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งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
ความน่าเชื่ อถือ การรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยว่าเป็ นอย่างไร โดยผูว้ ิจยั ใช้วธิ ี การวิจยั เชิ งปริ มาณโดยการสารวจ (Survey
Research) ด้ว ยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุ ด ใช้ก ารวิเคราะห์ ข้อ มู ล เชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ นค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อยละ (Percentage) รวมไปถึ งการวิเคราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง
อนุ มาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิ ติความสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มประชากรที่ ทาการสารวจส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพ
โสด มี อ ายุร ะหว่าง 21–30 ปี โดยเป็ นผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี มี รายได้ต่ อ เดื อ น
20,001–30,000 บาท เป็ นพนักงานเอกชน ในส่ วนของรู ปแบบการดาเนินชีวิตสามรถแบ่งออกเป็ น 7
กลุ่ ม ได้แ ก่ 1) กลุ่ ม เรี ย นรู ้ สั ง คมใหม่ 2) กลุ่ ม คนร่ ว มสมัย 3) กลุ่ ม ครอบครั ว สุ ข สั น ต์ 4) กลุ่ ม
ท่ อ งเที่ ย วแสวงบุ ญ 5) กลุ่ ม ประวัติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ ง 6) กลุ่ ม รั ก ศิ ล ปะ 7) กลุ่ ม ก้า วทัน โลก โดย
รู ป แบบการดาเนิ นชี วิตของนัก ท่องเที่ ยวมี ค วามสัม พันธ์ ในทางบวกกับ พฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเช่นกัน
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2015

This study aims at examining the relationship between lifestyle, creditability, perception
on online travel information and behaviors of Thai tourists towards decision making on travelling.
The quantitative research was done by a survey method. 400 sets of survey questionnaires were
distributed to Thai tourists and the analysis utilized Descriptive Statistics in frequency and
percentage. Also, the analysis applied Inferential Statistics by using Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient.
The result of the study reveals that most of the survey respondents were women. They
were single, holding a Bachelor Degree, and working for private companies with monthly income
ranging from 20,001 to 30,000 Thai Baht. Their lifestyle characteristics can be categorized into 7
types: 1) New social learner 2) Contemporary person 3) Family-oriented person 4) Pilgrimageoriented person 5) History and Politics person 6) Arts person 7) Generation C. Moreover, lifestyle
of Thai tourists had a positive relationship with behavior of Thai tourists’ decision on travelling.
Nevertheless, the study outcome proved that creditability and perception towards travel
information from social media enhanced positive relationship with their traveling decision as
well.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ยุคของสื่ อสังคมออนไลน์ มีบ ทบาทต่อมนุ ษ ย์ในปั จจุ บนั เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้กลายเป็ นปรากฏการณ์ ข องการเชื่ อมต่อการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ ึ งทาให้ผคู้ นสามารถที่
จะแลกเปลี่ ยน แบ่ งปั นข้อมูล ตามประโยชน์ กิจกรรม หรื อความสนใจเฉพาะเรื่ องซึ่ งกันและกัน
จนในปั จจุบนั นักการตลาดได้มองเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อใหม่ประเภทหนึ่ ง โดยพวกเขา
เปลี่ ยนจากการเรี ยกเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่ งเป็ นช่ อง
ทางการสื่ อสารผ่านสื่ อใหม่ที่เป็ นที่นิยมมากจนกลายเป็ นวัฒนธรรมส่ วนหนึ่ งของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
ในปั จจุ บ ัน เพราะเครื อข่ายสั งคมออนไลน์ เปรี ยบเสมื อนเป็ นบริ ก ารพื้ นฐานของเว็บ ไซต์ที่ ผูใ้ ช้
สามารถแสดงตนให้เป็ นที่ รู้จกั แก่ คนทัว่ ไป โดยการสร้ างหน้าต่างหรื อเว็บไซต์ (Web Page) ของ
ตัวเองและอนุ ญาตให้ผอู ้ ื่นที่ใช้บริ การเครื อข่ายเดียวกัน เข้ามาร่ วมแบ่งปั นประสบการณ์กบั ผูใ้ ช้ได้
(ปณิ ชา นิ ติพรมงคล, 2012) ตามที่สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารได้ มี ก ารสรุ ป ผลส ารวจพฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตของปี 2558 จานวน 17,010 คน พบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาระหว่าง
42–72.9 ชั่วโมง/สัป ดาห์ มากที่ สุ ดเช่ นเดี ยวกับปี 2557 โดยคิดเป็ นร้ อยละ 20.2 แต่ ในปี 2558 มี
ผูต้ อบใช้ช่ วงเวลานี้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.2 โดยภาพรวมของผูใ้ ช้อิ น เทอร์ เน็ ต ส่ ว นใหญ่ ม ัก จะท า
กิจกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ ดงั นี้ อันดับ 1 ใช้สืบค้นข้อมูลคิดเป็ นร้อยละ 62.2 อันดับ 2 ใช้เพื่อรับส่ งอีเมล คิดเป็ นร้อยละ 53.7 อันดับ 3 ใช้ติดต่อข้อมูลสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.3 อัน ดับ ที่ 4 ใช้อ่ า น/ติ ด ตามข่ า วสาร/อ่ า นหนัง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
คิดเป็ นร้อยละ 40.7 และอันดับที่ 5 ใช้ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์ /ฟั งวิทยุออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 42.3
(สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน), 2558) จากสถิติที่ทางสานักงาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ องค์การมหาชน ได้มีการสารวจทาให้เราทราบว่าประชากรใน
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ปั จจุบ นั มีการใช้สื่ อสังคมออนไลน์ในการสื บค้นข้อมูลเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 62.2 ซึ่ งการ
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ ยวนับได้ว่าเป็ นการสื บค้นข้อมูลได้เช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าสื่ อสังคม
ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งอีเมล การติดต่อสื่ อสาร
รวมไปถึ งการหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากเป็ น
สื่ อกลางในการเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ ว และฉับไว
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลก โดย
ทางองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ (World Tourism Organization [UNWTO], 2015)
รายงานว่าปี 2558 (เดือนมกราคม–เดือนเมษายน) มีนกั ท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ทัว่ โลกรวมทั้งสิ้ น 332 ล้านคน เพิ่มขึ้ นจากปี 2557 จานวน 14 ล้านคน คิดเป็ น 4 เปอร์ เซ็ นต์ รวม
ไปถึ งผลสารวจฉบับล่ าสุ ดแสดงให้เห็ นว่าในรอบสองปี ที่ ผ่านมา มี นักท่องเที่ ยวชาวไทยมากถึ ง
ร้อยละ 89 ออกเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศและมากสุ ดถึ ง 5 ทริ ปต่อคน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย
ในแต่ละทริ ป ประมาณ 44,000 บาท
ปกติแล้วคนไทยนิ ยมท่องเที่ยวในประเทศภูมิภาคใกล้ ๆ โดยเห็นได้ชดั จากประเทศที่คน
ไทยเลือกไปมากที่สุด อย่างญี่ปุ่น ตามด้วยสิ งคโปร์ จีน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ตามลาดับ โดยเฉลี่ยใช้
เวลาท่ องเที่ ยวต่อทริ ป อยู่ที่ ป ระมาณหกคื น และระยะเวลาในการเดิ นทางแต่ล ะครั้ งประมาณห้ า
ชัว่ โมง โดยพวกเขามัก เลื อกที่ จะเดิ นทางไปกับ กลุ่ มเพื่ อนมากกว่าคนรัก หรื อครอบครั ว จากผล
ส ารวจพบว่าสามในห้ าของนัก ท่ องเที่ ย วทั่วโลก (ร้ อยละ 58) นิ ยมเดิ นทางกับ คนรั ก ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีเพียงหนึ่ งในสามเท่านั้น (ร้อยละ 36) นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากนักเดินทางทัว่ โลกอย่างชัดเจน (““วีซ่า” เผย
นักท่ องเที่ ยวไทย,” 2558) โดยพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของนัก ท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ จะเริ่ ม หัน มา
สื บค้นข้อมูลจากทางสื่ อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยทาง eRevMax สื่ อออนไลน์ดา้ นการโรงแรม
จัดทา Infographic “แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ในเอเชีย ” พบว่า เมืองไทยยังครองแชมป์
อันดับหนึ่ งที่นกั ท่องเที่ยวแถบเอเชี ยด้วยกันเองอยากมาเที่ยวมากที่สุด ส่ วนพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
แถบเอเชียเริ่ มเปลี่ยนไป การท่องเที่ยวแบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวนิยมใช้
อุป กรณ์ พ กพา และมี พ ฤติ ก รรมการจองในนาที สุ ดท้าย (Last Minute Booking) กัน มากขึ้ น จาก
Infographic เผยว่า ร้อยละ 71 ของนักท่องเที่ยวหาคาแนะนาจากครอบครัวเพื่อนฝูง ร้อยละ 44 เริ่ ม
หาข้อมูลจากวีดีโอการท่องเที่ยว ร้อยละ 46 จองที่พกั ออนไลน์จากเว็บที่ น่าเชื่ อถื อ และตลาดการ
ท่ อ งเที่ ย วออนไลน์ ใ นเอเชี ย จะแตะที่ 155 พัน ล้านดอลลาร์ ใ นปี 2017 หรื อ 200% จากปี 2012
(Koumelis, 2015)
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ภาพที่ 1.1 แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ในเอเชีย
แหล่งทีม่ า: Koumelis, 2015.
ส านัก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารได้มี ก ารสรุ ป ผลส ารวจพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ของปี 2558
สรุ ปผลสารวจไว้วา่ ภาพรวมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่มกั จะทากิจกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์
ดังนี้ อันดับ 1 ใช้สืบค้นข้อมูลคิดเป็ นร้อยละ 62.2 อันดับ 2 ใช้เพื่อรับ–ส่ งอีเมล คิดเป็ นร้อยละ 53.7
อันดับ 3 ใช้ติดต่อข้อมูลสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คิดเป็ นร้อยละ 45.3
อันดับที่ 4 ใช้อ่าน/ติดตามข่าวสาร/อ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นร้ อยละ 40.7 และอันดับที่ 5
ใช้ดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยุออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 42.20
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ภาพที่ 1.2 แผนภาพแสดงร้อยละเปรี ยบเทียบการใช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ตระหว่างคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
แหล่งทีม่ า: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558, น. 47.
จากผลสารวจของทางสานักงานพัฒนาธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่าการใช้สืบค้นข้อมูล
คิดเป็ นร้อยละ 62.2 เป็ นอันดับหนึ่ งของการใช้งานและการค้นหาข้อมูลนี้ ประชากรมีการใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวคิดเป็ นร้อยละ 23.2 เป็ นอันดับที่ 4 ของการสารวจ

ภาพที่ 1.3 แผนภาพแสดงร้อยละการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต
แหล่งทีม่ า: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558, น. 65.
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โลกของสื่ อออนไลน์เปรี ยบเสมือนพื้นที่อิสระโดยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกสร้าง
ขึ้นมาจากใครก็ได้ รวมไปถึงการที่คนเราสามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลเหล่านั้นได้ในวงกว้าง ไม่วา่ จะเป็ น
การแชร์ ส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่น ๆ ต่อไป คนในปั จจุบนั ที่มีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่าน
ทางสื่ อออนไลน์มีจานวนมาก และบางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถเชื่ อถือได้ ดังนั้นคนส่ วนใหญ่จึงมีการ
ค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็ นที่ นิยม อาทิ Pantip องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศ
ต่าง ๆ เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาในข้างต้นทาให้ทราบว่าสื่ อสังคมออนไลน์ได้มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยวของ
นักท่ องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก จึ งทาให้ผูศ้ ึ กษาค้นคว้างานวิจยั มี ความสนใจที่ ตอ้ งการจะศึกษาเรื่ อง
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ ออนไลน์ ความน่ า เชื่ อถื อและการ
ตัดสิ นใจการท่ องเที่ ยวต่ างประเทศ เพื่ อเป็ นการนาผลการศึ กษาการค้นคว้างานวิจยั ในครั้ งนี้ ไป
ประยุกต์และพัฒนาให้เหมาะสมกับการดาเนินการทางด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ความน่ า เชื่ อ ถื อ การรั บ รู ้ แ ละพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.2.2 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างความน่ าเชื่ อถื อของข้อมู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ
ออนไลน์กบั ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.2.4 เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ ก ับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

1.3 คาถามนาวิจัย
1.3.1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวอย่างไร
1.3.2 ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวอย่างไร
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1.3.3 การรั บ รู ้ ข ้อมู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ ออนไลน์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวอย่างไร

1.4 สมมติฐาน
1.4.1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยว
1.4.2 ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
1.4.3 การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

1.5 ขอบเขตการวิจัย
ขอบ เขตด้ า น พื้ น ที่ การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ท่ องเที่ ยวชาวไท ยใน เขต
กรุ งเทพมหานครที่ใช้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยว
ไทยที่ ใช้ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์โดยกลุ่มตัวอย่าง คื อ นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ ใช้สื่ อ
ออนไลน์

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 ทาให้ทราบพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีผลมาจากสื่ อ
ออนไลน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปใช้สื่อสารผ่านทางสื่ อออนไลน์
1.6.2 เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู ้สาหรับผูท้ ี่สนใจงานวิจยั ในเรื่ องสื่ อออนไลน์
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1.7 คาจากัดความทีใ่ ช้ ในการวิจัย
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต คือ ลักษณะการดาเนิ นชี วิตของคนแต่ละคน โดยใช้แนวคิดแบบ
AIOs ในการแบ่ง ซึ่ งแนวคิดนี้ แบบบุคคลในด้านกิ จกรรม (Activities) ด้านความสนใจ (Interests)
ด้านความคิดเห็น (Opinions)
การรับรู ้ขอ้ มูล การแปลงความหมายข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านข้อมูลจากทางสื่ อออนไลน์
หรื อการได้รับข่าวสารผ่านทางกลุ่ มออนไลน์ เช่ น กลุ่ มเพื่อนใน Facebook Line เป็ นต้น เพื่อเป็ น
ตัวกระตุน้ ทาให้เกิดความต้องการสารวจสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวได้รับข้อมูล ในที่น้ ี
หมายถึงความบ่อยครั้งที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารจากสื่ อท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์
การท่องเที่ยว เป็ นคาที่มีความหมายกว้างขวางมิได้หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อน
ใจ หรื อเพื่ อ ความสนุ ก สนานบั น เทิ ง เริ งรมย์ต ามที่ ส่ วนมากเข้ า ใจกัน การเดิ น ทางเพื่ อ การ
ประชุ มสัมมนา เพื่อศึกษาความรู ้ เพื่อการกี ฬา เพื่อการติดต่อธุ รกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องก็
นับว่าเป็ นการท่องเที่ยวทั้งสิ้ น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการมาเยือนด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพเป็ นหลักแหล่งหรื อไปอยูป่ ระจา
สื่ อออนไลน์ การติดต่อสื่ อสารหรื อมีปฏิสัมพันธ์กนั มีการใช้เว็บไซต์ที่หรื อแอปพลิเคชัน
หรื อโปรแกรมต่าง ๆ โดยผูใ้ ช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ ในลักษณะของการแสดงความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ส่วนตัว เสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเป็ นซึ่ งกัน
และกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว รวมถึ งการรวมกลุ่มสนทนาในเรื่ องที่
สนใจ ซึ่ งในที่ น้ ี สื่ อออนไลน์ ผ่านทางหมายถึ ง เว็บ ไซต์ Google, Pantip (Blueplanet), Facebook,
Blog, ชิลไปไหน, Youtube
ความน่ าเชื่ อถื อ ความน่ าเชื่ อถื อที่มีต่อข้อมูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ ได้แก่ การให้
ความรู ้ จริ ง ข้อมูลมี แหล่ งอ้างอิ ง เนื้ อหารายละเอียดของข้อมูลสามารถเข้าใจง่าย มี ความทันสมัย
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย ครอบคลุม เป็ นข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมการตัดสิ นใจ ประกอบไปด้วยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ช่องทางที่
ใช้ในการค้นหาข้อมูล ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ
รวมถึ งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความบ่อยครั้งในการท่องเที่ยวในแต่ละปี
ท่องเที่ยวกับใคร ระยะเวลาในการท่องเที่ยว

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
วิจยั เรื่ อง “รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต การรั บ รู ้ ข ้อมู ล การท่ องเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ ความ
น่ าเชื่ อถื อและการตัดสิ น ใจการท่ องเที่ ย วต่ างประเทศ” ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอตามหัวข้อดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ AIOs
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข่าวสาร
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์และสื่ อออนไลน์
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ AIOs
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550, น. 277) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการดาเนินชีวิต
ไว้วา่ “การดารงชี วติ ของมนุ ษย์แต่ละยุคมิได้เป็ นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ มนุ ษย์อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แต่
ละกลุ่มมีกฎหรื อเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถื อปฏิ บตั ิพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็ นไปใน
ทานองเดียวกัน เมื่อกลุ่มสังกัดชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมที่
กล่าวมาแล้วนี้ พฒั นาแบบแผนการดารงชี พหรื อใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริ โภคขึ้นมา
ใช้ในสังคมแบบหรื อแบบแผนดังกล่าว เราเรี ยกว่า “แบบของการใช้ชีวติ ”
Engel (1993, p. 449) ได้ให้ความหมายของการดารงชี วิตว่า เป็ นแบบที่บุคคลดารงชี พ และ
ใช้จ่ายเวลาและเงิน (Patterns in which people live and spend time and money) ดังนี้
1) วิธีการดารงชี วิต เช่น อาหารเช้าทางกาแฟ ขนมปั ง และไข่ดาว (ปรุ งรสได้รวดเร็ ว และ
คนใช้เป็ นผูเ้ ตรี ยมอาหาร)
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2) สิ นค้าที่ เราซื้ อ จริ งอยู่วฒั นธรรมในการกิ นอยู่ไม่ได้เปลี่ ยนแปลงมากนัก และสิ นค้ามี
การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการเสนอขาย ไม่มีการแบ่งขายเป็ นชิ้ น มีอาหารสาเร็ จรู ปแช่เย็น มีการซื้ อ
ในแต่ละครั้งจานวนมาก เพื่อเอาไว้ใช้นาน ๆ ต้องมีตูเ้ ย็นไว้ถนอมอาหาร สรุ ปแล้ววิธีการขาย และ
วิธีการซื้ อในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมกับแบบของการชีวติ ของบุคคลในปัจจุบนั
3) วิธีการใช้สินค้า จะได้เห็ นว่าสิ นค้าที่เราซื้ อมาสวมใส่ ได้ทนั ที อาหารสาเร็ จรู ปก็ปรุ งได้
ทันทีจากเตาธรรมดา หรื อไมโครเวฟ สรุ ปได้วา่ การใช้สินค้าสะดวกขึ้น
4) มองสิ นค้าอย่างไร สิ นค้าถูกมองว่านามาใช้เพื่อผ่อนแรง และประหยัดเวลา
5) แบบการใช้ชีวติ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยมากมาย แบบดังกล่าวเป็ นลักษณะที่ฝังแน่นในตัวบุคคล
ซึ่ งได้รับการสร้ าง และขัดเกลาโดยการปฏิ บตั ิตอบโต้กนั ทางสังคม เมื่ อบุ คคลผ่านแต่ละขั้นตอน
ของวงจรชี วิ ต ดัง นั้ นแบบของการด ารงชี วิ ต จึ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย หลาย ๆ อย่ า ง เช่ น
สถานการณ์ครอบครัว ความต้องการ ทัศนคติ และลักษณะส่ วนบุคคล ฯลฯ
รู ปแบบการใช้ชีวิตแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของบุคคล (Self-image or Self-concept) เป็ น
ทั้งหมดที่ ตวั เรามี อยู่ อันมีผลมาจากวัฒนธรรม สถานการณ์ และประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ดารงชี พ ตลาดที่มีบุคคลซึ่ งมีแบบของการใช้ชีวิตเดียวกันนั้นดูได้จากกลุ่มบุคคลที่ใช้เวลา คานิยาม
และความเชื่ อ เหมือนกันตลอดจนมีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจสังคมเหมือนกัน และคุณสมบัติเหล่านี้
เกี่ยวพันกับการทากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ด้วย
Mitchell (1983, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษารู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตไว้วา่ คนเราจะพยายามที่จะมีชีวิตในแบบอย่างที่เราเชื่ อเราฝั น และเราให้คุณค่า ซึ่ ง
สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของคอทเลอร์ (Kotler, Bowen, & Makens, 2003) ที่ ว่าคนเราจะกระท าสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วติ ที่เรากาลังดาเนิ นอยูห่ รื อที่เราต้องการจะเป็ น ดังนั้นถ้า
เราสามารถท าความเข้าใจเกี่ ย วกับ รู ป แบบการดาเนิ นชี วิตได้ส าเร็ จเราก็ เข้าใจว่าท าไมคนเราถึ ง
แสดงออกเช่นนั้น และมีแบบแผนการดาเนินชีวติ เช่นนั้น
ดารา ทีปะปาล (2542) กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต (Lifestyles) หมายถึง บุคคลมีการ
ดารงชี วิตอยู่อ ย่างไร (How to lives) หรื อหมายถึ งรู ป แบบการใช้ชี วิต ของบุ ค คลที่ อ ยู่ในโลก ที่
แสดงออกในรู ปแบบของกิ จกรรม (Activity) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)
ต่างๆ และแบบการดาเนิ นชี วิตนี้ จะใช้หมายความครอบคลุมถึ งกลุ่มบุคคลที่รวมกันอยูใ่ น 3 ระดับ
คือกลุ่มปั จเจกบุคคลกลุ่มเล็กของบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์กนั และกลุ่มของบุคคลใหญ่
การวัดวิถีชีวิตหรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า การพรรณนาลักษณะทางจิ ตวิทยาหรื อมาตรวัด
จิตนิ สัย ในทางปฏิบตั ิมกั จะใช้ 3 ตัวแปร คือ กิ จกรรม (Activity) ความสนใจ (Interests) และความ
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คิ ด เห็ น (Opinions) หรื อ เรี ย กอี ก อย่างว่า AIOs โดยแบบส ารวจ AIOs นี้ ประกอบด้วยข้อค าถาม
ต่าง ๆ ดังนี้
1) กิจกรรมที่ทาเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเปิ ดเผยสิ่ งที่ทา สิ่ งที่ซ้ื อ รวมถึงการใช้เวลาว่าง
2) ความสนใจ เป็ นคาถามที่วดั ความชอบและการจัดลาดับความสาคัญของผูบ้ ริ โภค
3) ความคิดเห็น เป็ นคาถามที่มุ่งเน้นความคิด ความรู ้สึก และทัศนะคติต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค
รายละเอียดและความหมายของ AIOs มี ดังนี้ (อดุ ลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล ,
2550, น. 285)
A คือ กิจกรรมซึ่ งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้าหรื อ เล่า
ให้เพื่อนฟั งเกี่ยวกับบริ การซ่ อมรถของอู่ประจา แม้วา่ ปฏิ กิริยานี้ ใคร ๆ ก็เห็ นอยูแ่ ต่ไม่สามารถเดา
เหตุผลของการกระทาได้หมดและก็ไม่ใคร่ จะมีใครทาการวัดเพื่อหาเหตุผลของปฏิกิริยานี้
I คือ ความสนใจเป็ นความสนใจในเรื่ องราวเหตุ การณ์ หรื อวัตถุ โดยมี ระดับของความ
ตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเมื่อได้ต้ งั ใจติดต่อกันมาหรื อมีความตั้งใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกันมัน
O คื อ ความคิ ด เห็ น เป็ นไปในรู ป ค าพู ด หรื อ เขี ย นตอบที่ บุ ค คลตอบต่ อ สถานการณ์ ที่
กระตุน้ เราคาถามความคิดเห็นใช้เพื่ออธิ บายแปลความหมายการคาดคะเนและการประมาณค่า เช่น
เชื่อในสิ่ งซึ่ งบุคคลอื่นตั้งใจความเชื่ อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ประเมินรางวัลที่จะได้รับ จากการ
เลือกทางเลือกและโทษที่จะเป็ นผลของการเลือกทางเลือก
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตจะถูกกาหนดด้วยปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งประกอบไปด้วย ประสบการณ์ ที่
ผ่า นมาลัก ษณะที่ ติ ด มาตั้ง แต่ เกิ ด และสถานการณ์ ในปั จจุ บ ัน สิ่ ง ดัง กล่ าวเหล่ านี้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคทุกคนจะมีการดาเนิ นชี วิตเป็ นของตนเองและจะได้รับการปรุ งแต่งขัดเกลา
โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไปตามลาดับขั้นตอนของวงจรชีวติ
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ตารางที่ 2.1 กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ที่แสดง
ลักษณะแบบการดาเนินชีวิต
กิจกรรม (Activities: A)
การทางาน
งานอดิเรก
เหตุการณ์ทางสังคม
วัดหยุดพักผ่อน
การบันเทิง
สมาชิกสโมสร
ชุมชน
กาซื้ อสิ นค้า
การเล่นกีฬา

