความทรงจําไม่เพียงพอต่อ
การจะเลือกซื้อสินค้าและบริ การใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อสิ นค้าและบริ การนั้นเป็ นการเลือกซื้ อ
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ในครั้งแรก บุคคลย่อมไม่ มีความรู ้ในเรื่ อ งดังกล่าวดี เพียงพอ จึงจําเป็ นต้องใช้การแสวงหาข้อมู ล
ภายนอกด้วย โดย Neal, Quester, and Hawkins (2004) ยกตัวอย่างข้อมูลภายนอกประกอบ ดังนี้
1) ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และความรู ้สึกของเพือ่ น และ ญาติ
2) ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ โดยผูเ้ ชียวชาญในด้านสิ นค้าและบริ การนั้น ซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ป
แบบของหนังสือ บทความ การติดต่อระหว่างบุคคล เป็ นต้น
3) ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริ การ
นอกจากนี้ Assael (1998) ได้กล่าวเพิม่ เติมเกี่ยวกับรู ปแบบการแสวงหาข้อมูลภายนอกของ
บุคคลว่าเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภคกับสิ นค้าดังกล่าว ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
จะใช้กระบวนการทั้ง 4 รู ปแบบในการแสวงหาข้อมูลดังต่อนี้
1) การค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยตรง (Direct Ongoing Process) คือ รู ปแบบของ
การแสวงหาข้อมูลของบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสินค้าสูง มักมีความกระตือรื อร้นในการหาข้อมูล
ข่าวสาร อาจสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ และศึกษาถึงตัวเลือกที่มีความหลากหลาย การค้นหาข้อมูล
อย่างต่อเนื่องนี้ เป็ นการค้นหาโดยตรงและมุ่งให้ความสนใจกับสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง
2) การค้นหาข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงโดยตรง (Direct Purchase-Specific Search) คือ
รู ปแบบการค้นหาข้อมู ลของบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสถานการณ์ โดยการค้นหาข้อมู ลต่อ เมื่ อ
ต้องการตัดสินใจซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีการหาข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเปรี ยบเทียบและ
ชัง่ นํ้าหนักก่อนการตัดสินใจ
3) การค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงทางอ้อม (Nondirected Purchase-Specific Search)
คือ รู ปแบบการหาข้อมูลทัว่ ไปของสินค้าและบริ การอย่างกว้าง ๆ โดยมักหาข้อมูลจาก เสิ ร์ชเอนจิน
เพื่อหาคําที่ตอ้ งก่อ น ข้อ ดีของการหาข้อมู ลในลักษณะนี้ คือ มักได้ขอ้ มูลแบบกว้าง ๆ เป็ นความรู ้
เบื้องต้นก่อน ซึ่ งช่วยให้บุคคลกําหนดคุณสมบัติที่สาํ คัญที่สุดของสิ นค้า และกําหนดตัวเลือกของ
ตราสินค้าและราคาได้
4) การค้นหาข้อมูลที่ไม่กระตือรื อร้น (Passive Acquisition of Information) คือ การ
ที่บุคคลไม่มีความเกี่ยวพันกับสินค้า ไม่คน้ หาข้อมูล และมักจะได้รับข้อมูลแบบผ่าน ๆ ในกรณี ของ
สินค้าที่มีความเกี่ยวพันตํ่า โดยจะไม่รวบรวมข้อมูลอย่ากระตือรื อร้น และมักตามลิงค์ของเว็บไซต์
ไปเรื่ อย ๆ โดยไม่คน้ หาจากเว็บไซต์โดยตรง
นอกจากการแสวงหาข้อมูลภายนอกแล้ว Hanna and Wozniak (2001) ได้กล่ าวว่า การ
แสวงหาข้อมูลภายในนั้นเกิดขึ้นภายในสมองของผูบ้ ริ โภค จากการการดึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
และบริ การซึ่งเก็บอยูใ่ นความทรงจําระยะยาวออกมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจมาจากประสบการณ์
ข้อความโฆษณา หรื อข้อมูลจากการพูดคุยกับญาติหรื อเพือ่ นในอดีตทั้งด้านบวกและด้านลบ
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การที่บุคคลจดจําวิธีแก้ไขปั ญหาในอดีตไว้ในความทรงจํา เพือ่ ที่จะนําไปใช้ในอนาคต โดย
ไม่ จาํ เป็ นต้องหาแสวงข้อ มูลจากแหล่งอื่น และไม่ ตอ้ งการการเปรี ยบเทียบหรื อ ประเมินทางเลื อ
ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีตราสิ นค้าหรื อร้านค้าที่สามารถแก้ไ ขปั ญหาได้ในครั้งก่อ นได้ ก็จะเลือกตรา
สิ นค้า หรื อ ร้านค้านั้น ๆ โดยไม่ ตอ้ งแสวงหาข้อ มูลเพิม่ อีก (Neal, Quester, & Hawkins, 2004)
มีความสอดคล้องกับ Blackwell, Miniard, and Engel (2001) ที่ว่าบุคคลจะไว้วางใจในการแสวงหา
ข้อ มู ลภายในเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ ับความสามารถในการระลึ กได้ของบุคคล รวมทั้งปริ มาณของ
ข้อ มู ล ที่มี อ ยู่น้ ัน เพีย งพอจะทํา มาใช้ประโยชน์ไ ด้หรื อ ไม่ หากเพีย งพอแล้วความจําเป็ นในการ
แสวงหาข้อ มูลจากภายนอกก็จะลดลงไปด้วย และเมื่อ นํามาพิจารณากับการท่อ งเที่ยวพบว่า การ
แสวงหาข้อ มู ล ภายในถื อ ว่ามี ค วามสํา คัญอย่างมากทั้งกับ ตัว นักท่ อ งเที่ ยวและผูท้ ี่เ กี่ ยวข้อ งใน
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว เพราะการท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะครั้ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ต รงกั บ
นักท่อ งเที่ยวทั้งในแง่บวกและแง่ล บ ซึ่ งจะเก็บอยู่ในความทรงจําของนักท่องเที่ยวตลอดไป ซึ่ ง
ประสบการที่ดีน้ นั ไม่เพียงแต่เพิ่มความชื่นชอบในตัวบุคคล แต่ยงั กระจายประสบการณ์และความ
ประทับใจที่ตนได้รับจะส่งต่อไปยังเพือ่ น ญาติและคนรู ้จกั อีกมากมาย ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจึง
จะต้องพยายามจัดเตรี ยมทุกสิ่ งทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจ ให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความทรงจําที่ดีกลับไป เพราะทราบดีว่าเครื่ องมื อทางการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น โบรชัวร์หรื อ
เว็บ ไซต์ ซึ่ ง แม้จ ะถู ก ออกแบบมาอย่า งดี เ พี ย งใด ก็ ย งั ไม่ ส ามารถชัก จู ง นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ หาก
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากสถานที่น้ นั มาก่อน (Sparks & Tideswell, 2003)
นอกจากนี้ Sparks and Tidewell (2003) กล่าวว่า การที่นักท่องเที่ยวจะรู ้จกั แหล่งท่องเที่ยว
ไม่ได้มาจากความรู ้หรื อประสบการณ์เท่านั้น แต่เกิ ดจากการเตรี ยมการของแหล่งข้อมูลภายนอก
ด้วย ทั้งในด้านข้อมู ลที่ให้ความน่ าสนใจ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว แพ็กเกจท่องเที่ยว ราคาที่
สมเหตุสมผล เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ ทั้งนี้ บริ ษทั นําเที่ยว สายการบิน
รวมไปถึงหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ควรมี การเตรี ยมการของข้อ มูล ที่จะเป็ นเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและเพิม่ โอกาสในการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับความตั้งใจซื้อสิ นค้ า
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิด เกี่ยวกับ
ความตั้งใจซื้อสินค้า โดยมีการนําเสนอประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
2.3.1 ความหมายหรื อคํานิยามศัพท์ความตั้งใจซื้อสินค้า
2.3.2 แนวคิดทฤษฎีความตั้งใจซื้อสินค้า
2.3.1 ความหมายหรือคานิยามศัพท์ ความตั้งใจซื้อสินค้า
Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) กล่าวว่าความตั้งใจซื้ อคือ การเลือ กและการ
แสดงถึงการเลือกใช้สินค้าและบริ การนั้น ๆ เป็ นตัวเลือกแรก ซึ่ งได้กล่าวว่าความตั้งใจซื้ อนั้นเป็ น
มิติหนึ่งที่สามารถแสดงถึงความจงรักภักดี
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2540, น. 72) ได้ให้ความหมายความตั้งใจซื้ อสิ นค้าคือ การความตั้งใจ
หรื อแนวโน้มในการซื้อสินค้า
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546, น. 72) กล่ าวว่า ความตั้งใจซื้ อคือ การที่
บุคคลได้ประเมินตราสิ นค้าและการใช้บริ การแล้ว เกิดความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีในตราสิ นค้า
และบริ การนั้นจนเกิดพฤติกรรมการซื้ อซํ้า โดยเลื อกซื้ อ สิ นค้าและบริ การจากตราสิ นค้าเดิ มเป็ น
อย่างแรก
กล่าวได้วา่ ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การที่บุคคลได้ประเมินสินค้าและบริ การใดบริ การหนึ่ ง
และมีแนวโน้มปรารถนาที่จะซื้อสินค้าดังกล่าว
2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสิ นค้า (Purchase Intention)
จากการศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล และความตั้งใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภค พบว่า การ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารเป็ นปั จจัยที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ Solomon (2013) กล่าว
ว่า การบวนการตัดสินใจในการซื้อสินค้ามีกระบวนการที่ซบั ซ้อนรวมทั้งมีความเสี่ยงสูง ผูบ้ ริ โภค
จะค้นหาข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด ทั้งจากความทรงจําของตนเองและจากแหล่งข้อมูลภายนอก
หลายแหล่งก่อนจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิติพร ปิ ยะพงษ์กุล
(2556) ที่วา่ การแสวงหาข่าวสารกับการตัดสิ นใจซื้อสินค้าและบริ การมีความสัมพันธ์กนั การแสวง
หาข้อมูล ถือเป็ นตัวช่วยเพือ่ ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ การหาข้อมูลก่อนการซื้อและระดับความ
ต้องการซื้อเป็ นผลทําให้เกิดการแสวงหาข้อมูล ซึ่งกล่าวได้วา่ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การใด ๆ
ถือเป็ นตัวกําหนดให้ผบู ้ ริ โภคแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
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อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546, น. 164) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้ อเป็ นขั้นตอน
ที่อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการประเมินทางเลือกและการตัดสิ นใจซื้ อ โดยอยูใ่ นกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
มีท้งั หมด 5 ขั้นตอน โดยทัว่ ไปการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมักเลือกซื้ อสิ นค้าจากตราสิ นค้าที่ตน
ชื่นชอบมากที่สุด แต่มีปัจจัย 2 ประการระหว่างความตั้งใจซื้อและการตัดสินใจซื้อดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนระหว่างการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจ
แหล่ งที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2546, น. 164.
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546) กล่ าวว่า การประเมินทางเลื อกคือ การที่
ผูบ้ ริ โภคได้เสาะแสวงหาข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ และใช้ข่าวสารนั้น ๆ ในการเลือกสรรตรายีห่ ้อ
โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะจัดลําดับความชอบของตราสินค้าและสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น ซึ่ งมีปัจจัยที่ขดั ขวาง
ความตั้งใจซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภคคือ ทัศนคติของบุคคลอื่นและปั จจัยทางสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ซึ่งผูบ้ ริ โภคอาจจะสร้างความตั้งใจซื้อจากโดยอ้างอิงจากปั จจัยต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น รายได้ที่คาดว่า
จะได้รับ ราคาที่คาดหมาย และคุณประโยชน์ของสิ นค้า และบริ การที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ งสรุ ปได้ว่า
ก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ผูบ้ ริ โภคจะมีความตั้งใจซื้ อก่อน และความตั้งใจ
ซื้อนั้นย่อมได้รับอิทธิพลมาจากปั จจัยต่าง ๆ
นอกจากนี้ Zeithaml et al. (1990) กล่ าวว่า ความตั้งใจซื้ อนั้นเป็ นการเลือกแสดงถึงการ
เลือกใช้สินค้าและบริ การนั้น ๆ เป็ นตัวเลือกแรก ซึ่ งกล่าวได้ว่าความตั้งใจซื้ อนั้นถือเป็ นมิติหนึ่ งที่
สามารถแสดงถึง ความจงรัก ภัก ดีของผูบ้ ริ โ ภคต่อ สิ น ค้า และบริ ก ารซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย 4 มิ ติ
ดังต่อไปนี้
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มิติที่ 1 ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การ หรื อ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ๆ เป็ นตัว เลื อ กแรก ซึ่ งสิ่ ง นี้ สามารถสะท้อ นถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคได้
มิติที่ 2 พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ เมื่อผูบ้ ริ โภค
พูดถึ งแต่ในเรื่ องที่ดีของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังแนะนําและบอกต่อถึ งข้อดีของผลิตภัณฑ์ให้
ผูบ้ ริ โภคท่านอื่นเกิดความสนใจในสิ นค้าและบริ การซึ่ งสิ่ งนี้ สามารถนํามาวิเคราะห์ในเรื่ องความ
จงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคได้
มิติที่ 3 ความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ เมื่อใดที่สินค้าและ
บริ การมีการปรับราคาที่สูงขึ้น ซึ่งผูบ้ ริ โภคยังยินดีที่จ่ายเงินและไม่มีปัญหาในการขึ้นราคาสิ นค้านั้น ๆ
ส่ วนนี้ จึงวัดได้ถึ งพฤติกรรมและความจงรักภักดี ของผูบ้ ริ โภค ว่าถ้าหากมี การขึ้นราคาสิ นค้าและ
บริ การ ผูบ้ ริ โภคยังเลือกสินค้านี้อยูห่ รื อเลือกสิ่งอื่นมาทดแทน
มิติที่ 4 พฤติกรรมการร้องเรี ยน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรี ยนเมื่อไม่
พอใจต่อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งการร้องเรี ยนนั้นอาจเป็ นการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น ๆ ซึ่ งในส่ วนนี้
สามารถวัดได้ถึงการตอบสนองต่อปั ญหาของผูบ้ ริ โภค
การศึกษาในเรื่ องของการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ พบว่าการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือส่ งผลต่อความ
ตั้งใจซื้ อที่ว่า การสื่ อ สารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมี ผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การใน
อนาคต ซึ่งมีหลากหลายงานวิจยั ที่กล่าวว่า การสื่อสารแบบบอกต่อนั้นถือเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ เช่น งานวิจยั ของ Yi-Wen and Yi-Feng (2012) พบว่า
การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคในด้านประสบการณ์มีผลมากที่สุดในการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือ
แบบปากต่อปากที่บอกต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า และนอกจากนี้ ยงั พบว่า
ความตั้งใจซื้ อนั้นเกิดจากประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคโดยตรงด้วย ซึ่ งงานวิจยั ของ Fitzsimon and
Morwitz (1996) พบว่าความตั้งใจซื้ อสิ นค้าจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การใช้สินค้าและบริ การและ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้ยกตัวอย่างว่า ถ้าผูบ้ ริ โภคที่ใช้รถยนต์ยหี่ ้อใดยีห่ ้อหนึ่ งอยู่แล้ว เมื่ อ มี
ความต้องการเปลี่ยนรถใหม่ ก็จะเลือกรถยนต์ยหี่ อ้ เดิมที่ตนเคยใช้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีทศั คติที่ดีต่อ
สินค้า ซึ่งแตกต่างกับผูท้ ี่ไม่ใช้รถยนต์ เพราะผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยใช้รถยนต์ เมื่อมีความต้องการซื้อ ก็จะ
เลือกตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด เพราะจะไม่เกิดความเสี่ยงในการเลือกซื้ อสิ นค้า
ซึ่ งเมื่อ เกิ ดความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอนผูบ้ ริ โภคจึงเลื อกแสวงหาข้อ มู ล จากแหล่ งต่าง ๆ เช่ น
แหล่งข่าวส่วนบุคคล สื่อสาธารณะ เป็ นต้น เพือ่ การประเมินทางเลือก และสร้างความตั้งใจซื้ อ และ
ตัดสิ นใจซื้ อจากตราสิ นค้าที่เสี่ ยงน้อ ยและชอบที่สุด สอดคล้อ ง Solomon (2013) ที่กล่าวว่า เมื่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจมี ความซับซ้อ นและมี ความเสี่ ยงสู ง ผูบ้ ริ โภคจะเลื อ กแสวงหาข้อ มู ลอย่าง
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ตั้งใจจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทั้งจากความทรงจําของตนเองและจากข้อมูล
ภายนอก เพือ่ ลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการตัดสิ นใจซื้ อ สอดคล้องกับงานวิจยั ด้านการ
ท่องเที่ยวของ นฤมล เพิ่มชีวิต (2552) ศึกษาการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือ
ในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทํางาน การศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ต้ งั
ใจเดิ นทางท่อ งเที่ยวและยังไม่มีประสบการณ์ การท่อ งเที่ยวกับแหล่ งท่อ งเที่ ยวดังกล่าว จะมีการ
แสวงหาข้อมู ล เพื่อ ลดความไม่ แน่ นอนและสนับสนุ นการตัดสิ นใจซื้ อ ทางการท่อ งเที่ยว ซึ่ งจะ
แสวงหาข้อมูลอยูเ่ สมอ โดยสื่อที่เลือกใช้คือสื่อออนไลน์และเป็ นสื่อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเอง ยกตัวอย่าง
เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวที่มาจากบุคคลอื่นที่เคยใช้สินค้าและบริ การที่ผแู ้ สวงหาข้อมูลสนใจ

