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งานวิจยั นี้ นาํ เสนอการศึ กษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรั บข่าวสาร และพฤติ กรรม
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย :ในบริ บทเทศกาล
ดนตรี โดยมีวตั ถุประสงค์ 5 ประการดังนี้ (1) เพื่อศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร
และพฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวติ กับการเปิ ดรับข่าวสารงานเทศกาลดนตรี (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกับพฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาล
ดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารกับ
พฤติ ก รรมตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย (5) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสั มพันธ์ ระหว่างพฤติ กรรมตัดสิ นใจท่องเที่ ยวงานเทศกาลดนตรี กบั การใช้ประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ คยร่ ว มงาน
เทศกาลดนตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิ งอายุต้ งั แต่ 15-59 ปี จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์
ปั จ จัย (Factor Analysis) และใช้ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ (Pearson’s product-moment
correlation coefficient) มีตวั แปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร
พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์จากงานเทศกาลดนตรี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 การเปิ ดรับข่าวสาร ตอนที่ 3
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ตอนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ ในบริ บทเทศกาล
ดนตรี ตอนที่ 5 การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

(4)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นสามารถ
จัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของผูใ้ ช้งานทีวีออนไลน์ได้ 7 กลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง
(2) กลุ่มรักเมืองไทย (3) กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส (4) กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ (5) กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ (6) กลุ่มพอใจในตนเอง (7) กลุ่มความคิดสมัยใหม่ ซึ่ งผลการทดสอบสมมุติฐานเป็ น
ดังนี้ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยว มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 การเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี จากสื่ อ
ใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยว มีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 01
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์จากงานเทศกาลดนตรี
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : รู ปแบบการดําเนินชีวติ //พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง//เทศกาลดนตรี
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This research presents a study about patterns of life, exposure, and the decision making
the behavior of creative tourism to take advantages of Thai tourists in with the music festival
context. The five objectives are as follows: (1) to study the pattern of life, exposure, and decision
making behavior of creative tourism to take advantages of Thai tourists, (2) to study the
relationship between the pattern of life and the music festival exposure, (3) to study the
relationship between the pattern of life and the decision making behavior of Thai tourists to go to
music festivals, (4) to study the relationship between exposure channels and the decision making
the behavior of Thai tourists to go to music festivals, and (5) to study the relationship between the
decision making the behavior and advantages taking of Thai tourists. The sample group in the
research was 400 Thai tourists who have attended music festivals. Both male and female tourists
who were 15-59 years old were recruited. The researcher designed questionnaires to collect data,
which were the quantitative research method. Factor analysis and Pearson’s product-moment
correlation coefficient were used. Variables that were used in the study were including patterns
of life, information exposures, decision making behaviors, and advantages taking of going to
music festivals. Research tools in this study were divided into five parts: general information,
information exposure, patterns of life, decision making behaviors of creative tourism in the music
festival context, and advantage taking of Thai Tourists.

(6)
The research results were as follows. According to the analysis of the activities, interests and
opinions, it could be grouped patterns of life of online television users, which were: (1) people
who liked entertainment activities (2) Thailand lovers (3) the trend learner (4) people who liked to
find something new (5) a group of people who spent their free time for something useful (6) a
self-satisfied group (7) a modernism group. The study hypothesis is as follows. Patterns of life are
positively correlated with music festival exposure which was statistically significant at level .01.
Patterns of life were positively related to decision making behavior of tourism which was
statistically significant at level .01 and level 05. The music festivals exposure had a positive
relationship with their decision making behaviors of tourism which was statistically significant
level at .01. Decision making behaviors of tourism positively correlated with the advantage taking
of music festivals which were statistically significant at level .01.
Keywords: Lifestyle // Tourist's Behavioral//Music Festival
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวได้กลายมาเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิ จ
ของโลกและเป็ นที่ ย อมรั บ กัน ว่ า เกื อ บจะทุ ก ประเทศทั่ว โลก อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วนั้น ได้
เจริ ญเติบโตมากจนกลายมาเป็ นสิ นค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ ว ในปั จจุบนั
หลายประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูใ่ นอับดับ 1-3 ของประเทศ
นั้นๆ ข้อเท็จจริ งนี้ สอดคล้องกับความเจริ ญเติ บโตของอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยวในไทยซึ่ งในรอบ
หลายทศวรรษที่ผา่ นมารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในลําดับ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้
จากการส่ งสิ นค้าออกอื่นๆเป็ นที่ตระหนักดี ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็ น
พลัง ขับ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ที่ แ สดงบทบาทเด่ น ชัด ในทางตลาด สามถึ ง สี่ ท ศวรรษที่ ผ่า นมา
ความสําเร็ จโดยรวมมาจากฝ่ าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและแสดงบทบาทนําในการเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จซึ่ ง นํา ไปสู่ ก ารจ้า งงาน สร้ า งอาชี พ การกระจายรายได้ และการลงทุ นในธุ รกิ จที่
เกี่ ยวเนื่ องมากมายหลายร้อยสาขาเป็ นการสร้ างความมัง่ คัง่ ให้กบั ประชาชนและประเทศชาติอย่าง
มากมาย และนําไปสู่ ความสําเร็ จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ทั้ง ภายนอกและภายในที่ เ กิ ด ขึ้ นหลายครั้ งในระยะที่ ผ่ า นมา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทยได้ พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามสามารถที่ จ ะยื น หยัด อยู่ ไ ด้ แ ละเป็ น
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ความหวัง ของรั ฐ บาลทุ ก สมัย และสามารถสร้ า งผลประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ ก ับ
ประเทศชาติและประชาชนได้ในปัจจุบนั
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นยังมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิ จและ
สังคมอย่างมากโดยในแง่เศรษฐกิจนั้น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในรู ปเงินตราต่างประเทศซึ่ ง
จะช่ วยในการปรั บดุ ลการชําระเงิ นของประเทศ สร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จนอกจากนี้ การ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่ ง
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นํามาสู่ การจ้างงานและการสร้างอาชี พทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจ้างงานในภาคอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ ชุมชนและท้องถิ่น
ในอดีตจะเห็นได้วา่ การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็ นรู ปแบบของการท่องเที่ยวแบบ "มวลชน"
(Mass Tourism) เป็ นการเดิ นทางท่องเที่ยวตามกระแสความนิ ยมของนักท่องเที่ยว โดยการให้
ความสําคัญกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยม จึงก่อให้เกิดการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก
ในขณะที่ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว หรื อตัวแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับอยูอ่ ย่าง
จํากัด จนทําให้เป็ นที่กล่าวกันมากว่าการท่องเที่ยวในรู ปแบบดังกล่าว ก่อให้เกิดปั ญหาทั้งในด้าน
การทําลายสิ่ งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุ มชนท้องถิ่นเป็ นอย่างมาก จนทําให้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่ ง ตกอยู่ในสภาพผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งใช้เวลาในการเยียวยา จึ งนับว่าเป็ นการเสี ยโอกาส ในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ ยว ทั้ง นี้ เนื่ องมาจากการขาดการบริ หารจัดการทรั พ ยากรที่ ดีข องผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้อง (ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล, 2551)
สํ า หรั บ ประเทศไทยยัง มองเห็ น ว่ า การท่ อ งเที่ ย ว ยัง มี บ ทบาทมากเป็ นพิ เ ศษ ในการ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จประเทศไทย เพราะเป็ นอุตสาหกรรมเดียวในปี ที่ผา่ นมา ที่ทะลุ เป้ า และปี นี้ ยงั
เห็นสัญญาณการเติบโตที่ดีต่อเนื่ อง และยิง่ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง การท่องเที่ยวจะยิง่ มีความสําคัญ
โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการเติบโตของการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่ งต้องมีการกระตุน้ ให้
คนเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น และควบคู่ไปกับผลักดันให้เกิ ด 1 ตําบล 1 แหล่งท่องเที่ยว ที่ตอ้ ง
เป็ นการร่ วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา และบีโอไอ เพื่อ
ผลัก ดันให้เกิ ด รวมถึ งการจูง ใจให้เอกชนเข้า ไปลงทุ นหรื อร่ วมพัฒนา ในสิ่ ง ที่ ชุ มชนยัง ขาดอยู่
เพราะการพัฒนาการเติ บโตจากการท่องเที่ ยวภายในประเทศ เป็ นสิ่ งสําคัญทําให้เกิ ดรายได้ของ
สิ นค้าเกษตรต่างๆ เมื่อการท่องเที่ยวดีข้ ึน อาหารและอุตสาหกรรมต่างๆจะดีตามไปด้วย จากจุดนี้
เอง ทําให้ในปี นี้ กระทรวงการท่อ งเที่ ย วและกี ฬ า จึ ง ได้ป รั บ เป้ าหมายรายได้ก ารท่อ งเที่ ย วในปี
2559 เพิ่ม ขึ้ นจากเดิ ม ที่ ต้ งั ไว้ที่ 2.3 ล้านล้านบาท เป็ น 2.4 ล้านล้านบาท (“ ท่องเที่ยวไทยปี 58 ” ,
2559)
ปั จ จุ บ ัน หลายประเทศได้ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การพัฒ นาประเทศด้ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น ซึ่ งประเทศไทยก็เป็ นหนึ่งในนั้นที่ได้เริ่ มคํานึงถึงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และนํามาทําเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) และมี
ความชัดเจนขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่ งประเทศไทย
มี ค วามพร้ อ มในหลายๆด้า น ทั้ง ทรั พ ยากรที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ วัฒ นธรรม และ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามเป็ นเลิ ศ ในการต่ อ ยอดแนวคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้กบั ประเทศไทยได้มีบ ทบาทสํา คัญบนเวที ก ารค้า โลก และที่ ผ่า นมา รั ฐบาลมี
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นโยบายส่ ง เสริ ม และผลักดันแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ ผ่า นกระทรวงสําคัญ อาทิ กระทรวง
พาณิ ชย์ที่ได้จดั ประกวด 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริ ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา่ นโครงการสําคัญ เช่น Creative Lanna และกระทรวงวัฒนธรมที่ผลักดันให้
3 เมืองสําคัญของประเทศไทย คื อ ภูเก็ต พัทยา และเชี ยงใหม่เป็ นเครื อข่ายเมื องสร้ างสรรค์ของ
องค์กรยูเนสโก (UNESCO) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ที่จดั งานเทศกาลดนตรี อย่าง
พัทยามิวสิ คเฟสติวลั อย่างต่อเนื่ องในทุกปี เพื่อสร้างเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ดา้ นคนตรี
ให้กบั นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่ วมจนประสบความสําเร็ จ (ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC), 2559)
การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือได้วา่ เป็ นกระบวนทัศน์ (New Travel
Paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวในปั จจุบนั จากการท่องเที่ยวแบบเดิมในยุคแรกๆ ที่
ให้ความสนใจกับการพักผ่อน หย่อนใจ (Sun-Sea-Sex Tourism) มาสู่ การเดินทางท่องเที่ยวในยุคที่
สอง ที่ให้ความสนใจกับวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และใส่ ใจกับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
และความยัง่ ยืนของชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว (Sustainable Tourism) และยุคที่สาม เป็ นการท่องเที่ยว
ที่นาํ เสนอรู ปแบบให้กบั ผูม้ าเยือน ในกระแสการท่องเที่ ยวที่เรี ยกว่าการท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์
(Creative Tourism) ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่คาํ นึ งถึงความ
ยัง่ ยืนเป็ นสําคัญ โดยเน้นยํ้าถึงความผูกพัน (Engaged) ของนักท่องเที่ยว (ผูม้ าเยือน-Visitor-Guest)
กับผูถ้ ู กท่องเที่ ย ว (เจ้าบ้าน-Host) ประสบการณ์ แท้/ปฏิ บตั ิ การจริ งที่ มาจากการเรี ยนรู ้ ในพื้นที่
ท่องเที่ยว (Active Participation) และเป็ นผลให้เกิดความจดจํา-ประทับใจอย่างลึกซึ้ ง ในพื้นที่ของ
การท่องเที่ยว (Understanding Specific Cultural of the Place)
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) องค์ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) มีความตกลงว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (The UNESCO
Universal Declaration of Cultural Diversity) เพื่อยอมรับให้มีการกําหนดมาตรฐานนานาชาติเพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือสําหรับการพิทกั ษ์รักษาและส่ งเสริ มความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสนทนา
ระหว่างวัฒนธรรม โดยในปี ต่ อมา UNESCO ได้ริเริ่ มโครงการพันธมิ ตรระดับ โลกเพื่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Global Alliance for Cultural Diversity) เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นจริ งตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) เพื่อดําเนินการ
สนับสนุ นนโยบายส่ งเสริ มความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก UNESCO จึงเสนอโครงการ
“เครื อข่า ยเมื องสร้ างสรรค์” (The Creative Cities Network) เพื่ อส่ งเสริ มการพัฒนาด้า น
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่จะนําไปสู่ รูปแบบใหม่ของความร่ วมมือในระดับ
นานาชาติ ในภาคประชาชน เอกชน สาธารณะและประชาคม เครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
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มีท้ งั หมด 7 กลุ่ม เมืองหนึ่ งเมืองใดที่จะเข้าร่ วมเป็ นเมืองสร้ างสรรค์ (Creative City) ภายใต้การ
ประกาศรับรองโดยยูเนสโกจะต้องเลื อกเสนอตนเองได้เพียงประเภทเดี ยวเท่านั้นจากกลุ่ มต่าง ๆ
ได้แก่ 1. วรรณกรรม (Literature) 2. งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk art) 3. งาน
ออกแบบ (Design) 4. ดนตรี (Music) 5. อาหาร (Gastronomy) 6. ภาพยนตร์ (Cinema) 7. สื่ อศิลปะ
(Media Arts) ในโครงการเครื อข่ายเมืองสร้ างสรรค์ของ UNESCO นอกจากจะมีเป้ าหมายที่จะ
สนับสนุนความร่ วมมือระหว่างท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติและเพื่อตั้งหลักตอบรับกับ
ผลกระทบในระดับโลกโดย ความพยายามที่จะเชื่ อมโยงเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว ยังได้กล่าวถึ ง
ความเป็ นไปได้ในการสร้างการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities) ที่
นัก ท่ อ งเที่ ย วจะสามารถรั บ และเข้า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมเมื องนั้น ๆ ทั้ง วัฒนธรรมใน
ลักษณะที่จบั ต้องได้และที่เป็ นนามธรรม (Tangible and Intangible Cultural) โดยผ่านประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวเอง โครงการเครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแนวใหม่ของ UNESCO
จึงเน้นถึงความผูกพัน (Engaged) ความจริ งแท้ผา่ นประสบการณ์ (Authentic Experience) ซึ่ งเป็ น
การส่ งเสริ มกิจกรรมที่จะทําให้นกั ท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในลักษณะทางวัฒนธรรมของ
เมืองที่ไปเยือน (สุ ดแดน วิสุทธิลกั ษณ์และคณะ, 2556)
อาจกล่าวได้วา่ การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยวที่น่าจับ
ตามอง เพราะนอกจากความลึกซึ้ งในแง่ของเนื้ อหาที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ยังเป็ นการเพิ่มคุณค่า
ให้กบั การท่องเที่ ยวและแหล่ งท่องเที่ ยวด้วย และสิ่ งที่ ไ ด้รับเพิ่ มขึ้ น คื อ การส่ งเสริ มการจัดการ
ทรั พยากรการท่ องเที่ ยว ให้มี ประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยลดการทําลายแหล่ ง ท่องเที่ ยวและวิถีชุม ชนที่ มี
เหลืออยูน่ อ้ ยในปั จจุบนั ให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้ต่อไปจนตกทอดไปถึงชนรุ่ นหลัง
ปัจจุบนั ด้วยความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากอนาล็อกมาสู่ ดิจิทลั ทําให้ไลฟ์
สไตล์และบริ บ ทต่ า งๆในรู ป แบบการดํา เนิ นชี วิตของผูค้ นที่ เปลี่ ย นแปลงไป ทั้ง ยัง นํา พาความ
เปลี่ ยนแปลงมาสู่ วงการดนตรี อย่างมหาศาล จากเดิมที่ฟังเพลงผ่านวิทยุ เทป ซี ดี หรื อเสี ยงรอสาย
ผ่านโทรศ์พท์แต่ เมื่อเข้าสู่ ยุคดิ จิทลั คนฟั งเพลงหันมาฟั งในรู ปแบบสตรี มมิ่งออนไลน์ การเข้าถึ ง
เพลงดิจิตอลที่ง่ายขึ้น และการจําหน่ ายเพลงผ่านช่ องทางออนไลน์ต่างๆ และแอปพลิเคชัน่ กันมาก
ขึ้น กลายเป็ นการสร้างรากฐานใหม่ให้แก่ผบู ้ ริ โภคด้วยการบริ โภคเสี ยงเพลงแบบฟรี ๆ ผูค้ นเข้าถึ ง
สื่ อเสี ยงทางดนตรี ได้มากและอิสระขึ้น แต่ในขณะเดี ยวกันรายได้ที่ค่ายเพลงและศิลปิ นเคยมีจาก
การต้องรวมเพลงเป็ นอัลบั้มเพื่อเสนอขายขายเสี ยงเพลงจากเทปคลาสเซทหรื อแผ่นซี ดีก็ไ ม่ใ ช่
รายได้หลักที่ จะทําให้ค่ายเพลงศิ ลปิ นและนักแต่งเพลงดํารงชี พอยู่ได้ในปั จจุ บนั แต่กลับเป็ นว่า
เทคโนโลยีเป็ นตัวนํา พาให้ค่ ายเพลงศิ ล ปิ นมี พ้ื นที่ ใ หม่ ในการเสริ มสร้ างความสัม พันธ์ ระหว่า ง
ศิ ล ปิ นและแฟนเพลงโดยตรง อย่ า งโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค ที่ เ ปิ ดพื้ น ที่ ใ ห้ ศิ ล ปิ นได้ ข ายตัว เอง
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ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแฟนเพลงร่ วมงานคอนเสิ ร์ตที่ตนเองร่ วมแสดงได้ ศิลปิ นได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถของตนเองได้มากขึ้นโดยไม่ตอ้ งรอค่ายเพลง ทั้งยังช่ วยให้การสื่ อสารเป็ นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ วและตรงกลุ่มเป้ าหมาย ทําให้เกิดมีการรวมกลุ่มกันจัดอีเวนท์ดนตรี รวมถึ งโปรโมเตอร์ อิสระที่ จดั คอนเสิ ร์ตหรื อเทศกาลดนตรี มากขึ้ น ดังนั้นเราจะเห็ นได้ว่ารายได้ของค่ายเพลง
ศิลปิ นและนักแต่งเพลงไม่ได้หายไปไหน แต่เป็ นการย้ายมาอยูใ่ นรู ปแบบการแสดงคอนเสิ ร์ต และ
ค่าพรี เซนเตอร์ งานอีเวนท์หรื อโฆษณาซะมากกว่า (มนฑิณี ยงวิกุล, 2559)

ภาพที่ 1.1 แสดงส่ วนแบ่ งตลาดเพลง
แหล่งทีม่ า : ( “ส่ วนแบ่งตลาดเพลง, ” 2557).
ดังผลการสํารวจของสมาคมผูร้ ะกอบการธุ รกิจบันเทิงไทย ที่พบว่าส่ วนแบ่งการตลาดเพลงไทยใน
ปั จจุบนั มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4,280 ล้านบาท โดยร้ อยละ49 อยู่ในรู ปแบบคอนเสิ ร์ต, อีเวนท์ และ
บริ หารศิลปิ น ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่มากที่สุดในส่ วนแบ่งการตลาดเพลงปัจจุบนั ( “ส่ วนแบ่งตลาดเพลง, ”
2557).
นายเกรี ยงไกร กาญจนโภคิน เจ้าพ่อบริ ษทั จัดกิ จกรรมพิเศษอย่างอิ นเด็กช์ครี เอที ฟ ได้
กล่ า วถึ ง ทิ ศ ทางเทรนด์ ก ารจัด อี เ วนท์ปี 2559 ไว้ว่า กิ จ กรรมต่ า งๆที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จะต้อ งมี ค วาม
สอดคล้องกับไลฟสไตล์ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั เน้นการสร้างประสบการณ์ร่วม
ระหว่างกลุ่มเป้ าหมาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความนิ ยมเดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระ นิ ยมการแชร์ และ
แบ่งปั นประสบการณ์ ร่วมในโลกของสังคมออนไลน์ อาจทําให้เกิ ดเป็ นชุ มชนที่มีการรวมตัวของ
คนที่มีความสนใจร่ วมกันในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ ช่ วยกันขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมให้ก้าว
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ต่อไปได้จากการที่ธุรกิจหล่อเลี้ ยงศิลปิ น-ศิลปิ นก็หล่อเลี้ ยงธุ รกิ จ โดยมีผชู ้ มผูฟ้ ั งเป็ นตัวขับเคลื่อน
ให้วงจรดําเนินไป (“อินเด็กซ์ ชี้เทรนด์อีเวนต์ ปี 59”, 2559)
การท่องเที่ยวเชิ งดนตรี หรื อการท่องเที่ยวตามแหล่งเสี ยงเพลง (Music Tourism) เป็ นการ
เดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ หรื อหมู่บา้ นที่มีการแสดงงาน เพื่อชมคอนเสิ ร์ตหรื อเทศกาลทางดนตรี ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวอาจมีส่วนร่ วมในหมู่บา้ นดังกล่าว ดังเช่นกรณี หมู่บา้ น Glastonbury, เมือง Glasgow
สําหรับในประเทศไทยเทศกาลดนตรี ที่สําคัญ ได้แก่ Pattaya Music Festival และHua- Hin Music
Festival ที่มีการรวมตัวของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่ นมารวมตัวกันอย่างมหาศาล
โดยจัดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในทุ กๆปี จนกลายเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลกที่ จะต้องมาเยือนในเทศกาล
ดังกล่าว (ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล, 2551)
การท่องเที่ยวเชิ งดนตรี (Music Tourism): แหล่งรายได้ใหม่ของอุตสาหกรรมดนตรี ไทย
ในปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลดนตรี ทวั่ โลกมากมาย เช่น Glastonbury ที่องั กฤษ, Coachella ที่อเมริ กา
และ Baybeats ที่สิงคโปร์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปร่ วมงาน อีกทั้งยังมีเมืองที่มีซีนดนตรี
สดคึกคัก ที่เรี ยกว่า “เมืองดนตรี (Music City)” อย่างเมืองออสตินและแนชวิลล์ในสหรัฐอเมริ กา
หรื อเมืองเมลเบิร์นในออสเตรเลีย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวชมดนตรี สดกันตลอดทั้งปี
ทําให้การท่องเที่ ยวเชิ งดนตรี (Music Tourism) เป็ นธุ รกิ จที่ สร้ างรายได้ให้กบั ประเทศข้างต้น
มากมาย จนเริ่ มมี ก ารผลักดันให้รัฐบาลบรรจุ นโยบายการพัฒนาอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเชิ ง
ดนตรี ไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่ งสําหรับประเทศไทย ก็มีการจัดงานเทศกาล
ดนตรี ขนาดใหญ่ที่นอกจากจะดึงดูดชาวไทยแล้ว ยังมีชาวต่างชาติเดิ นทางมาร่ วมงานอีกด้วย เช่ น
Wonderfruit Festival, Big Mountain Music Festival, Cat Expo รวมไปถึงงานที่เป็ นแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศอย่าง Arcadia Spectacular ซึ่ งทําให้สามารถเล็งเห็ นถึ งความเป็ นไปได้ที่จะพัฒนา
ประเทศไทยให้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งดนตรี ระดับโลกได้ และเนื่ องจากซี นดนตรี อินดี้ไทยมี
ความคึ กคัก มี การจัดงานแสดงดนตรี ขนาดเล็กเป็ นประจําอยู่แล้ว หากได้รับการพัฒนาและการ
ประชาสั ม พันธ์ ที่ ดี จะสามารถกลายเป็ นอี ก หนึ่ ง จุ ดเด่ นที่ ท าํ ให้นัก ท่ องเที่ ย วอยากมาท่ องเที่ ย ว
ประเทศไทยมากขึ้น ดังเช่นที่เกิดขึ้นที่เมืองออสตินและแนชวิลล์ในสหรัฐอเมริ กา และเมลเบิร์นใน
ออสเตรเลี ย การสร้ างกิ จกรรมทางดนตรี ให้นกั ท่องเที่ยวที่เดิ นทางอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วได้มี
กิ จกรรมทํา มากขึ้ น และจับ จ่า ยใช้สอยมากขึ้ น นอกจากจะช่ วยสร้ า งรายได้ให้กบั อุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กบั บุคลากรในวงการดนตรี มากขึ้นอีกด้วย (ปิ ยะพงษ์
หมื่นประเสริ ฐดี, 2559)
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่างานวิจยั ด้านนี้ สําหรับประเทศไทยยังมีจาํ นวนน้อย
และเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจซึ่ งถ้าหากได้มีการวิจยั เพิ่มเติมในด้านนี้เพิ่มขึ้น จะสามารถนําผลวิจยั ที่ได้มา
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ช่วยภาครัฐและภาคเอกชนในการส่ งเสริ ม พัฒนา และประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมดนตรี ในประเทศไทยให้ดียงิ่ ขึ้น รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นเมือง
ที่ มี ความพร้ อมทางทรั พยากรที่ ม ากพอ ทั้งด้านความหลากหลายทางชี วภาพ สั ง คม วัฒนธรรม
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่ มีความเป็ นเลิ ศ ทางดนตรี ความคิดสร้ างสรรค์จาํ นวนสถานที่แสดง และการ
คมนาคมที่สะดวกสบาย เพื่อให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ดา้ นงานเทศกาลดนตรี ในอนาคตได้
อย่างดียงิ่ ทั้งยังจะสามารถดึงดูดนัดท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อีกด้วย ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
นักท่องเที่ยวที่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวในงานเทศกาลดนตรี ต่างๆ ถึ งรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตว่าเป็ น
อย่างไร มีการเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อใดบ้าง และมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์อย่างไร
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี

1.2 ปัญหานาการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวไทย มีรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับข่าวสารและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวอย่างไร
2. รู ปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กบั ช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารนักท่องเที่ยวชาว
ไทยหรื อไม่อย่างไร
3. รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อไม่ อย่างไร
4. การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อไม่ อย่างไร
5. พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
ความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวิตกับการเปิ ดรับข่าวสารงาน
เทศกาลดนตรี
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี กบั การใช้
ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

1.4 สมมติฐานการวิจัย
1. รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวงานเทศกาล
ดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2. รู ปแบบการดําเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
3. การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์กบั มีการใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
รู ปแบบการดาเนินชี วติ
(Lifestyle)
-กิจกรรม (Activities)
-ความสนใจ (Interests)
-ความคิดเห็น (Opinions)

การเปิ ดรับข่ าวสาร
-ช่องทาง
-ความถี่
-ระยะเวลา

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
-การตัดสิ นใจ
-ความบ่อยครั้งในการท่องเที่ยว
-ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
- ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

การใช้ ประโยชน์
- เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์
-เพื่อพูดคุย/สนทนา
-เพื่อการมีส่วนร่ วม
-เพื่อเสริ มความคิดเห็น
-เพื่อความบันเทิง

1.6 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มุ่งศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การ
เปิ ดรับข่าวสาร การเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ในงานเทศกาลดนตรี กบั
การใช้ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทย โดยเลือกเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
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1.7 นิยามคาศัพท์
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การที่นกั ท่องเที่ยวได้เข้าเป็ นหนึ่งในสมาชิกของ
งานของงานเทศกาลดนตรี และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
และได้รับประสบการณ์จริ งจนเกิดเป็ นความผูกพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ งนับรวมถึงกิจกรรมต่างๆดังนี้
1.1 การแต่งกายตามธี มของงาน/ แฟนซี
1.2 การทํากิจกรม work shop ในงาน
1.3 ทําเวฟ (คลื่นมนุษย์)
1.4 การสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ
1.5 การทํากิจกรรมเก็บขยะภายในงาน
1.6 การร่ วมโวลต์การประกวดและกิจกรรมภายในงาน
1.7 อื่นๆ...
ซึ่ งกิจกรรมในเทศกาลดนตรี น้ ีนบั เป็ นหนึ่งในรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2. เทศกาลดนตรี (Music Festival) หมายถึง งานคอนเสิ ร์ตทุกแนวดนตรี ที่มีการการแสดง
ดนตรี สดของศิลปิ นโดยจัดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ประกอบไป
ด้วยการแสดง ซุ ม้ กิจกรรม ฉาก เวที แสง สี เสี ยง ผูจ้ ดั งาน ผูส้ นับสนุ น เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวเข้า
ร่ วมงานจํานวนมากมีการดํารงชี วติ ร่ วมกันในระยะเวลาตลอดการท่องเที่ยวภายในงาน
3. รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต หมายถึ ง แนวทางลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละบุ คคลที่ เข้า
ร่ วมงานเทศกาลดนตรี โดยวัดจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (AIO)
4. การเปิ ดรับข่าวสาร หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเลือกช่องทางรับข่าวสาร ความถี่ใน
การรั บข่าวสารเทศกาลดนตรี และการเปิ ดรั บข่ าวสารเกี่ ยวกับเทศการดนตรี จากสื่ อมวลชน สื่ อ
เฉพาะกิจ สื่ อบุคล และสื่ อใหม่
5. พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทําหรื อพฤติกรรมของบุคคลที่ออกเดินทาง
จากที่หนึ่ งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี วัดจากความบ่อยครั้งในการ ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
6. นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง นักท่องเที่ยวที่คนไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 1559 ปี เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
7. การใช้ประโยชน์ หมายถึง วัตถุประสงค์ของการประสบการณ์จากการเที่ยวงานเทศกาล
ดนตรี ไปใช้ในชีวติ ประจําวันของนักท่องเที่ยวและการปฎิสัมพันธ์กบั บุคคลและสังคม
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1.8 ประโยชน์ ของการวิจัย
1.8.1 ประโยชน์ ด้านวิชาการ
การวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้เรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับ
สื่ อ และพฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นงานเทศกาลดนตรี ก ับ การใช้ป ระโยชน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคชาวไทย
1.8.2 ประโยชน์ ด้านการประยุกต์
การวิจยั นี้เป็ นการนําผลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้กบั หน่วยงานภาครัฐ
และการท่องเที่ยว ในการวางแผนสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมดนตรี ในประเทศไทย เพื่อส่ งเสริ ม
ผลัก ดัน และกระตุ ้นประเทศไทยให้มี ก ารพัฒ นาของอุ ส าหกรรมดนตรี ใ นประเทศไท ย หรื อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิ งดนตรี ให้เป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ให้ประเทศไทยได้ชื่อ
ว่าเป็ นเมืองดนตรี ในสายตาประชาคมโลก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนินชีวิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ในบริ บทเทศกาลดนตรี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบ และประเด็นใน
การศึกษาให้ได้ครอบคลุมเนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyles)
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร (Media Exposure Theory)
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourist’s
Behaviour)
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ (Uses and Gratification)
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล ( AIDA Model )
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyles)
แนวคิดเรื่ องรู ปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyles Concept) เป็ นแนวคิดที่ถูกนําเสนอขึ้นครั้ง
แรกโดย Lazer ในปี ค.ศ. 1963 (Plummer , 1974) ซึ่ งได้ให้คาํ จํากัดความรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตไว้
ว่า “เป็ นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ในลักษณะการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภค
แต่ละคน ซึ่ งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในสังคมตลอดช่วงชีวติ ในแต่ละวัย โดยการสร้าง
เป็ นรู ปแบบที่พฒั นามาจากความต่อเนื่องของการดําเนินชีวิตในสังคม
2.1.1 ความมายของรู ปแบบการดาเนินชี วติ
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต หมายถึง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่บุคคลแสดงออกมาในรู ปแบบ
ของกิ จกรรม ความสนใจ และความคิดเห็ นของบุคคลนั้นๆ โดยรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแสดงออก
ถึงตัวบุคคลนั้นที่มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมต่างกันทั้งหมดของเขา (Kolter.2006:180)
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รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต หมายถึง บุคคลมีการดํารงชี วิตอยู่เป็ นอย่างไร หรื อรู ปแบบการใช้
ชีวติ ของบุคคล จะแสดงออกมาในรู ปแบบของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นต่างๆ แบบการ
ดําเนินชีวติ นั้นครอบคลุมถึง กลุ่มบุคคล 3 ระดับ คือ กลุ่มปั จเจกชน กลุ่มบุคคลที่มีความปฏิสัมพันธ์
กันทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ (ดารา ทีปะปาล, 2542:169)
Assael (1995:384) ที่ได้ให้ความหมายถึ ง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต (Lifestyles) ว่าเป็ น
รู ปแบบของการดํารงชี วิตที่ถูกกําหนดโดยวิธีที่คนเราใช้เวลาว่างอย่างไร หมายถึ งกิ จกรรมที่ ทาํ
(Activities) อะไรคื อสิ่ งที่ พวกเขาคิ ดว่าสําคัญในสภาพแวดล้อมของพวกเขา หมายถึ ง สิ่ งที่ เขา
สนใจรื อคํานึ งถึ ง (Interests) และพวกเขาคิ ดว่าตนเองเป็ นอย่างไร และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเป็ น
อย่างไร หมายถึง ความคิดเห็นต่อบุคคลมีต่อสิ่ งหนึ่ งๆ (Opinions) หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าเป็ นลักษณะ
บุคลิกทางจิตวิทยา (Psychogrphic Characterisitics)
Hawkins, Neal, and Quester. (2004) อธิ บายว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต คือการแสดงออก
ของปั จเจกบุ คคลในเรื่ องสถานการณ์ ชี วิต และประสบการณ์ คุ ณค่า ทัศนคติ และความคาดหวัง
ต่างๆ หรื อกล่าวโดยรวม คือ วิถีที่บุคคลใช้ชีวติ
Hawkins, Best and Coney (1998:443) กล่าวว่ารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต คือวิถีที่บุคคล
ดําเนินชี วิต คือ วิถีที่บุคคลดํารงชี วิต รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของบุคคลหนึ่ ง กล่าวคือ บทบาทของ
บุค ลิ ก ลักษณะของปั จเจกบุ ค คลที่ ถู กสร้ างและกํา หนดรู ปแบบผ่านการมี ป ฏิ สัม พันธ์ ทางสัง คม
ขณะที่บุคคลนั้นดําเนิ นไปตามวงจรชี วิตของตนเอง และยังเพิ่มเติมว่า คือการแสดงออกของปั จเจก
บุคคลในเรื่ องสถานการณ์ชีวติ คุณค่า ประสบการณ์ ทัศนคติ และความคาดวังต่างๆหรื อกล่าวรวมๆ
คือ วิธีที่บุคคลใช้ชีวติ ซึ่ งใกล้เคียงกับ Michael Solomon (2013: 32) ที่นิยามรู ปแบบการดําเนินชีวิต
ไว้วา่ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการบริ โภคที่สะท้อนถึงการเลือกของบุคคลว่าเขาใช้เงินและเวลาของเขา
อย่างไร ส่ วนนักการตลาดมองว่ารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต คือการที่ตวั บุคคลนําตัวเองไปอยู่ในกลุ่ม
ของสิ่ งที่ ชอบทํา มี วิธีที่จะใช้เวลาว่างทํากิ จกรรมสันทนาการ และเลื อกใช้จ่ายสิ นค้าและบริ การ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ เกี่ยวข้องกับนักการตลาดใน 2 ระดับ คือ
2.1.1.1 แนวโน้มทิศทางของรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบต่างๆ เช่น การเปลี่ยน
แปลงบทบาทการซื้ อสิ นค้าของผูห้ ญิงและผูช้ าย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย รสนิยม
และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
2.1.1.2 รู ปแบบการดําเนินชีวติ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั เกณฑ์มาตรฐานที่
เชื่อมโยงกับสิ นค้าเฉพาะ (Assael, 2004)
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต (Lifestyles) เป็ นการวิจยั ที่อธิ บายถึงลักษณะการใช้ชีวิต
ของผูบ้ ริ โภคว่ามีการจัดสรรเวลาต่อกิ จกรรมต่างๆ (Activities) อย่างไร ให้ความสําคัญหรื อความ
สนใจเรื่ องใดเป็ นพิเศษ (Interests) และมีการแสดงความคิดเห็น(Opinions) ที่ มีต่อตนเองและ
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สภาพแวดล้อมทางสั ง คมรอบๆตัว อย่า งไร รวมถึ ง สามารถระบุ เ อกลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภค
เป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
รู ป แบบการดํา รงชี วิตขึ้ น กับ วัฒนธรรม ชั้นของสั ง คมและกลุ่ ม อาชี พ ของแต่ ล ะบุ ค คล
นักการตลาดเชื่อว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยมและรู ปแบบการดํารงชี วิต และรู ปแบบการ
ดํารงชี วิต ถูกกําหนดขึ้นโดยประสบการณ์ ในอดี ต ลักษณะของบุคคลโดยกําเนิ ด และสถานการณ์
ในขณะนั้น ซึ่ งจะมีอิทธิ พลกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังนั้น รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
ต่ า ง ๆ เช่ น วัฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม สภาพแวดล้อม วัฒ นธรรมย่อย ชนชั้น ทางสั ง คม กลุ่ ม อ้า งอิ ง
ครอบครัว อารมณ์และบุคลิกภาพ (Hawkins, Best and Coney, 2001 : 435)
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้กล่าวถึ งรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตไว้ว่า
“การดํารง ชี วิตของมนุ ษย์แต่ละยุคมิได้เป็ นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์มนุ ษย์อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีกฎ หรอเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถื อปฏิ บตั ิ” พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็ นไปใน
ทํานองเดียว กัน เมื่อกลุ่มสังกัดชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคม และวัฒนธรรม
ที่กล่ าวมา แล้วนี้ พ ฒ
ั นาแบบแผนการดํารงชี พหรื อใช้ชีวิตตลอดจนถึ งแบบแผนของการบริ โภค
ขึ้นมาใช้ใน สังคม แบบหรื อแบบแผนดังกล่าว เราเรี ยกว่า “แบบของการใช้ชีวิต” แบบการดําเนิ น
ชีวติ ตามแนวความคิดของผูบ้ ริ โภค มีความแตกต่างจากบุคลิกภาพ อย่างชัดเจนแบบการดําเนิ นชี วิต
จะแสดงความหมายวา ผูบ้ ริ โภคดําเนินชีวติ อย่างไร ใช้เงินและ แบ่งปั นเวลาเพื่อดําเนิ นกิจกรรมต่าง
ๆ อย่างไร ซึ่ งจะเห็นได้ชดั ว่า แบบการดําเนิ นชี วิตเกี่ ยวข้องกับการกระทําและพฤติกรรมที่เปิ ดเผย
(Overt action and behaviors) ของผูบ้ ริ โภคที่ สังเกตเห็นได้ซ่ ึ งแตกต่างจากบุคลิ กภาพ ที่บรรยาย
ลักษณะอันเกิ ดจากส่ วนภายในเสี ยเป็ นส่ วน มาก นัน่ คือ รู ปแบบลักษณะของความคิด ความรู ้ สึก
และการรับรู้ (ดารา ทีปะปาล, 2542: 169) รู ปแบบการดําเนินชีวิต ประเมินโดยใช้ลกั ษณะจิตวิทยา
ทางสังคม (Psychographics) ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I)
และความคิดเห็น (Opinions: O) หรื อ “AIO” โดยเฉพาะการวิเคราะห์ว่า ผูบ้ ริ โภค ใช้เวลาและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ของเขาอย่างไรในแต่ละวัน อะไรในสิ่ งแวดล้อมที่เขาสนใจและถือว่ามีความสําคัญ
และเขาคิ ด เกี่ ยวกับตนเอง และคิ ดถึ งโลกรอบ ๆ ตัวเขาอย่างไร รายละเอี ยดและความหมายของ
AIO มีดงั นี้คือ (อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2543 : 261) A คือ กิจกรรมซึ่ งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น
ซื้ อของในร้ านค้า ดู โทรทัศน์หรื อ เล่ าให้เพื่อนฝูงเกี่ ยวกับการบริ การซ่ อมรถของอู่ประจํา แม้ว่า
ปฏิกิริยานี้ใครๆ ก็เห็นอยูแ่ ต่ไม่ สามารถคาดเดาเหตุผลของการกระทําได้หมด และก็ไม่ใครจะมีคิด
ทําการวัดเพื่อหาเหตุผลของ ปฏิกิริยานี้ I คือ ความสนใจ เป็ นความสนใจในเรื่ องราว เหตุการณ์หรื อ
วัตถุโดยมีระดับของ ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น เมื่อได้ต้ งั ใจติดต่อกันหรื อมีความตั้งใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับ
สิ่ งนั้นๆ O คือ ความคิดเห็น เป็ นไปในรู ปคําพูดหรื อเขียนตอบ ที่บุคคลต่อสถานการณ์ที่ กระตุน้ เร้า
ที่มีการถามคําถาม ความคิดเห็นเพื่อใช้อธิ บายแปลความหมาย การคาดคะเน และ การประเมินค่า
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เช่ น เชื่ อในสิ่ งที่บุคคลอื่นตั้งใจ ความเชื่ อเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ประเมิน รางวัลที่ได้รับจาก
การเลือกทางเลือก และโทษที่จะเป็ นผลของการเลือกทางเลือก
ตารางที่ 2.1 การจัดพวก AIO เพือ่ การศึกษารู ปแบบการดาเนินชี วติ
กิจกรรม (Activities)
ทํางาน
งานอดิเรก
เหตุการณ์ทางสังคม
วันหยุดพักผ่อน
ต้อนรับและรื่ นเริ ง
สมาชิกสโมสร
ชมรม
จ่ายของ
กีฬา