ความสนใจ (Interests: I)
ครอบครัว
บ้าน
งาน อาชีพ
ชุมชน
สันทนาการ
แฟชัน่
อาหาร
สื่ อต่าง ๆ
ความสาเร็ จ

ความคิดเห็น (Opinions: O)
ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ปัญหาสังคม
การเมือง
ธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
อนาคต
วัฒนธรรม

แหล่งทีม่ า: Assael, 1998, p. 423.
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต AIOs ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาในข้างต้น มี
ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงงานวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อ
ออนไลน์ ความน่ าเชื่ อถื อและการตัดสิ นใจการท่ องเที่ ยวต่างประเทศ ท าให้เราทราบว่ารู ป แบบ
ลักษณะการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพื่อเป็ นการเจาะจงกลุ่ มนักท่องเที่ยว โดยเลื อกใช้วิธีการวัดแบบ AIO เพื่อเป็ นการสารวจรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะตัดสิ นในท่องเที่ยวต่างประเทศ
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
Baier (1986) ให้คาจากัดความว่า “ความเชื่ อถื อไว้วางใจคือความเชื่ อมัน่ ในผูอ้ ื่นว่า เขาจะ
กระทาทุกวิถีทางในการปกป้ องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ทาร้ายหรื อเอารัดเอาเปรี ยบเรา ดังนั้น
ความเชื่ อถื อไว้วางใจจึงสัมพันธ์ กบั จุ ดอ่อนที่ เกิ ดจากความไม่ แน่ นอนในพฤติ กรรมของผูอ้ ื่ นใน
อนาคต”
Sztompka (1999) ให้คาจากัดความของความเชื่ อถือไว้วางใจว่าคือ “การพนันหรื อการคาด
เดา (Bet) ต่อพฤติ ก รรมหรื อการกระท าของผูอ้ ื่ นในอนาคต” และกล่ าวว่าความเชื่ อถื อ ไว้วางใจ
ประกอบด้ ว ย 7 ปั จ จัย ได้ แ ก่ ความสม่ า เสมอ (Regularity) ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) ความ
น่าเชื่ อถือ (Reliability) การเป็ นตัวแทน (Representativeness) ความยุติธรรม (Fairness) ความพร้อม
รับผิดชอบ (Accountability) และความเมตตากรุ ณา (Benevolence)
Bettinghaus (1968) ตั้งข้อสังเกตว่า ความน่าเชื่ อถือของผูส้ ่ งสารมิได้ข้ ึนกับคุณสมบัติใดแต่
เพียงประการเดียว (Not Single Characteristic) แต่เกี่ ยวพันกับบุคลิกอื่น ๆ ด้วย เช่น สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้น ฉะนั้นความน่าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารจึงตั้งอยูบ่ นรากฐานของการยอมรับ
จากผูร้ ับสารในหลาย ๆ สิ่ งของผูส้ ่ งสารอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) องค์ป ระกอบเกี่ ยวกับ ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย การมี คุ ณ ค่ า ความ
ชานาญการ มีคุณสมบัติ และความสามารถในการหารายได้ให้แก่ตนเอง กลุ่มตัวแปรเหล่านี้ ทาให้
เกิดการยอมรับในความน่าเชื่อถือต่อผูส้ ่ งสาร
2) องค์ป ระกอบความรู้ สึ กปลอดภัย (Safety) ประกอบด้วย การมี ไ มตรี ต่อกัน มี เมตตา
ไว้วางใจ และเป็ นกันเอง กลุ่มตัวแปรเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจในตัว
ผูส้ ่ งสาร
3) องค์ป ระกอบด้านบุ คลิ กลักษณะ (Characteristics) ประกอบด้วย ความเห็ นอกเห็ นใจ
และความไม่เห็นแก่ตวั ตัวแปรเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของผูส้ ่ งสาร
4) องค์ประกอบด้านการสมาคม (Sociability) ประกอบด้วย การมีคุณธรรมมีอธั ยาศัยรอบ
รู ้ในเรื่ องทัว่ ไปและมีอารมณ์ดี กลุ่มตัวแปรเหล่านี้แสดงถึงความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
Kotler et al. (2003) ได้มีการตั้งข้อสังเกตในด้านของความน่าเชื่ อถือของแหล่งข้อมูลว่า แม้
ทางด้านของผูบ้ ริ โภคจะได้รับ ข้อมู ล จากแหล่ งข้อมู ล เพื่ อการค้ามากกว่าแหล่ งข้อมู ล อื่ น ๆ แต่
ผูบ้ ริ โภคมักจะรู ้สึกว่าแหล่งข้อมูลบุคคลและแหล่งสาธารณะ มีความสาคัญมากกว่าแหล่งข้อมูลทาง
การค้า
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Fogg and Tseng (1999) ได้กล่าวว่าความน่าเชื่อถือของสื่ อออนไลน์เริ่ มเป็ นหัวข้อการศึกษา
ที่สาคัญตั้งแต่ ค.ศ. 1999 เพราะแหล่ งข้อมูลจากเว็บไซต์ได้เพิ่มขึ้ นเป็ นจานวนมากจากที่ทาง The
Stanford Persuasive Technology Lab ของมหาวิท ยาลัย Stanford ได้มี ก ารเริ่ ม ศึ ก ษาลัก ษณะการ
โน้ม น้าวจิ ตใจของเทคโนโลยี ส ารวจกลุ่ มตัวอย่าง ทั้งในสหรั ฐอเมริ กาและยุโรป เพื่ อประเมิ น
เว็บไซต์จานวน 51 แห่ งในปี 2002 พบว่า มีปัจจัยบางประการช่วยส่ งเสริ มความน่าเชื่อถือ และปัจจัย
บางประการที่ทาให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือลดลง จากปั จจัยรวมทั้งหมด 7 ประการดังนี้
ปั จจัยความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ได้แก่
1) รู ้สึกอยูใ่ นโลกของความจริ ง
2) ใช้งานง่าย
3) เป็ นผูช้ านาญการ
4) ความไว้เนื้อเชื่อใจได้
5) เอาใจใส่ ต่อผูเ้ ยีย่ มชม
ปัจจัยที่ทาให้ความเชื่อถือลดลง คือ
6) มีลกั ษณะเพื่อการค้า
7) ความเป็ นมือสมัครเล่น
ปั จจัยเหล่านี้ลว้ นส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ท้ งั ทางบวกและทางลบ จึงเป็ นสิ่ งที่
ต้องนามาพิจารณาในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความเชื่ อถือประกอบด้วย 3 ปั จจัยหลัก ดังนี้ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์,
2554)
1) ด้านความบริ บูรณ์ของเนื้ อหา สื่ อออนไลน์หรื อสื่ อใด ๆ ก็ตามทาหน้าที่ในการนาเสนอ
เนื้ อหาสาระที่ เป็ นทั้งข้อมู ล ข่ าวสาร สารสนเทศ ความรู ้ และอื่ น ๆ เรี ยกรวม ว่า “เนื้ อหา” หรื อ
“Contents” สื่ อ ออนไลน์ เป็ นระบบการน าเสนอหรื อ น าส่ ง เนื้ อ หา (Delivery System) เป็ นเพี ย ง
ช่องทางของการนาเสนอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้ อหา แต่มีความใกล้ชิดกันมากจนบางครั้งแยกไม่
ออกระหว่าง “สื่ อ” กับ “สาร” หรื อ เนื้ อหาสาระที่ นาไปกับสื่ อ ดังนั้นจะพบว่าไม่ว่าสื่ อใดก็ตาม
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุดต่อความเชื่ อถือและการยอมรับได้แก่ปัจจัยด้าน ความบริ บูรณ์ของเนื้อหา
เสมอ ความบริ บูรณ์ ของเนื้ อหาหมายถึ ง ความเพี ยบพร้ อมของการเป็ นข่าวที่ มีเนื้ อหาสาระอย่าง
ครบถ้วนดีงามเหมาะสม
จากผลการวิจยั ดังกล่าวพบว่า ปั จจัยด้านความบริ บูรณ์ ของเนื้ อหาในการสร้างความเชื่อถื อ
หนัง สื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ ป ระกอบด้ว ยปั จ จัย ย่อ ย ๆ ได้แก่ 1) ผูน้ าเสนอ 2) ความถู ก ต้อ งแม่ น ย า
3) ชื่ อเสี ยงของสานักข่าว 4) ความครบถ้วนของข่าว 5) แหล่ งที่ มาของข่าว และ 6) ความทันสมัย
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ของข่าว จากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า ในบริ บทของสังคมไทยผูเ้ สนอข่าวหรื อบุคคลที่เสนอ
ข่าวมีอิทธิ พลต่อความน่าเชื่ อถืออย่างมาก ดังนั้นจึงเป็ นการยืนยันหลักการใช้บุคคลที่น่าเชื่ อถือเป็ น
ผูน้ าเสนอจะสร้างความเชื่อถือได้อย่างมาก
2) ด้านจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน เป็ นการสื่ อสารกับคนหมู่มากมุ่งให้เกิดผลกับมวลชน ต่าง
กับการสื่ อสารเพื่อการศึกษาหรื อการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิ ดผลกับปั จเจกบุคคลเป็ นสาคัญ ดังนั้นการ
สื่ อสารกับคนหมู่มากจึงต้องใช้วธิ ี การของการสื่ อสารที่มีความเฉพาะสาหรับมวลชน และปัจจัยด้าน
จริ ยธรรมมีความอ่อนไหวมากกว่าเพราะมีความหลากหลายของผูร้ ับสารมากกว่าการสื่ อสารในชั้น
เรี ยน
จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ปั จจัยด้านจริ ยธรรมที่มีอิทธิ พลต่อความเชื่ อถื อประกอบด้วย
1) รู ป แบบการปฏิ สั ม พัน ธ์ 2) ความเป็ นธรรม 3) ความลุ่ ม ลึ ก ของเนื้ อหา และ 4) การเลื อกฝ่ าย
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารู ปแบบของการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพ และ
ศัก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์เมื่ อ มี ก ารเกี่ ย วข้อ งและกล่ าวถึ ง ผูใ้ ดก็ ตามในการน าเสนอข่ าวเป็ น
สาระส าคัญ และเกี่ ย วข้องกับ ปั จจัย อื่ น ๆ ที่ ต ามมามี ค วามส าคัญ มากในการก าหนดคุ ณ ค่ า ทาง
จริ ยธรรมในการนาไปสู่ ความเชื่ อถื อของหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ซึ่ งอาจใช้ได้กบั สื่ อออนไลน์ทุก
ประเภทอีกด้วย
3) ด้านกระบวนการผลิต การให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิ ตเป็ นแนวคิ ดที่ ทนั สมัย
สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ในปั จจุบนั ที่ไม่ให้ความสาคัญเพียงแค่ผลลัพธ์ แต่พิจารณาถึงทั้งระบบ
ที่มีกระบวนการผลิ ตหรื อกระบวนการได้มาด้วย ในการทาสื่ อออนไลน์ ผูผ้ ลิ ตสื่ อและเผยแพร่ สื่อ
อาจเป็ นใครก็ได้ที่สามารถเข้าถึงและใช้สื่อออนไลน์ ความเชื่อถือของสื่ อออนไลน์จึงมีนอ้ ยและใน
บางครั้ งการอ้างอิ งเชิ งวิชาการนั้นไม่ยอมรับ การอ้างอิ งจากแหล่ งข้อมูลออนไลน์ ด้วย เพราะอาจ
สร้างขึ้นเมื่อไรก็ได้และไม่อาจเชื่อได้วา่ จะคงอยูถ่ าวรให้สืบค้น และอ้างอิงได้เมื่อต้องการอีกด้วย
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
2.3.1 ความหมายของการรับรู้
เสรี วงศ์มณฑา (2542, น. 79) ให้ความหมายว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการ
ที่มนุ ษย์เลื อกที่จะรับรู้ เป็ นการตีความหมายต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่รับสัมผัส เพื่อรวบรวมเป็ นภาพใน
สมองให้มีความหมายเกิ ดขึ้น การรับรู ้มาคู่กบั การสัมผัส (Sensation) แต่มีความแตกต่างกันตรงที่
การรับรู้ (Perception) เกี่ ยวข้องกับความคิดเห็ นด้วย เช่ น เรารับประทานอาหาร อาหารเข้าปากเรา
เป็ นการสัมผัส จากนั้นต้องมาคิดอีกว่าอาหารอร่ อยหรื อไม่ เรี ยกว่าเป็ นการรับรู ้ ประสาทสัมผัสทั้ง
5 ซึ่ งประกอบไปด้วย หู ตา จมูก ลิ้น และกาย มีหน้าที่รับสัมผัส และประสาทที่ 6 คือ ความคิดเมื่อ
นาไปผนวกกับการสัมผัสจะกลายเป็ นการรับรู ้
Schiffman and Kanuk (1987, p. 175) ให้ความหมายว่า การรั บรู ้ หมายถึ ง กระบวนการที่
มนุษย์แต่ละคนเลือกจัดระเบียบและแปลความหมายของสิ่ งกระตุน้ ให้เป็ นความหมาย เป็ นภาพที่ติด
อยู่ หรื อจะให้ความหมายอย่างง่าย การรับรู ้ คือวิธีการที่เรามองโลกรอบตัว หากผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
ได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าเดียวกันในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน จะเลือกจัดการและตีความแตกต่าง
กัน ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวัง
Hawkins and Mothersbaugh (2010) ได้ ใ ห้ ความห ม ายไว้ ว่ า การรั บ รู ้ ห มายถึ งการ
กระบวนการที่เริ่ มต้นจากการกระตุน้ จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้
ลิ้มรส และสัมผัส จึงทาให้เกิดคนสนใจในสิ่ งเร้าและจบลงด้วยการตีความหรื อหาความหมายของ
สิ่ งนั้น
Solomon, Marshall, Stuart, Barnes, and Mitchell (2009, p. 79) ระบุ ว่ า กระบวนการรั บ รู ้
เกิ ดจากผูบ้ ริ โภคได้รับสิ่ งกระตุน้ ได้แก่ ภาพ กลิ่ น รสชาติ และพื้นผิว ผ่านทางการรับรู ้ ทางอวัยวะ
รั บ สั ม ผัส ได้แก่ ตา หู จมู ก ปาก และผิวหนัง เมื่ อผูบ้ ริ โภครั บ รู ้ และเกิ ดความสนใจ จากนั้นจึ ง
นาไปสู่ การแปลความหมาย ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการเกิดการรับรู ้
แหล่งทีม่ า: วุฒิ สุ ขเจริ ญ, 2555, น. 21.
2.3.2 องค์ ประกอบของกระบวนการรับรู้
การรับรู ้ข่าวสารของมนุ ษย์จะมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบ
ดังนี้ (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, 2529, น. 93-97)
2.3.2.1 อาการรับสัม ผัส หมายถึ ง อวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ ได้รับกระตุน้ จากสิ่ งเร้ า
แล้วจะแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เข้ามาช่วย
2.3.2.2 การแปลความหมายของอาการสั ม ผัส การแปลความหมายของสิ่ ง เร้ า ที่
รับเข้ามาจะถูกต้องเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย 4 ประการ คือ
1) ปั จจัยทางด้านสรี ระ (Physiological Factor) เป็ นขีดจากัดความสามารถ
ของอวัยวะรับสัมผัสที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้า เช่น ขนาดของสิ่ งเร้า ความสึ กหรอของอวัยวะรับสัมผัส
เป็ นต้น
2) ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) เนื่ องจากสิ่ งเร้ าที่ ม ากระทบ
กับอวัยวะรับสัมผัสมี มาก มนุ ษย์จะเลื อกรั บรู ้ เฉพาะสิ่ งเร้ าที่ มีความหมาย แต่การรั บรู ้ ดงั กล่ าวจะ
เกิดขึ้นหรื อไม่น้ นั ย่อมอยูก่ บั ปั จจัยด้านจิตวิทยา เช่น
(1) ความตั้ง ใจ โดยมี ส าเหตุ ห ลายประการ เช่ น ความเปลี่ ย นแปลง
ความแปลกใหม่ ขนาดและความเข้ม การกระทาซ้ าเคลื่อนไหว เป็ นต้น
(2) สติ ปั ญญา ท าให้บุ คคลเข้าใจเหตุ ก ารณ์ หรื อสิ่ งต่ าง ๆ ได้ช้า หรื อ
รวดเร็ วต่างกัน
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(3) ความระวังระไว เป็ นความคล่องแคล่วหรื อไวต่อการรับรู ้สิ่งเร้าต่าง ๆ
(4) คุณภาพของจิตใจ ความเหนื่อยล้า หรื อความแจ่มใสของจิตใจย่อมมี
ผลกระทบต่อความเข้าใจสิ่ งเร้าต่าง ๆ ได้
(5) บุคลิ กภาพ ผูท้ ี่มี บุคลิ กภาพเปิ ดเผยชอบสั งคมกับผูท้ ี่ มีบุ คลิ กภาพ
เก็บตัวมักจะรับรู ้สิ่งในทางตรงข้ามเสมอ
3) ประสบการณ์ เดิ ม บุ ค คลจะรั บ รู ้ สิ่ งต่ าง ๆ ด้วยการคาดคะเน หรื อ ตั้ง
สมมุติฐานไว้ก่อน เมื่อได้รับสิ่ งเร้าที่เกิดขึ้นแล้ว ประสบการณ์เดิมที่เคยมีมาก่อนจะช่วยให้สามารถ
ยืนยันการคาดคะเนได้ หรื อทาการแก้ไขการคาดคะเนเสี ยใหม่ กรณี ที่สิ่งที่เกิ ดขึ้นใหม่เข้มแข็งกว่า
และสามารถพิสูจน์ได้วา่ ประสบการณ์ น้ นั ผิดพลาดอย่างแน่นอน วารุ ณี สุ ดแสวง (2551, น. 25) ได้
กล่ าวไว้ว่า การรั บ รู ้ เป็ นสิ่ งที่ ท าให้ ปั จเจกบุ ค คลมี ค วามแตกต่ าง ไม่ มี บุ ค คลใดที่ จะมี ก ารรั บ รู ้ ที่
เหมือนกับบุคคลอื่นทุกประการ เพราะเมื่อบุคคลได้รับสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งที่รับรู ้ก็จะประมวลสิ่ งรับรู ้น้ นั
เป็ นประสบการณ์ ที่มีความหมายเฉพาะของตนและมีพฤติกรรมการแสดงออกตามคุ ณค่าที่ตนเอง
เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดและการตัดสิ นใจ กล่าวคือการใส่ ใจของบุคคลจะเป็ นพื้นฐานในการนาข้อมูลต่าง ๆ
จากสิ่ งเร้าเข้าสู ้กระบวนการรับรู้ โดยผ่านทางประสาทสัมผัส และอวัยวะรับสัมผัส อันได้แก่ หู ตา
จมูก ลิ้น ผิวกาย โดยมีการอาศัยความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมในการแปลความรู ้สึกสัมผัส เช่น การ
เห็นภาพ ได้ยนิ เสี ยง รับรู ้กลิ่น รส หรื อความรู ้สึกถึงความอ่อนนุ่ม ความกระด้าง แต่ถา้ ไม่เคยเรี ยนรู ้
หรื อไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนบ้างก็จะบอกไม่ได้วา่ สิ่ งที่ได้สัมผัสนั้นคืออะไร ซึ่ งทางจิตวิทยา
ไม่ถือว่าเป็ นการรับรู ้
4) การแปลความหมายของสิ่ งที่ เราสั ม ผัส สิ่ งที่ เราเคยได้พ บเห็ น มาแล้ว
ย่อมจะอยูใ่ นความทรงจาของสมองเรา เมื่อบุคคลได้รับสิ่ งเร้า สมองก็จะทาหน้าที่ทบทวนความรู ้ที่
มีอยูเ่ ดิมว่าสิ่ งเร้านั้นคืออะไร เมื่อมนุ ษย์เราถูกเร้าโดยสิ่ งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู ้สึกจากการสัมผัส
(Sensation) โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา ทาหน้าที่ดู คือการมองเห็ น หู ทาหน้าที่ฟัง คือการ
ได้ยิน ลิ้นทาหน้าที่รับรส จมูก ทาหน้าที่ดม คือได้กลิ่ น และสุ ดท้ายคือ ผิวหนังทาหน้าที่สัมผัสคือ
รู ้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู ้ก็จะสมบูรณ์ (กันยา สุ วรรณแสง, 2544, น. 129)
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2.3.3 กระบวนการรับรู้
กระบวนการรั บรู ้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คื อ การเลื อกรับข้อมูล (Selection) การจัดการ
ระบบข้อมูล (Organization) และ การตีความข้อมูล (Interpretation)