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อใหม่
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิด เกี่ยวกับ
สื่อใหม่ โดยมีการนําเสนอประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
2.4.1 ความหมายหรื อคํานิยามศัพท์สื่อใหม่
2.4.2 ลักษณะสื่อใหม่
2.4.3 การแสวงหาข้อมูลในสื่อใหม่
2.4.1 ความหมายหรือคานิยามศัพท์สื่อใหม่
Manovich (2001) กล่าวว่า สื่อใหม่ถือเป็ นการหลอมรวมระหว่างพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
และนวัตกรรมการสื่ อสาร ผ่านรู ปแบบสื่ อใหม่ 3 ประเภท คือ รู ปแบบอุปกรณ์ รู ปแบบโปรแกรม
ซอฟแวร์ และรู ปแบบเครื อข่ายการสื่อสาร
Burnett and Marshall (2013) กล่าวว่า สื่อใหม่คือสื่อที่เอื้อประโยชน์ต่อผูส้ ่งสารและรับสาร
สามารถทําน้าที่ได้พร้อมกัน เป็ นการสื่ อสารสองทาง และนอกจากนี้ สื่อใหม่ยงั สามารถส่ งสารได้
หลายรู ปแบบ เช่น ภาพ เสี ยง หรื อ ข้อความ ได้ในเวลาเดียวกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ของสื่ อดั้งเดิมมารวมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้สามารถสื่ อสารได้สองทางในเวลา
เดียวกันผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ (2545) กล่ าวว่า สื่ อ ใหม่ หมายถึ ง ระบบการสื่ อ สารหรื อช่ อ งทางการ
สื่ อ สารที่มีการเชื่ อมต่อ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ของเครื อ ข่ายระดับโลก ได้แก่ เครื อ ข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต
(Internet) บริ การระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) บริ การข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิ ชย์
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(Commercial Online Service) มีความสามารถเป็ นสื่ อประสม ซึ่ งปั จจุบนั สื่ อใหม่พฒั นาขึ้นอย่าง
หลากหลาย ทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
พรจิต สมบัติพานิช (2547) กล่าวว่า สื่อเป็ นช่องทางนําเสนอเนื้ อหาของสาร ไปสู่ ผบู ้ ริ โภค
ไม่วา่ จะเป็ นข่าว ข้อมูล บันเทิงหรื อโฆษณา การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี ทําให้รูปแบบ
สื่ อมี การพัฒนาให้ดีข้ ึนจากสื่ อ สิ่ งพิมพ์ ได้มีการพัฒนารู ปแบบเป็ นสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ คือ สื่ อ วิทยุ
และสื่อโทรทัศน์ไปจนถึงการพัฒนาสู่ระบบสื่ออินเทอร์เน็ต
กล่าวได้วา่ สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่เอื้อประโยชน์ต่อผูส้ ่ งสารและรับสารสามารถทําน้าที่ได้
พร้อมกัน เป็ นการสื่อสารสองทาง มีความสามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถส่ ง
สารได้หลายรู ปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรื อ ข้อความ ได้ในเวลาเดียวกัน
2.4.2 ลักษณะสื่ อใหม่
ขวัญฤทัย สายประดิ ษฐ์ (2551) กล่าวว่าลักษณะของสื่ อ ใหม่ คือ สื่ อ ผสมผสาน สามารถ
แสดงผลได้ท้งั ข้อความ รู ปภาพ และเสี ยง รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว เป็ นสื่ อที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านข้อมูลสารสนสนเทศได้ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา
รวมทั้งเปิ ดรับข่าวสารของผูร้ ับสารมากที่สุด เนื่ อ งจากความสามารถของระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทําให้การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการ เป็ นเรื่ องง่าย ทั้งนี้
Flew (2008) ได้อธิบายคุณสมบัติที่สาํ คัญ 8 ด้านของสื่อใหม่ ดังนี้
1) Digital คือ ความสามารถในการเก็บระบบข้อมูลเป็ นตัวเลข ในการสร้างข้อมูล
การจัดเก็บ รวมไปถึงการรับ-ส่งข้อมูล โดยไม่ตอ้ งผ่านระบบฐานเลขสอง ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิม
คือ Analog ที่ตอ้ งใช้ความต่อเนื่องของข้อมูลในการทํางาน
2) Computerized คือ การบริ หารจัดการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะต้องอาศัยการ
สร้างและแปลค่าข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีพ้นื ฐานอยูบ่ นการทํางานของระบบดิจิทลั
3) Manipulated คือ ความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยี ผูใ้ ช้ทุกคนจะสามารถสร้าง
ออกแบบ บริ หารจัดการข้อมู ลได้ รวมไปถึงผูร้ ับสารที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็ นผูส้ ร้างสารได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงส่งสารไปผูอ้ ื่น กลายเป็ นผูส้ ่งและผูร้ ับสารในเวลาเดียวกัน
4) Networkable คือ ความสามารถในการติดต่อสื่ อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5) Interactive คือ คุณสมบัติของผูใ้ ช้งานที่สามารถโต้ตอบได้ทนั ที สามารถโอน
ถ่ายข้อมูลด้วยความรวดเร็ว จนสามารถทําให้ผทู ้ ี่ใช้งานสื่อสารกันได้เหมือนอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน
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6) Dense คือ ความสามารถในการรองรับต่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย และผูใ้ ช้งานที่มี
จํานวนมาก รองรับการสร้างสังคมเครื อข่ายรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถบริ หารจัดการ
ความหนาแน่นของข้อมูลจํานวนมากได้
7) Compressible คือ ความสามารถในการบีบอัดของข้อมูลที่มีจาํ นวนมากซึ่ งอยูใ่ น
รู ปแบบตัวเลข ซึ่ งช่วยประหยัดพื้นที่จดั เก็บข้อมูล กล่าวคือ สามารถรองรับข้อมูลจํานวนมากมาย
มหาศาลได้อย่างไม่จาํ กัด
8) Impartial คือ ความเป็ นกลาง และความเท่าเทียมในการใช้งาน ทุกคนสามารถ
สร้างเนื้อหาที่ตนต้องการ ซึ่งทุกคนสามารถมีบทบาทในการสื่อสารอย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ Wertime and Fenwick (2008) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่ (New Media) และ
การตลาดดิจิทลั และนิยามสื่อใหม่วา่ หมายถึง เนื้อหา (Content) ที่อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั โดยลักษณะ
สําคัญของเนื้อหาอยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั ประกอบด้วย ‚อิสระ 5 ประการ‛ (5 Freedoms) ได้แก่
1) อิสระจากข้อจํากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้ อหาที่อยูใ่ นรู ปแบบ
ดิจิทลั ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จาํ เป็ นต้องชม
เนื้อหาต่าง ๆ ตามเวลาที่กาํ หนด
2) อิสระจากข้อจํากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้ อหา
ในรู ปแบบดิจิทลั เป็ นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทวั่ โลกในเวลาอันรวดเร็วทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
เลือกรับ หรื อค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน
3) อิสระจากข้อจํากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) การมีเนื้ อหาที่สามารถย่อหรื อ
ปรับขยายขนาดหรื อเครื อข่ายได้ เช่น การปรับเนื้ อหาให้เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ ทวั่ โลก หรื อ
ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้
4) อิสระจากข้อจํากัดด้านรู ปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทลั ไม่
จําเป็ นต้องมีรูปแบบหรื อมีลกั ษณะที่ตายตัวเหมือนกับสื่ อดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณามาตรฐานทาง
โทรทัศน์ถูกกําหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ตอ้ งมีครึ่ งหน้าหรื อเต็มหน้าเป็ นต้น แต่
สื่อดิจิทลั เช่น ไฟล์วดิ ีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วนําลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมี
ความยาวกี่วนิ าที หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไหร่ ก็ได้ เป็ นต้น
5) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยคุ นักบริ โภคริ เริ่ มสร้าง และควบคุม
เนื้ อ หาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้วยพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั ทําให้เจ้าของสื่ อไม่อาจควบคุมการแพร่ กระจายของสื่ อได้เหมือนอดีต เนื้ อหาที่
พบในบล็อก (Blog) หรื อคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของยูทูบ (YouTube) และสื่ อ ผสมใหม่ ๆ อาจจะ
สร้างสรรค์จากผูบ้ ริ โภคคนใดก็ได้ เกิดเป็ นเนื้ อหาที่สร้างจากผูบ้ ริ โภค (Consumer-Created Content)
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หรื อเป็ นคําพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ที่แพร่ กระจายไปอย่าง
รวดเร็ว
McQuail (1994) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่จะมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ ที่มีช่องทาง
การสื่ อสารคล้ายคลึ งกัน และแตกต่างกันตามประเภทของการใช้งาน เนื้ อ หา และบริ บท ทําให้
สามารถแบ่งประเภทของการใช้งานในสื่อใหม่ ได้แก่
1) สื่อเพือ่ การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง สื่อช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคล
สะดวก รวดเร็ว ได้แก่
(1) อีเมล์ คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่ งกันโดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่ ง
ใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร สําหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลกคื อ อิ นเทอร์ เน็ ต การใช้งานก็เหมื อ นกับเราพิมพ์ขอ้ ความในโปรแกรมเวิร์ด (Microsoft
Word) จากนั้นก็คลิกคําสัง่ เพือ่ ส่งออกไป ประโยชน์ของอีเมล์ คือ 1) รวดเร็ว และสามารถเชื่อถือได้
2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ 3) ลดเวลาในการส่งเอกสารลง เพราะผูส้ ่ งไม่
ต้องเสียเวลาไปส่ งเอง หรื อรอไปรษณี ยไ์ ปส่ งให้ 4) ผูส้ ่ งสามารถส่ งเอกสารได้ตลอดเวลาไม่จาํ กัด
ระยะเวลาหรื อ ระยะทางในการส่ ง ในขณะที่ ผูอ้ ่ า นก็ ส ามารถเปิ ดอ่ า นเอกสารได้ต ลอดเวลา
เช่นเดียวกัน 5) สามารถส่งต่อกันได้สะดวก และผูส้ ่งสามารถส่งให้ผรู ้ ับได้พร้อม ๆ กันหลายคนใน
เวลาเดียวกัน
(2) ระบบส่งข้อความ (SMS) คือ บริ การส่งข้อความสั้น ๆ ลักษณะการใช้งาน
จะคล้ายกับการส่งอีเมล์ แต่จะสามารถส่ งข้อความได้ไม่เกิน 160 ตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
จุดเด่นของบริ การ ระบบส่งข้อความคือ สามารถส่งไปยังผูร้ ับโดยไม่ตอ้ งกังวลว่าพื้นที่ของผูร้ ับจะมี
สัญญาณหรื อ ไม่ ในขณะนั้น หากทางปลายทางไม่มีสัญญาณระบบส่ งข้อความนี้ จะเก็บข้อมู ลไว้
จนกว่าปลายทางมีสัญญาณทางระบบจึงจะทําการส่ งข้อ มูลไปในทันที นอกจากนี้ แล้ว ระบบส่ ง
ข้อ ความยัง สามารถส่ ง ข้อ ความที่ ไ ด้รั บ มาต่ อ ไปยัง หมายเลขอื่ น ๆ ได้อ ย่า งไม่ จ าํ กัด อี ก ด้ว ย
วิวฒั นาการของระบบส่ งข้อ ความเป็ นที่ท ราบกันดี อ ยู่แล้วว่าประเทศตะวันตกนั้นเป็ นผูพ้ ฒั นา
โทรศัพท์มื อ ถื อขึ้น ฉะนั้นในยุคแรก ๆ ก็จะมี แต่การส่ งข้อ ความเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ถึง
กระนั้นก็ยงั มีการคิดค้นวิธีการส่งข้อความรู ปแบบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่
ในเครื่ อง มาทําเป็ นตัวการ์ตูน หน้าคนที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ (Emoticon) ทั้งนี้ ระบบส่ งข้อความมี
การพัฒ นาเรื่ อ ยมาจนเกิ ด แอพพลิ เ คชั่ น การสื่ อ สารที่ ผ่ า นตัว กลางโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ได้ แ ก่
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) เป็ นต้น
2) สื่อเพือ่ ปฏิสมั พันธ์เพือ่ ความเพลิดเพลิน หมายถึง สื่ อซึ่ งช่วยสร้างความบันเทิง
และความสนุกสนานโดยผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ วีดิโอเกม
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3) สื่อเพือ่ ค้นหาข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ช่องทางในการค้นหาข้อมูลข่าวสารตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ช่วยให้ความสะดวกในการแสวงหาข่าวสารที่ตอ้ งการ ได้แก่
(1) เว็บไซต์ (Website) การบริ การค้นหาข้อมูลข่าวสารมีกาํ หนดรหัสสื บค้นที่
เรี ยกว่า ‚รหัสสื บค้า URL‛ เว็บไซต์ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนสมุดขนาดยักษ์ที่ใช้งานได้ทนั ที ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อบุคคลต้องการสืบค้นเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยว ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งในปั จจุบนั ก็มีหลายเว็บที่ให้บริ การ ยกตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ของหน่ วยงานรัฐ
เช่น www.tourismthailand.org หรื อ www.tat.or.th เป็ นต้น นอกจากนี้ เป็ นช่ องทางการสื่ อ สารที่
ได้รับความนิยมจากทุกสํานักข่าว เพราะมีตน้ ทุนในการดําเนิ นงานไม่สูงมากนักและสอดคล้องกับ
แนวโน้มของคนรุ่ นใหม่ที่หันไปใช้เวลาอยูใ่ นโลกออนไลน์มากขึ้น ทําให้สาํ นักข่าวเกือบทุกแห่ ง
ทัว่ โลก ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ต่างพัฒนาเว็บไซต์ข้ ึนเพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการ
เผยแพร่ ข่าวสาร รวมทั้งใช้เป็ นสื่ อกลางเชื่อมต่อกับผูบ้ ริ โภคข่าว ด้วยบริ การกระดานแสดงความ
คิดเห็น (Web Board) และยังสามารถการกดชื่นชอบ (Like) ผ่านเว็บไซต์สงั คมออนไลน์ การพัฒนา
ภาษาคอมพิวเตอร์ ในปั จ จุบ ัน ยังทําให้เ ว็บไซต์สามารถไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อื่ น ๆ ได้อี กด้วย
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)
และเว็บไซต์ยงั สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์หลายประเภทที่มีการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
อาทิ คอมพิวเตอร์ท้งั แบบตั้งโต๊ะและพกพา แท็บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน
(2) โปรแกรมสื บค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) บริ การช่วยค้นหา
ซึ่งเป็ นตัวช่วยในการค้นข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้งานบน WWW ด้วยหัวเรื่ องสําคัญใน
การค้นหาข้อมูล ทั้งนี้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิ ยมมากในประเทศไทย
ได้แก่ กูเกิล (Google)
4) สื่ อเพื่อการมีส่วนร่ วม หมายถึง สื่ อที่เกิดจากการพัฒนาเว็บไซต์ให้กลายเป็ น
WEB 2.0 ซึ่ งเกิดขึ้นมาประมาณ ปี พ.ศ. 2547 โดยที่ผใู ้ ช้ปลายทางไม่ได้เป็ นเพียงแต่ผูเ้ สพข่าวสาร
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผูใ้ ช้ปลายทางที่เรี ยกดูเว็บไซต์จะสามารถทําอะไรได้มากขึ้น ซึ่ งถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของการเป็ นผูร้ ับสารเพียงอย่างเดียว ในการแบ่งปั นข้อ มูลข่าวสารหรื อ
ความรู ้ที่ตวั เองมีอยูใ่ ห้มีส่วนร่ วมในการออกแบบเว็บไซต์ดว้ ย โดยให้ผใู ้ ช้เป็ นศูนย์กลางแทน เช่น
บล็อก (Blog) สื่อในกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ตในการแบ่งปั นเนื้อหา และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวม
ไปถึงความคิด และประสบการณ์ การสร้างความสัมพันธ์ การสื่ อ สารจากอิ นเทอร์ เน็ต สื่ อ สังคม
ออนไลน์ เ ป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มอย่า งมากในกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่
เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูใ้ ช้ไว้ได้ตลอดเวลา และเป็ นสื่ อกลางใน
การแบ่งปั นเนื้อหาแบบมัลติมีเดียได้จากอุปกรณ์สื่อสารใกล้ตวั เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็ นต้น
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สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับ ความนิ ยม เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ (YouTube),
เป็ นต้น ผลการสํารวจ ณ พ.ศ. 2556 พบว่า ทัว่ โลกมีสมาชิกเฟซบุก๊ ทั้งหมด 1,000 ล้านบัญชี สมาชิก
กูเกิลพลัส 235 ล้านบัญชี สมาชิกทวิตเตอร์มากกว่า 200 ล้านบัญชี สมาชิกลิงเคดอิน 160 ล้านบัญชี
และสมาชิกพินเทอเรสต์ 10.4 ล้านบัญชี
จากที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวได้วา่ สื่อใหม่เป็ นสื่อที่มีความสามารถหลากหลายและมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว รวมไปถึงมีลกั ษณะผสมผสาน เกิดการหลอมรวมสื่ อและเครื่ องมือในการเข้าถึงสื่ อใหม่
อย่า งหลากหลาย เช่ น แท็บเล็ ต โน้ตบุ๊ก คอมพิว เตอร์ ต้ งั โต๊ะ หรื อ โทรศัพท์เ คลื่ อ นที่ เป็ นต้น
Jenkins (2006) ได้กล่าวว่า ยุคปั จจุบนั เป็ นยุคของการหลอมรวมสื่ อหลาย ๆ แพลตฟอร์ม เพราะ
ได้รับความร่ วมมือจากอุตสาหกรรมหลายรู ปแบบ เช่น เราสามารถหาข่าวหนังสื อพิมพ์อ่านได้จาก
อินเทอร์เน็ต สามารถฟังเพลงรวมถึงดูหนังได้บนอินเทอร์เน็ต เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
จากโทรศัพท์มือถือ สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้จากมือถือของตนเอง ที่กล่าวมาถือเป็ นลักษณะ
สําคัญของสื่อใหม่ ซึ่งทําให้สื่อใหม่ เป็ นสื่อที่ถือว่าสําคัญในปั จจุบนั และมีการใช้อย่างแพร่ หลาย
2.4.3 การแสวงหาข้ อมูลในสื่ อใหม่
ตามที่ ก ล่ า วมาว่า สื่ อ ใหม่ คื อ สื่ อ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นช่ อ งทางที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ต่อผูร้ ับและผูส้ ่ งสาร สามารถสื่ อสารได้สองทางในเวลาเดียวกันรวมไปถึงสามารถส่ ง
สารได้หลายรู ปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรื อ ข้อความ ได้ในเวลาเดียวกัน ทําให้การดําเนิ นชีวิตของคน
ในสังคมปั จจุบญั เปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะชีวติ การทํางาน ทําให้คนทํางานจําเป็ นต้องใช้สื่อใหม่ใน
การทํางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว เช่น การค้าหาข้อมูลผ่าน
กูเกิลแทนที่จะไปห้องสมุ ด ส่ งข้อมูลผ่านอีเมล์แทนการใช้ไปรษณี ย ์ เพราะเหตุน้ ี จึงมีผใู ้ ช้สื่อใหม่
เพิม่ ขึ้นทุกปี ทั้งนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ ของพัชนี เชยจรรยา (2558ก) ศึกษาความสัมพันธ์ของ
แต่ละรู ปแบบการใช้ชีวติ กับความถี่ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และการรับรู ้ประโยชน์จากสื่ อ
สังคมออนไลน์ พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมี ความสัมพันธ์กับกับการรับรู ้ประโยชน์จากสื่ อ
สังคมออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างรับรู ้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ในระดับสู งมาก ซึ่ งได้แก่
การรับรู ้วา่ อินเทอร์เน็ตช่วยให้การทํางานงานขึ้นเป็ นอันดับแรก ช่วยค้นคว้าข้อมูลเพื่อการประกอบ
วิช าชี พ เป็ นลํา ดับ ที่ ส อง ช่ ว ยในการติ ด ต่ อ กับ บุ ค คลอื่ น ๆ และช่ ว ยในเรื่ อ งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน และทําให้รู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของกิจวัตรตามลําดับ เหตุเนื่ องมาจากสื่ อสังคมหรื อสื่ อ
ใหม่สะดวก รวดเร็ว และยังสอดคล้องกับรู ปแบบการดําเนินชีวิตในปั จจุบนั แบบปั จเจกชนคนเมือง
และคนวัยทํางานอย่างมาก
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และนอกจากนี้ Rogers (1983, อ้างถึงใน กาญจณา แก้วเทพ และนิ คม ชัยขุนพล, 2555) ได้
กล่าวว่าเทคโนโลยีการสื่อสารถือเป็ นปั จจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่ งคุณลักษณะสําคัญ
ของสื่อใหม่ส่งผลไปถึงพฤติกรรมของบุคคล ทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงกับการแสวงหาข่าวสารพบสื่ อใหม่
เป็ นสื่อที่ช่วยให้การแสวงหาข่าวสารของบุคคลเป็ นไปได้ตามความต้องการ บุคคลมีอิสระในการ
ค้นหาข้อมู ลข่าวสารได้อ ย่างรวดเร็ ว เลือ กข่าวสารในแบบเฉพาะเจาะจง และเลื อ กได้ตามความ
สะดวกของแต่ละคนไม่ จาํ กัดเวลา มี งานวิจยั ของ ศรี หญิง ศรี คชา (2544) ที่ศึกษาการแสวงหา
ข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศไทยบนสื่ ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มี
การเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่ แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เหตุผลหลักเนื่ องจากความง่ายในการ
เข้า ถึ ง และรู ปแบบที่มี ความน่ าสนใจในการแสวงหาข้อ มู ล รองลงมาคือ ความละเอี ยด ความ
ครบถ้วนของข้อมูล และพบว่ามีส่วนน้อยมากของนักศึกษาที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหา
ข้อมูล สอดคล้องกับ นฤมล เพิ่มชีวิต (2552) ศึกษาการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความ
เชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทํางาน การศึกษาพบว่า
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อใหม่เป็ นอันดับแรกในการค้นหาข่าวสารการท่องเที่ยว และขณะที่สื่อ
กระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์กลับมีการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวน้อยมาก เพราะการสื่ อสาร
ผ่านสื่อใหม่เปนการสื่ อสารสองทาง ง่ายต่อการสอบถามพูดคุย โต้ตอบกับบุคคลอื่นในประเด็นที่
ตนต้องการได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา
ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อใหม่ กล่าวได้วา่ ผูใ้ ช้สามารถเลือกข้อมูลข่าวสารที่ตนต้องการ
และเลือกปฎิเสธข่าวสารที่สนไม่สนใจ ทั้งนี้สื่อใหม่ไม่มีขีดจํากัดในการค้นหาข้อมูลข่าวสารรวมทั้ง
สารมารถควบคุ มข้อมู ลข่าวสารที่ตอ้ งการได้มากกว่าสื่ อ อื่น ๆ ผูร้ ับสารสามารถแสวงหาข้อ มู ล
ข่าวสารได้ตามความพึงพอใจของตน หรื อมื่อได้รับข่าวสารที่พึงพอใจแล้ว ยังสามารถนําข่าวสาร
ไปพูดคุยกับบุคคลที่ตนต้องการสื่อสารได้ผา่ นสื่อใหม่ได้อีกด้วย (ปิ ยนุช ธัญญอนันต์ผล, 2546)
ทั้งนี้จากที่กล่าวมาข้าวต้นเกี่ยวกับสื่อใหม่กล่าวได้ว่า สื่ อใหม่เป็ นสื่ อที่มีความสําคัญในยุค
ปั จ จุบ ัน และมี การใช้ง านอย่า งแพร่ ห ลาย ซึ่ ง การแสวงหาข่ า วสารเพื่อ ให้ไ ด้รับ ข่า วสารตามที่
ต้องการนั้น สื่อใหม่เป็ นทางเลือกที่สาํ คัญสําหรับการท่องเที่ยว
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2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ ว
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแนวคิดเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว โดยมีการนําเสนอประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
2.5.1 ความหมายหรื อคํานิยามศัพท์การท่องเที่ยว
2.5.2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.5.3 ประเภทธุรกิจการท่องเที่ยว
2.5.4 ลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริ การทางการท่องเที่ยว
2.5.5 มูลเหตุจูงใจท่องเที่ยว
2.5.6 รู ปแบบการท่องเที่ยว
2.5.1 ความหมายหรือคานิยามศัพท์ การท่ องเที่ยว
Nickerson (1996) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่บุคคลเดินทางจากแห่ งหนึ่ งไปยัง
อีกแห่ งหนึ่ งนอกเขตที่พกั อาศัย เพื่อ จุดประสงค์อื่น ๆ ที่นอกเหนื อ ไปจากการทํางานประจํา ใน
ปั จจุบนั รวมถึงการเดินทางเพือ่ ธุรกิจด้วยและการเดินทางเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ
Burkart and Medlik (1981, as cited in Lickorish & Jenkins, 1997) กล่าวว่า การท่องเที่ยว
คือ การเดิ นทางชั่วคราวหรื อการพักแรมต่างถิ่นที่อ ยูอ่ าศัยปกติ ด้วยเหตุผลที่ไ ม่เกี่ยวข้อ งกับการ
ประกอบอาชีพ และต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ณ ปลายทาง
World Tourism Organization: WTO องค์การการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทัว่ โลกได้ให้คาํ
จํากัดความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่เดินทางไปยัง
สถานที่หนึ่ง หรื อพํานักอยูใ่ นสถานที่หนึ่ ง โดยสถานที่ดงั กล่าวไม่ใช่สถานที่ที่เป็ นสภาพแวดล้อม
เดิ มที่บุคคลเคยอยูต่ ามปกติ ซึ่ งต้อ งไม่อ ยูต่ ิดต่อ กันนานเกิ น 1 ปี โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพักผ่อ น
ธุรกิจ หรื อ อื่น ๆ (Gonzalez & Bello, 2002)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้อธิบายความหมายของการท่องเที่ยวไว้ค่อนข้างกว้างโดย
กล่าวว่า การท่อ งเที่ยวนั้นนอกจากจะหมายถึง การเดิ นทางเพื่อ ความบันเทิงและการเดินทางเพื่อ
พักผ่อ นหย่อนใจ การเดินทางท่องเที่ยวยังรวมไปถึงการเดินทางเพื่อสัมมนา การศึกษาหาความรู ้
การเยีย่ มญาติพนี่ อ้ ง การติดต่อธุรกิจ นับได้วา่ เป็ นการท่องเที่ยวทั้งสิ้ น (กรุ ณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา,
2537, อ้างถึงใน สิริกาญจน์ ปรับโตวิดโจโย, 2539, น. 12)
กล่าวได้วา่ การนิยามความหมายของการท่องเที่ยวให้ถูกต้องและแม่นยํานั้น เป็ นไปได้ยาก
เพราะความหมายของการท่องเที่ยวมีขอบเขตที่กว้างมาก แต่เมื่อพิจารณาจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
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พอสรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางด้วยความสมัครใจของบุคคล โดยไปพํานักที่ใดที่
อื่นเป็ นการชัว่ คราว มีความตั้งใจที่จะกลับ โดยไม่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การหารายได้ แต่ก่อให้เกิด
รายได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.5.2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยวประกอบไปด้วยหลายธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่อ งเที่ยว โดย
แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542)
1) ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรมที่พกั
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดนําเที่ยว
2) ธุรกิจที่สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
สบายในการท่องเที่ยวมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ธุ รกิจกิจกรรมการท่อ งเที่ยว ธุ รกิจเพื่อความบันเทิง
ธุรกิจสินค้าที่ระลึก
3) ธุรกิจการค้าและบริ การอื่น ๆ โดยบริ การทั้งนักท่องเที่ยวรวมถึงลูกค้าทัว่ ไปเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับการบริ การที่ครบสมบูรณ์ สะดวกสบายในการท่องเที่ยวมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
ร้านขายของชํา ร้านขายขายเสื้อผ้า ร้านขายอุปกรณ์ปีนเขา ธุรกิจบริ การนํ้ามัน ธุรกิจรักษาพยาบาล
เป็ นต้น
4) การพัฒนาการท่องเที่ยวและการวิจยั ในด้านการท่องเที่ยว เพื่อการส่ งเสริ มรวมถึง
พัฒนาการท่องเที่ยว การวิจยั เพื่อพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
2.5.3 ประเภทของธุรกิจการท่ องเที่ยว
การจําแนกประเภทของธุ รกิ จด้านการท่อ งเที่ยว สามารถจําแนกได้หลายวิธีดังต่อ ไปนี้
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542)
1) การจําแนกประเภทของธุรกิจนําเที่ยวตามลักษณะของการจัดบริ การนําเที่ยว
(1) ธุรกิจจัดนําเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour Operator) หมายถึง การนําเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาํ เนาในประเทศ เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น ๆ เช่น การ
จัดนําเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยในเมืองไทย
(2) ธุรกิจจัดนําเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อการไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศ (Inbound Tour Operator) เช่น ชาวอังกฤษหรื อชาวเยอรมันเดินทางมาท่อ ง
เที่ยวที่ประเทศไทย
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(3) ธุรกิจจัดนําเที่ยวภายในประเทศจะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ
(Outbound Tour Operator) เช่น คนไทยเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงหรื อสหรัฐอเมริ กา
2) การจําแนกประเภทของธุรกิจนําเที่ยวตามลักษณะและขอบเขตของการบริ การ
(1) ธุรกิจนําเที่ยวเสนอบริ การแบบเหมารวม (Package Tour) เป็ นธุรกิจที่จดั นํา
เที่ยวโดยรวมค่าบริ การต่าง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จ การนําเที่ยวมีการกําหนดสถานที่ท่องเที่ยวและ
ระยะเวลาที่แน่ นอนและมักเดินทางเป็ นกลุ่ม แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ (1) บริ การเหมารวมมีผูน้ าํ
เที่ยว (Escorted Tour) นําเที่ยวแบบนี้ มกั จะมีผดู ้ ูแลหรื อที่เรี ยกว่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยอํานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทาง (2) บริ การเหมารวมไม่มีผนู ้ าํ เที่ยว (Unescorted Tour) เป็ นการ
นําเที่ยว ที่ให้บริ การด้านต่าง ๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็ จ โดยไม่ มีหัวหน้าร่ วมเดินทางอํานวยความ
สะดวกด้ว ย แต่ จะมี ผูป้ ระกอบการภาคพื้นดิ นมารั บ โดยนัก ท่อ งเที่ย วจะถื อ ตั๋ว (Voucher) ที่ มี
รายละเอียดการให้บริ การต่าง ๆ ไปยืน่ ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ เช่น โรงแรม บริ ษทั นําเที่ยว
(2) ธุรกิจการนําเที่ยวที่เสนอการบริ การเฉพาะกลุ่ม (Group Inclusive Tour) คือ
การจัดบริ การตามความต้องการหรื อความสนใจของกลุ่ม ที่มกั จะเป็ นสมาชิกของสโมสร สมาคม
หรื อองค์การธุ รกิจ ได้แก่ การนําเที่ยวชมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น วัด ปราสาทราชวัง หรื อด้าน
ธรรมชาติ เช่น ดูนก เดินป่ า ไต่เขา หรื อด้านกีฬา เช่น กอล์ฟ ดํานํ้าดูปะการัง สมาชิกองค์การต่าง ๆ
นิยมเดินทางเป็ นกลุ่ม เช่น 15 คนขึ้นไป เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในเรื่ องค่ายานพาหนะ
(3) ธุรกิจการนําเที่ยวเสนอบริ การที่อิสระ สําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและ
ในประเทศเฉพาะราย (Foreign Individual Tour and Domestic Individaul Tour) เป็ นการจัดนําเที่ยว
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การจัดที่พกั แรม พาหนะ การรับ-ส่ งที่สนามบินหรื อสถาน
ขนส่ง อาหารบางมื้อ โดยอาจจัดให้มีการนําชมสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยูใ่ นโปรแกรมด้วยกัน
(4) ธุรกิจการนําเที่ยวที่เสนอบริ การพิเศษ (Specialty Intermediaries/Channelers)
เป็ นธุรกิจที่เป็ นตัวกลางระหว่างผูผ้ ลิต เช่น โรงแรม ภัตตาคาร แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ กับลูกค้าใน
การจัดนําเที่ยวเพือ่ เป็ นรางวัล หรื อประชุม นิทรรศการ หรื อเป็ นผูจ้ ดั เดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับมอบ
อํานาจจากบริ ษทั หรื อเป็ นนายหน้าบริ ษทั รถโดยสาร
2.5.4 ลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริ การทางการท่องเที่ยว
Kotler, Bowen, and Makens (2003) กล่าวว่า สิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวมีลกั ษณะ
เฉพาะจากสินค้าที่เราคุน้ เคยในชีวติ ประจําวัน 4 ประการ ดังนี้
1) สินค้าด้านการท่องเที่ยวมีลกั ษณะจับต้องไม่ได้ (Intangibility) หมายถึง สิ นค้าที่
ไม่สามารถมองเห็นได้ จับต้องไม่ได้ สัมผัส หรื อทดลอง ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่ได้ เช่น การ
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ซื้อแพ็กเกจทัวร์เพือ่ ไปท่องเที่ยว ผูซ้ ้ือไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้วา่ จะต้องเจอกับอะไร ก่อนไปถึง
สถานที่น้ นั จริ ง ๆ ผูซ้ ้ื อ จะไม่ มีโอกาสทราบได้เลยว่ามี ความปลอดภัยในการเดิ นทางมากน้อ ยแค่
ไหน อาหารถูกปากหรื อ ไม่ ความสวยของสถานที่จริ งกับโบรชัวร์ของแพ็กเกจนําเที่ยวจะเหมือ น
หรื อแตกต่างกัน สินค้าด้านการท่องเที่ยวเป็ นสินค้าที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลรายละเอียดสิ นค้ามากที่สุด ดีที่สุด
เสมือนจริ งที่สุด แทนการนําเสนอสินค้าที่เป็ นของจริ งให้กบั นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เพื่อลดความไม่
แน่นอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อจึงต้องใช้การสังเกตจากสภาพแวดล้อมที่
สัมผัสได้ เช่น ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ทัวร์ หรื อ ข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว
ที่เคยไปเที่ยวสถานที่น้ นั ๆ มาแล้ว เพราะการซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว ผูซ้ ้ื อจะได้รับกลับไปเพียง
ความทรงจําเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม Chamber (1989, as cited in Kotler et al., 2003) กล่าวว่า ผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้า
บริ การด้า นการท่องเที่ยวอาจจะกลับออกไปมือ เปล่า แต่จะไม่มีทางกลับออกไปพร้อ มกับสมอง
ที่วา่ งเปล่า เพราะประสบการณ์ที่ผซู ้ ้ือได้รับ จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่ งถ้าเป็ นใน
แง่บวกก็จะส่งผลดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการต่าง ๆ แต่ในทางกลับกันหากเป็ นในแง่
ลบ ก็จะส่งผลในทางลบของสถานที่ท่องเที่ยวไปสู่บุคคลอื่น ๆ เช่นกัน
2) สินค้าไม่สามารถแยกส่วนได้ (Inseparability) สิ นค้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไม่สามารถแยกเป็ นส่ วน ๆ ได้อย่างเช่นสิ นค้าอื่น ทั้งนี้ เพราะในการเดินทางไปท่องเที่ยวหนึ่ งครั้ง
จะต้อ งใช้บริ การหลายอย่า ง จะขาดอย่างใดอย่า งหนึ่ งไม่ ไ ด้ เช่ น บริ การรถขนส่ ง ร้ า นอาหาร
โรงแรมที่พกั ร้านขายของที่ระลึก อื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์กนั ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ ทั้งพนักงานและผูซ้ ้ือเองก็ต่างเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวอย่างไม่
สามารถแยกออกจากกันได้
3) สินค้าสูญเปล่า (Prishability) หมายถึง สิ นค้าการท่องเที่ยวเก็บไว้ขายในโอกาส
ต่อไปไม่ได้ เป็ นสิ นค้าที่เกิดขึ้นตลอดเวลาถึงแม้ไม่ มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริ การ หากขายไม่ ได้ใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด ก็จะสูญเสียโอกาสในการขายด้วย ยกตัวอย่างเช่น ห้องพักของโรงแรม หากขาย
ไม่เต็ม ก็ไม่สามารถเก็บไว้ขายในวันอื่น ๆ ได้ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าและบริ การใช้ชีวิตประจําวัน ที่
เก็บไว้ขายในวันต่อไปได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่าการจัดการกับสิ นค้าที่สูญเปล่าเป็ นปั ญหาสําคัญ
จะทําอย่างไรให้นกั ท่องเที่ยวมาใช้บริ การและซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด ซึ่ งนักการ
ตลาดต้อ งพยายามจัดการลดความสู ญเสี ยที่ จะเกิ ดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัด สิ นใจเกี่ ยวกับ
กลยุทธ์ ราคา หรื อรายการส่งเสริ มการตลาดต่าง ๆ เพือ่ ลดการสูญเสียให้มากที่สุด
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4) รวมส่วนประกอบหลายส่วนเข้าด้วยกัน (Heterogeneity) การให้บริ การรถขนส่ ง
ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั ร้านขายของที่ระลึก อื่น ๆ อีกมากมาย ถือเป็ นส่ วนเดียวกัน ที่ทาํ ให้การ
เดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งไม่ สามารถจะรับรองได้ว่า การท่องเที่ยวในแต่ล ะครั้งจะได้รับความ
พอใจเช่นเดียวกันทุกครั้ง เพราะความต้องการ ทัศนคติ และความคาดหวัง ของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน การให้บริ การของพนักงานจึงจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะที่ชาํ นาญเพื่อทําให้นักท่องเที่ยวหรื อ
ผูร้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจที่มีมาตรฐานเท่าเดิมในทุก ๆ ครั้ง เมื่อใดที่ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับ
สิ่งที่แตกต่าง และไม่ตรงกับความต้องการ ก็มีความเป็ นได้ที่บุคคลนั้นอาจจะไม่กลับมาใช้บริ การ
อีก
จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวได้วา่ มาตรฐานของสินค้าและบริ การการท่องเที่ยวเป็ น
สิ่งสําคัญที่ตอ้ งควบคุมคุณภาพไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรที่ทาํ หน้าที่ให้บริ การต้องมีทกั ษะใน
การให้บริ การและได้มาตรฐานในการบริ การที่เท่ากันทุกครั้ง เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้ผซู ้ ้ื อสิ นค้าให้
กลับมาซื้อบริ การอีก รวมถึงบอกต่อในสิ่งดี ๆ ไปยังบุคคลอื่น
นอกเหนื อจากการศึกษาพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อเข้าใจองค์ประกอบ รู ปแบบการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงลักษณะเฉพาะของสิ นค้า ประเด็นที่นักวิจยั ให้ความสําคัญอีกประเด็นหนึ่ งคือ
การศึกษามูลเหตุจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งสามารถทําให้เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เพิม่ มากขึ้น
2.5.5 มูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว
ประเด็นในเรื่ อง ความจําเป็ น ความต้องการ และมูลเหตุจูงใจ ถือเป็ นประเด็นนักวิจยั ให้
ความสนใจและต้องการที่จะศึกษาเป็ นลําดับต้น ๆ เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้าทางการท่องเที่ยว Mill and Morrison (1992) กล่าวว่า มนุ ษย์ทุกคนนั้นล้วนมีพื้นฐานความ
ต้อ งการในด้านความมั่นคงและมีเสถี ยรภาพของชี วิต ดังนั้นเมื่ อ ใดที่บุคคลรู ้สึกขาด หรื อสภาพ
ดังกล่าวใกล้จะหมดไป บุคคลจะมีแรงกระตุน้ โดยจะพยายามแสวงหาเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของตนเองและรักษาสภาพนั้นให้ไ ด้นานที่สุด ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะทําให้
บุคคลเกิดความต้อ งการและตระหนักได้ถึงความขาดแคลนของตน และพร้อ มเสนอสิ นค้าและ
บริ การที่สามารถตอบสนองความขาดแคลนนั้น ๆ ได้
ทฤษฎีความต้องการ (Hierarchy of Needs) ได้พฒั นาเป็ นทฤษฎีที่สามารถนํามาประยุกต์ใน
เรื่ องของความต้องการมากที่สุด ซึ่ งแต่ละขั้นมีความสําคัญที่ต่างกัน ความต้องการในขั้นพื้นฐาน
จะต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่จะให้ความสนใจกับลําดับที่สูงขึ้นไป โดยทฤษฎี ความต้องการ
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(Hierarchy of needs) ประกอบไปด้วยลําดับความต้องการของมนุ ษย์จากระดับตํ่าไปสู ง 5 ระดับ
ดังนี้ (Maslow, 1954)
1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) คือ ความต้องการในระดับ
พืน้ ฐานเพือ่ ความอยูร่ อดของชีวติ เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ นํ้า และที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
2) ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความต้องการในด้านความ
ปลอดภัยความต้องการลําดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุน้ ภายหลังจากที่ความต้องการทาง
ร่ างกายถูกตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่ างกายและจิตใจ
3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการระดับสาม ที่ระบุโดย
Maslow ความต้อ งการทางสังคมจะหมายถึ ง ความต้อ งการที่จะเกี่ ยวพันการมี เพื่อ นและการถู ก
ยอมรับโดยบุคคลอื่น เพือ่ การตอบสนองความต้องการทางสังคม
4) ความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสี ยง (Esteem Needs) คือ ความต้องการระดับที่สี่
ความต้องการเหล่ านี้ หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้างการเคารพตนเองและการชมเชย
จากบุคคลอื่น ความต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอื่นจะเป็ นความต้องการประเภทนี้
5) ความต้องการในด้านความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความ
ต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรื อพวกเขาอาจจะ
ต้อ งการความเป็ นอิ สระและความรับผิดชอบ ซึ่ งความต้อ งการความสมหวังของชี วิตคือ ความ
ต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่
บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวติ จะแสวงหางานที่ทา้ ทายความสามารถของ
พวกเขา การเปิ ดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรื อการคิดค้นสิ่งใหม่
การศึ ก ษาทฤษฎี ลาํ ดับ ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ข อง มาสโลว์ (Maslow) เป็ นการศึ ก ษา
เพื่อที่จะทําให้ทราบถึงความต้องการของมนุ ษย์น้ นั มีลาํ ดับขั้นตอนที่แน่ นอนจากขั้นตํ่าไปขั้นสู ง
ซึ่งความปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคนคือ ความต้องการที่จะประสบความสําเร็ จในชีวิตตาม
ดังที่ตนเองมุ่งหวัง แต่การที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ระดับได้น้ นั จําเป็ นอย่างยิง่ ที่มนุ ษย์ทุก
คนจะต้อ งได้รับการตอบสนองความต้อ งการในระดับที่ต่าํ กว่าเสี ยก่ อน เพื่อที่จะทําให้เกิดความ
ต้องการในระดับต่อไป (Maslow, 1954) หากเปรี ยบเทียบกับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวก็มีความ
ต้องการพื้นฐานเพื่อ ความสะดวกสบาย และความสบายใจในการท่อ งเที่ ยวเช่นกัน ฉันทัช วรรณ
ถนอม (2552) ได้เสนอปั จจัยพื้นฐานของนักท่องเที่ยว 6 ข้อ ดังนี้
1) ทรัพยากรท่องเที่ยว หรื อสิ่ งที่ดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางเข้าไปเยีย่ มชม ซึ่ งมีอยู่
มากมายและขึ้นอยูก่ บั ความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่ งชาติ วัดวาอาราม มรดกโลก
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สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก แหล่งอนุ รักษ์พืช สัตว์ป่า สวนสัตว์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ตลาดย่าน
การค้า แหล่งช็อปปิ้ ง ทะเล เกาะแก่ง แหล่งดํานํ้า สีสนั ยามคํ่าคืน โชว์การแสดง เป็ นต้น
2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่นกั ท่องเที่ยวจําเป็ นต้องใช้ระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวประกอบด้วย ไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบของนํ้าประปา โทรศัพท์ การสื่ อสารไร้สาย
ระบบจํากัดสิ่งปฏิกูล การคมนาคมสื่อสาร ถนนหนทาง ท่าอากาศยาน สถานี รถไฟ สวนสาธารณะ
โรงพยาบาล สถานีรถประจําทางและที่พกั ตากอากาศ โรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์การค้า สถานบันเทิง
พิพธิ ภัณฑ์
3) การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ยานพาหนะที่ให้บริ การสําหรับการรับ-ส่ งนักท่องเที่ยว
ระหว่างการเดิ น ทางท่อ งเที่ ยว เช่ น เรื อ เครื่ อ งบิ น รถไฟ รถประจํา ทาง รสบัส แท็ก ซี่ รถยนต์
รถไฟฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน พาหนะทั้งหลายควรมีพนักงานที่พร้อม เป็ นมิ ตร มีความสะดวกสบาย
ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีโครงสร้างเชื่อมต่อกัน
4) การต้อนรับขับสู ้ ของเจ้าบ้านหรื อคนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งเจ้าบ้านจะ
ต้องมี ทศั นคติที่ดีสําหรับแขก ต้องแสดงออกถึ งความสุ ภาพ ความเป็ นมิตร ความจริ งใจ ซื่ อสัตย์
พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือทําในสิ่งที่สามารถทําให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแล้วกลับไปบอก
สู่ บา้ นเกิดเมืองนอนว่าประเทศไทยมีแต่ผคู ้ นที่เป็ นมิตร และคงไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดมีความสุ ข
อย่างแน่นอนหากระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวรู ้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายไร้รอยยิม้ และขาดการ
ต้อนรับที่ดีจากเจ้าบ้าน
5) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทุก ๆ ที่ หากจะ
ว่าไปแล้วความต้องการด้านความปลอดภัยคงเป็ นปั จจัยประการแรกก่อนการตัดสิ นใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยซํ้า แม้วา่ แหล่งท่องเที่ยวจะมีความสวยงามชวนให้อยากไปเยีย่ มชมมากเท่าใด แต่หาก
แหล่งท่องเที่ยวนั้นขาดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ก็ยากที่นกั ท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทาง
ไป รั ฐ บาลตลอดจนเจ้า ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจึ งต้อ งมี ม าตรการสร้ า งความมั่นใจให้เ กิ ด ขึ้ น กับ
นักท่องเที่ยวทําให้เขารู ้สึกว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยไร้กงั วล ระหว่างเดินทางมา
ท่องเที่ยวในแหล่งพื้นที่ของตน
6) ผูใ้ ห้บริ การนําเที่ยว ปั จจัยข้อนี้สาํ คัญมากสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่
จะใช้บริ การจากบริ ษทั นําเที่ยวเพือ่ ลดภาระขั้นตอนของตนเอง ชื่อเสี ยง การบริ การ ภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั จัดนําเที่ยวจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเชื่อมัน่ และตัดสิ นใจใช้บริ การจากบริ ษทั
นําเที่ยว
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นอกเหนือจากลําดับความต้องการ 5 ขั้นของ Maslow แล้ว Mclntosh and Goeldner (1984,
as cited in Van Harssel, 1994) ได้เสนอรู ปแบบมูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็ น 4
ประเภทคือ
1) สิ่งกระตุน้ ทางด้านร่ างกาย หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในด้านร่ างกาย
และจิตใจ อาจจะเป็ นวัตถุประสงค์ทางสุขภาพ เพือ่ การกีฬา ความสบายใจและความพึงพอใจ
2) สิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม หมายถึง เป็ นลักษณะของความต้องการเรี ยนรู ้ เพือ่ พบ
เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างของสถานที่ต่าง ๆ เพือ่ ค้นหาความเป็ นมารู ปแบบของการดํารงชีวติ ดนตรี
ศิลปะพื้นบ้าน การเต้นรํา เป็ นต้น
3) สิ่งกระตุน้ ระหว่างบุคคล หมายถึง ความต้องการจะพบผูค้ นในสังคมการเดินทาง
เพื่อ เยี่ยมญาติ หรื อ เพื่อ น ค้น หาประสบการณ์ ใ หม่ และแตกต่างจากประสบการณ์ ที่เ คยมี การ
เดินทางจากถิ่นที่อยูเ่ ดิม
4) สิ่งกระตุน้ ทางสถานภาพและชื่อเสียง หมายถึง การเดินทางเพือ่ ดําเนิ นกิจการต่าง ๆ
เช่น งานอดิเรก การศึกษาเพือ่ เป็ นการพัฒนาตนเองสร้างการยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ
Van Harssel (1994) ได้เสนอเกี่ยวกับปั จจัยผลัก (Push Factor) และ ปั จจัยดึง (Pull Factor)
เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้คนเดิ นทางท่อ งเที่ยว และยังเป็ นสิ่ งสําคัญที่แสดงให้เห็ นความต้อ งการของ
นักท่องเที่ยวว่าเดินทางเพือ่ อะไรและคาดหวังที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และการบริ การรู ปแบบไหน และ
เมื่อเรานําทฤษฎี ทางจิตวิทยามาประยุกต์กบั การท่องเที่ยว แรงจูงใจที่ทาํ ให้คนเดิ นทาง อธิบายได้
ดังนี้
1) ปั จจัยดึ ง (Pull Factor) หมายถึง ปั จจัยที่อ ยูภ่ ายนอกตัวบุคคล ซึ่ งส่ งเสริ มหรื อ
ดึงดูดให้คนเดินทางไปที่ต่าง ๆ ได้แก่
(1) ปั จจัยทางเศรษฐกิจของประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี ก็ยอ่ มอํานวยความ
สะดวกให้คนในประเทศนั้นมีอาํ นาจทางการซื้ อสู ง และมีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้
มาก
(2) ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ นักจิตวิทยา Fedier (1964, อ้างถึงใน ฉันทัช วรรณถนอม,
2552) ได้ให้ขอ้ คิดทางพฤติกรรมมนุ ษย์ไ ว้ว่า ‚คนมักแสวงหาสิ่ งที่ตนเองไม่มี หรื อ แสวงหาสิ่ งที่
แตกต่างไปเพือ่ ชดเชยสิ่ งที่ตนเองไม่มี‛ หลังจากจิตวิทยานี้ อาจกล่าวได้ว่าลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากประเทศของตนสามารถดึงดูดให้คนเดินทางได้และข้อคิดดังกล่าวอาจ
นํามาประยุกต์ใช้กบั แนวคิดทางปั จจัยทางภูมิศาสตร์ได้ว่า นักท่องเที่ยวจะนิ ยมเดินทางไปสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะภูมิประเทศแตกต่างกันไปจากของตน เพื่อเรี ยนรู ้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
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ออกไป หรื อเพื่อหาสิ่ งที่ชดเชยในสิ่ งที่ตนไม่มี ลักษณะภูมิศาสตร์จึงเป็ นปั จจัยดึงที่สําคัญที่ทาํ ให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ที่มีลกั ษณะแตกต่างจากประเทศหรื อท้องถิ่นของตน
(3) ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม รู ปแบบวัฒนธรรมและบรรทัดฐานของสังคม
ใดสั ง คมหนึ่ ง กํา หนดค่ า นิ ย มทางการเดิ น ทางของคนในสัง คมนั้ น ขณะเดี ย วกัน วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี งานเทศกาลประวัติศ าสตร์ ส ามารถเป็ นสิ่ งที่ ดึง ดู ดที่ ท าํ ให้สัง คมอื่ น
เดินทางมายังท้องถิ่นของตนได้
(4) ปั จจัยทางการเมือง ประเทศใดที่มีสภาวการณ์เมืองที่มนั่ คงย่อมเอื้ อ อํานวยให้
คนในประเทศอื่นเดินทางมายังประเทศตนได้ และขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลอาจปิ ดกั้นหรื อ
ส่งเสริ มให้คนเดินทางไปประเทศอื่นได้เช่นเดียวกัน
(5) ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการสื่อสารการคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐานสิ่ งอํานวยความสะดวกและสิ่ งบันเทิงเป็ นปั จจัยที่เอื้ ออํานวยให้คนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็ ว และปลอดภัยยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ ความลํ้าหน้าทางเทคโนโลยีของบางประเทศก็
สามารถเป็ นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน
(6) สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และการตัดสินใจของบุคคล เพราะ
สื่ อ มวลชนจะถ่ ายทอดข่าวสารทางการท่ อ งเที่ ยวสู่ ประชาชน และสามารถสร้า งภาพพจน์ ของ
สถานที่ แ ต่ ล ะแห่ ง ได้ ถ้า ข่ า วสารหรื อ ข้อ มู ล ที่ ป รากฏบนสื่ อ เป็ นภาพที่ ดี ก็ ส ามารถดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวเดินทาง ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อมูลปรากฏในเชิงลบก็อาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
การตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน
2) ปั จจัยผลัก (Push Factor) หมายถึง ความรู ้สึกและความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคลและกระตุน้ ให้คนมีความต้องการที่จะเดินทางซึ่ ง Maslow ได้กล่าวถึงเรื่ องของปั จจัยผลักไว้
ว่า ‚คนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง‛ ดังนั้นความ
ต้อ งการที่ แ ตกต่ า งกัน ของนัก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะคนจึ ง เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ที่ ก ํา หนดพฤติ ก รรมการ
แสดงออกของนักท่องเที่ยว ดังนี้
(1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกั ต้องการที่จะผ่อนคลายจากความเครี ยด และได้รับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความบันเทิง ซึ่งเป็ นการตอบสนองความต้องการทางกาย
(2) นักท่องเที่ยวต้องการพาหนะเดินทาง ที่พกั สถานที่ท่องเที่ยวหรื อร้านอาหาร
ที่ป ลอดภัย และสะอาด ผูบ้ ริ ก ารที่ จ ริ ง ใจให้ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ถู กต้อ ง จะทํา ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วรู ้ สึ ก
ปลอดภัยและมัน่ คง
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(3) นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังที่จะให้ผบู ้ ริ การมีการทักทายหรื อให้ความสําคัญ
กับนักท่องเที่ยวและคาดหวังให้ผบู ้ ริ การจดจําชื่อ นามสกุล ข้อมูลส่ วนตนได้อย่างถูกต้อง เพราะ
แสดงถึงการเป็ นที่ยกย่องยอมรับนับถือในสังคมนั้น ๆ
(4) นักท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อได้เห็น ได้ยนิ ได้ลองสิ่ งแปลกใหม่
ของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริ การที่มีคุณภาพเพื่อสะสม
ประสบการณ์ที่เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ และศักดิ์ศรี ของตน
(5) นักท่องเที่ยวบางคนจะนิยมเดินทางและสํารวจท่องถิ่นต่าง ๆ ด้วยตนเองโดย
ไม่สนใจว่าท้องถิ่นนั้นจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอยูใ่ กล้เมืองหรื อไม่ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะ
เรี ยนรู ้หรื อพยายามทําความรู ้จกั เข้าใจวัฒนธรรมและชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในท้อ งถิ่น และมัก
จดจําหรื อบันทึกสิ่งที่ตนได้พบเห็นเพือ่ เป็ นการบันทึกประสบการณ์และความสําเร็จของตน
2.5.6 รู ปแบบการท่ องเที่ยว
องค์การท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) (1991, as cited in Gonzalez & Bello, 2002)ได้
กําหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวไว้ 3 รู ปแบบหลัก ได้แก่ 1) รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
(Natural Based Tourism) 2) รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งของวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism)
และ 3) รู ปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่งแต่ละรู ปแบบสามารถ
สรุ ปได้ ดังนี้
1) รู ปแบบการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ (Natural Tourism) ประกอบด้วย
(1) การท่อ งเที่ยวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism) หมายถึ งการท่องเที่ยวในแหล่งท่อง
เที่ยวที่มีธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศ โดยจะมี
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่ วมของท้องถิ่นเพือ่ มุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
(2) การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องภายใต้การ
จัดการสิ่ งแวดล้อ มและการท่องเที่ยวอย่างมี ส่วนร่ วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่ งให้เกิ ดจิตสํานึ กต่อ การ
รักษาระบบนิเวศอย่างยั้งยืน
(3) การท่องเที่ยวเชิงธรณี วทิ ยา (Geo-Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็ นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถํ้านํ้าลอด ถํ้าหินงอกหิ นย้อย เพื่อดูความงามของ
ภูมิทศั น์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิ น ดิน แร่ ต่าง ๆ
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และฟอสซิล ได้ความรู ้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตสํานึ ก
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
(4) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพื่อชื่นชม
ความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู ้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น
(5) การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การเลือ ก
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ ตัวอย่างเช่น
สุ ริยปุ ราคา ฝนดาวตก จันทรุ ปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟ้ าแต่ละเดือน เพื่อการ
เรี ยนรู ้ระบบสุ ริยะจักรวาล มีความรู ้ความประทับใจ ความทรงจํา และประสบการณ์ เพิ่มขึ้นบน
พื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตสํานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
2) รู ปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบด้วย
(1) การท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่อ งเที่ยวไปยังแหล่ งท่อ งเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อ ชื่ นชมและเพลิ ดเพลิ นใน
สถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู ้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึ กต่อ การรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อ ม
โดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
(2) การท่อ งเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism)
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว เพือ่ ชมงานประเพณี ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้น ได้รับ
ความเพลิ ดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุ นทรี ยะศิลป์ เพื่อศึกษาความเชื่ อ การยอมรับนับถื อ การเคารพ
พิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู ้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการท่องเที่ยว
(3) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บา้ น ชนบทที่มีลกั ษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์
พิเศษมีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู ้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว
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3) รู ปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบ
ไปด้วย
(1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การไปท่องเที่ยวสถานที่
ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งวัฒนธรรม เพือ่ การพักผ่อนและเรี ยนรู ้วิธีการรักษาสุ ขภาพกายใจ
ได้รับความเพลิดเพลินและสุนทรี ยภาพ มีความรู ้ต่อการรักษาคุณค่าและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมี
จิตสํานึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อ
การจัดการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน โดยการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพนี้ บางแห่ งอาจมีการจัดรู ปแบบเป็ นการ
ท่องเที่ยวเพือ่ สุขภาพและความงาม (Health Beauty and Spa) อีกด้วย
(2) การท่องเที่ยวเพือ่ ทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) หมายถึง
การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู ้สัจธรรมแห่ งชีวิต
มีการฝึ กทําสมาธิเพื่อมี ประสบการณ์และความรู ้ใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
มีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย เช่น การทําอาหารไทย การนวดแผนไทย การรําไทย มวยไทย การช่างและงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงการบังคับช้างและเป็ นควาญช้าง เป็ นต้น
(3) การท่องเที่ยวศึกษากลุ่มชาติพนั ธุห์ รื อวัฒนธรรม (Ethnic Tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวเพือ่ เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูว่ ฒั นธรรมของชาวบ้าน วัฒนธรรมของชนกลุ่ม
น้อยหรื อชนเผาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หมู่บา้ นชาวไทยโซ่ ง หมู่บา้ นผูไ้ ทย หมู่บา้ นชาวกูย หมู่บา้ นชาว
กะเหรี่ ยงหมู่บา้ นชาวจีนฮ่อ เป็ นต้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู ้ใหม่เพิ่มขึ้นมีคุณค่าและ
คุณภาพชีวติ ที่ดีเพิม่ ขึ้นมีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
(4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
เล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดํานํ้า ตกปลา สนุ กเกอร์ กระดานโต้
คลื่น สกีน้ าํ เป็ นต้น เพื่อ ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุ กสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์
และความรู ้ใหม่เพิม่ ขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวติ ที่ดีเพิม่ ขึ้น มีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
(5) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลกั ษณะพิเศษ ที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวแล้วได้รับความ
สนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่
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(6) การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Homestay & Farmstay) หมายถึง
นักท่อ งเที่ยวกลุ่มที่ตอ้ งการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้อ งถิ่ นที่ไ ปเยือน เพื่อการเรี ยนรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น โดยมีจิตสํานึ กต่อการ
รักษาสิ่ งแวดล้อ มและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็ นการจัดการท่อ งเที่ยวอย่างมี ส่วนร่ วมของชุมชนใน
ท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน
(7) การท่องเที่ยวพํานักระยะยาว (Longstay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ ช้ชีวิตในบั้นปลาย
หลังเกษียณอายุจากการทํางานที่ตอ้ งการมาใช้ชีวติ ต่างแดนเป็ นหลัก เพื่อเพิ่มปั จจัยที่ห้าของชีวิตคือ
การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3–4 ครั้งต่อปี คราวละนาน ๆ อย่างน้อย 1
เดือน
(8) การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) หมายถึง การจัดนําเที่ยวให้
แก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า ของบริ ษ ัทที่ ประสบความสําเร็ จ ในการขายสิ น ค้า นั้น ๆ ตามเป้ าหมายหรื อ เกิ น
เป้ าหมาย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผูแ้ ทนบริ ษทั จําหน่ ายรถยนต์ ผูแ้ ทนบริ ษทั จําหน่ ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
ผูแ้ ทนบริ ษทั จําหน่ ายเครื่ องสําอางจากภูมิภาคหรื อจังหวัดต่าง ๆ ที่สามารถจําหน่ ายสิ นค้าประเภท
นั้นได้มากตามที่บริ ษทั ผูแ้ ทนจําหน่ ายในประเทศตั้งเป้ าหมายไว้ เป็ นการให้รางวัลและจัดนําเที่ยว
โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กบั ผูร้ ่ วมเดินทาง
เป็ นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่ 2–7 วัน เป็ นรายการนําเที่ยวชมสถานท่องที่ต่าง ๆ อาจเป็ นรายการ
นําเที่ยวแบบผสมผสาน หรื อรายการนําเที่ยวในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
(9) การท่อ งเที่ยวเพื่อการประชุ ม (MICE หมายถึ ง M=meeting/I= incentive/
C=conference/E=exhibition) เป็ นการจัดนําเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผูท้ ี่จดั ประชุม มีรายการจัดนํา
เที่ยวก่อนการประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการนําเที่ยวหลังการประชุม (Post-Tour) โดยมีการ
จัดรายการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่าง ๆ ไปทัว่ ประเทศ เพื่อบริ การให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโดยตรง
หรื อสําหรับผูท้ ี่ร่วมเดินทางกับผูป้ ระชุม (สามีหรื อภรรยา) อาจเป็ นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรื อ
รายการเที่ยวพักค้างแรม 2–4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริ การท่องเที่ยว
(10) การท่องเที่ยวแบบผสมผสานถือเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งที่ผจู ้ ดั การท่องเที่ยวคัด
สรรรู ปแบบสําหรับการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นํามารวมและจัดรายการนําเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2–7 วันหรื อ
มากกว่านั้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco-Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงในเกษตร
และประวัติศาสตร์ (Agro-Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและผจญภัย (Eco-Adventure
Travel) การท่องเที่ยวเชิงธรณี วทิ ยาและประวัติศาสตร์ (Geo-Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism) เป็ นต้น
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นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเที่ยงที่หลากหลาย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และ
รู ปแบบในการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลาย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของนักท่องเที่ยว
ตามรู ปแบบการดําเนินชีวติ ความต้องการ และความสนใจ รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิ จ และแนวโน้ม
ทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นว่าเป็ นอย่างไร