ความสนใจ (Interests)
ความสนใจ
บ้าน
งานในอาชีพ
ชมรม
พักผ่อน
แฟชัน่
อาหาร
สื่ อต่างๆ
ความสําเร็ จ

ความคิดเห็น (Opinions)
พวกคนอื่น
เรื่ องเกี่ยวกับสังคม
การเมือง
ธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
สิ นค้า
อนาคต
วัฒนธรรม

ปัจจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological factor)
2.1.1.3 การจูงใจ (Motivation) เป็ นความต้องการภายในที่ได้รับการกระตุน้
นักจิตวิทยา คนแรก ที่ได้แบ่งแยกประเภทสิ่ งจูงใจ โดยมีพ้นื ฐานจากการวิจยั คือ Maslow เขาได้จดั
ตาม ลําดับของความสําคัญจากตํ่าไปสู ง ไว้ 5 ขั้นตอน
1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย
2) ความต้องการความปลอดภัย
3) ความต้องการด้านสังคม
4) ความต้องการการยกย่อง
5) ความต้องการประสบความสําเร็ จสู งสุ ดในชีวิต
2.1.1.4 การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการของความเข้าใจ (การเปิ ดรับ)
ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยูก่ ารรับรู ้เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่เกี่ยวกับการเปิ ดรับและแปลข่าว
สารแต่ละบุ คคล (การตี ความหมาย) ซึ่ งจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยภายในของแต่ละบุ คคล เช่ น ความเชื่ อ
ประสบการณ์ความต้องการด้านอารมณ์การรับรู ้ของบุคคลขึ้นอยูก่ บั อิทธิ พล 3 สิ่ งด้วยกัน คือ
1) ลักษณะของสิ่ งเร้า
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับสิ่ งแวดล้อม
3) เงื่อนไขภายในแต่ละบุคคล
2.1.1.5 การเรี ยนรู้ (Learning) การเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่ ง
กระตุน้ และ จะเกิ ดการตอบสนองทฤษฎี การเรี ยนรู ้ น้ นั มีอยู่หลายทฤษฎี บางทฤษฎี ก็มีแนวคิดที่
ขัดแย้งกัน ซึ่งพอจะแยกเป็ น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
1) ทฤษฎีกระตุน้ -การตอบสนอง Stimulus-Response Theory (S-R Theory)
2) ทฤษฎีความเข้าใจ (Cognitive Theory)
2.1.1.6 ความเชื่อ (Beliefs) เป็ นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เป็ น
ผลมา จากประสบการณ์ในอดีต
2.1.1.7 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ทัศนคติ เป็ นปั จจัยสําคัญโดยตรงที่ส่งผลถึ งการรับรู ้และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยการ
คัดเลือก เอาสิ่ งเร้าที่ขดั กับทัศนคติที่มีอยูอ่ อกไป นอกจากนี้ทศั นคติยงั สามารถบิดเบือนการรับรู ้และ
ส่ งผล ถึงระดับความจําด้วย
2.1.1.8 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีของฟรอยด์ (Freud Theory) เป็ นรู ปแบบ
ของลัก ษณะบุ ค คลที่ เ ป็ นตัว กํา หนดพฤติ ก รรมการตอบสนอง ฟรอยด์ พ บว่ า บุ ค ลิ ก ภาพและ
พฤติกรรม ของมนุษย์ถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) ซุ ปเปอร์ อี
โก้ (Super Ego) บุคลิ กภาพของแต่ละบุคคลจึงมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัว ที่ปรากฏทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่ งมีผลต่อการเข้าใจ (Perception) และมีผลต่อการกําหนดพฤติกรรมด้วย
2.1.1.9 แนวคิดของตนเอง (Self concept) ความรู ้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หรื อ
ความรู ้สึกนึกคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นมีความคิดอคติ
การจัดกลุ่มของการใช้ชีวติ ที่นิยมใช้อีกประเภทหนึ่งคือ รู ปแบบการดํารงชี วิตซึ่ งใช้คาํ ย่อว่า
VALS ซึ่ งมาจากคําว่า Value And Lifestyles จําแนกบุคคลตามวิธีการใช้เงินและเวลาของเขา โดยมี
การจัดกลุ่มต่าง ๆ เป็ น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีลกั ษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ต่างกัน ดังนี้
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ภาพที่ 2.1 VALS2 Lifestyles System
1) กลุ่มผูส้ มหวังในชี วิต (Actualizes) เป็ นกลุ่ มที่มีความสําเร็ จในชี วิต มีรายได้สูง
ที่สุด มีทรัพยากรเป็ นจํานวนมากที่ทาํ ให้เขาสามารถอยูใ่ นกลุ่ม Self-orientation ได้ เป็ นกลุ่มที่ยึดถือ
การกระทํา มีความเชื่ อมัน่ ในตัวเองสู ง ได้รับการศึกษาสู ง มีปรัชญาในการดําเนินชีวิต ตระหนักใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของชีวิต มีทรัพยากรให้ใช้มากกมาย ทั้ง บ้าน รถยนต์ เครื่ องอํานวยความสะดวก
เงิ นทอง การสร้ างและการรั กษาภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งสําคัญมากสําหรั บคนกลุ่ มนี้ แต่ภาพลักษณ์ น้ ี
ไม่ใช่เพื่อการแสดงออกถึงอํานาจและสถานภาพ แต่เป็ นการแสดงออกถึงรสนิ ยมขั้นสู งที่ได้รับการ
สื บทอดกันมาอย่างดีในชนชั้นสู ง คนกลุ่มนี้มีความเป็ นอิสระและมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ชดั เจน
คนกลุ่มนี้ เปิ ดรับไอเดี ยใหม่ๆ แบะเปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การใช้ชีวิตของพวกเขาถูกกําหนดโดย
ความหลากหลายความแปลกใหม่ความเลิศหรู
2) กลุ่มที่ตอ้ งการประสบความสําเร็ จ (Fulfilled) และผูท้ ี่ยึดถือหลักการ (Believer)
เป็ นกลุ่มที่ยึดถือหลักการ (Principle oriented) กลุ่มที่ตอ้ งการประสบความสําเร็ จจะเป็ นกลุ่มที่มี
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อายุปานกลางขึ้ นไป พอใจความสะดวกสบาย เป็ นบุคคลที่น่าเชื่ อถื อ เป็ นบุคคลที่มีการศึ กษาสู ง
และเป็ นระดับมื ออาชี พ เข้า ใจโลกและเหตุ ก ารณ์ สํา คัญเป็ นอย่า งดี มี ค วามตื่ นตัวที่ จะแสวงหา
ความรู ้อย่างกว้างขวาง สนใจกิจกรรมพักผ่อน สนใจกับอาชี พครอบครัวและการดํารงชี วิต การ ใช้
เวลาว่าง มี ความต้องการสถานภาพทางสั งคม ตํา แหน่ ง หน้าที่ ปั จจุ บนั เป็ นที่ ยอมรั บและเปิ ดรั บ
ความคิดใหม่ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของสังคม การตัดสิ นใจโดยการใช้เหตุผล มี ความ
สุ ขมุ และเชื่อมัน่ ในตนเอง รายได้จากหลายทาง อาจจะประกอบด้วยกลุ่มอนุ รักษ์นิยม กลุ่มที่มีความ
ชํานาญเฉพาะอย่าง สนใจผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งมีคุณค่า คงทนถาวร และทําหน้าที่ที่มี ประโยชน์
3) ผูท้ ี่ยดึ ถือหลักการ (Believer) เป็ นพวกอนุรักษ์นิยมยึดถือตามธรรมเนียมซึ่ งเคย
ปฏิ บ ัติ ก ัน มา เช่ น การปฏิ บ ัติ ต่ อ ครอบครั ว การไปวัด การปฏิ บ ัติ ต่ อ ชุ ม ชน การเป็ นคนดี ข อง
ประเทศ ผูท้ ี่ยดึ ถือจะแสดงลักษณะด้านศีลธรรมตามกฎเกณฑ์สิ่งที่เคยปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ต่าง ๆ ครอบครัว สังคม ศาสนา ที่เขาเกี่ยวข้องอยู่ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอนุ รักษ์นิยม ชอบใช้ตรา
สิ นค้าของประเทศของตน การศึกษาและรายได้ปานกลางแต่เพียงพอที่จะตอบสนอง ความต้องการ
ของเขา
4) ผูท้ ี่มีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผูท้ ี่มีความพยายาม (Strivers) เป็ น
กลุ่ม ที่ยึดถือสถานะในสังคม (Status oriented) ผูท้ ี่มีความทะเยอทะยานจะประสบความสําเร็ จใน
สาขาวิช าชี พ และเป็ นบุ คคลที่ มุ่ งความสําคัญที่ งานที่ เขาชอบ โดยทัว่ ๆ ไปจะใช้เวลาและพฤติ
กรรมในการควบคุ มชี วิต ค่านิ ยมจะมี ค วาสอดคล้องกันทางด้านความสามารถในการคาดคะเน
เหตุ การณ์ ค วามมัน่ คง มุ่งความสํา คัญที่ ความเป็ นส่ วนตัวงานและครอบครั วซึ่ ง มี ค วามรู ้ สึก เป็ น
หน้า ที่ ต้องการรางวัลในรู ปวัสดุ และความภาคภูมิใ จ ชี วิตด้านสังคมจะสะท้อนถึ งโครงสร้ างที่
เกี่ ยวข้องกับครอบครัว วัด และการทํางาน กลุ่มนี้ ดาํ เนิ นชี วิตตามธรรมเนี ยมที่คนส่ วนใหญ่ปฏิ บตั ิ
อนุ รักษ์นิยมด้านการเมื องและเชื่ อถื ออํานาจ และรู ปการที่ เป็ นอยู่ที่ ปัจจุ บนั ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ ง ที่
สําคัญสําหรับคนกลุ่มนี้พอใจผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์สูงที่ช้ ี ถึงการยอมรับ การยกย่อง และยอมรับ
ความสําเร็ จของผูใ้ ช้
5) ผูท้ ี่มีความพยายาม (Strivers) ต้องการค้นหาการจูงใจและการยอมรับจากโลก
ภายนอกจะดิ้นรนเพื่อที่จะค้นหาความปลอดภัยในชี วิต สังคม ไม่แน่ใจตนเอง และมีฐานะด้าน 23
เศรษฐกิจ (รายได้) และสังคมค่อนข้างตํ่า มีความยึดถือความคิดและการยอมรับจากบุคคลอื่น รายได้
หรื อเงินเป็ นตัวชี้ความสําเร็ จของกลุ่มนี้ กลุ่มนี้จะต้องอาศัยแรงกระตุน้ ต้องการความทัน สมัย ความ
เป็ นจําของ สิ่ งที่เขาต้องการมักจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้
6) ผูท้ ี่มีประสบการณ์ (Experiences) และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิการ (Makers) กลุ่มนี้มุ่งที่
การ ปฏิบตั ิ (Action oriented) กลุ่มนี้มีอายุนอ้ ย มีความกระปรี้ กระเปร่ า กระตือรื อร้น และมีแรง
กระตุน้ ต้องการความตื่นเต้น ความแปลกใหม่ ความเสี่ ยง เริ่ มกระบวนการการกําหนดค่านิยม และ
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รู ปแบบของพฤติกรรมในชีวิตเป็ นคนกระตือรื อร้นต่อสิ่ งใหม่ๆ ในขั้นนี้ยงั ไม่สนใจด้านการ เมือง
กลุ่มนี้ตอ้ งการอํานาจ ความภาคภูมิใจและความมัง่ คัง่ ต้องการการออกกําลังกาย กีฬา การพักผ่อน
และกิจกรรมด้านสังคม ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ของกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับเสื้ อผ้า อาหาร ภาพยนตร์
ดนตรี ฯลฯ
7) กลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิ การ (Makers) เป็ นกลุ่ มที่ มีท กั ษะและเป็ นผูท้ าํ งานในระดับ
ปฏิ บ ตั ิการ อาศัยอยู่ในครอบครั ว ทํางานที่ ใช้ฝีมื อและการปฏิ บตั ิ การ มี ความสนใจน้อยกับสิ่ งที่
เกี่ ยวข้องกับ ตนเอง มีประสบการณ์ ในการทํางาน เป็ นผูท้ าํ งานในอาชี พต่าง ๆ ได้แก่ อาชี พก่อสร้ าง
เลี้ยงเด็ก งานปฏิบตั ิการในสํานักงานเหล่านี้ มีทกั ษะ และมีรายได้พอที่จะเลี้ยงชี พ สนใจการเมือง น้อย
สับสนเกี่ ยวกับความคิดใหม่ ๆ เชื่ อในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน ไม่สนใจในความเป็ นจํา ของวัสดุ
สิ่ งของต่างๆ สิ นค้าที่กลุ่มนี้ซ้ื อมักใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภคการปฏิบตั ิงานการทํางาน เป็ นต้น
8) กลุ่มที่ต่อสู ้ดิ้นรน (Strugglers) ชี วิตของกลุ่มนี้ ตอ้ งต้อสู ้ดิ้นรนโดยต้องคํานึ งถึง
ความปลอดภัยและความมัน่ คงของครอบครั วเพราะรายได้ต่ าํ การศึ กษาน้อย ใช้แรงงานในการ
ทํางาน มักจะคํานึงถึงความสามารถในการดํารงชีพ มีความจําเป็ นและความต้องการ แต่รายได้จาํ กัด
จึงไม่สามารถแสดงความต้องการส่ วนตัวที่เด่นชัด กลุ่มนี้ จึงเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อ ด้วยความ
ระมัดระวัง การตัดสิ นใจซื้ อด้วยเหตุผล และเป็ นสิ นค่าที่จาํ เป็ นต่อการครองชีพ
การศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตเป็ นเรื่ องที่องค์กรธุ รกิจและนักการตลาดให้ความสนใจ
อย่างงยิ่ง เนื่ องจากจะทําให้นกั การตลาดสามารออกแบบโฆษณาให้สอดคล้องกับค่านิ ยม และให้
ความสําคัญกับวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ ามาย เพื่อการสร้ างตราสิ นค้าแบบอิ งวิถีชีวิต ซึ่ งกล่าว
โดยสรุ ปว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต นิ ยมกระทํากันในปั จจุบนั มี 2 วิธี ได้แก่ AIO ที่ มุ่งค้นหาว่า
ผูบ้ ริ โภคกระทํากิจกรรมอะไร มีความสนใจเรื่ องอะไร และมีทศั นคติต่อประเด็นต่างอย่างไร และวิธี
VALS ที่อาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพพื้นฐานในการวิเคราะห์ความชอบและ
การตัดสิ นใจซื้ อ และจําแนกผูบ้ ริ โภคออกได้เป็ น 8 กลุ่ม ซึ่ งในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ใช้รูปแบบการดําเนิ น
ชี วิตแบบ AIO ในการทําวิจยั เพื่อให้ทราบถึ งรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวเชิ งดนตรี
ทราบถึงความรู สึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อว่ามีความเหมือนหรื อตกต่างกันอย่างไร
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
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2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิ ดรับข่ าวสาร (media exposure)
2.2.1 ความหมายของการเปิ ดรับข่ าวสาร
แนวคิดเกี่ ยวกับการเปิ ดรั บข้อมูลข่าวสาร มี นกั วิชาการอยู่หลายท่านได้ให้ขอ้ มูล ไว้ดงั นี้
เสถียร เชยประทับ (2528: 27) กล่าวว่า การสื่ อสารเป็ นสิ่ งจํา เป็ นอย่างยิ่งสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวติ มนุษย์ มนุษย์เป็ นสัตว์สังคมที่ตอ้ งอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู ้ ข่าวสารและประสบการณ์ซ่ ึ งกัน
และกัน ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีความเข้าใจ จูงใจหรื อมีอิทธิ พลต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน การที่จะบรรลุ สิ่ง
เหล่านี้ได้จา เป็ นต้องอาศัยการสื่ อสาร
De Fleur (1970: 119) กล่าวว่าลักษณะทางสังคมของผูเ้ ปิ ดรับข่าวสาร จะประกอบไปด้วย
ลักษณะทางสังคมได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา และภูมิลาเนา
ต่างกัน จะแสดงพฤติกรรมการสื่ อสารแตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่ อสารเหล่านี้ ได้แก่การเปิ ดรับสื่ อ
ความพอใจในสื่ อ และอุปนิสัยการใช้สื่อ
Colin (1978: 27) ได้กล่าวไว้วา่ การสื่ อสารของมนุษย์กระทําเพื่อแบ่งปั นข่าวสาร (an act of
sharing) กันนั้นเองและการแบ่งปั นข่าวสารระหว่างกันนี้ จะก่ อให้เกิ ดความเข้าใจร่ วมกัน ซึ่ งจะ
นําไปสู่ การตัดสิ นใจและกระทํา กิจกรรมที่ประสานสอดคล้องกัน

ภาพที่ 2.2 กระบวนการการรั บรู้
Assael (1985: 218-224) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการเปิ ดรับของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นได้
หรื อไม่น้ นั อยู่ที่ประสาทสัมผัสถูกกระตุน้ ด้วยสิ่ งเร้าผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูเ้ ลือกเองว่าสิ่ งเร้านั้นตรงกับ
ความต้องการของตนหรื อไม่ และหากเกิ ดความสนใจและเลื อกแล้ว ก็จะเกิ ดกระบวนการเปิ ดรั บ
โดยขั้นตอนการเปิ ดรับจะมีความสัมพันธ์กบั การตั้งใจรับสารโดยที่เกิ ดความสนใจ (interest) และ
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ความเกี่ยวข้อง (involvement) ของผูบ้ ริ โภคกับสิ่ งเร้านั้นจะสะท้อนออกมาในระดับของความตั้ง ใจ
(attention) ที่ผบู ้ ริ โภคมีให้กบั สิ่ งเร้านั้น
ยุพดี ฐิติกุลเจริ ญ (2537 : 3) ให้ความหมายว่า การสื่ อสารนั้นจัดได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญใน
ชี วิตมนุ ษ ย์ นอกเหนื อจากปั จจัย สี่ ที่ มี ค วามจาเป็ นต่ อความอยู่รอด อันได้แก่ อาหาร ที่ อยู่อาศัย
เครื่ องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้วา่ การสื่ อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็ นความ
ตายของมนุษย์เหมือนกับปั จจัยสี่ แต่การที่จะให้ได้มาซึ่ งปั จจัยสี่ เหล่านั้น ย่อมต้องอาศัยการสื่ อสาร
เป็ นเครื่ องมืออย่างแน่นอน มนุ ษย์ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ใน
การดาเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และ เพื่ออยูร่ ่ วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การสื่ อสารเป็ นพื้นฐานของ
การ ติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่ง สังคมมีความสลับซับซ้อนมากและประกอบด้วยคนจานวน
มากขึ้นเท่าใดการสื่ อสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ ยนแปลงเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม และสังคมจะนํา มาซึ่ งความสลับซับซ้อน หรื อความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิ ด
ความไม่เข้าใจและไม่แน่ ใจแก่สมาชิ กของสังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อ
แก้ไขปั ญหา
Becker (1979: 133 อ้างถึงใน พรกมล รัชนาภรณ์ , 2542: 24) ได้ให้ความหมายของการ
เปิ ดรับข่าวสาร โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ดังนี้
2.2.1.1 การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือการที่บุคคลจะแสวงหาข้อมูล
เมื่อต้องการที่มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อเรื่ องทัว่ ๆไป
2.2.1.2 การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือการที่บุคคลจะเปิ ดรับ
ข่าวสารเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากจะรู ้ เช่ น เปิ ดดู โทรทัศน์เฉพาะรายการที่ตน
สนใจ หรื อมีผแู้ นะนํา หรื อขณะอ่านหนังสื อพิมพ์ หรื อชมรายการโทรทัศน์ แต่ถา้ มีขอ้ มูลข่าวสารที่
มีความสําคัญเกี่ยวกับตนเอง ก็จะให้ความสําคัญ หรื อเปิ ดดูเป็ นพิเศษ
2.2.1.3 การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือการที่บุคคลจะ
เปิ ดรับข่าวสาร เพราะมีจุดประสงค์ที่ตอ้ งการจะกระทํา สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อเพื่อเป็ นการพักผ่อน และ
ความบันเทิงเพื่อผ่อนคลาย
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2543: 295) ได้อธิ บ ายว่า การดํา เนิ นกรรมวิธี เกี่ ย วกับ ข่ า วสาร คื อ
“กระบวนการที่ตวั กระตุน้ มีการรับแปลความหมาย เก็บไว้ในความทรงจํา และสุ ดท้ายก็นามาใช้อีก
ครั้ง หนึ่ง” ยังมีคากล่าวอีกว่า การเปิ ดรับเป็ นสิ่ ง ที่กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงสิ่ งกระตุน้ ที่เข้ามา
ผ่านสัมผัสทั้งห้า และกล่ าวถึ งสิ่ งกระตุ น้ ทางการตลาด ที่ นักการตลาด ใช้สื่อสารข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ ตราสิ น ค้า ผ่ า นทางการโฆษณา พนัก งานขาย บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ฯลฯ หรื อ ผ่า นทาง
แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่การตลาด เช่น word of mouth เป็ นต้น