Selection

Exposure
Attention

Organization
Categorization
Interpretation

Inference

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองกระบวนการรับรู้ (Perceptual Process)
แหล่งทีม่ า: Assael, 2004, p. 159.
2.3.3.1 การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) การที่บุคคลมีการเลือกว่าจะรับรู ้สิ่งเร้า
ใดบ้าง ในสถานการณ์ ทวั่ ไป บุ คคลจะได้รับสิ่ งเร้ าจานวนมากมาย แต่จะเลื อกให้ความสนใจแก่
สิ่ งเร้าเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การไปซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ผูบ้ ริ โภคจะมองเห็นสิ นค้าจานวน
นับหมื่นชนิ ดที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านสี สัน ขนาด และรู ปทรง รวมทั้งผูค้ นจานวนมากที่มา
ซื้ อหาสิ นค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตามแม้ผบู ้ ริ โภคจะได้รับสิ่ งเร้าที่หลากหลายจานวนมากมาย แต่ก็เลือก
รับรู ้เฉพาะสิ่ งเร้าที่ตนเองให้ความสนใจและต้องการซื้ อเท่านั้น (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2553, น. 124) การ
เปิ ดรับสิ่ งกระตุน้ และใกล้ความสนใจกับสิ่ งกระตุน้ เป็ นกระบวนการแรกของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
จะเลือกดูและเลือกสนใจสิ่ งที่ตนเองอยากรู ้ มีความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้ โดยผูบ้ ริ โภคจะเลื อกรับข่าวสารจากพื้นฐานทางจิตวิทยา (Psychological Set) เนื่ องจาก
ในวันหนึ่ ง ๆ มี ข่าวสารเข้ามามากมาย ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถรับรู ้ ข่าวสารได้ท้ งั หมด จึงจาเป็ นต้อง
เลือกรับรู ้ในสิ่ งที่ตนสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่ งกระบวนการเลือกรับรู้ของผูบ้ ริ โภค
มี 3 ขั้นตอน คือ (Assael, 1998)
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1) การเปิ ดรับ (Exposure) จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อประสาทสัม ผัสต่ าง ๆ ทั้งห้าของ
ผูบ้ ริ โภคได้รับการกระตุ น้ จากสิ่ งเร้ า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเปิ ดรับต่อสิ่ งเร้ าหรื อไม่อย่างไรนั้นขึ้ นอยู่กบั
ความสนใจและความเกี่ ย วข้อ งกัน กับ สิ่ ง เร้ าของผูบ้ ริ โภคคนนั้น ๆ เช่ น ในขณะอ่ านนิ ตยสาร
ผูบ้ ริ โภคจะเปิ ดหน้ าที่ มี โฆษณาผ่านไปอย่า งรวดเร็ ว เพื่ อ ที่ จะหลี ก เลี่ ย งการไม่ ดู โฆษณา หรื อ
ในขณะดู โทรทัศ น์ เมื่ อถึ งช่ วงโฆษณา (Commercial Break) ก็ จะกดปุ่ มรี โมท (Remote Control)
เพื่ อเปลี่ ย นช่ องที่ เรี ยกว่า Zipping หรื อ ถ้าเป็ นการดู เทปบัน ทึ ก วีดีโอคาสเสทท์ ก็ จะกดปุ่ ม Fast
Forward เพื่อให้ผา่ นช่วงโฆษณาอย่างรวดเร็ วที่เรี ยกว่า Zipping เป็ นต้น
2) ความสนใจ (Attention) กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคจะเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่ตนสนใจ
และสนองความต้องการของตนได้ หรื ออย่างน้อยที่ สุ ดก็ เลื อกสนใจในสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับ ความ
ต้องการของตน
3) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีการรับรู ้ตาม
ความต้องการ ทัศนคติ และลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ งหมายถึงว่า แม้จะเป็ นสิ่ งเร้าเดียวกัน เช่ น โฆษณา
ชิ้นเดี ยวกัน บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าเดี ยวกัน แต่การรับรู ้ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป บางคน
อาจเชื่อในสิ่ งที่โฆษณาเสนอ แต่ในขณะที่อีกคนอาจคิดว่าเป็ นการโอ้อวดเกินจริ ง
2.3.3.2 การเลื อ กประมวลข้อ มู ล (Perceptual Organization) เป็ นกระบวนการที่
ผูบ้ ริ โภคจัดกลุ่มข่าวสารจากแหล่ งต่าง ๆ จนเกิ ดเป็ นภาพที่ สมบูรณ์ โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ของสิ นค้าไม่ว่าจะเป็ นโฆษณา ระดับราคาของสิ นค้า ช่ องทางการจัดจาหน่ าย บุคลิกลักษณะของ
ตราสิ นค้า เอกลักษณ์ของสิ นค้า และอื่น ๆ จนเกิดเป็ นภาพรวมของสิ นค้าในใจผูบ้ ริ โภค
2.3.3.3 การเลื อ กตี ค วาม (Perceptual Interpretation) เป็ นขั้ นตอนสุ ดท้ า ยของ
กระบวนการรับรู้ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคทาความเข้าใจว่า สิ่ งเร้าที่รับเข้ามาคืออะไร ในการ
ตีความนั้น ผูบ้ ริ โภคจะอาศัยข้อมูลความรู ้ และประสบการณ์ ที่เก็บสะสมไว้ในอดี ตที่เกี่ ยวข้องใน
หน่ วยเก็บความทรงจามาใช้ เพื่อตีความออกมาว่าสิ่ งเร้าที่รับรู ้เข้ามานั้น ควรจะเป็ นอย่างไร ความ
โน้มเอียงหรื อความมีอคติส่วนบุคคลก็มีส่วนทาให้ผบู ้ ริ โภคตีความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงตามเจตนา
ของผูส้ ่ งสารก็อาจเป็ นไปได้ โดยการตีความแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
การเลื อ กตี ค วามโดยจัด เป็ นประเภท (Categorization) ซึ่ งช่ ว ยให้ ผูบ้ ริ โภคเข้า ใจ
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ นอกจากนั้นยังเป็ นการจัดประเภทข่ าวสารใหม่ก ับ
ข่าวสารเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
1) การเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ า 2 ตัว (Inference) อันเกิ ดจากประสบการณ์
และการเรี ยนรู ้ ที่ผา่ นมา โดยอาศัยความเชื่ อหรื อประสบการณ์เดิมมาเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น เพื่อลงความ
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ความเห็น เช่ น การเลือกตีความระหว่างราคาและคุณภาพ โดยผูบ้ ริ โภคมักจะตีความว่าสิ นค้าราคา
สู ง (High Price) มักจะมีคุณภาพดี (High Quality) เป็ นต้น
2) การตี ค วามการรั บ รู้ (Perceptual Interpretation) ของแต่ ล ะบุ ค คลนั้ น
แตกต่างกันเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคจะเลื อกและประมวลสิ่ งเร้ าบนพื้นฐานของความคิด ความเชื่ อและ
ประสบการณ์ ส่วนบุคคลตั้งแต่ในอดีต ยิ่งมีประสบการณ์ มากเพียงใด การตีความก็จะซับซ้อนและ
หลากหลายมากขึ้น
กั น ยา สุ วรรณแสง (2544) เสนอว่ า ให้ ค วามหมายของค าว่ า การรั บ รู ้ คื อ การใช้
ประสบการณ์เดิม แปลความหมายสิ่ งเร้า ที่ผา่ นประสาทสัมผัสแล้วเกิดความรู ้สึก ระลึกรู ้ความหมาย
ว่าเป็ นอย่างไรกระบวนการรับรู้ ซึ่ งประกอบด้วย 3 กระบวนการหลักคือ (1) กระบวนการภายนอก
หรื อสิ่ งเร้ า (2) กระบวนการภายในหรื อการรับ รู้ และ (3) กระบวนการแสดงออกหรื อปฏิ กิ ริย า
ตอบสนอง ดังแสดงในภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 กระบวนการรับรู้
แหล่งทีม่ า: กันยา สุ วรรณแสง, 2544, น. 35.
การรับรู ้ มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ โดยการรับรู ้ ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ถ้าไม่มีการรับรู้การ
เรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้ นไม่ได้ ดังนั้นการสัมผัสเป็ นบันใดขั้นแรกของการรั บรู ้ เมื่อร่ างกายรั บรู ้ ผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็จะเกิ ดการตี ความ โดยอาศัยความคิด ความเข้าใจ ความจา การเรี ยนรู้ และ
มโนภาพ หลัง จากนั้น ก็ ท าการตัดสิ น ใจและแสดงปฏิ กิ ริย าตอบสนองโดยแสดงพฤติ ก รรมใด
พฤติกรรมหนึ่งออกมา (กันยา สุ วรรณแสง, 2544)

21
จากแนวคิดการรับรู ้ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงสามารถสรุ ปได้วา่ การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค โดย
ผ่านการรั บ รู ้ ท างสั ม ผัส ทั้ง 5 จนเกิ ด การประมวลผล ตี ค วามเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคจนท าให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว ของนัก ท่ องเที่ ย วที่ ดาเนิ น การค้น หาข้อ มู ล การ
ท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ เพื่อเกิดการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยว

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการท่ องเทีย่ วในการตัดสิ นใจ
บุ ญ เลิ ศ จิ ตตั้งวัฒ นา (2555) พฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ย ว หมายถึ ง การกระท าทุ ก อย่างของ
นักท่องเที่ยวไม่วา่ การกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตเห็ น
การกระทานั้นได้หรื อไม่ก็ตาม โดยการกระทานั้นอาจขึ้นอยู่กบั สภาวะแวดล้อม ความรู ้สึกนึ กคิด
และความรู ้ ค วามเข้าใจของนัก ท่ องเที่ ย ว เพื่ อตอบสนองความต้องการและความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
Schiffman and Kanuk (1987) ได้ใ ห้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคไว้ว่ า เป็ น
พฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ โภคแสดงออกไม่ ว่าจะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมิ น ผล หรื อ การบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาลังเพื่อ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อเมื่อไร อย่างไร ที่ ไหน
และบ่อยแค่ไหน
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542, น. 32-47) ได้สรุ ปพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
และกระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง การศึ ก ษาเพื่ อทราบถึ งความต้อ งการ ความจาเป็ นของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นตลาดเป้ าหมาย เพื่ อวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการบริ โภค
นั้น ๆ และเพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
คาว่านักท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 1968 คณะกรรมการด้านสถิติแห่ งสหประชาชาติและสหภาพ
องค์กรการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรื อ International Union of Official Travel Organizations ได้
ให้ความเห็นชอบกับคาจากัดความของนักท่องเที่ยว โดยคณะผูเ้ ข้าประชุมในงานสัมมนาว่าด้วยการ
เดินทางและท่องเที่ยวขององค์การสหประชาชาติซ่ ึ งจัดขึ้นในกรุ งโรมเมื่อ ค.ศ. 1963 กลายเป็ นคาจัด
ความขององค์การท่ องเที่ ยวโลก (World Tourism Organization หรื อ WTO) ดังนี้ คาว่าผูม้ าเยี่ย ม
เยียนระหว่างประเทศ (International Visitor) หมายถึง ผูใ้ ดก็ตามที่เดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่
ประเทศที่ เขาพักอาศัยตามปกติ โดยมี จุดประสงค์หลักที่ ไม่ ใช่ เพื่ อท ากิ จกรรมประกอบอาชี พ ที่
ก่อให้เกิดรายได้จากประเทศที่เขาไปเยือน และเป็ นบุคคลที่เข้าไปพักอยูใ่ นประเทศนั้นเป็ นเวลา 1 ปี
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หรื อน้อยกว่าค าจากัดความนี้ ครอบคลุ ม ผูเ้ ยี่ย มเยือน (Visitor) 2 ประเภท: นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ
(International Tourist) และนักทัศนาจรต่างชาติ (International Excursionist)
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (International Tourist) คือ ผูม้ าเยือนชัว่ คราวที่มาพักอาศัยอย่างน้อย
24 ชั่ ว โมง ในประเทศที่ ม าเยื อ นและมี เหตุ จู ง ใจในการเยื อ นเพื่ อ เป็ นการพัก ผ่ อ น เพื่ อ ความ
เพลิดเพลิน เพื่อสุ ขภาพ เพื่อศึกษา การกี ฬา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อการปฏิ บตั ิ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายการปฏิบตั ิเกี่ยวกับครอบครัวและการประชุมต่าง ๆ
นักทัศนาจรต่างชาติ (International Excursionist) คื อ ผูท้ ี่ เดิ นทางมาเยือนชั่วคราวที่ เข้าไป
อยูใ่ นประเทศเพียงวันเดียว (น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง) และมิได้พกั ค้างคืน รวมทั้งผูโ้ ดยสารพาหนะทาง
เรื อประเภทเรื อสาราญ (Cruise) ด้วย
2.4.1 วัตถุประสงค์ ของการท่ องเที่ยว
1) การท่ องเที่ ย วเพื่ อความสนุ ก สนาน และความบัน เทิ ง เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
เปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อชมทิวทัศน์วฒั นธรรม ประเพณี ชี วติ ความเป็ นอยูข่ องท้องถิ่นต่าง ๆ หรื อการ
ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน เพื่อเปลี่ยนสถานที่พกั อาศัย ฯลฯ
ซึ่ งการท่องเที่ยวแบบนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น รสนิ ยม ฐานทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว
และสิ่ งดึงดูดใจของสถานที่แต่ละแห่ง
2) การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เป็ นการใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนร่ างกายและสมอง
อาจจะรวมถึ งการพัก ฟื้ นหลังการเจ็บ ป่ วย โดยใช้เวลาพัก ผ่อนให้ นานที่ สุ ดเท่ าที่ ส ามารถท าได้
สถานที่ พ กั เลื อกที่ ส งบ สะดวกสบาย อากาศบริ สุท ธิ์ เช่ น ชายทะเล หรื อบนภูเขาที่ ห่างไกลจาก
ความอึกทึกครึ กโครม
3) การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาวัฒนธรรม เป็ นการท่องเที่ยวที่มกั จะมีจุดประสงค์ที่
จะศึ ก ษาหาความรู ้ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมของท้อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ ควบคู่ ไ ปกับ การท่ อ งเที่ ย วด้วย เป็ น
การศึกษาชี วิตความเป็ นอยูท่ ้ งั ในแง่มนุ ษยวิทยา และสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะ หรื อ
การแสดงต่าง ๆ
4) การท่องเที่ยวเพื่อการกี ฬา การท่องเที่ยวประเภทนี้ มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ
ประการแรก เป็ นการไปชมการแข่งขันกี ฬาที่ ตนสนใจ ประการที่ สอง เป็ นการท่องเที่ ยวเพื่อเล่ น
กีฬาหรื อออกกาลังกาย การท่องเที่ยวประเภทนี้สถานที่อนั เป็ นจุดมุ่งหมายปลายทางเป็ นสิ่ งดึงดูดให้
เกิดการท่องเที่ยว เช่น ชายทะเล ภูเขา หรื อการเดินป่ าเพื่อดูนก ตกปลา หรื อส่ องสัตว์ เป็ นต้น
5) การท่องเที่ยวเพื่อธุ รกิจ การประชุ มและสัมมนา ซึ่ งผูท้ ี่ไปเพื่อธุ รกิจหรื อสัมมนา
มัก จะแบ่ ง เวลาส่ ว นหนึ่ งไว้ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว การท่ อ งเที่ ย วแบบนี้ สิ่ ง ที่ เป็ นปั จ จัย ดึ ง ดู ด
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นักท่องเที่ยวคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีสถานที่พกั อาศัยหรื อโรงแรม และระบบคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ ว ปั จจุบนั นี้การท่องเที่ยวลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะสู งขึ้นเรื่ อย ๆ
6) การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือ การที่บุคคลไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน หรื อ
วิจยั เพื่อการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ระหว่างมหาลัยและจะอยูใ่ นประเทศนั้นเป็ นเวลานับเดือน
การท่ อ งเที่ ย วประเภทนี้ รวมถึ ง การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การศึ ก ษาภายในประเทศด้ว ย จัด ได้ว่า เป็ น
นักท่องเที่ยวที่ทารายได้ให้แก่ประเทศอีกอย่างหนึ่ ง (อารยา อินคชสาร, 2554, น. 25-26, อ้างถึงใน
สมบัติ กาญจนกิจ, 2544, น. 19-20)
2.4.2 ปัจจัยของการท่องเทีย่ ว
วรรณา วงษ์วานิช (2539) ได้มีการแบ่งปั จจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1) สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่ งที่สามารถดึ งดูดหรื อโน้ม
น้าวใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ที่นกั ท่องเที่ยวไปเยือน
จะต้องเป็ นพื้ นที่ ที่ มีสิ่ งดึ งดู ดใจทางการท่องเที่ ยวเป็ นสาคัญ ในแหล่ งท่ องเที่ ยวจะมี จุดที่ เป็ นสิ่ ง
ดึ งดู ดใจทางการท่ องเที่ ยว จุ ดหนึ่ งหรื อหลายจุ ดก็ ได้ ถ้ามี สิ่ งดึ งดู ดใจทางการท่ องเที่ ยวหลายจุ ด
แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีนกั ท่องเที่ยวและสนใจนิ ยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก สิ่ งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
(1) สิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors)
คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรื อไปเที่ยวในพื้นที่น้ นั เช่น หาดทรายที่
สวยงาม สภาพป่ า และชีวติ สัตว์ป่า เป็ นต้น
(2) สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น (Historical and Cultural
Attraction Factors) เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรื อไปท่องเที่ยว
ยังพื้นที่น้ นั เช่น สิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสถาปั ตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็ นต้น วิถีชีวิตจากการ
กระท าของคน เช่ น ตลาดน้ า ก็เป็ นสิ่ งดึ งดู ดใจทางการท่องเที่ ยวที่ มนุ ษ ย์ทาให้เกิ ดขึ้ นมา รวมทั้ง
กิ จกรรมต่างๆ ที่ คนเราสร้ างขึ้นมา เช่ น การแข่งกี ฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่ น งานเทศกาล
อาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็ นต้น
2) สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ร องรั บ การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวเพื่อทาให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็ นไปได้ดว้ ยความสะดวกสบายที่สาคัญมากที่สุดคือ เรื่ อง
ที่ พ ัก แรมไม่ ว่า จะเป็ นที่ พ ัก ในรู ป แบบโรงแรม รี ส อร์ ท บัง กะโล เกสท์ เฮ้า ส์ สิ่ ง ส าคัญ อัน ดับ
รองลงมา คือ การบริ โภคจึงต้องมีร้านอาหารบริ การสาหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูล
เพื่อการเดินทางไว้บริ การนักท่องเที่ยว
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3) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมี
การคมนาคมขนส่ งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก
ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2551) ได้กล่ าวถึ งปั จจัยหลักของการท่องเที่ ยวไว้ดงั นี้ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยว จาแนกตามลักษณะของเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ สถานภาพสมรส และถิ่นพานัก แต่ละปั จจัยจะส่ งผลถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
1) เพศ โดยทั่ ว ไป นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศชายเป็ นกลุ่ ม ที่ มี ก ารเดิ น ทางมากกว่ า
นักท่องเที่ยวหญิง ซึ่ งสามารถเดินทางได้ตามลาพังหรื อเดินทางเป็ นกลุ่ม และสามารถทากิจกรรมได้
หลากหลายมากกว่า ในขณะที่เพศหญิงมีความคล่องตัวน้อยกว่า มักเดินทางมากับเพื่อนหรื อมากับ
บริ ษทั นาเที่ยว มักเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสามารถเดินทางได้สะดวก
2) อายุ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีความสามารถในการเดินทางต่างกัน
3) อาชีพ นักท่องเที่ยวที่มีหน้าที่การงานที่ต่างกันมีโอกาสเดินทางแตกต่างกัน
4) ระดับการศึกษา ถือเป็ นตัวแปรที่จะสอดคล้องกับอาชี พและรายได้ และเป็ นตัวที่
ชี้ ให้เห็ นถึงคุ ณภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่ งด้วยสมมติฐานที่วา่ ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมักเป็ นผูม้ ีวิถีความคิด
และชีวติ ที่ดีกว่า เช่น มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ เป็ นต้น
5) ระดับรายได้ เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเดินทางของตัวบุคคล
6) สถานภาพสมรส กลุ่ มคนโสดมี โอกาสที่ จะการเดิ นทางได้บ่อยครั้งกว่ากลุ่ มที่
แต่งงานแล้ว เนื่องจากไม่มีภาระและสามารถตัดสิ นใจได้โดยลาพัง
7) ถิ่นพานัก บุคคลที่อยูใ่ นสถานที่ที่มีสภาวะแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิอากาศที่
แตกต่างกัน ก็ย่อมมี ความต้องการและเลื อกแหล่ งท่องเที่ ยวที่ แตกต่างกัน เช่ น กลุ่ม ที่ อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ที่อากาศเย็น ก็ยอ่ มนิยมไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่อบอุ่นกว่า เป็ นต้น
2.4.3 ระบบการท่องเที่ยว
หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กนั และมีความสาคัญที่
ทาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีระเบียบ สิ่ งสาคัญในระบบท่องเที่ยวประกอบด้วย 4 ส่ วนใหญ่ ๆ
ในลักษณะวงจร ดังนี้
1) ความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยว อิทธิ พลจากภายในและภายนอก พฤติกรรม
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และการจัดหา (Market)
2) การเดิ นทางท่ องเที่ ยวหลังจากการซื้ อ การวิเคราะห์ ตลาดหลัก การเคลื่ อนย้าย
อย่างต่อเนื่องของ นักท่องเที่ยว และรู ปแบบของการขนส่ ง (Travel)
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3) การศึ กษาอุ ป สงค์ของการท่ องเที่ ยว ณ แหล่ งท่ องเที่ ย ว รู ป แบบ กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว และการให้บริ การ ซึ่ งต้องการการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาอย่างเป็ นระบบให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล (Destination)
4) การตลาดการท่องเที่ยว เป็ นการตรวจสอบปั จจัยทางการตลาดของภาคธุ รกิจ ทั้ง
ที่ ควบคุ ม ได้ และควบคุ ม ไม่ ไ ด้ เพื่ อสร้ างความแข็ง แกร่ ง ของธุ รกิ จจัดหาสิ น ค้าและบริ ก ารใน
เครื อข่ายให้มีศกั ยภาพ ในการสร้ างแรงจูงใจ และกระตุน้ ความต้องการของนักท่องเที่ ยวได้อย่าง
แท้จริ ง (Marketing)