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เพือ่ ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจ
ซื้ อ สิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย โดยเป็ นการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ ข้อ มู ล เพื่อ
นําข้อมู ลมาวิเคราะห์ขอ้ มู ลในรู ปแบบเชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อ หาค่าสถิ ติต่าง
ๆ เพื่อ มาวิเคราะห์ผลการวิจยั ต่อ ไป โดยมี รายละเอียด ดังนี้
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
3.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.5 การทดสอบเครื่ องมือในการวิจยั
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 20 – 45 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่ งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญของสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้อ ย่างอิ สระ โดยผูม้ ีอายุ
20-45 ปี ตามข้อมูลสถิติประชากรของกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2557 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 24,800,770 คน
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
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3.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง
และเป็ นผูท้ ี่มีความถี่ในการท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้ง ต่อปี และที่สาํ คัญต้องเป็ นผูต้ ิดตามข่าวสาร
การท่องเที่ยวและต้องเป็ นผูท้ ี่ใช้สื่อออนไลน์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามหลัก
ทางสถิติดว้ ยการแปรผันตามกันระหว่างขนาดกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการ
สุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ สู ตรของ Yamane (1973, อ้างถึงใน พัชนี เชยจรรยา, 2558ข) โดยมี
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และความผิดพลาดจากการสุ่มตัวอย่างไม่เกินร้อยละ 5 มีสูตร ดังนี้
สูตรที่ใช้ คือ n = N
1+N(e)2
เมื่อ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
n
= ขนาดของประชากร
N
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
n

=
=

24,800,770
1+ (24,800,770) x (0.05)2
399.9

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 400 คน ซึ่ งเท่ากับผลที่ได้จากการแทนค่า
ในสูตร

3.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
การเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการ
สุ่ มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผูต้ อบแบบสอบ
ถามหลัก (Screening Questionnaire) ที่มีอายุ 20 – 45 ปี และเป็ นผูท้ ี่มีความถี่ในการท่องเที่ยวมากกว่า
3-4 ครั้ง ต่อปี เท่านั้นเนื่องจากผลงานวิจยั ของ ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) พบว่าพฤติกรรมท่องเที่ยว
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ของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการเดินทาง 3-4 ครั้งต่อปี ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้คาํ ถามคัดกรองพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในขั้นแรก และมีการใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยอาศัย
การแนะนําของผูท้ ี่ได้เก็บข้อมูลไปแล้วเพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์
บนเว็บไซต์ดา้ นการท่องเที่ยวและทําการแจกแบบสอบถามผ่านการส่งต่อทาง เฟซบุก๊ เนื่ องจากเป็ น
สื่ อออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมซึ่ งเห็นได้จากมีผใู ้ ช้จาํ นวนมาก และยังเป็ นแหล่งประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น เพจโรงแรม ที่พกั เพจรวบรวมตัว๋
เครื่ องบินโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งข่าวสารที่เป็ นแหล่งชุมชนออนไลน์
(Online Community) เช่น เว็บไซต์พนั ทิป ซึ่ งเป็ นข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ผใู ้ ช้ในออนไลน์ให้ความ
ไว้ว างใจเมื่ อ ต้อ งการข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วเพราะมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น จากผูใ้ ช้ที่
หลากหลายและและเฉพาะเจาะจงทั้งเชิงบวกเละเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูท้ ี่สนใจด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้ได้กลุ่ มตัวอย่างตามจํานวนที่ตอ้ งการผูว้ ิจยั จึงทําการ
แจกแบบสอบถามผ่าน เฟซบุก๊ (Facebook) และพันทิป (Pantip)

3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
เองโดยแบบสอบถามคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close Ended Question) จํานวน 1 ชุด โดยแต่ละชุด
ประกอบไปด้ว ยแบบสอบถามเพื่อ คัดเลื อ กกลุ่ มตัวอย่า งในการตอบแบบสอบถาม (Screening
Questionnaire) และแบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) ซึ่งมี 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและคําถามเพื่อการคัด
กรองผูต้ อบแบบสอบถาม(Screening Questionnaire) โดยเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ได้แก่ คําถามคัดกรองอายุ คําถามคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่ งต้องมีการท่องเที่ยวมากกว่า 3-4
ครั้งต่อปี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานการณ์การทํางาน โดยมีลกั ษณะคําถามที่มีหลาย
คําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามที่เกี่ยวข้องกับการวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ด้วยหัวข้อคําถามด้านการ
จัดสรร เวลาให้กบั กิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็ นคําถามแบบมาตรการการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert
Scale) มีลกั ษณะให้เลือกตอบตามความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามที่เกี่ยวข้องกับการวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ด้วยหัวข้อคําถามเกี่ยวกับ
ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามแบบมาตรการการประเมิน
ค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) มีลกั ษณะให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 4 เป็ นข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับการวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ ด้วยหัวคําถามในเรื่ อง
ความคิดเห็นต่อตนเองและผูอ้ ื่นของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นคําถามแบบมาตรการการประเมิน
ค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) มีลกั ษณะให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 5 เป็ นคําถามทีเ่ กี่ยวข้องกับ รู ปแบบในการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยเป็ นคําถามแบบมาตรการการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
1) ลักษณะการแสวงหาข้อมูล 2) ประเภทของข้อมูล 3) แหล่งข้อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ โดยมี
ลักษณะให้เลือกตอบตามความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 6 คําถามเกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่อง
เที่ยวชาวไทยโดยเป็ นคําถามแบบมาตรการการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) ซึ่งจะมีลกั ษณะ
ให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม

3.5 การทดสอบเครื่องมือในการวิจยั
สําหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เครื่ องมือ
ดังกล่าวไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ดังนี้
1) นําแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และลักษณะของภาษาที่ ใช้ โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการ
ตรวจแบบสอบถามทั้งหมดสามท่านเพื่อ ขอคํา แนะนําในการปรับปรุ ง แก้ไ ขให้ถู ก ต้อ งก่ อ นนํา
แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ ง และเพือ่ ให้แบบสอบถามมีความครอบคลุมในเนื้ อหามาก
ที่สุด โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบสอบถามโดยพิจารณาเป็ นรายข้อ
วิธีการพิจารณาแบบนี้ จะเรี ยกว่า การหาค่าประสิ ทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective
Congruence: IOC) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้

เมื่อ

IOC   R
N
IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหาสามารถกระทําโดย การนําแบบทดสอบไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาว่า ข้อคําถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่อย่างไร ถ้าหาก
มีความสอดคล้องผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็ น ‚+1‛ แต่ถา้ ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าข้อคําถามข้อนั้นไม่พบความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็ น ‚-1‛ และในกรณี ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคําถามข้อนั้นมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่ก็จะให้ค่าเป็ น ‚0‛ ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม

เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทาํ การประเมินความสอดคล้องในแต่ละประเด็น จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลเพื่อสรุ ปค่า IOC โดยคําถามจะมีความเที่ยงตรงเมื่อคะแนนในการประเมินมีค่าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไป แต่ถา้ หากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ซึ่ งถือว่าคําถามข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จะ ต้องตัด ข้อ คํา ถามนั้น ๆ ออกไปหรื อ ทําการปรับปรุ งข้อ คําถามข้อ นั้นขึ้นมาใหม่ ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องขอแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจ ยั ครั้ งนี้ มีค่า = 0.88 ซึ่ งถือ ว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2) นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดย
การนําแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try-Out) จํานวน 40 ชุด ซึ่ งคิดเป็ น 10% ของกลุ่มตัวอย่างกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน เพือ่ ดูความครอบคลุมของเนื้อหาความถูกต้องของภาษาและเพื่อ
ดูว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความเข้าใจถู กต้อ งและตรงกับความหมายของผูว้ ิจยั มากน้อ ยเพียงใด
มีความยากง่ายต่อ ความเข้าใจอย่างไร แล้วนําคําตอบที่ไ ด้มาหาค่าความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability)
โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2541)
หลังจากเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 40 ชุดแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลที่ได้ไปทดสอบค่าความเชื่อถือ
(Reliability) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คําถามเกี่ยวกับกิจกรรม มีความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.905 คําถามที่
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เกี่ยวข้องกับความสนใจมีความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.865 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นมีความน่ าเชื่อถือ
เท่ากับ 0.885 คําถามเกี่ยวกับรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีความน่ าเชื่อถือเท่ากับ 0.822 คําถามเกี่ยว
กับความตั้งใจซื้อมีความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.854 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ดี

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมดจํานวน 400 ชุด กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวชาวไทยผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี มีการใช้สื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต โดย
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ จะแจกผ่าน เฟซบุ๊ก (Facebook) และ พันทิป (Pantip) โดยการเก็บ
ข้อมูลครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 รวม
เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยนํามาประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

3.7 เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้ต้งั เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเป็ นแนวทาง ทั้งนี้ได้ปรับให้มีความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษาโดยยังคงการใช้
มาตราวัดแบบ Likert Scales ไว้ ดังนี้
1) การจัดสรรเวลาให้กบั กิจกรรมต่าง ๆ จะแบ่งคําตอบออกเป็ น 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ทําเป็ นประจํา
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ทําค่อนข้างบ่อย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ทําบ้างไม่ทาํ บ้าง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
นาน ๆ ครั้ง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่ทาํ เลย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
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2) ความสนใจและการจัดลําดับความสําคัญเรื่ องต่าง ๆ 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้คา่ คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
เฉย ๆ
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
3) ความคิดเห็นต่อสิ่งรอบตัวในประเด็นต่าง ๆ แบ่งคําตอบออกเป็ น 5 ระดับ และมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
เฉย ๆ
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
4) รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ แบ่งคําตอบออกเป็ น 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
มากที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
มาก
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
น้อย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
5) ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยว แบ่งคําตอบออกเป็ น 5 ระดับ และมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มากที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
มาก
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
น้อย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
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3.8 การประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทั้งหมดไปดําเนิ นการโดยลงรหัส
(Coding) และนําไปประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows โดยใช้รุ่น 17 จากสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เพือ่ ทําการวิเคราะห์ทางสถิติซ่ ึงมีรายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ตารางเพื่อแสดงจํานวนและร้อยละ
เพื่อ อธิ บายข้อ มู ลเกี่ ยวกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นคําถามเกี่ ยวกับลักษณะทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ สถานภาพสมรส รายได้ รวมถึงใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายตัวแปร กิจกรรม ความสนใจ รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์
และความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยว
2) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analasis) มีวตั ถุประสงค์ลดจํานวนตัวแปร (Data Reduction)
ด้วยการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ดว้ ยกัน โดยการสกัดปั จจัยการใช้วิธีองค์ประกอบหลัก
(Principal Component) ที่ค่า Eigenvalue มากกว่า 1 และการหมุนแกนปั จจัยแบบ Varimax เพื่อการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ มกิ จกรรม กลุ่ มความสนใจ กลุ่ ม ความคิ ดเห็ น เพื่อ จัดกลุ่ ม
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3) การวิเคราะห์อนุ มาน (Inferential Statistic Analysis) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ต้ งั เอาไว้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยการใช้ค่าสถิ ติ
สัมประสิทธิ์สมั พันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ‚รู ปแบบการดําเนินชีวติ รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย‛ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยการใช้แบบ
สอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยผูว้ ิจยั แบ่งผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 8 ตอน ดังนี้
4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลุ่มกิจกรรม
4.3 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลุ่มความสนใจ
4.4 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลุ่มความคิดเห็น
4.5 การจัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ
4.6 ระดับความสําคัญของตัวแปรรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์
4.7 ระดับความสําคัญของตัวแปรความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
4.8 ผลการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน

4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้ น
400 คน ประกอบด้วยข้อมูลทางด้าน เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ตามตารางที่ 4.1–4.6 ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

หญิง

273

68.3

ชาย

127

31.8

400

100

รวม

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นเพศหญิง จํานวน 273 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
68.3 และเพศชายชายจํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

20-25 ปี

170

42.5

26-30 ปี

174

43.5

31-40 ปี

50

12.5

41-45 ปี

6

1.5

400

100

รวม

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุด จํานวน 174 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือระหว่าง 20-25 ปี จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 และระหว่าง
31-40 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 และระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส

จานวน (คน)

ร้ อยละ

โสด

368

92.0

สมรส

32

8.0

400

100

รวม

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 368 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 92.0 รองลงมา คือสถานภาพสมรส จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
37
285
78
400

ร้ อยละ
9.3
71.3
19.5
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 285 คน
คิดเป็ นร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 และตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี จาํ นวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานการณ์การทํางาน
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
รับจ้างทัว่ ไป
ธุรกิจส่ วนตัว

รวม

จานวน (คน)
103
47
155
20
75

400

ร้ อยละ
25.8
11.8
38.8
5.0
18.8

100
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริ ษทั มากที่สุด จํานวน 155 คน คิด
เป็ นร้อยละ 38.8 รองลงมา คือนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 และอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 ตามลําดับ

4.2 ระดับความสาคัญของตัวแปรกลุ่มกิจกรรม
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยด้านกิจกรรม
ระดับความถี่
กิจกรรมทีเ่ ลือกทา

ไม่ทา
เลย

ชอบไปสถานที่ที่มี
ธรรมชาติที่สวยงาม
ชอบดูรูปภาพสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ
ที่สวยงาม เช่น ทะเล
อยูก่ บั ครอบครัว
วันหยุด
ท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยวเมื่อมีเวลาว่าง
ชอบค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มี
ธรรมชาติที่สวยงาม
ถ่ายรู ปธรรมชาติ

2
(0.5)
7
(1.8)

นาน ๆ ทาบ้ าง
ทา
ทาเป็ น
ครั้ง ไม่ทา ค่อนข้ าง ประจา
บ้ าง
บ่ อย
23
94
179
102
(5.8) (23.5) (44.8) (25.5)
25
94
171
103
(6.3) (23.5) (42.8) (25.8)

3
(0.8)
4
(1.0)

51
82
(12.8) (20.5)
51
96
(12.8) (24.0)

94
(42.5)
146
(36.5)

7
(1.8)

37
(9.3)

96
(24.0)

47
97
(11.8) (24.3)
45
122
(50.7) (23.8)

9
(2.3)
ค้นหาสถานที่
5
ท่องเที่ยวที่มีสิ่งอํานวย (1.3)
ความสะดวกครบครัน

x

S.D.