22
Hoyer and Macinnis (2001 อ้างถึงใน เลิศหญิง หิ รัญโร, 2545) กล่าวโดยสรุ ป ความสนใจ
ของผูร้ ั บสื่ อจะขึ้ นอยู่ก ับเรื่ องที่ ผูร้ ั บมี ค วามสนใจ และเป็ นเรื่ องที่ มีค วามสําคัญต่ อผูร้ ั บ และการ
เปิ ดรับสื่ อ ก็จะมีความเกี่ ยวข้องกับความถี่ในการเปิ ดรับระยะเวลา และเป็ นสื่ อที่อยู่ใกล้ตวั และจะ
เห็นได้วา่ พฤติกรรมที่ผรู ้ ับสารให้ความสนใจกับสารใดสารหนึ่ งนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวผูร้ ับ
สารเองทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่ตวั ผูร้ ับสารเองอยากรู ้ หรื อสนใจ หรื อมีจุดประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทําให้นกั การตลาดต้องคํานึงถึงก่อนที่จะทําการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์
2.2.2 กระบวนการเปิ ดรับข่ าวสาร
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อตัวผูร้ ั บ สาร คื อ กระบวนการเลื อกรั บ สาร (Selective process) หรื อ
กระบวนการเปิ ดรับสื่ อ ผลของการรับสารซึ่ งเกิ ดหลังจากการสื่ อสาร มักจะเกิ ดผลในเรื่ องต่าง ๆ
และก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูร้ ับสาร ผลของการสื่ อสารจะ
เป็ นอย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ตัวผูร้ ับสารเป็ นสําคัญ
Klapper (1963: 5) กล่าวว่า การเลือกรับข่าวสารจะประกอบด้วยกระบวนการในการเลือก
รับสาร (Selective Processes) ซึ่งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้น ดังนี้
2.2.2.1 การเลือกเปิ ดรับ (Selective exposure) ผูร้ ับสารจะเลือกสนใจ หรื อเปิ ดรับ
สารที่ผรู ้ ับสารสนใจ และพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิม
ของตน ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้ ความเข้าใจ หรื อทัศนคติที่มีอยูเ่ ดิม
2.2.2.2 การเลือกให้ความสนใจ (Selective attention) นอกจากจะเลือกเปิ ดรับสาร
แล้วบุคคลยังเลือกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อดั้ง เดิมของตน
2.2.2.3 การเลือกรับรู้ (Selective Perception) เมื่อบุคคลเลือกเปิ ดรับข่าวสารจาก
แหล่ ง ใดแหล่ ง หนึ่ ง แล้ว ผูร้ ั บ สารจะเลื อกรั บ รู ้ หรื อเลื อกตี ค วามหมายของสารนั้นตามทัศ นคติ
ประสบการณ์ความเชื่ อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่ างกาย หรื อสภาวะอารมณ์
ในขณะนั้น ซึ่ งอาจจะมีขอ้ เสี ยคือการบิดเบือนจากทัศนคติ และความรู ้สึกของผูร้ ับสาร
2.2.2.4 การเลือกจดจํา (Selective Retention) เป็ นแนวโน้มในการเลือกจดจํา
ข่าวสารเฉพาะส่ วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการของตนเอง และไม่จดจํา ในเรื่ องที่ตนเองไม่
สนใจเรื่ องที่ขดั แย้ง หรื อเรื่ องที่คา้ นกับความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นนักการสื่ อสารทางการตลาด
ต้องมีความเข้าใจในสภาพความคิด หรื อมีก ารคาดคะเนสภาพทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้ าหมายให้มี
ความแม่นยา ก่อนที่จะทําการสื่ อสารออกไป เพราะถ้าสารไม่ตรงกับความต้องการ หรื อไม่มีความ
น่าสนใจต่อกลุ่มเป้ าหมายแล้ว โอกาสที่จะเกิดกระบวนการต่างๆ ในลําดับขั้น ต่อไปก็จะไม่สามารถ
เกิดขึ้นมาได้เพราะผูร้ ับสารเลือกที่จะไม่รับสารไปแล้ว
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Schramm (1973: 58) อธิ บายว่า องค์ประกอบที่มีบทบาทสําคัญต่อการเลื อกสรรสารของ
มนุษย์ ได้แก่
1) ประสบการณ์ทาํ ให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน
2) การประเมินสาร ประโยชน์ของข่าวสาร ผูร้ ับสารแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองจุดประสงค์
ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ ง
3) ภูมิหลังต่างกัน ทํา ให้มีความสนใจต่างกัน
4) การศึกษาและสภาพแวดล้อมทํา ให้มีความแตกต่างในการเลือกรับสื่ อและเนื้ อหาข่าวสาร
5) ความสามารถในการรับสารเกี่ ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจ ทําให้พฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารแตกต่างกัน
6) บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวจิตใจและพฤติกรรมของผูร้ ับสาร
7) สภาพทางอารมณ์ ของผูร้ ั บสาร ทาให้ผูร้ ั บสารเข้าใจหรื อเป็ นอุ ปสรรคต่ อความเข้าใจ
ความหมายของข่าวสารได้
8) ทัศนคติเป็ นตัวกําหนดท่าทีของการรับข่าวสาร และตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อข่าวสารที่ได้พบ
กล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้ ว่า ปั จจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ประสบการณ์ การประเมินสารภูมิหลัง
การศึกษา ความสามารถในการรับสาร บุคลิกภาพ สภาพทางอารมณ์ และทันคติเหล่านี้ มีผลต่อการ
รับสาร บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมาก ยิ่งมีหูตากว้างไกล มีความรู ้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และ
เป็ นคนที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์มากกว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย
Assael (1985: 218-224) อธิ บ ายว่า เกณฑ์ใ นการเปิ ดรั บ สื่ อ ซึ่ งมี ปั จจัย สําคัญที่ เข้า มา
เกี่ยวข้องในกระบวนการเปิ ดรับ ดังนี้
1) เลือกรับสื่ อที่มีอยู่ (Availability) หมายถึงสื่ อที่หามาได้ง่ายกว่าสื่ ออื่นๆ โดยที่ผรู ้ ับสาร
ไม่ตอ้ งมีความพยายามในการจัดหามาก
2) เลือกรับสื่ อที่สะดวกและนิยม (Convenience and preferences) ผูร้ ับสารจะเปิ ดรับสื่ อที่
สะดวกกับรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของตัวเองเป็ นหลัก
3) เลือกรับตามความเคยชิน (Accustomed) ส่ วนใหญ่จะพบในผูร้ ับสารที่มีอายุมากมักจะ
เคยชินกับสื่ อที่รับอยูเ่ ป็ นประจํา และไม่สนใจสื่ อใหม่
4) เลือกเปิ ดรับสื่ อตามลักษณะเฉพาะของสื่ อ (Characteristic of media) เช่น สื่ อนิ ตยสารมี
ลักษณะเด่ นที่เป็ นรู ปเล่ ม ผูร้ ับสารบางคนติดกับการอ่านหนังสื อเป็ นเล่มเพราะจับต้องได้และน่ า
สะสม ดังนั้นคุณลักษณะเด่นของสื่ อนิตยสารมีผลต่อการเลือกเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสาร
5) เลื อกเปิ ดรั บสื่ อที่สอดคล้องกับตนเอง (Consistency) ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับสื่ อที่มี
ความสอดคล้องกับความรู ้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตนเอง
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ดังนั้นอาจสรุ ปได้วา่ การเปิ ดรับหมายถึง การที่ผรู ้ ับสารแต่ละคนมีความต้องการ (Needs) ที่
แตกต่ า งกัน และเสาะแสวงหามาเพื่ อตอบสนองความต้องการพื้ นฐาน หรื อเพื่ อชดเชยบางสิ่ ง
บางอย่างที่ขาดหายไป การที่ผรู ้ ับสารเลือกหรื อรับข้อมูลข่าวสารใดๆนั้น ต้องมีปัจจัยหลายด้านที่มา
สนั บ สนุ น ต่ อ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สารนั้ นๆ ซึ่ งได้ แ ก่ ปั จ จัย ทางสั ง คม สภาวะจิ ต ใจและ
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) มีความแตกต่างกันออกไป ตามความรู ้ ความเชื่ อทัศนคติ
ประสบการณ์ และความรู ้สึกของแต่ละคน
2.2.3 ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการเปิ ดรับข่ าวสาร
สมมาตร คงชื่นสิ น (2539: 18-19) ได้กล่าวว่า การที่ผรู ้ ับสารจะเปิ ดรับสื่ อจะขึ้นอยูก่ บั หลาย
ปั จจัย ซึ่ งสามรถแบ่งออกได้ ดังนี้
2.2.3.1 ปั จจัยที่ตวั ของผูร้ ับสารเอง ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญสามารถ แบ่งเป็ น 2
ส่ วน ดังนี้
1) ปัจจัยที่วเิ คราะห์ตามทฤษฎีการสื่ อสาร วิเคราะห์ถึงปัจจัยของการ
สื่ อสารของผูร้ ับสารตามแบบจํา ลองกระบวนการสื่ อสาร ดังนี้
(1) ทักษะในการสื่ อสาร (Communication Skills) ถ้าผูร้ ับสารไม่มี
ทักษะที่จะฟัง อ่าน หรื อ คิด ผูร้ ับก็ไม่สามารถรับสารที่ผสู ้ ่ งสารส่ งไปได้
(2) ทัศนคติ (Attitude) ผูร้ ับสารจะถอดรหัสข่าวสารโดยทัศนคติท้ งั
ทัศนคติต่อตนเอง ผูส้ ่ งสาร และข่าวสาร ซึ่ งจะมีผลต่อการเปิ ดรับสารการแปลข่าวสารของผูร้ ับสาร
(3) ระดับความรู้ (Knowledge Level) มีผลต่อผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารที่มี
ระดับ ความรู ้ แ ตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะรั บ รู ้ สิ่ ง ต่ า งๆ แตกต่ า งกัน และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแปล
ความหมายของข่าวสารแตกต่างกัน
(4) ระบบสังคม (Social System) หน้าที่ในสังคมแตกต่างกัน เช่น
นักศึกษา ลูกจ้าง อาจารย์ ฯลฯ สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลทาให้การเปิ ดรับการตีความข่าวสารที่
แตกต่างกัน
(5) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการ
เปิ ดรับและการตีความแต่ละวัฒนธรรมจะมีการตีความข่าวสารไม่เหมือนกัน
2) ปั จจัยที่วเิ คราะห์ตามหลักประชากรศาสตร์ ผรู ้ ับสารแต่ละคนมีลกั ษณะ
ทางประชากรศาสตร์ เฉพาะบุคคล โดยเฉพาะความแตกต่างในเรื่ อง เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทาง
สังคม และเศรษฐกิจ รายได้ ภูมิลาํ เนาที่อาศัยอยู่
2.2.3.2 ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ และจิตวิทยาส่ วนตัวของผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารแต่ละคน
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จะมีความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลในด้านจิตวิทยา ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการอบรมเลี้ ยงดู และ
การดํา รงชี วิตในสภาพแวดล้อมทางสั ง คมที่ ไ ม่ เหมื อนกัน ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบถึ ง ระดับ สติ ปั ญญา
ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการรับรู้ การเรี ยนรู้
2.2.3.3 ปัจจัยด้านระดับทางสังคม ถ้าผูร้ ับสารอยูก่ บั กลุ่มสังคมที่ตนสังกัดอยูเ่ ป็ น
กลุ่มอ้างอิง ในการตัดสิ นใจที่แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมก็จะมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มสังคมนั้นๆ ใน
เรื่ องของความคิ ด ทัศ นคติ และพฤติ ก รรม เพื่ อให้เป็ นที่ ย อมรั บ ของกลุ่ ม เหมื อนกับ ปั จจัย ด้า น
บุคลิกภาพจาการดํารงชีวติ ในสภาพแวดล้อมของสังคมใดสังคมหนึ่ง
สรุ ปได้ว่าปั จจัยที่มีผลต่อการปิ ดรับข่าวสารของผูร้ ับสารนั้นมีอยู่หลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ น
ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น วัฒ นธรรม และสั ง คม กั บ ปั จ จั ย ภายในที่ เ ป็ นเรื่ องของลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ความรู้ ทัก ษะในการสื่ อสารทัศนคติ ล้ว นมี ผ ลที่ ก ระทบต่ อการเปิ ดรั บ ข้อมู ล
ข่าวสาร รวมถึงมีการตีความของข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันด้วย
2.2.4 ความสั มพันธ์ ระหว่างปัจจัยทางประชากรกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534: 64-72) ได้กล่าวสรุ ปถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากร
กับพฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อ จะเป็ นคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรต่างกัน สามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นต่างๆ ได้ดงั นี้
2.2.4.1 เพศกับการเปิ ดรับสื่ อ เพศ มีการเปิ ดรับสื่ อต่างกัน เพศหญิงใช้เวลาในการดู
โทรทัศน์และฟังเพลงมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายนิยมอ่านหนังสื อพิมพ์มากกว่า
2.2.4.2 อายุกบั การเปิ ดรับสื่ อ เด็กในสหรัฐอเมริ กาตั้งแต่วยั 2-8 ขวบ ดูโทรทัศน์
เพิ่มขึ้น และเปิ ดรับสื่ อทุกชนิดเมื่อเมื่ออายุมากขึ้น โดยส่ วนใหญ่ เด็กจะดูโทรทัศน์ เพื่อความบันเทิง
และเริ่ มอ่านหนังสื อเมื่ออายุมากขึ้น ส่ วนเด็กวัยรุ่ นนิ ยมฟั งเพลงมากกว่าดูโทรทัศน์สําหรับผูใ้ หญ่
นั้น มีการเปิ ดรับโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์มากในปริ มาณที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อวัย 40 ปี ขึ้น
ไป ปริ มาณการอ่านหนังสื อพิมพ์จะลดลง แต่เมื่อถึงวัย 55-60 ปี ปริ มาณการดูโทรทัศน์จะเพิ่มขึ้นอีก
ครั้ง ซึ่ งส่ วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อคลายเหงา
2.2.4.3 รายได้กบั การเปิ ดรับสื่ อ รายได้เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การศึกษา
โดยเฉลี่ยแล้ว คนที่มีการศึกษาสู งมักมีรายได้สูงไปด้วย ในทางตรงกันข้ามคนที่มีการศึกษาน้อย ก็
มักมีรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง ดังนั้นการศึกษากับรายได้ จึงมีความสัมพันธ์กนั เพราะ ผูท้ ี่มีรายได้สูง
จะต้องเปิ ดรั บ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ และนิ ย มข่า วสารที่ มี เนื้ อหาสาระจากสื่ อมวลชนมากที่ สุ ด เพราะถู ก
ผลักดันให้มีความจําเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ ข่าวสารต่างๆ ให้ทนั เหตุการณ์เสมอ การเปิ ดรับข่าวสารจึงจา
เป็ นสําหรั บ กลุ่ มมี มากกว่า ในขณะที่ ผูม้ ี การศึ ก ษาน้อยและรายได้ต่ าํ จึ งมักเปิ ดรั บ สื่ อโทรทัศน์
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มากกว่าผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกัน มีดงั นี้
1) ปั จจัยที่เกี่ยวกับการสื่ อสาร ได้แก่ ทักษะในการสื่ อสาร ทัศนคติ ระดับ
ความรู้ระบบสังคม วัฒนธรรม เป็ นต้น
2) ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้
ภูมิลาํ เนา
3) ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ และจิตวิทยาส่ วนบุคคล ซึ่ งจะส่ งผลต่อทัศนคติ
4) ปั จจัยด้านระดับทางสังคม ซึ่ งบุคคลจะยึดติดกับกลุ่มสังคม หรื อกลุ่ม
อ้างอิงที่ตนเป็ นส่ วนหนึ่งอยู่
จากคําจํากัดความข้างต้นของ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อ สามารถกล่าวโดย
สรุ ปได้วา่ การเปิ ดรับสื่ อนั้นเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับกิจกรรมต่างๆ ในชี วิตมนุ ษย์ และยิ่งมาก
ขึ้นโดยในปั จจุบนั ที่มีการสื่ อสารผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ที่สามารถสื่ อสารกันได้อย่างไม่จาํ กัด
คน ไม่จาํ กัดเวลาและสถานที่ ทําให้มนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กนั มากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน
สร้างทัศคติใหม่ๆซึ่ งจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจและกระทํา กิจกรรมต่างๆร่ วมกัน โดยพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย์น้ ี มี ผ ลต่ อปั จจัย การเปิ ดรั บ ข่ า วสารของผูร้ ั บ สารนั้น มี อ ยู่หลายปั จ จัย ไม่ ว่า จะเป็ นปั จ จัย
ภายนอก เช่ น วัฒนธรรม และสังคม กับปั จจัยภายในที่เป็ นเรื่ องของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ความรู ้ ทักษะในการสื่ อสารทัศนคติ ล้วนมีผลที่กระทบต่อการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึ งมีการ
ตีความของข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันด้วย
นําไปสู่ กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคจะรับรู ้ถึงสิ่ งกระตุน้ ที่เข้ามาผ่านสัมผัสทั้งห้า และกล่าวถึ ง
สิ่ งกระตุ น้ ทางการตลาด ที่ นักการตลาด ใช้สื่อสารข้อมู ลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ หรื อตราสิ นค้าผ่า น
ทางการโฆษณา ดังการที่นกั ท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์จะเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
งานเทศกาลดนตรี ท้ งั สื่ อออนไลน์ และออฟไลน์ที่ตอ้ งมีการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ร่วมในตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ที่สนใจ เพื่อรับประสบการณ์ ร่วมที่มีการปฏิ สัมพันธ์กนั อย่างมีสัญญะ และ
เพื่อการผ่อนคลายอารมณ์ กับบุคคลที่ชื่นชอบในสิ่ งเดียวกันโดยผูบ้ ริ โภคจะได้เป็ นผูเ้ ลือกเองว่าสิ่ ง
เร้ า นั้น ตรงกับ ความต้อ งการของตนหรื อ ไม่ และหากเกิ ด ความสนใจและเลื อ กแล้ว ก็ จ ะเกิ ด
กระบวนการเปิ ดรับซึ่ งจะส่ งผลดีให้กบั องค์กรธุ รกิจด้วย
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ ( Creative Tourist’s
Behaviour)
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรม หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สิ่งมีชีวติ กระทําและบุคคลอื่นสามารถสังเกตได้ หรื อ
ใช้เครื่ องมือวัดได้นอกจากนั้นพฤติกรรมมิได้มีความหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางด้านร่ างกาย
ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ยงั รวมถึงกิจกรรมภายในอันได้แก่ความรู ้สึกอยากด้วย (โสภา ชูพิกุลชัย,
2521 : 1)
พฤติกรรม หมายถึ งการกระทําของมนุ ษย์ไม่วา่ การกระทํานั้นจะเป็ นการกระทําโดยรู ้ ตวั
หรื อไม่รู้ตวั และไม่ว่าคนอื่นจะสังเกตการณ์กระทํานั้น ได้หรื อไม่ก็ตาม การพูด การเดิ น และการ
กระพริ บตา การได้ยิน การเข้า ใจ การรู ้ สึกโกรธ และการคิ ด ต่างก็เป็ นพฤติ กรรมทั้งนั้น (ชัยพร
วิชชาวุธ, 2523 : 1)
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลที่แสดงให้เห็นทั้งจากภายในจิตใจและ
ภายนอก เป็ นการกระทําที่แสดงออกมาทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั โดยบุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็ นได้
หรื ออาจสังเกตจากการใช้เครื่ องมือวัดก็ได้
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง การประพฤติ ห รื อปฏิ บ ัติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
แสดงออกในขณะเดินทางท่องเที่ยว อาจจะเป็ นคําพูด การกระทํา สี หน้า หรื อท่าทาง เช่น การเยี่ยม
ชมแหล่งท่องเที่ยวถ่ ายรู ปรับประทานอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งการแสดงออกนั้น อาจมีรากฐานมาจาก
อุปนิ สัยหรื อความต้องการขั้น พื้นฐานของแต่ละคน ที่อาจจะคล้ายคลึ งกันหรื อแตกต่างกน หรื อ
อาจจะมาจากสิ่ งแวดล้อม หรื อประสบการณ์ที่ได้รับในขณะนั้น
Levitt (อ้างถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2543: 109) ได้กล่ าวไว้ว่าก่อนที่ มนุ ษย์จะ แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมเสมอ ซึ่ งมูลเหตุ ดังกล่าวจะ
เป็ นตัวกระตุน้ เร่ งเร้าจิตใจ ทําให้เกิดความต้องการ และจากความต้องการจะทําให้เกิด แรงจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมในที่สุด ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นขั้นตอนหรื อเป็ นกระบวนการ เรี ยกว่า “กระบวนการของ
พฤติกรรม” (Process of Behavior) 3 ประการดังนี้ 1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทาํ ให้
เกิด(Behavior is caused) ซึ่ งหมายความว่า การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใดออกมา
นั้นจะต้องมีสาเหตุ ทาํ ให้เกิ ดและสิ่ งที่ เป็ น สาเหตุ ก็คือความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นตัวคนนัน่ เอง 2.
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจ้ะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ (Behavior is motivated) คือ เมื่อคนเรามี
ความต้องการเกิ ดขึ้นแล้ว คนก็ปรารถนาที่จะบรรลุ ถึงความต้องการนั้น จนกลายเป็ นแรง กระตุน้
หรื อแรงจูงใจ ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิ ดขึ้น 3. พฤติกรรมที่
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เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย (Behavior is goal-directed) หมายถึง การที่คน แสดงพฤติกรรมอะไร
ออกมานั้น มิได้กระทําไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรื อไร้ทิศทาง ตรงข้ามกลับมุ่ง
ไปสู่ เป้ าหมายที่ แน่ นอนเพื่อให้บรรลุ ผ ลสําเร็ จแห่ งความต้องการของตน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
กระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมี ลกั ษณะคล้ายๆกันแต่รูปแบบ 39 พฤติกรรมของคนที่
แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ที่เขาเผชิญมีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งนั้นเกิดจาก สาเหตุหลายปั จจัยทั้ง
ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ซึ่ งทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ออกมาแตกต่างกัน
เนาวรัตน์ พลายน้อยและคณะ (2538 : 4) ได้เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว นั้นจะ
กล่าวถึ งปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลตัด สิ นใจในการเดิ นทางท่องเที่ยว ซึ่ งได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ สําหรับการ
ท่องเที่ยว เวลาสําหรับการท่องเที่ยว และความตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่ งทั้ง 3 องค์ประกอบ
นั้นเป็ นตัวกําหนดที่ สําคัญยิ่งต่อการเดิ นทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความอยากรู ้ อยาก เห็ นของ
มนุ ษย์องค์ประกอบเหล่านั้นจึงเป็ นกรอบกําหนดทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้
แตกต่างกันออกไปตามข้อจํากัดที่แต่ละบุคคลมี อยู่กล่าวคือ บุคคลที่มีรายได้ต่ าํ มีเวลาน้อยหรื อไม่
ตั้งใจที่จะท่องเที่ยวย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ใกล้และในเวลาสั้นเท่านั้น แต่ในขณะที่คนที่มีรายได้สูง
มีเวลามากและมีความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ที่ทนั สมัย และมีคุณภาพเหนือกว่าเป็ นต้น
2.3.2 รู ปแบบพฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
การกําหนดรู ปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรู ปแบบพื้นฐานที่สุดคือการแบ่งนัก ท่องเที่ยว
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดิ นทาง กล่าวคื อ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็ น
นักท่องเที่ยว (Tourists) หรื อ นักเดินทาง (travelers) นักท่องเที่ยวนั้นคือ บุคคลซึ่ งซื้ อรายการนํา
เที่ยวเหมาจ่ายจากบริ ษทั นําเที่ยวในขณะที่นกั เดินทางคือบุคคลซึ่ งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น
ซื้ อตัว๋ เครื่ องบินเอง จองที่พกั เองกําหนดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็ นต้น
Cohen (1979) ได้เสนอรู ปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ดงั นั้น 1. นักท่องเที่ยวแบบ
นันทนาการ (Recreational Tourists) จะเป็ นนักท่องเที่ยวซึ่ งเน้น ความสําคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการนันทนาการหรื อการพักผ่อนทางร่ างกาย 2. นักท่องเที่ยวแบบปลี กตัวหาความเพลิดเพลิ น
(The Diversionary Tourists) จะเป็ นนัก ท่องเที่ ยวที่ พยายามหาแนวทางเพื่อลื มความจําเจใน
ชีวติ ประจําวัน 3. นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์(The Experiential Tourists) จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่
เดิ น ทางเพื่ อ แสวงหาประสบการณ์ ที่ แ ท้จ ริ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วประเภทนี้ สนใจศึ ก ษาและได้รั บ
ประสบการณ์ที่แท้จริ งของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน
ก็ ต้ อ งการสั ม ผัส วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ค นท้ อ งถิ่ น หรื อวัฒ นธรรมต่ า งๆ ที่ แ ท้ จ ริ งเป็ นของสเปน
4. นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลกั ษณะที่เห็ นเด่นชัดคือ ชอบ
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ติดต่อพูดคุ ยกับคนท้องถิ่ น เพื่อเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจในชี วิตความเป็ นอยูก่ ารปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมของคนท้องถิ่น 5. นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists)
นักท่องเที่ยวประเภทต้องการฝังตัวเองหรื อใช้ชีวิตภายใต้วฒั นธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น
นักท่องเที่ยว ประเภทนี้ จะใช้เวลาอยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็ นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้เวลาอยู่ ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ งในประเทศไทยเช่น พัทยาหรื อเชี ยงใหม่และพยายามใช้
ชี วิตเช่ นเดี ยวกับ คนท้องถิ่ น ไม่ว่า จะเป็ นการปฏิ บตั ิ ตวั การรั บประทานอาหารการพยายามพูด
ภาษาท้องถิ่น เป็ นต้น
2.3.3 องค์ ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
องค์ประกอบของพฤติ กรรมนักท่องเที่ ยวนั้นมี องค์ประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ 1.
เป้ าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆพฤติกรรม จะต้องมีเป้ าหมายในการ กระทํา เช่ น
นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุ รักษ์ตอ้ งการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าตนเดินทางท่องเที่ยวโดยที่
สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ดังเดิม 2. ความ
พร้อม หมายถึ ง ความมี วุฒิภาวะ และความสามารถในการทํากิ จกรรม เพื่อ ตอบสนองต่อความ
ต้องการ เช่น นัก ท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความผจญภัยนิยมไต่เขา ปี นหน้าผาต้องมี ความพร้อมทั้งสภาพ
ร่ างกายและจิตใจแล้วสามารถจะทํากิจกรรมที่ตนชอบได้ 3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรื อ
โอกาสที่เอื้ออํานวยให้เลือกกระทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่
เกาะควรกระทําในยามคลื่นลมสงบ ไม่ควรทํา ในขณะที่มีพายุฝนฟ้ าคะนอง 4.การแปลความหมาย
หมายถึ ง วิธีการคิ ดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ พอใจมากที่สุดในสถานการณ์
หนึ่งๆ เช่น เวลาสิ บสองนาฬิกาควรเป็ นเวลาที่นกั ท่องเที่ยวควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
5. การตอบสนอง คือ การตัดสิ นใจกระทํากิจกรรมตามที่ตนได้ตดั สิ นใจเลือกสรรแล้ว เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ เช่น นักท่องเที่ยวได้ตดั สิ นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพื่อพักผ่อน
ดัง นั้น นัก ท่ องเที่ ย วจะต้องวางแผนการเดิ นทาง และจัดการดํา เนิ นการล่ วงหน้า ในการกระทํา
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ต้ งั แต่กิจกรรมการกําหนดสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการ
เดินทางกิจกรรมการจองที่พกั เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 6. ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ผลจาก
การกระทําหนึ่งๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้ หรื ออาจ ตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ต้ งั ใจไว้เช่น
นักท่องเที่ยวได้มกั กําหนดการเดินทางไว้เพื่อมาพักผ่อนวันหยุดในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าในเวลา
นั้นเกิดการชุ มนุ มที่สนามบิน และทําให้สนามบินต้อง ปิ ดทําการ เครื่ องบินไม่สามารถลงจอดได้มี
ผลลัพธ์ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุผลตามที่ คาดหมายไว้ได้ 7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวังคือ
ความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้ นเมื่อสิ่ งที่ กระทําลงไปไม่บรรลุ เป้ าหมาย ตามที่ตอ้ งการ จึงต้องกลับมาแปล
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ความหมายไตร่ ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการหรื ออาจจะเลิกความต้องการ
ไป เพราะเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เกินความสามารถ เช่น การก่อ วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียใน
เดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่ต้ งั ใจจะเดิ นทางไปเมืองดังกล่ าว จะต้องเกิ ดความผิดหวัง
เพราะเกิ ดความกังวลด้านความปลอดภัยและอาจล้มเลิ กความตั้งใจในการเดิ นทาง หรื ออาจเปลี่ ยน
เส้นทางไปเมืองอื่นที่ปลอดภัยกว่า
2.3.4 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
2.3.4.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาจากกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากๆ การแสดงออกของ นักท่องเที่ยวโดยมากแล้วจะแตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาจากประเทศที่มีประชากรน้อยๆ เช่ น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่ งมี
ประชากรมากเป็ นอันดับหนึ่ งของโลก คือกว่า 1 พันล้านคน ผูท้ ี่สามารถมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
เพียงพอในการเดิ นทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ย่อมเป็ นกลุ่มที่ อยู่ในระดับกลางถึ งระดับสู งใน
สังคม การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ย่อมแตกต่างหรื อตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวจากประเทศ
สิ งคโปร์ ซ่ ึ งมีประชากรอยูท่ ี่ประมาณหกล้านคน เป็ นต้น
2.3.4.2 ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจัยทางเทคโนโลยีได้แก่
ปั จ จัย ในการผลิ ต สิ น ค้า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วรวมถึ ง การให้ ก ารบริ ก ารด้า นความ
สะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวด้วย เช่น เทคโนโลยีทางการสื่ อสาร ได้แก่ระบบการจอง สํารองที่นงั่
บนเครื่ องบิน การออกบัตรโดยสารของสายการบินต่างๆ ซึ่ งใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า CRS
(Computer Reservation System) ส่ งผลถึงความสะดวกสบาย รวดเร็ วนักท่องเที่ยวย่อมมีความนัน่ ใจ
และแสดงถึงความมัน่ คงของผูใ้ ห้บริ การด้วย
2.3.4.3 ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) ปัจจัยทางการเมือง เป็ นปัจจัยที่
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่อ นักท่องเที่ยว ด้วยเหตุที่นกั ท่องเที่ยวโดยมาก
เดิ นทางท่องเที่ ยวด้วยเหตุ ผลหลัก คื อ การพักผ่อนหย่อนใจดังนั้นนักท่องเที่ ยวย่อมไม่นิยมที่ จะ
เดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดปั ญหาทางการเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามมากอีกทั้งยังมีศาสนสถานที่สําคัญทางศาสนา คริ สต์ ที่นกั แสวงบุญนิยมเดินทางไปเยี่ยม
ชม แต่ก็เกิดปั ญหาทางด้านการเมืองอยูต่ ลอดเวลา ทําให้ เกิดความไม่ปลอดภัย ความไม่สะดวกใน
การเดินทางไปท่องเที่ยวหรื อไปแสวงบุญ ด้วยเหตุผลที่วา่ 43 นัก ท่องเที่ยวไม่ทราบว่าจะเกิดปั ญหา
ขึ้นเมื่อใดและมีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมของชาวปาเลสไตส์ ตลอดเวลา ทําให้ปริ มาณนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้าไปในอิสราเอลมีจาํ นวนไม่มากนัก
2.3.4.4 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เศรษฐกิจนับเป็ นปั จจัยหลักที่
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ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว และบ่งบอกพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวแต่ละชาติได้ดว้ ย หากนักท่องเที่ยว
กลุ่มใดที่เดินทางมาจากประเทศที่มีพ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจดีเช่น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมักถูกจัดอยู่
ในอันดับต้นๆ ที่เป็ นที่ตอ้ งการของเกือบทุกประเทศการแสดงออกด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายจะใช้
ไปในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านที่พกั ด้านอาหาร ด้านนันทนาการด้านท่องเที่ยวด้านการซื้ อของที่ระลึกจะ
เลือกใช้บริ การอยูใ่ นโรงแรมหรื อแหล่ง ท่องเที่ยวระดับสู ง เป็ นต้นตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่พ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีการแสดงออกของนักท่องเที่ยวย่อม
ถูกจํากัดศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว แต่ละครั้งก็จะใช้จ่ายในระดับกลางถึงตํ่า
2.3.4.5 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factor) ปั จจัยด้านนี้ นบั ว่า
มีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพราะ นักท่องเที่ยวถูกปั จจัยทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมหล่ อหลอมมาตลอดและถ่ ายทอดออกมาเป็ นทัศนคติ ของกลุ่ มคนเหล่ านั้น
ทัศนคติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ งจะเป็ นตัวกําหนด รสนิ ยมและค่านิ ยมในการเดิน
ทางการซื้ อสิ นค้าการเดิ นทางท่องเที่ ยวของคนกลุ่ มนั้นๆ ซึ่ งมี ผลต่อการปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวจะอยูใ่ นระดับใดและรู ปแบบใด
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง บทบาทของนักท่องเที่ยวที่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเที่ยว ซึ่ งกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับการกระตุน้
และตอบสนองของพฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเที่ยว โดยเห็นได้วา่ สิ่ งกระตุน้ (Input) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทุกประเภท ตลอดจนการให้บริ การของธุ รกิจ สิ นค้าและบริ การเหล่านี้ มีการ
แข่งขันสู ง และเป็ นแรงกระตุน้ สําคัญที่ผลักดันให้นกั ท่องเที่ยวเกิ ดความสนใจแสวงหาข้อมูลจาก
สื่ อต่างๆ ตลอดจนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ประกอบกับ
การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ ประสบการณ์ และทัศนคติของต้น การกลัน่ กรองข้อมูลซึ่ งอยู่ในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ทําให้เกิดการรับรู้ (Perception) และนําไปสู่ การ พยายามหาทางตอบสนองความต้องการ
และความจํา เป็ นของตนโดยการซื้ อผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ ยว และโรงแรมที่เลื อกสรรแล้วการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การนับว่าเป็ นการตอบสนอง (Output) จากสิ่ งกระตุน้ และกระบวนการ
ต่างๆ ตั้งแต่ตน้ และถ้าสิ นค้าและบริ การสามารถตอบสนองความ จําเป็ นและความต้องการได้
นัก ท่องเที่ ย วได้รับความพอใจจะเพิ่ มประสบการณ์ ท างบวกมากขึ้ น และทํา ให้เกิ ดการซื้ อซํ้า
(เดินทางมาเที่ยวและใช้บริ การอีก) แต่ถา้ ไม่พอใจก็จะกลายเป็ น ประสบการณ์ลบ และไม่กลับมา
ท่องเที่ยวอีกแม้วา่ จะมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่ดีกว่าดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จะ
ช่วยให้เข้าใจถึ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของนักท่องเที่ยว ช่ วยให้
ผูเ้ กี่ ย วข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติ ก รรมการท่องเที่ ย วของนักท่ องเที่ ยวในสัง คมได้อย่า ง
ถูกต้อง รวมทั้งสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิจการท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น และ
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ยังสามารถตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว มาใช้ประกอบการทําวิจยั
2.3.5 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็ นการกระทําทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทํา
นั้นนักท่องเที่ยวจะรู ้ ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นได้หรื อไม่ก็ตามก็
เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในสภาพการณ์ ใ ดสภาพการณ์ หนึ่ ง โดยพฤติ กรรมภายนอกของ
นักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็ นพฤติกรรมที่ผอู้ ื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส
ส่ วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behaviour) เป็ นการทํางานของอวัยวะ
ต่างๆ ภายในร่ างกายรวมทั้งความรู ้สึกนึ กคิดและอารมณ์ ที่ถูกควบคุ มอยูภ่ ายในจะมีความสัมพันธ์
กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่
2.3.6 องค์ ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว นั้นมีองค์ ประกอบสาคัญ 7 ประการ คือ
2.3.6.1 เป้ าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรม จะต้องมี
เป้ าหมายในการกระทํา เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุ รักษ์ตอ้ งการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผอู ้ ื่นเห็ น
ว่าตนเดิ นทางท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดิ นทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศดังเดิม
2.3.6.2 ความพร้อม หมายถึง ความมีวฒ
ุ ิภาวะ และความสามารถในการทํา
กิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความผจญภัย นิยมไต่เขา ปี น
หน้าผาต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่ างกายและจิตใจแล้วสามารถจะทํากิจกรรมที่ตนชอบได้
2.3.6.3 สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรื อโอกาสที่เอื้ออํานวยให้เลือกกระทํา
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่ น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ ควรกระทําในยามคลื่นลม
สงบ ไม่ควรทําในขณะที่มีพายุฝนฟ้ าคะนอง
2.3.6.4 การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้อ งการที่ พ อใจมากที่ สุ ด ในสถานการณ์ ห นึ่ งๆ เช่ น เวลาสิ บ สองนาฬิ ก า เป็ นเวลาที่
นักท่องเที่ยวควรเป็ นเวลาที่นกั ท่องเที่ยวควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
2.3.6.5 การตอบสนอง คือ การตัดสิ นใจกระทํากิจกรรมตามที่ตนได้ตดั สิ นใจ
เลือกสรรแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ เช่น นักท่องเที่ยวได้ตดั สิ นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ในช่ วงวันหยุด เพื่อพักผ่อน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทาง และจัดการดําเนินการ
ล่ วงหน้า ในการกระทํา กิ จกรรมเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ ก าํ หนดไว้ ตั้ง แต่ กิ จกรรมการกํา หนด
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สถานที่ ท่องเที่ยว กิ จกรรมการเดิ นทาง กิ จกรรมการจองที่ พกั เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง
2.3.6.6 ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระทําหนึ่ง ๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมาย
2.3.6.7 ไว้ หรื ออาจตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ต้ งั ใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้มี
กําหนดการเดินทางไว้เพื่อมาพักผ่อนวันหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุม
ที่สนามบิน และทําให้สนามบินต้องปิ ดทําการ เครื่ องบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ทาํ ให้
นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุผลตามที่คาดหมายไว้ได้
2.3.6.8 ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่กระทําลงไปไม
บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มา
ตอบสนองความต้องการ หรื ออาจจะเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เกินความสามารถ
เช่ น การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดี ยในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่
ตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดังกล่าว จะต้องเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย
และอาจล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรื ออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอื่นที่ปลอดภัยกว่า
ทั้ง นี้ ในการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ย วเป็ นการค้นหาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้
ผลิ ตภัณฑ์ และบริ การทางการท่องเที่ ยวเพื่อทราบถึ งลักษณะความต้องการและความสนใจของ
นักท่องเที่ยว การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นสามารถศึกษาได้ในหลายปั จจัย เนื่ องจาก สิ นค้า
และบริ การทางการท่องเที่ยวมีลกั ษณะที่แตกต่างจากสิ นค้าโดยทัว่ ไปคือ สิ นค้าและบริ การทางการ
ท่องเที่ ยวมี ราคาสู งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ สิ นค้า บางอย่างและเป็ นสิ นค้าที่ จบั ต้อง ไม่ ได้ สําหรั บ
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ปัจจัยด้านอายุ รายได้ รู ปแบบการดํารงชี วิต และค่านิ ยม เป็ นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่ งการทราบถึงปั จจัย ดังกล่าวจะช่วยให้สามารถ
สร้างเส้นทางและเลือกแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ ของนักท่องเที่ยวงานเทศกาล
ดนตรี รวมทั้งกําหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้มากยิง่ ขึ้น

2.4 การท่ องเทีย่ วเชิงสร้ างสรรค์ ( Creative Tourism )
การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือได้วา่ เป็ นกระบวนทัศน์ (New Travel
Paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเที่ ยวในปั จจุ บนั ซึ่ ง แตกต่ างไปจากการท่องเที่ ย วแบบ
มวลชน (Mass Tourism) แบบเดิ ม โดยองค์การการท่องเที่ ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ (United
Nations World Tourism Organization, UNWTO) ได้ประเมินไว้วา่ จํานวนนักท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ เอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้จะมีโอกาสเพิ่มสู งขึ้นจาก 21.1 ล้านคน ในปี ค.ศ.1990 เป็ น 133.3 ล้านคน ในปี ค.ศ.
2020 นั้น ในจํานวนของกลุ่ มนักท่องเที่ ยวรุ่ นใหม่ดงั กล่ าว มี แนวโน้มที่ จะแสวงหารู ปแบบของการ
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ท่องเที่ยวแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย
Creative Tourism (การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์) หมายถึง “การท่องเที่ยวซึ่ งมอบโอกาส
ให้กบั ผูเ้ ดิ นทางในการพัฒนาศักยภาพ การสร้ างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ ด้ว ยประสบการณ์ จ ริ ง ที่ เ ป็ นไปตามลัก ษณะเฉพาะของพื้ น ที่ เ ป้ าหมายที่ ไ ด้ท่ อ งเที่ ย ว”
(Richards and Raymond, 2000: 18)
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” คือ การเดินทางที่นาํ ไปสู่ ประสบการณ์ที่แท้จริ งและมี
การเชื่ อมโยง ด้วยการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วมในงานศิลปะ มรดก หรื อคุณลักษณะพิเศษของ
สถานที่ และยังทําให้เกิ ดการเชื่ อมสัมพันธ์กบั ผูค้ นที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นผู ้ สร้ างสรรค์
วัฒนธรรมที่ยงั มีชีวติ นั้นขึ้นมา”
“Creative tourismis travel directed toward an engaged and authentic experience,
with participative learning in the arts, heritage or special character of a place, and it
provides a connection with those who reside in this place and create this living culture”
(Wurzburger,2009)
องค์การศึ กษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก (UNESCO)
ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์ว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่ มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการดําเนิ นชี วิตของชุ มชน โดยจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุ มชน
ในเชิ งของการเรี ยนรู ้และการทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่ งประสบการณ์จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ละเป็ นอยูจ่ ริ งใน
ชุ มชน นอกจากนั้น ชุ มชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์เป็ นเครื่ องมือในการ
รักษาความสมดุ ลระหว่าง (๑) การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ นจากการท่องเที่ยวภายในชุ มชนและ (๒)
ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ ทั้งในรู ปแบบที่เป็ นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิ ยมและ
ในรู ปแบบความยัง่ ยืนของการพัฒนาในชุมชน
ยูเนสโกยังได้ให้ความหมายของการท่องเที่ ยวสร้ างสรรค์รวมถึ งการจัดให้เกิ ดกิ จกรรม
ต่างๆ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ การศึกษาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุ มชน ตลอดจนการมีส่วนร่ วม
และปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งนัก ท่ องเที่ ย วกับ ชุ ม ชน การท่ องเที่ ย วสร้ า งสรรค์จะเน้นความสั ม พันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ ยวและผูค้ นในชุ มชนนั้นๆ โดยมี เป้ าหมายว่านักท่องเที่ยวในลักษณะของการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็ นเพียงนักท่องเที่ยว (Tourist) แต่จะเป็ นสมาชิ ก
ของชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวติ ร่ วมกัน (Citizen of Community)
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การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จึงเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่
เริ่ มเกิ ดขึ้ นในช่ วงปี พ.ศ.2542 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความมัง่ คัง่ ของวัฒนธรรมในประเทศ
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ การท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ เป็ นการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับความ
ผูกพัน (Engaged) ของนักท่องเที่ยว (Guest) กับผูถ้ ูกท่องเที่ยว (Host) ส่ งเสริ มการเข้าไปมีส่วนร่ วม
อย่างจริ งจัง ผ่านประสบการณ์ที่มาจากการเรี ยนรู ้ในพื้นที่ท่องเที่ยว (Authentic active Participation)
ซึ่ งรู ปแบบและลักษณะของการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ จะเปิ ดโอกาสให้กบั นักท่องเที่ยวและเจ้าของ
บ้านได้แลกเปลี่ยนเรี ย นรู ้ พัฒนาศักยภาพการสร้ างสรรค์ของตนไปร่ วมกัน ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดความ
จดจํา-ประทับใจอย่างลึ กซึ้ งในพื้นที่ของการท่องเที่ยว (Understanding Specific Cultural of the
Place) และโดยการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์น้ ี จะให้ ค ํา ตอบใหม่ ที่ ส อดรั บ กับ รสนิ ย มของ
นักท่องเที่ยวในปั จจุบนั ที่ไม่เพียงแต่ตอ้ งการ “มองดู” (Seeing) สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไป
จากตน แต่ มีความประสงค์ที่จะ “ลงมื อทํา ” (Doing) เพื่อเรี ยนรู้ ทําความเข้าใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมของพื้นที่ที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ ง พร้ อม ๆ กันกับพัฒนาศักยภาพของตนผ่านการปฏิ บตั ิ
(Practice) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว และเพื่อที่จะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ
ภายหลังกลับไปดําเนิ นชี วิตปรกติหลังการพักผ่อน นอกไปจากของที่ระลึกที่ซ้ื อมาจากร้านค้าและ
ภาพถ่ า ยจํา นวนมากในกล้อ งดิ จิ ต อลตามรู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วแบบเดิ ม กระแสของการ
ท่องเที่ ย วแนวใหม่ ที่ มีแนวโน้ม ได้รับความสนใจเพิ่ มมากขึ้ นจากนัก ท่องเที่ ยวรุ่ นใหม่ คื อ การ
ท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่ งเป็ นทิศทางใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ ยนผ่านของ
การท่ องเที่ ย วทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ที่ ก าํ ลัง ถึ ง ทางตันและกลายเป็ นเหยื่อของ
ความสําเร็ จของตนเอง (Richard, 2009) โดยที่รูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่น้ นั เคลื่ อนจากความ
สนใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้( Tangible Cultural Heritage)ไปสู่ มรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)
2.4.1 รู ปแบบการท่ องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์
Greg Richards (2010) หนึ่ งในผูก้ ่อตั้งแนวความคิดเรื่ องการท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ได้
กล่ าวว่ารู ปแบบการท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์แบบใหม่น้ ี เป็ นการปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบไปจากการ
ท่ อ งเที่ ย วแบบเดิ ม ที่ น านวันก็ ยิ่ ง เป็ นการท่ องเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพตํ่า ลง เนื่ อ งจากกลายเป็ นแหล่ ง
ท่ องเที่ ย วมวลชนที่ ใ ช้เวลาเดิ นทางไปกับ การเข้า ชมและถ่ า ยภาพตามสถานที่ น่ า สนใจและให้
ความสําคัญในทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม่วา่ จะเป็ นหาดทราย มรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์
อนุ สรณ์ สถาน แต่นกั ท่องเที่ยวรุ่ นใหม่มีความปรารถนาที่จะเข้าร่ วมในทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่
ตนเองไปเที่ยว หรื อในอัตลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ในภาพรวม การท่องเที่ยวสร้างสรรค์จึง
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เป็ นการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ จากวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ (Tangible Cultural Resources) ไปสู่
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็ นนามธรรม (Intangible Cultural Resources)