การซื้ อการ
ท่องเที่ยว

ตลาด
-ความต้องการของมนุษย์
-การรับรู ้และการเรี ยนรู ้
-การตัดสิ นใจเลือกซื้อ

การตลาด
-การจัดการทางการตลาด
-การจัดการส่วนประสมทาง
การตลาด

การท่องเที่ยว
-ส่วนแบ่งทางการท่องเที่ยว
-รู ปแบบทางการท่องเที่ยว

สัดส่ วนอุปสงค์
การท่องเที่ยว
ภาพที่ 2.4 แสดงระบบท่องเที่ยว
แหล่งทีม่ า: นิศา ชัชกุล, 2551, น. 77.

การเข้าถึงตลาด
ผูบ้ ริ โภค

จุดหมายปลายทาง
-สิ่ งดึงดูดใจและการบริ การ
-คุณภาพ ราคา
-ความสะดวกสบาย

การขยายตัวการ
ท่องเที่ยว
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2.4.4 ความหมายของการตัดสิ นใจ
McGrew and Wilson (1982) ให้คาจากัดความของคาว่า การตัดสิ นใจ ว่า หมายถึงการเลือก
จากทางเลื อ กหรื อ ตัว เลื อ กที่ มี อ ยู่ (An act of Choice between Alternatives) แต่ ก ารตัด สิ น ใจเป็ น
กระบวนการ ไม่ ใช่ เป็ นการกระท าที่ ค งที่ ไ ม่ เปลี่ ย นแปลง ตรงกัน ข้าม กระบวนการ ตัดสิ น ใจ
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมหรื อปั จจัยรอบข้างในภาวะที่ผบู ้ ริ โภคกาลังอยูใ่ นขั้นตอนของการตัดสิ นใจ
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์ (2540, น. 187) กล่าวว่าการตัดสิ นใจหรื อการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง
การเลื อกปฏิ บตั ิหรื องดเว้นการปฏิ บตั ิ หรื อการเลื อกทางดาเนิ นการที่เห็ นว่าดี ที่สุดทางใดทางหนึ่ ง
จากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการหรื อการวิ นิจฉัยสั่งการคือการชัง่
ใจไตร่ ตรองและตัดสิ นใจเลื อกทางดาเนิ นงานที่ เห็ นว่าดี ที่ สุ ดทางใดทางหนึ่ งจากหลาย ๆ ทาง
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ
จิตราภรณ์ สุ ทธิ์ วรเศรษฐ์ (2543, อ้างถึ งใน นภาภรณ์ หอมอ่อน, 2545, น. 18) กล่าวไว้ว่า
การตัดสิ นใจเป็ นการกระท าอย่างรอบคอบในการเลื อกจากทรัพ ยากรที่ มีอยู่ โดยมี วตั ถุ ประสงค์
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ จากความหมายของการตัดสิ นใจมีแนวคิด 3 แบบ คือ
1) การตัดสิ นใจรวมถึ งการเลื อก ถ้าหากมี สิ่ งเลื อกเพื่ อสิ่ งเดี ยวการตัดสิ นใจย่อม
เป็ นไปไม่ได้
2) การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการด้านความคิดที่ตอ้ งมีความละเอียดสุ ขม รอบคอบ
เพราะอารมณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สานึกมีอิทธิ พลต่อกระบวนการความคิดนั้น
3) การตัด สิ น ใจเป็ นเรื่ อ งของการกระท าที่ มี จุ ด หมายเพี ย งให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ แ ละ
ความสาเร็ จที่ตอ้ งการและหวังไว้
2.4.5 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
1) ปั จจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
การรับรู้ คือ กระบวนการที่ บุคคลใช้เพื่อสร้ างความเข้าใจถึ งสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวของ
ผู้บ ริ โ ภค โดยการเลื อ ก การจัด แจง และการแปลความหมายจากข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ด้รั บ จาก
สิ่ งแวดล้อม
แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดจากภายในหรื อภายนอกตัวบุคคลซึ่ งสร้างความ
กระตือรื อร้นและไม่ยอ่ ท้อต่อการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ทัศนคติเป็ นความรู ้สึกและการแสดงออกต่อสิ่ งต่าง ๆ ได้แก่ สิ่ งของ บุคคล เหตุการณ์
ในลักษณะของการชื่ นชมหรื อไม่ชื่นชม ทัศนคติเป็ นผลของความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใด ๆ อย่างแรงกล้า
และด้วยความเชื่อมัน่
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บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาภายในตัวของบุคคลซึ่ งเป็ นตัวกาหนด
และสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลสนองตอบต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเขาอย่างไร
การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเนื่ องมาจากประสบการณ์ใน
อดีต ดังนั้น การเรี ยนรู ้เป็ นการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาความรู ้ในความทรงจาถาวรของมนุษย์และเป็ น
ผลมาจากกระบวนการประมวลข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในความทรงจา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์
2) ปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
กลุ่ ม อ้างอิ ง (Reference Group) หมายถึ ง กลุ่ มซึ่ งท าหน้าที่ เป็ นกรอบในการอ้างอิ ง
หรื อเป็ นแนวทางให้แก่บุคคลในการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การใด ๆ
ครอบครัว หมายถึ ง การที่ บุ คคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปซึ่ งอาศัยอยู่ด้วยกันและมี ความ
เกี่ยวพันกันโดยสายเลือด หรื อการแต่งงานระหว่างชายหญิง หรื อการรับเด็กมาเป็ นบุตรบุญธรรม
ชั้นทางสังคม หมายถึ ง การแบ่ งบุ คคลในสั งคมออกตามลาดับชั้นให้เห็ นได้อย่าง
ชัดเจน โดยสมาชิ กของชั้นทางสังคมใด ๆ จะมี สถานภาพทางสังคมเดี ยวกัน ขณะที่บุคคลที่เป็ น
สมาชิกของชั้นทางสังคมอื่นจะมีสถานภาพทางสังคมที่สูงหรื อต่ากว่า
วัฒนธรรมในมุมมองของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผลรวมของความเชื่ อ คุ ณค่า
และขนบธรรมเนี ย มที่ เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งท าหน้าที่ ในการก าหนดพฤติ ก รรมการบริ โภคของ
สมาชิกในสังคมหนึ่ง
2.4.6 กระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ น การตัดสิ นใจ
ซื้ อ สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โภคทั่ว ไปหรื อ เป็ นการ “บริ โ ภค” (Consume) สิ น ค้า และบริ ก ารทางการ
ท่องเที่ยว กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน อันได้แก่
1) การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) (Need Recognition)
2) การค้นหาข้อมูล (Information Search)
3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision-making of Purchase)
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Behaviour)
มนุ ษย์ไม่สามารถเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจสาหรับสิ่ งใดใดโดยไม่ผา่ นกระบวนการก่อน
หน้ า นี้ กระบวนการตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ โ ภคมี ต ัว แปรหลากหลายที่ มี อิ ท ธิ พ ลก่ อ นจะน าไปสู่
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พฤติก รรมการตัดสิ นใจเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมายของความต้องการ (อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล และดลยา,
2550, น. 2)
2.4.7 กระบวนการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคมี ล ัก ษณะเป็ นกระบวนการที่ ป ระกอบไปด้วยขั้น ตอนต่ าง ๆ และ
สาหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวก็ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกัน โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั แรก
ที่ บุ คคล (ผูบ้ ริ โภค) ตระหนักถึ งความต้องการจาเป็ นที่ เกิ ดขึ้ น จนกระทัง่ ผูน้ ้ นั ได้รับการกระตุ ้น
จนกระทัง่ กลายเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ มีศกั ยภาพในที่สุด ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ดาเนินเป็ นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้
1) เกิดการกระตุน้ ให้มีความต้องการ ซึ่ งมนุ ษย์มีความต้องการขั้นพื้นฐาน ซึ่ งบุคคล
จะมีความต้องการที่เรี ยงลาดับจาก ระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับสู งสุ ด โดยมาสโลว์ (Maslow)
เรี ยกลาดับความต้องการนี้ วา่ “Hierarchy of Needs” ซึ่ งประกอบด้วยความต้องการของมนุษย์ระดับ
ต่าไประดับสู ง 5 ระดับ ดังนี้
(1) ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) คื อเป็ นความต้องการขั้น
พื้นฐานเพื่อความอยูร่ อดของชีวติ เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ า และที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
(2) ความต้ อ งการความปลอดภัย (Safety Needs) คื อ ความต้ อ งการความ
ปลอดภัย ความต้องการลาดับ ที่ สองของ Maslow จะถูกกระตุน้ ภายหลังจากที่ความต้องการทาง
ร่ างกายถูกตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะ หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่ างกาย และจิตใจ
(3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือความตองการระดับสามที่ระบุ
โดย Maslow ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมีเพื่อนและการถูก
ยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความต้องการทางสังคม
(4) ความต้องการเกี ยรติยศชื่ อเสี ยง (Esteem Needs) คือความต้องการระดับที่สี่
ความต้องการในระดับนี้ หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้างความเคารพตัวเองและต้องการ
การชมเชยจากผูอ้ ื่นความต้องการชื่อเสี ยงและการยกย่องจากบุคคลอื่น
(5) ความต้อ งการความสมหวังในชี วิต (Self-actualization Needs) คื อ ความ
ต้องการระดับสู งสุ ด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรื อพวกเขาอาจจะ
ต้องการความเป็ นอิ ส ระและความรั บ ผิดชอบ ซึ้ งความต้องการความสมหวังของชี วิตคื อ ความ
ต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่
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บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทา้ ทายความสามารถของ
พวกเขา การเปิ ดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรื อการคิดค้นสิ่ งใหม่

ภาพที่ 2.5 ระดับความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ (Maslow)
แหล่งทีม่ า: Wittybuzz, 2011.
2) การรับรู ้ ความต้องการที่ เกิ ดขึ้นเมื่ อนักท่องเที่ ยวกลุ่มเป้ าหมายได้รับข้อมูลการ
ท่องเที่ยวแล้ว ก็จะก่อเกิ ดความต้องการท่องเที่ยวขึ้ นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวต้องการส่ งเสริ มสิ่ งที่ขาดไปหรื อเพิ่มรสชาติให้กบั ชี วิต เช่ น เกิ ดความเบื่อหน่ ายอยาก
เปลี่ยนบรรยากาศต้องการเดิ นทางท่องเที่ยวให้ได้เห็ นสิ่ งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เป็ นต้น
โดยปกติ แล้วนักท่ องเที่ ยวส่ วนมากต้องการไปยังแหล่ งท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจ ค่าครองชี พถู ก การ
ให้บริ การได้มาตรฐาน มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3) ระดับของการใช้เวลาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
4) ระดับของการแยกแยะตัวเลื อกแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (ประเทศต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ขึ้นมาในใจของผูท้ ี่กาลังตัดสิ นใจ เช่น รายชื่อประเทศต่าง ๆ ที่เคยรู ้จกั หรื อที่เรี ยกกันว่า Evoked Set
ในขั้นปั จจัยที่มีส่วนช่วยในการพิจารณากลัน่ กรอง ได้แก่ บุคคล เช่น เพื่อนหรื อญาติ พนักงานขาย
ของตัวแทนการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์หรื อแพ็กเกจทัวร์ แผ่นพับ ประกาศโฆษณา)
5) ขั้นการประเมินตัวเลื อกต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ ผูซ้ ้ื อจะมี การพิจารณาเปรี ยบเที ยบ
ลักษณะเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวตามเกณฑ์ที่แต่ละบุคคลกาหนดไว้
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6) ขั้น ตอนการตัด สิ น ใจเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว นับ ว่าเป็ นองประกอบที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวมาก เมื่อผูป้ ระสงค์เดินทางจากการท่องเที่ยวได้รับข้อมูลทางการท่องเที่ยว
แล้วเกิ ดความต้องการอยากท่ องเที่ ยวขึ้ น อี ก ทั้งแรงกระตุ ้นจากสิ่ งจูงใจจะท าให้เกิ ดภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจว่าจะไป
ท่องเที่ยวที่ไหนดีที่สุด โดยคานึงถึงการประหยัดปลอดภัย สะดวกสบาย และความอภิรมย์มากที่สุด
เป็ นเกณฑ์ ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวอาจปรากฏทั้งในลักษณะบวกหรื อลบ
ก็ได้ เช่น ประเทศยุโรปมีความปลอดภัยสู ง แต่ค่าใช้จ่ายสู งตามไปด้วยประเทศสังคมนิ ยมมีเงื่อนไข
เข้าประเทศยุ่ง ยาก เป็ นต้น จากการส ารวจปั จจัย ในการตัดสิ น ใจของนัก ท่ อ งเที่ ยวมี 8 ประการ
ตามลาดับความสาคัญดังต่อไปนี้
(1) จะไปท่องเที่ยวที่ไหน
(2) จะไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่
(3) จะไปท่องเที่ยวโดยทางใด (บก เรื อ อากาศ)
(4) จะไปท่องเที่ยวกับใคร
(5) จะไปท่องเที่ยวนานเท่าไหร่
(6) จะไปท่องเที่ยวเพื่อชมอะไร
(7) จะไปพักแรมในสถานที่ประเภทไหน
(8) จะไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่กี่วนั
7) ขั้นตอนการซื้ อการท่องเที่ ยว เป็ นขั้นตอนที่บุคคลทาการเดิ นทางและท่องเที่ยว
โดยปกติ เมื่อตัดสิ นใจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวใด ก็จะต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ยิ่งถ้าไป
ท่ องเที่ ย วต่ า งประเทศจะต้อ งเสี ย ค่ าใช้จ่ ายเป็ นจานวนมากก็ ต้อ งเตรี ย มเงิ น เก็ บ ไว้จึ งต้อ งมี ก าร
วางแผนก่อน 1–2 ปี ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว จะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะ
เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวสถานที่น้ นั ๆ เช่น ค่าพาหนะเดิ นทาง ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายซื้ อของที่ระลึก เป็ นต้น
8) พฤติกรรมหลังการซื้ อ หรื อพฤติกรรมหลังการท่องเที่ยว เป็ นความรู ้สึกต่าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้นกับตัวนักท่องเที่ยว การตัดสิ นใจที่จะท่องเที่ยวหรื อซื้ อการท่องเที่ยวเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อที่
ต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบเหมือนกับการตัดสิ นใจซื้ อบ้านหรื อซื้ อรถ ผูซ้ ้ื อบางคนพอใจกับ
ประสบการณ์ ที่ได้รับ แต่บางคนคิ ดว่าเป็ นการตัดสิ นใจที่ผิดพลาด ในขั้นนี้ นักท่องเที่ ยวต้องการ
ความมัน่ ใจจากผูจ้ ดั การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการชดเชยในด้านความผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท่ องเที่ ยว รวมไปถึ งการจัดการให้มีส ายด่ วนเพื่อให้นักท่ องเที่ ยวขอความช่ วยเหลื อ
ในขณะท่องเที่ยว
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ถูกกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการท่องเที่ยว
การรับรู้ถึงความ
ต้องการที่เกิดขึ้น
การใช้เวลาหาข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
การให้
ข้อมูล
ย้อนกลับ

แยกแยะตัวเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ
ประเมินตัวเลือก
ต่างๆ
ตัดสิ นใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยว

พฤติกรรมหลังการ
ท่องเที่ยวที่จะส่ งผลต่อการ
ภาพที่ 2.6 กระบวนการตั
ดสิ นใจในการท่องเที่ยว
ตัดสิ นใจในอนาคต

การตัดสิ นใจที่จะทาการ
ท่องเที่ยว

ภาพที่ 2.6 กระบวนการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยว
แหล่งทีม่ า: Cooper, Wanhill, Fletchet, Gilbert, and Fyall, 2005, p. 66.
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2.4.8 โมเดลของ Schmoll
ใน ค.ศ. 1977 Schmoll (อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ได้เสนอโมเดลที่แสดงให้เห็น
ถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกล่ า วว่า โมเดลของเขาไม่ ใช่ แ ค่ แ บบฝึ กหั ด
เกี่ยวกับการสร้างทฤษฎีเท่านั้น แต่ยงั มีประโยชน์ในการช่วยตัดสิ นใจในการท่องเที่ยว โดยโมเดลที่
Schmoll สร้ า งขึ้ น อยู่บ นหลัก การที่ ว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จัย ทางสั ง คมที่ เป็ นตัว ก าหนด
พฤติ ก รรมการเดิ น ทางประกอบด้วยแรงจูง ใจต่ า ง ๆ ปรารถนาความต้อ งการจาเป็ น และความ
คาดหวังต่าง ๆ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ เป็ นผลมาจากปั จจัยอื่น ๆ เช่ น สิ่ งเร้ าทางการท่องเที่ยว ความมัน่ ใจ
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ ยว ประสบการณ์ ที่นกั ท่องเที่ ยวเคยมีมาก่อน
และข้อจากัดทางด้านเวลาและงบประมาณ โมเดลของ Schmoll ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน ซึ่ งแต่ละ
ด้านส่ งผลต่อการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้าย ดังที่ เขาได้กล่ าวว่า “การตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายซึ่ งได้แก่ การ
ตัดสิ นใจที่จะเดินทางไปยังที่ใด เดินทางเมื่อใด พักที่ไหน เดินทางอย่างไร และอื่น ๆ” เป็ นผลมาจาก
กระบวนการที่ มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งเกิ ดจากมิ ติท้ งั 4 ด้าน ดาเนิ นไปอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน มิ ติท้ งั 4
ด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้าย ได้แก่
มิติที่ 1: สิ่ งเร้าทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่ งเร้าภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การสื่ อสาร
การตลาด สื่ อทางด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ คาแนะนาจากปากต่อปาก หรื อคาแนะนาจากผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจการท่องเที่ยว โดยศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541, น. 110) กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เริ่ มต้นจากการ
เกิ ดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิ ดความต้องการสิ่ งกระตุน้ ที่ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิดของ
ผูบ้ ริ โภค (Black Box) โดยเปรี ยบเสมื อนกล่ องดาที่ ผผู ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ และ
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผูบ้ ริ โภคจะได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะต่ า ง ๆ ของผูบ้ ริ โภค แล้ว จะมี ก าร
ตอบสนองจากผูบ้ ริ โภค หรื การตัดสิ นใจซื้ อ
จุดเริ่ มต้นของโมเดลนี้ อยู่ที่สิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิ ดความต้องการก่อนและทาให้เกิ ด
การตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้อาจเรี ยกว่า “S–R Theory” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) สิ่ งกระตุ น้ อาจเกิ ดขึ้ นเองจากในร่ างกายและสิ่ งกระตุน้ ที่
เกิ ดจากภายนอก นักการตลาดต้องสนใจและจัดสิ่ งกระตุน้ ภายนอกเพื่อให้ผซู ้ ้ื อเกิ ดความต้องการ
ผลิ ตภัณ ฑ์ สิ่ งที่ ก ระตุ ้นถื อว่าเป็ นเหตุ จูงใจให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้า (Buying Motive) โดยสิ่ งกระตุ ้น
ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
(1) สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ที่ นั ก การ
ตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีข้ ึนได้ ได้แก่ ส่ วนประสมของการตลาด ซึ่ งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด
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(2) สิ่ ง กระตุ ้น อื่ น ๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ทางธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้ ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง และสิ่ ง
กระตุน้ ทางวัฒนธรรม เป็ นต้น
2) กล่องดา หรื อความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อ (Buy’s Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ าย
ไม่ ส ามารถทราบได้ และความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ้ซ้ื อ ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะของผู ้ซ้ื อ และ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
3) การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buy’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ โดยจะมี
การตัดสิ นใจประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) เช่ น การเลื อกผลิ ตภัณฑ์อาหารเช้ามี
ทางเลือก คือ นมสดกล่อง บะหมี่สาเร็ จรู ป ขนมปั ง เป็ นต้น
(2) การเลื อกตราสิ นค้า (Brand Choice) เช่ น ถ้าผูบ้ ริ โภคเลื อกนมสดจะเลื อกยี่
พ้อโฟร์โมสต์ หรื อยีห่ อ้ มะลิ
(3) การเลื อกผู้ ข าย (Dealer Choice) เช่ น ผู ้ บ ริ โภคจะเลื อก ซื้ อจากห้ าง
สรรพสิ นค้า หรื อร้านค้าใกล้บา้ น
(4) การเลื อ กเวลาในการซื้ อ (Purchase Time) เช่ น ผู ้บ ริ โ ภคเลื อ กเวลา เช้ า
กลางวัน ในการซื้ อนมสดกล่อง
(5) การเลื อกปริ มาณการซื้ อ (Purchase Amount) เช่ น ผูโ้ ภคเลื อกว่าจะซื้ อหนึ่ ง
กล่อง ครึ่ งโหล หรื อหนึ่งโหล
ดังนั้นโมเดล S–R Theory จึงเป็ นสิ่ งเร้าที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการในการท่องเที่ยว
และเมื่อมีผา่ นกระบวนการประมวลผลต่าง ๆ จนทาให้เกิดการตัดสิ นใจท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ
ด้วย
มิติที่ 2: ปั จจัยทางสั งคมและปั จจัยส่ วนบุ คคล เป็ นตัวก าหนดถึ งเป้ าหมายของลู กค้าใน
รู ปแบบการเดินทางที่ตอ้ งการ ความคาดหวังต่าง ๆ จากการท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายทางการท่องเที่ยว
ความเสี่ ยงต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
มิติที่ 3: ตัว แปรภายนอก ได้ แ ก่ ปั จ จัย ภายนอก เช่ น ความเชื่ อ มั่น ที่ ผู ้บ ริ โ ภคมี ต่ อ ผู ้
ให้บริ การ ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ ยว ประสบการณ์ ที่เคยได้เรี ยนรู ้ มาก่ อน ข้อจากัดทางด้าน
เวลาและค่าใช้จ่าย
มิติที่ 4: คุณลักษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ คุณลักษณะ หรื อองค์ประกอบต่าง ๆ
ของแล่งท่องเที่ยว หรื อบริ การต่าง ๆ ที่มีในแหล่งท่องเที่ยวที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจขึ้นสุ ดท้าย