แปลความ

3.89

1.19

มาก

3.85

0.94

มาก

103
(23.5)
103
(28.5)

3.75

0.98

มาก

3.73

1.01

มาก

176
(44.0)

84
(21.0)

3.73

1.05

มาก

149
(37.3)
160
(0.5)

98
(24.5)
68
(0.00)

3.70

1.04

มาก

3.60

0.94

มาก
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ระดับความถี่
กิจกรรมทีเ่ ลือกทา

ชอบติดตามเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการจองตัว๋ ,
ที่พกั
ค้นหาโปรโมชัน่ ราคา
พิเศษ หรื อตัว๋ ราคาพิเศษ
ทํากิจกรรมที่สามารถทํา
ร่ วมกับคนในครอบครัว
พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว
ชอบค้นหาสถานที่แปลก
ใหม่ ที่เพิ่งมีการค้นพบ
มักไปสถานที่ ที่มีชื่อเสี ยง
ในอดีตและมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ไปสถานที่ที่มีชื่อเสี ยง และ
เป็ นกระแส
อ่านหนังสื อท่องเที่ยว หรื อ
หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดูรูปภาพในอดีต เช่น
รู ปภาพคนไทยสมัยก่อน
ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

ไม่ทา นาน ๆ ทาบ้ าง ทา
เลย
ครั้ง ไม่ทา ค่อนข้ า
บ้ าง งบ่ อย
19
63
106
118
(4.8) (15.8) (26.5) (29.5)

ทาเป็ น
ประจา

26
(6.5)
9
(2.3)
8
(2.0)

65
90
(16.3) (22.5)
73
109
(11.3) (30.5)
75
141
(18.8) (35.3)

23
(5.8)
11
(2.8)
23
(5.8)
38
(9.5)

x

S.D.

แปลความ

94
(23.5)

3.51

1.15

มาก

230
(32.5)
153
(40.0)
127
(31.8)

89
(22.3)
56
(17.0)
49
(12.3)

3.48

1.19

มาก

3.43

1.01

มาก

3.33

3.99

ปานกลาง

70
127
(17.5) (31.8)
74
144
(18.5) (36.0)

126
(31.5)
130
(32.5)

54
(13.5)
41
(10.3)

3.29

1.08

ปานกลาง

3.29

0.87

ปานกลาง

87
149
(21.8) (37.3)
110
119
(27.5) (29.8)

100
(25.0)
95
(23.8)

41
(10.3)
38
(9.5)

3.12

1.05

ปานกลาง

2.96

1.13

ปานกลาง

41
113
127
(10.3) (28.3) (31.8)
59
117 108
(14.8) (29.3) (27.0)

85
(21.3)
89
(22.3)

34
(8.5)
27
(6.8)

2.88

0.95

ปานกลาง

2.77

1.15

ปานกลาง
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การวิจยั ครั้งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดตัวแปรด้านกิจกรรม (Activities) จํานวนทั้งสิ้ น 17 ข้อ (A1-A17)
โดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุวา่ มีการจัดสรรเวลาให้กบั กิจกรรมต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
จากข้อมูลที่ได้ พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างจัดสรรเวลาให้มาก ได้แก่ ชอบไปสถานที่ที่มี
ธรรมชาติที่สวยงาม ทําค่อนข้างบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.89) ชอบดูรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่
สวยงาม เช่น ทะเล ทําค่อนข้างบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.85) และ อยูก่ บั ครอบครัววันหยุด ทําค่อนข้างบ่อย
(ค่าเฉลี่ย 3.75) เป็ นต้น
ในขณะที่กลุ่ม ตัวอย่างมีการจัดสรรเวลาน้อ ยตามกิจกรรมดังต่อ ไปนี้ การไปท่อ งเที่ย ว
ต่างประเทศ ทําบ้างไม่ทาํ บ้าง (ค่าเฉลี่ย 2.77) ดูรูปภาพในอดีต เช่นรู ปภาพคนไทยสมัยก่อน ทําบ้าง
ไม่ทาํ บ้าง (ค่าเฉลี่ย 2.88) อ่านหนังสือท่องเที่ยว หรื อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ทําบ้าง
ไม่ทาํ บ้าง (ค่าเฉลี่ย 2.96) เป็ นต้น

4.3 ระดับความสาคัญของตัวแปรกลุ่มความสนใจ
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของด้านความสนใจ
ระดับความคิดเห็น
ความสนใจ
ให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวเป็ นอันดับ
แรก
การเดินทางท่องเที่ยว
คือความสุ ข
มักดูขอ้ มูลใน
อินเทอร์เน็ตมีการ
เปรี ยบเทียบก่อน
ตัดสิ นใจซื้อ
ค้นหาข้อมูลสิ นค้าก่อน
ตัดสิ นใจซื้อ

ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้ วย
1
2
(0.3)
(0.5)

เฉย ๆ เห็น เห็นด้ วย
ด้ วย อย่างยิง่
26
173
198
(6.5) (43.3) (49.5)

x

S.D. แปลความ

4.41

0.66 มากที่สุด

1
(0.3)
5
(1.3)

8
(2.0)
4
(1.0)

47
168
(11.8) (42.0)
59
186
(14.8) (46.5)

176
(44.0)
146
(36.5)

4.27

0.77 มากที่สุด

4.16

0.80

มาก

3
(0.8)

6
(1.5)

62
186
(15.5) (46.5)

143
(35.8)

4.15

0.79

มาก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ความสนใจ

ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็น
อย่างยิง่
ด้ วย
ให้ความสําคัญกับการ
1
10
ดูแลรักษาทรัพยากร
(0.3)
(2.5)
สนใจสิ นค้าลดราคามี
4
11
โปรโมชัน่ พิเศษ
(1.0)
(2.8)
ชอบไปท่องเที่ยวกับ
0
3
ครอบครัว
(0.00)
(0.8)
เวลาว่างมักอยูก่ บั
2
3
ครอบครัว
(0.5)
(0.8)
การเดินทางท่องเที่ยวเป็ น
1
7
สิ่ งที่ท่านให้ความสําคัญ
(0.3)
(1.8)
สนใจแก้ปัญหา
4
12
สิ่ งแวดล้อม
(1.0)
(3.0)
ใช้เวลาว่างอยูก่ บั ตนเอง
3
21
(0.8)
(5.3)
ชอบสถานที่ที่มี Free
6
19
Wi-Fi
(1.5)
(4.8)
สนใจศิลปวัฒนธรรมที่
2
24
สวยงามที่สืบต่อกันมา
(0.5)
(6.0)
จากอดีต
ท่องเที่ยวในวันหยุด
3
22
(0.8)
(5.5)
ติดตามข่าวสารจากสื่ อ
3
17
ต่าง ๆ เสมอ
(0.8)
(4.3)
ติดตามคนที่มีชื่อเสี ยง
23
69
(5.8)
(17.3)
ชอบชุดไทย และมักใส่
44
49
เมื่อมีโอกาส
(11.0)
(12.3)

เฉย ๆ
58
(14.5)
70
(17.5)
82
(20.5)
87
(21.8)
92
(23.0)
76
(19.0)
93
(23.3)
121
(30.3)
96
(24.0)

เห็น เห็นด้ วย
ด้ วย อย่างยิง่
190
141
(47.5) (35.3)
184
131
(46.0) (32.8)
210
105
(52.5) (26.3)
208
100
(52.0) (25.0)
194
106
(48.5) (26.5)
212
96
(53.0) (24.0)
173
110
(43.3) (27.5)
146
108
(36.5) (27.0)
197
81
(49.3) (23.3)

111
(27.8)
112
(28.8)
176
(44.0)
162
(40.5)

177
(44.3)
202
(50.5)
98
(24.5)
103
(25.8)

87
(21.8)
66
(16.5)
34
(8.5)
42
(10.5)

x

S.D. แปลความ

4.15

0.77

มาก

4.07

0.84

มาก

4.04

0.71

มาก

4.00

0.74

มาก

3.99

0.77

มาก

3.96

0.80

มาก

3.92

0.88

มาก

3.83

0.93

มาก

3.83

0.84

มาก

3.81

0.86

มาก

3.78

0.80

มาก

3.13

0.99 ปานกลาง

3.13

1.11 ปานกลาง
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การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวแปรด้านความสนใจ (Interests) จํานวนทั้งสิ้ น 17 ข้อ
(I1-I17) โดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุวา่ ตนมีความสนใจและให้ความสําคัญกับตัวแปรเหล่านี้ มากน้อย
เพียงใด
จากข้อ มูล ที่ไ ด้ พบว่า สิ่ งที่กลุ่ มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุด คือ ให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก ซึ่งให้ความสนใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) การเดินทางท่องเที่ยวคือความสุ ข
ให้ความสนใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) มักดูขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ต มีการเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจ
ซื้อ ให้ความสนใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16)
ส่วนที่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยให้ความสนใจ ได้แก่ ติดตามคนที่มีชื่อเสี ยง ให้ความสนใจปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13) ชอบชุดไทยและมักใส่เมื่อมีโอกาส ให้ความสนใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13)

4.4 ระดับความสาคัญของตัวแปรกลุ่มความคิดเห็น
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของด้านความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ไม่ เห็นด้ วย
อย่างยิง่
ธรรมชาติคือทุกสิ่ งที่ทุก
3
คนต้องรักษา
(0.8)
เมืองไทยมีทรัพยากรการ
1
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
(0.3)
เรากําหนดการท่องเที่ยวใน
2
แบบของเราได้
(0.5)
การท่องเที่ยวคือการให้
3
รางวัลชีวิต
(0.8)
การลดราคา โปรโมชัน่
2
ส่ งผลต่อความต้องการการ (0.5)
ท่องเที่ยว
อินเทอร์เน็ตเป็ นสิ่ งสําคัญ
2
ในการศึกษาแหล่ง
(0.5)
ท่องเที่ยวในปัจจุบนั
ความคิดเห็น

ไม่เห็น
ด้ วย
5
(1.3)
3
(0.8)
2
(0.5)
3
(0.8)
4
(1.0)

เฉย ๆ เห็น เห็นด้ วย
ด้ วย อย่างยิง่
30
156
206
(7.5) (39.0) (51.5)
30
188
178
(7.5) (47.0) (44.5)
24
197
175
(6.0) (49.3) (43.8)
42
178
174
(10.5) (44.5) (43.5)
39
185
170
(9.8) (46.3) (42.5)

3
43
183
(0.8) (10.8) (45.8)

169
(42.3)

x

S.D. แปลความ

4.39

0.75 มากที่สุด

4.35

0.67 มากที่สุด

4.35

0.66 มากที่สุด

4.29

0.74 มากที่สุด

4.29

0.72 มากที่สุด

4.28

0.73 มากที่สุด
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ความสนใจ

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง่
งานศิลปะ สถาปัตยกรรม
2
และดนตรี ในอดีต คือสิ่ งที่ (0.5)
ควรรักษาไว้
การออกไปท่องเที่ยวคือ
4
ช่วงเวลาที่มีคุณค่า
(1.0)
ประเพณีไทยเป็ นสิ่ งที่
4
สวยงาม ที่คนรุ่ นใหม่ตอ้ ง (1.0)
อนุรักษ์ไว้ เช่น การรดนํ้า
ดําหัวผูใ้ หญ่ในวัน
สงกรานต์
คนไทยควรให้ความสําคัญ
2
และอนุรักษ์
(0.5)
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเทศไทยเป็ น
3
จุดมุ่งหมายในการ
(0.8)
ท่องเที่ยว
การซื้อสิ นค้าการท่องเที่ยว
3
บนอินเทอร์เน็ตเป็ นเรื่ อง
(0.8)
ปกติในปัจจุบนั
วัฒนธรรมตะวันตกส่ งผล
3
ต่อวัฒนธรรมไทย
(0.8)
การเมืองส่ งผลต่อการ
12
เดินทางท่องเที่ยว
(3.0)
ตราสิ นค้าเป็ นเรื่ องจําเป็ น
18
สําหรับท่าน
(4.5)
การท่องเที่ยวควรไป
25
สถานที่ที่มีชื่อเสี ยง
(6.3)
วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่
76
ต่างจากปัจจุบนั
(19.0)

S.D. แปลความ

ไม่เห็น เฉย ๆ เห็น
ด้ วย
ด้ วย
4
40
192
(1.0) (10.0) (48.0)

เห็นด้ วย x
อย่างยิง่
162
4.27
(40.5)

2
43
(0.5) (10.8)
7
46
(1.8) (11.5)

186
(46.5)
172
(43.0)

165
(41.3)
171
(42.8)

4.26

0.75 มากที่สุด

4.25

0.80 มากที่สุด

5
57
189
(01.3) (14.3) (47.3)

147
(36.8)

4.19

0.76

มาก

4
60
219
(1.0) (15.0) (54.8)

114
(28.5)

4.09

0.73

มาก

7
84
188
(1.8) (21.0) (47.0)

118
(29.5)

4.03

0.80

มาก

9
(2.3)
22
(5.5)
38
(9.5)
61
(15.3)
146
(36.5)

88
(22.0)
95
(23.8)
46
(11.5)
32
(8.0)
20
(5.0)

3.98

0.74

มาก

3.75

0.98

มาก

3.34

0.96 ปานกลาง

3.12

0.97 ปานกลาง

2.53

1.14

68
(17.0)
114
(28.5)
179
(44.8)
188
(47.0)
87
(21.8)

232
(58.0)
157
(39.3)
119
(29.8)
94
(23.5)
71
(17.8)

0.72 มากที่สุด

น้อย
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การวิจยั ครั้งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดตัวแปรด้านความคิดเห็น (Opinions) จํานวนทั้งสิ้นจํานวน 17 ข้อ
(O1-O17) โดยการให้กลุ่มตัวอย่างระบุวา่ ตนมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ มากน้อยเพียงใด
จากข้อมูลที่ได้ พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ ธรรมชาติคือสิ่ งที่ทุกคน
ต้องรักษา มีความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.39) เรากําหนดการท่องเที่ยวในแบบของเรา
ได้ มีความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.35) เมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
มีความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.35)
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยเห็นด้วย คือ วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปั จจุบนั
มีความคิดเห็น รู ้สึกไม่เห็ นด้วย (ค่าเฉลี่ย 2.53) การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีชื่อ เสี ยง มีความ
คิดเห็น รู ้สึกเฉย ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.12) ตราสินค้าเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับท่าน มีความคิดเห็น รู ้สึกเฉย ๆ
(ค่าเฉลี่ย 3.34)

4.5 การจัดกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวติ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยนํากลุ่มกิจกรรม (A) กลุ่มความสนใจ (I) และกลุ่มความคิดเห็น
(O) มาวิเคราะห์ โดยการสกัดปั จจัย และหมุนปั จจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการ
ดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถจัดกลุ่มได้ท้งั หมด 5 กลุ่มดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบสุขนิยม
กลุ่ ม นี้ เป็ นกลุ่ มที่ รัก การท่อ งเที่ย วอย่า งแท้จริ ง สนใจการท่ อ งเที่ย วทุ กรู ปแบบและให้
ความสําคัญกับการท่องเที่ยว โดยคิดว่าการท่องเที่ยวคือการให้การให้รางวัลชีวิต และคือความสุ ข
ของชีวติ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวมาเป็ นอันดับแรกด้วย คนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่ มีความคิดที่เปิ ดกว้าง พร้อมยอมรับสิ่งใหม่ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ ดู โปรโมชั่น โรงแรมและตัว๋ เครื่ อ งบิน มักมี การเปรี ยบเทีย บก่ อ นตัวสิ น ใจซื้ อ มักเลื อ ก
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย และกํา หนดการเดิ น ทางการท่ อ งเที่ ย วด้ว ยตนเอง โดยใส่ ใ จรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมที่สืบมาจากคนรุ่ นก่อน
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ตารางที่ 4.9 แสดงปั จจัยกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ สุขนิยม
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวติ สุ ขนิยม
การเดินทางท่องเที่ยวคือความสุ ข
การท่องเที่ยวคือการให้รางวัลชีวิต
เรากําหนดการท่องเที่ยวในแบบของเราได้
การออกไปท่องเที่ยวคือช่วงเวลาที่มีคุณค่า
มักดูขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ต มีการเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจซื้อ
ชอบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
เมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
การเดินทางท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งที่ท่านให้ความสําคัญ
ชอบไปสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
คนไทยควรให้ความสําคัญ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเพณีไทยเป็ นสิ่ งที่สวยงาม ที่คนรุ่ นต้องอนุรักษ์ไว้ เช่น การรดนํ้าดํา
หัวผูใ้ หญ่ในวันสงกรานต์
ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อมีเวลาว่าง
ธรรมชาติคือทุกสิ่ งที่ทุกคนต้องรักษา
ติดตามข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ เสมอ
ประเทศไทยเป็ นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว
อินเทอร์เน็ตเป็ นสิ่ งสําคัญในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบนั
การลดราคา โปรโมชัน่ ส่ งผลต่อความต้องการการท่องเที่ยว
ชอบค้นหาสถานที่แปลกใหม่ ที่เพิ่งมีการค้นพบ
ค้นหาโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ ราคาพิเศษ
งานศิลปะ สถาปัตยกรรม และดนตรี ในอดีต คือสิ่ งที่ควรรักษาไว้
ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก
สนใจแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ค้นหาข้อมูลสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจซื้อ
ไปสถานที่ที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นกระแส
มักไปสถานที่ ที่มีชื่อเสี ยงในอดีตและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
สนใจศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามที่สืบต่อกันมาจากอดีต
ท่องเที่ยวในวันหยุด
อ่านหนังสื อท่องเที่ยว หรื อหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว
ชอบดูรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ทะเล

Factor Loading
0.681
0.667
0.637
0.631
0.619
0.616
0.601
0.589
0.585
0.580
0.572
0.566
0.561
0.560
0.557
0.553
0.552
0.552
0.550
0.550
0.543
0.533
0.530
0.516
0.507
0.500
0.500
0.488
0.486
0.476
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวติ สุ ขนิยม
ถ่ายรู ปธรรมชาติ
วัฒนธรรมตะวันตกส่ งผลต่อวัฒนธรรมไทย
การซื้อสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบนอินเทอร์เน็ตเป็ นเรื่ องปกติ
ในปัจจุบนั
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ใช้เวลาว่างอยูก่ บั ตนเอง
ชอบสถานที่ที่มี Free Wi-Fi
การเมืองส่ งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว

Factor Loading
0.473
0.472
0.432
0.430
0.371
0.369
0.353

กลุ่มที่ 2 กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบทันเทคโนโลยี
กลุ่มนี้มกั เลือกติดตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เป็ นกลุ่มที่สนใจการเปิ ดรับข่าวสารและติดตามข่าวสารตลอดเวลา โดยข้อมูลที่
สนใจมักเป็ นประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่เคยไปมาแล้ว มักเป็ นสมาชิ ก
ของกลุ่มการท่องเที่ยว เพือ่ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
ก่อนมีการตัดสินใจซื้อ โดยคนกลุ่มนี้มกั เลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มักไปด้วยตนเอง เป็ นกลุ่มที่
รักอิสระในการดําเนินชีวติ ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง ติดตามข่าวสารจากหลายทาง
เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ และเพือ่ ติดตามข่าวสารที่ตนต้องการ
ตารางที่ 4.10 แสดงปั จจัยกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ ทันเทคโนโลยี
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวติ ทันเทคโนโลยี
ชอบติดตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจองตัว๋ , ที่พกั
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

Factor Loading
0.531
0.520
0.473
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบตามกระแสนิยม
คนกลุ่ มนี้ ชอบให้ตนเป็ นที่สนใจ ชอบบ่งบอกสถานะทางสังคมและมักตามกระแสนิ ยม
มักเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็ นกระแสนิยม คํานึงถึงตราสินค้าเป็ นหลัก เพื่อที่จะบ่งบอก
สถานะของตนว่าสถานที่น้ ีตนไปมาแล้ว ซึ่งจะเลือกสินค้าหรื อที่พกั ที่มีตราสินค้า โด่งดัง เป็ นที่รู้จกั
โดยเลือกติดตามผูท้ ี่มีชื่อเสียง และสนใจสินค้าโปรโมชัน่ สินค้าราคาพิเศษ
ตารางที่ 4.11 แสดงปั จจัยกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ ตามกระแสนิยม
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวติ ตามกระแสนิยม
สนใจสิ นค้าลดราคา มีโปรโมชัน่ พิเศษ
การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีชื่อเสี ยง
ตราสิ นค้าเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับท่าน
ติดตามคนที่มีชื่อเสี ยง

Factor Loading
0.447
0.439
0.425
0.348

กลุ่มที่ 4 กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบรักครอบครัว
กลุ่มนี้ ให้ความสําคัญกับครอบครัว ทําให้กิจกรรมที่เลือกมักสามารถทํากับครอบครัวได้
เมื่อมีเวลาว่างมักเลือกอยูก่ บั ครอบครัว หรื อเมื่อมีวนั หยุด ก็เลือกไปท่องเที่ยวกับครอบครัว
ตารางที่ 4.12 แสดงปั จจัยกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวติ รักครอบครัว
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวติ รักครอบครัว
มักเวลาว่างอยูก่ บั ครอบครัว
ทํากิจกรรมที่สามารถทําร่ วมกับคนในครอบครัว
ชอบไปท่องเที่ยวกับครอบครัว
อยูก่ บั ครอบครัววันหยุด

Factor Loading
0.648
0.620
0.603
0.599

กลุ่มที่ 5 กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบอนุรักษ์วฒั นธรรม
กลุ่ ม นี้ สนใจอารยธรรมเก่ า แก่ ที่ มี ม าแต่ โ บราณ และให้ ค วามสํา คัญ กับ การอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ชอบสะสมชุดไทยและใส่เมื่อมีโอกาส เพือ่ สะท้อนถึงความเป็ นไทยและอยาก
ให้คนอื่นอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหมือนตน ชอบของเก่า ชอบดูรูปเก่า ๆ ที่แสดงถึงความรุ่ งเรื อ ง
ของศิลปวัฒนธรรมที่รุ่งเรื องในสมัยก่อน
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ตารางที่ 4.13 แสดงปั จจัยกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ อนุรักษ์วฒั นธรรม
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวติ อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปัจจุบนั
ชอบชุดไทย และมักใส่ เมื่อมีโอกาส
ดูรูปภาพในอดีต เช่น รู ปภาพคนไทยสมัยก่อน

Factor Loading
0.506
0.433
0.362

4.6 ระดับความสาคัญของรูปแบบการใช้ สื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของแหล่งข้อมูลในการแสวงหาข้อมูลผ่าน
สื่อออนไลน์
ระดับการใช้ งาน
แหล่งข้ อมูล
เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
เว็บไซต์ที่รีวิว
ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว
การค้นหาจากเสิ ร์ช
เอนจิน
สอบถามจากบุคคลที่
รู้จกั หรื อ ผูท้ มี่ ี
ประสบการณ์
เว็บไซต์ซ้ือขายสิ นค้า
และบริ การด้านการ
ท่องเที่ยว

น้ อย
ทีส่ ุ ด
7
(1.8)
6
(1.5)

น้ อย
9
(2.3)
20
(5)

ปาน มาก
กลาง
75
131
(18.8) (32.8)
83
136
(20.3) (34.0)

มาก
ทีส่ ุ ด
178
(44.5)
155
(38.8)

10
(2.5)
4
(1.0)

34
(8.5)
31
(7.8)

103
(25.8)
124
(31.0)

114
(28.5)
158
(39.5)

139
(34.8)

18
(4.5)

47
114
(11.8) (28.5)

114
(28.5)

107
(26.8)

83
(20.8)

x

S.D.

แปลความ

4.16

0.93

มาก

4.04

0.97

มาก

3.85

1.07

มาก

3.71

0.91

มาก

3.61

1.13

มาก
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ระดับการใช้ งาน
แหล่งข้ อมูล
บล็อกเกอร์ ดา้ นการ
ท่องเที่ยว
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว
โดยตรง

น้ อย
ทีส่ ุ ด
12
(3.0)
42
(10.5)

น้ อย

ปาน มาก
กลาง
45
119
146
(11.3) (29.8) (36.5)
86
143
75
(21.5) (35.8) (18.8)

มาก
ทีส่ ุ ด
78
(19.5)
54
(13.5)

x

S.D.

แปลความ

3.58

1.02

มาก

3.03

1.17

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก,
ทวิตเตอร์ ในการแสวงหาข้อมูลมากที่สุด โดยอยูท่ ี่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) รองลงมา ได้แ ก่
เว็บไซต์ที่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น พันทิป, ทริ ปแอดไวเซอร์ , อี ดี ที ไกด์ โดย
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) และ เลือกการค้นหาจากเสิ ร์ชเอนจิน โดยสื บค้นคําที่ตนต้องการ
ค้นหา อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีป ระสบการณ์ เช่น ญาติ
เพื่อ น หรื อ ผูท้ ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.71) อยูใ่ นระดับมาก
และ บล็อกเกอร์ ดา้ นการท่อ งเที่ยว มักรี วิวสถานที่ท่อ งเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ (ค่าเฉลี่ย
3.58) อยูใ่ นระดับมาก
แหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวชาวไทย เลือกแสวงหาข้อมูลน้อ ยที่สุดคือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ ง
กับการท่อ งเที่ยวโดยตรง เช่น www.tourismthailand.org (ค่าเฉลี่ย 3.03) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพือ่ แสวงหา
ข้อมูล
ระดับความถี่
ความถี่

น้ อยที่สุด
(1 ครั้งต่ อ
สั ปดาห์ )

น้ อย
(2 ครั้งต่ อ
สั ปดาห์ )

ปานกลาง
(3-4ครั้งต่ อ
สั ปดาห์ )

มาก
(5-6ครั้งต่ อ
สั ปดาห์ )

มากที่สุด
(ทุกวัน)

ความถี่ในการใช้
สื่ อออนไลน์

74
(18.5)

96
(24.0)

119
(29.8)

47
(11.8)

64
(16.0)

x

S.D.