Built heritage
Museums
Monuments
Beaches
Mounta ins

Image
Identity
Lifestyles
Atmosphere
Narratives
Creativity
Media

ภาพที่ 2.3 การเลือ่ นไหลของวัฒนธรรมการท่ องเทีย่ วจากรู ปแบบเดิมสู่ รูปแบบใหม่
แหล่งทีม่ า : สุ ดแดน วิสุทธิลกั ษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา เตพละกุล และ ธีระ สิ นเดชารักษ์, 2556.
การเลื่ อนไหลของวัฒนธรรมที่ จบั ต้องได้ไปสู่ ทรั พยากรวัฒนธรรมนามธรรมจากความ
สนใจของนัก ท่ องเที่ ย วที่ เคยสนใจในการเยี่ย มชมสิ่ ง ก่ อสร้ า งมรดกทางวัฒนธรรม พิ พิ ธ ภัณฑ์
อนุ ส รณ์ ส ถาน หาดทรายหรื อ ภู เ ขา ก็ หั น ไปให้ ค วามสนใจกับ ภาพลัก ษณ์ อัต ลัก ษณ์ วิ ถี ชี วิ ต
บรรยากาศเรื่ องเล่ า การสร้ า งสรรค์สื่ อ ความสนใจเดิ ม ที่ ใ ห้คุ ณค่ า กับวัฒนธรรมชยชั้นสู ง เช่ น
ปราสาทราชวัง หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ตลาด บ้านเรื อน วิถีชีวิตชุ มชนที่จะทําให้นกั ท่องเที่ยวได้พบ
และมี ส่ วนร่ วมใน “ชี วิตจริ ง ” ชองผูค้ นจากเดิ ม ที่ เคยเป็ นแต่ ผูช้ ม นัก ท่ องเที่ ย วเรี ย กร้ องที่ จะมี
กิจกรรมในสถานที่ที่ตนเองท่องเที่ยวในระยะเวลายาวนานขึ้น
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ภาพที่ 2.4 การเปลีย่ นผ่ านจากการท่ องเที่ยววัฒนธรรมสู่ การท่ องเทีย่ วเชิ งสร้ างสรรค์
แหล่งทีม่ า : สุ ดแดน วิสุทธิลกั ษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา เตพละกุล และ ธีระ สิ นเดชารักษ์, 2556.
2.4.2 คุณสมบัติของการท่ องเทีย่ วเชิ งสร้ างสรรค์ (Properties of Creative Tourism)
1) ผูท้ ่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน (Each engaging the other)
2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขา้ มวัฒนธรรม (Cross - cultural engagement/ Cultural
experience)
3) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งทางวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว (Spirit of place/ deep
meaning/ understanding of the specific cultural of the place)
4) ประสบการณ์จากการมีส่วนร่ วม (Hands - on experience)
5) มี ก ารแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ระหว่างกัน/ ส่ ง ผ่า น - ส่ งต่ อประสบการณ์ (Exchange
information/ tranformation and tranformative experiences)
6). เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมากกว่าเป็ นผูช้ ม (More participate than observe)
7) นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ (Co - creating tourism experience)
8) ความจริ งแท้ท้ งั ในกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์, ประสบการณ์จริ ง
(Authentic both process and product/ genuine experience)
9) จดจําประทับใจ, เข้าใจ (Memorable/ I see and I remember, I do and I understand)
10) การท่องเที่ยวแบบจําเพาะเจาะจง (Trailor - made approach)
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2.4.3 การจัดการการท่องเทีย่ วสร้ างสรรค์ ในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่นบั ได้วา่ เป็ นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวของ
นานาชาติมาอย่างต่อเนื่ อง จากลักษณะที่โดดเด่นของประเทศซึ่ งมีประวัติศาสตร์ โบราณคดีอนั เป็ น
อารยะ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ มีความงดงามทางประเพณี วฒั นธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ที่น่าสนใจ และที่เป็ นส่ วนสําคัญยิ่งคือ ประชาชนชาวไทยมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เต็มไปด้วยมิตรไมตรี ทําให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพสู งในพัฒนาการท่องเที่ยวได้ใน
หลากหลายมุมมองและหลากหลายกระบวนการ
สําหรั บการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ ยวของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ รูปแบบของการ
จัดการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์น้ นั ภารกิ จการท่องเที่ ยวสร้ างสรรค์ขององค์การบริ หารพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่ อการท่ องเที่ ยวอย่า งยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) ได้เริ่ ม ต้นขึ้ น โดยในเบื้ องต้นจะเป็ นการ
นํา เสนอแนวคิ ด การจัด การท่ อ งเที่ ย วสร้ า งสรรค์แ ก่ ชุ ม ชน เกิ ด เป็ นต้น แบบของแนวทางการ
ดําเนิ นงานด้านการพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อหารู ปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์ การ
สร้ างเครื อข่ายการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ พร้ อมกับประเมินผลลัพธ์หรื อประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนร่ วมใน
ทุกภาคส่ วนจะได้รับ ทั้งที่ สามารถจับต้องได้ เช่ น รายได้ และที่ จบั ต้องไม่ได้ เช่ น ความสามัคคี
ความหวงแหนในท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาผลดีผลเสี ยในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ต่อ
การพัฒนาชุ มชนในประเทศไทย ที่ผา่ นมาชุ มชนในประเทศไทยได้มีการนําแนวทางการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศหรื อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็ นแนวทางเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุ มชน และใช้การ
ท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นรากฐานที่
สําคัญในการพัฒนาไปสู่ การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมจะเอื้อประโยชน์ต่อการอนุ รักษ์อย่างชัดเจน และ
เป็ นกระบวนการสําคัญในการก่อเกิ ดจิตสํานึ กร่ วมกันในการรักษาสมดุลของระบบนิ เวศในชุ มชน
ทั้งจากการร่ วมคิ ด ร่ วมทํา สร้ างกระบวนการกลุ่ ม เมื่ อมี การจัดการอย่างเป็ นระบบและประสบ
ความสําเร็ จแล้ว ยังสามารถขยายผลไปในพื้นที่ ขา้ งเคี ยงและพื้นที่ อื่นๆ ได้ แหล่ งท่องเที่ ยวและ
ชุ มชนจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ของสังคม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างเครื อข่าย จนกลายเป็ นพลังในการ
สร้ า งฐานความรู ้ สํา หรั บ การพัฒ นาอย่า งสร้ า งสรรค์และยัง่ ยื น ดัง นั้น อาจจะกล่ า วได้ว่า "การ
ท่องเที่ยวสร้ างสรรค์มีรากฐานจากชุ มชนสร้างสรรค์ และต้องใช้ทุนทางสังคมต่างๆ เพื่อสร้ างการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์" (สว่างพงศ์, 2555)
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2.4.4 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ วเชิ งสร้ างสรรค์
1) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่ วนมากเป็ นนวัตกรรมเชิ งศิลป์ ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยี
จากหลายสาขาแฝงตัวอยูภ่ ายใน เช่น กรณี ตลาดนํ้าอัมพวา ในการฟื้ นฟูตลาดนํ้า มีการใช้องค์ความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสถาปั ตย์กรรมผนวกเข้ากับความรู ้ด้ งั เดิมของท้องถิ่น
2) นวัต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะกรณี จ ะมี ค วามหลากหลายและพลวัต สู ง ตาม
ลัก ษณะเฉพาะของธุ รกิ จนั้นๆ ไม่มี ข้ นั ตอนที่ แน่ นอนตายตัวเหมื อนอุ ตสาหกรรมการผลิ ตหรื อ
บริ การทัว่ ไป
3) นวัตกรรมที่ เกิ ดขึ้นส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการปฏิ สัมพันธ์กบั นักท่องเที่ ยวที่ มี
ความต้องการที่แตกต่างกัน และมีการเปิ ดรับความต้องการเหล่านั้นในการพัฒนาธุ รกิจ โดยที่ไม่ทาํ
ให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เสี ยเอกลักษณ์ของตัวเองไป
4) นวัต กรรมการสื่ อสารตนเองในชุ ม ชนเพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วนั้น ๆ ต้อ งอาศัย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยเปิ ดโอกาสให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วได้มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ จ ากคนในชุ ม ชนเอง และสร้ า งประสบการณ์ แ ท้จ าก
นักท่องเที่ยว
การท่ องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Tourism) และเมืองสร้ างสรรค์ (Creative City)
ภายหลังจากที่แนวความคิดเกี่ ยวกับ Creative Tourism ได้รับการเผยแพร่ เป็ นขึ้นเป็ นครั้ง
แรก ในปี พ.ศ.2543 (ในจดหมายข่าว ATLAS Newsletter, November 2000) องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ ยวกับเรื่ อง
Creative City (เมืองสร้างสรรค์) ซึ่ งเรี ยกร้องให้มีการท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน
ด้วยในปี พ.ศ.2544 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้ออกประกาศว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (The UNESCO Universal Declaration of
Cultural Diversity) เพื่อยอมรับให้มีการกําหนดมาตรฐานนานาชาติเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับการ
พิทกั ษ์รักษาและส่ งเสริ มความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสนทนาระหว่างวัฒนธรรมและได้
ริ เริ่ มโครงการพันธมิ ตรนานาชาติ เพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Global Alliance for
Cultural Diversity) เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นจริ งตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้
ในปี พ.ศ.2547 เพื่อดําเนิ นการสนับสนุ นนโยบายส่ งเสริ มความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโลก UNESCO จึงเสนอโครงการ “เครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์” (The Creative Cities Network)
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เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่จะนําไปสู่ รูปแบบใหม่
ของความร่ วมมือในระดับนานาชาติ ในภาคประชาชนเอกชน สาธารณะและประชาคม
ในโครงการเครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO นอกจากจะมีเป้ าหมายที่จะสนับสนุน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งท้อ งถิ่ น เพื่ อ การพัฒ นาในระดับ นานาชาติ แ ละเพื่ อ ตั้ง หลัก ตอบรั บ กับ
ผลกระทบในระดับโลกโดย ความพยายามที่จะเชื่ อมโยงเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว ยังได้กล่าวถึ ง
ความเป็ นไปได้ในการสร้างการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities)ที่
นักท่องเที่ยวจะสามารถรับและเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองนั้น ๆ ทั้งวัฒนธรรมในลักษณะ
ที่จบั ต้องได้และที่เป็ นนามธรรม (Tangible and Intangible Cultural) โดยผ่านประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวเองเครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มีท้ งั หมด 7 กลุ่ม เมืองหนึ่ งเมืองใดที่จะเข้า
ร่ วมเป็ นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ภายใต้การประกาศรับรองโดยยูเนสโกจะต้องเลือกเสนอ
ตนเอง ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1) วรรณกรรม (Literature)
2) งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk art)
3) งานออกแบบ (Design)
4) ดนตรี (Music)
5) อาหาร (Gastronomy)
6) ภาพยนตร์(Cinema)
7) สื่ อศิลปะ (Media Arts)
เมืองต่างๆ ที่เสนอตัวเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) ขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) ก็คือ เมืองเซบียา (Seville)
เมืองโบโลญญา (Bologna) อิตาลี เป็ นเมืองแห่ งดนตรี เมืองเอดิ นเบอร์ ก (Edinburg) สก็อตแลนด์
เป็ นเมื องแห่ งวรรณกรรม เมื องโปปายัน (Popayan) โคลัมเบีย เป็ นเมื องแห่ งอาหาร กรุ งเบอลิ น
(Berlin) เยอรมนี เป็ นเมืองแห่ งการออกแบบ และ เมืองซานตา เฟ (Santa Fe) สหรัฐอเมริ กา เป็ น
เมืองแห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
แนวคิดเมืองสร้ างสรรค์ (Creative City)
“เมือง” ที่มีความพร้อมสําหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรื อ “เมืองสร้างสรรค์” ตามนิยามที่การ
ประชุ มสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและพัฒนา (UNCTAD - Conference on Trade andDevelopment)
ให้ไว้ใน (United Nations, 2008) หมายถึ ง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็ นส่ วน
สําคัญของเศรษฐกิ จและสังคม ของเมืองนั้นๆ และต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่มนั่ คงทางสังคม
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และวัฒนธรรม มี การรวมกลุ่ มกันอย่างหนาแน่ นของคนทํางานสร้ างสรรค์และมีสภาพแวดล้อมที่
ดึงดูดการลงทุนเพราะความยัง่ ยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรม
ชาร์ ลส์ แลนดรี ย ์ ได้กล่าวไว้วา่ คนและวัฒนธรรมท้องถิ่ นมีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้เมือง
เป็ นพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์และทําให้เกิดพลวัตขึ้นในสังคมเมือง ดังนั้นความเป็ นท้องถิ่น
ที่สื่อสารออกมาทางศิลปะในรู ปแบบต่างๆ และกิ จกรรมทางวัฒนธรรมซึ่ งถื อเป็ นทรั พยากร
สร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่ทาํ ให้ความเป็ นเมื องสร้ างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่ นมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป (กรวรรณ สังขกร, 2554 : 6)
Richards, 2010 (อ้างถึงใน ภัยมณี แก้วสง่า และนิ ศาชล จํานง : 2555) กล่าวได้วา่ กลุ่มมวลชน
สร้างสรรค์ (Creative Class) เป็ นกลุ่มคนที่เป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง 'เมือง' ต่างๆ จึงต้องแข่งขันกันเพื่อดึงดูด รักษาและสร้างกลุ่มมวลชนสร้างสรรค์
ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง การพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและกลไกทางธุ รกิ จที่ เอื้ อต่อการ
ลงทุนและพัฒนาธุ รกิ จสร้ างสรรค์ และให้ความสําคัญกับส่ วนที่สําคัญที่สุดคือ การรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่ นและวางแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเพื่อให้เมืองมีความพร้อมในเชิ งเอกลักษณ์ และบรรยากาศ
ทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ
กล่าวโดยสรุ ป เมืองสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เรื่ องของการปรับปรุ งภูมิทศั น์หรื อการพัฒนาเมืองใน
เชิงท่องเที่ยวเพียงด้านเดียว แต่เป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จากความคิ ดสร้ างสรรค์และเป็ นแหล่ งรวมนักคิ ดและผูป้ ระกอบการสร้ างสรรค์จาก ทั้งในและ
ต่างประเทศที่มาประกอบกิจการและก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้ ก ับ เศรษฐกิ จ ของเมื องและประเทศเพราะองค์ ป ระกอบหลัก ของเมื อ งสร้ า งสรรค์ คื อ เหล่ า
ผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์หรื อนักคิดที่เปรี ยบเหมือนสิ นทรัพย์สําคัญของ เมืองที่สามารถเคลื่อนที่ไป
ได้ทวั่ โลกที่ แสวงหาสถานที่ ที่เหมาะสมสําหรั บการ อยู่อาศัยและประกอบธุ รกิ จสร้ างสรรค์ (ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบสํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2554))
UNESCOได้นิยามเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ว่าเป็ นการร่ วมมือระหว่างชุ มชนท้องถิ่น
และภาครั ฐในการสร้ างสรรค์ เมื องผ่ า นการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้ างทางสั งคม ระบบ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการน าสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนี ยม ตลอดจน
จารี ตประเพณี ข องท้องถิ่ นมาผสมผสานกับ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เพื่ อนํา ไปสู่ ก ารเป็ นเมื องที่ มี
บรรยากาศที่ เอื้ อต่ อการสร้ างธุ รกิ จหรื ออุ ตสาหกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Industry) โดย
องค์ประกอบสําคัญของเมืองสร้างสรรค์ได้แก่ (United Nations, 2008: 18-19)
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(1) การสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่เมือง (Cultural Identity)
(2) การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความเปิ ดกว้าง (Diversity & Open
Society) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
(3) การรวบรวมนักคิดและผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์ (Talent/Creative
Entrepreneur) เพื่อรวบรวมผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ากับเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัดการด้านธุ รกิ จที่ ก่อให้เกิ ดการจ้างงานและกําลังซื้ อสิ นค้า
หมุนเวียนเป็ นกลไกให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(4) การสร้างพื้นที่และสิ่ งอํานวยความสะดวก (Space & Facility) โดยจะต้องสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและมีคุณภาพช่วยก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตนักคิด และ
ธุ รกิจสร้างสรรค์
(5) การบริ หารจัดการเมือง (Management) องค์กรของภาครัฐและเอกชนจะต้อง
มีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองโดยเป็ นองค์กรที่มีความยืดหยุน่ และทํางานประสานกันเพื่ออนาคตไปสู่
เป้ าหมายได้อย่างสร้ างสรรค์ โดยมีแนวทางในการปรับปรุ งเมืองเพื่อให้เป็ น Creative City โดยการ
ผสมผสานประวัติศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ให้เมืองมีความผสมผสานกัน
UNCTAD ได้จดั ประเภทธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Industry) ออกเป็ น
9 ประเภท โดยอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วถู ก จัด อยู่ใ นการให้ บ ริ ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative
services) ดังภาพที่ 7 (United Nations, 2008: 13-14)

ภาพที่ 2.5 การจัดประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเชิ งสร้ างสรรค์
แหล่งทีม่ า : United Nations, 2008: 13-14.
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ปัจจุบนั สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติได้กาํ หนดอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทยไว้ 4 ประเภท ดังรู ปที่ 2.6 และการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม/ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ถูกบรรจุไว้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Cultural
Heritage & Nature)

ภาพที่ 2.6 ประเภทของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ของไทย
แหล่งทีม่ า : อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ, 2554.
2.4.5 การท่องเที่ยวเชิงดนตรี (Music Tourism)
การท่ องเที่ ยวเชิ ง ดนตรี (Music Tourism) เป็ นอี ก หนึ่ ง รู ป แบบในการท่องเที่ ย วเชิ ง
สร้ างสรรค์ โดยรู ปแบบดังกล่ าวจะให้ความสนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นพิเศษ พิจารณาจากการมี
ส่ ว นร่ ว มของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ ข้า ถึ ง ชุ ม ชนและวัฒ นธรรมการฟั ง ดนตรี ท่ า มกลางชุ ม ชน และ
ธรรมชาติ ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิ งดนตรี (Music Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมือง
ต่างๆที่ มีการแสดง โดยมี จุดประสงค์หลัก ของการท่องเที่ ย วคื อการชมคอนเสิ ร์ตหรื อ การแสดง
ดนตรี ในงานเทศกาลดนตรี ในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งนอกจากรายได้จากการขายบัตรคอนเสิ ร์ต ค่าเข้างาน
แล้ว ยังก่ อให้เกิ ดรายได้แก่ ผปู ้ ระกอบการท้องถิ่ น ไม่ว่าจะเป็ นโรงแรม ร้ านอาหาร บริ ษทั ขนส่ ง
และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวจะได้มีส่วน
ร่ วมในหมู่บา้ นและชุ มชนท้องถิ่ นดังกล่ าว เช่ นกรณี Glastonbury, เมือง Glasgow สําหรับใน
ประเทศไทยเทศกาลดนตรี ที่สําคัญ ได้แก่ Hua –Hin Music Festival. อําเภอหัวหิ น และ Big
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mountain Music Festival. เขาใหญ่ จังหวัดนครราสี มา (ปิ ยะพงษ์ หมื่นประเสริ ฐดี ,2559, 8
มกราคม)
อาจกล่าวได้วา่ การท่องเที่ยวรู ปแบบนี้ เป็ นอีกแนวคิดหนึ่ งของมุมมองการท่องเที่ยว เพราะ
นอกจากความลึ กซึ้ งในแง่ ข องเนื้ อหาที่ ไ ด้รับ จากการท่ องเที่ ย ว ยัง เป็ นการเพิ่ ม คุ ณค่ ากับ แหล่ ง
ท่องเที่ยว ทั้งได้แสดงให้เห็ นถึ งวิถีชีวิตของหนุ่ มสาวหลายแสนคน ที่มาใช้ชีวิตร่ วมกัน ที่เห็ นได้
มากกว่าการชมดนตรี ตลอดระยะเวลาหลายวันอีกด้วย ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ในต่างประเทศได้มีมานาน
เช่น Glatonbury ที่ประเทศอังกฤษ Coachella ที่สหรัฐอเมริ กา และBaybeats ที่สิงคโปร์ ซึ่ งการจัด
งานในต่างประเทศจะเป็ นการจัดงานที่ ยิ่งใหญ่ และจัดต่อเนื่ องมายาวนานจนเกิ ดเป็ นเทศกาลที่
ดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวชาวให้ไปท่องเที่ ยวชมดนตรี สดกันตลอดทั้งปี ทําให้การท่องเที่ ยวเชิ งดนตรี
(Music Tourism) เป็ นธุ รกิ จที่ ส ร้ า งรายได้เข้า ประเทศข้า งต้นได้ม หาศาล มี ก ารยอมรั บ อย่า ง
แพร่ หลายจนกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวด้านดนตรี โดยเฉพาะ ซึ่ งผูว้ ิจยั มองว่า ประเทศไทยมีศกั ยภาพ
ที่จะ สามารถกระตุน้ สนับสนุ น ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิ งดนตรี เพิ่มมากขึ้นจนสามารถเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับ โลกได้ด้วย ที่ เมืองไทยเป็ นเมืองที่ อุดมไปด้วยทรั พยากรทางธรรมชาติ ที่สวยงาม และ
ศิ ล ปิ นที่ มี ค วามหลากหลาย เพี ย บพร้ อ มอยู่แ ล้ว ขาดแต่ ค นสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่า ง
แพร่ หลายเท่านั้นเอง

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการใช้ ประโยชน์ (Uses and Gratification)
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเป็ นการศึกษาบนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สื่อของ
ผูร้ ับสารที่ได้รับประโยชน์จากการเปิ ดรับสื่ อทั้งในแง่ประสบการณ์ ตรงจากข้อมูลข่าวสารจากสื่ อ
และประโยชน์จากเนื้ อหาสารที่สื่อนําเสนอ โดยทฤษฎีน้ ี มองผูร้ ับสารในลักษณะใหม่วา่ “ผูร้ ับสาร
ทําอะไรกับสื่ อ” (What do people do with the media?) และมองผูร้ ับสารในฐานะผูท้ ี่มีบทบาทเชิง
รุ ก (Active audience) หรื อผูเ้ ลื อกใช้สื่อตามความต้องการ และมีส่วนร่ วมในกระบวนการสื่ อสาร
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนี้ จงมีความแตกต่างจากแนวคิดของทฤษฎีผลกระทบสื่ อ
(Impact Theory) ที่มองว่า “สื่ อได้ทาํ อะไรบ้างกับผูร้ ับสาร” (What the media do for people?)
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นานุกุล และ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541: 225-226) อธิ บาย
ว่า การศึ กษาเกี่ ยวกับทฤษฎี การใช้ประโยชน์ และความพึงพอต่อสื่ อได้รับ การพัฒนาขึ้ นเป็ นอี ก
แนวทางหนึ่ ง จากความนิ ยมเดิมที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับผล (Effects) ของสื่ อที่มีต่อผูร้ ับสารที่ถูกมองว่า
เป็ นผูก้ ระทํา (Passive Audience) มาเป็ นการศึกษาผูร้ ับสารที่ลกั ษณะเป็ นผูก้ ระทําการสื่ อสาร
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(Active User) หรื อเป็ นผูเ้ ลือกรับสารที่เลือกใช้สื่อตามตุผลสื บเนื่องมาจากเหตุผลทางจิตวิทยาและ
ความต้องการทางสังคมตนเอง
กาญจนา แก้วเทพ (2545) กล่าวไว้ว่า “ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses
and Gratifications) นั้นเป็ นการศึกษาในแง่จิตวิทยาสังคมทางด้านความเชื่ อและความคิดเห็นส่ วน
บุคคล โดยที่บุคคลจะเป็ นผูเ้ ลื อกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ในการสื่ อสารเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง”
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นเป็ นแนวคิด
ทางด้านการสื่ อสารในแง่ที่ผรู ้ ับสารคือตัวจักรที่จะตัดสิ นใจ โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตน
เป็ นหลัก การศึกษาตามแนวคิดนี้ เป็ นการศึกษาที่เน้นผูร้ ับสาร (Media Consumer) เป็ นจุดเริ่ มต้น โดย
ศึกษาว่าผูร้ ับสารนั้นมีกระบวนการอย่างไรในการเลือกเปิ ดสื่ อหนึ่ ง ๆ กระบวนการดังกล่าว หมายถึง
พฤติกรรมการสื่ อสาร (Communication Behavior) ที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผูร้ ับสาร ด้วยเหตุน้ ี
การใช้สื่อและความพึงพอใจในการสื่ อสารประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ผูร้ ับสาร ในฐานะเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทรุ ก (Active) และมีวตั ถุประสงค์เสมอในการสื่ อสาร
หรื อเปิ ดรับสาร (Goal Directed)
2) การใช้สื่ อ หรื อ การเปิ ดรั บ สื่ อ หนึ่ ง ๆ ที่ เ ลื อ กสรรมาแล้ว ก็ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของตนเอง ไม่ใช่ เป็ นการเปิ ดรับสารที่เลื่อนลอย หรื อเป็ นผลชักจูงใจจากผูส้ ่ งสารแต่เพียง
อย่างเดียว
3) ความพึงพอใจในสื่ อ เกิดขึ้นเมื่อการเปิ ดรับสื่ อหรื อการใช้สื่อที่เลือกแล้วนั้นเป็ นอย่าง
ต่อเนื่ อง ดังนั้นในทางกลับกับผูส้ ่ งสารต่างหากจึงเป็ นต้องแข่งขันกัน เพื่อการบริ การใช้ประชาชน
ผูร้ ับสารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตัวผูส้ ่ งสารเองนั้นพอใจอย่างการสื่ อสารก่อนหน้านั้น
แคทซ์ และคณะ (Katz, et al., 1973 อ้างถึงใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542) ได้กล่าวไว้วา่
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ นั้นจะเน้นและให้ความสําคัญกับผูร้ ับสารในฐานะที่เป็ น
ผูเ้ ลื อกใช้สื่อประเภทต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งเป็ นการศึกษาผูร้ ับสารเกี่ ยวกับ
สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึ่ งก่อให้เกิดความคาดหวังจากสื่ อมวลชนหรื อแหล่งข่าว แล้วนําไปสู่
การเปิ ดรับสื่ อในรู ปแบบต่างๆ อันก่ อให้เกิ ด การได้รับความพึงพอใจตามที่ ตอ้ งการ ซึ่ งสามารถ
สรุ ปเป็ นความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่ อหรื อการรับสื่ อของผูร้ ับสารในแง่ต่าง ๆ 5 รู ปแบบ ดังนี้
1) ความต้องการที่จะรู้ (Cognitive Needs) คือ ความต้องการด้านความข้อมูลข่าวสารความรู ้
ความคิด และความเข้าใจ
2) ความต้องการด้านอารมณ์ (Affective Needs) คือ ความต้องการด้านความคิดเห็น ความ
บันเทิง และความสุ นทรี ยะ
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3) ความต้องการการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือ ความต้องการในการ
สร้ างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ความสนใจ ความมัน่ คง และสถานภาพของ
ตนเอง
4) ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม (Social Integrative Needs) คือ ความเชื่ อมัน่ ใน
การติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในครอบครัว เพื่อน และคนอื่น ๆ ในสังคม
5) ความต้องการที่ปลดปล่อยตัวจากความตึงเครี ยด (Tension Release Needs) คือ ความ
ต้องการหันเห และหลีกหนีความกดดันและปั ญหาต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน โดยหันไปหาสิ่ งบันเทิง
เริ ง ใจในสื่ อ มวลชน เพื่ อ ลดความเครี ย ดซึ่ งงานวิจ ัย ของ มณี ว ลั ย์ เอมะอร (2541) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
“อินเทอร์เน็ต: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่เป็ นคนไทย” นั้นสอดคล้องกับแนวคิด
ของ แคทซ์ แ ละคณะ ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น โดยผลการวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตจะมี ก ารใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์ เน็ต เพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อความบันเทิง
และเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ในส่ วนของความพึงพอใจในอินเทอร์ เน็ตนั้น ผูใ้ ช้จะมีความพึงพอใจ
ต่อเมื่อคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมานั้นเพียงพอสําหรับการใช้งาน อีกทั้งผลงานวิจยั ของ ปาริ ชาต
ศิ ริ บ รรณ (2554) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ อ ง“การใช้ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริ การ
Mr.1081009 Tan Page ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
ใช้ประโยชน์จากการใช้บ ริ ก ารทาง ด้านการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม ด้านความบันเทิ ง และ ด้าน
ความสุ ขอยูใ่ น ระดับมาก โดย ด้านการรับรู ้ การเรี ยนและการใช้ประโยชน์ดา้ นข้อมูลข่าวสาร และ
ด้านการเสริ มยํ้าความเชื่ อและการตัดสิ นใจอยู่ในระดับปลานกลาง อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมี ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การทาง ด้านรู ปแบบการนําเสนอด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก ส่ วนทาง
ด้า นกิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ อยู่ ใ น ระดับ ปลานกลาง ทั้ง นี้ การใช้ ป ระโยชน์ ข องผู ้ใ ช้ บ ริ การ
Mr.1081009 Tan Page ของ ททท. มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจ จากการใช้บริ การ โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
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สภาวะทาง
จิตใจ และ
สังคม (ซึ่ง
ก่อให้เกิด)

ความ
ต้องการ
จําเป็ นของ
บุคคล
(และเกิดมี)

ความ
คาดหวังจาก
สื่ อมวลชน
หรื อ
แหล่งข่าว
(แล้ว
นําไปสู่)

การเปิ ดรับ
สื่ อมวลชน
ใน รู ปแบบ
ต่างๆ (อัน
ก่อให้เกิด
ผล)

การได้รับความพึง
พอใจตามที่
ต้องการ
ผลอื่นๆ ที่ตามมา
(ไม่ได้มุ่งหมายไว้)

ภาพที่ 2.7 แบบจาลองการใช้ ประโยชน์ และการได้ รับความพึงพอใจจากสื่ อมวลชนของผู้รับสาร
แหล่งทีม่ า: ปรมะ สตะเวทิน, 2546.
จากแบบจําลองการใช้ประโยชน์ และการได้รับความพึงพอใจนี้ ได้อธิ บายถึ ง กระบวนการ
เปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ ของผูร้ ับสารในแต่ละบุคคล ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเลือกรับสื่ อของผูร้ ับ
สารนั้นจะขึ้ นอยู่ ก ับ ความต้องการส่ วนบุ คคล หรื อแรงจู งใจของตนเอง โดยในแต่ ละบุ คคลจะมี
จุดมุ่งหมายหรื อความตั้งใจ เพื่อใช้ประโยชน์จากสื่ อให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเองด้วยเหตุผลต่างๆ กัน
ทั้งนี้ บุคคลจะใช้สื่อเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจ และความต้องการส่ วนตน (McCombs and Becker,
1979, pp. 51-52)ได้โดยสามารถจําแนกความพึงพอใจออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) เพื่ อ ความต้อ งการรู้ เ หตุ ก ารณ์ (Surveillance) โดยสั ง เกตการณ์ และติ ดตามความ
เคลื่อนไหวและสังเกตการณ์ต่างๆ รอบตัวจากการเปิ ดรับข่าวสารทําให้คนทันเหตุการณ์ทนั สมัย
2) เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจําวัน
การเปิ ดรับข่าวสารทําให้บุคคลสามารถกําหนดความของตนต่อสภาวะ หรื อเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว
3) เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) โดยการรับสื่ อมวลชนทําให้บุคคลสามารถนําข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับไปใช้ในการพูดคุยกับผูอ้ ื่นได้
4) เพื่อการมีส่วนร่ วม (Participation) ในเหตุการณ์และความเป็ นไปต่างๆ เพื่อรับรู ้ และมีส่วน
ร่ วมในเหตุการณ์ความเป็ นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว
5) เพื่อเสริ มสร้างความคิดเห็น (Reinforcement) ช่วยเสริ มความคิดเห็นให้มนั่ คงยิ่งขึ้น หรื อ
ช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจที่จะกระทําลงไปแล้ว
6) เพื่อนความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน และการผ่อน
คลายอารมณ์
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เบคเกอร์ (Becker, 1979 อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และวราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) ได้วิจยั
เกี่ ยวกับการจําแนกองค์ประกอบหรื อกลุ่ มของการวัดความพึ งพอใจของผูร้ ั บสาร โดย วิ เคราะห์
องค์ประกอบของความพึงพอใจออกมา 3 องค์ประกอบ คือ
1) การติดตามข่าวสารและการแนะนําพฤติกรรม (Surveillance/ Guidance) ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ขอบเขตที่บุคคลใช้สื่อ เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและเพื่อให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2) การใช้ประโยชน์ ทางการสื่ อสาร ความตื่ นเต้น และเสริ มยํ้าความเชื่ อ (Communication
Utility/ Excitement/ Reinforcement) ซึ่ งครอบคลุมถึงการหลบหนีจากงานประจ้า การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารกับผูอ้ ื่นและการซึ มซับข่าวสารเข้าสู่ ชีวติ ประจ้าวัน
3) การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สื่อ (Media Avoidance) สะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่ตนไม่ใช้สื่อไม่รับ
ข่าวสารจากสื่ อเป็ นต้น
สําหรับเวนเนอร์ (Werner, 1985 อ้างถึงใน วิทยา ดํารงเกี ยรติศกั ดิ์ และสหัทยา ดํารงเกี ยรติ .
2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริ โภคข่าวสาร (New Gratification) นั้นสามารถแบ่งความ
พึงพอใจในการบริ โภคสื่ อข่าวสารเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) การใช้ข่ าวสารเพื่ อประโยชน์ ทางด้านข้อมู ลเพื่ อการอ้างอิ งเพื่ อเป็ นแรงเสริ มยํ้าใน
ความสัมพันธ์ระหวังบุคคลกับสังคม (Orientational Gratification) เป็ นรู ปแบบของความต้องการที่แสดง
ออกมา ได้แก่ การติ ดตามข่าวสาร (Surveillance) หรื อการได้มาซึ่ งข้อมู ลเพื่ อช่ วยในการตัดสิ นใจ
(Decisional Utility)
2) การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม (Social Gratification) ซึ่ งรับรู้จาก
ข่าวสารเข้ากับเครื อข่ายส่ วนบุคคลของปั จเจกชน เช่น การน้าข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผูอ้ ื่นหรื อใช้
เป็ นข้อมูลเพื่อการชักจูงใจ
3) กระบวนการใช้ประโยชน์ จากข่ าวสารเพื่ อดํารงเอกลักษณ์ ของบุ คคล (Para-social
Gratification) หรื อเพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่ อหรื อปรากฏในเนื้ อหาของสื่ อ
4) กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางอารมณ์
หรื อเพื่อปกป้ องตนเอง (Para-orientational Gratification) เช่ น เป็ นการใช้เวลาให้หมดไปเพื่ อความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากสิ่ งที่ไม่พึงพอใจอย่างอื่น
จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ ได้กล่าวมานี้ สามารถสรุ ปได้ว่าผูร้ ั บสารจะ
เป็ นผู ้เลื อกที่ จะแสวงหาข้อมู ลข่ าวสารจากสื่ อมวลชนเอง สื่ อมวลชนจะเป็ นแค่ เพี ย งตัวเลื อกที่
หลากหลายสําหรับผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารจะเลือกใช้ประโยชน์จากสื่ อใดนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการส่ วน
บุคคล หรื อแรงจูงใจของตนเอง โดยในแต่ละบุคคลจะมีจุดมุ่งหมาย หรื อความตั้งใจ เพื่อใช้ประโยชน์
จากสื่ อให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเองเป็ นหลัก ดังนั้นการนําทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
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นี้ มาใช้ในงานวิจยั เพื่อใช้หาปั จจัยที่มาจากแรงจูงใจหรื อความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยมาใช้ในการสร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์ จากงาน
เทศกาลดนตรี และเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ที่ได้รับจากการวิจยั ในครั้งนี้

2.5 แนวความคิดเกีย่ วกับกระบวนการตอบสนอง ไอดาโมเดล (AIDA Model)
Ebel n.d. ( อ้างถึ งใน ศิ วฤทธิ์ พงศกรรั งศิ ลป์ . 2548 : 152-153) กล่าวว่าเพื่อให้มีการ
ตอบสนองจากผูฟ้ ังอย่างที่ปรารถนา ผูส้ ื่ อสารต้องสร้างข่าวสารที่มีประสิ ทธิ ผล ข่าวสารในอุดมคติ
ก็คือเป็ นข่าวสารที่ทาํ ให้เกิดความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) กระตุน้ ความปรารถนา
(Desire) และก่อให้เกิดการกระทํา (Action) ซึ่ งก็คือการตัดสิ นใจซื้ อ (กรอบแนวคิดนี้ รู้จกั กันในชื่ อ
โมเดล(AIDA) เสนอถึงคุณภาพที่ปรารถนาของข่าวสารที่ดีในการนําข่าวสารมาใช้ผสู ้ ื่ อสารทางด้าน
การตลาดจะต้องตัดใจว่าสิ่ งใดที่จะพูด (เนื้ อหาของสาร) และวิธีใดที่จะใช้ในการพูด (โครงสร้ าง
และรู ปแบบของสาร) ซึ่งองค์ประกอบที่ทาํ ให้โฆษณา ประสบความสําเร็ จ เทคนิ คนี้ เรี ยกว่า AIDA
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสี่ ประการคือ
A= Attention หรื อ อาจจะใช้คาํ ว่า (Awareness) แทนก็ได้ A หมายถึง การดึงดูดความสนใจ
ของกลุ่มเป้ าหมาย ให้มาฟั งหรื อชมในสิ่ งที่เรานําเสนอให้ได้ สิ่ งที่จะกระตุน้ ความรู ้ สึก หรื อดึงดูด
ความสนใจของคนได้น้ นั ต้องเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ สัญชาตญาณภายในของ มนุ ษย์ คือเป็ นสิ่ งที่กระตุน้
กิเลสหรื อความอยากได้ของคนเหล่านั้น เช่น รู ป สี กลิ่น รสชาติ ความอยากในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น
อยากสวย อยากหล่อ อยากรวย อยากเป็ นที่สนใจในวงสังคม นอกจากการกระตุน้ อารมณ์ และความ
ต้องการแล้ว สิ่ งที่ดึงดูดความสนใจคือ สิ่ งที่แก้ไขปั ญหาที่เขาเผชิญอยู่
สิ่ งที่กระตุน้ ความต้องการของนัก ธุ รกิจเครื อข่ายคือ ความอยากรวย, อยากมีคนเข้าร่ วมธุ รกิจเยอะๆ
วิธีการที่ทาํ ให้เขาประสบความสําเร็ จ หรื อ วิธีการสปอนเซอร์คน
I = Interest หมาย ถึง ความสนใจในสิ นค้า หรื อ บริ การของกลุ่มเป้ าหมายที่เรานําเสนอ
สิ นค้าหรื อบริ การออกไป สิ่ งที่สร้างความสนใจในสิ นค้า หรื อบริ การของกลุ่มเป้ าหมายคือ การทํา
ให้เขาเห็ นใน ข้อดี หรื อผลประโยชน์ที่ เขาจะได้รับจากเรา ซึ่ ง จะสร้ า งความแตกต่ างให้ก ับเขา
มากกว่าที่เขาจะได้รับจากคู่แข่งของเรา ยกตัวอย่างเช่น ข้อดีสิบประการในการใช้สินค้าของเรา, การ
แสดงการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของสิ นค้า หรื อบริ การของคุณกับผูอ้ ื่น สิ่ ง สําคัญที่เราต้องคํานึ งถึง
ในการสร้ า งความสนใจในสิ นค้า หรื อ บริ ก ารของกลุ่ ม เป้ าหมาย คื อทุ ก สิ่ งที่ นาํ เสนอต้องสร้ า ง
ผลลัพธ์ได้จริ งตามที่บอกไว้ ไม่ใช่สิ่งที่โอ้อวดเกินจริ ง เพราะเมื่อผูบ้ ริ โภคใช้สินค้าหรื อบริ การของ
เราแล้วทําไม่ได้จริ ง ก็จะเป็ นการสร้างผลเสี ยให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การของคุณ
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D = Desire หมายถึง ความปรารถนาในการบริ โภคสิ นค้า หรื อบริ การที่นาํ เสนอ ก็คือ การ
ทํา ให้เขาต้องการบริ โภคสิ นค้า หรื อ บริ ก ารของเรา แม้ว่า เขาไม่ จาํ เป็ นที่ จะต้องมี ก็ไ ด้ สิ่ ง ที่ จะ
กระตุน้ ความปรารถนา หรื อความต้องการใช้สินค้า ก็คือ สิ่ งที่เติมเต็มความต้องการ ความปรารถนา
ของกลุ่มเป้ าหมาย ยก ตัวอย่างเช่ น การซื้ อชุ ดสวยราคาแพงจากดี ไซเนอร์ ระดับโลกที่ออกมาขาย
แทนที่การซื้ อเสื้ อผ้าจากตลาดนัด หรื อความต้องการมีรถสปอร์ คนั หรู ราคาแพง ทั้งๆ ที่มีรถใช่ อยู่
แล้ว อีกตัวอย่างที่เห็ นได้อย่างชัดเจนคือ สิ นค้าของบริ ษทั แอปเปิ ล เช่ น ไอพอท หรื อไอโฟน รุ่ น
ใหม่ ที่คนแย่งกันครอบครองเมื่อออกมาใหม่ เพราะความก้าวลํ้า นําสมัย
A = Action หมาย ถึ งสิ่ งที่ทาํ ให้กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การที่นาํ เสนอ
เป็ นขบวนการที่สําคัญมากชี้ เป็ นชี้ ตายให้ กับโฆษณาที่คุณทําเลย สิ่ งที่ขาดไม่ได้ในการทําโฆษณา
คือ ต้องมี call to action ซึ่ งกระตุน้ ให้กลุ่มเป้ าหมายต้องซื้ อสิ นค้า หรื อทําในสิ่ งที่เราต้องการ
ถ้าโฆษณาของคุณ จะไม่สําเร็ จได้ถา้ ขาดองค์ประกอบทั้ง 4 อย่างของ AIDA แต่เมื่อ การใช้
งานสู ตรนี้ โดยไม่เป็ นไปตามลําดับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะทําให้โฆษณาของคุณไม่สมบูรณ์แบบ ขาดแรง
ดึ งดู ด ด้วยเหตุ น้ ี เอง จึ งได้มีสิ่งที่ เพิ่มเติ มเข้ามาเพื่อเติ มเต็มให้ เทคนิ ค AIDA สมบูรณ์ แบบ แล้ว
กลายเป็ น AIDA(S) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ คือ S= Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจในสิ นค้า
หรื อบริ การ ของผูท้ ี่ได้ชมโฆษณา ที่เรานําเสนอผ่านโฆษณาออกไป สิ่ งที่สร้ างความพึงพอใจของ
โฆษณาที่ทาํ ออกไป ก็คือการที่กลุ่มเป้ าหมายนําสิ่ งที่ได้ในโฆษณาไปใช่ประโยชน์ได้ เมื่อใดที่ความ
พึงพอใจถึงขีดสุ ด การที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าไปใช้งาน หรื อเกิดการซื้ อ บริ โภคซํ้า ได้
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ตารางที่ 2.2 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างวัตถุประสงค์ ในการส่ งเสริมการตลาด-กระบวนการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ -โมเดล AIDA
วัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ ม
การตลาด
แจ้งข่าวสาร ( To Inform )
แรงจูงใจ( To Persuade )
การเตือนความจํา
( To Remind )

กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์
(Adoption Process)
การรู้จกั ( Awareness )
ความสนใจ ( Interest )
การประเมินผล ( Evaluation )
การทดลอง ( Trial )
การตัดสิ นใจ ( Decision )
การยืนยันการตัดสิ นใจ
( Confirmation )

โมเดล AIDA
ดึงให้เกิดความตั้งใจ
(Attention)
ความสนใจติดตาม ( Interest )
ความต้องการ ( Desire )
การซื้ อ ( Action )

แหล่งทีม่ า: ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2548:154.