34
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมการท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจที่ได้กล่าวมาในข้างต้นมี
ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงงานวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อ
ออนไลน์ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการตัด สิ น ใจการท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศผู ้วิ จ ัย ต้อ งการทราบว่ า
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเที่ยว เนื่ องจากว่ากระบวนการ
ตัดสิ นใจต่าง ๆ ของนักท่องเที่ ยวมี กระบวนความคิ ดที่ ซับซ้อน ต้องผ่านกระบวนการของสิ่ งเร้ า
ต่าง ๆ เช่ น การโฆษณา การบอกต่ อของเพื่ อนหรื อคนรอบ ๆ ตัว เป็ นต้น จนทาให้นักท่ องเที่ ยว
เกิดการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าจนส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับเว็บไซต์ และสื่ อออนไลน์
ศิริพ ร กนกชยัส กุล (2553) กล่ าวไว้ว่าเครื อข่ ายสังคมออนไลน์เป็ นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและเว็บรู ปแบบใหม่น้ นั เอง ผูใ้ ช้สามารถใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคล/ความเป็ นตัวตน
เขี ยนเล่ าเรื่ องราวต่ าง ๆ ผ่าน Blog หรื อแสดงรู ปภาพเพื่ อให้เพื่ อน ๆ ได้รับ ข้อมูล ที่ เป็ นปั จจุบ ัน
(Update) ของตน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้รู้จกั กันผ่านเพื่อนของเพื่อน ซึ่ งก็คือการใช้ Networking ของ
เพื่อนทาความรู ้ จกั กับบุ คลอื่ นนั้นเอง นอกจากนั้นผูใ้ ช้ยงั สามารถเล่ นเกมต่าง ๆ กับเพื่อนโดยส่ ง
ข้อความถึ ง กัน ได้ใ นเวลาเดี ย วกัน ผูใ้ ช้และเพื่ อ น ๆ จึ งมี ช่ อ งทางติ ดต่ อกัน เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง นี้ ผูใ้ ช้ย งั
สามารถกาหนดสิ ทธิ์ เฉพาะบุคคลที่อยูใ่ นสังคมเสมือนของตน
นิศา ชัชกุล (2551) ได้กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่
เป็ นศูนย์กลางในการสื่ อสารกระจายไปยังที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก การติดต่อทางอินเทอร์ เน็ตสามารถทาได้
อย่างรวดเร็ วโดยผ่านเครื อข่ายใยแมงมุม (World Wide Web, WWW) ที่เชื่อมโยงศูนย์กลาง (Sever)
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผูใ้ ช้สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตได้ โดยต้องชาระเงินค่าบริ การอินเทอร์ เน็ต (Internet
Service Provider, ISP) เมื่อใช้โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ในอิ นเทอร์ เน็ ต ผูบ้ ริ โภคจะพบกับ
เว็บไซต์ของกิจการต่าง ๆ ทัว่ โลก (Web site) ที่แสดงข้อความ ภาพ และเสี ยงได้
McQuail (2000, อ้างถึ งใน สถาพร สิ งหะ, 2556, น. 10–11) ได้เสนอแนวคิดที่เกี่ ยวกับสื่ อ
ใหม่วา่ เป็ นสื่ อที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งสื่ อใหม่มีช่องทางการ
สื่ อสารที่คล้ายคลึ งกัน แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน เนื้ อหา และบริ บท ดังนั้น
ลักษณะสาคัญของสื่ อใหม่ที่สาคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ
1) สื่ อเพื่ อการสื่ อส ารระหว่ า งบุ คคล (Interpersonal Communication Media) ได้ แ ก่
โทรศัพท์ (ซึ่ งมี ลกั ษณะของความสามารถในการเคลื่ อนย้ายมากขึ้น) และอีเมล (ในระยะแรกเป็ น
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การใช้เพื่ อการท างาน แต่ ปัจจุ บ นั เป็ นการใช้ในเรื่ องส่ วนตัวมากขึ้ น) โดยทัว่ ไปมัก มี เนื้ อหาเป็ น
ส่ วนตัว ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่ อสารอาจสาคัญมากกว่าข้อมูลที่ส่งถึงกัน
2) สื่ อปฏิสัมพันธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ
วีดีโอเกม รวมทั้งอุ ป กรณ์ Virtual Reality หากเปรี ยบเที ย บกับ สื่ อเก่ า แม้ว่าจะมี ก ารสื่ อสารที่ ใช้
เทคโนโลยีคล้ายคลึ งกันและอาจถื อว่าเป็ น “ทางเลือกในการใช้งาน” ของการใช้สื่อบางอย่างข้อ
แตกต่างที่ สาคัญก็คือ ความสามารถในการโต้ตอบ (Interactivity) และ “กระบวนการ” ในการใช้
ประโยชน์
3) สื่ อเพื่อการค้นหาข้อมูล (Information Search Media) เป็ นประเภทที่มีสื่อหลายชนิด แต่
อินเทอร์ เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเป็ นตัวอย่างที่เด่นที่สุด โดยจัดเป็ นเสมือนห้องสมุด และแหล่งข้อมูล
ที่ไม่มีขอ้ จ้ากัดในเรื่ องของขนาดความเป็ นปั จจุบนั และการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ความหลากหลาย
ของเนื้ อหา และแรงจูงใจในการใช้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็ นประโยชน์ ที่นอกเหนื อไปจากผล
ของการ พัฒนาการทางเทคโนโลยี
4) สื่ อเพื่อการมีส่วนร่ วม (Collective Participatory Media) สื่ อในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย การ
ใช้อินเทอร์ เน็ ตในการแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิด ประสบการณ์ และสร้ าง
ความสัมพันธ์ จากการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์ เน็ตแล้วการประชุ มผ่านทางวีดีโอ
และโทรศัพท์ก็เกี่ยวข้องกับสื่ อประเภทนี้ ดว้ ยเช่นกัน แม้วา่ จะเป็ นสื่ อที่จากัดในขอบเขตของการใช้
เพื่อจุดประสงค์เรื่ องงาน
ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553) กล่าวถึ ง หมวดหมู่ของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ตามที่ปรากฏใน
สังคมไทยไว้ 6 ประเภท ดังนี้
1) Blog ซึ่ งเป็ นการลดรู ป จากคาว่ า Weblog ซึ่ งถื อ เป็ นระบบจัด การเนื้ อ หา (Content
Management System: CMS) รู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งทาให้ผใู ้ ช้สามารถเขียนบทความเรี ยกว่า Post และทา
การเผยแพร่ ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการที่ จะต้องมานั่งเรี ยนรู ้ ถึงภาษา HTML หรื อ โปรแกรมทา
Web Site ทั้งนี้ การเรี ย งของเนื้ อหาจะเรี ย งจากเนื้ อหาที่ ม าใหม่ สุ ดก่ อ น จากนั้น ก็ ล ดหลั่น ลงไป
ตามลาดับของเวลา Chronological Order) การเกิดของ Blog เปิ ดโอกาสให้ใคร ๆ ที่มีความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ ความรู ้ ดงั กล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจากัดเรื่ องเทคนิ ค
อย่างในอดี ตอีกต่อไป ทาให้เกิด Blog ขึ้นมาจานวนมากมายและเพิ่มเนื้ อหาให้กบั โลกออนไลน์ได้
เป็ นจานวนมหาศาลอย่างที่ ไม่เคยมี มาก่ อน นอกจากนี้ เครื่ องมื อที่ สาคัญที่ ทาให้เกิ ดลักษณะของ
Social คือการเปิ ดให้เพื่อน ๆ เข้ามาแสดงความเห็นได้นนั่ เอง
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ในแง่ของการตลาด Blog อาจจะถูกนามาใช้ได้ใน 2 รู ปแบบ คือการที่บริ ษทั จัดทา Blog
(Corporate Blog) ขึ้ นมาเพื่ อ พู ด จากั บ บรรดาลู ก ค้า และ Blog ที่ เขี ย นจาก Blogger อิ ส ระ ที่ มี
ความสามารถเขียนเรื่ องที่ตนถนัดและมีผตู้ ิดตามจานวนมาก จนกลายเป็ น Marketing Influencer
2) Twitter และ Microblog อื่ น ๆ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ Blog ที่ จากัดขนาดของการ Post
แต่ละครั้งไว้ที่140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่ มเดิ มทีผอู ้ อกแบบ Twitter ต้องการให้ผใู ้ ช้เขียนเรื่ องราวว่า
คุ ณ ก าลัง ท าอะไรอยู่ ในขณะนี้ (What are you doing?) แต่ กิ จ การต่ า ง ๆ กลับ น า Twitter ไปใช้
ในทางธุ รกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างการบอกต่อ เพิ่มยอดขาย สร้าง Brand หรื อเป็ นเครื่ องมือสาหรับ
การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ทั้งนี้ เรายังสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์
บทความใหม่ ๆ บน Blog ของเราได้ด้วย Twitter นั้น เป็ นที่ นิ ย มขึ้ น มากอย่างรวดเร็ ว จนท าให้
เว็บไซต์ ประเภท Social Network ต่าง ๆ เพิ่ม Feature ที่ให้ผูใ้ ช้สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ กาลังทา
อะไรกันอยู่ นั้นก็คือการนา Microblog เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งด้วยนั้นเอง
3) Social Networking จากชื่ อก็สามารถแปลความหมายได้ว่าเป็ นเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงเรา
กับเพื่อน ๆ จนกลายเป็ นสังคม ทั้งนี้ ผใู ้ ช้จะเริ่ มต้นสร้างตัวตนของตนเองขึ้นในส่ วนของ Profile ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยข้อ มู ล ส่ ว นตัว (Info) รู ป (Photo) การจดบัน ทึ ก (Note) หรื อ การใส่ วิ ดี โ อ (Video)
นอกจากนี้ Social Networking ยังมีเครื่ องมือสาคัญในการสร้างจานวนเพื่อนให้มากขึ้น คือในส่ วน
ของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนอีกด้วย นักการตลาด
นา Social Networking มาใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าอาจจะอยูใ่ นรู ปของ การสร้าง Brand ผ่าน
เกมหรื อ Application ต่าง ๆ หรื ออาจใช้เป็ นเครื่ องมือของ CRM ผ่านทาง Pages และนอกจากนี้ ตวั
ลูกค้าเองหากชื่นชอบในสิ นค้าหรื อบริ การ ก็สามารถร่ วมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นมาได้
เว็บไซต์ที่มีลกั ษณะของ Social Networking มีมากมายแต่อาจจะแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภทแรกจะสนใจในการสร้างเครื อข่ายระหว่างเพื่อน ๆ หรื อครอบครัว เช่น Facebook, Hi5 หรื อ
Myspace และอี ก ประเภท คื อสนใจในการสร้ างเครื อข่ ายในเชิ งธุ รกิ จ ที่ เปิ ดให้ ใส่ Resume และ
ข้อมูลเชิงอาชีพต่าง ๆ เช่น Plaxo เป็ นต้น
4) Media Sharing เป็ นเว็บ ไซต์ที่ เปิ ดโอกาสให้ เราสามารถ Upload รู ป หรื อ วิดี โ อเพื่ อ
แบ่ ง ปั นให้ ก ั บ ครอบครั ว เพื่ อ น ๆ หรื อแม้ ก ระทั่ ง เพื่ อ เผยแพร่ ส าธารณชน นั ก การตลาด
ณ ปั จจุบนั ไม่จาเป็ นจะต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่มีตน้ ทุนสู ง เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอล
ราคาถู ก ๆ ถ่ ายทอดความคิ ดเป็ นรู ป แบบวิดีโอจากนั้น นาขึ้ นไปสู่ เว็บ ไซต์ Media Sharing อย่าง
YouTube หากความคิดของเราเป็ นที่ ชื่นชอบก็ทาให้เกิ ดการบอกต่ออย่างแพร่ หลายหรื อกรณี หาก
กิจการขายสิ นค้าที่เน้นดี ไซน์ที่สวยงามก็อาจจะถ่ายรู ปแล้วนาขึ้นไปสู่ เว็บไซต์อย่าง Flickr เพื่อให้
ลูกค้าได้ชม หรื ออาจจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการนาชมโรงงานหรื อบรรยากาศในการทางาน ของ
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กิ จการเป็ นต้น หรื ออย่างกรณี ของ Multiply ที่ ค นไทยนิ ยมนารู ป ภาพที่ ตนเองถ่ ายมาแสดงฝี มื อ
เหมือนเป็ นแกลลอรี ส่วนตัวทาให้ผวู ้ า่ จ้างได้เห็นฝี มือก่อนที่จะทาการจ้าง
5) Social News and Bookmarking เป็ นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรื อเนื้ อหาใดใน
อินเทอร์ เน็ ต โดยผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ่ งและเปิ ดโอกาสให้คะแนนและทาการโหวตได้เป็ นเสมื อนมหาชน
ช่ วยกลัน่ กรองว่าบทความหรื อเนื้ อหาใดนั้นเป็ นที่น่าสนใจที่ สุดในส่ วนของ Social Bookmarking
นั้นเป็ นการที่ เปิ ดโอกาสให้คุณ สามารถท าการ Bookmark เนื้ อหาหรื อเว็บ ไซต์ที่ ชื่นชอบโดยไม่
ขึ้นอยูก่ บั คอมพิวเตอร์ เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ ง แต่สามารถทาผ่านออนไลน์และเนื้ อหาในส่ วนที่เราทา
Bookmark ไว้น้ ีสามารถที่จะแบ่งปั นให้คนอื่น ๆได้ดว้ ย นักการตลาดจะใช้เป็ นเครื่ องมือในการบอก
ต่อและสร้างจานวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์หรื อ Campaign การตลาดที่ตอ้ งการ
6) Online Forums ถือเป็ นรู ปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุดเป็ นเสมือนสถานที่ที่ให้
ผูค้ นเข้ามาพูดคุ ยในหัวข้อที่ พ วกเขาสนใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นเรื่ องเพลง หนัง การเมือง กี ฬ า สุ ขภาพ
หนังสื อ การลงทุน และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ทาการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นแสดงข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนถึงการแนะนาสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ นักการตลาดควรสนใจเนื้ อหาที่พูดคุ ยใน Forums
เหล่านี้ เพราะบางครั้งอาจจะเป็ นคาวิจารณ์ เกี่ยวกับตัวสิ นค้าและบริ การของเราซึ่ งเราเองสามารถเข้า
ไปทาความเข้าใจแก้ไขปั ญ หา ตลอดจนถึ งใช้ส ร้ างความสั มพันธ์ ที่ ดีก ับ ลู ก ค้า เว็บ ไซต์ป ระเภท
Forums อาจจะเป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะหรื ออาจจะเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในเว็บไซต์เนื้อหาต่าง ๆ
แรงผลักดันในการเปิ ดรั บ เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ ส่ วนแรงผลัก ดันที่ ท าให้บุ คคลหนึ่ ง
บุ ค คลใดเลื อ กรั บ สื่ อ นั้น Merrill and Lowensteein (1971) ได้ส รุ ป ไว้ว่า เกิ ด จากปั จจัย พื้ น ฐาน 4
ประการได้แก่
1) ความเหงา เพราะมนุ ษย์ตอ้ งการมีเพื่อน ไม่สามารถอยู่ตามลาพังได้ ต้องหันมาสื่ อสาร
กับคนอื่นและแท้จริ งคนบางส่ วนพอใจที่จะอยูก่ บั สื่ อมากกว่าที่จะอยูก่ บั บุคคลด้วยซ้ าในบางครั้ง
2) ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็ นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ตอ้ งการที่จะรับรู ้ข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอยากรู ้ของตนไม่วา่ สิ่ งที่อยากรู ้น้ นั จะมีผลกระทบต่อตนเองหรื อไม่ก็ตาม
3) ประโยชน์ ใ ช้ ส อย มนุ ษ ย์เป็ นผูท้ ี่ เห็ น แก่ ต ัว จะแสวงหาและเลื อ กรั บ รู ้ ข่ า วสารเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองทั้งในแง่การเสริ มบารมี การช่ วยให้สะดวกสบาย หรื อเพื่อความสนุ กสนาน
บันเทิ ง โดยจะเลื อกสื่ อที่ ใช้ความพยายามน้อยที่ สุ ด (Least Effort) และได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ ดี ที่ สุ ด (Promise of Reward) ข่ า วสารเหล่ า นี้ ไม่ ว่ า จะให้ คุ ณ ค่ า ในทางปฏิ บ ัติ ห รื อ แม้แ ต่
ความคิดก็สามารถหาได้จากสื่ อมวลชน
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4) ลักษณะเฉพาะของสื่ อมวลชนทัว่ ๆ ไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้กล่าวคือ
ผูร้ ับสารแต่ละคนจะหันเข้าหาลักษณะบางอย่างจากสื่ อ ที่จะสนองความต้องการและทาให้ตนเกิ ด
ความพึงพอใจ ความกลัว ความหวัง มี อิทธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการเลื อกใช้สื่อจากแนวคิ ดดังกล่ าว
แสดงให้เห็ นว่าความเหงา ความอยากรู ้ อยากเห็ น และการแสวงหาผลประโยชน์ ความกลัว และ
ความหวังมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเปิ ดรั บและการเลื อกเปิ ดรับสื่ อ ลักษณะดังกล่ าวจะมี ความ
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของผูร้ ับสาร เช่น เพศอายุ การศึกษา รายได้ เป็ นต้น
จากการศึ กษาแนวคิดเกี่ ยวกับเว็บไซต์และสื่ อออนไลน์ที่ได้กล่ าวมาในข้างต้นมี ประเด็น
สาคัญที่เชื่อมโยงงานวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต การรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการตัด สิ น ใจการท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการสื่ อสารเนื้ อหาทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในการ
สื่ อสาร โดยการสื่ อสารผ่านช่องทางนี้มีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กิตติยา เด่นชัย (2557) พฤติกรรมการใช้และการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัด สิ นใจเลื อ กแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และสถานที่ พ ัก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเมื อ งพัท ยา
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20–25 ปี มีการรับรู ้ ขอ้ มูลผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ มีค วามสัม พันธ์ โดยตรงกับพฤติ ก รรมการใช้สื่อสั งคมออนไลน์ โดยการรั บ รู ้
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหรื อสถานที่พกั ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
กฤษณ์ วรรณ วงมิ ศ ร์ (2553) การเปิ ดรั บ สื่ อกับ การตัดสิ น ใจท่ องเที่ ยวต่ างประเทศของ
ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจบั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า ง จ านวน 400 คน โดยใช้วิ ธี
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณา การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะประชากร
พฤติกรรมการท่องเที่ ยวต่างประเทศ การเปิ ดรับสื่ อและปั จจัยการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งอายุ 23–30 ปี โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุด และอุปสรรค
สาหรับการเดินทางต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่าง คือ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และภาระ
ทางบ้าน
สุ วคนธ์ เจียรณัย (2556) ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้ อหาของเว็บไซต์บริ ษทั นา
เที่ยวต่างประเทศบนสื่ ออินเทอร์ เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ อแพ็คเกจ
ท่องเที่ ยวต่ างประเทศของผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย
จานวน 400 คน ได้มีการแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์บริ ษทั นาเที่ยวต่างประเทศ
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อยู่ในระดับมาก และมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ อยู่ในระดับมาก
รวมถึงทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าการแสดงหาข้อมูล โดยการแสวงหาข้อมูลเป็ น
ตัวแปรอิสระไม่สามารถอธิ บายตัวแปรตาม (การตัดสิ นใจซื้ อ) ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เกษรา เกิ ดมงคล (2546) ศึ ก ษาเรื่ อง รู ป แบบการดาเนิ นชี วิต การแสวงหาข้อมู ลเพื่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทางาน ผลการวิจยั ได้วิธีใช้การรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มคนวัยทางานอายุระหว่าง 20–45 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร พบว่ารู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตของคนวัยทางาน แบ่งออกเป็ น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรักการแข่งขัน กลุ่มคนรุ่ นใหม่ กลุ่ม
อนุ รัก ษ์นิย ม กลุ่ ม ก้าวทันโลก กลุ่ ม ผูน้ ายุค ใหม่ กลุ่ ม รั ก ครอบครั ว กลุ่ ม ตามใจตัวเอง กลุ่ ม ตาม
กระแสและกลุ่ มเป็ นตัวของตัวเอง โดยกลุ่ ม รู ป แบบการดาเนิ นชี วิตมี ค วามสั มพันธ์ ท างบวกกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ชาติ น พคุ ณ วิ ไ ลวรรณ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ข่ า วสารใน
เว็บไซต์บลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอม ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านเพศ และการศึกษามีความสัมพันธ์
กับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความน่ าเชื่ อถื อข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ ดห้องบลูพลาเน็ ท พันทิ ป
ดอทคอม ส่ วนในด้านพฤติกรรมการใช้งานพบว่ามีความถี่ในการใช้งาน รู ปแบบการใช้ และสถานะ
ของผูใ้ ช้เว็บ บลู พ ลาเน็ ท พัน ทิ ป ดอทคอม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ความ
น่ าเชื่ อถื อของข้อมู ล ข่ าวสารในเว็บ บอร์ ด บลู พ ลาเน็ ท พัน ทิ ป ดอทคอม เกณฑ์ ที่ ผูใ้ ช้เว็บ บอร์ ด
ห้องบลูพลาเน็ท ให้ความสาคัญมากที่ สุดในการประเมิ นความน่ าเชื่ อถื อ คื อ ความทันสมัย ความ
เคารพในความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และความเป็ นกลาง ปราศจากอคติ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาในข้างต้น พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจกับ
การค้น หาข้อมู ล ทางอิ น เทอร์ เน็ ตในเบื้ องต้น เพื่ อประกอบการตัดสิ น ใจ โดยอิ น เทอร์ เน็ ตจะมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจท่ องเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วเป็ นอย่างยิ่ง แต่ ท้ งั นี้ ก็ ข้ ึ น อยู่ก ับ
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่จะท่องเที่ยวแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ ออนไลน์ ความ
น่าเชื่อถือและการตัดสิ นใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ ความ
น่าเชื่ อถือและการตัดสิ นใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวทางการศึกษาโดยใช้วิจยั
เชิ งสารวจ (Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่ งมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้