แปลความ

2.83

1.31

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.15 พบ ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อแสวงหา
ข้อ มู ลด้านการท่อ งเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง คือ มี การใช้สื่อ ออนไลน์ 3-4 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์
(ค่าเฉลี่ย 2.83) คิดเป็ นร้อยละ 29.8 รองลงมาคือมีการใช้สื่อออนไลน์ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 24.0)
ต่อไปคือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 18.5) ใช้งานทุกวัน (ร้อยละ 16.0) ตามลําดับ และ 5-6 ครั้งต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 11.8 ตามลําดับ)
ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการใช้งานต่อครั้ง
ระดับระยะเวลาในการใช้ งานต่อครั้ง
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการใช้
งานต่อครั้ง

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

(น้ อยกว่ า 1
ชั่วโมง)

(1 ชั่วโมง)

63
(15.8)

ปาน
กลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

(3 ชั่วโมง)

(ทุกวัน)

x

S.D. แปลความ

2.90

1.33 ปานกลาง

(2 ชั่วโมง)

111
(27.8)

106
(26.5)

45
(11.3)

75
(18.8)

จากตารางที่ 4.16 พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยใช้ระยะเวลาในการใช้งานสื่ อออนไลน์ต่อ
ครั้งอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการใช้สื่อออนไลน์ 1 ชั่งโมงต่อครั้ง (ค่าเฉลี่ย 2.90) คิดเป็ นร้อยละ
27.8 รองลง มาคือ ใช้สื่อออนไลน์ 2 ชัว่ โมงต่อครั้ง (ร้อยละ 26.5) ต่อมาคือใช้งานทุกวัน (ร้อยละ
18.8) น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง (ร้อยละ 15.8) และ ใช้งาน 3 ชัว่ โมงต่อ 1 ครั้ง (ร้อยละ 11.8)
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูล
ระดับวัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้ อมูล
วัตถุประสงค์

น้ อย
ทีส่ ุ ด
ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ
2
วิธีการเดินทางท่องเที่ยว
(0.5)
3
เพื่อทราบรี วิวของผูท้ ี่เคยไป
(0.8)
4
การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั
(1.0)
กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่
4
ท่องเที่ยว
(1.0)
ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่
5
สําหรับการท่องเที่ยว
(1.3)
สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น
8
ร้านอาหาร สปา
(2.0)

น้ อย
4
(1.0)
13
(3.3)
12
(3.0)
21
(5.3)
19
(4.8)
21
(5.3)

ปาน
กลาง
72
(18.8)
61
(15.3)
67
(16.8)
93
(23.3)
107
(26.8)
127
(31.8)

มาก
184
(46.0)
181
(45.3)
192
(48.0)
177
(44.3)
160
(40.0)
165
(41.3)

มาก
ทีส่ ุ ด
138
(34.5)
142
(35.5)
125
(31.3)
105
(26.6)
109
(27.3)
79
(19.8)

x

S.D. แปลความ

4.13

0.77

มาก

4.12

0.83

มาก

4.06

0.83

มาก

3.90

0.89

มาก

3.87

0.91

มาก

3.71

0.91

มาก

จากตารางที่ 4.17 พบว่า วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย คือ เพื่อทราบเส้นทาง ยานพาหนะ และวิธีการเดิ นทางท่องเที่ยว มากที่สุด ซึ่ งอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือเพือ่ ทราบรี วิวของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) และ เพือ่ การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06)
วัตถุประสงค์ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกแสวงหาข้อมูลจากสื่ อ ออนไลน์น้อยที่สุดคือ การ
แสวงหาข้อ มู ล เพื่อ ทราบสิ่ ง อํา นวยความสะดวก เช่ น ร้ า นอาหาร สปา ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมาคือทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) และกิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับ
รถ เอทีว,ี ล่องแก่ง อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89)
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4.8 ระดับความสาคัญของความตั้งใจซื้อสิ นค้ าและบริการด้ านการท่ องเทีย่ ว
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้าน
การท่องเที่ยว
ระดับความตั้งใจซื้อ
ความตั้งใจซื้อ

ตั้งใจ
ตั้งใจ
ซื้อน้ อย ซือ้
ที่สุด
น้ อย

เมื่อฉันชื่นชอบสถานที่
5
ท่องเที่ยวใดฉันตั้งใจแนะนํา (1.3)
ผูอ้ ื่นให้ไปตามฉัน
ความตั้งใจซื้อ เมื่อมี
10
โปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต
(2.5)
ความตั้งใจซื้อตามที่มีการ
9
แนะนําทางอินเทอร์เน็ตอีก
(2.3)
ครั้งในอนาคต
ความตั้งใจซื้อ ตามที่มีการ
12
แนะนําบนอินเทอร์เน็ต
(3.0)
ฉันตั้งใจซื้อ อย่างแน่นอนใน 11
ปี นี้ตามที่มีการแนะนําบน
(2.8)
อินเทอร์เน็ต
ตั้งใจรี วิวสถานที่ท่องเที่ยวที่
50
ฉันได้ไปมาบนอินเทอร์เน็ต (12.5)

ตั้งใจซื้อ
ปาน
กลาง

ตั้งใจ
มาก

ตั้งใจมาก
ที่สุด

x

S.D. แปลความ

26
(6.5)

119
(29.8)

164
(41.0)

86
(21.5)

3.75

0.91

มาก

27
(6.8)
32
(8.0)

145
(36.3)
161
(40.3)

142
(35.5)
152
(38.0)

76
(19.0)
46
(11.5)

3.62

0.95

มาก

3.48

0.88

มาก

38
176
127
(9.5) (44.0) (31.8)
41
167
144
(10.3) (41.8) (36.0)

47
(11.8)
37
(9.3)

3.40

0.92 ปานกลาง

3.39

0.89 ปานกลาง

60
131
(15.0) (32.8)

50
(12.5)

3.12

1.19 ปานกลาง

109
(27.3)

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย คือ เมื่ อ ชื่ นชอบสถานที่ท่อ งเที่ยวใดก็ จะตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่ นให้ไ ปตาม อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.75) รองลงมาคือ มีความตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั เมื่อมีโปรโมชัน่ บน
อินเทอร์ เน็ ต อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) และความตั้งใจซื้ อสิ นค้าทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั
ตามที่มีการแนะนําทางอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ในอนาคต อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.48)
ความตั้งใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยว ที่มีความตั้งใจซื้ อน้อยที่สุดคือ เมื่อฉันไปท่องเที่ยว
ฉันตั้งใจรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันได้ไปมาบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 3.12) อยูใ่ นระดับปานกลาง
รองลงมาคือ ฉันตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั อย่างแน่ นอนในปี นี้ ตามที่มีการแนะนํา
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บนอินเทอร์เน็ ต (ค่าเฉลี่ย 3.39) อยูใ่ นระดับปานกลาง และความตั้งใจซื้ อสิ นค้าทางการท่องเที่ยว
เช่น ที่พกั ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 3.40) อยูใ่ นระดับปานกลาง

4.9 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์
ตารางที่ 4.19 ค่าประสิทธิ์สมั พันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับรู ปแบบการใช้
สื่อออนไลน์
รูปแบบการดาเนินชีวติ
กลุ่มสุ ขนิยม
กลุ่มทันเทคโนโลยี
กลุ่มตามกระแสนิยม
กลุ่มรักครอบครัว
กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม

รูปแบบการใช้ สื่อออนไลน์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสําคัญ
0.645***
0.000
0.439***
0.000
0.361***
0.000
0.158***
0.000
0.201***
0.000

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผูว้ จิ ยั ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างกลุ่ม
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ซ่ ึงประกอบไปด้วย
แหล่งข้อมูล ระยะเวลาในการแสวงหาข้อมู ล ความถี่ ในการแสวงหาข้อมูล และ วัตถุ ประสงค์ใน
การแสวงหาข้อมูลพบว่า กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์ กับ
รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
โดยกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ รู ปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว
และ กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม
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ตารางที่ 4.20 ค่าประสิทธิ์สมั พันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับแหล่งข้อมูลการใช้
สื่อออนไลน์
แหล่งข้ อมูล
เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
กับการ
ท่องเที่ยว
โดยตรง

เครื อข่าย
สังคม
ออนไลน์

สอบถาม
จากบุคคลที่
รู ้จกั

การค้นหา
จาก เสิ ร์
ชเอนจิน

เว็บไซต์ที่
รี ววิ
ประสบการณ์
การท่องเที่ยว

เว็บไซต์ซ้ือ
ขายสิ นค้า
และบริ การ
ด้านการ
ท่องเที่ยว

บล็อกเกอร์
ด้านการ
ท่องเที่ยว

สุ ขนิยม
ทันเทคโนโลยี
ตามกระแส
นิยม
รักครอบครัว

.374***
.347***
.339***

.456***
.184***
.185***

.430***
.205***
.156***

.374***
.181***
.123***

.431***
.197***
.182***

.458***
.416***
.266***

.454***
.322***
.300***

.181***

.143**

.151**

.041

.032

.055

.040

อนุรักษ์
วัฒนธรรม

.260***

.057

.181***

-.067

.048

.074

.225***

กลุ่ม

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.20 พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์
กับแหล่งข้อมูลในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์แต่ละรู ปแบบต่อไปนี้
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบสุ ขนิ ยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ แหล่งข้อมูลในการ
แสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์ 7 แบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนี้ 1) เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ ี่เคย
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมาก่อน 4) การค้นหาจาก เสิ ร์จเอนจิน โดยการสื บค้นคําที่
ตนต้องการค้นหา 5) เว็บไซต์ที่รีววิ เกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น ทริ ปแอดไวเซอร์ , อี ดี
ที ไกด์ 6) เว็บไซต์ซ้ือขายสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า, บุค๊ กิ้งดอทคอม 7) บล็อก
เกอร์ดา้ นการท่องเที่ยว มักรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ
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กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ ทันเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ แหล่งข้อมูลในการ
แสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์ 7 แบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนี้ 1) เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีป ระสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ ี่เคย
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมาก่อน 4) การค้นหาจาก เสิ ร์จเอนจิน โดยการสื บค้นคําที่
ตนต้องการค้นหา 5) เว็บไซต์ที่รีวิวประสบการณ์การท่อ งเที่ยว เช่น ทริ ปแอดไวเซอร์ , อี ดี ที
ไกด์ 6) เว็บไซต์ซ้ื อขายสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า, บุ๊คกิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พี
เดีย 7) บล็อกเกอร์ดา้ นการท่องเที่ยว มักรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบตามกระแสนิยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ แหล่งข้อมูล
ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท้งั หมด 7 แบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนี้
1) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ
เพื่อ น ผูท้ ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมาก่อ น 4) การค้นหาจาก เสิ ร์จเอนจิน โดย
สืบค้นคําที่ตนต้องการค้นหา 5) เว็บไซต์ที่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พันทิป 6) เว็บไซต์
ซื้ อขายสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า, บุ๊คกิ้งดอทคอม 7) บล็อกเกอร์ ด้านการ
ท่องเที่ยว มักรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบรักครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ แหล่งข้อมูลใน
การแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 3 แบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนี้ 1) เว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org 2) เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ 3) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีป ระสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ ี่เคย
ท่อ งเที่ ยวในสถานที่ ที่ท่ านต้อ งการไปมาก่ อ นและไม่ พบความสัม พัน ธ์กับแหล่ ง ข้อ มู ล ในการ
แสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท้งั หมด 4 แบบ ดังนี้ 1) การค้นหาจาก เสิร์จเอนจิน โดยสื บค้นคําที่ตน
ต้องการค้นหา 2) เว็บไซต์ที่รีววิ ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พันทิป 3) เว็บไซต์ซ้ือขายสินค้าและ
บริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า, บุค๊ กิ้งดอทคอม 4) บล็อกเกอร์ ดา้ นการท่องเที่ยว โดยมักรี วิว
สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบอนุ รักษ์วฒั นธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ แหล่ง
ข้อ มูล ในการแสวงหาข้อ มู ลผ่านสื่ อ ออนไลน์ท้ งั หมด 3 แบบอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.001 ดังนี้ 1) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org
2) บล็อกเกอร์ดา้ นการท่องเที่ยว มักรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ 3) สอบถามจาก
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บุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ เพือ่ น ผูท้ ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมา
ก่อน
และไม่พบความสัมพันธ์กบั แหล่ งข้อมู ลในการแสวงหาข้อมู ลผ่านสื่ อออนไลน์ท้ งั หมด
4 แบบ ดังนี้ 1) การค้นหาจาก เสิ ร์ชเอนจินโดยการสื บค้นคําที่ตนต้องการค้นหา 2) เว็บไซต์ที่รีวิว
ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พันทิป, ทริ ปแอดไวเซอร์ , อี ดี ที ไกด์ 3) เว็บไซต์ที่ซ้ื อขายสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า, บุ๊คกิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย 4) เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุก๊ , ทวิตเตอร์
ตารางที่ 4.21 ค่าประสิทธิ์สมั พันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับระยะเวลาและความถี่
ในการใช้สื่อออนไลน์
รูปแบบการดาเนินชีวติ
กลุ่มสุ ขนิยม
กลุ่มทันเทคโนโลยี
กลุ่มตามกระแสนิยม
กลุ่มรักครอบครัว
กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม

ความถี่
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสําคัญ
.354***
.000
.394***
.000
.188***
.000
.066
.186
.254***
.000

ระยะเวลา
ค่าสหสัมพันธ์ ระดับนัยสําคัญ
.189***
.000
.201***
.000
.154**
.002
.039
.442
.182***
.000

หมายเหตุ: **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.21 พบว่า รู ปดําเนิ นชีวิตของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย กลุ่ มสุ ขนิ ยม กลุ่ม ทัน
เทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม และกลุ่มอนุ รักษ์วฒั นธรรม มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้
สื่ อ ออนไลน์อ ย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.001 ตรงกันข้า มกับ กลุ่ ม รัก ครอบครั วที่ไ ม่ พ บ
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ และพบว่า รู ปดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี และกลุ่มอนุ รักษ์วฒั นธรรม มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการ
ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และพบความสัมพันธ์กบั กลุ่มตามกระแสนิ ยม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตรงกันข้ามกับกลุ่ม รักครอบครัวที่ไม่พบความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์
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ตารางที่ 4.22 ค่าประสิทธิ์สมั พันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับวัตถุประสงค์ใน
การแสวงหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้ อมูล
กลุ่ม

ทราบ
การ
แพ็กเกจ และ เปรี ยบเทียบ
โปรโมชัน่
ราคาที่พกั
สําหรับการ
ท่องเที่ยว

เพื่อทราบรี ววิ สิ่ งอํานวยความ กิจกรรมที่น่าสนใจ ทราบเส้นทาง
ของผูท้ ี่เคยไป สะดวก เช่น ในสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ
สถานที่ที่ท่าน ร้านอาหาร เช่น กิจกรรมดํานํ้า วิธีการเดินทาง
ต้องการจะไป
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

สุ ขนิยม
ทันเทคโนโลยี
ตามกระแสนิยม

.428***
.283***
.191***

.425***
.271***
.160***

.384***
.170***
.159***

.248***
.133***
.424***

.401***
.215***
.224***

.337***
.184***
.041

รักครอบครัว

.107*

.093

.095

.147**

.131**

.085

อนุรักษ์
วัฒนธรรม

.023

.023

-.009

.139**

.196***

.028

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.22 พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบสุ ขนิ ยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 6 แบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ดังนี้ 1) ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบราคาที่
พัก 3) เพื่อทราบรี วิวของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) สิ่ งอํานวยความสะดวก
เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม
ดํานํ้า, ขับรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง 6) ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบทันเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ วัตถุประสงค์
ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 6 แบบอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ดังนี้ 1) ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบ
ราคาที่พกั 3) เพือ่ ทราบรี ววิ ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) สิ่ งอํานวยความ
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สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้า นขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่า สนใจในสถานที่ท่อ งเที่ย ว
เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง 6) ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบตามกระแสนิยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ วัตถุประสงค์
ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์ แบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนี้ 1) ทราบ
แพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรี วิวของผู ้
ที่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้าน
ขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีวี, ล่อง
แก่ง
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์เพื่อทราบ
เส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบรักครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ วัตถุประสงค์ใน
การแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อ ออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 คือ 1) สิ่ งอํานวยความ
สะดวก เช่น ร้า นอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก 2) กิจ กรรมที่น่ าสนใจในสถานที่ท่อ งเที่ย ว
เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง
และพบความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ การแสวงหาข้อมูล
เพือ่ ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 3 แบบ คือ
1) การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั 2) เพือ่ ทราบรี ววิ ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว
3) ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบอนุ รักษ์วฒั นธรรม มีความสัม พันธ์ทางบวกกับแสวงหา
ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เพื่อทราบกิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้า, การ
ขับรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
และพบว่ามีความสัมพันธ์กบั การแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เพือ่ ทราบสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แต่ไม่พบความสัมพันธ์ในการแสวงหาข้อมูล 4 แบบ คือ 1) ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่
สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรี วิวของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่าน
ต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
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สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
ตารางที่ 4.23 ค่าประสิทธิ์สมั พันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับความตั้งใจซื้อสินค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยว
รูปแบบการดาเนินชีวติ
กลุ่มสุ ขนิยม
กลุ่มทันเทคโนโลยี
กลุ่มตามกระแสนิยม
กลุ่มรักครอบครัว
กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม

ความตั้งใจซื้อ
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสําคัญ
0.417***
0.001
0.348***
0.001
0.388***
0.001
0.142***
0.001
0.211***
0.001

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผูว้ จิ ยั ทดสอบสมมติฐาน ด้วยการหาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างกลุ่ม
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับความตั้งใจซื้ อสิ นค้าด้านการท่องเที่ยว พบว่า
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้ ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ โดยกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าด้านการท่อ งเที่ยว ได้แก่ กลุ่มสุ ขนิ ยม กลุ่ มทัน
เทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม
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ตารางที่ 4.24 ค่าประสิทธิ์สมั พันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับประเภทความตั้งใจ
ซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
ความตั้งใจซื้อสิ นค้าและบริการด้ านการท่องเที่ยว
กลุ่ม
สุ ขนิยม
ทันเทคโนโลยี
ตามกระแสนิยม
รักครอบครัว
อนุรักษ์วฒั นธรรม

ความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจซื้อ
ตามที่มีการ
เมื่อมี
แนะนําบน โปรโมชัน่ บน
อินเทอร์ เน็ต อินเทอร์ เน็ต

.330***
.273***
.362***
.142***
.146***

.349***
.272***
.221***
.067
.059

ความตั้งใจซื้อ อย่างแน่ นอนในปี นี้ การตั้งใจ
การตั้งใจ
ซํ้าตามที่มีการ ตามทีม่ ีการแนะนํา แนะนําผูอ้ ื่น รี ววิ สถานที่
แนะนําบน บนอินเทอร์ เน็ตความ ให้ไปตาม ท่องเที่ยวที่
อินเทอร์ เน็ต
ตั้งใจซื้อสิ นค้า
ได้ไปมา

.337***
.320***
.319***
.025
.190***

.311***
.383***
.289***
.126*
.165***

.322***
.196***
.242***
.147**
.093

.185***
.129*
.280***
.114*
.253***

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.24 พบว่า รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์
กับความตั้งซื้อสินค้าแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบสุ ขนิ ยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความตั้งใจซื้ อทั้งหมด
6 แบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ 1) ความตั้งใจซื้อตามการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต
2) ความตั้งใจซื้ อ เมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต 3) ความตั้งใจซื้ อซํ้าอีกครั้งตามที่มีการแนะนํา
บนอินเทอร์เน็ต 4) ตั้งใจซื้อสินค้า อย่างแน่ นอนในปี นี้ ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต 5) ตั้งใจ
แนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตาม 6) ตั้งใจรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปมา
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบทันเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความตั้งใจซื้ อ
ทั้งหมด 6 แบบคือ 1) ความตั้งใจซื้ อ ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซื้ อ เมื่อ มี
โปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต 3) ความตั้งใจซื้ อซํ้าตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต 4) ความตั้งใจ
ซื้ อสิ นค้า อย่างแน่ นอนในปี นี้ ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต 5) การตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่นให้ไ ป
ตาม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ การตั้งใจรี วิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปมา มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบตามกระแสนิ ยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความตั้งใจซื้ อ
ทั้งหมด 6 แบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ 1) ความตั้งใจซื้ อตามที่มีการแนะนําบน
อินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซื้ อเมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต 3) ความตั้งใจซื้ อซํ้าตามที่มีการแนะ
นําบนอินเทอร์เน็ต 4) ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าอย่างแน่ นอนในปี นี้ ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต
5) การตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตาม 6) การตั้งใจรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปมา
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบรักครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 กับความตั้งใจซื้ อตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต และ มีความสัมพันธ์
ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตาม
นอกจากนี้ พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการ
ตั้งใจรี วิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปมา และ ความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าอย่างแน่ นอนในปี นี้ ตามที่มีการ
แนะนําบนอินเทอร์เน็ต และไม่พบความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้อ เมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต
และความตั้งใจซื้อซํ้าตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบอนุ รักษ์วฒั นธรรม พบว่าความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 กับความตั้งใจซื้ อ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซื้ อตามที่มีการแนะนําบน
อินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซื้ อซํ้าตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต 3) การตั้งใจรี วิวสถานที่ท่อง
เที่ยวที่ได้ไปมา
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้อ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซื้ อตามที่มีการแนะนําบน
อินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซื้อเมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต และ 3) ตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตาม
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สมมติฐานที่ 3 รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมี ความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
ตารางที่ 4.25 ค่าประสิทธิ์สมั พันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์กบั ความตั้งใจ
ซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
รายการ
รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์

ความตั้งใจซื้อ
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสําคัญ
0.588***
0.000

หมายเหตุ: ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผูว้ จิ ยั ทดสอบสมมติฐาน ด้วยการหาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างกลุ่ม
รู ปแบบการใช้สื่อ ออนไลน์ กับความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าด้านการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่ม รู ปแบบการ
รู ปแบบการใช้สื่อ ออนไลน์ มี ความสัมพันธ์ กับ ความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าด้า นการท่อ งเที่ยวอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวชาว
ไทยมี การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมู ลมาก ย่อ มส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อมากเช่นกัน ถ้า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลน้อย ย่อมส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อ
น้อยเช่นกัน

บทที่ 5
สรุปผลการผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ‚รู ปแบบการดําเนินชีวติ รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย‛ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1) เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตกับรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตกับความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์กบั ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมู ล
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้สื่อออนไลน์จาํ นวน 400 คนมีอายุต้ งั แต่ 20-45 ปี มีการท่องเที่ยวมากกว่า
3-4 ครั้งต่อปี ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยส่งผ่าน เฟซบุก๊ และ พันทิป
หลังจากรวบรวมข้อ มู ล เรี ยบร้อ ยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นํา ข้อ มู ล ทั้ง หมดไปดําเนิ น การลงรหัส
(Coding) และนําไปประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อนํามาอธิบายลักษณะทางประชากร
กิจ กรรม ความสนใจ และความคิด เห็น รู ปแบบการใช้สื่ อ ออนไลน์ และความตั้งใจซื้ อ สิ น ค้า
และบริ ก ารด้า นการท่อ งเที ่ย วของนัก ท่อ งเที ่ย วชาวไทย หลัง จากนั้ น ใช้ก ารวิเ คราะห์ปั จ จัย
(Factor Analysis) เพื่อ วิเคราะห์ องค์ประกอบโดยแยกคําถามในตัวแปรกิจกรรม ตัวแปรความ
สนใจ และตัวแปรความคิดเห็นออกจากกัน เพื่อ ทําการจัดกลุ่ม จากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยขั้นที่สอง
เพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในส่วนของการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับการใช้สื่อออนไลน์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและ
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บริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการใช้สื่อ
ออนไลน์กบั ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยผูว้ ิจยั
ใช้การหาค่าประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
เพือ่ ทดสอบความ สัมพันธ์

5.1 สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
5.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ มีจาํ นวน 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 68.3 และเพศชาย ร้อยละ 31.8 มีอายุระหว่าง 20-45 ปี โดยช่วงอายุ 26-30 ปี เป็ นจํานวน
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือช่วงอายระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.5 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 92.0
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํา นวน 285 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 71.3 และประกอบอาชี พ มี พ นักงานบริ ษ ัท มากที่สุ ด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 38.8 รองลงมาคื อ เป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 25.8
5.1.2 การทากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่ าง
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทําค่อนข้างบ่อย ได้แก่ ชอบไปสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ทําค่อนข้างบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.89) ชอบดูรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ทะเล
สวยงามทําค่อนข้างบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.85) และ อยูก่ บั ครอบครัววันหยุด ทําค่อนข้างบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.75)
ท่องอินเทอร์เน็ตเพือ่ ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อมีเวลาว่าง (ค่าเฉลี่ย 3.73) ชอบค้นหาสถานที่ท่อง
เที่ยวใหม่ ๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.73) ถ่ายรู ปธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 3.70) ค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน (ค่าเฉลี่ย 3.60) ชอบติดตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ งกับ
การจองตัว๋ , ที่พกั (ค่าเฉลี่ย 3.51) ค้นหาโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ ราคาพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 3.48) ทํา
กิจกรรมที่สามารถทําร่ วมกับคนในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.43)
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีการจัดสรรเวลาน้อยตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ การไปท่องเที่ยวต่าง
ประเทศ ทําบ้างไม่ทาํ บ้าง (ค่าเฉลี่ย 2.77) ดูรูปภาพในอดีต เช่น รู ปภาพคนไทยสมัยก่อน ทําบ้างไม่
ทําบ้าง (ค่าเฉลี่ย 2.88) อ่านหนังสือท่องเที่ยว หรื อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ทําบ้างไม่
ทําบ้าง (ค่าเฉลี่ย 2.96) เป็ นต้น
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5.1.3 ความสนใจของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุด คือ ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก ซึ่ งให้
ความสนใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) การเดินทางท่องเที่ยวคือความสุข (ค่าเฉลี่ย 4.27) มักดูขอ้ มูลใน
อินเทอร์เน็ต มีการเปรี ยบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ (ค่าเฉลี่ย 4.16) ค้นหาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
(ค่าเฉลี่ย 4.15) ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.15) สนใจสิ นค้าลด
ราคา มีโปรโมชัน่ พิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.07) ชอบไปท่องเที่ยวกับครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.04) เวลาว่างมัก
อยูก่ บั ครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.00) การเดินทางท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งที่ท่านให้ความสําคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.99)
สนใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.96) ใช้เวลาว่างอยูก่ บั ตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.92) ชอบสถานที่ที่มี
Free Wi-Fi (ค่าเฉลี่ย 3.83) สนใจศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามที่สืบต่อกันมาจากอดีต (ค่าเฉลี่ย 3.83)
ท่องเที่ยวในวันหยุด (ค่าเฉลี่ย 3.81) ติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.78)
ส่วนที่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยให้ความสนใจ ได้แก่ ติดตามคนที่มีชื่อเสี ยงให้ความสนใจปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13) ชอบชุดไทย และมักใส่เมื่อมีโอกาส (ค่าเฉลี่ย 3.13)
5.1.4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ ธรรมชาติคือทุกสิ่ งที่ทุกคนต้อ งรักษา มี ความ
คิดเห็น (ค่าเฉลี่ย4.39) เรากําหนดการท่องเที่ยวในแบบของเรา (ค่าเฉลี่ย 4.35) เมืองไทยมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย4.35) การท่องเที่ยวคือการให้รางวัลชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.29) การลด
ราคา โปรโมชัน่ ส่งผลต่อความต้องการการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.29) อินเทอร์เน็ตเป็ นสิ่ งสําคัญใน
การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 4.28) งานศิลปะ สถาปั ตยกรรม และดนตรี ในอดีต
คือสิ่ งที่ควรรักษาไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.27) การออกไปท่องเที่ยวคือ ช่วงเวลาที่มีคุณค่า (ค่าเฉลี่ ย 4.26)
ประเพณี ไ ทยเป็ นสิ่ งที่สวยงาม ที่คนรุ่ นใหม่ ควรต้องอนุ รักษ์ไว้ เช่น การรดนํ้าดําหัวผูใ้ หญ่ในวัน
สงกรานต์ (ค่าเฉลี่ย 4.25) คนไทยควรให้ความสําคัญและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (ค่าเฉลี่ย4.19)
ประเทศไทยเป็ นจุดมุ่งหมายในการท่อ งเที่ย ว (ค่าเฉลี่ย 4.09) การซื้ อ สิ น ค้าที่เกี่ยวข้อ งกับ การ
ท่องเที่ยวบนอินเทอร์เน็ตเป็ นเรื่ องปกติในปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 4.03) วัฒนธรรมตะวันตกส่ งผลต่อ
วัฒนธรรมไทย (ค่าเฉลี่ย 3.98) การเมืองส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.75)
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยเห็นด้วย คือ วิถีชีวิตคนไทยในอดีตไม่ต่างจากปั จจุบนั
(ค่าเฉลี่ย 2.53) รองลงมาคือ การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีชื่อเสี ยง (ค่าเฉลี่ย 3.12) และตราสิ นค้า
เป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับท่าน มีความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 3.34)
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5.1.5 รู ปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยนํากลุ่มกิจกรรม (A) กลุ่มความสนใจ (I) และกลุ่มความคิดเห็น
(O) มาวิเคราะห์ โดยการสกัดปั จจัย และหมุนปั จจัยมุมฉากแบบ Varimax เพือ่ จัดกลุ่มรู ปแบบการ
ดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถจัดกลุ่มได้ท้งั หมด 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบสุขนิยม
กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่รักการท่องเที่ยวอย่างแท้จริ ง สนใจการท่องเที่ยวทุกรู ปแบบและให้
ความสําคัญกับการท่องเที่ยว โดยคิดว่าการท่องเที่ยวคืการให้รางวัลชีวิตและคือความสุ ขของชีวิต
ในขณะเดี ยวกันก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวมาเป็ นอันดับแรกด้วย คนกลุ่มนี้ เป็ นคนรุ่ นใหม่ มี
ความคิดที่เปิ ดกว้าง พร้อ มยอมรับสิ่ งใหม่ ใช้สื่อ ออนไลน์เพื่อ ค้นหาสถานที่ท่อ งเที่ยวใหม่ ๆ ดู
โปรโมชัน่ โรงแรมและตัว๋ เครื่ องบิน มักมี การเปรี ยบเทียบก่อ นตัดสิ นใจซื้ อ มักเลื อกท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย และกําหนดการเดินทางการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยใส่ ใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงวัฒนธรรมที่สืบมาจากคนรุ่ นก่อน
2) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบทันเทคโนโลยี
กลุ่ มนี้ มัก เลื อ กติ ด ตามเว็บไซต์ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การท่อ งเที่ ยว เพื่อ ศึ กษาหาข้อ มู ล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เป็ นกลุ่มที่สนใจการเปิ ดรับข่าวสารและติดตามข่าวสารตลอดเวลา
โดยข้อมูลที่สนใจมักเป็ นประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่เคยไปมาแล้ว มัก
เป็ นสมาชิกของกลุ่มการท่องเที่ยว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลให้
ได้มากที่สุดก่อนมีการตัดสิ นใจ โดยคนกลุ่มนี้ มกั เลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มักไปด้วยตนเอง
กล่าวได้วา่ เป็ นกลุ่มที่รักอิสระในการดําเนิ นชีวิต ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง ติดตาม
ข่าวสารจากหลายทางเพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ และเพือ่ ติดตามข่าวสารที่ตนต้องการ
3) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบตามกระแสนิยม
คนกลุ่ ม นี้ ชอบให้ตนเป็ นที่ สนใจ ชอบบ่ งบอกถึ งสถานะทางสัง คมและมักตาม
กระแสนิ ยม มักเลือ กสถานที่ท่อ งเที่ยวที่มีชื่อ เสี ยง เป็ นกระแสนิ ยม คํานึ งถึ งตราสิ นค้าเป็ นหลัก
เพือ่ ที่จะบ่งบอกสถานะของตนว่าสถานที่น้ ี ได้ไปมาแล้ว ซึ่ งจะเลือกสิ นค้า หรื อที่พกั ที่มีตราสิ นค้า
โด่งดัง เป็ นที่รู้จกั โดยเลือกติดตามผูท้ ี่มีชื่อเสียง และสนใจสินค้าโปรโมชัน่ สินค้าราคาพิเศษ
4) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบรักครอบครัว
กลุ่ ม นี้ ให้ ค วามสํา คัญ กับ ครอบครั ว ทํา ให้ กิ จ กรรมที่ เ ลื อ กมัก สามารถทํา กั บ
ครอบครัวได้ เมื่ อมี เวลาว่างมักเลือ กอยู่กับครอบครัว หรื อ เมื่ อ มี วนั หยุด ก็เลือ กไปท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว
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5) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบอนุรักษ์วฒั นธรรม
กลุ่มนี้ สนใจอารยธรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ และให้ความสําคัญกับการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ชอบสะสมชุดไทยและใส่เมื่อมีโอกาส เพือ่ สะท้อนถึงความเป็ นไทยและอยาก
ให้คนอื่ นอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหมือนตน ชอบของเก่า ชอบดูรูปเก่า ๆ ที่แสดงถึงความรุ่ งเรื อ ง
ของศิลปวัฒนธรรมที่รุ่งเรื องในสมัยก่อน
5.1.6 รู ปแบบการใช้ สื่อออนไลน์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ นักท่ อ งเที่ย วชาวไทยใช้เพื่อ หาข้อ มู ลที่ เกี่ ย วข้อ งกับการท่ อ งเที่ย วพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ ในการแสวงหาข้อมูล
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.16) รองลงมาได้แก่ เว็บไซต์ที่รีววิ ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พันทิป, ทริ
ปแอดไวเซอร์ , อี ดี ที ไกด์ (ค่าเฉลี่ย 4.04) เลือกการค้นหาจากเสิ ร์ชเอนจิน โดยสื บค้นคําที่ตน
ต้องการค้นหา (ค่าเฉลี่ย 3.85) สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ ี่
เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.71) เว็บไซต์ซ้ื อขายสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า , บุ๊คกิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย (ค่าเฉลี่ ย 3.61) บล็อกเกอร์ ดา้ นการ
ท่องเที่ยว มักรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.58)
ส่วนแหล่งข้อมูลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกแสวงหาข้อมูลน้อยที่สุดคือ เว็บไซต์ที่เกี่ยว
ข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org (ค่าเฉลี่ย 3.03)
โดยการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มักใช้สื่อออนไลน์ 3-4 ครั้ง ต่อ 1 อาทิตย์
(ค่าเฉลี่ย 2.83) และระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์คือ 1 ชัง่ โมงต่อครั้ง (ค่าเฉลี่ย 2.90)
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการแสวงหาขอมู ล จากสื่ อ ออนไลน์ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยพบว่ า
เพือ่ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือเพื่อ
ทราบรี วิว ของผูท้ ี่ เ คยไปสถานที่ ที่ ท่ า นต้อ งการจะไปท่อ งเที่ ย ว (ค่ า เฉลี่ ย 4.12) และเพื่อ การ
เปรี ยบเทียบราคาที่พกั (ค่าเฉลี่ย 4.06) ค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวเช่น กิจกรรมดํา
นํ้า, ขับรถ เอทีวี, ล่ อ งแก่ ง (ค่าเฉลี่ ย 3.90) ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชั่น สําหรับการท่อ งเที่ยว
(ค่าเฉลี่ย 3.87) สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก (ค่าเฉลี่ย 3.71)