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุ มพูนุท สารวานิ ชพิทกั ษ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับสื่ อและ
ความภัคดี ของผังรายการกรี นเวฟ ผลการวิจยั พบว่า 1.กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของผังรายการ
วิทยุกรี นเวฟ สามารถแบ่งออกได้ 7 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอนุ รักษ์นิยม 2. กลุ่มสนุ กสนานสไตล์ตนเอง
3. กลุ่มบ้านคือวิมาน 4. กลุ่มดูแลรักษา 5. กลุ่มสมดุ ลชี วิต 6. กลุ่มงานดีเศรษฐกิ จเดิน 7. กลุ่มสมัย
นิ ย มแวดวงบัน เทิ ง สํา หรั บ กลุ่ ม รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิต ของผัง รายการวิท ยุ ก รี นเวฟทุ ก กลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์ ท างบวกกับการเปิ ดรั บ สื่ อ ทั้งจํานวนครั้ ง ต่อสั ปดาห์ และระยะเวลาในการรั บฟั ง
รวมถึงช่วงเวลาที่มกั จะเปิ ดรับฟัง
ชุลีพร ธานีรัตย์ (2556) ได้ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรม
การท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค แบบได้ 3 กลุ่มได้แก่ รู ปแบบการดําเนินชีวิต
แบบกายใจเป็ นสุ ข รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝั กใฝ่ ธรรมมะ และรู ปแบบการดําเนิ น
ชี วิตแบบไอทีพาเพลิน นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจาดอินเตอร์ เน็ต และเหตุผลที่
ต้องการเดิ นทางท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน ซึ่ งรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่
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ธรรมมะ และรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนัยสําคัญ สุ ดท้ายรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝั กใฝ่
ธรรมมะ และรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบไอทีพาเพลิ นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
จุฑามาศ พาณิ ชย์รังสี (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิ ดรับ
และทัศนคติของผูอ้ ่านนิ ตยสารหญิงที่มีต่อนิ ตยสารผูห้ ญิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตเน้นบ้านและครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือ รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบเน้นสังคม โดยอ่าน
นิ ตยสารคลี โอ้มากที่สุด รู้ จกั นิ ตยสารจากแผงหนังสื อทัว่ ไป แหล่งที่อ่านมาคื อ อ่านตามสถานที่
ต่างๆ ที่ไปทําธุ ระ หรื อซื้ อมาอ่านเองโดยจะอ่านทุกครั้งที่มีโอกาส มีระยะเวลาการอ่าน 1 ชัว่ โมง
โดยรู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการอ่านนิ ตยสารผูห้ ญิง ระยะเวลา
ที่ใช้ในการอ่านนิตยสารแต่ละครั้ง รวมถึงความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อนิตยสารผูห้ ญิง
ปาริ ชาติ อินนุพฒั น์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนินชีวิตกับการเปิ ดรับสื่ อวิทยุของ
ฟังในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูฟ้ ังวิทยุในกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิงอายุประมาณ 24-27 ปี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน
รายได้ต่ อ เดื อ นไม่ เ กิ น 10,000 บาท มี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อ วิ ท ยุ ทุ ก วัน ช่ ว งเวลาในการเปิ ดรั บ ฟั ง คื อ
ช่ วงเวลาตั้งแต่ 18.01-22.00 น. และเปิ ดรั บฟั งวิทยุสถานี ประเภทบันเทิ งมากที่ สุด อยู่ที่ 1.01-3
ชัว่ โมง สถานี ที่ชอบฟั งมากที่สุดคือ 97.5 /Seed FM จากผลการวิจยั สามารถจัดกลุ่ มรู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตได้ 11 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มคนรุ่ นใหม่ 2. กลุ่มคนรักครอบครัว 3. กลุ่มคนเพื่อสังคม4.
กลุ่ ม คนหัว นอก 5. กลุ่ ม คนอนุ รั ก ษ์นิ ย ม 6. กลุ่ ม คนรั ก บ้า น 7. กลุ่ ม คนรั บ ข่ า วสาร 8. กลุ่ ม นัก
ประดิษฐ์ 9. กลุ่มคนทํางาน 10. กลุ่มคนก้าวหน้า 11.กลุ่มนักช้อป
อลิสา ตังกบดี (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
เกี่ยวกับความงามของสตรี สูงอายุที่รักความงาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นสตรี ที่มีอายุระหว่าง 50-65 ปี
จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดเนินชีวติ ของสตรี สูงอายุที่รักความงาม สามารถ
แบ่งได้เป็ น 9 รู ปแบบคือ 1. กลุ่มแม่บา้ นแม่ศรี เรื อน 2. กลุ่มคลัง่ ไคล้ความงาม 3. กลุ่มสังคมชั้นสู ง
4. กลุ่มอนุรักษ์นิยม 5.กลุ่มหัวก้าวหน้า 6. กลุ่มเข้าใจสัจธรรมชีวิต 7. กลุ่มมีวิสัยทัศน์ 8. กลุ่มรักการ
ออกกําลังกาย 9. กลุ่มรักการเรี ยนรู ้
ชลพรรษ์ ธัมสัตยา (2539) ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผูร้ ับข้อความข่าว
ผ่านสื่ อเพจเจอร์ (วิทยุติดตามตัว) พบว่า ความต้องการในการเลือกใช้สื่อเพจเจอร์ เพื่อเปิ ดรับข่าวมี
เสตุผลที่เกิดขึ้น จากสภาวะทางจิตรใจของผูใ้ ช้ และสังคมซึ่ งต่อมาผูใ้ ช้ก็จะใช้ประโยชน์จากข่าวใน
ระดับ มากน้อ ยต่ า งกัน ไป และได้รั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ข่ า วตาคุ ณ ลัก ษณะของข่ า วที่ มี ต่ อ ผูใ้ ช้
ผลการวิจยั พบว่าผูร้ ับข้อความข่าวที่มี อายุแตกต่างกัน มีความต้องการในการเลือกใช้ เพจเจอร์ และ
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ระดับของการใช้ประโยชน์จากข่าวแตกต่างกัน เพศ รายได้ และอาชี พของผูร้ ับข้อความข่าว จะมี
ความต้องการที่ไม่แตกต่างในการเลือกใช้สื่อเพื่อรับข่าว และการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
ข่าว ผูใ้ ช้ส่วนหนึ่ งมีความต้องการรับข่าวโดยเกิ ดขึ้นจากสภาวะทางสังคม คื อ ต้องการ แสวงหา
ประสบการณ์ ในการใช้สื่อใหม่ๆ ที่ มีเทคโนโลยีที่มนั สมัยเพื่อให้เป็ นคนที่ ทนั สมัย จึ งเกิ ดความ
ต้องการใช้สิ่งนั้นเป็ นผลตามมา
ฐิติพร ปิ ยะพงษ์กุล (2556) รู ปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพ พบว่า ได้แบ่งกลุ่มรู ปแบการดําเนิ นชี วิต 8 กลุ่ม
คือ กลุ่มใส่ ใจสุ ขภาพ กลุ่มขัดแย้งในตัวเอง กลุ่มสันทนาการ กลุ่มโลกสวยด้วยมือเรา กลุ่มบริ โภค
นิ ย ม กลุ่ ม สั นโดษ กลุ่ ม ทํา ลายสุ ข ภาพ กลุ่ ม ตามกระแสนิ ย ม ซึ่ ง กลุ่ ม รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิต มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสวงหาข้อมูล ยกเว้นกลุ่มตามกระแสนิยม การแสวงหาสุ ขภาพข้อมูล
ด้านสุ ขภาพมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับพฤติ กรรมการซื้ อ สุ ดท้ายปั จจัยที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
อธิ บายพฤติกรรมการซื้ อ คือ การแสวงหาข้อมูลและรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
สันทนาการ กลุ่มทําลายสุ ขภาพ กลุ่มบริ โภคนิยม กลุ่มใส่ ใจสุ ขภาพ
เรวดี คงสุ ภาพกุล (2539) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งเป็ นสาขาวิชาที่ศึกษา การมีคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว ปริ มาณการใช้ ความถี่
ในการใช้ พบว่า สาขาวิชาที่ศึกษา เป็ นเหตุผลสําคัญต่อการที่นิสิตตัดสิ นใจขอมีบญั ชี เพื่อการเรี ยนรู ้
การใช้บ ริ ก าร และยัง รวมไปถึ ง การค้นคว้า งานวิจยั หรื อ ข้อมูล วิชาการและการค้นคว้าข้อมู ล
นักศึกษาตลอดจน การคุ ยกับเพื่อน ส่ วนการมีคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว ก็มีความสัมพันธ์กบั ความบ่อย
ในการใช้ระบบ หรื อการใช้งาน ทั้งในด้าน การค้นคว้าเพิ่มเติมที่ห้องเรี ยนและการค้นคว้าข้อมูลที่
บ้าน และปริ มาณการใช้คน้ ข้อมูลนิสิ ตนักศึกษา ในด้านปริ มาณการใช้น้ นั กลับไม่มีความสัมพันธ์
กับความรู ้และทัศนคติต่อระบบอินเตอร์ เน็ต ความบ่อยครั้งในการใช้ระบบ ก็พบว่า จะสัมพันธ์กบั
การแลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อนต่าง สถาบัน หรื อเพื่อต่างประเทศ รวมไปถึงการค้นคว้าเพื่อศึกษาต่อ
และการพิมพ์จดหมายข่าวหรื อ งานมัลติ มีเดี ย แต่สําหรั บการค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการหรื อการ
ค้น คว้า ข้อ มู ล ห้ อ งสมุ ด พบว่ า นิ สิ ต จะใช้ บ่ อ ยก็ ต่ อ เมื่ อ ต้อ งการ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล กับ เพื่ อ น
ต่างประเทศ หรื อการค้นคว้าเพื่อศึ กษาต่อ ส่ วนการคุ ยกับเพื่อน นิ สิตจะใช้บ่อยก็ต่อเมื่อต้องการ
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อนต่างประเทศหรื อพิมพ์จดหมายข่าว
อรัญญา ม้าลายทอง (2539) ได้ศึกษา การเปิ ดรับข่าวสาร และการใช้การสื่ อสารผ่านระบบ
เครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต ของพนักงานในกลุ่ม บริ ษตั ล็อกเลย์ จํากัด (มหาชน) พบว่า เพศ ตําแหน่ ง
ลักษณะสายงาน และการเข้ารับการสัมมนาอภิปราย หรื ออบรมเกี่ ยวกับ การสื่ อสาร ผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ตไม่มีผลต่อการยอมรับการสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่าย อินเตอร์ เน็ต ในขณะที่ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาใช้การสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ต และความถี่ ในการเข้ารับการ
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สัมมนาหรื ออบรมเกี่ ยวกับการสื่ อสารผ่ายระบบ อินเตอร์ เน็ต มีผลต่อการยอมรับการสื่ อสารผ่าน
ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ลักษณะของการสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต มีความสัมพันธ์
กับการยอมรับการสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ในเชิ งบวก ส่ วนพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารจากสื่ อต่า ง ๆ พบว่า ผูใ้ ช้ก ารสื่ อสารผ่า นระบบอินเตอร์ เน็ ต จะมีพฤติก รรมการเปิ ดรั บ
ข่าวสารจากสื่ อบุคคลประเภทเพื่อนร่ วมงานมากที่สุด สําหรับความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
การสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต นั้น มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต
ชุ ลี พ ร ธานี รั ต ย์ (2556) ได้ศึ ก ษา “รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ ยวชาวไทย” ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการ
ดําเนินชี วิตของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค แบบได้ 3 กลุ่มได้แก่ รู ปแบบ
การดํา เนิ นชี วิตแบบกายใจเป็ นสุ ข รู ปแบบการดํา เนิ นชี วิตแบบภูมิ ใ จไทยฝั ก ใฝ่ ธรรมมะ และ
รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต แบบไอที พ าเพลิ น นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารจาด
อินเตอร์ เน็ต และเหตุผลที่ตอ้ งการเดิ นทางท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน ซึ่ งรู ปแบบการดําเนิ น
ชีวติ แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ ธรรมมะ และรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคอย่างมีนยั สําคัญ สุ ดท้ายรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
แบบภู มิ ใ จไทยฝั ก ใฝ่ ธรรมมะ และรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิต แบบไอที พ าเพลิ น มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
ดารามาส มณฑลวิทย์ (2549) ศึกษาเกี่ยวกับ “การใช้เทศกาลดนตรี พทั ยาในฐานะกิจกรรม
เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา การดําเนินงานและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ของโครงการ
เทศกาลดนตรี พทั ยา การเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ ข่าวสาร ทัศนคติที่มีต่อโครงการและภาพลักษณ์
ของเมื องพัท ยาในสายตาประชาชน ผลการศึ ก ษาพบว่า ในส่ วนงานวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ เมืองพัทยาโดยการใช้เทศกาลดนตรี เป็ นกิ จกรรมเชิ งกลยุทธ์ แบ่งเป็ นภาพลักษณ์ ดา้ น
ต่างๆ คื อ ภาพลักษณ์ เมื องแห่ งเสี ยงเพลงไร้ พ รมแดน ภาพลักษณ์ เมื องท่องเที่ ยวแบบครอบครั ว
ภาพลักษณ์ เมื องที่ มีศกั ยภาพทางด้านการท่องเที่ ยวในทุ กๆด้าน และภาพลักษณ์ เมื องท่องเที่ยวที่
ปลอดภัย และในส่ วนการวิจยั เชิ งปริ มาณที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครอายุ
18-50 ปี จํานวน 400 คน พบว่า ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมี การเปิ ดรั บข่าวสารเกี่ ยวกับ
โครงการเทศกาลดนตรี พทั ยาจากสื่ อประชาสัมพันธ์ในระดับตํ่า โดยมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับ
โครงการฯ จากสื่ อมวลชนในระดับกลาง ถัดมาจากสื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจในระดับตํ่า มีการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ในระดับสู ง มีทศั นคติต่อโครงการฯในระดับปานกลาง
นุชนันทน์ อรัณยะนาค (2555) ศึกษาเรื่ อง เทศกาลดนตรี “เป๊ ปซี่ พรี เซ้นท์ชิกเมาท์เท่น มิว
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สิ คเฟสติวลั มัน ไก่ มาก” กับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ความเกี่ยวข้อง และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ ซ่ ึ งเป็ นงานวิจยั
เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ28ผูเ้ ข้าร่ วมชมเทศกาล
ดนตรี “เป๊ ปซี่ พรี เซ้นท์ชิ กเมาท์เท่น มิ วสิ คเฟสติ วลั มัน ไก่ มาก” จํานวน 376 คน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารในระดับปานกลาง นอกจากนี้ การใช้ศิลปิ น การโฆษณาทางโทรทัศน์
การอัพเดตข้อมูลผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ โปสเตอร์ และการจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดขาย เป็ นช่ องทางที่
กลุ่ ม ตัวอย่า งสามารถรั บ ข้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ เทศกาลดนตรี ไ ด้ใ นระดับ สู ง การรั บ รู ้ ถึ ง ความ
เกี่ ยวข้องระหว่างตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ กบั กิจกรรมทางดนตรี อยู่ในระดับสู งและมีภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ในเชิงบวกทั้งในด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์และทัศนคติต่อตราสิ นค้า
ภัทรา เรื องสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษา “รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต และพฤติกรรมการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมานคร จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า คน
วันทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบการดําเนิ นชี วิต 6 กลุ่ม คือ
กลุ่มฐานะดีมีรสนิ ยม กลุ่มชอบแสวงหาความสนุ ก กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มนักต่อสู ้ดิ้นรน กลุ่มคน
หัวเก่า และกลุ่มคนที่อุทิศตนเพื่อสังคม โดยรู ปแบบการดําเนินชีวติ ทั้ง 6 กลุ่ม ไม่มีความสัมพันธ์กบั
เครื อ ข่ า ยการเข้า ใช้เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต กลุ่ ม ชอบแสวงหาความ
สนุกสนาน มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ (วัน/สัปดาห์) ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ รู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตแบบครอบครั วมี ความสัมพันธ์ กบั ระยะเวลา (นาที ) ในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
พิชญ โพธิ์ กระเจน (2556) ได้ศึกษา “พฤติกรรมการเปิ ดรับ ความสนใจ ความพึงพอใจ และ
การใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ ทางศาสนาอิ สลามผ่านสื่ ออิ นเตอร์ เน็ตของมุ สลิ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร” เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่ มมุ สลิ มใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 210 คน ซึ่ งผลการศึกษาพบว่ามุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการเปิ ดรับ
สื่ ออินเตอร์ เน็ตในการแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิ สลามในปริ มาณน้อย และใช้เวลาเปิ ดรับครั้งละ
ประมาณ 15-29 นาที และมุสลิมที่อายุระหว่าง 35-44 ปี มีการเปิ ดรับสื่ ออินเตอร์ เน็ตในการแสวงหา
ความรู ้ทางศาสนาอิสลามมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ถัดมาด้านความพึงพอใจ
วรรณพร รอดทอง (2557) ได้ศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ต Big Mountain music festival ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
เป็ นงานวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ จํา นวน 400 คนสุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง และตามสะดวก โดยการเก็ บ
แบบสอบถาม ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับส่ วนประสบการตลาดในระดับมาก
โดยเป็ นด้านผลิตภัณฑ์สูงที่สุด ในที่น้ ี คือตัวงาน Big Mountain music festival ถัดมาผูบ้ ริ โภคซื้ อ
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บัตรคอนเสิ ร์ต Big Mountain music festival เนื่องจากต้องการความบันเทิง โดยมีการค้นหาข้อมูล
หลักๆจากอินเตอร์ เน็ต และมีการประเมินเพื่อตัดสิ นใจซื้ อบัตร Big Mountain music festival โดยดู
จากศิลปิ น ลากมีการจัดงานครั้งต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อบัตรเช่นเดิม
ชนัญญา เภกะนันทน์ (2556) ได้ศึกษา “รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรั บสื่ อ และการ
ยอมรับนวัตกรรมของผูบ้ ริ โภคสู งอายุ” เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูส้ ู ง อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้ นไปจํา นวน 400 คน ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่า รู ป แบบการ
ดําเนิ นชี วิตของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทันสมัยไม่ลา้ หลัง กลุ่มมีชีวิตชี วา
กลุ่มห่ วงใยผูอ้ ื่นใส่ ใจตัวเอง กลุ่มนักกิ จกรรม กลุ่มจริ งจังกับชี วิต กลุ่ มสํามะเลเทเมา กลุ่ มอยู่กบั
เหย้าเฝ้ ากับเรื อน กลุ่มคุณย่ายายคุณชายปู่ ตา กลุ่มหรู หราฟู่ ฟ่ า และกลุ่มรักประเพณี และวัฒนธรรม
โดยผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับสื่ อดั้งเดิ ม คื อโทรทัศน์ และสื่ อหนังสื อพิมพ์มากกว่าสื่ ออื่น และมีการ
เปิ ดรับสื่ อใหม่ในระดับตํ่า
จากการค้นคว้าศึกษางานวิจยั เหล่านี้ ที่เกี่ ยวข้องกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับสื่ อ
ออนไลน์และพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมันมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดี ยวกับการเปิ ดรับสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การเปิ ดรับสารมักมี
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับพฤติกรรมด้วย จากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจึงทําให้ผวู ้ ิจยั สามารถนํา
ข้อมูลต่างๆ มาเป็ นแนวทางในการตั้งสมมุติฐานในงานวิจยั ต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ในบริ บทเทศกาลดนตรี ” เป็ นการวิจยั
เชิ ง ปริ ม าณ (Qualitative Research) ในรู ปแบบการวิจ ยั เชิ งสํา รวจ (Survey Research) มีก าร
ดําเนิ นการโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ ง
มีข้ นั ตอน ดังนี้
3.1 ประเภทของงานวิจยั
3.2 ประชากรใช้ในการวิจยั
3.3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.5 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.6 การทดสอบความน่าเชื่ อถือของเครื่ องมือ
3.7 เกณฑ์การให้คะแนน
3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.9 เกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
3.10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประเภทของงานวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Qualitative Research) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการศึกษา
เชิงสํารวจ (Survey Research Design) โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการศึกษา 2 วิธีคือ
3.1.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาข้อมูลรายละเอียด
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เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อหา จากตํา ราเอกสารทางวิช าการ วารสาร วิทยานิ พ นธ์ ส ารนิ พ นธ์
บทความทางวิชาการที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การเปิ ดรับสื่ อ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา และกําหนดวัตถุ ประสงค์ในการศึกษา
รวมทั้งการสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูล ทําการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิง ที่ เข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี ใ นประเทศไทย โดยให้ ผูต้ อบทํา แบบสอบถามด้ว ยตนเอง เพื่ อ เป็ นการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรั บสื่ อ พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์จากงานเทศกาลดนตรี

3.2 ประชากรใช้ ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงอายุต้ งั แต่ 15-59 ปี เนื่ องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการท่องเที่ยวเชิ งดนตรี เชิ งที่อยู่ในวัยแรงงาน
ซึ่ งมีรูปแบบการดําเนินชีวิต รายได้ อํานาจการตัดสิ นใจ และเลือกเปิ ดรับสื่ อได้ดว้ ยตนเอง รวมถึง
สามารถตัดสิ นใจมี ส่วนร่ วมกับกิ จกรรมต่างๆ ของเทศกาลดนตรี เองได้ โดยข้อมูลทางสถิ ติจาก
สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ พบว่าประชากรกลุ่ มนี้ มีจาํ นวนร้ อยละ 66.8 ของประชากรทั้งประเทศ
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)

3.3 กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
3.3.1 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
ในประเทศไทย
3.3.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ได้เลือกวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสัมภาษณ์บริ ษทั ครี เอท อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด ผูน้ าํ ด้านการจัดงานโชว์บิซ เอาท์ดอร์ เฟสติวลั ถึง
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่ วมเทศกาลดนตรี สเม็ดอินเลิฟ มิวสิ คเฟสติวลั (Samed in Love Music
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Festival) และซี ซนั ออฟเลิฟซอง มิวสิ คเฟสติวลั (Season of Love Song Music Festival) ย้อยหลัง 5
ปี เพื่ อทราบถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า ง และใช้วิธี เปิ ดตารางสําเร็ จรู ปของ ทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, 1973, p. 727 อ้างถึง วิเชี ยร เกตุสิงห์ , 2541) ซึ่ งกําหนดระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ร้อยละ ± 5 จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน

3.3.3 วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
เพื่ อการสุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่า งครอบคลุ ม ประชากรที่ ศึ กษา ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการคัดเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งเลือกที่จะศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
ที่ จ ัด ขึ้ น ในประเทศไทยเท่ า นั้ น และต้อ งมี ก ารเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วยัง นอกพื้ น ที่ อ าศัย ของ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีจาํ นวนศิลปิ นที่ร่วมแสดงมากกว่า 5 วงขึ้นไป เป็ นการแสดงที่ต่อเนื่ องหลาย
ชัว่ โมงและกลุ่มเป้ ามายมี การใช้ชีวิตร่ วมกันภายในงานจํานวนมากกว่า 5,000 คน จึงเป็ นตัวแทน
ของประชากรในกลุ่มเป้ าหมายได้ดี เนื่ องจากเทศกาลดนตรี ในประเทศไทยจะมีความลากหลายทั้ง
ในสถานที่จดั งาน และแนวดนตรี โดยพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมเทศกาลดนตรี ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะศึกษาจะมีจาํ นวนทั้งหมด 400 คน ทําการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับผูเ้ ข้าร่ วม
เทศกาลดนตรี บริ เวณภายในงานเทศกาลดนตรี ร่ วมกับการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ โดยการนํา
แบบสอบถามที่จดั ทําจาก https://docs.google.com และนําลิงค์แบบสอบถามส่ งทาง E-mail ของผู้
เคยเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี และฝากลิ งค์ในเพจงานเทศกาลดนตรี ที่จดั ขึ้นในประเทศ รวมถึงส่ ง
ในข้อความส่ วนตัวให้ศิลปิ นแชร์ ให้กบั ผูเ้ คยร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย

3.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ สามารถแจกแจงตามสมุติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิ ตมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสารการท่ องเที่ ย ว
งานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ รู ปแบบการดําเนินชีวิต
ตัวแปรตาม การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

60
ตัวแปรอิสระ รู ปแบบการดําเนินชีวิต
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์
ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี
ตัวแปรตาม การใช้ประโยชน์

3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุ คคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในงานเทศกาลดนตรี
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของงานเทศกาล
ดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ส่ วนที่ 5 ข้อมู ลเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์ จากการท่องเที่ ยวงานเทศกาลดนตรี ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย

3.6 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ค วามเที่ ย งตรง และความน่ า เชื่ อ ถื อ ผูว้ ิ จ ัย ได้
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนการ
นําไปเก็บข้อมูลจริ งดังนี้
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือใน

61
การวิจยั ที่ได้เรี ยบเรี ยงแล้วส่ งให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาของวิทยานิ พนธ์พิจารณาตรวจสอบ เพื่อแก้ไข
และปรับปรุ งโครงสร้างแบบสอบถาม (Construct Validity) ทั้งทางด้านความเหมาะสมของเนื้ อหา
(Content Validity) คําถาม (Questions) และทางด้านภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่
ถูกต้องชัดเจน รวมถึงครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจยั ได้มากที่สุด
2) การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือได้ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปดําเนิ นการทดสอบก่อนการเก็บข้อมูล (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
คําตอบที่ได้รับจากผูต้ อบแบบสอบถามถึงความเข้าใจในแบบสอบถามและภาษาที่ใช้ รวมถึงนําผล
การทดสอบไปคํา นวณหาค่าความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Alpha
Coeffcient of Cronbach) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543)
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ผลที่
ได้ไปทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ผลการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์ที่เชื่ อถือได้ดี ดังนี้
คําถามเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนินชีวิต
คําถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร
คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
คําถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

=
=
=
=

.853
.809
.868
.832

3.7 เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตั้งเกณฑ์การคะแนนการวัดค่าตัวแปรต่างๆ โดยใช้งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็ นแนวทาง โดยมี การปรั บมี ความเหมาะสมกับเนื้ อหางานวิจยั นี้ และใช้มาตรวัดตัวแปรต่างๆ
ดังต่อไปนี้
คะแนนสู งสุ ด คือ 5 คะแนน คะแนนตํ่าสุ ด คื อ 1 และจํา นวนชั้นคะแนนที่ ต้องการ คื อ 4 ชั้น
(คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด =5-1 =4) ดังนั้น จึงแบ่งระดับได้ 5 ระดับดังนี้
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
= 5 - 1 = 0.8
จํานวนชั้น
5
กําหนดช่วงการแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนน = 0.8
3.7.1 รู ปแบบการดาเนินชี วติ
เรื่ องการทํากิจกรรม (Activity) ใช้มาตรวัดความถี่แบบ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่
ทําประจํา
5
คะแนน
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ทําค่อนข้างบ่อย
4
คะแนน
ทําบ้างไม่ทาํ บ้าง
3
คะแนน
ทํานานๆครั้ง
2
คะแนน
ไม่ทาํ เลย
1
คะแนน
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนอธิ บายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
ทํากิจกรรมนั้นน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.81 – 2.60
ทํากิจกรรมนั้นน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.61 – 3.40
ทํากิจกรรมนั้นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 – 4.20
ทํากิจกรรมนั้นมาก
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
ทํากิจกรรมนั้นมากที่สุด
เรื่ องความสนใจ (Interest) ใช้มาตรวัดความถี่แบบ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
เฉยๆ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนอธิ บายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
สนใจเรื่ องนั้นน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.81 – 2.60
สนใจเรื่ องนั้นน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.61 – 3.40
สนใจเรื่ องนั้นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 – 4.20
สนใจเรื่ องนั้นมาก
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
สนใจเรื่ องนั้นมากที่สุด
เรื่ องความคิดเห็น (Opinion) ใช้มาตรวัดความถี่แบบ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
เฉยๆ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนอธิ บายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

3.7.2 การเปิ ดรับข่ าวสาร
ความบ่อยครั้งในการเปิ ดรับสื่ อเก่าและสื่ อใหม่ ใช้มาตรวัดความถี่ Rating Scale 5 ระดับ
ใช้ทุกวัน
5
คะแนน
5 – 6 วัน/ สัปดาห์
4
คะแนน
3 – 4 วัน/ สัปดาห์
3
คะแนน
1 – 2 วัน/ สัปดาห์
2
คะแนน
ไม่ได้ใช้เลย
1
คะแนน
ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี ใช้มาตรวัดความถี่ Rating Scale 5 ระดับ
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนอธิ บายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.81 – 2.60
มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.61 – 3.40
มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 – 4.20
มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารมาก
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
มีระดับการเปิ ดรับข่าวสารมากที่สุด
3.7.3 พฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว ใช้ มาตรวัดความถี่แบบ Rating Scale 5 ระดับ ได้ แก่
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
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การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนอธิ บายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.81 – 2.60
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.61 – 3.40
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 – 4.20
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวมาก
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด
3.7.4 การใช้ ประโยชน์
จากการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่
การใช้ประโยชน์ มากที่สุด
5
คะแนน
การใช้ประโยชน์ มาก
4
คะแนน
การใช้ประโยชน์ ปานกลาง
3
คะแนน
การใช้ประโยชน์ น้อย
2
คะแนน
การใช้ประโยชน์ น้อยที่สุด
1
คะแนน
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนอธิ บายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
การใช้ประโยชน์นอ้ ยมาก
ค่าเฉลี่ย
1.81 – 2.60
การใช้ประโยชน์นอ้ ย
ค่าเฉลี่ย
2.61 – 3.40
การใช้ประโยชน์ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 – 4.20
การใช้ประโยชน์มาก
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
การใช้ประโยชน์มากที่สุด
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3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จ ัย เชิ ง สํ า รวจสํ า รวจ (Survey Research)นี้ ผูว้ ิ จ ัย ดํา เนิ น การเก็ บ ข้อมู ล ด้วยการแจก
แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี และแจกออนไลน์ที่
เป็ นกลุ่ มตัวอย่างด้วยตัวเองจํานวน 400 ชุ ด โดยแบบสอบถามได้มีการชี้ แจ้งถึ งวัตถุ ประสงค์และ
วิธี การตอบแบบสอบถาม และคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถามคื อ ผูต้ อบต้องเคยท่ องเที่ ยวในงาน
เทศกาลดนตรี และเก็บแบบสอบถามคืนทันทีหลังจากกลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามเสร็ จ เพื่อทําการ
รวบรวมประมวลผลข้อมูลต่อไป โดยทําการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559

3.9 เกณฑ์ ระดับความสั มพันธ์ ของตัวแปร
เกณฑ์ที่ใช้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรครั้งนี้ (Bartz, 1999)
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.00 – 0.20 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่าํ มาก
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.21 – 0.40 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ต่าํ
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.41 – 0.60 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.61 – 0.80 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์มาก
เมื่อตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.81 – 1.00 หมายถึง มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด

3.10 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
เรี ยบร้ อยแล้ว จึ ง ทําการกําหนดรหัส (Colding) และนํามาประมวลผลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เพื่อคํานวณ
ค่าสถิติต่างๆที่ใช้ในงานวิจยั จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค่าสถิติต่างๆดังนี้
3.10.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) ใช้ในการบรรยายข้อมูล
ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: SD) เพื่ออธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม การเปิ ดรับสื่ อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี และการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3.10.2 การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้เพื่อลดจํานวนตัวแปร (Data
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Reduction) รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ด้วยการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ดว้ ยกัน โดยการ
สกัดปั จจัยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component) ที่ค่า Eigenvalue มากกว่า 1 และหมุน
แกนปัจจัยแบบ Vrimax ตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.10.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบขั้นที่ 1 ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ชุ ดกิ จกรรม ตัวแปรชุ ดความสนใจ ตัวแปรชุ ดความคิดเห็ น เพื่อจัดกลุ่มกิ จกรรม กลุ่มความสนใจ
และกลุ่มความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี
3.10.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบขั้นที่ 2 ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
กิจกรรม กลุ่มความสนใจ กลุ่มความคิดเห็น เพื่อจัดเป็ นกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี
3.10.3 การวิเคราห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferentil Statistics) เป็ นการวิเคราห์ในการทดสอบ
สมมุ ติ ฐ านที่ ต้ งั เอาไว้ โดยวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรอิ ส ระและตัว แปรตาม ซึ่ ง
สมมุติฐานทั้ง 3 ข้อ จะใช้ค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ( Pearson’ s Correlation
Coefficient ) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร และพฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย ว
เชิ งสร้างสรรค์กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ในบริ บทเทศกาลดนตรี ” เป็ นการวิจยั
เชิ งสํารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย
เข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย จานวน 400 คน โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 10 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ตอนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวิต (AIO)
ตอนที่ 4
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรการเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี
ตอนที่ 5
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
ตอนที่ 6
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
ตอนที่ 7
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวติ มีกบั การเปิ ดรับ
ข่าวสารเทศกาลดนตรี
ตอนที่ 8
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชี วิตกับพฤติกรรม
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
ตอนที่ 9
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
ตอนที่ 10
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
เทศกาลดนตรี กบั การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลมีดังต่ อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 400 คน โดยแบ่งข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 5
ส่ วน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ซึ่ งผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
เพศ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คือ ร้อยละ 64.0 และเพศชาย ร้อยละ 36.0
(ดังตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
144
256
400

ร้ อยละ
36.0
64.0
100

อายุ
ผูว้ ิจยั แบ่งช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 5 ช่วงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 – 29 ปี มี
จํานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.5 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.5 กลุ่มอายุ
22.5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.0 กลุ่มอายุ ตํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.3 และกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 3.8 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ
อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี

จานวน
29
210
90

ร้ อยละ
7.3
52.5
22.5
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
อายุ
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
รวม

จานวน
56
15
400

ร้ อยละ
14.0
3.8
100

ระดับการศึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ในระดับ ปริ ญ ญาตรี มี จ าํ นวนมากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 67.0
รองลงมาการศึกษาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 16.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 9.0 ระดับ
อนุ ปริ ญญา/ปวส. ร้อยละ 3.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่า ร้อยละ 2.5 ระดับปริ ญญาเอกหรื อ
สู งกว่า ร้อยละ 0.5 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอกหรื อสู งกว่า
รวม

จานวน
10
36
15
270
67
2
400

ร้ อยละ
2.5
9.0
3.8
67.0
16.8
0.5
100

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีจาํ นวนมากที่สุด คือ ร้อยละ 32.5
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 22.0 กลุ่มที่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000
บาท ร้อยละ 17.5 กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 12.3 กลุ่มที่มีรายได้ 50,001 บาท ขึ้นไป
ร้อยละ 11.3 กลุ่มที่มีรายได้ กลุ่มที่มีรายได้ 40,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 4.5ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
70
130
88
49
18
45
400

ร้ อยละ
17.5
32.5
22.0
12.3
4.5
11.3
100

อาชีพ
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มี จาํ นวนมากที่สุ ด คื อ ร้ อยละ 34.0 รองลงมา
นักเรี ยน/นักศึกษา ร้ อยละ 20.8 ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ ร้ อยละ 15.8 ธุ รกิ จส่ วนตัว ร้ อยละ
15.5 รั บ จ้า งทัว่ ไป ร้ อยละ 6.3 อื่ นๆได้แก่ พนักงานต้อนรั บ บนเครื่ องบิ น แม่ บ ้า น นัก ดนตรี หมอดู
Graphic และFreelance ร้ อยละ 4.3 สุ ดท้ายกลุ่มตัวอย่างว่างงาน/เกษี ยณอายุ ร้ อยละ 3.5 ตามลําดับ
(ดังตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอาชี พ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
ว่างงาน/เกษียณอายุ
รับจ้างทัว่ ไป
อื่นๆ
รวม

จานวน
83
63
136
62
14
25
17
400

ร้ อยละ
20.8
15.8
34.0
15.5
3.5
6.3
4.3
100
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรด้ านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรด้ านกิจกรรม (Activities)
ผลการวิเคราะห์ดา้ นกิจกรรมพบว่ากิ จกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทําเป็ นประจา ได้แก่ รับประทาทน
อาหารนอกบ้านในร้านบรรยากาศดีๆ (ค่าเฉลี่ย 3.76) รองลงมา ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย
3.58 ) ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศในวันหยุด(ค่าเฉลี่ย 3.57) ร่ วมงานสังสรรค์และงานรื่ นเริ ง
ตามเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.51 ) ชมคอนเสิ ร์ตหรื อละครเวทีที่สนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.48)
ส่ วนกิ จกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทํา บ้ างบางครั้ ง คื อ ทํากิ จกรรมใหม่ๆที่ ตื่นเต้นท้าทาย (ค่าเฉลี่ ย
3.19 ) ทํางานศิลปะหรื องานฝี มือ เป็ นงานอดิเรกเมื่อว่างจากงานประจํา (ค่าเฉลี่ย 2.90 ) ทํางานล่วงเวลา
ช่วงเย็นหรื อวันหยุด (OT) เป็ นประจํา (ค่าเฉลี่ย 2.66 ) เป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล (ค่าเฉลี่ย
2.62 ) (ดังตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความหมายการทากิจกรรม
กิจกรรม
1. ทํางานล่วงเวลาช่วงเย็นหรื อวันหยุด (OT) เป็ นประจํา
2. ทํากิจกรรมใหม่ๆที่ตื่นเต้นท้าทาย
3. ทํางานศิลปะหรื องานฝี มือ เป็ นงานอดิเรกเมื่อว่างจาก
งานประจํา
4. ร่ วมงานสังสรรค์และงานรื่ นเริ งตามเทศกาลต่างๆ
5. ชมคอนเสิ ร์ตหรื อละครเวทีที่สนใจ
6. ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศในวันหยุด
7. รับประทาทนอาหารนอกบ้านในร้านบรรยากาศดีๆ
8. เป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล
9. ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยว

ค่ าเฉลีย่

S.D.

2.66
3.19

1.377
0.949

แปล
ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง

2.90

1.179

ปานกลาง

3.51
3.48
3.57
3.76
2.62
3.58

0.931
1.050
1.021
0.936
1.083
1.044

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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ผลการวิเคราะห์ ตัวแปลด้ านความสนใจ (Interests)
ผลการวิเคราะห์ดา้ นความสนใจพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ มากที่ สุด คือ ใน
ด้านต่ างๆได้แก่ ให้ความสํา คัญกับ ครอบครั วเป็ นอันดับแรก (ค่ าเฉลี่ ย 4.64 ) การท่องเที่ ยวเทศกาล
ดนตรี เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ย 4.25)
ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมาก คืออยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นเต้น ท้า
ทาย (ค่าเฉลี่ย 4.13) สนใจการท่องเที่ยวตามรี วิวที่พบเห็ น (ค่าเฉลี่ ย 4.09 ) สนใจชมนิ ทรรศการศิลปะ
และวัฒนธรรม (ค่ าเฉลี่ ย 4.04) การเดิ นทางรอบโลกเป็ นหนึ่ งในความใฝ่ ฝั นของฉัน(ค่า เฉลี่ ย 3.97)
สนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.94) สนใจการช่วยเหลืองานในชุ มชน
อาสาสมัคร หรื อองค์กรการกุศล (ค่าเฉลี่ย 3.92)
ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจปานกลาง ชอบการปาร์ ต้ ี สังสรรค์กบั คนหมู่มาก
(ค่าเฉลี่ย 3.77) (ดังตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความสนใจ
ความสนใจ
1. ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก
2. สนใจการช่วยเหลืองานในชุมชน อาสาสมัคร หรื อองค์กร
การกุศล
3. การเดินทางรอบโลกเป็ นหนึ่งในความใฝ่ ฝันของฉัน
4. สนใจการท่องเที่ยวตามรี วิวที่พบเห็น
5. สนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ
6. การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
7. ชอบการปาร์ ต้ ี สังสรรค์กบั คนหมู่มาก
8. อยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นเต้น ท้าทาย
9. สนใจชมนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

4.64

0.585

แปล
ความหมาย
มากที่สุด

3.92

0.724

มาก

3.97
4.09
3.94
4.25
3.77
4.13
4.04

1.032
0.817
0.80
0.71
0.94
0.746
0.787

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก
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ผลการวิเคราะห์ ตัวแปลด้ านความคิดเห็น (Opinions)
ผลการวิเคราะห์ดา้ นความคิดเห็นพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและให้ความสําคัญมาก
ที่ สุ ด คื อ สถานที่ ท่ องเที่ ย วในประเทศไทยสามารถดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วทั่วโลกได้ (ค่ า เฉลี่ ย 4.62 )
รองลงมา คื อ ศิ ลปวัฒนธรรมไทยเป็ นเรื่ องที่ ค วรช่ วยกันอนุ รั กษ์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.50 ) ถัดมา คื อ การได้
ท่องเที่ ยวทําให้มี มุมมองใหม่ ๆและมี ความคิ ดสร้ างสรรค์(ค่าเฉลี่ ย 4.42 ) การได้มี ส่วนร่ วมในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.32) สื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ น
ท่องเที่ยว(ค่าเฉลี่ย 4.31) การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี ช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.24)
ส่ วนประเด็นที่กลุ่ มตัวอย่างเห็ นด้วยมาก คือ มีความสุ ขและพอใจกับชี วิตที่เป็ นอยู่ทุกวันนี้
(ค่าเฉลี่ ย 4.19) การเลี ยนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย (ค่าเฉลี่ ย 3.74) คนไทยควรเที่ยว
เมืองไทยให้ทวั่ เสี ยก่อนที่จะคิดไปเที่ยวเมืองนอก (ค่าเฉลี่ย 3.67 ) (ดังตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความคิดเห็น
ความสนใจ

ค่ าเฉลีย่

S.D.