3.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูซ้ ่ ึ งมีอายุระหว่าง 18–50 ปี ทั้งเพศชายและหญิง และ
เป็ นผูท้ ี่ เคยใช้สื่ อออนไลน์ในการสื บ ค้นข้อมู ลการท่ องเที่ ยว ซึ่ งประชากรในการวิจยั นี้ ไม่ ทราบ
จานวนที่แน่นอน

3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ สืบค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางสื่ อออนไลน์
จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973, อ้างถึ งใน
วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) โดยผูว้ ิจยั กาหนดระดับความเชื่ อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 และค่าคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ5 จากจานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการสารวจ
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จากสู ตร
เมื่อ

แทนค่าในสู ตร
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=
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1+Ne2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ ม
87703
1+87703 (0.05)2
398.18

จาการค านวณหาจานวนขนาดกลุ่ ม ตัวอย่าง ได้ค่ า 398.18 เพื่ อสะดวกในการเก็ บ ข้อมู ล
ผูว้ ิจยั จึงใช้จานวน 400 คน ซึ่ งถือว่าเพียงพอ และเหมาะสมในการเป็ นกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ใน
ครั้งนี้ (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2539)

3.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของนักท่องเที่ยว
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมุติฐานที่ 2 ความน่าเชื่ อถือการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมุติฐานที่ 3 การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ จยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยั สารวจเชิงสารวจ
(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล และให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งกรอบแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บข้อมูล
เฉพาะกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้อินเทอร์ เน็ ตในการค้น หาข้อมู ล การท่ องเที่ ย ว โดยแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 5 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 สอบถามข้อมูล ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่มีการใช้ขอ้ มูลการท่องเที่ยว
ทางอินเทอร์เน็ต
ส่ วนที่ 2 สอบถามข้อมู ล รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิตของนัก ท่ องเที่ ย วที่ มี ก ารใช้ข ้อมู ล การ
ท่องเที่ยวทางอินเทอร์ เน็ต
ส่ วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่ วนที่ 4 สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับการรับรู้มี ความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่ วนที่ 5 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ
การสร้างแบบสอบถามเสร็ จแล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรง
(Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability)
3.5.1 นาแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถาม
ให้ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เป็ นผูพ้ ิ จารณาและตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา (Wording) โดยให้ ค าถามแต่ ล ะข้อ มี ค วามถู ก ต้อ งซึ่ งสอดคล้อ งกับ
วัตถุ ป ระสงค์ของวิจยั และเพื่ อขอคาแนะนาในการปรั บ ปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม และครอบคลุ ม
เนื้อหาที่วจิ ยั
3.5.2 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบความเชื่ อถือ (Reliability) โดยทา
การทดสอบก่อนการเก็บข้อมูลจริ ง (Pre-test) กับผูต้ อบแบบสอบถามที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจริ งที่ได้
กาหนดไว้ จานวน 20-30 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเข้าใจในประเด็นคาถามต่าง ๆ
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เพื่ อ ท าการปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามให้ มี ค วามชั ด เจนและสมบู ร ณ์ โดยใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า ความ
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ซึ่ งค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่
(Reliability Coefficient) ของแบบสอบถามที่ มีค่ าความน่ าเชื่ อถื อไม่น้อยกว่า 0.70 (กัลยา วานิ ช ย์
บัญชา, 2544) ได้ผลตามตารางที่ 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของแต่ละตัวแปร

ตัวแปร
รู ปแบบการดาเนินชีวติ
ความน่าเชื่ อถือ
การรับรู้
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของ
นักท่องเที่ยว

จานวนข้ อคาถาม
30
10
10
7

ค่ าสั มประสิ ทธิ์อลั ฟา
Cronbach’s Coefficient
Alpha
0.848
0.906
0.828
0.724

3.6 เกณฑ์ การอธิบายตัวแปร
การวิจยั ครั่งนี้ได้กาหนดวิธีการวัดตัวแปรดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ลัก ษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่ มี ก ารใช้ข ้อมู ล การท่ อ งเที่ ย วทาง
อินเทอร์ เน็ ต ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน และสถานภาพของผูต้ อบ
คาถาม รวมไปถึงคาถามเพื่อเป็ นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผวู ้ ิจยั ต้องการ
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ล เกี่ ยวกับ รู ป แบบการดาเนิ นชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้ข ้อมู ล การ
ท่องเที่ ยวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ มี เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2541)
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
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หลัง จากนั้ น น าคะแนนเฉลี่ ย แล้ ว แปลความหมายเป็ นค่ า เฉลี่ ย โดยผู้วิ จ ัย ได้ ใ ช้ ก าร
เปรี ยบเทียบคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนระดับ 4.21–5.00 คือ มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ในระดับมากที่สุด
คะแนนระดับ 3.41–4.20 คือ มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ในระดับมาก
คะแนนระดับ 2.61–3.40 คือ มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 1.81–2.60 คือ มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ข้ อมูล
การท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ในระดับน้อย
คะแนนระดับ 1.00–1.80 คือ มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ในระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของเว็บ ไซต์ใ นการค้น หาข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
หลัง จากนั้ น น าคะแนนเฉลี่ ย แล้ ว แปลความหมายเป็ นค่ า เฉลี่ ย โดยผู้วิ จ ัย ได้ใ ช้ ก าร
เปรี ยบเทียบคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนระดับ 4.21–5.00 คือ ความน่ าเชื่ อถือของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ในระดับมากที่สุด
คะแนนระดับ 3.41–4.20 คือ มีความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ในระดับมาก
คะแนนระดับ 2.61–3.40 คือ ความน่ าเชื่ อถือของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 1.81–2.60 คือ ความน่าเชื่ อถือของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ในระดับน้อย
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คะแนนระดับ 1.00–1.80 คือ ความน่าเชื่ อถือของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ในระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ ยวกับการรั บรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ มีความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
หลัง จากนั้ น น าคะแนนเฉลี่ ย แล้ ว แปลความหมายเป็ นค่ า เฉลี่ ย โดยผู ้วิ จ ัย ได้ ใ ช้ ก าร
เปรี ยบเทียบคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนระดับ 4.21–5.00 คือ การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ในระดับมากที่สุด
คะแนนระดับ 3.41–4.20 การรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับมาก
คะแนนระดับ 2.61–3.40 คือ การรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 1.81–2.60 คือ การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับน้อย
คะแนนระดับ 1.00–1.80 คือ การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูใ้ ช้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยว ได้แก่ ความถี่ ในการค้นหาข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในค้นหาข้อมูล
ลักษณะการเดิ นทาง ประเภทข้อมูลที่คน้ หา ซึ่ งเป็ นแบบคาถามปลายปิ ด (Close-ended Question)
โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Check list) และแบบเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
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หลัง จากนั้ น น าคะแนนเฉลี่ ย แล้ ว แปลความหมายเป็ นค่ า เฉลี่ ย โดยผู้วิ จ ัย ได้ใ ช้ ก าร
เปรี ยบเทียบคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนระดับ 4.21–5.00 คือ การพฤติ กรรมผูใ้ ช้ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ในระดับมากที่สุด
คะแนนระดับ 3.41–4.20 การพฤติ ก รรมผูใ้ ช้ ข ้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ ออนไลน์ ก ับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ในระดับมาก
คะแนนระดับ 2.61–3.40 คือ การพฤติ กรรมผูใ้ ช้ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 1.81–2.60 คื อ การพฤติ กรรมผูใ้ ช้ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ในระดับน้อย
คะแนนระดับ 1.00–1.80 คื อ การพฤติ กรรมผูใ้ ช้ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ในระดับน้อยที่สุด

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครที่
เคยใช้สื่ อออนไลน์ในการค้น หาข้อมู ล การท่ องเที่ ย ว โดยการกรอกแบบสอบถาม และการเก็ บ
รวบรวมแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ่ งลิ งก์ (Link) ด้วยตนเองเพื่ อให้ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ในการวิจยั จานวน 400 ชุ ด และทาการประมวลผลข้อมูลในการทาการวิจยั ขั้นต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
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3.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จ ัย น าข้ อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวมได้ แ ละผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการตอบ
แบบสอบถามไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล จะมีการนาเสนอผลวิเคราะห์ตามรายละเอียด ดังนี้
3.8.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
1) นาข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง
2) การหาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
เพื่อนามาใช้ในการแปลความหมายข้อมูลโดยการวิเคราะห์ส่วนของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ การรั บ รู ้ และพฤติ ก รรมผูใ้ ช้ข ้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วกับ การตัด สิ น ใจ มี ก ารน าเสนอใน
รู ปแบบตารางประกอบความเรี ยงในการแปลผลแบบสอบถาม ได้แบ่งระดับการรับรู้ ออกเป็ น 5
ระดับ โดยผูว้ ิจยั นาค่าเฉลี่ ยมาเทียบเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ยซึ่ งมีรายละเอียดวิธีการ
สร้างเกณฑ์ ดังนี้ การกาหนดคะแนนใหม่ดว้ ยการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) คือ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น

แทนค่าในสู ตร
0.80
3.8.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistic)
วิ ธี ก ารหาค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร 2 ตัว โดยใช้ ส ถิ ติ สั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยการวิ เคราะห์ ใ นส่ ว นของรู ป แบบการ
ดาเนิ น ชี วิต ของนัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ นใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย และการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีการ
ใช้วธิ ี การหาค่า คือ
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โดยที่

n X

n XY   X  Y
2



  X  . n Y 2   Y 
2

2

r

แทนสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์

∑X

แทนค่าผลรวมของคะแนน X

∑y

แทนค่าผลรวมของคะแนน Y

∑x2

แทนผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง

∑y2

แทนผลรวมคะแนนชุดY แตะละตัวยกกาลังสอง

∑xy
N

แทนผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่
แทนจานวนคนหรื อกลุ่มตัวอย่าง



โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ
ค่า r เป็ น ลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็ น บวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน
ถ้ า r มี ค่ า เข้ า ใกล้ 1 หมายถึ ง X และ Y มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน มาก ในทางกลับ กัน ถ้า r มี ค่ าใกล้ -1 หมายถึ ง X และ Y มี ค วามสั มพัน ธ์ ใ น
ทิศทางตรงกันข้ามกัน และมีความสัมพันธ์กนั มาก
ถ้า r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้อย
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (Barts, 1973, อ้างถึงใน วิเชี ยร เกตุ
สิ งห์, 2543)
0.00–0.20
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่ามาก
0.21–0.40
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่า
0.41–0.60
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง
0.61–0.80
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสู ง
0.81–1.00
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสู งมาก
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3.9 กรอบแนวคิด
รู ปแบบการดาเนินชีวติ
(LIFESTYLE)

ความน่าเชื่ อถือ

การรับรู้
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด

พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ ความ
น่ าเชื่ อถือและการตัดสิ นใจการท่องเที่ ยวต่างประเทศ” เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ คือ
กลุ่มผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุ
ระหว่าง 18–50 ปี อาศัยและ/หรื อทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ตอนที่ 1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งพรรณ นา (Descriptive Statistics) เพื่ อ แจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3) ความน่าเชื่ อถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4) การรับรู ้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
5) พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ
ตอนที่ 2 วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ วิ ธี ห าค่ า ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้ส ถิ ติส หสัม พันธ์ อย่างง่ ายของเพี ยร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานที่ 2 ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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4.1 วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
4.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิจยั ทางด้านลักษณะทางประชากรกลุ่ มตัวอย่างประกอบด้วยข้อมูลทางเพศ อายุ
สถานภาพ การศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ
ปรากฏผลตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
80
320
400

ร้ อยละ
20.0
80.0
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ม ากที่ สุ ด คื อ เพศหญิ ง จานวน 320 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 80 รองลงมาได้แก่ เพศชายจานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 80
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ
18–20 ปี
21–30 ปี
31–40 ปี
41–50 ปี
รวม

จานวน
8
225
99
68
400

ร้ อยละ
2.0
56.2
24.8
17.0
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 21–30 ปี จานวน 225 คน คิด
เป็ นร้อยละ 56.2 รองลงมาได้แก่ 31–40 ปี จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 ตามมาด้วย ช่ วงอายุ
41–50 ปี จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม

จานวน
305
93
400

ร้ อยละ
76.8
23.2
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีมากที่ สุด คือ สถานภาพโสด จานวน 305 คน คิด
เป็ นร้อยละ 76.8 รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรส จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.2
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช
อนุปริ ญญา/ปวส
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน
15
5
236
140
4
400

ร้ อยละ
3.8
1.2
59.0
35.0
1.0
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีระดับ การศึกษามากที่สุ ด คือ ปริ ญญาตรี จานวน
236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 รองลงมาได้แก่ ปริ ญญาโท จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ปริ ญญาเอก มีจานวนน้อยที่สุด คือ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
ค้าขาย/ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
อื่น ๆ
รวม

จานวน
39
42
256
56
7
400

ร้ อยละ
9.8
10.4
39.0
14.0
1.8
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีกลุ่ ม อาชี พมากที่ สุ ด คื อ พนัก งานบริ ษทั เอกชน/
ลูกจ้าง จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 39 รองลงมาได้แก่ ค้าขาย/ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 56
คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.0 ส่ วนกลุ่ มตัวอย่างที่ มีจานวนน้อยที่ สุด คื อ แม่บ ้าน จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.8
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001–20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
30,001–40,000 บาท
40,001–50,000 บาท
สู งกว่า 50,001 บาท
รวม

จานวน
29
85
93
77

ร้ อยละ
7.3
21.3
23.3
19.2

34
82
400

8.5
20.5
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากที่สุด คือ 20,001–30,000
บาท จ านวน 93 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.3 รองลงมาได้แ ก่ 10,001–20,000 บาท จ านวน 85 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ส่ วนกลุ่ มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่ สุด คือ ต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 29 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.3
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4.1.2 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีผลต่ อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจของนัก ท่ องเที่ ยวชาวไทย จาก
กิ จกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และ ความคิดเห็น (Opinions: O) ปรากฏผลตาม
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรู ปแบบการดาเนินชีวติ ในด้านกิจกรรม
(Activities: A)
รู ปแบบการดาเนินชี วติ (กิจกรรม)
ชอบทางานศิลปะ งานฝี มือ
ชอบเดินเล่นในห้างสรรพสิ นค้า
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชอบทาบุญ ทาทาน
ชอบกิจกรรมผาดโผน/Adventure
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ชอบอ่านหนังสื อ นิตยสารต่างๆ
ชอบดูหนังฟังเพลง
ชอบประวัติศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ของ
สถานที่ต่าง ๆ สถานที่โบราณ)
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.15
3.51
3.63
3.75
3.28
3.27
4.16
3.69
4.15
3.67

S.D.
1.047
0.915
0.83
0.88
1.042
0.919
0.78
0.89
0.82
0.87

การแปลความหมาย
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง

3.62

0.96

ระดับสู ง

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรู ปแบบการดาเนินชีวติ ในด้านกิจกรรม
(Activities: A) มากที่ สุ ด 3 อันดับ แรก คื อ ท่ องเที่ ยวแบบธรรมชาติ เท่ ากับ 4.16 อยู่ในระดับ สู ง
รองลงมา คือ ชอบดูหนังฟั งเพลง เท่ากับ 4.15 อยูใ่ นระดับสู ง และ ชอบทาบุญ ทาทาน เท่ากับ 3.75
อยูใ่ นระดับสู ง
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรู ปแบบการดาเนินชีวติ ในด้านความสนใจ
(Interests: I)
รู ปแบบการดาเนินชี วติ (ความสนใจ)
ชอบท่องเที่ยวกับคนในครอบครัว
ชอบท่องเที่ยวกับเพื่อน
ชอบท่องเที่ยวคนเดียว
ชอบทานอาหารแปลกใหม่
(ตามรอยร้านอาหารต่างประเทศ)
ชอบที่พกั ที่สวยงาม
สนใจธรรมชาติ
สนใจเทคโนโลยี
สนใจแฟชัน่
สนใจประวัติศาสตร์ ของประเทศนั้น ๆ
สนใจประวัติศาสตร์ การเมืองของแต่ละ
ประเทศ
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.00
4.02
2.93
3.67

S.D.
0.88
0.78
1.15
0.98

การแปลความหมาย
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง

4.10
4.21
3.75
3.49
3.68
2.85

0.801
0.76
0.805
0.97
0.84
1.00

ระดับสู ง
ระดับสู งมาก
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง

3.67

1.008

ระดับสู ง

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในด้านความ
สนใจ (Interests: I) มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ฉันสนใจธรรมชาติ เท่ากับ 4.21 อยูใ่ นระดับสู งมาก
รองลงมา คือ ฉันชอบที่พกั ที่สวยงาม เท่ากับ 4.10 อยูใ่ นระดับสู ง และ ฉันชอบท่องเที่ยวกับเพื่อน
เท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับสู ง
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรู ปแบบการดาเนินชีวติ ในด้านความคิดเห็น
(Opinions: O)
รู ปแบบการดาเนินชี วติ (ความคิดเห็น)
ความตื่นเต้นและท้าทายทาให้ฉนั มี
ความสุ ข
แหล่งท่องเที่ยวถูกทาลายเพราะการขาด
จิตสานึกของนักท่องเที่ยว
การไปท่องเที่ยวกับครอบครัวทาให้ฉนั มี
ความสุ ข
การท่องเที่ยวต่างประเทศทาให้ฉนั มี
ประสบการณ์ใหม่
การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่แตกต่างทาให้เรา
ได้เรี ยนรู ้มากขึ้น
การแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าแฟชัน่ ทาให้ดูมี
รสนิยม
เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว
การเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ทาให้เรา
ได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ
เชื่อว่าเพื่อนมนุษย์ยอ่ มช่วยเหลือกันเสมอ
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.81