101
5.1.7 ความตั้งใจซื้อสิ นค้าและบริการด้ านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าและบริ การที่เกี่ ยวข้อ งกับการท่อ งเที่ยว ของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยมี
มูลเหตุดว้ ยกันหลายประการ ซึ่ งความตั้งใจซื้ อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซื้ อมากที่สุดคือ
เมื่อมีความชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดก็จะตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตาม (ค่าเฉลี่ย 3.75) รองลงมาคือ
มีความตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั เมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต อยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.62) และความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าทางการท่อ งเที่ย ว เช่ น ที่ พกั ตามที่มี การแนะนํา ทาง
อินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ในอนาคต อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.48)
ส่วนความตั้งใจซื้อที่นกั ท่องเที่ยวให้ไม่ค่อยความสนใจมาก แต่มีความตั้งใจในระดับปาน
กลางคือ เมื่อไปท่องเที่ยวฉันตั้งใจรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉนั ได้ไปมาบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 3.12)
รองลงมา ฉันตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั อย่างแน่นอนในปี นี้ ตามที่มีการแนะนําบน
อินเทอร์ เน็ ต (ค่าเฉลี่ ย 3.39) และความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าทางการท่อ งเที่ยว เช่ น ที่พกั ตามที่มีการ
แนะนําบนอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 3.40)

5.2 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดําเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กับรู ปแบบการใช้สื่ อ ออนไลน์ ด้วยการหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สันพบว่า มี
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุ่มรู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตของนักท่อ งเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ รู ปแบบการใช้สื่อ ออนไลน์
ได้แก่ กลุ่มสุขนิยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่มตามกระแสนิ ยม กลุ่มรักครอบครัว และ กลุ่มอนุ รักษ์
วัฒนธรรม
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว ด้วยการหาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความสัมพันธ์ กับความตั้งใจ
ซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติ
ฐานที่ต้ งั ไว้ โดยกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทางบวก
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กับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มสุ ขนิ ยม กลุ่มทันเทคโนโลยี กลุ่ม
ตามกระแสนิยม กลุ่มรักครอบครัว และ กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม
สมมติฐานที่ 3 รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการการท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างกลุ่มรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ กับความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว ด้วยการหาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า
กลุ่มรู ปแบบการรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์ กับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้าน
การท่องเที่ยวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ เมื่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อ มูลมาก ย่อ มส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อ
มากเช่นกัน ถ้านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลน้อย ย่อมส่ งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อน้อยเช่นกัน

5.3 อภิปรายผลการวิจัย
5.3.1 การทากิจกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า กิ จ กรรมที่ นักท่อ งเที่ยวชาวไทยเลื อ กที่ จะทําเป็ นประจํา คือ ชอบไป
สถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่ งอาจจะมี สาเหตุมาจากความเหนื่ อ ยล้าจากการทํางาน รวมทั้ง
ความเครี ยดการการทํางานมาตลอดทั้งสัปดาห์ เมื่อมีเวลาพักผ่อนหรื อวันหยุดสุ ดสัปดาห์ จึงเลือก
ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามเพือ่ ผ่อนคลายความเหนื่ อยล้า ยกตัวอย่างเช่น การไป
ท่อ งเที่ยวสถานที่ที่มี ธรรมชาติที่สวยงาม เช่ น ทะเล ภูเขา หรื อ นํ้าตก เป็ นต้น นอกจากนี้ พบว่า
นักท่อ งเที่ยวชาวไทยมี การให้ความสําคัญกับครอบครัวด้วยเช่ นกัน โดยมักอยู่กับครอบครัวใน
วันหยุดพักผ่อน ซึ่งถ้าหากเลือกที่จะท่องเที่ยวในวันหยุด นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเลือกท่องเที่ยวที่
สามารถไปกับครอบครัวได้ ซึ่ งมีความสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ วิธินี วรรณสกล (2542) ศึกษา
พฤติกรรมการท่อ งเที่ยวในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิ จพบว่า ประชาชนร้อ ยละ 43.1 มี ปริ มาณการ
ท่องเที่ยวเป็ นปกติ โดยปั จจัยที่มีอิ ทธิพลต่อนักท่อ งเที่ยวในสภาวะวิกฤติ คือ ความต้องการความ
ผ่อนคลายความเครี ยดเป็ นเหตุผลหลัก และให้รางวัลแก่ ชีวิต และต้องการแสวงหาสิ่ งแปลกใหม่
ตามลําดับ ผูค้ นเลือกที่จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการ
ท่องเที่ยวถือเป็ นความสุ ขทางใจ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546)
ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนินชีวติ การแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของคนวัยทํางาน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเลือกทํากิ จกรรมร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว
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ค่อ นข้า งให้ความสําคัญในระดับมาก นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ ชุ ลีพร ธานี รัต น์
(2556) ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่อ งเที่ยวตลาด
ย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทํา เป็ นประจําคือ กิจกรรมที่
สามารถทําร่ วมกับครอบครัวได้ เพื่อ การผ่อ นคลายความตึงเครี ยดจากการทํางาน โดยมักเลื อ ก
สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากทุก ๆ วัน เช่น ภูเขา ทะเล เป็ นต้น
ในขณะที่กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ดูรูปภาพในอดีต เช่น รู ปภาพคนไทยสมัยก่อน ทําบ้างไม่ทาํ
บ้าง และอ่ านหนังสื อท่องเที่ยวหรื อหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่อ งเที่ยว ล้วนเป็ นกิ จกรรมที่
ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ค่อยเลือกทํา เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มกั เลือกสื่ อออนไลน์ในการ
แสวงหาข้อมูล การอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงลดลง เพราะสามารถค้นหาข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้จากการสืบค้นจากออนไลน์
นอกจากนี้การเลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็ น กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกทํา
น้อ ยที่ สุด เป็ นกิ จ กรรมที่ ค่า เฉลี่ ย ตํ่า ที่ สุด ซึ่ งอาจเป็ นผลมาการทรัพ ยากรอันอุ ดมสมบูร ณ์ ข อง
ประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
และนอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่ อง เช่น ‚โครงการ
ท่อ งเที่ยววิธีไทย‛ ‚โครงการเมื อ งไทยไม่ ไปไม่ รู้‛ ทําให้เกิ ดค่านิ ยมในการท่อ งเที่ยวมากขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การแสวงหา
ข้อมูลเพื่อ การตัดสิ นใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทํางาน การศึกษาพบกว่า
กลุ่มตัวอย่างเลือกการลาพักร้อนเพือ่ ไปเที่ยวต่างประเทศ เป็ นกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
5.3.2 ความสนใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทย
สิ่ งที่นักท่อ งเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจและให้ความสําคัญ นอกเหนื อจากจะสนใจด้าน
การท่ อ งเที่ ย ว และติ ด ตามข่ า วสารผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว กลับ พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสําคัญกับครอบครัวมาเป็ นอันดับแรก
นอกจากนี้ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่หลากหลาย ซึ่ งสามารถแบ่งได้ 3
ด้าน ดังนี้
1) ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
การใช้เวลาว่างอยูก่ บั ตนเอง มักดูขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามในเรื่ องราวที่ตน
ให้ความสนใจอยูเ่ สมอ หรื อติดตามคนมีชื่อเสียง สื่อที่ใช้เป็ นสื่อหลักคือสื่อออนไลน์ มักชอบถานที่
ที่มีบริ การ Free Wi-Fi เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารบนจากอินเทอร์เน็ต และมักเปรี ยบเทียบราคาจาก
อินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจซื้อเพือ่ หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กบั ตนเอง กระตือรื อร้น และเปิ ดรับสิ่งใหม่ ๆ
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ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว มักท่องเที่ยวในวันหยุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุลีพร ธานี รัตน์
(2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมักติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่ สมอ รวมทั้งติดตามคนมีชื่อเสียง และเปิ ดรับ
สื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
2) ความสนใจในเรื่ องครอบครัว
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันกับแรก เมื่อมีเวลาว่างมัก
เลือกอยูก่ บั ครอบครัว ชอบไปท่อ งเที่ยวกับครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุลีพร ธานี รัตน์
(2556) เกษรา เกิดมงคล (2546) และ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรกและใช้เวลาส่วนใหญ่อยูร่ ่ วมกับครอบครัว
3) ความสนใจด้านสังคม
การให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สนใจที่จะแก้ไขปั ญหา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามที่มีการสื บต่อกันมาจากอดีต สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะร่ วมมือกันเพื่อแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ และสอดคล้องกับ นทีรัย เกรี ยงชัย (2543) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความ
สําคัญแก้ไขปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม อยากพัฒนาสังคมให้ดีข้ ึน เช่น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาํ ลาย
สิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ เกษรา เกิดมงคล (2546) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง สนใจสิ่ งแวด
ล้อม และ การอนุ รักษ์ธรรมชาติ
จากผลการวิจยั พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ก ารเปิ ดรับ สื่ อ ออนไลน์ เป็ นประจําเพื่อ
ติดตามข่าวสารที่ตนเองต้อ งการ รวมถึ ง มี การใช้สื่อ ออนไลน์เ พื่อ เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าก่ อ น
ตัดสินใจซื้อ เมื่อมีเวลาว่างมักท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยคิดว่า การท่องเที่ยวคือ
ความสุขและการให้รางวัลแก่ชีวติ แต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวไม่ใช่สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสนใจมากที่สุด เพราะผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจกับครอบครัวเป็ น
อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) นอกจากนี้ พบว่าให้ความสําคัญอย่างมากในด้านการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.15) และสนใจแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.96) และ
สนใจศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามที่สืบต่อกันมาจากอดีต (ค่าเฉลี่ย 3.83)
สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ติดตามคนที่มีชื่อเสี ยง ให้ความ
สนใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13) ชอบชุดไทยและใส่ เมื่อมีโอกาส ให้ความสนใจในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.13) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุลีพร ธานี รัตน์ (2556) พบว่าสิ่ งกลุ่ม ตัวอย่างให้ความ
สนใจน้อย คือ การเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ (ค่าเฉลี่ย 2.48) และการแต่งตัวสไตล์วินเทจ ซึ่ งให้
ความสนใจในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.48)
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5.3.3 ความคิดเห็นของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
ผลงานวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นที่ดีต่อสังคมและส่ วนรวม เนื่ องจาก
ประเด็นที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยรู ้สึกเห็นด้วยอย่างมากและมีค่าเฉลี่ยสู ง คือ ธรรมชาติคือทุกสิ่ งที่ทุก
คนต้องรักษา มีความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.39) กล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสําคัญในการรักษาธรรมชาติ ไม่ใช่ท่องเที่ยวโดยขาดจิตสํานึก ทุกคนควรมีส่วนร่ วมกันในการ
รักษาธรรมชาติที่สวยงามเอาไว้ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีจิตสํานึ กที่ดีต่อ ส่ วนรวม นอกจากผลกําไรแล้วธุรกิจต้อ งคํานึ งถึงสังคมส่ วนรวมด้วย
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยรักการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะ
เมื อ งไทยมี ท รัพ ยากรการท่ อ งเที่ ยวที่ห ลากหลาย เช่ น ภูเ ขา ทะเล นํ้า ตก ซึ่ งล้วนมี ธ รรมชาติ ที่
สวยงามและอุ ดมสมบูรณ์ ทําให้ประเทศไทยเป็ นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวจากคนทัว่ โลก ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีค่านิ ยมในการท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่ งถือเป็ นค่านิ ยมที่ดีที่ช่วยให้ระบบ
เศรษฐกิจในประเทศมีการไหลเวียนผ่านความคิดเห็นที่ว่า การออกไปท่องเที่ยวนั้นคือช่วงเวลาที่มี
คุ ณค่า และการให้รางวัล แก่ ชี วิต สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ ชุ ลีพร ธานี รัตน์ (2556) พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่าง ภูมิใจที่ประเทศไทยมี ทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย และกลุ่ มตัวอย่างมักเลื อ ก
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่าท่องเที่ยวต่างประเทศ
ในด้านของวัฒนธรรมประเพณี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย มีความภูมิในวัฒนธรรมและ
ประเพณี ที่ มี มาแต่โ บราน โดยมี ความคิดเห็ นว่าประเพณี ไ ทยเป็ นสิ่ งที่สวยงาม คุ ณรุ่ นหลังควร
ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ไว้ ยกตัวอย่าง เช่น การรดนํ้าดําหัวผูใ้ หญ่ในวันสงกรานต์ นอกจากนี้ ยงั ให้
ความสําคัญกับงานศิลปะ สถาปั ตยกรรมอันสวยงาม และดนตรี ในอดีต คือสิ่ งที่ทุกคนควรช่วยกัน
รักษา ซึ่ งถือเป็ นจิตสํานึกที่ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) และ ชุลีพร ธานี
รัตน์ (2556) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ทุกคนควรช่วยกันรักษาวัฒนธรรม ควร
อนุ รักษ์มรดกจากบรรพบุรุษไว้ อยูร่ ะดับมาก แต่ในขณะเดียวกันนักท่อ งเที่ยวชาวไทยยังมีความ
คิดเห็นว่า วัฒนธรรมตะวันตกส่ งผลต่อวัฒนธรรมไทย แต่ก็เป็ นการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ไม่ไ ด้ทาํ ให้เอกลักษณ์ ความเป็ นไทยหายไป สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ เลิศหญิง หิ รัญโร (2545)
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ น เชิ งบวกต่อวัฒนธรรมไทย โดยคิดว่าวัฒนธรรมไทยมี
คุณค่ารวมทั้งควรบอกต่อ นอกจากที่ยงั พบว่าผูส้ ูงอายุเห็นว่าวัฒนธรรมไทยมีส่วนทําให้สังคมน่ าอยู่
เพราะปั จจุบนั คนในสังคมมี ค วามคิดเห็ นที่เปิ ดกว้าง ยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ เช่ น วัฒนธรรมตะวันตก
ประกอบกับการขัดเกลาจากครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมยอมรับความคิดเห็นต่างวัฒนธรรมและ
รู ้จกั หน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีพฒั นาการตามวัยของลีวนิ สัน (1986, อ้างถึงใน ศรี เรื อน
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แก้วกังวาล, 2545) ทําให้คนในปั จจุบนั มีการสื บต่อวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง
แต่ในขณะเดียวกันก็เปิ ดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่วา่ เรากําหนดการท่องเที่ยวในแบบของเรา
ได้มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยอาจเป็ นเหตุผลมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ นักท่อ งเที่ยวชาวไทยไทยปั จจุบนั ทําให้มีการค้นหาข้อมู ล
ข่าวสารได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า อินเทอร์เน็ตเป็ นสิ่ งสําคัญในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
ในปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 4.28) และคิดว่า การซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบนอินเทอร์เน็ตเป็ น
เรื่ องปกติในปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยงานวิจยั ของศรี หญิง ศรี คชา (2544) ที่ศึกษาการแสวงหา
ข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศไทยบนสื่ ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มี
การเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่ แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เหตุผลหลักเนื่องจากความง่ายในการ
เข้า ถึ งและรู ปแบบที่มี ความน่ า สนใจในการแสวงหาข้อ มู ล ทําให้คนนักท่อ งเที่ ยวในปั จ จุบ ัน
สามารถเลื อกท่องเที่ยวได้ตามอิสระ สามารถกําหนดการท่อ งเที่ยวในแบบของตนเอง และเลือ ก
ราคาที่เหมาะสมกับความต้อ งการของตนเองได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย ในปี 2552 พบว่าคนไทยกว่า 80% จะนิ ยมเดินทางท่องเที่ยวเองอย่างอิสระและค้นหา
ข้อมูลด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เฉพาะเจาะจงตามความชื่นชอบของแต่ละคน
(ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2556)
ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยเห็นด้วย คือ วิถีชีวติ คนไทยในอดีตไม่ต่างจากปั จจุบนั มี
ความคิดเห็น รู ้สึกไม่เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 2.53) การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีชื่อเสียงมีความคิดเห็น
รู ้สึกเฉย ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.12) ตราสินค้าเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับท่านมีความคิดเห็น รู ้สึกเฉย ๆ (ค่าเฉลี่ย
3.34)
5.3.4 รู ปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยนํากลุ่มกิจกรรม (A) กลุ่มความสนใจ (I) และกลุ่มความคิดเห็น
(O) มาวิเคราะห์ โดนการสกัดปั จจัย และหมุนปั จจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการ
ดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยสามารถจัดกลุ่มได้ท้ งั หมด 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มสุ ขนิ ยม
2) กลุ่มทันเทคโนโลยี 3) กลุ่มตามกระแสนิยม 4) กลุ่มรักครอบครัว 5) กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม
1) กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบสุ ขนิ ยม กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่รักการท่องเที่ยวอย่าง
แท้จริ ง สนใจการท่องเที่ยวทุกรู ปแบบและให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว โดยคิดว่าการท่องเที่ยว
คือการให้การให้รางวัลชีวติ และคือความสุขของชีวติ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับครอบครัว
มาเป็ นอันดับแรกด้วย คนกลุ่มนี้ ถือว่าเป็ นคนรุ่ นใหม่ มีความคิดที่เปิ ดกว้างพร้อมยอมรับสิ่ งใหม่
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ใช้สื่อ ออนไลน์เพื่อค้นหาสถานที่ท่อ งเที่ยวใหม่ ๆ ดู โปรโมชั่นโรงแรมและตัว๋ เครื่ องบิน มีการ
เปรี ยบเที ยบก่ อ นตัด สิ น ใจซื้ อ มัก เลื อ กท่อ งเที่ ยวในประเทศไทย และกําหนดการเดิ นทางการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยใส่ใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมที่สืบมาจากคนรุ่ นก่อนมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับ กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบกายใจเป็ นสุ ข จากงานวิจยั ของ ชุลีพร ธานี
รัตน์ (2556) เป็ นกลุ่มที่มกั ให้ความสุขแก่ตนเองอยูเ่ สมอ มีความความสุขเมื่อได้ทาํ กิจกรรมหรื อการ
ผจญภัย แต่ในขณะเดี ยวกันก็ให้ความสําคัญ กับครอบครัว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษรา
เกิดมงคล (2546) กับกลุ่ มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบคนรุ่ นใหม่ กลุ่ม นี้ เป็ นกลุ่มที่เปิ ดกว้างทาง
ความคิด สนุกกับชีวติ และพร้อมยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และยังคล้ายคลึงกับกลุ่มสันทนาการของ ฐิติพร
ปิ ยะพงษ์กุล (2556) กลุ่มนี้ถือเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ เปิ ดรับสิ่งใหม่ เป็ นสมาชิกติดตามเว็บไซต์ต่าง ๆ
อยูเ่ สมอ ชอบติดตามข่าวสารและพักผ่อนทํากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายเมื่อมีเวลาว่าง ในขณะเดียวกัน
จากงานวิจยั จากประเทศสเปน การศึกษาของ Gonzalez and Bello (2002) พบว่าความคล้ายคลึงกับ
กลุ่มรักบ้าน คือ ให้ความสนใจกับครอบครัวเป็ นหลัก กิจกรรมที่ชื่นชอบ คือ การเยีย่ มชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และ
ยาว มักจะไม่เที่ยวต่างประเทศ
2) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบทันเทคโนโลยี กลุ่มนี้ มกั เลือกติดตามเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เป็ นกลุ่มที่สนใจการ
เปิ ดรับข่าวสารและติดตามข่าวสารตลอดเวลา โดยข้อมูลที่สนใจมักเป็ นประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่อ งเที่ยวท่านอื่ น ที่เคยไปมาแล้ว มักเป็ นสมาชิ กของกลุ่ มการท่ อ งเที่ยว เพื่อ พูดคุ ยแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนมีการตัดสิ นใจซื้ อ โดยคนกลุ่มนี้
มัก เลื อ กไปท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ มัก ไปด้ว ยตนเอง เป็ นกลุ่ ม ที่ รั ก อิ ส ระในการดํา เนิ น ชี วิ ต
ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง ติดตามข่าวสารจากหลายทางเพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ และ
เพื่อติดตามข่าวสารที่ตนต้องการ สอดคล้องกับกลุ่มยึดถือความพอใจ จากงานวิจยั ของ Gonzalez
and Bello (2002) คือ มี ความเชื่ อว่าความสําเร็ จนั้นเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อ บุคคลอื่น ซึ่ งสามารถทําให้ชีวิตสมบูรณ์ ในงานวิจยั อธิ บายคนกลุ่มนี้ ว่า เป็ นคนที่
พร้อมที่จะยอมรับกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวิต และชื่นชอบการทดลองสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ ในการ
เดินทางท่องเที่ยวมักเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ และพบปะเพื่อนในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
เลือกพักอาศัยในโรงแรมแบบหรู หรา การเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวมักเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับกลุ่ม ก้าวทันโลกของ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มนี้ สนใจ
ติ ด ตามข่ า วสารรอบตัว อยู่เ สมอ เลื อ กเปิ ดรั บ รั บ สื่ อ ที่ ห ลากหลายเพื่อ ทัน สถานการณ์ ร อบตัว
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบไอทีพาเพลินจากงานวิจยั ของ ชุลีพร
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ธานีรัตน์ (2556) พบว่ากลุ่มนี้จะมีการวางแผนชีวติ รวมถึงมีเป้ าหมายชีวิตที่แน่ นอน ซึ่ งเป็ นตัวแทน
ของกลุ่มคนยุคใหม่ ซึ่งใช้สื่อใหม่ในการเปิ ดรับสื่ อเป็ นหลัก และเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารในสิ่ งที่
ตนสนใจอย่า งเฉพาะเจาะจง สุ ช า จัน ทร์ เ อม (2542) กล่ า วว่ า เมื่ อ บุ ค คลมี อ ายุเ ข้า สู่ ว ยั ผู ้ใ หญ่
จําเป็ นต้องมีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาตนเองให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข เช่น การ
แสวงหาความรู ้ รักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าข่าวสารรอบตัว เป็ นต้น
3) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบตามกระแสนิ ยม คนกลุ่มนี้ มกั จะชอบให้ตนเป็ นที่
สนใจ ชอบบ่งบอกสถานะทางสังคมและมักตามกระแสนิ ยม มักเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นกระแสนิ ยม คํานึ งถึ งตราสิ นค้าเป็ นหลัก เพื่อที่ จะบ่งบอกสถานะของตนว่าสถานที่ น้ ี ตนไป
มาแล้ว ซึ่ งจะเลือกสิ นค้า หรื อที่พกั ที่มีตราสิ นค้า โด่ งดัง เป็ นที่รู้จกั โดยเลื อกติดตามผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง
และสนใจสินค้าโปรโมชัน่ สินค้าราคาพิเศษ กลุ่มนี้มีความสอดคล้องกับ กลุ่มดําเนิ นชีวิตตามกระแส
นิ ยม จากงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มที่สนใจใคร่ รู้ในเรื่ องราวต่าง ๆ ที่คนรอบข้างให้
ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่ องที่อยูใ่ นกระแสนิ ยม ค่านิ ยมที่เห็นด้วยมักเป็ นค่านิ ยมที่เกี่ยวข้องกับการ
จ่ายเงินจํานวนมาก เช่ น การท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่ มนี้ จะไม่คิดว่าฟุ่ มเฟื อย ซึ่ งลักษณะเช่ นนี้ มี
ความสอดคล้องกับ กลุ่มใส่ ใจแฟชัน่ จากงานวิจยั ของ Bowles (1988, อ้างถึงใน Hawkins, Best, and
Coney, 1998) กลุ่มคนที่ให้ความสําคัญกับการแต่งกายที่ทนั สมัยนิ ยม ใช้สินค้าทันสมัย คลัง่ ใคล้
แฟชัน่ หลงรักแบรนด์เนม ในงานวิจยั ของ สุมาลี เหลืองดํารงกิจ (2543) กลุ่มนําสมัย เป็ นกลุ่มที่ใช้
สิ นค้ามีเทคโนโลยีและทันสมัย สนใจติดตามแฟชัน่ มักค้นหาข้อ มู ล ก่อ นซื้ อสิ นค้า เป็ นคนขาด
ความมัน่ ใจในตัวเอง โดย Strategic Business Insights ได้กล่าวถึงแนวคิดและแรงจูงใจขึ้นพื้นฐาน
ใน กลุ่มมีความพยายามคือกลุ่มคนที่มองหาแรงจูงใจในตัวตนของตนเอง มองหาความมัน่ คงใน
ชีวติ ต้องการเป็ นที่ยอมรับในสังคมจึงพยายามดิ้นรนเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตนเอง มักไม่
ค่อยมีความมัน่ ใจในตนเองเป็ นคนเบื่อง่ายและมักจะตัดสิ นใจแบบเร่ งด่วน พยายามทําตัวให้ดูดีมี
สไตล์โดยมักลอกเลี ยนแบบคนทีมีฐานะที่สูงกว่าตน สิ่ งที่คนกลุ่มนี้ ต้อ งการมักจะไกลเกิ นเอื้อ ม
(Hanna & Mozniak, 2001)
โดยทัว่ ไปของกลุ่มนี้จะเป็ นลักษณะของวัยรุ่ น ตามที่ สุชา จันทร์เอม (2542) กล่าวว่า
วัยรุ่ นมักพิจารณาสิ่งที่ตนเองเป็ นอยู่ และสังเกตบุคคลอื่นว่ารู ้สึกต่อตนอย่างไร และปรับปรุ งตัวเอง
เพือ่ ที่จะให้สงั คมยอมรับ มักเลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่น นักแสดงเป็ นต้น ดังนั้นกลุ่มนี้ จะยึด
ติดกับวัตถุนิยม ซื้อสินค้าตามโฆษณา หรื อสนใจสินค้าที่มีตรายีห่ อ้ เพือ่ ให้ผอู ้ ื่นยอมรับ
4) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบรักครอบครัว คนกลุ่มนี้มกั จะให้ความสําคัญกับ
ครอบครั ว ทํา ให้กิจ กรรมที่เ ลื อ กมัก สามารถทํา กับ ครอบครั วได้ เมื่ อ มี เ วลาว่างมัก เลื อ กอยู่กับ
ครอบครัว หรื อ เมื่ อ มี วนั หยุด ก็ เลื อ กไปท่ อ งเที่ยวกับสอดคล้อ งกับกลุ่ ม กลุ่ มรักครอบครัว จาก
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งานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) เป็ นกลุ่มที่มีความมัน่ ใจในตนเองมีความสุขและพอใจกับสิ่ งที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นสิ่งแรก ใส่ใจดูแลบ้านมักตกแต่งในสวยงามและ
น่าอยู่ ในขณะที่กลุ่มอื่นเลือกงานที่ทาํ ล่วงเวลาช่วงเย็นหรื อวันหยุดเพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น กลุ่มนี้ มกั
เลื อ กให้เวลากับครอบครัวมากกว่า นอกจากนี้ ยังสอดคล้อ งกับ กลุ่ มรั กบ้าน จากงานวิจยั ของ
Gonzalez and Bello (2002) เพราะกลุ่มนี้ ให้ความสนใจกับครอบครัวเป็ นหลัก กิจกรรมที่ชื่นชอบ
คือ การเยีย่ มชมนิ ทรรศการ อนุ สาวรี ย ์ หรื อ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ อ่าน
หนังสื อ หลากหลายแนวชมรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวสถานการณ์ ปัจจุบนั และสารคดี ส่ วน
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และยาว มักจะไม่เที่ยวต่างประเทศ ต้องการ
ไปเที่ยวที่ไม่ไกลจากที่พกั อาศัย และมักไปสถานที่ท่องเที่ยวเดิม ๆ ทุกปี มักเที่ยวในเมืองใหญ่ และ
มักเลือกโรงแรมในราคาปานกลาง
5) กลุ่ มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบอนุ รักษ์วฒั นธรรม กลุ่ มนี้ มกั สนใจอารยธรรม
เก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ และให้ความสําคัญกับการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนะธรรม เช่น ชอบสะสมชุดไทย
และใส่เมื่อมีโอกาส เพือ่ สะท้อนถึงความเป็ นไทยและอยากให้คนอื่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหมือน
ตน ชอบของเก่า ชอบดูรูปเก่า ๆ ที่แสดงถึงความรุ่ งเรื องของศิลปวัฒนธรรมที่รุ่ งเรื องในสมัยก่อน
สอดคล้องกับกลุ่ม อนุ รักษ์นิยม จากงานวิจยั ของ Gonzalez and Bello (2002) กลุ่มนี้ มีการใช้ชีวิต
เหมือนเดิมในทุก ๆ วัน ถึงแม้ว่างานที่ทาํ อยูจ่ ะไม่มีความสุ ข แต่ก็ไม่สร้างความกังวลให้คนกลุ่มนี้
มากนัก เพราะกลุ่มนี้คิดว่าการประสบความสําเร็ จคือการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ยึดมัน่ ในกฎ
และระเบียบ มักจะมองสังคมสมัยใหม่ในแง่ลบ มักไม่ชอบเที่ยวกลางคืน และไม่ชมภาพยนตร์หรื อ
ฟังเพลงสมัยใหม่ มักเลือกชมรายการประเภทท้องถิ่น เกมโชว์ ข่าวสังคม พฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวมักเลือกท่องเที่ยวในระยะสั้น ๆ และยาว มักจะเลือกท่องเที่ยวแถบชนบทในประเทศ และ
สถานที่ที่เป็ นที่นิยมและมีชื่อเสี ยง โดยเลือกพักอาศัยกับเพื่อนและญาติ นอกจากนี้ ในงานวิจยั ของ
เกษรา เกิดมงคล (2546) พบว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมคือกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับครอบครัว ศาสนา ตาม
แบบอย่างวิถี ไทยในอดีต กิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับศาสนา ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี คนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีของไทยเอาไว้ และไม่ทาํ สิ่ ง
ที่ขดั แนวทางปฏิบตั ิของคนไทย เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน นอกจากนี้ มีความสอดคล้อง
กับ รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบถูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมมะ จากงานวิจยั ของชุลีพร ธานี รัตน์ (2556)
กลุ่มที่ยดึ มัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยดึ มัน่ สืบต่อกันมานาน ศาสนาเป็ นที่ยดึ เหนี่ ยวจิตใจ มัก
ทํากิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ มองโลกในแง่ดี ยึดติดกับสิ่ งเดิม ๆ และให้ความสําคัญกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ
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5.3.5 รู ปแบบการใช้ สื่อออนไลน์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากสื่ อออนไลน์ 3-4 ครั้ง
ต่อ 1 อาทิตย์โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาในการใช้งานสื่ อออนไลน์ต่อครั้งอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มี
การใช้สื่อออนไลน์ 1 ชัง่ โมงต่อครั้งผลการวิจยั พบว่าแหล่งข้อ มูล ที่นักท่อ งเที่ยวชาวไทยในการ
แสวงหาข้อมูลมากที่สุด คือ เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก , ทวิตเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.16)
รองลงมาได้แก่ เว็บไซต์ที่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พันทิป, ทริ ปแอดไวเซอร์ , อี ดี ที
ไกด์ (ค่าเฉลี่ย 4.04) เลือกการค้นหาจาก เสิร์ชเอนจินโดยสื บค้นคําที่ตนต้องการค้นหา (ค่าเฉลี่ย 3.85)
สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ เพือ่ น ผูท้ ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่าน
ต้องการไปมาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.71) เว็บไซต์ซ้ือขายสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า,
บุค๊ กิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย (ค่าเฉลี่ย 3.61) บล็อกเกอร์ ดา้ นการท่องเที่ยว มักรี วิวสถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียดและรู ปภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.58) โดยมีจุดประสงค์หลากหลาย ซึ่งจุดประสงค์หลักของผูต้ อบ
แบบสอบถามคือ เพือ่ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่องเที่ยว มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.13)
รองลงมาคือเพือ่ ทราบรี วิวของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.12) และ
เพือ่ การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั (ค่าเฉลี่ย 4.06) ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎี Assael (1998) ที่ว่ารู ปแบบการ
แสวงหาข้อมูลภายนอกของบุคคลว่าเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภคกับ
สิ นค้า 1) การหาข้อมูลอย่างต่อเนื่ องโดยตรง (Direct Ongoing Process) คือ การสมัครเป็ นสมาชิก
เว็บไซต์ และศึกษาถึงตัวเลือกที่มีความหลากหลาย การค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่ องนี้ เป็ นการค้นหา
โดยตรงและมุ่งให้ความสนใจกับสิ นค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง 2) การค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
โดยตรง (Direct Purchase-Specific Search) คือ การค้นหาข้อมู ลต่อ เมื่อ จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได
สิ นค้าหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะมีการหาข้อมู ลที่หลากหลายเพื่อเปรี ยบเทียบและชัง่ นํ้าหนักก่อนการตัดสิ นใจ
3) การค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงทางอ้อม (Nondirected Purchase-Specific Search) คือ รู ปแบบ
การหาข้อ มูลทัว่ ไปของสิ นค้าและบริ การอย่างกว้าง ๆ โดยมักหาข้อมู ลจากเสิ ร์ชเอนจิน สาเหตุที่
นักท่อ งเที่ยวชาวไทยเลือ กแสวงหาข่าวสารจากหลายแหล่งข้อมู ลนั้น อาจเป็ นเพราะต้อ งการลด
ความไม่แน่นอน และต้องการให้กระบวนการตัดสิ นใจมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด นักท่องเที่ยวชาว
ไทยจึงมีการติดตามข่าวสารข้อมูลอยูเ่ สมอจากหลายแหล่งข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลที่เลื อกติดตามได้
ง่ายที่สุดคือเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพราะมีการอัพเดตสิ่ งใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา รวมถึงมีเกมหรื อ
ของรางวัลให้ร่วมสนุกอยูเ่ สมอ ในขณะที่บางคนชื่นชอบการแชร์ประสบการณ์จากบุคคลท่านอื่น
นอกจากได้รั บ ความเพลิ ด เพลิ น แล้ว ยัง ได้รู้ จ ัก ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจในอนาคตอีกด้วย
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ผลงานวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ Solomon (2013) ที่กล่าวว่า เมื่อกระบวนการตัดสิ นใจ
มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงผูบ้ ริ โภคจะเลือกแสวงหาข้อมูลอย่างตั้งใจ จากแหล่งต่าง ๆ ให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ท้ งั จากความทรงจําของตนเองและจากข้อมูลภายนอก เพื่อลดความไม่
แน่นอนและความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจยั ด้านการท่องเที่ยวของ นฤมล เพิม่
ชีวติ (2552) ศึกษาการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
สื่อออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเองของคนวัยทํางาน การศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ต้งั ใจเดินทางท่องเที่ยวและยัง
ไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว จะมีการแสวงหาข้อมูล เพื่อลดความไม่
แน่ นอนและสนับสนุ นการตัดสิ นใจซื้ อทางการท่อ งเที่ยว ซึ่ งจะแสวงหาข้อ มูลอยู่เสมอ โดยสื่ อ ที่
เลือกใช้คือสื่ออินเทอร์เน็ตเพราและเป็ นสื่อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเอง ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว
ที่มาจากบุคคลอื่น ที่เคยใช้สินค้าและบริ การที่ผแู ้ สวงหาข้อมูลสนใจ
5.3.6 ความตั้งใจซื้อสิ นค้าและบริการด้ านการท่องเที่ยว
ผลการวิจ ัย พบว่ า ความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย คือ เมื่อชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดก็จะตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตาม เป็ นไป
ตามทฤษฎีของ Zeithaml et al. (1990) กล่าวว่าความตั้งใจซื้อเป็ นการแสดงถึงการเลือกใช้สินค้าและ
บริ การนั้น ๆ เป็ นตัวเลือกแรก ซึ่งกล่าวได้วา่ ความตั้งใจซื้อเป็ นมิติหนึ่งที่สามารถแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค ในมิติที่ 2 คือ พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications)
คือ เมื่อผูบ้ ริ โภคพูดถึงแต่ในเรื่ องที่ดีของผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยงั แนะนําและบอกต่อถึงข้อดีของ
ผลิตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคท่านอื่นเกิดความสนใจในสิ นค้าและบริ การซึ่ งสิ่ งนี้ สามารถนํามาวิเคราะห์ใน
เรื่ องความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคได้
นอกจากนี้ ยัง พบมิ ติ อื่ น ๆ เช่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ค วามตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้า ทางการ
ท่องเที่ยว เช่น ที่พกั เมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับ ความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้าน
ราคา (Price Sensitivity) คือ เมื่อใดที่สินค้าและบริ การมีการปรับราคาที่สูงขึ้น แต่ผบู ้ ริ โภคยังยินดีที่
จ่ายเงินและไม่มีปัญหาในการขึ้นราคาสินค้านั้น ๆ ส่วนนี้จึงวัดได้ถึงพฤติกรรมและความจงรักภักดี
ของผูบ้ ริ โภคว่าถ้าหากมีการขึ้นราคาสินค้าและบริ การผูบ้ ริ โภคยังเลือกสิ นค้านี้ อยูห่ รื อเลือกสิ่ งอื่น
มาทดแทน
นอกจากนี้งานวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซื้ อสิ นค้าทางการท่องเที่ยว เช่น
ที่พกั ตามที่มีการแนะนําทางอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ในอนาคต อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Fitzsimon and Morwitz (1996) พบว่าความตั้งใจซื้อสินค้าขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การใช้สินค้า
และบริ การและทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้ยกตัวอย่างว่า ถ้าผูบ้ ริ โภคที่ใช้รถยนต์ยหี่ ้อใดยีห่ ้อหนึ่ ง
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อยูแ่ ล้ว เมื่อมีความต้องการเปลี่ยนรถใหม่ ก็จะเลือกรถยนต์ยหี่ อ้ เดินที่ตนเคยใช้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี
ทัศคติที่ดีต่อสินค้า สอดคล้องกับมิตคิ วามตั้งใจซื้ อ (Purchase Intention) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้
บริ การ หรื อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เป็ นตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งนี้สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคได้ กล่ าวคือ เมื่ อ นักท่อ งเที่ยวชาวไทยได้มีการเลื อ กท่อ งเที่ยวตามการแนะนําบน
อินเทอร์เน็ตและได้รับประสบการณ์ที่ดี ทําให้เมื่อมีความต้องการท่องเที่ยวอีกก็จะเลือกสถานที่เดิม
เกิดการซื้อซํ้า เพราะมีประสบการณ์ที่ดีกบั สถานที่น้ นั ๆ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เนื่ อ งจากผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวเลื อ กแสวงหาข้อมู ลทางสื่ อ ออนไลน์ จากการรี วิว
ประสบการณ์ท่องเที่ยว ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต เนื่ องจากนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ
กับการนําข้อมูลมาเพือ่ ไปประกอบการตัดสินใจสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล เพิ่มชีวิต (2552)
ศึกษาการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์
ที่ผูบ้ ริ โภคสร้า งเองของคนวัย ทํา งาน การศึก ษาพบว่า ผูท้ ี่ ต้ งั ใจเดิ นทางท่ อ งเที่ ยวและยัง ไม่ มี
ประสบการณ์ การท่อ งเที่ยวกับแหล่ งท่อ งเที่ยวดังกล่ าว จะมี การแสวงหาข้อ มู ล เพื่อ ลดความไม่
แน่ นอนและสนับสนุ นการตัดสิ นใจซื้ อทางการท่องเที่ยว ซึ่ งจะแสวงหาข้อมูลอยูเ่ สมอ โดยสื่ อ ที่
เลือกใช้คือสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตเพราะเป็ นสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคสร้างเอง ยกตัวอย่างเช่น ข้อมู ลการท่องเที่ยว
ที่มาจากบุคคลอื่น ที่เคยใช้สินค้าและบริ การที่ผแู ้ สวงหาข้อมูลสนใจ ตามที่ Yi-Wen and Yi-Feng
(2012) พบว่าการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคในด้านประสบการณ์มีผลมากที่สุดในการรับรู ้
ความน่ าเชื่ อ ถือ แบบปากต่อ ปากที่บอกต่อ กันผ่านอินเทอร์เน็ ต มี ผลต่อ ความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าและ
นอกจากนนี้ ยงั พบว่าความตั้งใจซื้ อนั้นเกิดจากประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคโดยตรง จึงทําให้ความ
ตั้งใจซื้ อ ที่ข้ ึนกับประสบการณ์โดยตรงของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อ ความตั้งใจซื้ อ มากกว่าการสื่ อสาร
แบบบอกต่อ

5.4 อภิปรายผลการวิจัยจากสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบ
การใช้สื่อออนไลน์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กับรู ปแบบการใช้สื่ อ ออนไลน์ ด้วยการหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สันพบว่า มี
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ เนื่องจาก สื่อใหม่ คือสื่ อที่มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต เป็ น
ช่องทางที่เอื้อประโยชน์ต่อผูร้ ับและผูส้ ่งสาร สามารถสื่ อสารได้สองทางในเวลาเดียวกันรวมไปถึง
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สามารถส่งสารได้หลายรู ปแบบ เช่น ภาพ เสียง หรื อ ข้อความ ได้ในเวลาเดียวกัน ทําให้การดําเนิ น
ชีวติ ของคนในสังคมปั จจุบญั เปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะชีวิตการทํางาน ทําให้คนทํางานจําเป็ นต้ อง
ใช้สื่อใหม่ในการทํางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ขวัญฤทัย สาย
ประดิษฐ์ (2551) กล่าวว่าลักษณะของสื่อใหม่ คือสื่อผสมผสาน ซึ่งสามารถแสดงผลได้ท้ งั ข้อความ
รู ปภาพ และเสียง รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว เป็ นสื่ อที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อมู ล
สารสนเทศได้ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา รวมทั้งเปิ ดรับข่าวสารของ
ผูร้ ับสารมากที่สุด รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของคนในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องใช้สื่อ ออนไลน์ ทั้งนี้ มี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สื่ อ ใหม่ ของพัช นี เชยจรรยา (2558ก) พบว่ า รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต มี
ความสัมพันธ์กบั กับการรับรู ้ประโยชร์จากสื่ อสังคมออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างรับรู ้ประโยชน์จาก
สื่อสังคมออนไลน์ในระดับสูงมาก ซึ่งได้แก่ การรับรู ้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้การทํางาน ช่วยค้นคว้า
ข้อ มู ล เพื่อ การประกอบชี พ ช่ วยในการติดต่อ กับบุคคลอื่ น ๆ และช่ วยในเรื่ อ งความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน และทําให้รู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกิจวัตรตามลําดับ เหตุเนื่องมาจากสื่อสังคมออนไลน์
หรื อสื่อใหม่สะดวก รวดเร็ว และยังสอดคล้องกับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตในปั จจุบญั แบบปั จเจกชน
คนเมืองและคนวัยทํางานอย่างมาก มีงานวิจยั ของ ศรี หญิง ศรี คชา (2544) พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่
มีการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่ แสวงหาข่าวสารในการท่องเที่ยว เนื่องจากความง่ายในการเข้าถึงและ
รู ปแบบที่มีความน่าสนใจในการแสวงหาข้อมูล และพบว่ามีส่วนน้อยมากของนักศึกษาที่ไม่เคยใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหา สอดคล้องกับ นฤมล เพิม่ ชีวติ (2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อใหม่
เป็ นอันดับแรกในการค้นหาข่าวสารการท่องเที่ยว และขณะที่สื่อกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์
กลับมีการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวน้อยมาก เพราะการสื่ อสารผ่านสื่ อใหม่เป็ นการสื่ อสารสอง
ทาง ง่ายต่อการสอบถามพูดคุย โต้ตอบกับบุคคลอื่นในประเด็นที่ตนต้องการได้อย่างรวดเร็ว และไม่
มีขอ้ จํากัดด้านเวลา
กล่าวได้วา่ สื่อใหม่ถือเป็ นสื่ อที่มีความสําคัญในยุคปั จจุบนั และมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย
ซึ่ ง การแสวงหาข่า วสารเพื่อ ให้ไ ด้รับ ข่า วสารตามที่ต ้อ งการนั้น สื่ อ ใหม่ เป็ นทางเลื อ กที่ สํา คัญ
สําหรับการท่องเที่ยว ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร ให้กบั ผูท้ ี่สนใจด้านการท่องเที่ยว
เมื่ อ จํา แนกตามแหล่ ง ข้อ มู ล ในการใช้สื่ อ ออนไลน์พ บว่า รู ปแบบการดํา เนิ นชี วิต กลุ่ ม
รู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบสุขนิยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ แหล่งข้อมูลในการแสวงหาข้อมูล
ผ่า นสื่ อ ออนไลน์อ อนไลน์ทุ กประเภท เช่ น เว็บ ไซต์ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ยวโดยตรง เช่ น
http://www.tourismthailand.org เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ การสอบถามจาก
บุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ เพือ่ น ผูท้ ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมา
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ก่อน หรื อ การค้นหาจาก เสิร์จเอนจิน โดยสืบค้นคําที่ตนต้องการค้นหา เว็บไซต์ที่รีววิ ประสบการณ์
การท่องเที่ยว เช่น Pantip, ทริ ปแอดไวเซอร์ , อีดีที ไกด์ เว็บไซต์ซ้ื อขายสิ นค้าและบริ การด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น อโกด้า, บุค๊ กิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พีเดียและบล็อกเกอร์ ด้านการท่องเที่ยว มักรี วิวสถานที่
ท่องเที่ยว กล่าวได้ว่ากลุ่ มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบสุ ขนิ ยม กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่ใช้สื่อ
ออนไลน์เป็ นประจํา เพือ่ แสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพราะกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่รักการท่องเที่ยว
เมื่อใดที่มีเวลาว่างจึงเลือกท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เพราะคิดว่าการการท่องเที่ยวคือความสุ ขและการให้
รางวัลแก่ชีวติ กลุ่มนี้จึงมีการติดตามข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ อาจเพราะด้วยนิสัยของกลุ่ม
นี้เป็ นกลุ่มที่เปิ ดกว้าง พร้อมรับในสิ่งใหม่ ๆ การใช้สื่อออนไลน์จึงมีท้ งั สาระและความบันเทิง เช่น
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อที่จะรับข้อมูลอื่น ๆ ด้วย แต่เมื่อต้องการจะไปท่องเที่ยวก็เลือก
แสวงหาข้อมูลจากหลายทาง เพราะเมื่อผูว้ ิจยั วัดความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์
พบว่า มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ทุกประเภทประกอบไปด้วย เพื่อทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่
สําหรับการท่องเที่ยว การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั เพือ่ ทราบรี ววิ ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการ
จะไปท่อ งเที่ ยว ค้นหาสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่ น ร้ านอาหาร สปา ร้ านขายของที่ ระลึ ก ศึ กษา
กิ จกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ ท่อ งเที่ยว เช่ น กิ จกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีวี, ล่ อ งแก่ ง เพื่อ ทราบ
เส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่ ม ต่อ มาคื อ กลุ่ ม รู ปแบบการดํา เนิ น ชี วิตทัน เทคโนโลยี กลุ่ ม นี้ พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับ แหล่งข้อมูลในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์อ อนไลน์ทุกประเภทเช่นกัน อาจ
เนื่องมาจากลักษณะนิ สัยของคนกลุ่มนี้ ซ่ ึ งเป็ นกลุ่มที่สนใจการเปิ ดรับข่าวสารและติดตามข่าวสาร
ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่สนใจมักเป็ นประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่เคยไป
มาแล้ว มักเป็ นสมาชิกของกลุ่มการท่องเที่ยว เพือ่ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยเก็บ
ข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนมีการตัดสินใจ โดยคนกลุ่มนี้มกั เลือกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มักไปด้วย
ตนเอง กล่าวได้ว่าเป็ นกลุ่มที่รักอิสระในการดําเนิ นชีวิต ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง
ติด ตามข่ า วสารจากหลายทางเพื่อ ช่ วยในการตัด สิ น ใจ และเพื่อ ติ ด ตามข่ าวสารที่ ต นต้อ งการ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่พบว่ากลุ่มทันเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กบั ทุกวัตถุประสงค์ในการหา
ข้อมูล เช่น เพือ่ ทราบรี ววิ ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว ค้นหาสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึก ศึกษากิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง เพื่อ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อที่คนกลุ่ มนี้ จะสามารถเก็บรวบรวม ๆ ข้อมูลได้หลากหลาย เมื่อต้องการท่องเที่ยวจึงกล้าที่จะ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ เพราะว่ามีความรู ้ส่วนหนึ่งจากการเปิ ดรับข่าวสารหลายแหล่ง
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นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่ ม รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบตามกระแสนิ ยม มี ความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับ แหล่งข้อมูลในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ออนไลน์ทุกประเภท กลุ่มนี้ ชอบให้
ตนเป็ นที่สนใจ ชอบบ่งบอกสถานะทางสังคมและมักตามกระแสนิยม มักเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสี ยง เป็ นกระแสนิ ยม คํานึ งถึงตราสิ นค้าเป็ นหลัก เพื่อที่จะบ่งบอกสถานะของตนว่าสถานที่น้ ี
ตนไปมาแล้ว ซึ่ งจะเลือ กสิ นค้า หรื อที่พกั ที่มีตราสิ นค้า โด่ งดัง เป็ นที่รู้จกั โดยเลื อ กติดตามผูท้ ี่มี
ชื่อเสียง และสนใจสินค้าโปรโมชัน่ สินค้าราคาพิเศษ เพื่อที่จะได้ตามทันโลก ไม่ตกยุค การค้นหา
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์จึงทําเป็ นประจําผ่านหลายช่องทาง วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลจึง
เพื่อ ค้นหาที่ พ กั ที่ เป็ นที่ รู้ จ ัก ความสะดวกสบาย กิ จกรรมที่ น่ าสนใจ รวมไปถึ งราคาโปรโมชั่น
สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตตามกระแสนิ ยม มี ความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับ วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมู ลผ่านสื่ อออนไลน์ท้ งั หมด 5 แบบอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ 1) ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบ
ราคาที่พกั 3) เพือ่ ทราบรี ววิ ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) สิ่ งอํานวยความ
สะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา และร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ ATV, ล่องแก่ง แต่ไ ม่พบความสัมพันธ์กบั วัตถุ ประสงค์ในการค้นหา
ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เพือ่ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบรักครอบครัว กลุ่มนี้ ให้ความสําคัญกับครอบครัว ทําให้
กิจกรรมที่เลือ กมักสามารถทํากับครอบครัวได้ เมื่อมีเวลาว่างมักเลือ กอยูก่ บั ครอบครัว หรื อเมื่อ มี
วัน หยุด ก็ เลื อ กไปท่ อ งเที่ ย วกับ ครอบครั ว การใช้สื่ อ ออนไลน์ จึ ง มี ความสัม พัน ธ์ท างบวกกับ
แหล่งข้อมูลในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์บางประเภทเท่านั้น เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก,
ทวิตเตอร์ การสอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ เพื่อน ผูท้ ี่เคยท่องเที่ยวใน
สถานที่ตอ้ งการไปมาก่อน และไม่พบความสัมพันธ์กบั แหล่งข้อมูลในการแสวงหาข้อมูล การค้นหา
จากการเสิร์ชเอนจิน โดยการสืบค้นคําที่ตนต้องการค้นหา เว็บไซต์ที่รีววิ ประสบการณ์การท่องเที่ยว
เช่น พันทิป, ทริ ปแอดไวเซอร์, อี ดี ที ไกด์ เว็บไซต์ซ้ื อขายสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น
อโกด้า, บุค๊ กิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พเี ดีย และบล็อกเกอร์ดา้ นการท่องเที่ยว ที่มกั จะรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียด และรู ปภาพ ถึงแม้ผลการวิจยั จะพบว่ากลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบรักครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กบั แหล่งข้อมูลบางประเภท แต่กลับไม่พบความสัมพันธ์กบั ระยะเวลา และความถี่ใน
การใช้สื่อออนไลน์ อาจเนื่องมาจากกลุ่มรักครอบครัวมีการใช้สื่อออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มอื่น เพราะ
ให้ความสนใจกับครอบครัว เป็ นหลัก เมื่ อ ต้อ งการท่อ งเที่ย วจึ ง มี ก ารเลื อ กใช้สื่ อ ออนไลน์บ าง
ประเภทเท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์พบว่า กลุ่มนี้เลือกใช้สื่อออนไลน์เพือ่ ค้นหา
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สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่ระลึ ก กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่
ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีว,ี ล่องแก่ง และ การแสวงหาข้อมูลเพือ่ ทราบแพ็กเกจ และ
โปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบอนุรักษ์วฒั นธรรม กลุ่มนี้สนใจอารยธรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่
โบราณ และให้ความสําคัญกับการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น ชอบสะสมชุ ดไทยและใส่ เมื่ อ มี
โอกาส เพือ่ สะท้อนถึงความเป็ นไทยและอยากให้คนอื่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหมือนตน ชอบของ
เก่ า ชอบดู รูปเก่ า ๆ ที่แสดงถึ งความรุ่ งเรื องของศิล ปวัฒนธรรมที่รุ่งเรื อ งในสมัยก่ อ น เมื่ อ ศึกษา
ความสัมพันธ์กบั สื่ อออนไลน์พบว่ากลุ่มนี้ มีการเลือกใช้สื่อ บางประเภท โดยผลการวิจบั พบว่ามี
ความสัม พันธ์ทางบวกกับ เว็บไซต์การท่อ งเที่ยวโดยตรง เช่น http://www.tourismthailand.org
บล็อกเกอร์ดา้ นการท่องเที่ยว มักรี ววิ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และรู ปภาพ สอบถามจากบุคคล
ที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ เช่น ญาติ เพือ่ น ผูท้ ี่เคยท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไปมาก่อน
และไม่ พบความสัมพันธ์กับ การค้นหาจากเสิ ร์จเอนจิน โดยสื บค้นคําที่ตนต้อ งการที่จะค้นหา
เว็บไซต์ ที่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น พันทิป, ทริ ปแอดไวเซอร์ , อีดีที ไกด์ เว็บไซต์ซ้ื อ
ขายสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น อโกด้า, บุ๊คกิ้งดอทคอม, เอ็กซ์พีเดีย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อาจเนื่ องมาจากกลุ่มนี้ มีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับด้าน
วัฒ นธรรม การใช้สื่ อ ออนไลน์จึ ง ใช้เพื่อ ค้น คว้า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒนธรรม โดยการดู จ าก
เว็บ ไซต์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว ถามผูร้ ู ้ หรื อ ติ ด ตามบล็ อ กเกอร์ ด้า นการท่ อ งเที่ ย วและ
นอกจากนี้ ผลการวิจ ัย พบว่า กลุ่ มนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ใ นการแสวงหาข้อ มู ล เพื่อ ทราบกิ จ กรรมที่
น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว และทราบสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา ร้านขายของที่
ระลึกอีกด้วย
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั ความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กับความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของ
นัก ท่อ งเที่ย วชาวไทย มี ค วามสัมพันธ์ใ นทางบวกกับ ความตั้ง ใจซื้ อ สิ นค้า และบริ ก ารด้า นการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตั้งใจซื้ อ
สินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว ก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ผูบ้ ริ โภคจะมี
ความตั้งใจซื้อก่อน และความตั้งใจซื้อนั้นย่อมได้รับอิทธิพลมาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ราคาที่คาดหมาย
และคุณประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ งมีปัจจัยที่ขดั ขวางความตั้งใจซื้ อ ของ
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ผูบ้ ริ โภค คือ ทัศนคติของคนอื่น และปั จจัยทางสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา
จาตุรงคกุล, 2546) ซึ่ งในแต่ละกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตพบความตั้งใจซื้ อที่แตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบสุขนิยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ วัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาข้อ มู ลผ่านสื่ อออนไลน์ท้ งั หมด 6 แบบอย่างมีน ัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.001 คือ 1)
ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรี วิว
ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา
ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีวี,
ล่องแก่ง 6) ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบทันเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ วัตถุประสงค์
ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์ท้ งั หมด 6 แบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ
1) ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบ
รี ววิ ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร
สปา ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอ
ทีว,ี ล่องแก่ง 6) ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบตามกระแสนิ ยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ วัตถุประสงค์
ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ท้งั หมด 5 แบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ 1)
ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว 2) การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั 3) เพื่อทราบรี วิว
ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว 4) สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร สปา
ร้านขายของที่ระลึก 5) กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมดํานํ้า, ขับรถ เอทีวี,
ล่องแก่ง แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์เพื่อทราบ
เส้นทาง ยานพาหนะวิธีการเดินทางท่องเที่ยว
กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบรักครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 กับความตั้งใจซื้ อตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต และ มีความสัมพันธ์
ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 กับการตั้งใจแนะนําผูอ้ ื่ นให้ไปตาม นอกจากนี้
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการตั้งใจรี วิวสถานที่ท่อง
เที่ยวที่ได้ไปมา และ ความตั้งใจซื้ อสิ นค้า อย่างแน่ นอนในปี นี้ ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อ เมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต และความตั้งใจซื้ อซํ้า
ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต
กลุ่ ม รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิต แบบอนุ รั กษ์ว ฒ
ั นธรรม มี ค วามสัม พัน ธ์ทางบวก อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 กับความตั้งใจซื้อ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซื้ อ ตามที่มีการแนะนํา
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บนอินเทอร์เน็ต 2) ความตั้งใจซื้ อซํ้าตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต 3) การตั้งใจรี วิวสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้ไปมา แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อ 3 แบบ คือ 1) ความตั้งใจซื้ อตามที่มี
การแนะนําบนอินเทอร์ เน็ต 2) ความตั้งใจซื้ อเมื่ อมี โปรโมชั่นบนอิ นเทอร์ เน็ ต และ 3) การตั้งใจ
แนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตาม
สมมติฐานที่ 3 รู ปแบบการใช้สื่อ ออนไลน์ของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั
ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว
ผลการวิจยั พบว่าความตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว มีสัมพันธ์เชิงบวกกับ
รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
การใช้ สื่ อ ออนไลน์ ใ นการแสวงหาข้อ มู ล มาก ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความตั้ งใจซื้ อมากเช่ น กั น
ถ้านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลน้อย ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อ
น้อยเช่นกัน เป็ นไปตามทฤษฎีของ Solomon (2013) กล่าวว่ากระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้า
มีกระบวนการที่ซบั ซ้อนรวมทั้งมีความเสี่ ยงสู ง ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ให้ได้มากที่สุด
ทั้ง จากความทรงจํา ของตนและจากแหล่ งข้อ มู ล ภายนอกมากกว่า หนึ่ งแหล่ งก่ อ นตัด สิ น ใจซื้ อ
ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิติพร ปิ ยะพงษ์กุล (2556) ที่ว่าการแสวงหาข่าวสารกับ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การมีความสัมพันธ์กนั การแสวงหาข้อมูลเป็ นตัวช่วยเพื่อตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การ การหาข้อมูลก่อนการซื้ อ ระดับความต้องการซื้ อ เป็ นผลทําให้เกิดการแสวงหา
ข้อมูล กล่าวได้วา่ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การใด ๆ เป็ นตัวกําหนดให้ผบู ้ ริ โภคแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร นอกจากนี้ Solomon (2013) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความชํานาญของสินค้ามี
ผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ว่าผูท้ ี่แสวงหาความรู ้มากที่สุดคือผูท้ ี่มีความรู ้พอสมควร ซึ่ งไม่ใช้
ผูม้ ีความรู ้นอ้ ยอย่างที่หลายคนเข้าใจ ผูท้ ี่มีความรู ้และมีความชํานาญมากนั้นย่อมรู ้ได้ว่าข้อมูลใดที่มี
ประโยชน์แล้วเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของตนจึงเลือกแสวงหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง แทนการ
แสวงหาข้อมูลไปเรื่ อย ๆ ส่วนผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าน้อยมักเชื่อในความคิดเห็นของบุคคลอื่น
มากกว่า หรื ออาจให้ความสําคัญกับคุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของสิ นค้ามากกว่า โดยมีการวิจยั ด้านการ
ท่องเที่ยวของ Giteson and Crompton (1983, as cited in Sparks & Tideswell, 2003) พบว่า นอกจาก
ระดับการแสวงหาข้อมูลจะถูกกําหนดโดยนักท่องเที่ยวแล้ว ยังพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ระยะทางไปยังจุดหมายโดยที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางห่างไกลจากถิ่นที่อยูอ่ าศัย จะมีระดับการแสวงหา
ข้อมูลในช่วงการวางแผนท่องเที่ยวสูงกว่าผูท้ ี่เดินทางท่องเที่ยวใกล้ ๆ กับถิ่นที่อยูอ่ าศัยและยังเสนอ
ความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวจะแสวงหาข้อมูลอย่างเต็มที่ เมื่อสถานที่ที่จะไปนั้นเป็ นสถานที่ที่ตน
ไม่คุน้ เคย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล เพิ่มชี วิต (2552) พบว่าผูท้ ี่ต้ งั ใจเดิ นทางท่องเที่ยว
และยังไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่ าว จะมีการแสวงหาข้อมูล เพื่อลด