1. มีความสุ ขและพอใจกับชีวติ ที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้
2. การได้มีส่วนร่ วมในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวที่ได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ
3. การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี ช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น
4. การได้ท่องเที่ยวทําให้ฉนั มีมุมมองใหม่ๆและมีความคิด
สร้างสรรค์
5. การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย
6. สื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นท่องเที่ยว
7. คนไทยควรเที่ยวเมืองไทยให้ทวั่ เสี ยก่อนที่จะคิดไปเที่ยวเมือง
นอก
8. ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็ นเรื่ องที่ควรช่วยกันอนุ รักษ์
9. สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทัว่ โลกได้

4.19

0.735

แปล
ความหมาย
มาก

4.32

0.599

มากที่สุด

4.24

0.682

มากที่สุด

4.42

0.603

มากที่สุด

3.74
4.31

0.866
0.689

มาก
มากที่สุด

3.67

1.084

มาก

4.50

0.605

มากที่สุด

4.62

0.571

มากที่สุด
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ตอนที่ 3 ผลการจัดกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ (AIO)
จากผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้านกิ จกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เมื่อนํามาวิเคราะห์
ปั จจัย เพื่ อลดจํา นวนตัวแปร โดยใช้วิธี องค์ป ระกอบหลัก การสกัดปั จจัย มุ ม ฉาก (Varimax) แล้ว
สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่มกิจกรรมได้ 7 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มรักเมืองไทย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส
กลุ่มที่ 4 กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่
กลุ่มที่ 5 กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
กลุ่มที่ 6 กลุ่มพอใจในตนเอง
กลุ่มที่ 7 กลุ่มความคิดสมัยใหม่
กลุ่มที่ 1 กลุ่ม นักกิจกรรมบันเทิง
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ เป็ นกลุ่มที่ไม่ชอบอยูเ่ ฉยชอบออกเดินทางทํากิจกรรมกับคนหมู่มาก
สนใจในความบันเทิง เปิ ดรับสื่ อบันเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาลและการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ๆ
ที่ตื่นเต้นท้าทาย รวมทั้งการสังสรรค์กบั คนหมู่มาก (ดังตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบนักกิจกรรมบันเทิง
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 1
ร่ วมงานสังสรรค์และงานรื่ นเริ งตามเทศกาลต่างๆ
ชมคอนเสิ ร์ตหรื อละครเวทีที่สนใจ
การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
ชอบการปาร์ ต้ ี สังสรรค์กบั คนหมู่มาก
อยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นเต้น ท้าทาย

Factor Loading
0.656
0.630
0.682
0.740
0.558
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์ นิยม
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ ท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เพราะช่วยสร้างรายได้ให้กบั คนท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวทําให้มีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยสื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ น
ท่องเที่ยว และยังชอบท่องเที่ยวในประเทศ เพื่ออนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (ดังตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบกลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์ นิยม
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 2
การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี ช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น
การได้ท่องเที่ยวทําให้ฉนั มีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์
สื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นท่องเที่ยว
คนไทยควรเที่ยวเมืองไทยให้ทวั่ เสี ยก่อนที่จะคิดไปเที่ยวเมืองนอก
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็ นเรื่ องที่ควรช่วยกันอนุรักษ์
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทัว่ โลกได้

Factor Loading
0.444
0.456
0.495
0.451
0.793
0.790

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเรียนรู้ ค่ ูกระแส
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้มีความสนใจการท่องเที่ยวตามรี ววิ ที่พบเห็นตามการรี ววิ ในสื่ อออนไลน์
ให้ความสนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ และยังมีความฝันในว่าอยากเดินทางการ
ท่องเที่ยวรอบโลก (ดังตารางที่ 4.11 )
ตารางที่ 4.11 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบกลุ่มเรียนรู้ ค่ ูกระแส
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 3
การเดินทางรอบโลกเป็ นหนึ่งในความใฝ่ ฝันของฉัน
ฉันสนใจการท่องเที่ยวตามรี ววิ ที่พบเห็น
ฉันสนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ

Factor Loading
0.791
0.780
0.541

76
กลุ่มที่ 4 กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ชื่นชอบทํากิจกรรมใหม่ๆที่มีความตื่นเต้นท้าทายกับการท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในช่ วงวันหยุดพักผ่อนเพื่อแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ กลุ่มตัวอย่างยังชื่ น
ชอบการรับประทานอาหารนอกบ้านโดยเลือกจากร้านที่มีบรรยากาศดีๆ และคอยติดตามข่าวสารการ
ท่องเที่ยวเป็ นประจํา (ดังตาราง 4.12 )
ตารางที่ 4.12 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบแสวงหาสิ่ งใหม่
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 4
ทํากิจกรรมใหม่ๆที่ตื่นเต้นท้าทาย
ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศในวันหยุด
รับประทานอาหารนอกบ้านในร้านบรรยากาศดีๆ
ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยว

Factor Loading
0.444
0.747
0.634
0.490

กลุ่มที่ 5 กลุ่มใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ จะขยันทํางานล่วงเวลาช่ วงเย็นหรื อวันหยุด (OT) เป็ นประจํา และใช้
เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ด้วยการทํางานศิ ล ปะหรื องานฝี มื อ เป็ นงานอดิ เรก ทั้ง ยัง เป็ นอาสาสมัค ร
ช่วยงานองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมและยังมีความสนใจชมนิ ทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตวั เองในการสร้างสรรค์ของตัวเอง (ดังตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบกลุ่มใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 5
ทํางานล่วงเวลาช่วงเย็นหรื อวันหยุด (OT) เป็ นประจํา
ทํางานศิลปะหรื องานฝี มือ เป็ นงานอดิเรกเมื่อว่างจากงานประจํา
เป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล
สนใจการช่วยเหลืองานในชุ มชน อาสาสมัคร หรื อองค์กรการกุศล
สนใจชมนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม

Factor Loading
0.465
0.577
0.585
0.625
0.611
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กลุ่มที่ 6 กลุ่มพอใจในตนเอง
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ ให้ความสําคัญกับตนเองและความรักความอบอุ่นในครอบครัว เน้น
การทํากิจกรรมกับครอบครัว และมองว่าได้มีส่วนร่ วมในการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์และสามารถ
กระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้กบั ตนเองและครอบครัวหรื อสมาชิกในกลุ่มได้ (ดังตารางที่ 4.14 )
ตารางที่ 4.14 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบพอใจในตนเอง
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 6
ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก
มีความสุ ขและพอใจกับชีวติ ที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้
การได้มีส่วนร่ วมในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ

Factor Loading
0.508
0.800
0.467

กลุ่มที่ 7 กลุ่มความคิดสมัยใหม่
กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้มองว่าการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย เป็ นเรื่ องปกติ
ขึ้นอยูก่ บั เรื่ องที่เลียนแบบว่าเป็ นเรื่ องอะไรสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่านัน่ เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง หรื อไม่
ถูกต้อง (ดังตารางที่ 4.15)
ตารางที่ 4.15 ค่ าวิเคราะห์ ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบความคิดสมัยใหม่
กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 7
การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย

Factor Loading
0.713

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรการเปิ ดรับข่ าวสาร
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวแปรการเปิ ดรั บข่าวสารการท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี โดยการแบ่งคําถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ (1) ความบ่อยครั้งในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ ในรอบ 1 สัปดาห์ (2) การเปิ ดรับ
ข่าวสารการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี จากสื่ อ (3) ความต้องการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวเทศการ
ดนตรี จากสื่ อ
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ความบ่ อยครั้งในการเปิ ดรับข่ าวสารจากสื่ อ ในรอบ 1 สั ปดาห์
ความบ่อยครั้งของกลุ่มตัวอย่างในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ ในรอบ 1 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อใหม่ คือ Facebook มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.71 รองลงมา
โปรแกรมสื บค้นข้อมูล เช่ นGoogle, Yahoo, Bing 4.53 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype 4.37
Youtube อีเมล์ เช่น Hotmail, Gmail 3.90 Instagram 3.59 Twitter 2.35
ถัด มาสื่ อ เก่ า ได้แ ก่ โทรทัศ น์ 3.51 วิ ท ยุ 2.75 หนัง สื อ พิ ม พ์ 2.17 นิ ต ยสาร 2.02 ตามลํา ดับ
( ดังตารางที่ 4.16 และ 4.17 )
ตารางที่ 4.16 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของความบ่ อยครั้งของกลุ่มตัวอย่ างในการเปิ ดรับข่ าวสาร
จากสื่ อเก่า ในรอบ 1 สั ปดาห์

สื่ อดั้งเดิม
หรือสื่ อเก่าที่
เปิ ดรับ

ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
ทุกวัน

5-6 วัน/
สั ปดาห์

3-4 วัน/
สั ปดาห์

1-2 วัน/
สั ปดาห์

167
(41.8)
วิทยุ
85
(21.3)
นิตยสาร
10
(2.5)
หนังสื อพิมพ์
30
(7.5)
292
เฉลี่ยรวม
(18.25)

41
(10.3)
53
(13.3)
22
(5.5)
32
(8.0)
148
(9.25)

72
(18.0)
64
(16.0)
82
(20.5)
63
(15.8)
281
(17.56)

68
(17.0)
73
(18.3)
139
(34.8)
128
(32.0)
408
(25.50)

โทรทัศน์

ไม่ ได้ ทุก
สั ปดาห์ /
ไม่ ได้ ใช้
เลย
52
(13.0)
125
(31.3)
147
(36.8)
147
(36.8)
471
(29.43)

ˉx
(S.D.)

3.51
(1.487)
2.75
(1.536)
2.02
(1.010)
2.17
(1.222)

แปล
ความหมาย

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อย
100
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ตารางที่ 4.17 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของความบ่ อยครั้งของกลุ่มตัวอย่ างในการเปิ ดรับข่ าวสาร
จากสื่ อใหม่ ในรอบ 1 สั ปดาห์
ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
สื่ อใหม่ ทเี่ ปิ ดรับ

1.Facebook
2.Twitter
3.Instagram
4.Youtube
โปรแกรมสื บค้น
ข้อมูล เช่น
Google, Yahoo,
Bing

อีเมล์ เช่น
Hotmail, Gmail
โปรแกรมการ
สนทนา Line,
Skype
เฉลี่ยรวม

xˉ
แปล
ไม่ ได้ ทุก
(S.D.) ความหมาย
3-4 วัน/ 1-2 วัน/
สั ปดาห์ /
สั ปดาห์ สั ปดาห์
ไม่ ได้ ใช้ เลย
14
9
7
4.71
มากที่สุด
(3.5)
(2.3)
(1.8)
(.788)
46
45
202
2.35
น้อย
(11.5) (11.3)
(50.5)
(1.619)
50
44
69
3.59
มาก
(12.5) (11.0)
(17.3)
(1.552)
64
34
8
4.15
มาก
(16.0)
(8.5)
(2.0)
(1.096)

ทุกวัน

5-6 วัน/
สั ปดาห์

338
(84.5)
84
(21.0)
181
(45.3)
217
(54.3)

32
(8.0)
23
(5.8)
56
(14.0)
77
(19.3)

279
(69.8)

76
(19.0)

29
(7.3)

9
(2.3)

7
(1.8)

4.53
(.861)

มากที่สุด

172
(43.0)

106
(26.5)

59
(14.8)

36
(9.0)

27
(6.8)

3.90
(1.241)

มาก

249
(73.5)

36
(9.0)

23
(5.8)

16
(4.0)

31
(7.8)

4.37
(1.233)

มากที่สุด

1520
(54.27)

406
(14.5)

285
(11.9)

193
(6.79)

149
(12.54)

100
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การเปิ ดรับข่ าวสารเทศกาลดนตรี จากสื่ อต่ างๆ
ความถี่ของกลุ่มตัวอย่างในการการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี จากสื่ อ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารจากสังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 4.56 รองลงมาเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ 3.35 อินเตอร์ เน็ต thaiticketmajor.com 3.20
บู ท ประชาสัม พันธ์ / งาน Event 2.68 โปสเตอร์ , แผ่นปลิ ว 2.67 คลื่ นวิท ยุ cool 93 2.43 รายการ
NineEntertain 2.31 สุ ดท้าย นิตยสาร A Day, happening 2.14 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.18 )
ตารางที่ 4.18 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของการเปิ ดรับข่ าวสารเทศกาลดนตรีจากสื่ อ

สื่ อทีเ่ ปิ ดรับ
รายการNineEntertain
คลื่นวิทยุ cool 93
นิตยสาร A Day,
happening
หนังสื อพิมพ์หน้าบันเทิง
อินเตอร์เน็ต
thaiticketmajor.com/
โปสเตอร์ , แผ่นปลิว
สังคมออนไลน์
facebook, Twitter,
instagram

มาก
ทีส่ ุ ด
20
(5.0)
29
(7.3)
14
(3.5)
22
(5.5)
91
(22.8)
34
(8.5)

ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
49
102
94
(12.3) (25.5) (23.4)
70
72
100
(17.5) (18.0) (25.0)
44
86
98
(11.0) (21.5) (24.5)
47
84
110
(11.8) (21.0) (27.5)
81
111
52
(20.3) (27.8) (13.0)
68
117
92
(17.0) (29.3) (23.0)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
135
(33.8)
129
(32.3)
158
(39.5)
137
(34.3)
65
(16.3)
89
(22.3)

2.31
(1.199)
2.43
(1.296)
2.14
(1.161)
2.27
(1.204)
3.20
(1.362)
2.67
(1.234)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

286
(71.5)

71
(17.8)

6
(1.5)

4.56
(.827)

มาก
ที่สุด

30
(7.5)

7
(1.8)

ˉx
(S.D.)

แปล
ความ
หมาย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
สื่ อทีเ่ ปิ ดรับ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
เพื่อน/ครอบครัว/ญาติ
76
120
115
47
42
(19.0) (30.0) (28.8) (11.8) (10.5)
บูทประชาสัมพันธ์ / งาน
24
78
118
107
73
Event
(6.0) (19.5) (29.5) (26.8) (18.3)
596
628
835
707
862
เฉลี่ยรวม
(16.55) (17.44) (23.19) (19.63) (23.94)

แปล
ความ
หมาย

ˉx
(S.D.)
3.35
(1.215)
2.68
(1.155)

มาก
ปาน
กลาง

100

ความต้ องการเปิ ดรับข่ าวสารการท่องเที่ยวเทศการดนตรีจากสื่ อ
กลุ่ มตัวอย่างมี ความต้องการเปิ ดรั บข่าวสารการท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี จากสื่ อต่างๆ โดย ใน
ตัวเลื อกสื่ อที่ ตอ้ งการเปิ ดรั บกลุ่ มตัวอย่างสามารถเลื อกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนมากมี ความต้องการเปิ ดรั บข่ าวสารการท่ องเที่ ยวเทศกาลดนตรี จากสื่ อ สังคมออนไลน์
facebook, Twitter, instagram ร้อยละ 87.8 รองลงมา สื่ ออินเตอร์ เน็ต /เว็ปไซต์ ร้อยละ 69.3 โทรทัศน์ ร้อย
ละ 47.8 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype ,Whats App ร้อยละ 38.5 วิทยุ ร้อยละ 24.8 เพื่อน/ครอบครัว
ร้อยละ 24.3 โปสเตอร์ , แผ่นปลิ ว ร้ อยละ 18.3 E-mail ร้อยละ 15.0 อื่นๆ เช่ น บูทกิ จกรรม/Event ร้อยละ
11.8 หนังสื อพิมพ์ ร้อยละ 10.3 สุ ดท้าย นิตยสาร ร้อยละ 8.8 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.19 )
ตารางที่ 4.19 จานวนและร้ อยละของความต้ องการเปิ ดรับสื่ อข่ าวสารการท่ องเที่ยวเทศกาลดนตรี
สื่ อ
1. โทรทัศน์
2. วิทยุ
3. นิตยสาร
4. หนังสื อพิมพ์
5. โปสเตอร์ , แผ่นปลิว

จานวน
191
99
35
41
73

ร้ อยละ
47.8
24.8
8.8
10.3
18.3
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
สื่ อ
6. อินเตอร์เน็ต /เว็ปไซต์
7. เพื่อน/ครอบครัว
8. E-mail
9. สังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram
10. โปรแกรมการสนทนา Line, Skype ,Whats App
11. อื่นๆ เช่น บูทกิจกรรม/Event

จานวน
277
97
60
351
154
47

ร้ อยละ
69.3
24.3
15.0
87.8
38.5
11.8

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวแปรพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี โดยการแบ่งคําถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ (1) ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี (2) พฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมในเทศกาลดนตรี (3) วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ปัจจัยประกอบการมีส่วนร่ วมท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
ความถี่ ข องกลุ่ ม ตัวอย่า งด้านปั จจัย ประกอบการมี ส่ วนร่ วมท่อ งเที่ ย วเทศกาลดนตรี ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีส่วนในการตัดสิ นใจเข้าร่ วม มากที่ สุด ได้แก่ รายชื่ อศิลปิ น มีค่าเฉลี่ย (4.67)
วัน/เวลา/สถานที่ (4.47) การรักษาดูแลความปลอดภัย (4.38) แนวดนตรี (ประสบการณ์/เรื่ องราว)
(4.31) การเดินทางคมนาคม (4.20)
ถัดมาประเด็นปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมระดับ มาก ได้แก่ การเดินทางคมนาคม (4.20 )
ราคาบัตร (4.19) บุคคลที่ไปด้วย (4.15) สิ ทธิ พิเศษ/ส่ วนลด (Promotion) (4.15) สาธารณู ปโภค/สิ่ ง
อํานวยความสะดวก (4.15) การประสัมพันธ์ (4.04) เทศกาล/ฤดูกาล (3.88) ฉาก/แสง/สี /เสี ยง (3.80)
ช่องทางการซื้ อบัตร (3.74) . ธีมงาน (3.69)
สุ ดท้ายประเด็นปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมระดับ ปานกลาง ได้แก่ บริ ษทั ทีมผูจ้ ดั งาน (3.31)
(ดังตารางที่ 4.20)
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ตารางที่ 4.20 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของปัจจัยประกอบการมีส่วนร่ วมท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี

ปัจจัย

ระดับความถี่
จํานวน (ร้อยละ)

ˉx
(S.D.)

แปลความ
หมาย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. ราคาบัตร

172
(43.0)

151
(37.8)

66
(16.5)

5
(1.3)

6
(1.5)

4.19
(.862)

มาก

2. ช่องทางการซื้ อ
บัตร

72
(18.0)

191
(47.8)

108
(27.0)

21
(5.3)

8
(2.0)

3.74
(.881)

มาก

3. การประสัมพันธ์

131
(32.8)

169
(42.3)

89
(22.3)

7
(1.8)

4
(1.0)

4.04
(.843)

มาก

4. สิ ทธิ พิเศษ/ส่ วนลด
(Promotion)

169
(42.3)

148
(37.0)

61
(15.3)

18
(4.5)

4
(1.0)

4.15
(.908)

มาก

5. รายชื่อศิลปิ น

290
(72.5)

91
(22.8)

17
(4.3)

1
(0.3)

1
(0.3)

4.67
(.593)

มาก
ที่สุด

6. การเดินทาง
คมนาคม

153
(38.3)

181
(45.3)

59
(14.8)

6
(1.5)

1
(0.3)

4.20
(.758)

มาก

7. ธีมงาน

92
(23.0)

133
(33.3)

140
(35.0)

30
(7.5)

5
(1.3)

3.69
(.949)

มาก

8. ฉาก/แสง/สี /เสี ยง

97
(24.3)

144
(36.0)

143
(35.8)

15
(3.8)

1
(0.3)

3.80
(.858)

มาก

9. บุคคลที่ไปด้วย

171
(42.8)

149
(37.3)

60
(15.0)

10
(2.5)

10
(2.5)

4.15
(.939)

มาก

10. วัน/เวลา /สถานที่
จัดงาน

223
(55.8)

145
(36.3)

29
(7.3)

2
(0.5)

1
(0.3)

4.47
(.675)

มาก
ที่สุด

84
ตารางที่ 4.20 (ต่อ)

ปัจจัย
11. บริ ษทั ทีมผูจ้ ดั
งาน
12. เทศกาล/ฤดูกาล
13. แนวดนตรี
(ประสบการณ์/
เรื่ องราว)
14. สาธารณูปโภค/
สิ่ งอํานวยความ
สะดวก
15. การรักษาดูแล
ความปลอดภัย

ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

117
(29.3)

156
(39.0)

52
(13.0)

114
(28.5)

164
(41.0)

91
(22.8)

193
(48.3)

148
(37.0)

148
(37.0)
210
(52.5)

มาก
ทีส่ ุ ด
52
(13.0)

ˉx
(S.D.)

แปลความ
หมาย

23
(5.8)

3.31
(1.04)

ปาน
กลาง

22
(5.5)

9
(2.3)

3.88
(.961)

มาก

49
(12.3)

9
(2.3)

1
(0.3)

4.31
(.790)

มาก
ที่สุด

180
(45.0)

59
(14.8)

12
(3.0)

1
(0.3)

4.15
(.798)

มาก

139
(34.8)

44
(11.0)

6
(1.5)

1
(0.3)

4.38
(.759)

มาก
ที่สุด

พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี
ความถี่ของกลุ่มตัวอย่างด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่ามีมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี ระดับ มาก ได้แก่ ร่ วมสร้างทะเลดาว (จากแสง
แฟรชมือถือ) 3.58ร่ วมทํากิจกรรมเก็บขยะภายในงาน3.50 ร่ วมแต่งกายตามธี มของงาน/ แฟนซี 3.48
ร่ วมโวลต์การประกวดและกิจกรรมภายในงาน (เพื่อลุน้ รางวัล) 3.22 ร่ วมกิจกรรมworkshop ประดิษฐ์
สิ่ งของ 3.15
ถัดมา พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่ามีมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี ระดับ ปานกลาง ได้แก่ ร่ วมทําเวฟ
(คลื่นมนุษย์) 3.34 ร้องเต้นเลียนแบบบุคคลที่ฉนั ชื่นชอบ 3.32 ร่ วมสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ 3.12
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ร่ วมกันกางเต้นนอนภายในงาน 3.09 ร่ วมทํา Tattoo paint 3.07 ร่ วมปล่อยโคมลอย/ ชมพลุไฟ3.04
(ดังตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี

พฤติกรรมการมีส่วนร่ วม

ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)

xˉ

แปล
ความ
หมาย

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

(S.D.)

1. ร่ วมแต่งกายตามธี มของ
งาน/ แฟนซี

63
(15.8)

132
154
(33.0) (38.5)

36
(9.0)

15
(3.8)

3.48
(.986)

มาก

2. ร่ วมทํา Tattoo paint

45
(11.3)

104
133
70
(26.0) (33.3) (17.5)

48
(12.0)

3.07
(1.168)

ปาน
กลาง

3. ร่ วมทําเวฟ (คลื่นมนุษย์)

59
(14.8)

118
144
59
(29.5) (36.0) (14.8)

20
(5.0)

3.34
(1.057)

ปาน
กลาง

4. ร่ วมสร้างทะเลดาว (จาก
แสงแฟรชมือถือ)

89
(22.3)

127
125
43
(31.8) (31.3) (10.8)

16
(4.0)

3.58
(1.071)

มาก

5. ร่ วมสร้างสรรค์
เมนูอาหารใหม่ๆ

48
(12.0)

100
145
66
(25.0) (36.3) (16.5)

41
(10.3)

3.12
(1.137)

ปาน
กลาง

6. ร่ วมกันกางเต้นนอน
ภายในงาน

54
(13.5)

102
127
60
(25.5) (31.8) (15.0)

57
(14.3)

3.09
(1.229)

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)

พฤติกรรมการมีส่วนร่ วม

ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
112
132
57
31
(28.0) (33.0) (14.3) (7.8)

(S.D.)

แปล
ความ
หมาย

3.32
(1.145)

ปาน
กลาง

xˉ

7. ร้องเต้นเลียนแบบบุคคล
ที่ฉนั ชื่นชอบ

มาก
ทีส่ ุ ด
68
(17.0)

8. ร่ วมปล่อยโคมลอย/ ชม
พลุไฟ

52
(13.0)

97
132
55
(24.3) (33.0) (13.8)

64
(16.0)

3.04
(1.242)

ปาน
กลาง

9. ร่ วมทํากิจกรรมเก็บขยะ
ภายในงาน

81
(20.3)

136
112
43
(34.0) (28.0) (10.8)

28
(7.0)

3.50
(1.137)

มาก

10. ร่ วมกิจกรรมworkshop
ประดิษฐ์สิ่งของ

51
(12.8)

117
118
68
(29.3) (29.5) (17.0)

46
(11.5)

3.15
(1.189)

มาก

11. ร่ วมโหวตการประกวด
และกิจกรรมภายในงาน
(เพื่อลุน้ รางวัล)

63
(15.8)

104
135
54
(26.0) (33.8) (13.5)

44
(11.0)

3.22
(1.192)

มาก

ความบ่ อยครั้งในการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี โดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี
ในระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี 1-2 ครั้ง
ร้อยละ 59.3 รองลงมา 3-4 ครั้ง ร้อยละ 25.0 มากกว่า 6 ครั้ง ร้อยละ 9.3 และ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 6.5
ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.22)
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ตารางที่ 4.22 จานวนและร้ อยละของความบ่ อยครั้งในการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี โดยเฉลีย่ ใน
ระยะเวลา 1 ปี
ความบ่ อยครั้ง/1ปี
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
มากกว่า 6 ครั้ง

จานวน
237
100
26
37

ร้ อยละ
59.3
25.0
6.5
9.3

ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวในการเดินทางท่องเทีย่ วงานเทศกาลดนตรี *ใน 1 งาน ต่ อครั้ง
กลุ่มตัวอย่างที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี 3,000 – 5,000 บาท มี
จํานวนมากที่สุด คือ ร้อยละ 52.5 รองลงมา ตํ่ากว่า 3,000 บาท ร้อยละ 26.8 ค่าใช้จ่าย 5,001 – 8,000
บาท ร้อยละ 11.5 ค่าใช้จ่าย 8,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 5.0 และค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ
3.5 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.23 จานวนและร้ อยละของค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวในการเดินทางท่องเทีย่ วงานเทศกาลดนตรี
ค่ าใช้ จ่าย

จานวน

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 3,000 บาท

107

26.8

3,000 – 5,000 บาท

210

52.5

5,001 – 8,000 บาท

46

11.5

8,001 – 10,000 บาท

20

5.0

มากกว่า 10,000 บาท

14

3.5

88
พาหนะทีใ่ ช้ ในการเดินทางท่ องเทีย่ วงานเทศกาลดนตรี
กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี โดย รถยนต์ส่วนตัว มากที่สุด คือ คิดเป็ นร้อย
ละ 62.8 รองลงมา รถโดยสารสาธารณะ (รถไฟ/รถทัวร์ /รถตู)้ ร้อยละ 19.8 รถยนต์ ญาติ/เพื่อน ร้อยละ
15.5 และ รถรับจ้างเหมา ร้อยละ 1.8 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.24)
ตารางที่ 4.24 จานวนและร้ อยละของพาหนะทีใ่ ช้ ในการเดินทางท่องเทีย่ วงานเทศกาลดนตรี
พาหนะทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
รถยนต์ ญาติ/เพื่อน
รถรับจ้างเหมา
รถโดยสารสาธารณะ
(รถไฟ/รถทัวร์/รถตู)้

จานวน
251
62
7

ร้ อยละ
62.8
15.5
1.8

79

19.8

บุคคลทีร่ ่ วมในการเดินทางท่ องเทีย่ วงานเทศกาลดนตรี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี กบั เพื่อนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
79.5 รองลงมา สามี/ภรรยา (แฟน) ร้อยละ 40.0 ครอบครัว /ญาติ ร้อยละ 25.8 คนเดียว ร้อยละ 15.3 คน
แปลกหน้า ร้อยละ 5.8 และอื่นๆ ร้อยละ 0.5 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.25)
ตารางที่ 4.25 จานวนและร้ อยละของบุคคลที่ร่วมในการเดินทางท่ องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
บุคคลทีร่ ่ วมในการเดินทาง
คนเดียว
เพื่อน
ครอบครัว /ญาติ
สามี/ภรรยา (แฟน)
คนแปลกหน้า
อื่นๆ

จานวน
61
318
103
160
23
2

ร้ อยละ
15.3
79.5
25.8
40.0
5.8
0.5
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จานวนผู้ร่วมเดินทางท่ องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทาง 2-3 คน มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 47.8 รองลงมา 4-5 คน ร้อย
ละ 30.5 มากกว่า 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 17.0และ 1 คน ร้อยละ 4.8 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.26)
ตารางที่ 4.26 จานวนและร้ อยละของจานวนผู้ร่วมเดินทางท่ องเทีย่ วงานเทศกาลดนตรี
จํานวนผูร้ ่ วมเดินทาง
1 คน
2-3 คน
4-5 คน
มากกว่า 5 คนขึ้นไป

จํานวน
19
191
122
68

ร้อยละ
4.8
47.8
30.5
17.0

กิจกรรมทีช่ ื่นชอบในงานเทศกาลดนตรี
กลุ่มตัวอย่างชื่ อชอบกิจกรรม ฟังดนตรี แบบสดๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.3 รองลงมา ได้เจอ
ศิลปิ นที่ชื่นชอบ ร้อยละ 27.0 พักผ่อนในบรรยากาศใหม่ๆ ร้อยละ 15.0 พบเจอคนใหม่ๆ ร้อยละ 4.0 อิ่ม
อร่ อยไปกับอาหารหลากลาย ร้อยละ 2.5 และworkshop ต่างๆ ร้อยละ 1.3 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.27)
ตารางที่ 4.27 จานวนและร้ อยละของกิจกรรมทีช่ ื่นชอบในงานเทศกาลดนตรี
กิจกรรมทีช่ ื่นชอบ
ฟังดนตรี แบบสดๆ
ได้เจอศิลปิ นที่ชื่นชอบ
พบเจอคนใหม่ๆ
พักผ่อนในบรรยากาศใหม่ๆ
อิ่มอร่ อยไปกับอาหารหลากลาย
workshop ต่างๆ

จานวน
201
108
16
60
10
5

ร้ อยละ
50.3
27.0
4.0
15.0
2.5
1.3
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ประเภทพืน้ ทีใ่ นการจัดงานเทศกาลดนตรีที่ท่านชื่นชอบ
กลุ่มตัวอย่างชอบการจัดงานที่ ทะเล มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.0 รองลงมา ภูเขา/ป่ า ร้อยละ
31.8 ใจกลางเมือง ร้อยละ 19.8 สถานที่ประวัติศาสตร์ ร้อยละ 6.3 และอื่นๆ ได้แก่ สวนสาธารณะ
สยามกีฬา ร้อยละ 1.0ตามลําดับ (ดังตารางที่ 28)
ตารางที่ 4.28 จานวนและร้ อยละของประเภทพืน้ ทีใ่ นการจัดงานเทศกาลดนตรีที่นักท่ องเทีย่ วชื่ นชอบ
ประเภทพืน้ ทีใ่ นการจัดงาน
ใจกลางเมือง
ทะเล
ภูเขา/ป่ า
สถานที่ประวัติศาสตร์
อื่นๆ

จานวน
79
164
127
25
4

ร้ อยละ
19.8
41.0
31.8
6.3
1.0

วัตถุประสงค์ ในการเดินทางท่ องเทีย่ วงานเทศกาลดนตรี
กลุ่มตัวอย่างมีวตั ถุ ประสงค์ในการเดิ นทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี เพื่อต้องการฟั งดนตรี
มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง 4.35 เพื่อแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ 4.00 เพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 3.85 เพื่อให้กาํ ลังใจศิลปิ นที่ชื่นชอบ 3.82 เพื่อความ
สนใจพิเศษ (การท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ /สุ ขภาพจิต/ศิลปวัฒนธรรม/การศึกษา) 3.78 และสุ ดท้ายเพื่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลรอบข้าง 3.73 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.29)
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ตารางที่ 4.29 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของวัตถุประสงค์ ในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี

190
(47.5)
106
(26.5)
217
(54.3)
124
(31.0)
110
(27.5)
90
(22.5)

ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
165
40
5
(41.3) (10.0) (1.3)
202
78
13
(50.5) (19.5) (3.3)
157
26
0
(39.3) (6.5) (0.00)
132
104
27
(33.0) (26.0) (6.8)
164
92
22
(41.0) (23.0) (5.5)
155
116
33
(38.8) (29.0) (8.3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0
(0.00)
1
(0.3)
0
(0.00)
13
(3.3)
12
(3.0)
6
(1.5)

91
(22.8)

170
(42.5)

8
(2.0)

วัตถุประสงค์
มากทีส่ ุ ด
1. เพื่อสนองความ
ต้องการของตัวเอง
2. เพื่อแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ
3. เพื่อต้องการฟัง
ดนตรี
4. เพื่อให้กาํ ลังใจ
ศิลปิ นที่ชื่นชอบ
5. เพื่อการท่องเที่ยว
ในแหล่งธรรมชาติ
6. เพื่อความสัมพันธ์อนั
ดีกบั บุคคลรอบข้าง
7. เพื่อความสนใจ
พิเศษ (เชิงสร้างสรรค์
/สุ ขภาพจิต/การศึกษา/
ศิลปวัฒนธรรม)

106
(26.5)

25
(6.3)

ˉx
(S.D.)
4.35
(.710)
4.00
(.784)
4.48
(.617)
3.82
(1.05)
3.85
(.987)
3.73
(.952)
3.78
(.936)

แปล
ความ
หมาย
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก

มาก

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรการใช้ ประโยชน์ จากการท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
การใช้ ประโยชน์ จากการท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี เพื่อความ
บันเทิง สนุกสนาน มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาเพื่อความเพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อนใจ 4.53
เพื่อหลีกหนีความวุน่ วายหรื อปั ญหาจากการทํางาน 4.14 เพื่อเสริ มความคิดเห็นสร้างแรงบันดาลใจ 4.10
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เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรมเพิ่มขึ้น 3.92 เพื่อพูดคุย/สนทนา 3.69 เพื่อ
ต้องการรับรู้เหตุการณ์ รอบตัว 3.67 และสุ ดท้ายเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมและรู ้ เท่าทันสังคม 3.63
ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4.30 )
ตารางที่ 4.30 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของ การใช้ ประโยชน์ จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี

การใช้ ประโยชน์
1. เพื่อความเพลิดเพลิน
และพักผ่อนหย่อนใจ
2. เพื่อต้องการรับรู้
เหตุการณ์รอบตัว
3. เพื่อพูดคุย/สนทนา
4. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี
และการมีส่วนร่ วมในการ
ทํากิจกรรมเพิม่ ขึ้น
5. เพื่อเสริ มความคิด
เห็นสร้างแรงบันดาลใจ
6. เพื่อความบันเทิง
สนุกสนาน
7. เพื่อหลีกหนีความ
วุน่ วายหรื อปั ญหาจาก
การทํางาน
8. เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สังคมและรู ้เท่าทันสังคม

ระดับความถี่
จานวน (ร้ อยละ)
ปาน
น้ อย
กลาง
14
0
(3.5)
(0.0)
128
29
(32.0) (7.3)
130
23
(32.5) (5.8)

มาก
ทีส่ ุ ด
231
(57.8)
79
(19.8)
72
(18.0)

153
(38.3)
156
(39.0)
168
(42.0)

113
(28.3)

175
(43.8)

87
(21.8)

126
(31.6)
242
(60.5)

202
(50.5)
142
(35.5)

169
(42.3)
79
(19.8)

ˉx
(S.D.)