S.D.
0.82

การแปลความหมาย
ระดับสู ง

4.38

0.70

ระดับสู งมาก

4.33

0.694

ระดับสู งมาก

4.53

0.62

ระดับสู งมาก

4.44

0.63

ระดับสู งมาก

3.50

0.93

ระดับสู ง

4.32

0.696

ระดับสู งมาก

3.64

0.976

ระดับสู ง

3.74
4.00

0.761
0.882

ระดับสู ง
ระดับสู ง

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในด้านความ
สนใจ (Interests: I) มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การท่องเที่ยวต่างประเทศทาให้ฉันมีประสบการณ์
ใหม่ เท่ ากับ 4.53 อยู่ในระดับ สู งมาก รองลงมา คื อ การเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมที่ แตกต่ างท าให้เราได้
เรี ยนรู ้มากขึ้น เท่ากับ 4.44 อยูใ่ นระดับสู งมาก และแหล่งท่องเที่ยวถูกทาลายเพราะการขาดจิตสานึ ก
ของนักท่องเที่ยว เท่ากับ 4.38 อยูใ่ นระดับสู งมาก
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จากผลของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตทั้ง 30 ข้อในข้างต้น โดยการวิเคราะห์ปัจจัย เมื่อนามา
วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดจานวนตัวแปร โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component) สามารถ
จัดกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ ได้ท้ งั หมด 7 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเรี ยนรู ้สังคมใหม่
กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนร่ วมสมัย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มประวัติศาสตร์ การเมือง
กลุ่มที่ 6 กลุ่มรักศิลปะ
กลุ่มที่ 7 กลุ่มก้าวทันโลก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบเรี ยนรู ้สังคมใหม่
การเรี ยนรู ้สังคมใหม่ เป็ นการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น คือ การเปิ ดกว้าง ยอมรับ
ในสิ่ งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น สร้างความท้าทาย ทั้งในเชิ งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี รวมไป
ถึงความต้องการในการทดลองชิมอาหารในร้านที่มีความแปลกใหม่ดว้ ย
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ตารางที่ 4.10 ค่าการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ แบบเรี ยนรู ้สังคมใหม่
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 1
การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่แตกต่างทาให้เราได้เรี ยนรู ้มากขึ้น
ความตื่นเต้นและท้าทายทาให้ฉนั มีความสุ ข
สนใจธรรมชาติ
สนใจประวัติศาสตร์ ของประเทศนั้น ๆ
การท่องเที่ยวต่างประเทศทาให้ฉนั มีประสบการณ์ใหม่
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวคนเดียวทาให้เราได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ
สนใจเทคโนโลยี
เพื่อนมนุษย์ยอ่ มช่วยเหลือกัน
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ชอบทานอาหารแปลกใหม่
ชอบกิจกรรมผาดโผน/Adventure
แหล่งท่องเที่ยวถูกทาลายเพราะการขาดจิตสานึกของนักท่องเที่ยว
ชอบท่องเที่ยวกับเพื่อน

Factor loading
0.637
0.583
0.575
0.545
0.542
0.536
0.527
0.509
0.483
0.474
0.464
0.458
0.450
0.429
0.407

กลุ่มที่ 2 กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบร่ วมสมัย
คนในกลุ่มนี้ จะมีความชื่นชอบในความเป็ นอดีตและแฟชัน่ ไปพร้อม ๆ กัน มีความแตกต่าง
ที่ลงตัว ดังนั้นคนกลุ่มนี้ จะสนใจประวัติศาสตร์ ไปควบคู่กบั การสนใจแฟชัน่ เป็ นบุคคลที่ชอบเข้า
สังคมและในบางครั้งมีความสนใจในการท่องเที่ยวคนเดียว
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ตารางที่ 4.11 ค่าการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ แบบร่ วมสมัย
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที่ 2
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ชอบประวัติศาสตร์
แต่งการด้วยเสื้ อผ้าแฟชัน่
สนใจแฟชัน่
ชอบที่พกั ที่สวยงาม
ชอบท่องเที่ยวคนเดียว

Factor loading
-0.577
-0.555
0.540
0.526
0.457
-0.400

กลุ่มที่ 3 กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบครอบครัวสุ ขสันต์
กลุ่มคนในรู ปแบบการดาเนินชีวติ นี้มีความรักครอบครัว โดยมีการพาครอบครัวไปท่อง
เที่ยว เดินเล่น รับประทานอาหารที่หา้ งสรรพสิ นค้าต่าง ๆ
ตารางที่ 4.12 ค่าการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ แบบครอบครัวสุ ขสันต์
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที3่
การท่องเที่ยวกับครอบครัวทาให้มีความสุ ข
ชอบเดินเล่นในห้างสรรพสิ นค้า

Factor loading
-0.489
0.476

กลุ่มที่ 4 กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบท่องเที่ยวแสวงบุญ
มีความสนใจในหลักธรรมะ ทาบุญ ทาทานที่วดั กับคนในครอบครัว มีความเป็ นอยูอ่ ย่าง
คนไทยที่ให้ความสาคัญกับพระพุทธศาสนาและครอบครัวเป็ นหลัก ดังนั้นกิจกรรมของกลุ่มคนนี้
จึงมักจะไปทาบุญที่วดั กับครอบครัว
ตารางที่ 4.13 ค่าการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ แบบท่องเที่ยวแสวงบุญ
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที4่
ชอบทาบุญ ทาทาน
ท่องเที่ยวกับคนในครอบครัว

Factor loading
0.561
0.439
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบประวัติศาสตร์ การเมือง
เป็ นกลุ่ ม ที่ อยู่ในกรอบของสั งคมโดยมี ก ารฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ สนใจประวัติศาสตร์
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ว่ามีการปกครองในรู ปแบบใดบ้าง
ตารางที่ 4.14 ค่าการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ แบบประวัติศาสตร์การเมือง
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที5่
สนใจประวัติศาสตร์ การเมืองของแต่ละประเทศ

Factor loading
-0.384

กลุ่มที่ 6 กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบอนุรักษ์ศิลปะ
บุคคลในกลุ่มนี้มีความชื่นชอบในความสวยงาม ความแปลกใหม่ของศิลปะต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ นศิลปหัตถกรรม งานฝี มือ ภาพวาด รวมไปถึงสถาปั ตยกรรมต่าง ๆด้วย
ตารางที่ 4.15 ค่าการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ แบบอนุรักษ์ศิลปะ
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที7่
ชอบงานศิลปะ งานฝี มือ

Factor loading
0.335

กลุ่มที่ 7 กลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ แบบก้าวทันโลก
บุคคลในกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มคนที่มีการพัฒนาตนเอง ต้องการก้าวทันโลก จึงมีความสนใจใน
การอ่านหนังสื อ นิ ตยสารต่าง ๆ หนังสื อพิมพ์ นอกจากจะได้กา้ วทันข่าวสารแล้ว ยังได้รับความ
บันเทิง ไม่วา่ จะเป็ นการอ่านหนังสื อ หรื อการฟังเพลง
ตารางที่ 4.16 ค่าการวิเคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ แบบความบันเทิง
ปัจจัยของกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชี วติ แบบที8่
อ่านหนังสื อ นิตยสาร
ดูหนัง ฟังเพลง

Factor loading
-0.577
-0.487
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4.1.3 ความน่ าเชื่อถือมีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิจยั ความน่ าเชื่ อถื อมี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจของนักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความน่าเชื่อถือต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ความน่ าเชื่อถือ
ข้อมูลการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึง
ความรู ้จริ งเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ ของผูน้ าเสนอข้อมูล
ข้อมูลการท่องเที่ยวมีแหล่งอ้างอิงและมี
หลักฐานในการสนับสนุน เช่น ภาพถ่าย
ข้อมูลการท่องเที่ยวมีการนาเสนอที่
หลากหลาย เช่น มีการเสนอเกร็ ดความรู ้
ในการเดินทาง
มีการใช้ภาพประกอบ หรื อวีดีโอคลิป ทา
ให้สามารถเข้าใจเนื้ อหาได้ง่ายมากขึ้น
มีการนาเสนอเนื้ อหาที่ทนั สมัยต่อ
ช่วงเวลานั้น ๆ
ข้อมูลมีความละเอียดครบถ้วน
มีการจัดเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาแบบเป็ น
หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล เช่น ที่พกั , ร้านอาหาร
ข้อมูลการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อนักท่องเที่ยว
มีการนาเสนอข้อมูลที่ไม่มีอคติ
โดยรวมแล้วข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมี
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.87

S.D.
0.629

การแปลความหมาย
ระดับสู ง

4.10

0.628

ระดับสู ง

4.10

0.602

ระดับสู ง

4.20

0.635

ระดับสู ง

4.05

0.713

ระดับสู ง

3.89
4.06

0.745
0.677

ระดับสู ง
ระดับสู ง

4.26

0.675

ระดับสู งมาก

3.78
3.99

0.792
0.639

ระดับสู ง
ระดับสู ง

4.02

0.689

ระดับสู ง
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความน่าเชื่อถือต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างมีอยูใ่ น
ระดับสู ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 โดย 3 อันดับแรกคือ ข้อมูลการท่องเที่ยวก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อนักท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ 4.26 มีการใช้ภาพประกอบ หรื อวีดีโอคลิป ทาให้สามารถ
เข้าใจเนื้ อหาได้ง่ายมากขึ้นอยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ 4.20 สุ ดท้ายคือข้อมูลการท่องเที่ยวมีแหล่งอ้างอิง
และมีหลักฐานในการสนับสนุ น เช่ น ภาพถ่ายและข้อมูลการท่องเที่ยวมีการนาเสนอที่หลากหลาย
เช่น มีการเสนอเกร็ ดความรู ้ในการเดินทาง อยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.10
4.1.4 การรับรู้ ทมี่ ีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิ จ ัย การรั บ รู ้ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการรับรู ้ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากทางกลุ่ม
เพื่อนในสังคมออนไลน์
(เฟซบุก๊ ไลน์)
คลิปวีดีโอทางการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ผ่านทางสังคมออนไลน์ (ยูทูป)
การแชร์ โปรโมชัน่ จากทางกลุ่มเพื่อนใน
สังคมออนไลน์ (เฟซบุก๊ ไลน์
อินสตาแกรม)
ประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศ
เสมือนจริ งผ่านการอ่านประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวของเจ้าของกระทูผ้ า่ นทางสื่ อ
ออนไลน์
ข้อมูลการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ
ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Pantip)
การโฆษณาโปรโมชัน่ ผ่านทาง ออฟ
ฟิ เชียล ไลน์ (H.I.S, การบินไทย)
การตอบคาถาม (FAQ)
ข้อมูลการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ต่าง ๆ
โฆษณาออนไลน์ เช่น ป้ าย Banners
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.99

S.D.
0.731

การแปลความหมาย
ระดับสู ง

3.75

0.758

ระดับสู ง

3.98

0.728

ระดับสู ง

3.99

0.732

ระดับสู ง

3.75

0.784

ระดับสู ง

4.03
3.49

0.843
0.816

ระดับสู ง
ระดับสู ง

3.17
3.90
3.24

0.864
0.712
0.886

ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง

3.72

0.843

ระดับสู ง
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า การรั บ รู ้ ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจของกลุ่ ม ตัว อย่า งมี อ ยู่ใ น
ระดับ สู ง ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.72 โดย 3 อันดับแรกคือ ห้องแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น (Pantip) อยู่ใน
ระดับสู ง เท่ากับ 4.03 ประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศเสมือนจริ งผ่านการอ่านประสบการณ์
การท่องเที่ยวของเจ้าของกระทูผ้ า่ นทางสื่ อออนไลน์อยูใ่ นระดับสู ง เท่ากับ 3.99 อยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากทางกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (เฟซบุก๊ ไลน์)
4.1.5 พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเทีย่ วต่ างประเทศ
ผลการวิจยั พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความถี่ในการค้นหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์
ความถี่

จานวน

ร้ อยละ

1–2 ครั้ง/สัปดาห์
3–4 ครั้ง/สัปดาห์
5–6 ครั้ง/สัปดาห์
ทุกวัน
รวม

250
81
40
29
400

62.5
20.3
10.0
7.2
100.0

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนความถี่ ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ผ่านทางเว็บ ไซต์ออนไลน์ ม ากที่ สุ ด คื อ 1–2 ครั้ ง/สั ป ดาห์ จานวน 250 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.5
รองลงมาได้แก่ 3–4 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3 ตามมาด้วย 5–6 ครั้ง/สัปดาห์
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาในการค้นหา
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์
ระยะเวลา

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที/ครั้ง–1 ชัว่ โมง/ครั้ง
2 ชัว่ โมง/ครั้ง
3 ชัว่ โมง/ครั้ง
มากกว่า 3 ชัว่ โมง/ครั้ง
รวม

39
242
75
15
29
400

9.7
60.4
18.5
3.7
7.7
100.0

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ก ารใช้ระยะเวลาในการค้น หาข้อมู ล ด้านการ
ท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ มากที่สุด คือ 30 นาที/ครั้ง -1 ชัว่ โมง/ครั้ง จานวน 242 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60.4 รองลงมาได้แก่ 2 ชัว่ โมง/ครั้ง จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ตามมาด้วย น้อย
กว่า 30 นาทีจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.7
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการใช้เว็บไซต์ออนไลน์
เพื่อการใดในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ข้ อมูล
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ที่พกั /โรงแรม
การเดินทาง/ยานพาหนะ
ร้านอาหาร/ภัตตราคาร
โปรโมชัน่ การลดราคา
อื่น ๆ

จานวน
364
333
270
243
249
4

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ (n = 400)

ร้ อยละ
91
83.3
67.5
60.8
64.8
1.0
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวผ่าน
ทางเว็บไซต์ออนไลน์ เรื่ องของ ข้อมู ลการท่องเที่ ยวมากที่ สุ ด จานวน 364 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91
รองลงมาได้แก่ ที่พกั /โรงแรม จานวน 333 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.3 การเดินทาง/ยานพาหนะ จานวน
270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.5 โปรโมชัน่ การลดราคา จานวน 249 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.8 ร้านอาหาร/
ภัตตาคาร จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.8 และอื่น ๆ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้การค้นหาข้อมูล
การค้ นหาข้ อมูล
ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
แม้วา่ จะยังไม่มีแผนการ
ท่องเที่ยว
ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ต่อเมื่อมีแผนการท่องเที่ยว
รวม

จานวน
239

ร้ อยละ
59.8

161

40.2

400

100.0

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่าน
ทางเว็บไซต์ออนไลน์แบบค้นหาข้อมูลการท่องเที่ ยว แม้ว่าจะยังไม่มีแผนการท่องเที่ ยวมากที่สุด
จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8 รองลงมาได้แก่ ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ ยวต่อเมื่ อมี แผนการ
ท่องเที่ยว จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.2
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ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้ระยะเวลาในการวาง
แผนการท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้ง
ระยะเวลา
2–3 วัน
1 สัปดาห์
2–3 สัปดาห์
1 เดือน
2-3 เดือน
4-6 เดือน
1 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
32
95
45
52
96
57
23
400

ร้ อยละ
8.0
23.8
11.3
13.0
24.0
14.3
5.6
100.0

จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ก ารใช้ระยะเวลาในการวางแผนการท่ องเที่ ย ว
ต่างประเทศในแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการวางแผนมากที่สุดคือ 2–3 เดือน จานวน 96 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 24 รองลงมาได้แ ก่ 1 สั ป ดาห์ จ านวน 95 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.8 ระยะเวลา 4–6 เดื อ น
จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3
ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนความถี่และร้อยละที่แสดงตารางของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศกับบุคคลใด
การค้ นหาข้ อมูล
ครอบครัว
เพื่อน
คู่รัก
คนเดียว
รวม

จานวน
158
165
57
20
400

ร้ อยละ
39.5
41.3
14.2
5.0
100.0
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนมากที่สุด
จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 39.5 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับคู่รัก จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2
ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนความถี่และร้อยละที่แสดงตารางของกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาท่องเที่ยว
โดยประมาณ
ระยะเวลาในการท่องเทีย่ ว
2–3 วัน
1 สัปดาห์
2–3 สัปดาห์
1 เดือน
มากกว่า 1 เดือน
รวม

จานวน
102
246
44
5
3
400

ร้ อยละ
25.5
61.5
11.0
1.2
0.8
100.0

จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี ระยะเวลาท่ อ งเที่ ย วโดยประมาณมากที่ สุ ด คื อ
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ จานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือระยะเวลา 2–3 วัน จานวน
102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 ระยะเวลา 2–3 สัปดาห์ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11
ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนความถี่และร้อยละที่แสดงตารางของกลุ่มตัวอย่างในส่ วนของความ
บ่อยครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่อปี
ความบ่ อยครั้งในการเดินทาง
1-2 ครั้ง/ปี
3-4 ครั้ง/ปี
5-6 ครั้ง/ปี
มากกว่า 6 ครั้ง/ปี
รวม

จานวน
324
62
10
4
400

ร้ อยละ
81.0
15.5
2.5
1.0
100.0
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความบ่อยครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ต่อปี มากที่สุด คือ 1–2 ครั้ง/ปี จานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81 รองลงมาคือ 3–4 ครั้ง/ปี จานวน 62
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 5–6 ครั้ง/ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5
ตารางที่ 4.27 แสดงจานวนความถี่และร้อยละที่แสดงตารางเว็บไซต์ออนไลน์ที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคมักจะ
เข้าไปค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
เว็บไซต์
Pantip (Blueplanet)
Blog (ผูร้ ี วิวการท่องเที่ยว
โดยตรง)
Facebook
YouTube
ชิลไปไหน
Google
อื่น ๆ
รวม

จานวน
173
27

ร้ อยละ
43.2
6.8

18
6
10
164
2
400

4.5
1.5
2.5
41.0
0.5
100.0

จากตารางที่ 4.27 พบว่า เว็บ ไซต์ออนไลน์ ที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างมัก จะเข้าไปค้น หาข้อมู ล การ
ท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด คื อ Pantip (Blueplanet) จ านวน 173 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.2 รองลงมาคื อ
Google จ านวน 164 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41 Blog (ผูร้ ี วิ ว การท่ อ งเที่ ย วโดยตรง) จ านวน 27 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.8
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการสื บค้น
ประเภท
สถานที่ต้ งั ของที่พกั
การคมนาคม (รถไฟ เครื่ องบิน
เรื อ เป็ นต้น)

4.23
4.25

S.D.
0.672
0.666

การแปลความหมาย
ระดับสู งมาก
ระดับสู งมาก

ราคาที่พกั ตัว๋ เครื่ องบิน

4.42

0.655

ระดับสู งมาก

งานเทศกาล วัฒนธรรมต่าง ๆ
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมผาดโผน
อาหารขึ้นชื่อในแต่ละประเทศ
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.73
4.40
3.05
3.84
3.98

0.793
0.636
0.990
0.890
0.891

ระดับสู ง
ระดับสู งมาก
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับสู ง

จากตารางที่ 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื บค้นข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ อออนไลน์ มาก
ที่สุด 3 อันดับแรกคือ ราคาที่พกั ตัว๋ เครื่ องบิน เท่ากับ 4.42 อยูใ่ นระดับสู งมาก รองลงมา คือ สถานที่
ท่องเที่ยว เท่ากับ 4.40 อยูใ่ นระดับสู งมาก และ การคมนาคม (รถไฟ เครื่ องบิน เรื อ เป็ นต้น) เท่ากับ
4.25 อยูใ่ นระดับสู งมาก ค่าเฉลี่ยรวมของเรื่ องการสื บค้นการท่องเที่ยว เท่ากับ 3.98

4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน
การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2.1 รู ปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H0 : รู ปแบบการดาเนิ นชี วติ ของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H1 : รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ ยวมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ตารางที่ 4.29 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
รู ปแบบการดาเนินชี วติ
กลุ่มเรี ยนรู ้สังคมใหม่
กลุ่มคนร่ วมสมัย
กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์
กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ
กลุ่มประวัติศาสตร์ การเมือง
กลุ่มรักศิลปะ
กลุ่มก้าวทันโลก

ค่ าสหสั มพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
0.361*
0.243*
0.082
0.045
0.167*
0.087
0.134*

P

การแปลความหมาย

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ระดับต่า
ระดับต่า
ระดับต่ามาก
ระดับต่ามาก
ระดับต่ามาก
ระดับต่ามาก
ระดับต่ามาก

หมายเหตุ: มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
นัก ท่ องเที่ ย ว กับ พฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจของนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย มี ค่ า P (Probability) เท่ ากับ
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของ
นักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ กลุ่มเรี ยนรู ้สังคมใหม่ 0.361 กลุ่มคนร่ วมสมัย
0.243 กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์ 0.082 กลุ่ มท่องเที่ ยวแสวงบุ ญ 0.045 กลุ่มประวัติศาสตร์ การเมื อง
0.167 กลุ่มรักศิลปะ 0.087 กลุ่มก้าวทันโลก 0.134 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั
ในระดับต่ามากและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2.2 ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ที่
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H0 : ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H1 : ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ตารางที่ 4.30 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ กับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความน่ าเชื่อถือ
ความน่าเชื่ อถือของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์

ค่ าสหสั มพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
0.304*

P

การแปลความหมาย

0.000

ระดับต่า

หมายเหตุ: มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่างความน่ าเชื่ อถื อของข้อมู ล การ
ท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีค่า P (Probability)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า ความน่าเชื่ อถือของ
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ทธ์ ส หสั ม พัน ธ์ (r) เท่ า กับ 0.304
หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า ซึ่ งหมายความว่าหากมีความน่าเชื่ อถื อ
ของข้อมูลมากก็จะมีการตัดสิ นใจท่องเที่ยวตามข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ อออนไลน์มากยิง่ ขึ้น
การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2.3 การรับรู ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
H0 : การรับรู ้ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
H1 : การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ตารางที่ 4.31 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
การรับรู้
การรับรู้ขอ้ มูลการท่องเที่ยว
จากสื่ อออนไลน์