119
ความไม่แน่นอนและสนับสนุนการตัดสินใจซื้อทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะแสวงหาข้อมูลอยูเ่ สมอ โดย
สื่ อ ที่ เ ลื อ กใช้คื อสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพราะเป็ นสื่ อ ที่ผูบ้ ริ โ ภคสร้ า งเอง ยกตัว อย่า งเช่ น ข้อ มู ล การ
ท่องเที่ยวที่มาจากบุคคลอื่น ที่เคยใช้สินค้าและบริ การที่ผแู ้ สวงหาข้อมูลสนใจ
เมื่อนักท่องเที่ยวยิง่ แสวงหาข้อมูลและได้รับข้อมูลที่ตนต้องการมากเพียงพอ ส่ งผลทําให้มี
ความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าสู งตามไปด้วยเช่ นกัน ยิ่งเป็ นสิ นค้าด้านการท่อ งเที่ยว นักท่อ งเที่ยวจึงเลื อ ก
แสวงหาข้อ มู ลให้ไ ด้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพราะการไปท่อ งเที่ยวคือการไปสถานที่ที่ไ ม่
คุน้ เคย แต่เมื่อหาข้อมูลจนรู ้สึกมัน่ ใจ หรื อ มีความรู ้ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ มากเพียงพอ จึงส่ งผล
ให้เกิดความตั้งใจซื้อมากตามมาเช่นกัน

5.5 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
5.5.1 ภาครัฐ
ผลการวิจยั พบว่าทุกกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเที่ยวไทยมีความสัมพันธ์กับ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง แต่นักท่อ งเที่ยวชาวไทยเลื อกแสวงหาข่าวสารจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้อ งกับการท่อ งเที่ยวโดยตรงน้อ ยที่สุด เช่ น www.tourismthailand.org กล่ าวคื อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยยังมีการแสวงหาข่าวสารจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงแต่
เลื อ กแสวงหาข่ า วสารจากแหล่ ง นี้ น้อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง ภาครั ฐ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เว็บ ไซต์ โดยการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนําเสนอข้อมูลให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
รวมทั้งมีช่องทางที่สามารถคุยโต้ตอบกับผูท้ ี่สนใจสอบถาม และเพิ่มเนื้ อหาในเรื่ องวิธีการเดินทาง
ท่องเที่ยว เส้นทางและยานพาหนะ เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยแสวงหาข้อมูล
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบเส้นทางและวิธีการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่านักท่อ งเที่ยวชาวไทยมี การใช้เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ เช่ น
เฟซบุก๊ เป็ นสื่อหลักในการเลือกแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นภาครัฐจึงควรสื่ อสารกับ
นักท่องเที่ยวหรื อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นหลัก ภาครัฐควร
ลงรายละเอี ย ดข่ า วสารผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ใ ห้ม ากขึ้ น รวมไปถึ ง การทํา การตลาดเพื่อ ให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถจดจําชื่ อสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว หรื อ กิจกรรมสําคัญให้ได้ เพราะ
นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเลื อกแสวงหาข่าวสารจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ยงั พบว่า มี การ
แสวงหาข้อมูลจากการรี ววิ ประสบการณ์ท่องเที่ยว และการเสิร์ชเอนจิน และยังพบว่านักท่องเที่ยวมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ทราบเส้นทาง ยานพาหนะ วิธีการเดินทางท่อ งเที่ยว มากที่สุด การให้ขอ้ มู ล
ข่าวสารจากภาครัฐควรเน้นในส่ วนนี้ ดว้ ย เนื่ องจากรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั
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ความตั้งใจซื้อสินค้า ยิง่ นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตนต้องการมาก ก็ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้ อ มากเช่ นกัน นอกจากนี้ กลุ่ ม รู ปแบบการดํา เนิ นชี วิตแบบสุ ขนิ ยมเป็ นกลุ่ ม ที่ควรจะให้
ความสําคัญเพือ่ ทําการตลาดการท่องเที่ยวมากที่สุด กลุ่มนี้ เปิ ดกว้าง และรักการท่องเที่ยวเป็ นชีวิต
จิตใจ ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ภาครัฐจึงมีการนําเสนอข่าวสารข้อมูลอยูเ่ สมอ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้คนมีส่วนร่ วม
และสนใจมากขึ้น
5.5.2 ภาคเอกชน
ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม หรื อ ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถ
นํากลุ่ม รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตไปใช้เพื่อ การวางแผนการตลาด การกําหนดโปรโมชั่น หรื อ การ
โฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยใช้สื่อออนไลน์เป็ นสื่อหลักเพือ่ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ทุก
โรงแรม และบริ ษทั ท่องเที่ยว ควรมี เฟซบุ๊ก เป็ นช่องทางของตนเอง เพื่อส่ งข่าวสารโดยตรงไปยัง
นักท่อ งเที่ยวรวมถึงการมี กิจกรรมต่าง ๆ เช่น แจกรางวัล แจกห้อ งพัก เพื่อให้เกิดการมี ส่วนร่ วม
นอกจากนี้ การกําหนดราคาสิ นค้าควรมี เป็ นมาตรฐาน เพราะลูกค้าในปั จจุบนั มี การเปรี ยบเทียบ
ราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ควรมีการจัดเตรี ยมสถานที่ให้ดี มีมาตรฐานที่คงที่ เนื่ องจากนักท่องเที่ยวใน
ปั จจุบนั มักเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์ท่องเที่ยวของบุคคลอื่นที่เคยไปมาแล้วและ
ยังพบว่ามีการซื้อซํ้าอีกด้วย
5.5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับสาหรับนักท่ องเทีย่ วแต่ ละกลุ่ม
1) รู ปแบบการดําเนินชีวติ สุขนิยม กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มรักการท่องเที่ยวและมักจะเลือกใช้
สื่อออนไลน์เพือ่ แสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทุกรู ปแบบ แต่แหล่งข้อมูลที่เลือกแสวงหาข้อมูล
มากที่สุดคือ เว็บไซต์ซ้ือขายสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ ทราบ
แพ็กเกจ โปรโมชัน่ สําหรับการท่องเที่ยว ดังนั้นสิ่ งที่คนกลุ่มนี้ สนใจมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านราคา
การทําการตลาดกับกลุ่มสุ ขนิ ยมจึงควรเน้นเรื่ องของโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ เพราะกลุ่มนี้ ท่องเที่ยว
ทุกรู ปแบบหากมีโปรโมชัน่ หรื อราคาพิเศษก็จะจองทันที และยังพบว่าถ้าหากชื่นชอบหรื อถูกใจใน
สถานที่ใด พบว่ามีการซื้อซํ้า โดยเฉพาะเมื่อมีโปรโมชัน่ การลดราคาบนอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เมื่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มสุขนิยมเคยไปเที่ยวที่จงั หวัดภูเก็ตโดยการซื้ อจากแพ็กเกจโปรโมชัน่ และ
รู ้สึกประทับใจ เมื่อใดที่มีแพ็กเกจลดราคาอีกก็จะซื้ อซํ้า ดังนั้นนอกจากการส่ งข่าวสารเพื่อแนะนํา
สถานที่ ใ หม่ ๆ กับ คนกลุ่ ม นี้ แล้ว ราคาโปรโมชั่น และสถานที่ เดิ ม ที่ คนกลุ่ ม นี้ เคยไปก็ ควรให้
ความสําคัญด้วย
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2) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิตทันเทคโนโลยี กลุ่มนี้ มกั จะมีการแสวงหาข้อมูลทุก
รู ปแบบถือว่าเป็ นกลุ่มที่ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด ชอบท่องเที่ยวด้วยตนเอง และ
ชอบไปท่องเที่ยวต่างประเทศ การแสวงหาข้อมูลจึงเลือกใช้สื่อหลายรู ปแบบเพือ่ การเก็บข้อมูล และ
ศึกษาสถานที่ที่ตอ้ งการจะไป ซึ่ งแหล่ งข้อมู ลที่กลุ่มนี้ เลือ กใช้มากที่สุดคือ เว็บไซต์ซ้ื อ ขายสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยว โดยกลุ่มนี้ เลือกแสวงหาข้อมู ลและเลือกสถานที่ที่ตนต้องการจะไป
ก่อน และเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะเท่าที่ตนต้องการ และเมื่อใดที่เว็บซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ
ด้านการท่อ งเที่ยว มี ราคาโปรโมชั่น การลดราคาอยู่ในระดับที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ พอใจก็จะจอง
ทันที การนําเสนอข่าวให้กับกลุ่ มนี้ ควรเน้นในเรื่ อ งของประสบการณ์ การท่องเที่ยว รี วิวสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีขอ้ มูลครบถ้วนในเรื่ องของสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง เมนู อาหาร หรื อ ที่พกั และ
ราคาโปรโมชัน่ ซึ่งราคาโปรโมชัน่ ต้องตรงกับสถานที่ที่กลุ่มนี้กาํ ลังหาอยู่
3) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิตตามกระแสนิ ยม กลุ่มนี้ จะสนใจในชื่อเสี ยงและตรา
สินค้าเป็ นหลัก หากตัดสิ นใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยว ก็จะเลือกที่ความมีชื่อเสี ยง เป็ น
ที่นิยม และเป็ นกระแส การนําเสนอสิ นค้า และบริ การด้านการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนี้ จึงควรเน้น
โรงแรมหรื อสถานที่ที่มีตราสินค้า และมีความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว เช่น มีร้านอาหาร ห้าง
แหล่งซื้อของ เป็ นต้น การนําเสนอข้อมูลควรมุ่งเน้นไปด้าน บล็อกเกอร์ ด้านการท่องเที่ยว เพราะ
กลุ่มนี้จะติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา และ บล็อกเกอร์ ด้านการท่องเที่ยว
4) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ รักครอบครัว กลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ น
หลัก การเลือกสินค้าและบริ การการท่องเที่ยวจึงต้องมีลกั ษณะที่สะดวกต่อการพาครอบครัวไปเที่ยว
คํานึ งถึ งความสะดวกสบาย ความง่ายในการเดิ นทาง ควรเสนอสิ นค้าและบริ การที่เป็ นแพ็กเกจ
ครอบคลุมด้านที่พกั การเดิ นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มนี้ จะให้ความสําคัญกับการแสวงหา
ข้อ มู ล จากบุ ค คลที่ รู้ จ ัก เพื่อ สอบถามรายละเอี ย ดรวมทั้ง แสวงหาข่ า วสารจากเครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้นควรมีการนําเสนอผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยนําเสนอผ่านแพ็กเกจการท่อ งเที่ยวที่ มีรายละเอี ยดที่ครอบคลุ มการเดิ นทาง เช่ น
ร้านอาหาร กิจกรรม ที่พกั และความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่เหมาะสําหรับการไปเที่ยวแบบครอบครัว
ที่สาํ คัญรายละเอียดที่นาํ เสนอควรเน้นเฉพาะเจาะจงคําว่าครอบครัว และความสะดวกสบาย
5) กลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ อนุรักษ์วฒั นธรรม กลุ่มนี้ จะรักและชอบโบราณสถาน
ของเก่ ารวมถึ งประเพณี ที่มีมาแต่โบราณ การท่องเที่ยวจึงเลื อ กสิ นค้าด้านการท่อ งเที่ยวที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ซึ่ งการแสวงหาข้อมูลที่กลุ่มนี้ เลือกใช้คือ เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง การสอบถามจากบุคคลที่รู้จกั และ บล็อกเกอร์ ดา้ นการท่องเที่ยว
โดยมี ความสนใจแสวงหาข้อ มูลเกี่ ยวกับร้านอาหาร และกิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
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ดัง นั้น การนํา เสนอสิ น ค้า และบริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ควรนํา เสนอด้า นกิ จ กรรมที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับวัฒนธรรม เช่น การไหว้พระเก้าวัด การนั่งช้างชมเมือง หรื อ การดูการแสดงรําไทย
กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็ นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความสนใจและชื่นชอบ

5.6 ข้ อเสนอสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
1) การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เพือ่ แสวงหาข้อมูล
มากที่สุด และพบว่ารู ปแบบการใช้สื่อ ออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อ สิ นค้าและบริ การด้านการ
ท่องเที่ยว ถึ งแม้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเลื อกแสวงหาข้อมู ลผ่านเฟซบุ๊ก มากที่สุด แต่ไม่ สามารถ
บอกได้วา่ สื่อออนไลน์ชนิดใดที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเชื่อถือมากที่สุด การศึกษาควรมีการวัดในมิติ
ความเชื่อถือของข้อมูลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเชื่อใจมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ
2) การศึกษาพบว่า รู ปแบบการดําเนินชีวติ ทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั เว็บไซต์ที่เกี่ยว ข้องกับ
การท่องเที่ยวโดยตรง นัน่ ก็คือเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์
ของภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือในด้านของข้อมูลมากที่สุด แต่กลับพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเลือก
แสวงหาข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาว่าเหตุใด
นักท่อ งเที่ยวชาวไทยจึงเลื อกใช้เว็บไซต์การท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทยน้อ ยที่สุด เพื่อ สามารถทํา
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมไปถึงเว็บไซต์จากภาครัฐ
เว็บ ไซต์อื่ น ๆ ให้เ หมาะสมกับ รู ป แบบการใช้สื่ อ ออนไลน์ และรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิต ของ
นักท่องเที่ยวในปั จจุบนั
3) การศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับรู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และ
ความตั้งใจซื้อการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพือ่ ได้ขอ้ มูลที่ลึกขึ้น เช่น ประเด็น
ความพึงพอใจของการใช้สื่อออนไลน์ และส่ งผลต่อ ความตั้งใจซื้ ออย่างไร หรื ออิทธิพลของสื่ อ
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างไร
4) การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต รู ปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และ
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่เนื่ องจากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีรายได้มาจากชาวต่างชาติเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
รู ปแบบการใช้สื่อ ออนไลน์ ความตั้งใจซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่ามีความคล้ายคลึ งหรื อ
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อไม่ อย่างไร เพื่อสามารถนําไปวางแผน หรื อกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตรงกลุ่มมากที่สุด
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง รู ปแบบการดาเนินชีวิต รู ปแบบการใช้ สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสิ นค้าและ
บริการด้ านการท่ องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ รู ปแบบการใช้สื่อ
ออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้ อความให้
สมบูรณ์)
คําถามคัดกรองอายุ
 1.) ตํ่ากว่า 20 ปี (จบแบบสอบถาม)  2.) 20 – 45 ปี (ตอบข้อถัดไป)
 3.) มากกว่า 45 ปี (จบแบบสอบถาม)
คําถามคัดกรองความสนใจในด้านการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
 1.) ท่องเที่ยว 3-4 ครั้งต่อปี (จบแบบสอบถาม)  2.) ท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้งต่อปี
1. เพศ
 1.) ชาย

 2.) หญิง

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

 2.) สมรส

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1.) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี  2.) ปริ ญญาตรี  3.) สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. สถานการณ์ทาํ งาน
 1.) นักเรี ยน/นักศึกษา  2.) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  3.) พนักงานบริ ษทั
 4.) รับจ้างทัว่ ไป

 5.) ธุรกิจส่วนตัว
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ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการดาเนินชีวิตที่เกีย่ วข้ องกับกิจกรรม
กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความถี่ในการทํากิจกรรมต่อไปนี้

กิจกรรมทีเ่ ลือกทา
1 อยูก่ บั ครอบครัววันหยุด
2 ทํากิจกรรมที่สามารถทําร่ วมกับคนในครอบครัว
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสิ่งอํานวยความ
3
สะดวกครบครัน
4 ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
อ่านหนังสือท่องเที่ยว หรื อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
5
สถานที่ท่องเที่ยว
6 ชอบค้นหาสถานที่แปลกใหม่ ที่เพิง่ มีการค้นพบ
7 พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยว
ท่องอินเทอร์เน็ตเพือ่ ค้นหาสถานที่ทอ่ งเที่ยวเมื่อมี
8
เวลาว่าง
ชอบติดตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจองตัว๋ ,ที่
9
พัก
10 ค้นหาโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ ราคาพิเศษ
11 ไปสถานที่ทมี่ ีชื่อเสียง และเป็ นกระแส
12 ชอบไปสถานที่ทมี่ ีธรรมชาติที่สวยงาม
ชอบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีธรรมชาติ
13
ที่สวยงาม
มักไปสถานที่ ที่มีชื่อเสียงในอดีตและมี
14
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
15 ดูรูปภาพในอดีต เช่น รู ปภาพคนไทยสมัยก่อน
ชอบดูรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่
16
สวยงาม เช่น ทะเล
17 ถ่ายรู ปธรรมชาติ

ไม่ทา นานๆ ทาบ้ าง ทา ทาเป็ น
เลย
ครั้ง ไม่ทา ค่อนข้ าง ประจา
บ้ าง บ่ อย
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ส่ วนที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชีวิตที่เกีย่ วข้ องกับความสนใจ
กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความถี่ในการทํากิจกรรมต่อไปนี้

ความสนใจ
1 ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก
2 ชอบไปท่องเที่ยวกับครอบครัว
3 เวลาว่างมักอยูก่ บั ครอบครัว
การเดินทางท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งที่ท่านให้
4
ความสําคัญ
5 ติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เสมอ
6 ท่องเที่ยวในวันหยุด
มักดูขอ้ มูลในอินเทอร์เน็ต มีการเปรี ยบเทียบก่อน
7
ตัดสินใจซื้อ
8 การเดินทางท่องเที่ยวคือความสุข
9 ใช้เวลาว่างอยูก่ บั ตนเอง
10
11
12
13
14
15
16
17

ติดตามคนที่มีชื่อเสียง
ชอบสถานที่ที่มี Free Wi-Fi
สนใจสินค้าลดราคา มีโปรโมชัน่ พิเศษ
ค้นหาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สนใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สนใจศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามที่สืบต่อกันมา
จากอดีต
ชอบชุดไทย และมักใส่เมื่อมีโอกาส

ไม่เห็น ไม่
ด้ วย เห็น เฉย ๆ
อย่างยิง่ ด้ วย

เห็น
เห็น ด้ วย
ด้ วย อย่างยิง่
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ส่ วนที่ 4 รู ปแบบการดาเนินชีวิตที่เกีย่ วข้ องกับความคิดเห็น
กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความถี่ในการทํากิจกรรมต่อไปนี้

ความคิดเห็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

การออกไปท่องเที่ยวคือช่วงเวลาที่มีคุณค่า
ประเทศไทยเป็ นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมตะวันตกส่งผลต่อวัฒนธรรมไทย
วิถีชีวติ คนไทยในอดีตไม่ต่างจากปั จจุบนั
การท่องเที่ยวคือการให้รางวัลชีวติ
คนไทยควรให้ความสําคัญ และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
อินเทอร์เน็ตเป็ นสิ่งสําคัญในการศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวในปั จจุบนั
เรากําหนดการท่องเที่ยวในแบบของเราได้
การท่องเที่ยวควรไปสถานที่ที่มีชื่อเสียง
การเมืองส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว
การลดราคา โปรโมชัน่ ส่งผลต่อความต้องการการ
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติคือทุกสิ่งที่ทุกคนต้องรักษา
ตราสินค้าเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับท่าน
เมืองไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
การซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบน
อินเทอร์เน็ตเป็ นเรื่ องปกติในปั จจุบนั
ประเพณี ไทยเป็ นสิ่งที่สวยงาม ที่คนรุ่ นใหม่ตอ้ ง
อนุรักษ์ไว้ เช่น การรดนํ้าดําหัวผูใ้ หญ่ในวัน
สงกรานต์
งานศิลปะ สถาปั ตยกรรม และดนตรี ในอดีต คือ
สิ่งที่ควรรักษาไว้

ไม่เห็น ไม่
ด้ วย
เห็น
อย่างยิง่ ด้ วย

เห็น
เฉยๆ เห็น ด้ วย
ด้ วย อย่างยิง่
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ส่ วนที่ 5 รู ปแบบการใช้ สื่อออนไลน์
กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความถี่ในการทํากิจกรรมต่อไปนี้
5.1 ท่ านใช้ แหล่ งข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ตต่ อไปนีใ้ นการแสวงหาข้อมูลมากน้ อยเพียงใด

แหล่งข้ อมูล
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โดยตรง เช่น
1 www.tourismthailand.org
travel.sanook.com
www.hotelsthailand.com
2

เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊
ทวิตเตอร์

สอบถามจากบุคคลที่รู้จกั หรื อ ผูม้ ี
ประสบการณ์ เช่น ญาติ เพือ่ น ผูท้ ี่เคย
3
ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ท่านต้องการไป
มาก่อน
4

การค้นหาจาก เสิร์จเอนจิน โดยสืบค้นคํา
ที่ตนต้องการค้นหา

เว็บไซต์ที่รีวิวประสบการณ์การท่องเที่ยว
5 เช่น พันทิป, ทริ ปแอดไวเซอร์ , อี ดี ที
ไกด์
เว็บไซต์ซ้ือขายสินค้าและบริ การด้านการ
6 ท่องเที่ยว เช่น อโกด้า ,บุค๊ กิ้งดอทคอม,
Expedia
บล็อกเกอร์ดา้ นการท่องเที่ยว มักรี ววิ
7 สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด และ
รู ปภาพ

น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
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5.2 ความถี่ในการใช้ สื่อออนไลน์ เพื่อแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว
 1.) 1 ครั้งต่อสัปดาห์  2.) 2 ครั้งต่อสัปดาห์  3.) 3-4ครั้งต่ออาทิตย์  4.) 5-6 ครั้งต่ออาทิตย์
 5.) ทุกวัน
5.3 ระยะเวลาในการใช้ งานต่ อครั้ง
 1.) น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง  2.) 1 ชัว่ โมง  3.) 2 ชัว่ โมง  4.) 3 ชัว่ โมง  5.) มากกว่า 3ชัว่ โมง
5.3 วัตถุประสงค์ของท่ านในการแสวงหาข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตด้ านการท่องเที่ยวต่ อไปนี้มี
ความสาคัญมากน้ อยเพียงใด
น้ อย
น้ อย ปาน มาก มาก
กลาง
ที่สุด
วัตถุประสงค์ ในการแสวงหาข้ อมูล ที่สุด

1

ทราบแพ็กเกจ และโปรโมชัน่ สําหรับ
การท่องเที่ยว

2 การเปรี ยบเทียบราคาที่พกั
3

เพือ่ ทราบรี ววิ ของผูท้ ี่เคยไปสถานที่ที่
ท่านต้องการจะไปท่องเที่ยว

4

สิ่งอํานวยความสะดวก เช่นร้านอาหาร
สปา ร้านขายของที่ระลึก

กิจกรรมที่น่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว
5 เช่น กิจกรรมดํานํ้า , ขับรถ เอทีว,ี ล่อง
แก่ง
6

ทราบเส้นทาง ยานพาหนะวิธีการ
เดินทางท่องเที่ยว
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ส่ วนที่ 6 ความตั้งใจซื้อสิ นค้าและบริการที่เกีย่ วข้ องกับการท่องเที่ยว
กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความถี่ในการทํากิจกรรมต่อไปนี้
6.1 ความตั้งใจซื้อสิ นค้าและบริการทางการท่ องเที่ยวของท่านปั จจัยต่ อไปนีส้ ่ งผลมากน้ อยเพียงใด
ตั้งใจ ตั้งใจ ตั้งใจ ตั้งใจ ตั้งใจ
ความตั้งใจซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ ซื้อ ซื้อ
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1

ความตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น
ที่พกั ตามที่มีการแนะนําบนอินเทอร์เน็ต

2

ความตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น
ที่พกั เมื่อมีโปรโมชัน่ บนอินเทอร์เน็ต

ความตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น
3 ที่พกั ตามที่มีการแนะนําทางอินเทอร์เน็ต
อีกครั้ง ในอนาคต
ฉันตั้งใจซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น
4 ที่พกั อย่างแน่นอนในปี นี้ตามทีม่ ีการ
แนะนําบนอินเทอร์เน็ต
5

เมื่อฉันชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดฉันตั้งใจ
แนะนําผูอ้ ื่นให้ไปตามฉัน

6

เมื่อฉันไปท่องเที่ยวฉันตั้งใจรี ววิ สถานที่
ท่องเที่ยวที่ฉนั ได้ไปมาบนอินเทอร์เน็ต
------------------------------- ขอบคุณค่ะ ------------------------------

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวกังสดาล ศิษย์ธานนท์

ประวัติการศึกษา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหา
กรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
พ.ศ. 2555
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