แปล
ความ
หมาย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
2
(0.5)
8
(2.0)
7
(1.8)

4.53
(0.617)
3.67
(0.939)
3.69
(0.893)

18
(4.5)

7
(1.8)

3.92
(0.913)

61
(15.3)
13
(3.3)

9
(2.3)
2
(0.5)

2
(0.5)
1
(0.3)

4.10
(0.770)
4.55
(0.611)

143
(35.8)

71
(17.8)

10
(2.5)

7
(1.8)

4.14
(0.916)

มาก

158
(39.5)

113
(28.3)

36
(9.0)

14
(3.5)

3.63
(1.010)

มาก

มาก

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
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ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชี วิตกับการเปิ ดรั บข่ าวสาร
เทศกาลดนตรี
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกับการเปิ ดรับข่าวสารเทศกาล
ดนตรี ในแต่ละขั้นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 พบเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก
กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ /บุกเบิกค้นหา กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ กลุ่ม
พอใจในตนเองกับสื่ อเก่า กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิงกลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ /บุกเบิกกับสื่ อใหม่ กลุ่มความคิด
สมัยใหม่ กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรี ยนรู ้ คู่กระแส กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ /บุกเบิก
ค้นหา กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์กบั สื่ อเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่า กับ
การเปิ ดรับข่าวสารกลุ่มนักกิจกรรมบันเทิงกับสื่ อเก่า กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส กลุ่มใช้เวลา
ว่าให้เป็ นประโยชน์ กลุ่ ม พอใจในตนเองกับสื่ อใหม่ กลุ่ มพอใจในตนเองกลุ่ ม ความคิ ดสมัย ใหม่ มี
ความสัมพันธ์กบั สื่ อเทศกาลดนตรี อยูใ่ นระดับตํ่ามา ยกเว้นคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส
กลุ่มความคิดสมัยใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กบั สื่ อเก่านั้นอย่างมีนยั ทางสถิติ (ดังตาราง 4.31)
ตารางที่ 4.31 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชี วติ กับการเปิ ดรับข่ าวสาร
เทศกาลดนตรี

รู ปแบบการดาเนินชี วติ
กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง
กลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์
นิยม
กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส
กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ /บุกเบิก
ค้นหา

สื่ อเก่า
.098*
(.050)
.234**
(.000)
.022
(.664)
.188**
(.000)

ค่ าสหสั มพันธ์ กบั การเปิ ดรับข่ าวสาร (P)
สื่ อเทศกาล
ระดับ สื่ อใหม่ ระดับ
ดนตรี
.328**
.396**
ตํ่ามาก
ตํ่า
(.000)
(.000)
.155*
.308**
ตํ่า
ตํ่ามาก
(.021)
(.000)
ไม่มีความ .195**
.231**
ตํ่ามาก
สัมพันธ์ (.000)
(.000)
.255**
.378**
ตํ่า
ตํ่า
(.000)
(.000)

ระดับ
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)

รู ปแบบการดาเนินชี วติ
กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็ น
ประโยชน์
กลุ่มพอใจในตนเอง
กลุ่มความคิดสมัยใหม่

สื่ อเก่า
.217**
(.000)
.237**
(.000)
.019
(.703)

ค่ าสหสั มพันธ์ กบั การเปิ ดรับข่ าวสาร (P)
สื่ อ
ระดับ สื่ อใหม่ ระดับ เทศกาล ระดับ
ดนตรี
.147**
.382**
ตํ่า
ตํ่ามาก
ตํ่า
(.003)
(.000)
.031
.199**
ตํ่า
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
(.000)
(.000)
ไม่มี
.178**
.091
ความ
ตํ่า
ตํ่ามาก
(.539)
(.070)
สัมพันธ์

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ: **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบการดาเนินชี วติ กับพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี กบั พฤติกรรมการ
ท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี ในแต่ละขั้นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 พบเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก
กลุ่ มรั กเมืองไทยกับปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมเป็ นความสัมพันธ์ ระดับ ปานกลาง ถัดมา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอีก 13 คู่น้ นั เป็ นความสัมพันธ์ ในระดับตํ่า และกลุ่ มนักกิ จกรรมบันเทิงกับ
ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมและวัตถุประสงค์ กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็ นประโยชน์
กลุ่มพอใจในตนเองกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มความคิดสมัยใหม่กบั ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วม อยูใ่ น
ระดับ ตํ่า มาก ยกเว้น คู่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ความคิ ด สมัย ใหม่ ก ั บ วัต ถุ ป ระสงค์ น้ ั น ไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ทางสถิติ (ดังตารางที่ 4.32)

95
ตารางที่ 4.32 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี

รู ปแบบการดาเนินชี วติ
กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง
กลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์
นิยม
กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส
กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ /
บุกเบิกค้นหา
กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็ น
ประโยชน์
กลุ่มพอใจในตนเอง
กลุ่มความคิดสมัยใหม่

ปัจจัย
ประกอบการ
มีส่วนร่ วม
.194**
(.000)
.410**
(.000)
.224**
(.000)
.252**
(.000)
.225**
(.000)
.263**
(.000)
.100*
(.046)

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ: **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค่ าสหสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ (P)
พฤติกรรม
วัตถุ
ระดับ การมีส่วน ระดับ
ประสงค์
ร่ วม
.396**
.127*
ตํ่ามาก
ตํ่า
(.000)
(.011)
ปาน
.302**
.257**
ตํ่า
กลาง
(.000)
(.000)
.308**
.211**
ตํ่า
ตํ่า
(.000)
(.000)
.404**
.177**
ตํ่า
ตํ่า
(.000)
(.000)
.322**
.155**
ตํ่า
ตํ่า
(.000)
(.002)
.190**
.273**
ตํ่า
ตํ่า
(.000)
(.000)
ตํ่ามาก

.130**
(.009)

ตํ่า

.606
(.234)

ระดับ
ตํ่ามาก
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ไม่มี
ความ
สัมพันธ์
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ตอนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับข่ าวสารเทศกาลดนตรีกบั พฤติกรรม
การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี กบั พฤติกรรมการ
ท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี ในแต่ละขั้นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก
การเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี ใน
ระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .480 รองลงมาคู่ที่มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า ได้แก่ การ
เปิ ดรั บสื่ อเก่ ากับปั จจัยประกอบการมี ส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี และพฤติ กรรมการมี ส่วนร่ วมเทศกาล
ดนตรี ถัด มาการเปิ ดรั บ สื่ อใหม่ ก ับ พฤติ ก รรมการมี ส่ วนร่ วมเทศกาลดนตรี สื่ อ เทศกาลดนตรี ก ับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อใหม่กบั วัตถุประสงค์
การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี การเปิ ดรับสื่ อใหม่กบั ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมและวัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี สุ ดท้ายสื่ อเทศกาลดนตรี กบั วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี อยู่ใน
ระดับตํ่ามาก ตามลําดับ(ดังตารางที่ 4.33)
ตารางที่ 4.33 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อกับพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ค่ าสหสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยว (P)
การเปิ ดรับ
ข่ าวสาร
สื่ อเก่า
สื่ อใหม่
สื่ อเทศกาล
ดนตรี

ปัจจัย
ประกอบการ ระดับ
มีส่วนร่ วม
.294**
ตํ่า
(.000)
.187**
ตํ่ามาก
(.000)
.370**
ตํ่า
(.000)

พฤติกรรมการ
ระดับ
มีส่วนร่ วม

หมายเหตุ: **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.266**
(.000)
.318**
(.000)
.480**
(.000)

ตํ่า
ตํ่า
ปาน
กลาง

วัตถุประสงค์
.127**
(.011)
.096
(.054)
.163**
(.001)

ระดับ
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
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ตอนที่ 10 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรีกบั
การใช้ ประโยชน์ จากการท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี กบั การใช้
ประโยชน์ในแต่ละขั้นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 พบเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด คือ ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .473 พฤติกรรม
การมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .497 วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเทศกาล
ดนตรี มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ที่ .463 (ดังตารางที่ 34)
ตารางที่ 4.34 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
กับการใช้ ประโยชน์
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
หมายเหตุ: **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค่าสหสัมพันธ์กบั การ
ใช้ประโยชน์
.473**
.497**
.463**

P

ระดับ

.000
.000
.000

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ในบริ บทเทศกาลดนตรี ” มีวตั ถุประสงค์
ในการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
2. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการดํา เนิ นชี วิ ตกับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสารงาน
เทศกาลดนตรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี กบั การใช้
ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อการศึกษารู ปแบบการ
ดําเนินชีวติ การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์กบั การใช้ประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย :ในบริ บทเทศกาลดนตรี โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางไปท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ที่จดั ขึ้นในประเทศไทย จํานวน 400 คน มีอายุระหว่าง 15-59 ปี ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ ค
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่ ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เลือกศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าร่ วมงาน
เทศกาลดนตรี ที่จดั ขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อทําการวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิ บายเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต (กิ จ กรรม ความสนใจ ความคิ ด เห็ น ) การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
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พฤติกรรมการและการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย จากนั้นทําการ
วิเคราะห์ค่าสถิติปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ถัดจากนั้นจึงวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่า
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต การเปิ ดรั บ ข่ า วสารงานเทศกาลดนตรี ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ มีจาํ นวน 400 คน โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มากกว่า ครึ่ งมี อายุระหว่า ง 20-29 ปี รองลงมาคื อกลุ่ ม อายุ 30-39 ปี ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม เริ่ ม ต้นวัย
ทํางาน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,000 –
20,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด
5.1.2 การทากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้านกิจกรรมนั้น พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าทําเป็ นประจํา ได้แก่
รับประทานอาหารนอกบ้านในร้านบรรยากาศดีๆ รองลงมา รองลงมา ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยว
(ค่าเฉลี่ย 3.58 ) ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศในวันหยุด(ค่าเฉลี่ ย 3.57) ร่ วมงานสังสรรค์
และงานรื่ นเริ งตามเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.51 ) ชมคอนเสิ ร์ตหรื อละครเวทีที่สนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.48)
ส่ วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทํา บ้างบางครั้ง คือ ทํากิจกรรมใหม่ๆที่ตื่นเต้นท้าทาย (ค่าเฉลี่ย
3.19 ) ทํางานศิ ลปะหรื องานฝี มือ เป็ นงานอดิ เรกเมื่ อว่างจากงานประจํา (ค่าเฉลี่ ย 2.90 ) ทํางาน
ล่วงเวลาช่วงเย็นหรื อวันหยุด (OT) เป็ นประจํา (ค่าเฉลี่ย 2.66 ) เป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการ
กุศล (ค่าเฉลี่ย 2.62 ) เป็ นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทําเป็ นประจํา
5.1.3 ความสนใจของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ ตวั แปรด้านความสนใจ พบว่า กลุ่ มตัวย่างให้ความสนใจ มากที่สุด คื อ
เรื่ อง การให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ ย 4.64 ) การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ย 4.25)
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ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมาก ฉันอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นเต้น
ท้า ทาย (ค่ า เฉลี่ ย 4.13) ฉันสนใจการท่ องเที่ ย วตามรี วิวที่ พบเห็ น (ค่า เฉลี่ ย 4.09 ) ฉันสนใจชม
นิ ทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.04) การเดินทางรอบโลกเป็ นหนึ่งในความใฝ่ ฝันของ
ฉัน(ค่าเฉลี่ ย 3.97) ฉันสนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ ย 3.94) ฉัน
สนใจการช่วยเหลืองานในชุ มชน อาสาสมัคร หรื อองค์กรการกุศล (ค่าเฉลี่ย 3.92) ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจ ปานกลาง ฉันชอบการปาร์ ต้ ี สังสรรค์กบั คนหมู่มาก (ค่าเฉลี่ย 3.77)
5.1.4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ดา้ นความคิดเห็ นพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและให้ความสําคัญ
มากที่สุด คือ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทัว่ โลกได้ (ค่าเฉลี่ย 4.62 )
รองลงมา คือ ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็ นเรื่ องที่ควรช่ วยกันอนุ รักษ์ (ค่าเฉลี่ ย 4.50 ) ถัดมา คื อ การได้
ท่องเที่ ยวทําให้ฉันมี มุมมองใหม่ๆและมี ความคิดสร้ างสรรค์(ค่าเฉลี่ ย 4.42 ) การได้มีส่วนร่ วมใน
แหล่งท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.32) สื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อ
การตัดสิ นท่ องเที่ ยว (ค่ าเฉลี่ ย 4.31) การท่ องเที่ ยวเทศกาลดนตรี ช่ วยสร้ างรายได้ให้คนท้องถิ่ น
(ค่าเฉลี่ย 4.24)
ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก คือ มีความสุ ขและพอใจกับชี วิตที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้
(ค่าเฉลี่ ย 4.19) การเลี ยนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่ เรื่ องเสี ยหาย (ค่าเฉลี่ ย 3.74) คนไทยควร
เที่ยวเมืองไทยให้ทวั่ เสี ยก่อนที่จะคิดไปเที่ยวเมืองนอก (ค่าเฉลี่ย 3.67 ) รู ปแบบการดําเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
5.1.5 รู ปแบบการดาเนินชี วติ ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
เมื่อนํากลุ่มกิ จกรรม กลุ่มความสนใจ กลุ่มความคิดเห็ น ซึ่ งได้จากการวิเคราะห์ตวั แปรขั้น
แรกมาวิเคราะห์ปัจจัยในขั้นที่สองนั้น พบว่า สามารถจัดกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ 7 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง
คนกลุ่มนี้ไม่ชอบอยูเ่ ฉยชอบออกเดินทางทํากิจกรรมกับคนหมู่มากสนใจในความบันเทิง
เปิ ดรับสื่ อบันเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาลและการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ๆ ที่ตื่นเต้นท้าทาย
รวมทั้งการสังสรรค์กบั คนหมู่มาก
กลุ่มที่ 2 กลุ่มรักเมืองไทย
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คนกลุ่มนี้ ชอบท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เพราะจะช่วยสร้างรายได้ให้กบั คนท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวทําให้มีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยสื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ น
ท่องเที่ยว และยังชอบท่องเที่ยวในประเทศ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส
คนกลุ่มนี้มีความสนใจการท่องเที่ยวตามรี ววิ ที่พบเห็นตามการรี ววิ ในสื่ อออนไลน์ ให้ความ
สนใจเรื่ องราววงการบันเทิ งทั้ง ไทยและต่ างประเทศ และยัง มี ค วามฝั นในว่า อยากเดิ นทางการ
ท่องเที่ยวรอบโลก
กลุ่มที่ 4 กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่
คนกลุ่มนี้ ชื่นชอบทํากิจกรรมใหม่ๆที่มีความตื่นเต้นท้าทายกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในช่ วงวันหยุดพักผ่อนเพื่อแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ กลุ่มตัวอย่างยังชื่ นชอบ
การรับประทานอาหารนอกบ้านโดยเลื อกจากร้ านที่มีบรรยากาศดีๆ และคอยติดตามข่าวสารการ
ท่องเที่ยวเป็ นประจํา
กลุ่มที่ 5 กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็ นประโยชน์
คนกลุ่มนี้ จะขยันทํางานล่วงเวลาช่วงเย็นหรื อวันหยุด (OT) เป็ นประจํา และใช้เวลาว่างให้
เกิ ดประโยชน์ด้วยการทํางานศิ ลปะหรื องานฝี มื อ เป็ นงานอดิ เรก ทั้งยังเป็ นอาสาสมัครช่ วยงาน
องค์กรการกุศล เพื่อช่ วยเหลื อสังคมและยังมีความสนใจชมนิ ทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตวั เองในการสร้างสรรค์ของตัวเอง
กลุ่มที่ 6 กลุ่มพอใจในตนเอง
คนกลุ่ ม นี้ ใ ห้ค วามสํ า คัญ กับ ตนเองและความรั ก ความอบอุ่ นในครอบครั ว เน้นการทํา
กิ จกรรมกับครอบครัว และมองว่าได้มีส่วนร่ วมในการท่องเที่ ยวสร้ างประสบการณ์ และสามารถ
กระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้กบั ตนเองและครอบครัวหรื อสมาชิกในกลุ่มได้
กลุ่มที่ 7 กลุ่มความคิดสมัยใหม่
คนกลุ่มนี้กลุ่มตัวอย่างประเภทนี้มองว่าการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย
เป็ นเรื่ องปกติข้ ึนอยูก่ บั เรื่ องที่เลียนแบบว่าเป็ นเรื่ องอะไรสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่านัน่ เป็ นสิ่ งที่
ถูกต้อง หรื อไม่ถูกต้อง
5.1.6 การเปิ ดรับข่ าวสารเทศกาลดนตรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเก่ าและสื่ อใหม่ในรอบ 1 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า
กลุ่ มตัวอย่า งเปิ ดรั บสื่ อใหม่ ที่มากที่ สุดได้แก่ Facebook มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.71 รองลงมา
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โปรแกรมสื บค้นข้อมูล เช่นGoogle, Yahoo, Bing 4.53 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype 4.37
Youtube Youtube อีเมล์ เช่น Hotmail, Gmail 3.90 Instagram 3.59 Twitter 2.35 ถัดมา คือ สื่ อเก่า
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร 2.02 ตามลําดับ
การเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี ของกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า สื่ อที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมาก
ที่สุดได้แก่ สื่ อสังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram ถัดมาเป็ นสื่ อบุคคลเพื่อน/ครอบครัว/
ญาติ สื่ ออินเตอร์ เน็ต thaiticketmajor.com สื่ อบูทประชาสัมพันธ์ / งาน Event สื่ อโปสเตอร์ , แผ่น
ปลิว ตามลําดับ และสื่ อที่กลุ่มเปิ ดรับน้อยที่สุดได้แก่ สื่ อนิตยสาร A Day, happening
กลุ่ มตัวอย่างมี ความต้องการเปิ ดรั บข่าวสารการท่องเที่ ยวเทศการดนตรี จากสื่ อต่อไปนี้
ได้แก่สื่อสังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram มากที่สุด รองลงมา สื่ ออินเตอร์ เน็ต /เว็ป
ไซต์ โทรทัศน์ โปรแกรมการสนทนา Line, Skype ,Whats App วิทยุ เพื่อน/ครอบครัว โปสเตอร์ ,
แผ่นปลิ ว ร้ อยละ 18.3 E-mail อื่นๆ เช่ น บูทกิ จกรรม/Event หนังสื อพิมพ์ สุ ดท้าย นิ ตยสาร
ตามลําดับ
5.1.7 พฤติกรรมการท่ องเทีย่ วเทศกาลดนตรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยว ออกเป็ น 3 ด้านคือ
5.1.7.1 ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
ปั จจัยที่ มี ส่วนในการตัดสิ นใจเข้าร่ วม มากที่ สุด ได้แก่ รายชื่ อศิ ล ปิ น วัน/เวลา/
สถานที่ การรักษาดูแลความปลอดภัย แนวดนตรี (ประสบการณ์/เรื่ องราว) การเดินทางคมนาคม ถัด
มาประเด็นปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมระดับ มาก ได้แก่ การเดินทางคมนาคม ราคาบัตร บุคคลที่
ไปด้วย สิ ทธิ พิเศษ/ส่ วนลด (Promotion) สาธารณู ปโภค/สิ่ งอํานวยความสะดวก การประสัมพันธ์
เทศกาล/ฤดูกาล ฉาก/แสง/สี /เสี ยง ช่องทางการซื้ อบัตร ธี มงาน สุ ดท้ายประเด็นปั จจัยประกอบการมี
ส่ วนร่ วมระดับ ปานกลาง ได้แก่ บริ ษทั ทีมผูจ้ ดั งาน
5.1.7.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ร่ วมสร้างทะเล
ดาว (จากแสงแฟรชมือถือ) ร่ วมทํากิจกรรมเก็บขยะภายในงาน ร่ วมแต่งกายตามธี มของงาน/ แฟนซี
ร่ วมโวลต์การประกวดและกิจกรรมภายในงาน (เพื่อลุน้ รางวัล) ร่ วมกิจกรรมworkshop ประดิษฐ์
สิ่ งของ อยูใ่ นระดับ มาก ถัดมา ระดับ ปานกลาง ได้แก่ ร่ วมทําเวฟ (คลื่นมนุษย์) ร้องเต้นเลียนแบบ
บุคคลที่ฉนั ชื่นชอบ ร่ วมสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ ร่ วมกันกางเต้นนอนภายในงาน ร่ วมทํา Tattoo
paint ร่ วมปล่อยโคมลอย/ ชมพลุไฟ
5.1.7.3 วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
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กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี เพื่ อ
ต้องการฟังดนตรี มากที่ สุด รองลงมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง เพื่ อแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ เพื่อให้กาํ ลังใจศิลปิ นที่ชื่นชอบ เพื่อความสนใจพิเศษ
(การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ /สุ ขภาพจิต/ศิลปวัฒนธรรม/การศึกษา) และสุ ดท้ายเพื่อความสัมพันธ์
อันดีกบั บุคคลรอบข้าง ตามลําดับ
ทั้ง นี้ ผูว้ ิจ ัย ยัง ได้ป ระเด็ นสํ า รวจด้า นพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วประเด็ น อื่ น ๆได้แก่ กลุ่ ม
ตัวอย่างเกิ นครึ่ งมี การท่ องเที่ ย วเทศกาลดนตรี เฉลี่ ย ปี ละ 1-2 ครั้ ง โดยในแต่ ล ะครั้ ง มี ค่ าใช้จ่า ย
ส่ วนตัวในการเดิ นทางท่องเที่ยวเฉลี่ ย 3,000 -5,000 บาท ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็ นพาหนะในการ
เดินทางท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เดินทางร่ วมกับเพื่อนมากที่สุด ถัดมา สามี
ภรรยา และ ครอบครัว และมีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทาง จํานวน 2-3 คน ในแต่ละครั้ง ซึ่ งกิจกรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างชื่ นชอบมากที่สุดคือการได้ฟังดนตรี แบบสดๆ และได้เจอกับศิลปิ นที่ชื่นชอบ โดยพื้นที่ที่
ต้องการหี้ การจัดงานเทศกาลดนตรี มากที่สุดได้แก่ ทะเล รองลงมา ภูเขา/ป่ า และในกลางเมือง
5.1.7.4 การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีหลายประการ
ส่ วนมากใช้เพื่อความบันเทิง สนุกสนานมากที่สุด รองลงมาเพื่อความเพลิดเพลิน และพักผ่อน
หย่อนใจ เพื่อหลีกหนีความวุน่ วายหรื อปั ญหาจากการทํางาน เพื่อเสริ มความคิดเห็นสร้างแรง
บันดาลใจ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อพูดคุย/สนทนา
เพื่อต้องการรับรู้เหตุการณ์รอบตัว และสุ ดท้ายเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมและรู ้เท่าทันสังคม
ตามลําดับ

5.2 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่าง รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิตมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การ
เปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สัมพันธ์ น้ นั พบว่า มี ความสัมพันธ์ ตามสมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยกลุ่ ม รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของ
นักท่องเที่ ยวมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับการเปิ ดรั บข่าวสารการท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักกิ จกรรมบันเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่ม
เรี ยนรู ้ คู่กระแสกลุ่ มแสวงหาสิ่ งใหม่ กลุ่ มใช้เวลาว่าให้เป็ นประโยชน์ กลุ่ มพอใจในตนเอง กลุ่ ม

104
ความคิ ดสมัย ใหม่ ยกเว้นคู่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกลุ่ ม นัก กิ จกรรมบันเทิ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารอย่ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
เรี ยนรู ้คู่กระแส และกลุ่มความคิดสมัยใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กบั สื่ อเก่านั้นอย่างมีนยั ทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์
นั้น พบว่า มีความสัมพันธ์ตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนัก
กิจกรรมบันเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ /บุกเบิกค้นหากลุ่มใช้
เวลาว่าให้เป็ นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง กลุ่มความคิดสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ยกเว้นคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
นักกิจกรรมบันเทิงกับวัตุประสงค์การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี และกลุ่มความคิดสมัยใหม่กบั ปั จจัย
ประกอบการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี นั้นมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มความคิด
สมัยใหม่กบั วัตถุประสงค์น้ นั ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3 การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่าง การเปิ ดรั บข่าวสารมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์
นั้น พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด โดย การเปิ ดรับข่าวสารสื่ อเก่า การ
เปิ ดรั บ ข่ า วสารสื่ อใหม่ และการเปิ ดรั บ ข่ า วสารสื่ อเทศกาลดนตรี มี ความสั มพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์กบั มีการใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี มี
ความสัมพันธ์กบั มีการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สัมพันธ์น้ นั พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ตามสมมติฐานทั้งหมด ได้แก่ ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วม
เทศกาลดนตรี พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี กับ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรั บข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์กบั การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ในบริ บทเทศกาลดนตรี
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษา การทดสอบสมมติ ฐ าน ประกอบกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่
เกี่ยวข้องต่างๆแล้วนั้น ผูว้ จิ ยั จึงนําข้อมูลมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
รู ปแบบการดาเนินชี วติ (AIO)
การกระทากิจกรรมของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิ จ ัย พบว่ า กิ จ กรรมที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยทํา เป็ นประจํา ล้ว นเป็ นกิ จ กรรมที่ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดี กบั ครอบครัวและเพื่อความบันเทิงช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากการทํางาน
ได้แก่รูปแบบกิจกรรม รับประทานอาหารนอกบ้านในบรรยากาศดีๆ ฐิติพร ปิ ยะพงษ์สกุล (2556) ที่
พบว่าคนกลุ่มนี้ ชอบการทําอาหารทานเองที่บา้ นมากกว่าการออกไปทานตามร้านอาหารนอกบ้าน
ทั้งนี้ อาจมี สาเหตุ มาจากการได้รับข่าวสารอยู่เสมอทําให้มีความหวาดระแวงในการบริ โภคและ
ตระหนักถึงเรื่ องอาหารมากขึ้น และกิจกรรมการติดตามข่าวสารการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวต่างจังหวัด
หรื อต่างประเทศในวันหยุด ร่ วมงานสังสรรค์ในงานรื่ นเริ งตามเทศกาลต่างๆ เข้าชมคอนเสิ ร์ตหรื อ
ละครเวทีที่สนใจ
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทํา บ้างบางครั้ง คือ การหากิจกรรมใหม่ๆที่ตื่นเต้นท้าทาย ได้แก่การ
ทํางานศิลปะหรื องานฝี มือ เป็ นงานอดิ เรกเมื่อว่างจากงานประจํา หรื อการทํางานล่วงเวลาช่ วงเย็น
หรื อวันหยุด (OT) เป็ นประจํา เข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล ถือเป็ นการใช้เวลาว่า
ให้เกิ ดประโยชน์ ซึ่ ง อาจเป็ นผลมาจากสังคมในปั จจุ บนั ที่มี การเปลี่ ยนแปลงลักษณะนิ สัย และ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวติ ไปมาก
ทั้ง นี้ ผ ลการวิจยั มี ค วามสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) ที่ ศึ ก ษา
เกี่ ยวกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตการแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวและพฤติ กรรมการ
ท่องเที่ ยวของคนวัยทํางาน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างทํากิ จกรรมร่ วมกับครอบครั วค่อนข้างบ่อย กลุ่ ม
รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต แบบรั ก ครอบครั ว คื อ มี ค วามสุ ข กับ ชี วิ ต ที่ เ ป็ นอยู่ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก เวลาว่างในช่ วงวันหยุดจะให้เวลากับครอบครัวและทํากิ จกรรมร่ วมกัน
จากการเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่นๆ พบว่า บางกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ มีความใกล้เคียงกัน เช่น
กลุ่มนักสรรหากิ จกรรม ทํากิ จกรรมที่สามารถทําเพียงลําพังหรื อทําร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เป็ นกิจกรรมที่
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ให้ความรู ้หรื อความบันเทิงมีความใกล้เคียงกับ กลุ่มรื่ นเริ งบันเทิงนอกบ้าน ในงานวิจยั ของ เกษรา
เกิดมงคล (2546)
ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยมี ความสนใจในเรื่ องต่างๆไปในทิ ศทาง
เดี ยวกัน ได้แก่ ให้ค วามสําคัญกับครอบครั วเป็ นอันดับแรก กลุ่ มเป้ าหมายจะให้ความสนใจกับ
ครอบครัวในการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวและทํากิจกรรมต่างๆร่ วมกัน ซึ่ งเรื่ องการให้ความสนใจใน
เรื่ องครอบครัวเป็ นอันดับต้นๆยังสอดคลองตรงกับรู ปแบบการทํากิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกันในครอบครัว
เช่ น กัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของเกษรา เกิ ด มงคล (2546) ที่ มี ล ัก ษณะให้ ค วามสํ า คัญ กับ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก และใช้เวลาว่างร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัวหรื อเพื่อน ในการทํากิจกรรม
ต่างๆหรื อการท่องเที่ยว
ด้านความสนใจความสนใจรองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างชอบการแสวงหาสิ่ งใหม่
และความตื่นเต้นท้าทาย และรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พบจากการรี ววิ ในสื่ อต่างๆ อย่าง
การเที่ยวงานเทศกาลดนตรี และการชมนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม เพราะอยากมีประสบการณ์
แปลกใหม่ ตื่นเต้น ท้าทายรวมเป็ นหนึ่ งในความฝันของกลุ่มเป้ าหมายจํานวนมาก ดังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปาริ ชาติ อินนุ พฒั น์ (2552) กลุ่ มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบคนหัวนอก เป็ นกลุ่ มที่
ชอบกิจกรรมในลักษณะการผจญภัย การเล่นกีฬา การได้เคลื่อนไหวส่ วนต่างๆ ของร่ างกายไปกับ
กิจกรรมต่างๆที่ เป็ นลักษณะเดียวกันทั้งยังให้ความสําคัญกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ ื่นเคารพกติกาและหลักเกณฑ์ของสังคม ยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในสังคม
ได้เป็ นอย่างดี
ด้า นความสนใจเกี่ ย วกับ การใช้ เ วลาว่ า งจากการทํา งานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานในชุ ม ชน
อาสาสมัคร หรื อองค์กรการกุศล ก็เป็ นอีกกลุ่มประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสําคัญโดยใช้เวลา
ว่างจากการดําเนิ นชี วิตประจําวันต่างๆมาช่ วงเหลื อสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริ ชาติ อิน
นุ พฒั น์ (2552) พบว่า กลุ่ มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบเพื่อสังคม เป็ นกลุ่ มที่ ขออุ ทิศตนเพื่อเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู ้อื่ น ในลัก ษณะที่ ห ลากหลายรู ปแบบแตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น อาสาสมัค ร
คณะกรรมการนักพัฒนา ชอบทํางานช่วยเหลือผูอ้ ื่น โดยไม่คาํ นึงถึงประโยชน์ส่วนตน สามารถสละ
เวลาส่ วนใหญ่ในชีวติ ในการดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยของคนในสังคม มีลกั ษณะการเป็ นผูน้ าํ ที่
ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนและครอบครัว เพื่อนํามาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
ต่อไป
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ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นความคิดเห็นที่แสดงถึงความ
ภูมิใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ในเมืองไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การดํารงอนุ รักษ์ไว้
เพื่ อแสดงถึ งความเป็ นไทยทั้ง วิถีชี วิตประเพณี และรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของคนไทยในอดี ต
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เรี ยนรู ้ และมีส่วนในการเผยแพร่ วฒั นธรรม
ไทยออกไปสู่ นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ ดังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ได้
ทําการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มภูมิใจไทยใฝ่ ธรรมมะ มีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็ นคนไทย หวง
แหนวัฒนธรรมประเพณี และวิถีที่เป็ นเอกลักษณ์ ของคนไทย รวมถึ งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ด้วย ปฎิ บตั ิตามจารี ตประเพณี ที่สั่งสอนมา ทํากิ จกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และคล้ายคลึ งกับ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุ่มรู ้ค่าของเงิน
ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก นั้นคือกลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขและพอใจ
กับชีวติ ที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้ การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย (ศรี เรื อน แก้วสังงวาล,
2540) การยอมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ประกอบกับวัยรุ่ นได้รับการอบรมขัดเกลาจาก
ครอบครั ว ที่ เ ป็ นผูอ้ บรมขัด เกลาชี้ แนะแนวทางของวัย รุ่ น กลุ่ ม ตัวอย่า งคิ ด ว่า คนไทยควรเที่ ย ว
เมืองไทยให้ทวั่ เสี ยก่อนที่จะคิดไปเที่ยวเมืองนอก เนื่ องด้วยประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย และเป็ นเอกลักษณ์ทาํ ให้ท้ งั คนไทยและคนต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อย่างมากสร้ างรายมากมายได้เข้าสู่ ประเทศ ดังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรี เรื อน แก้วกังวาน
(2540) พบว่า การยอมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรรม ประกอบกับในช่ วงวัยรุ่ นได้รับการ
อบรมขัดเกลาจากครอบครัว ซึ่ งเป็ นผูต้ ระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนในการอบรมแนะนําคน
รุ่ นหลัง ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีพฒั นาการตามวัยของ Levins (1986) ดังนั้นจึงมีการสื บวัฒนธรรมจาก
รุ่ นหนึ่งสู่ รุ่นถัดไป และให้คนทุกช่วงวัยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
รู ปแบบการดาเนินชี วติ ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกิ จกรรรม ความสนใจ ความคิดเห็ น สามารถจัดกลุ่มรู ปแบบ
การดําเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ 7 กลุ่ม ดังนี้ 1 กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง 2 กลุ่มรัก
เมืองไทย 3 กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส 4 กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ 5 กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็ นประโยชน์ 6 กลุ่ม
พอใจในตนเอง 7 กลุ่มความคิดสมัยใหม่
1 กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง
รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต กลุ่ ม นี้ เป็ นกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ช อบอยู่เ ฉยชอบออกเดิ น ทางทํา
กิจกรรมกับคนหมู่มากสนใจในความบันเทิง เปิ ดรับสื่ อบันเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาลและการ
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ท่องเที่ ยวรู ปแบบใหม่ๆ ที่ ตื่นเต้นท้าทาย รวมทั้งการสังสรรค์กบั คนหมู่มาก ใกล้เคี ยงกับกลุ่ ม
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบกลุ่มชอบแสวงหาความสนุ กสนาน ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความถี่
ในหารใช้เครื อข่ายส่ งคมออนไลน์ในทิศทางบวก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบชอบแสวงหา
ความสนุ กสนานมาก ก็จะมี ความถี่ ในการเข้าใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากตามไปด้วย
เช่ นกัน และยังสอดคล้องกับกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) กลุ่มรื่ นเริ ง
บันเทิงนอกบ้าน เป็ นกลุ่มที่ใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่ทาํ กิจกรรมร่ วมกับเพื่อนฝูง โดยมักจะเป็ นกิจกรรม
ที่ ใ ห้ ค วามบัน เทิ ง สนุ ก สนาน และผ่อ นคลายจากการทํา งาน เช่ น การเดิ น เล่ นศู น ย์ก ารค้า ชม
ภาพยนตร์ รั บประทานอาหารนอกบ้า นในร้ านบรรยากาศดี ๆ ไปงานสรรค์ส รรค์ใ นวาระต่ างๆ
รวมทั้งเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
2 กลุ่มรักเมืองไทย
รู ปแบบการดําเนินชีวติ กลุ่มนี้ ท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เพราะช่วยสร้างรายได้ให้กบั
คนท้อ งถิ่ น และการท่ อ งเที่ ย วทํา ให้ มี มุ ม มองใหม่ ๆ และมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นท่องเที่ยว และยังชอบท่องเที่ยวในประเทศ เพื่ออนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่ งรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกลุ่มนี้ เป็ นไปตามที่ ชุ ลีพร ธานี รัตน์ (2546) ได้ทาํ การวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ ยวกลุ่มภูมิใจไทยใฝ่ ธรรมมะ มีความภาคภูมิใจที่ เกิ ดเป็ นคนไทย หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีที่เป็ นเอกลักษณ์ ของคนไทย รวมถึ งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้วย ปฎิบตั ิตาม
จารี ตประเพณี ที่สั่งสอนมา ทํากิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และคล้ายคลึงกับรู ปแบบการดําเนิ น
ชีวติ ของกลุ่มรู ้ค่าของเงิน และงานวิจยั ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มนี้ มีความคิดว่าการแต่งงาน
ให้ดูดีมีรสนิ ยมนั้นไม่จาํ เป็ นต้องใช้เสื้ อผ้าราคาแพงก็ได้ อี กทั้งไม่สนับสนุ นการไปท่องเที่ ยวยัง
ต่ า งประเทศ เพราะคิ ด ว่า เป็ นการใช้จ่า ยที่ ฟุ่ มเฟื อย ถ้า จะพัก ผ่อนด้วยการท่ องเที่ ย วก็ ค วรเที่ ย ว
ประเทศของตนให้ทวั่ เสี ยก่อนที่จะคิดไปเที่ยวประเทศอื่น
3 กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกลุ่ มนี้ มีความสนใจการท่องเที่ยวตามรี วิวที่ พบเห็ นตาม
การรี ววิ ในสื่ อออนไลน์ ให้ความสนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ และยังมีความ
ฝันในว่าอยากเดินทางการท่องเที่ยวรอบโลก ธนันไชย (2554) ที่กลุ่มตัวอย่างมีความตื่นตัวด้านการ
ทํา กิ จกรรม เปิ ดรั บ สื่ อ ใหม่ ๆ ไม่ ป ล่ อยให้ต กเทรนหรื อ กระแสนิ ย ม เพราะมัก จะมี ก ารติ ด ตาม
ข่าวสาร สถานการณ์บา้ นเมืองจากสื่ อต่างๆอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้ มกั จะใช้โฆษณาเป็ นตัวช่วยใน
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การภายหลังจากได้รับการประชาสัมพันธ์จากสื่ อมวลชลที่เป็ นกระแส
ในขณะนั้นๆ และขัดแย้งกับ กลุ่มตามกระแสสังคมของ ฐิติพร ปิ ยะพงษ์สกุล (2556) ที่พบว่าคน
กลุ่มนี้ชอบการทําอาหารทานเองที่บา้ นมากกว่าการออกไปทานตามร้านอาหารนอกบ้าน ทั้งนี้ อาจมี
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สาเหตุมาจากการได้รับข่าวสารอยู่เสมอทําให้มีความหวาดระแวงในการบริ โภคและตระหนักถึ ง
เรื่ องอาหารมากขึ้น
4 กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่
รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ กลุ่มนี้ ชื่นชอบทํากิจกรรมใหม่ๆที่มีความตื่นเต้นท้าทาย
กับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันหยุดพักผ่อนเพื่อแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ กลุ่มตัวอย่างยังชื่นชอบการรับประทานอาหารนอกบ้านโดยเลือกจากร้านที่มีบรรยากาศดีๆ
และคอยติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวเป็ นประจํา สอดคล้องกับงานปาริ ชาติ อินนุพฒั น์ (2552) กลุ่ม
รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ แบบคนหัวนอก เป็ นกลุ่มที่ชอบกิจกรรมในลักษณะการผจญภัย การเล่นกีฬา
การได้เคลื่อนไหวส่ วนต่างๆ ของร่ างกายไปกับกิจกรรมต่างๆที่ เป็ นลักษณะเดียวกันทั้งยังให้
ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นเคารพกติกาและหลักเกณฑ์ของสังคม
ยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในสังคมได้เป็ นอย่างดี
5 กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกลุ่ มนี้ จะขยันทํางานล่ วงเวลาช่ วงเย็นหรื อวันหยุด (OT)
เป็ นประจํา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการทํางานศิลปะหรื องานฝี มือ เป็ นงานอดิเรก ทั้ง
ยังเป็ นอาสาสมัครช่ วยงานองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมและยังมีความสนใจชมนิ ทรรศการ
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตวั เองในการสร้ างสรรค์ของตัวเอง สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ปาริ ชาติ อินนุ พฒั น์ (2552) พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบเพื่อสังคม เป็ น
กลุ่มที่ขออุทิศตนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น ในลักษณะที่หลากหลายรู ปแบบแตกต่างกันออกไป
เช่น อาสาสมัครคณะกรรมการนักพัฒนา ชอบทํางานช่วยเหลือผูอ้ ื่น โดยไม่คาํ นึ งถึงประโยชน์ส่วน
ตน สามารถสละเวลาส่ วนใหญ่ ในชี วิตในการดู แลรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยของคนในสั งคม มี
ลักษณะการเป็ นผูนาํ ที่ทาํ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุ มชนและครอบครัว เพื่อนํามาปรับใช้ให้
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นต่อไป
และ เกษรา เกิ ด มงคล (2546) กลุ่ ม ศึ ก ษาค้น คว้า พัฒ นาชุ ม ชน เป็ นกลุ่ ม ที่ เ ลื อ กทํา กิ จ กรรม
หลากหลายประเภทที่มีประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและสังคมส่ วนรวม เมื่อว่างจากงานประจํามักจะเป็ น
อาสาสมัครองค์กรการกุศลต่างๆ เข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป็ นสมาชิ กชมรมที่ เกี่ ยวข้องกับการพักผ่อนและสันทนาการ ไปพิพิธภัณฑ์ ทํา กิ จกรรมที่ ทา้ ทาย
รวมทั้งเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่องานของตนเอง
6 กลุ่มพอใจในตนเอง
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกลุ่มนี้ ให้ความสําคัญกับตนเองและความรักความอบอุ่น
ในครอบครั ว เน้นการทํากิ จกรรมกับครอบครั ว และมองว่าได้มีส่วนร่ วมในการท่องเที่ ยวสร้ า ง
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ประสบการณ์และสามารถกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้กบั ตนเองและครอบครัวหรื อสมาชิ กในกลุ่ม
ได้ ซึ่ งมีลกั ษณะสอดคล้ายคลึงกับกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบมีความสุ ขในชี วิต ของ เลิญหญิง
หิรัญโร (2545) และกลุ่มรู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบรักครอบครัว ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ที่มี
ลักษณะให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ นอันดับแรก และใช้เวลาว่างร่ วมกับสมาชิ กในครอบครั ว
หรื อเพื่อน ในการทํากิจกรรมต่างๆหรื อการท่องเที่ยว
7 กลุ่มความคิดสมัยใหม่
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตกลุ่มนี้ มองว่าการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่ เรื่ อง
เสี ยหาย เป็ นเรื่ องปกติข้ ึนอยูก่ บั เรื่ องที่เลียนแบบว่าเป็ นเรื่ องอะไรสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่านัน่
เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง หรื อไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับกลุ่มเปิ ดรับสิ่ งใหม่ของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) ที่
พบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ ยอมรับสิ่ งที่แตกต่างจากที่ตนคุน้ เคย ไม่วา่ จะเป็ นวัฒนธรรมของต่างชาติ หรื อ
ประสบบการณ์ แปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นท้าทาย โดยเห็ นว่าการเลี ยนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ ไม่ใช่
เรื่ องเสี ยหาย และความตื่นเต้นท้าทายก็ช่วยให้รู้สึกมีชีวิตชี วายิ่งขึ้น กลุ่มนี้ จึงพร้อมที่จะยอมรับสิ่ ง
ใหม่ๆและกล้าที่จะเสี่ ยงแม้นไม่คน้ เคยก็ตาม

5.4 อภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1. รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้ง 7 กลุ่ม คือ
กลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ กลุ่มใช้เวลา
ว่าให้เป็ นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง กลุ่มความคิดสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
เปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตทั้ง 7 กลุ่มมี
การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อทุกประเภท ทั้ง สื่ อเก่า สื่ อใหม่ และสื่ อเทศกาลดนตรี Colin (1978: 27)
ได้กล่าวไว้วา่ การสื่ อสารของมนุ ษย์กระทําเพื่อแบ่งปั นข่าวสาร (an act of sharing) กันนั้นเองและ
การแบ่งปั นข่าวสารระหว่างกันนี้ จะก่อให้เกิ ดความเข้าใจร่ วมกัน ซึ่ งจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจและ
กระทํา กิจกรรมที่ประสานสอดคล้องกัน ยกเว้นคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเรี ยนรู ้คู่กระแส และ
กลุ่มความคิดสมัยใหม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั สื่ อเก่านั้นอย่างมีนยั ทางสถิติ
กลุ ่ม รู ป แบบการดําเนิ นชี วิตที่มีค วามสัม พันธ์ก บั การเปิ ดรับ ข่า วสารเทศกาลดนตรี น้ ัน
สามารถกล่าวได้วา่ นักท่องเที่ย วกลุ่ม นักกิจกรรมบันเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ ่มเรี ย นรู ้คู่ก ระแส
กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่ กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็ นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง มีการเปิ ดรับข่าวสาร
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ทั้งจากสื่ อเก่า อย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และสื่ อใหม่อย่าง สื่ อสัง คมออนไลน์
facebook twitter youtube สื่ ออินเตอร์ เน็ต โปรแกรมสนทนาLine และโปรแกรมสื บค้นข้อมูล
google เนื่ องจากสื่ อต่างๆเป็ นผลการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย นักท่องเที่ยว
ที่ตอ้ งการข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อสนับสนุ นกิจกรรม ความคิดเห็น และความสนใจ ในรู ปแบบ
การดํา เนิน ชีว ิป ระจํา วัน จึง มีก ารเลือ กเปิ ดรับ สื ่ อ เพื ่อ รับ ข่า วสารการท่อ งเที ่ย ว โดยเริ ่ ม จาก
กระบวนการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องท่องเที่ยวที่สนใจ หรื อการเดินทาง แล้วจึงเลือกเปิ ดรับ
ข่าวสารจากสื่ อที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของตนเอง ทั้งสื่ อเก่า สื่ อใหม่ และนักท่องเที่ยวเห็น
ว่าเป็ นประโยชน์สอดคล้องกับทัศนคติของตน สอดคล้องกับ Becker (1979: 133 อ้างถึงใน พร
กมล รัชนาภรณ์ , 2542: 24) ได้ให้ความหมายของการเปิ ดรับข่าวสาร โดยแบ่งตามพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสาร
เพื ่อนํา ข้อ มูล เหล่า นั้นมาใช้ใ ห้เกิด ประโยชน์ตามพื้น ฐานจากการเลือ กเปิ ดรับ สื ่ อด้ว ย
ได้แ ก่ ความเหงา ความอยากรู ้อ ยากเห็น ประโยชน์ใ ช้ส อยของตน เป็ นต้น (Merrill and
Lowenstein, 1971) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่ งฤดี ห่ อนาค (2541) พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ของเยาวชนในกรุ งเทพมหานครมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับการเปิ ดรั บเพลงไทยสากลจากสื่ อ วิทยุ
โทรทัศน์ วีดีโอ และการแสดงสด (คอนเสิ ร์ต) อย่างมียนั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.001 นัน่
คือหากมีการเปิ ดรับสื่ อเพลงไทยสากลจากสื่ อต่างๆมากรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของเยาวชนก็จะดําเนิ น
ไปในทิศทางเดียวกันกับจุดมุ่งหมายในเหตุผลและคุณลักษณะต่างๆของเพลงไทยสากล
กลุ ่ม เรี ย นรู ้คู่ก ระแส และกลุ ่ม ความคิดสมัย ใหม่ไ ม่มีค วามสัม พันธ์ก บั สื่ อเก่า นั้น ผูว้ ิจยั
พบว่าอาจมีสาเหตุจากคนสองกลุ่มนี้ จะให้ความสนใจการท่องเที่ยวตามรี วิวที่พบเห็นตามการรี วิว
ในสื่ อออนไลน์ ให้ความสนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ และยังมีความฝันใน
ว่า อยากเดิ นทางการท่องเที่ ยวรอบโลก และสามารถแยกแยะได้อย่า งไรว่า นั่นเป็ นสิ่ งที่ ถู ก ต้อง
หรื อไม่ถูกต้องซึ่งเป็ นการเลือกเปิ ดรับข่าวสารที่เปลี่ยนไปตามกระแสนิ ยมและส่ วนมากจะเปลือก
เปิ ดรับ เฉพาะจากสื่ อใหม่และสื่ อที่ตอ้ งการเท่านั้น โดยจากแนวคิดของพรทิพย์ วรกิจโภคาทร
(2357) กล่าวว่าการเปิ ดรับข่าวสารของผูร้ ับสารนั้น ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับตามลักษณะดังต่อไปนี้
1.เลือกรับสารที่สามารถจัดหามาได้ 2. เลือกสื่ อที่สอดคล้อง กับความรู ้ค่านิ ยม ความเชื่ อทัศนคติ
ของตน 3. เลือกที่ตนสะดวก 4. เลือกตามความเคยชิน 5.ลักษณะเฉพาะของสื่ อ เช่นfacebook ที่มี
ความทันสมัย อัพเดทข้อมูลแบบ Real time เข้าถึงได้ง่าย ทั้งหมดนี้ จึงเป็ นเหตุผลทําให้กลุ่มเรี ยนรู้
คู่กระแส และกลุ่มความคิดสมัยใหม่จึงไม่มีการเปิ ดรับ เลือกที่จะบริ โภค สื่ อเก่าอย่าง โทรทัศน์
และวิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร เพราะกลายเป็ นสื่ อที่ลา้ ช้าในการเข้าถึงข่าวสารสําหรับคนสอง
กลุ ่มนี้ แสดงให้เห็นได้วา่ รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิตความสัม พันธ์แบบแปรผันตรงกับ การเปิ ดรับ
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ข่าวสารจากสื่ อต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2556) ที่พบว่า รู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตของหญิงโสดในเขตกรุ งเทพมหานคร อายุระหว่าง21 – 28 ปี มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
ใหม่ในระดับมากที่สุด ขณะที่ผหู ้ ญิงอายุ 29 – 34 ปี และอายุ 35 – 40 ปี มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
ประเภทสื่ อใหม่ในระดับมาก โดยผูห้ ญิงโสดในทุกช่วงอายุมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อประเภทสื่ อใหม่
มากกว่าสื่ อดังเดิมหรื อสื่ อเก่า
ภัทรา เรื องสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษา “รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต และพฤติกรรมการใช้เครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ ข องคนวัย ทํา งานในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่ า คนวัน ทํา งานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบการดําเนิ นชี วิต 6 กลุ่ม คื อ กลุ่มฐานะดี มี
รสนิยม กลุ่มชอบแสวงหาความสนุก กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มนักต่อสู ้ดิ้นรน กลุ่มคนหัวเก่า และกลุ่ม
คนที่อุทิศตนเพื่อสังคม โดยรู ปแบบการดําเนินชีวติ ทั้ง 6 กลุ่ม ไม่มีความสัมพันธ์กบั เครื อข่ายการเข้า
ใช้ เ ครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต กลุ่ ม ชอบแสวงหาความสนุ ก สนาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ (วัน/สัปดาห์) ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
แบบครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลา (นาที) ในการใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานที่ 2. รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตเกือบทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ ทั้ง
7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักกิ จกรรมบันเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรี ยนรู ้ คู่กระแส กลุ่มแสวงหาสิ่ งใหม่
กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็ นประโยชน์ กลุ่ มพอใจในตนเอง กลุ่ มความคิดสมัยใหม่ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการองเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี ของนักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ
พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่ วนกลุ่มความคิดสมัยใหม่
ไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์น้ นั
กล่าวคือ กลุ่มนักกิ จกรรมบันเทิงนั้น เป็ นกลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่มีความสนใจเรื่ อง
การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ๆ ที่ ตื่ นเต้นท้าทายอยู่แ ล้ว ทั้ง ยัง ไม่ ช อบอยู่เฉยชอบออกเดิ น ทางทํา
กิจกรรมกับคนหมู่มากสนใจในความบันเทิง เปิ ดรับสื่ อบันเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาล รวมทั้ง
ชอบการสังสรรค์กบั คนหมู่มาก เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จึงนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แล้ตอบสนองความต้องการ เพื่อการผ่อนคลายและแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆของตนเอง ดังนั้นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่จะตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี น้ นั ตรงกับ
ลักษณะนิ สัยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ ดารา ทีละปาล (2542) ที่แสดงให้เห็นว่าลักษณะประชากร
แบบการดําเนิ นชี วิต ทั้งในด้านกิ จกรรม ความสนใจ ความคิดเห็ น ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพฤติกรรม
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การบริ โภค ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งในงานเทศกาล
ดนตรี น้ นั เปิ ดโอกาสให้ผคู ้ นแสดงพฤติกรรมได้ปลดปล่อยแลกเปลี่ยนความคิด ความสามารถที่มีใน
การร่ วมทํากิจกรรมต่างๆภายในงาน ได้มีส่วนร่ วมร้อง เต้น ไปกับศิลปิ นที่ชื่นชอบ พร้อมกับพบเจอ
เพื่ อ นๆใหม่ ที่ มี ท ัศ นคติ แ ละความชื่ น ชอบในการทํา กิ จ กรแรมที่ ค ล้ า ยๆกัน ซึ่ งทํา ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมอย่าง พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมและวัตถุ ประสงค์ที่
เข้าร่ วมในงานเทศกาลดนตรี สรชัย พิศาลบุตร และ นฤมล สมิตินนั ทน์ (2526 : 38-39) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมของมนุ ษย์ อาจแตกต่างกันไปตามสถานภาพทางสังคมของแต่ละคน ซึ่ งการแสดงออก
อาจมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกันกล่าวคือ ส่ วนหนึ่ งมาจากความพอใจส่ วนตัว และอีกส่ วนหนึ่ ง
เพื่อต้องการแสดง สถานภาพของตน เพื่ อให้สั งคมยอมรั บและยกย่อง สําหรั บคนบางคนการ
เดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผล มาจากความต้องการที่จะหลีกหนีภารกิจประจําวัน ที่ซ้ าํ ซาก นอกจากนั้น
ก็มีการเดินทางเพื่อตอบสนอง ความอยากรู ้อยากมีประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ
และยังมี พฤติกรรมประกอบการตัดสิ นใจท่องเที่ยวประเด็นอื่ นๆได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเกิ น
ครึ่ งมีการท่องเที่ ยวเทศกาลดนตรี เฉลี่ ย ปี ละ 1-2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมี ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวในการ
เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ ย 3,000 -5,000 บาท ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็ นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว
เทศกาลดนตรี ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่า งส่ วนใหญ่ เดิ นทางร่ วมกับ เพื่อนมากที่ สุด ถัดมา สามี ภรรยา และ
ครอบครัว และมีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทาง จํานวน 2-3 คน ในแต่ละครั้ง ซึ่ งกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างชื่ น
ชอบมากที่สุดคือการได้ฟังดนตรี แบบสดๆ และได้เจอกับศิลปิ นที่ชื่นชอบ โดยพื้นที่ที่ตอ้ งการให้มี
การจัดงานเทศกาลดนตรี มากที่สุดได้แก่ ทะเล รองลงมา ภูเขา/ป่ า และในกลางเมือง สอดคล้องกับ
เนาวรัตน์ พลายน้อยและคณะ (2538 : 4) ได้เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว นั้นจะ
กล่าวถึงปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลตัด สิ นใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ สําหรับการ
ท่องเที่ยว เวลาสําหรับการท่องเที่ยว และความตั้งใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่ งทั้ง 3 องค์ประกอบ
นั้นเป็ นตัวกําหนดที่สําคัญยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความอยากรู ้อยาก เห็นของ
มนุษย์องค์ประกอบเหล่านั้นจึงเป็ นกรอบกําหนดทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวให้
แตกต่างกันออกไปตามข้อจํากัดที่แต่ละบุคคลมีอยูก่ ล่าวคือ บุคคลที่มีรายได้ต่าํ มีเวลา น้อย หรื อไม่
ตั้งใจที่จะท่องเที่ยวย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ใกล้และในเวลาสั้นเท่านั้น แต่ในขณะที่คนที่มีรายได้
สู ง มีเวลามากและมีความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ที่ทนั สมัย และมีคุณภาพเหนื อกว่าเป็ น
ต้น ทั้งยังคล้ายคลึ งกับงานวิจยั ของ เกษรา เกิ ดมงคล (2546) พบว่า กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว มี 5 กลุ่มคือ กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบคน
รุ่ นใหม่ กลุ่มอนุ รักษ์นิยม กลุ่มก้าวทันโลก กลุ่มผูน้ าํ ยุคใหม่ กลุ่มตามแระแสโลก โดยรู ปแบบการ
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ดําเนินชีวติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในด้านลักษณะการท่องเที่ยว ผูร้ ่ วม
เดินทาง และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3. การเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากผลการวิจ ยั พบว่า การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่างกับ
พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจท่ องเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี ข องนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ท้ งั หมดกล่าวคือ การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่ อเก่า การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อใหม่
การเปิ ดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการวิจยั การเปิ ดรับสื่ อของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะคุ ณสมบัติของ
ผูร้ ับสารและคุ ณสมบัติของสื่ อมวลชนแต่ละรู ปแบบมีหน้าที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นสื่ อใหม่ที่
นิยมใช้ในปั จจุบนั อย่างสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั สามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ ว เรี ยลไทม์ แต่
มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ ในระดับ ตํ่า แต่ ส ามารถเผยแพร่ แ ละกระจายข่ า วสารได้ก ว้า งและคลอบคลุ ม
มากกว่าสื่ ออื่นๆ อรัญญา ม้าลายทอง (2539) พฤติก รรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อต่างๆ พบว่า ผูใ้ ช้
การสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต จะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อบุคคลประเภทเพื่อน
ร่ วมงานมากที่สุด สําหรับความถี่ ในการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับการสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
นั้น มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุ ลีพร ธานีรัตย์ (2557) ได้ศึกษา “รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การ
เปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย” ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์ เน็ต และเหตุผลที่ตอ้ งการเดินทาง
ท่องเที่ ยวเพราะต้องการพัก ผ่อน ซึ่ ง รู ป แบบการดําเนิ นชี วิตแบบภู มิ ใจไทยฝั กใฝ่ ธรรมมะ และ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
ตลาดย้อนยุคอย่างมีนัยสําคัญ สุ ดท้ายรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตแบบภูมิใจไทยฝั กใฝ่ ธรรมมะ และ
รู ปแบบการดําเนินชี วิตแบบไอทีพาเพลินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุค และดารามาส มณฑลวิทย์ (2549) ที่พบว่า “การใช้เทศกาลดนตรี พทั ยาในฐานะกิ จกรรม
เชิ งกลยุทธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เมืองพัทยา ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย” พบว่า ประชาชน
ในเขตกรุ ง เทพมหานครมี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ โครงการเทศกาลดนตรี พ ัท ยาจากสื่ อ
ประชาสั ม พันธ์ ใ นระดับ ตํ่า โดยมี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ โครงการฯ จากสื่ อมวลชนใน
ระดับกลาง ถัดมาจากสื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิ จในระดับตํ่า มีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
ในระดับสู ง มีทศั นคติต่อโครงการฯในระดับปานกลาง
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นุชนันทน์ อรัณยะนาค (2555) ศึกษาเรื่ อง เทศกาลดนตรี “เป๊ ปซี่ พรี เซ้นท์ชิกเมาท์เท่น มิว
สิ คเฟสติวลั มัน ไก่ มาก” กับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ความเกี่ยวข้อง และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ ซ่ ึ งเป็ นงานวิจยั
เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ28ผูเ้ ข้าร่ วมชมเทศกาล
ดนตรี “เป๊ ปซี่ พรี เซ้นท์ชิ กเมาท์เท่น มิ วสิ คเฟสติ วลั มัน ไก่ มาก” จํานวน 376 คน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารในระดับปานกลาง นอกจากนี้ การใช้ศิลปิ น การโฆษณาทางโทรทัศน์
การอัพเดตข้อมูลผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ โปสเตอร์ และการจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดขาย เป็ นช่ องทางที่
กลุ่ ม ตัวอย่า งสามารถรั บ ข้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ เทศกาลดนตรี ไ ด้ใ นระดับ สู ง การรั บ รู ้ ถึ ง ความ
เกี่ ยวข้องระหว่างตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ กบั กิจกรรมทางดนตรี อยู่ในระดับสู งและมีภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ในเชิงบวกทั้งในด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์และทัศนคติต่อตราสิ นค้า
วรรณพร รอดทอง (2557) ได้ศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ต Big Mountain music festival ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
เป็ นงานวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ จํา นวน 400 คนสุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง และตามสะดวก โดยการเก็ บ
แบบสอบถาม ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับส่ วนประสบการตลาดในระดับมาก
โดยเป็ นด้านผลิตภัณฑ์สูงที่สุด ในที่น้ ี คือตัวงาน Big Mountain music festival ถัดมาผูบ้ ริ โภคซื้ อ
บัตรคอนเสิ ร์ต Big Mountain music festival เนื่องจากต้องการความบันเทิง โดยมีการค้นหาข้อมูล
หลักๆจากอินเตอร์ เน็ต และมีการประเมินเพื่อตัดสิ นใจซื้ อบัตร Big Mountain music festival โดยดู
จากศิลปิ น ลากมีการจัดงานครั้งต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อบัตรเช่นเดิม
สมมติฐานที่ 4. พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์กบั มีการใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
จากการวิจยั พบว่า พฤติกรรมตัดสิ นใจท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธ์กบั มีการ
ใช้ป ระโยชน์ จากการท่ องเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ท้ งั หมดทุ ก
ตัวแปล กล่ า วคื อ พฤติ ก รรมตัด สิ นใจท่ องเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี มี ความสัมพันธ์ ก ับ มี ก ารใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ได้แก่ ปั จจัยประกอบการมีส่วนร่ วมเทศกาลดนตรี
พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ วมเทศกาลดนตรี วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเทศกาลดนตรี กั บ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมต่างๆทั้งทางด้านปั จจัยการเข้าร่ วม พฤติ กรรมการมี ส่วนร่ วมในงาน
เทศกาลดนตรี วัตถุ ประสงค์การข้าร่ วมในเทศกาลดนตรี ของนักท่องเที่ยว นั้นมีการใช้ประโยชน์
จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน เพื่อความเพลิ ดเพลิ น และพักผ่อน
หย่อนใจ เพื่ อหลี ก หนี ค วามวุ่นวายหรื อปั ญหาจากการทํา งาน เพื่ อเสริ ม ความคิ ดเห็ นสร้ า งแรง
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บันดาลใจ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น ตรงกับแนวคิดของ
กัน เนาวรัตน์ พลายน้อยและคณะ (2538 : 4) ได้เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว นั้น
จะกล่าวถึงปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลตัด สิ นใจในการเดิ นทางท่องเที่ยว ซึ่ งได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ใช้ สําหรับ
การท่ อ งเที่ ย ว เวลาสํ า หรั บ การท่ อ งเที่ ย ว และความตั้ง ใจที่ จ ะเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งทั้ง 3
องค์ประกอบนั้นเป็ นตัวกําหนดที่ สําคัญยิ่งต่อการเดิ นทางท่องเที่ ยว และยังคล้ายคลึ งกับ ธนพร
คลองน้อย (2547) พฤติกรรมที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างต้องการชมคอนเสิ ร์ต เพราะชื่ นชอบการชม ณ
สถานที่การแสดงสดมากกว่าการรับชมทางโทรทัศน์ โดยส่ วนใหญ่เดินทางมาชมกับกลุ่มเพื่อน และ
ให้ความสําคัญกับการชมคอนเสิ ร์ตในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวย่างมีความพึงพอใจภายหลังการ
ได้ชมคอนเสิ ร์ต ในระดับมาก และคิดว่าได้รับประโยชน์จากการชมในระดับมากเพื่อพูดคุย/สนทนา
เพื่อต้องการรับรู้เหตุการณ์รอบตัว และเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมและรู ้เท่าทันสังคม
นุชนันทน์ อรัณยะนาค (2555) ศึกษาเรื่ อง เทศกาลดนตรี “เป๊ ปซี่ พรี เซ้นท์ชิกเมาท์เท่น มิว
สิ คเฟสติวลั มัน ไก่ มาก” กับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ความเกี่ยวข้อง และภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ ซ่ ึ ง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับเทศกาลดนตรี ได้ในระดับสู งการรับรู ้ ถึงความเกี่ ยวข้อง
ระหว่างตราสิ นค้าเป๊ ปซี่ กบั กิจกรรมทางดนตรี อยูใ่ นระดับสู งและมีภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในเชิ งบวก
ทั้งในด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นคุณประโยชน์และทัศนคติต่อตราสิ นค้า และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปาริ ชาต ศิริบรรณ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง“การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ Mr.1081009 Tan Page ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการใช้บริ การทาง ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านความบันเทิง
และ ด้านความสุ ขอยู่ใน ระดับมาก โดย ด้านการรั บรู ้ การเรี ยนและการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล
ข่าวสาร และด้านการเสริ มยํ้าความเชื่ อและการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปลานกลาง อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทาง ด้านรู ปแบบการนําเสนอด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก
ส่ วนทาง ด้านกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์ อยู่ใน ระดับ ปลานกลาง ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ
Mr.1081009 Tan Page ของ ททท. มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจ จากการใช้บริ การ โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
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5.5 ประโยชน์ และการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
ประโยชน์ ด้านวิชาการ
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ ที่ได้ ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ เรื่ องรู ปแบบการดําเนินชี วิต การ
เปิ ดรับข่าวสาร พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในบริ บทงานเทศกาลดนตรี พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความต้องการและเปิ ดรับข่าวสาร
ผ่านสื่ อใหม่อย่าง สื่ อสังคมออนไลน์ facebook twitter instagram มากที่สุด จึงควรให้ความสําคัญ
กับช่ องทางสื่ อใหม่ในการเผยแพร่ ข่าวสาร และไม่ควรจํากัดเพียงแค่ทาํ การประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เท่านั้น เพราะนักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลด้านการอํานวยความสะดวก ทั้ง
ด้านที่พกั การเดิ นทาง ความปลอดภัย และกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานเทศกาลดนตรี เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทั้งตนเองและผูร้ ่ วมเดิ นทางในการเป็ นกระบอกเสี ยงที่ จะเชิ ญชวนคน
รอบข้า งให้ ไ ปร่ วมงานเทศกาลดนตรี ด้วยกัน ซึ่ ง เป็ นส่ วนในพฤติ ก รรมของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานเทศกาลดนตรี พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ข้ อเสนอแนะการประยุกต์ ใช้
จากผลการวิจยั นี้หน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย กระทรวง
อุ ต สาหกรรม และภาคเอกชน ได้แ ก่ ค่ า ยเพลง โปรโมเตอร์ สปอนด์ เ ซอร์ นัก การตลาด นัก
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงตัวศิลปิ นอิสระ สามารถนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้กบั การวางแผนสนับสนุ น
อุตสาหกรรมดนตรี ในประเทศไทย เพื่อส่ งเสริ มผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และกระตุน้ ประเทศไทย
ให้มีการพัฒนาของอุสาหกรรมดนตรี ในประเทศไทย การสร้ างวัฒนธรรมดนตรี อย่างจริ งจัง ให้
ศิ ล ปิ นและนัก ดนตรี มี ตวั ตนมี ช่ อ งทางการขายผลงานให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ และอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์สําหรับงานเทศกาลดนตรี ให้เป็ นที่ย อมรั บทั้งในและต่างประเทศ ให้
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองดนตรี ในสายตาประชาคมโลก จนสามารถใช้งานเทศกาลดนตรี เป็ น
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทย ทั้งยังสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ
ได้อย่างมหาศาล
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5.6 ข้ อเสนอแนะแนวทางงานวิจัยในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นตัวชี้ วดั ในภาพรวมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเข้าร่ วมเทศกาลดนตรี เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรมีศึกษา
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดว้ ยวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพโดยใช้วธิ ี สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ควบคู่ไปด้วย ทั้งในมุมมองของผูจ้ ดั งานและมุมมองของนักท่องเที่ยว เพื่อให้
ได้ลการศึกษาจากหลายมุมมองเพื่อการนําผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต
ตัวแปรที่ นาํ มาใช้ศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ คื อ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การเปิ ดรับข่าวสาร
พฤติกรรมการท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั ในอนาคตสามารถศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอื่นๆ ทั้งด้านนักท่องเที่ยว เช่ น ด้านการแสวงหา
ข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ หรื อด้านของผูป้ ระกอบการเทศกาลดนตรี เช่น ด้านกลยุทธ์การตลาด
การรักษาความสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่ อง รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์กบั การใช้
ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทนิ เทศสาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ไม่มีการระบุชื่อ ข้อมูลเป็ นความลับเพื่อการศึกษาเท่านั้น
โดยแบบสอบถามนี้ประกอบด้วย คําถาม 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 รู ปแบบการดําเนินชีวิต
ตอนที่ 2 การเปิ ดรับข่าวสาร
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในบริ บทเทศกาลดนตรี
ตอนที่ 4 การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

คาถามคัดกรอง
ผูต้ อบแบบสอบถาม เคยมีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบงานเทศกาลดนตรี หรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
1 . เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ตํ่ากว่า 20 ปี
 20 – 29 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
มากกว่า 50 ปี
3. การศึกษาสู งสุ ด
 มัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริ ญญา/ปวส.
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอกหรื อสู งกว่า
4. รายได้ ต่อเดือน
 น้อยกว่า 10,000 บาท
 10,000 - 20,000 บาท
 20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
 40,001 - 50,000 บาท
 50,001 บาท ขึ้นไป
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5. อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 พนักงานบริ ษทั เอกชน
 รับจ้างทัว่ ไป

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ธุ รกิจส่ วนตัว
 ว่างงาน /เกษียณอายุ
 อื่นๆ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชี วติ
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นคิดของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว
6. ข้ อมูลเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชี วติ ด้ านกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทา
ทาบ้ าง
ทา
ทานานๆ
ข้ อ
ด้ านกิจกรรม
ค่ อนข้ าง ไม่ ทา
ไม่ ทาเลย
ประจา
ครั้ง
บ่ อย
บ้ าง
1 ทํางานล่วงเวลาช่วงเย็นหรื อวันหยุด
(OT) เป็ นประจํา
2 ทํากิจกรรมใหม่ๆที่ตื่นเต้นท้าทาย
3 ทํางานศิลปะหรื องานฝี มือ เป็ นงาน
อดิเรกเมื่อว่างจากงานประจํา
4 ร่ วมงานสังสรรค์และงานรื่ นเริ งตาม
เทศกาลต่างๆ
5 ชมคอนเสิ ร์ตหรื อละครเวทีที่สนใจ
6 ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศ
ในวันหยุด
7 รับประทาทนอาหารนอกบ้านในร้าน
บรรยากาศดีๆ
8 เป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กร
การกุศล
9 ติดตามข่าวสารการท่องเที่ยว
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7. ข้ อมูลเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชี วติ ด้ านความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อ

ด้ านความสนใจ

1 ฉันให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็ น
อันดับแรก
2 ฉันสนใจการช่วยเหลืองานในชุมชน
อาสาสมัคร หรื อองค์กรการกุศล
3 การเดินทางรอบโลกเป็ นหนึ่งในความ
ใฝ่ ฝันของฉัน
4 ฉันสนใจการท่องเที่ยวตามรี ววิ ที่พบ
เห็น
5 ฉันสนใจเรื่ องราววงการบันเทิงทั้งไทย
และต่างประเทศ
6 การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี เป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจ
7 ฉันชอบการปาร์ ต้ ี สังสรรค์กบั คนหมู่
มาก
8 ฉันอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่
ตื่นเต้น ท้าทาย
9 ฉันสนใจชมนิทรรศการศิลปะและ
วัฒนธรรม

เห็นด้ วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้ วย

เฉยๆ

ไม่ เห็น
ไม่ เห็น
ด้ วยอย่าง
ด้ วย
ยิง่
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8. ข้ อมูลเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชี วติ ด้ านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อ

ด้ านความคิดเห็น

1 ฉันมีความสุ ขและพอใจกับชีวติ ที่
เป็ นอยูท่ ุกวันนี้
2 การได้มีส่วนร่ วมในแหล่งท่องเที่ยว
เป็ นการท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์
ใหม่ๆ
3 การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี ช่วยสร้าง
รายได้ให้คนท้องถิ่น
4 การได้ท่องเที่ยวทําให้ฉนั มีมุมมอง
ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์
5 การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติไม่ใช่
เรื่ องเสี ยหาย
6 สื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ น
ท่องเที่ยว
7 คนไทยควรเที่ยวเมืองไทยให้ทวั่ เสี ย
ก่อนที่จะคิดไปเที่ยวเมืองนอก
8 ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็ นเรื่ องที่ควร
ช่วยกันอนุ รักษ์
9 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทัว่ โลกได้

เห็นด้ วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้ วย

เฉยๆ

ไม่ เห็น
ไม่ เห็น
ด้ วยอย่าง
ด้ วย
ยิง่
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ตอนที่ 2 การเปิ ดรับข่ าวสาร
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นคิดของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว
9.ในรอบ 1 สัปดาห์ ท่านเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด
ข้อ

สื่ อ

สื่อดั้งเดิมหรือสื่อเก่า
6.1 โทรทัศน์
6.2 วิทยุ
6.3 นิตยสาร
6.4 หนังสื อพิมพ์
สื่อใหม่
6.5 เว็ปไซท์ที่เนื้อหาสร้างโดยผูบ้ ริ โภค
6.5.1 Facebook
6.5.2 Twitter
6.5.3 Instagram
6.5.4 Youtube
6.6 โปรแกรมสื บค้นข้อมูล เช่น
Google, Yahoo, Bing
6.7 อีเมล์ เช่น Hotmail, Gmail
6.8 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype
6.8 ระยะเวลาเปิ ดรับข่าวสารเทศกาล
ดนตรี

ทุกวัน

5-6
วัน/
สัปดาห์

3-4 วัน/
สัปดาห์

ไม่ได้ทุก
1-2
สัปดาห์/
วัน/
ไม่ได้ใช้
สัปดาห์
เลย
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10. ท่านเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี จากสื่ อใดบ้าง
สื่ อทีเ่ ปิ ดรับ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ความถี่
ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

รายการNineEntertain
คลื่นวิทยุ cool 93
นิตยสาร A Day, happening
หนังสื อพิมพ์หน้าบันเทิง
อินเตอร์เน็ต
thaiticketmajor.com/
โปสเตอร์ , แผ่นปลิว
สังคมออนไลน์ facebook,
Twitter, instagram
เพื่อน/ครอบครัว/ญาติ
บูทประชาสัมพันธ์ / งาน Event
ความบ่อยครั้งในการเปิ ดรับ
ข่าวสารเทศกาลดนตรี ใน 1 งาน
11. ท่านต้องการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวเทศการดนตรี จากสื่ อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
 โทรทัศน์
 วิทยุ
 นิตยสาร
 หนังสื อพิมพ์
 โปสเตอร์ , แผ่น
 อินเตอร์เน็ต /เว็ป  เพื่อน/ครอบครัว  E-mail
ปลิว
ไซต์
 สังคมออนไลน์
 โปรแกรมการ
 อื่นๆ โปรดระบุ
facebook, Twitter,
สนทนา Line, Skype .......
instagram
,Whats App
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นคิดของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว
12. ด้ านปัจจัยประกอบการมีส่วนร่ วมท่องเทีย่ วเทศกาลดนตรี
ปัจจัยประกอบการมีส่วนร่ วม
1. ราคาบัตร
2. ช่องทางการซื้ อบัตร
3. การประสัมพันธ์
4. สิ ทธิพิเศษ/ส่ วนลด (Promotion)
5. รายชื่อศิลปิ น
6. การเดินทางคมนาคม
7. ธีมงาน
8. ฉาก/แสง/สี /เสี ยง
9. บุคคลที่ไปด้วย
10. วัน/เวลา /สถานที่จดั งาน
11. บริ ษทั ทีมผูจ้ ดั งาน
12. เทศกาล/ฤดูกาล
13. แนวดนตรี (ประสบการณ์/เรื่ องราว)
14. สาธารณูปโภค/สิ่ งอํานวยความสะดวก
15. การรักษาดูแลความปลอดภัย

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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13. ด้ านพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในเทศกาลดนตรี
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วม

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

1. ร่ วมแต่งกายตามธี มของงาน/ แฟนซี
2. ร่ วมทํา Tattoo paint
3. ร่ วมทําเวฟ (คลื่นมนุษย์)
4. ร่ วมสร้างทะเลดาว (จากแสงแฟรชมือ
ถือ)
5. ร่ วมสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ
6. ร่ วมกันกางเต้นนอนภายในงาน
7. ร้องเต้นเลียนแบบบุคคลที่ฉนั ชื่นชอบ
8. ร่ วมปล่อยโคมลอย/ ชมพลุไฟ
9. ร่ วมทํากิจกรรมเก็บขยะภายในงาน
10. ร่ วมกิจกรรมworkshop ประดิษฐ์
สิ่ งของ
11. ร่ วมโวลต์การประกวดและกิจกรรม
ภายในงาน (เพื่อลุน้ รางวัล)
14. ความบ่อยครั้งในการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี โดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี
 1-2 ครั้ง
 3-4 ครั้ง
 5-6 ครั้ง
 มากกว่า 6 ครั้ง
15. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
*ใน 1 งาน ต่อครั้ง ( รวมค่าบัตร, อาหาร, ที่พกั , การเดินทาง )
 ตํ่ากว่า 3,000 บาท
 3,000 – 5,000 บาท
 5,001 – 8,000 บาท
 8,001 – 10,000 บาท
 มากกว่า 10,000 บาท

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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16. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
 รถยนต์ส่วนตัว
 รถยนต์ ญาติ/เพื่อน
 รถรับจ้างเหมา
 รถโดยสารสาธารณะ (รถไฟ/รถทัวร์/รถตู)้
17. บุคคลที่ร่วมในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 คนเดียว
 เพื่อน
 ญาติ/พี่นอ้ ง
 สามี/ภรรยา (แฟน)
 คนแปลกหน้า
 อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................
19. จํานวนผูร้ ่ วมเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
 1 คน
 2-3 คน
 4-5 คน
 มากกว่า 5 คนขึ้นไป
20. กิจกรรมที่ชื่นชอบในงานเทศกาลดนตรี
 ฟังดนตรี แบบสดๆ
 ได้เจอศิลปิ นที่ชื่นชอบ
 พบเจอคนใหม่ๆ
 พักผ่อนในบรรยากาศใหม่ๆ
 อิ่มอร่ อยไปกับอาหารหลากลาย workshop
21. ประเภทพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลดนตรี ที่ท่านชื่นชอบ
 ใจกลางเมือง
 ทะเล
 ภูเขา/ป่ า
 สถานที่ประวัติศาสตร์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................
22. วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง
2. เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ
3. เพื่อต้องการฟังดนตรี
4. เพื่อให้กาํ ลังใจศิลปิ นที่ชื่นชอบ
5. เพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
6. เพื่อความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลรอบข้าง

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด
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วัตถุประสงค์

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

7. เพื่อความสนใจพิเศษ (การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ /สุ ขภาพจิต/ศิลปวัฒนธรรม/
การศึกษา)
ตอนที่ 4 การใช้ ประโยชน์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
23. การใช้ประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย
การใช้ ประโยชน์

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

1. เพื่อความเพลิดเพลิน และพักผ่อน
หย่อนใจ
2. เพื่อต้องการรับรู้เหตุการณ์รอบตัว
3. เพื่อพูดคุย/สนทนา
4. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วน
ร่ วมในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น
5. เพื่อเสริ มความคิดเห็นสร้างแรงบันดาล
ใจ
6. เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน
7. เพื่อหลีกหนีความวุน่ วายหรื อปั ญหา
จากการทํางาน
8. เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมและรู ้เท่า
ทันสังคม
ขอขอบพระคุณทีเ่ สี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้ งนี้

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล

นางสาวธนิตา คงชัย

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต , วท.บ.
(พัฒนาการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประสบการณ์การทางาน

ปี พ.ศ.2556-2557 นั ก วิ ช าการเกษตร กลุ่ ม
ป้ องกันกําจัดศัตรู ข ้าวและภัยธรรมชาติ สํานัก
ส่ ง เสริ มการผลิ ตข้า ว กรมการข้า ว กระทรวง
เกษตรและสกรณ์
ปี พ.ศ.2555 ตําแหน่ งประชาสัมพันธ์การตลาด
อิสระ (PR Marketing Freelance)