ค่ าสหสั มพันธ์ กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
0.339*

P

การแปลความหมาย

0.000

ระดับต่า

หมายเหตุ: มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อ
ออนไลน์ กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย มี ค่า P (Probability) เท่ากับ 0.000
ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 นั้นคือปฏิ เสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า การรับรู ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อ
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทย อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พัน ธ์ (r) เท่ า กับ 0.339 หมายความว่าตัว แปรทั้ง สองมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ าและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งหมายความว่าหากมีการ
รับรู ้การท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มากก็จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวที่รวดเร็ วมากขึ้นตาม
ไปด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ ความ
น่ าเชื่ อถื อและพฤติกรรมการตัดสิ นใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ มี วตั ถุ ประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษา
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ความน่ าเชื่ อถือ การรับรู ้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของนักท่องเที่ ยว ความน่ าเชื่ อถื อของ
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ การรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจของนักท่ องเที่ ยวชาวไทย เพื่อนาผลที่ ได้จากงานวิจยั ในครั้ งนี้ มาพัฒนาการสื่ อสารการ
ท่องเที่ยวผ่านทางสื่ อออนไลน์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของ
นักท่องเที่ยว
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยั
ส ารวจเชิ งส ารวจ (Survey Research) และให้ก ลุ่ ม ตัวอย่างกรอบแบบสอบถามออนไลน์ (Online
Questionnaire) ผ่านทางอิ น เทอร์ เน็ ต โดยใช้วิธี การสุ่ มตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer Sampling)
โดยเจาะจงเลื อกเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ ยว
จ านวน 400 คน ช่ ว งเดื อ นมกราคมจนถึ ง กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 และน าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ต าม
วัต ถุ ป ระสงค์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมทางสถิ ติ ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์กลุ่ม
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต (Factor Loading) รวมไปถึ งการวิเคราะห์ ค่ าความสั ม พัน ธ์ ของเพี ยร์ สั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของตาราง

75

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์
ความน่ าเชื่ อถือและพฤติกรรมการตัดสิ นใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ” ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการรายงานผล
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
5.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลพรรณนาเพือ่ อธิบายข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากผลการวิจยั พบว่า จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็ นเพศชาย
จ านวน 80 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20 และเพศหญิ ง จ านวน 320 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 80 ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 21–30 ปี จานวน 225 คน กลุ่มตัวอย่างมีสถานะภาพโสด จานวน
305 คน สมรส จานวน 93 คน ส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 236 คน ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน/ลู กจ้าง จานวน 256 คน มี รายได้ต่อเดื อน 20,001–30,000
บาท จานวน 93 คน
2) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับสู ง ( X =4.00)
รองลงมา ได้แก่ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความน่ าสนใจอยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.67) รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรมอยูใ่ นระดับสู ง ( X =3.62) ตามลาดับ
3) ความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั ความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย สามารถสรุ ปผลได้วา่ ข้อมูลการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักท่องเที่ยว มากที่สุด
อยู่ใ นระดับ สู ง มาก ( X =4.26) และการน าเสนอข้อ มู ล ที่ ไ ม่ มี อ คติ ม าเป็ นอัน ดับ สุ ด ท้า ย อยู่ใ น
ระดับสู ง ( X =3.78)
4) การรับรู ้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจ ัย การรั บ รู ้ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
สามารถสรุ ป ผลได้ว่า มี ก ารรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ผ่านทางห้ องแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น Pantip มากที่ สุ ด
อยู่ในระดับสู ง ( X =4.03) และมี การรับรู ้ ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวผ่านทางโฆษณาออนไลน์ เช่ น ป้ าย
Banners เป็ นอันดับสุ ดท้าย อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.24)
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5) พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ
ผลการวิจยั พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ สามารถสรุ ปผลได้วา่ ส่ วน
ใหญ่มีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์มากที่สุด 1–2 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน
250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์
ออนไลน์มากที่ สุ ด 30 นาที /ครั้ ง–1ชั่วโมง/ครั้ ง จานวน 242 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 มีก ารค้นหา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จานวน 364 คน คิดเป็ นร้อยละ 91 มีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวแม้วา่ จะ
ยังไม่มีแผนการท่องเที่ยว จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8 และค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่อเมื่อ
มีแผนการท่องเที่ยว จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 มีการใช้เวลาในการวางแผนการท่องเที่ยว
ต่างประเทศในแต่ละครั้งมากที่สุด 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 ส่ วน
ใหญ่มีการเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 มีระยะเวลาการเดินทาง
ในแต่ละครั้งมากที่สุด 1สัปดาห์ จานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 ส่ วนใหญ่มีความบ่อยครั้งใน
การเดินทางแต่ปี 1–2 ครั้ง/ปี จานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81 เว็บไซต์ออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจมากที่สุดคือ PANTIP (Blueplanet) จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3
ผลการวิจยั พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ ในส่ วนของค่าเฉลี่ ยกลุ่ ม
ตัวอย่างมีการสื บค้นข้อมูลในส่ วนของราคาที่พกั ตัว๋ เครื่ องบินมากที่สุด อยูใ่ นระดับสู ง ( X =4.42)
และมีการสื บค้นข้อมูลในส่ วนของกิจกรรมผาดโผนเป็ นอันดับสุ ดท้าย ( X =3.05)
5.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมาน
1) รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของนัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิ จ ัย พบว่ า รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กล่าวคือ จากกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งกลุ่มรู ปแบบการดาเนินชีวติ ได้ท้ งั หมด 7 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเรี ยนรู ้สังคมใหม่
กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนร่ วมสมัย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มครอบครัวสุ ขสันต์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ
กลุ่มที่ 5 กลุ่มประวัติศาสตร์ การเมือง
กลุ่มที่ 6 กลุ่มรักศิลปะ
กลุ่มที่ 7 กลุ่มก้าวทันโลก
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โดยรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง 7 กลุ่ ม นี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
2) ความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลการท่ องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์ ที่ มีความสัม พันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ มี
ความ สัมพันธ์ ในระดับต่ ากับ พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความน่าเชื่ อถือของข้อมูล
มากนักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หากข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความน่ าเชื่ อถือของข้อมูลน้อยนักท่องเที่ยวจะมีการตัดสิ นใจท่องเที่ยว
น้อย ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
3) การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่าการรับรู ้ของข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ ากับ พฤติ กรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 กล่าวคือ หากมีการรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์มาก นักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรม
การตัดสิ นใจท่ องเที่ ยวมากขึ้ น แต่ในทางตรงกันข้าม หากมี การรั บ รู ้ ขอ้ มู ลการท่ องเที่ ยวจากสื่ อ
ออนไลน์น้อย นักท่องเที่ ยวจะมี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวน้อย ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก และทิศทางเดียวกัน
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสรุ ปผลการวิจยั ผูว้ ิจยั นาเสนอเป็ นประเด็นสาคัญต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
5.2.1 รู ปแบบการดาเนินชี วติ ของนักท่ องเทีย่ วมีความสั มพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการดาเนิ นชี วิตทุกรู ปแบบของนักท่องเที่ ยวจากสื่ อออนไลน์มี
ความสัมพันธ์ในเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจากผลวิจยั พบว่า
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบได้ท้ งั หมด 7 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มเรี ยนรู ้ สั งคมใหม่ กลุ่ ม คนร่ วมสมัย กลุ่ ม
ครอบครัวสุ ขสันต์ กลุ่มท่องเที่ยวแสวงบุญ กลุ่มประวัติศาสตร์ การเมือง กลุ่มรักศิลปะ กลุ่มก้าวทัน
โลก โดยกลุ่ ม รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต แบบการเรี ย นรู ้ สั ง คมใหม่ และกลุ่ ม คนร่ ว มสมัย มี ค่ า
ความสั มพันธ์ ที่ สู งกว่ากลุ่ ม อื่ น ๆ เนื่ องจากกลุ่ ม คนใน 2 กลุ่ ม นี้ พ ร้ อมที่ จะเรี ยนรู ้ สิ่ งใหม่ ๆ เปิ ด
โลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างมากขึ้น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ทุก
กลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยว ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่ม
ครอบครั วสุ ข สั น ต์ เพราะคนส่ วนใหญ่ มี ก ารให้ ค วามส าคัญ กับ คนในครอบครั ว มากขึ้ น กลุ่ ม
ท่องเที่ยวแสวงบุญ กลุ่มประวัติศาสตร์ การเมือง กลุ่มรักศิลปะและกลุ่มก้าวทันโลก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Assael (1998) ซึ่ งได้แบ่งรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตไว้ 3 ประเภทคือ กิจกรรม (Activities)
ปฏิกิริยาที่แสดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้าหรื อ เล่าให้เพื่อนฟั งเกี่ยวกับบริ การซ่ อมรถ
ของอู่ประจา แม้วา่ ปฏิกิริยานี้ใคร ๆ ก็เห็นอยูแ่ ต่ไม่สามารถ เดาเหตุผลของการกระทาได้หมดและก็
ไม่ใคร่ จะมีใครทาการวัดเพื่อหาเหตุผลของปฏิ กิริยานี้ ความสนใจ (Interests) เป็ นความสนใจใน
เรื่ องราวเหตุการณ์ หรื อวัตถุโดยมีระดับของความ ตื่นเต้นที่ เกิ ดขึ้นเมื่อได้ต้ งั ใจติดต่อกันมาหรื อมี
ความตั้งใจเป็ นพิเศษเกี่ ยวพันกัน และความคิดเห็น (Opinions) เป็ นไปในรู ปคาพูดหรื อเขียนตอบที่
บุ ค คลตอบต่ อ สถานการณ์ ที่ ก ระตุ ้น เราค าถามความคิ ด เห็ น ใช้เพื่ อ อธิ บ ายแปลความหมายการ
คาดคะเนและการประมาณค่ า เช่ น เชื่ อในสิ่ ง ซึ่ งบุ ค คลอื่ น ตั้งใจความเชื่ อเกี่ ยวกับ เหตุ ก ารณ์ ใ น
อนาคต ประเมินรางวัลที่จะได้รับจากการเลือกทางเลือกและโทษที่จะเป็ นผลของการเลือกทางเลือก
ยังสอดคล้องกับ Mitchell (1983, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษา
รู ปแบบ การดาเนิ นชี วิตไว้ว่าคนเราจะพยายามที่ จะมีชีวิตในแบบอย่างที่ เราเชื่ อเราฝั น และเราให้
คุณค่า เนื่ องจากในแต่ละกลุ่มมีความต้องการให้ตวั เองได้ท่องเที่ยวตามที่ตวั เองใฝ่ ฝันและต้องการ
ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
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สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเกษรา เกิ ดมงคล (2546) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
การแสวงหาข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วและพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของคนวัย ท างาน
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนรุ่ นใหม่มีการแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจาก
แหล่งข้อมูลทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบคนรุ่ นใหม่และกลุ่มคนก้าวทัน
โลก มี การแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ ยวทุ กประเภทโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ ยวกับโรงแรม แหล่ ง
ท่องเที่ยว เส้นทางและพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง โดยจะมีการค้นหาข้อมูลผ่านทางแหล่งสาธารณะ
และแหล่งข้อมูลบุคคล นอกจากสองกลุ่มนี้ ที่สอดคล้องกับงานวิจยั ยังมีกลุ่มคนรักครอบครัว จาก
งานวิจยั นี้ กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่ วมกัน และในกลุ่ม
นี้จะมีการสนใจในเรื่ องของความสะดวกสบาย ความปลอดภัยมาเป็ นอันดับหนึ่ง
5.2.2 ความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลการท่ องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ ที่มีความสั มพันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทย เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ ยว
ชาวไทยมีความมัน่ ใจและเชื่ อถือในข้อมูลการท่องเที่ยว เนื่ องจากนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่มีความ
ถู ก ต้อ งเป็ นจริ ง ตามที่ เจ้า ของข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วได้ล งข้อ มู ล ไว้ใ นสื่ อ ออนไลน์ ท าให้ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ใช้ขอ้ มูลจากสื่ อออนไลน์มีความต้องการในการใช้ขอ้ มูลมากขึ้นจนทาให้
เกิ ดความต้องการตัดสิ นใจไปท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Koltler et al. (2003) ที่ได้มีการตั้งข้อสังเกต
ในด้า นของความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง ข้อ มู ล ว่ า แม้ท างด้า นของผู ้บ ริ โ ภคจะได้รั บ ข้อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลเพื่อการค้ามากกว่าแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แต่ผบู ้ ริ โภคมักจะรู ้สึกว่าแหล่งข้อมูลบุคคลและ
แหล่งสาธารณะ มีความสาคัญมากกว่าแหล่งข้อมูลทางการค้า นอกจากนี้ Fogg and Tseng (1999)
ได้มีการการศึกษาข้อมูลความน่ าเชื่ อถือของสื่ อออนไลน์ เพราะแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ได้เพิ่มขึ้น
เป็ นจานวนมากจากที่ทาง The Stanford Persuasive Technology Lab ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้
มีการเริ่ มศึกษาลักษณะการโน้มน้าวจิตใจของเทคโนโลยี พบว่าปั จจัยที่มีส่วนช่ วยส่ งเสริ มความ
น่าเชื่อถือ คือ รู ้สึกอยูใ่ นโลกของความจริ ง ใช้งานง่าย เป็ นผูช้ านาญการ ความไว้เนื้ อเชื่อใจ เอาใจใส่
ต่อผูเ้ ยี่ยมชม และปัจจัยบางประการที่ทาให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่ อถือลดลง คือ มีลกั ษณะเพื่อการค้า
และเป็ นมือสมัครเล่น รวมไปถึ งแนวคิดเกี่ ยวกับเว็บไซต์และสื่ อออนไลน์ McQuail (2000, อ้างถึง
ใน สถาพร สิ งหะ, 2556, น. 10–11) ได้ เสนอแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ สื่ อใหม่ ว่ า เป็ นสื่ อที่ มี ค วาม
หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งสื่ อใหม่มีช่องทางการสื่ อสารที่คล้ายคลึงกัน แต่
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จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน เนื้ อหา และบริ บท ดังนั้นลักษณะสาคัญของสื่ อใหม่ที่
สาคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ
1) สื่ อเพื่อการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Media) ได้แก่
โทรศัพท์ และอี เมล์โดยทัว่ ไปมักมีเนื้ อหาเป็ นส่ วนตัว ความสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการสื่ อสารอาจ
สาคัญมากกว่าข้อมูลที่ส่งถึงกัน
2) สื่ อ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ค ว าม เพ ลิ ด เพ ลิ น (Interactive Play Media) ไ ด้ แ ก่
คอมพิวเตอร์ และ วีดีโอเกม รวมทั้งอุปกรณ์ Virtual Reality หากเปรี ยบเทียบกับสื่ อเก่า แม้ว่าจะมี
การสื่ อสารที่ใช้ เทคโนโลยีคล้ายคลึงกันและอาจถือว่าเป็ น “ทางเลือกในการใช้งาน” ของการใช้สื่อ
บางอย่างข้อแตกต่างที่สาคัญก็คือ ความสามารถในการโต้ตอบ (Interactivity) และ “กระบวนการ”
ในการใช้ ประโยชน์
3) สื่ อเพื่อการค้นหาข้อมูล (Information Search Media) เป็ นประเภทที่มีสื่อหลาย
ชนิ ด แต่อินเทอร์ เน็ ตและเวิลด์ไวด์เว็บเป็ นตัวอย่างที่ เด่ นที่ สุ ด โดยจัดเป็ นเสมื อนห้องสมุ ด และ
แหล่งข้อมูล ที่ไม่มีขอ้ จ้ากัดในเรื่ องของขนาดความเป็ นปั จจุบนั และการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ความ
หลากหลายของ เนื้ อ หา และแรงจู ง ใจในการใช้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ลัก ษณะที่ เป็ นประโยชน์ ที่
นอกเหนือไปจากผลของการ พัฒนาการทางเทคโนโลยี
4) สื่ อ เพื่ อ ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม (Collective Participatory Media) สื่ อ ใ น ก ลุ่ ม นี้
ประกอบด้ว ย การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ในการแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร ความคิ ด
ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ จากการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์ เน็ตแล้ว
การประชุ มผ่านทางวีดีโอ และโทรศัพท์ก็เกี่ยวข้องกับสื่ อประเภทนี้ ด้วยเช่ นกัน แม้ว่าจะเป็ นสื่ อที่
จากัดในขอบเขตของการใช้เพื่อจุดประสงค์เรื่ องงาน โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ ได้มีการเข้าถึง
ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางสื่ อออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและมีความเชื่อถือในข้อมูล
การท่องเที่ยวในสื่ อออนไลน์มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นช่องทางที่ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ได้แบ่งไว้ ดังนี้
Blog, Twitter, Social Networking, Media Sharing, Social News and Bookmarking แ ล ะ Online
Forums เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลโดยผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการค้นหาข้อมูล
การท่องเที่ยวแม้ยงั ไม่มีแผนการท่องเที่ยวเลยก็ตามและส่ วนใหญ่มีความเชื่ อมัน่ ในเว็บไซต์ Pantip
มากที่สุด
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของชาติ น พคุ ณ วิ ไ ลวรรณ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความ
น่ าเชื่ อถื อของข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์บลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอม ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้าน
เพศและการศึกษามีความสัมพันธ์กบั เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่ อถือข้อมูลข่าวสารในเว็บ
บอร์ ดห้องบลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอม ส่ วนในด้านพฤติกรรมการใช้งานพบว่ามีความถี่ในการใช้
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งาน รู ปแบบการใช้ และสถานะของผูใ้ ช้เว็บบลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอม มีความสัมพันธ์กบั เกณฑ์
ที่ ใช้ในการประเมิ นความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลข่าวสารในเว็บ บอร์ ดบลูพ ลาเน็ ท พันทิ ปดอทคอม
เกณฑ์ที่ผใู ้ ช้เว็บบอร์ ดห้องบลูพลาเน็ท ให้ความสาคัญมากที่สุดในการประเมินความน่ าเชื่ อถื อ คือ
ความทันสมัยข้อข้อมูลข่าวสาร มีการไหลเวียนข้อมูลการท่องเที่ยวอยูต่ ลอดเวลา โดยงานวิจยั ชิ้นนี้
ให้ความสาคัญกับความหลากหลายข้อเนื้ อหามาเป็ นอันดับหนึ่ ง ความเคารพในความคิดเห็ นของ
ผูอ้ ื่น และความเป็ นกลาง ปราศจากอคติ
5.2.3 การรับรู้ มีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่ อกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวไทยมี การช่ องทางใน
การรั บ รู ้ ขอ้ มู ลการท่ องเที่ ย วมากกว่าในอดี ต เนื่ องจากนักท่ องเที่ ยวได้รับ ข้อมู ล จากช่ องทางสื่ อ
ออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นช่ องทางห้องแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น (Pantip) จากในงานวิจยั ครั้งนี้
พบว่าช่ องทางนี้ เป็ นช่ องทางที่มีการรับรู ้ มากที่สุด รวมไปถึ งช่ องทางใน Facebook โปรแกรมไลน์
หรื อประสบการณ์ การท่ องเที่ ยวเสมื อนจริ งผ่านการอ่ านประสบการณ์ การท่องเที่ ยวของเจ้าของ
กระทู ้ทางเว็บ ไซต์ออนไลน์ และการโฆษณาโปรโมชั่นผ่านทางออฟฟิ เชี ยลไลน์ เมื่ อเราได้รับ รู ้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านทางสื่ อออนไลน์จึงเป็ นตัวกระตุน้ ให้เราเกิดพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจที่จะไปท่องเที่ ยวต่างประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับการรับรู้ของ Hawkins and Mothersbaugh
(2010) การรับรู ้หมายถึงการกระบวนการที่เริ่ มต้น จากการกระตุน้ จากประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ได้แก่
การมองเห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้ลิ้มรส และสัมผัส จึงทาให้เกิ ดคนสนใจในสิ่ งเร้าและจบลงด้วยการ
ตี ความหรื อหาความหมายของสิ่ งนั้น และการรับรู้ ของเสรี วงศ์มณฑา (2542) การรับรู้ หมายถึ ง
กระบวนการที่มนุษย์รับรู้ เป็ นการตีความหมายต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่รับสัมผัส เพื่อรวบรวมเป็ นภาพใน
สมองให้มีความหมายเกิดขึ้น การรับรู ้มาคู่กบั การสัมผัสแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ซึ่ งประกอบไปด้วย หู ตา จมูก ลิ้น และกาย มีหน้าที่รับสัมผัส และประสาทที่ 6 คือ ความคิด
เมื่อนาไปผนวกกับการสัมผัสจะกลายเป็ นการรับรู ้
สอดคล้องกับ นิ ย ามของบุ ญ เลิ ศ จิ ตตั้งวัฒ นา (2555) ที่ ก ล่ าวว่าพฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ย ว
หมายถึง การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่วา่ การกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็
ตาม และบุ คคลอื่นจะสังเกตเห็ นการกระทานั้นได้หรื อไม่ก็ตาม โดยการกระทานั้นอาจขึ้ นอยู่กบั
สภาวะแวดล้อม ความรู ้ สึกนึ กคิ ด และความรู ้ ความเข้าใจของนักท่องเที่ ยว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึ งพอใจของนัก ท่ องเที่ ย วต่ อสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง รวมถึ ง สอดคล้องกับ โมเดลของ
Schmoll (1997, อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) เป็ นโมเดลที่ช่วยในการตัดสิ นใจการท่องเที่ยว
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โดยเริ่ มต้นจากการที่ มนุ ษย์เราเกิ ดสิ่ งเร้ าจากสื่ อต่าง ๆ เข้ามาก่อนจนเกิ ดการกระตุ น้ กล่องดาหรื อ
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของมนุ ษ ย์ จนเกิ ด เป็ นการตอบสนองซื้ อ หรื อ การตัด สิ น ใจในการท่ อ งเที่ ย ว
เช่ นเดี ยวกับผลงานวิจยั ในครั้งนี้ การรั บรู ้ ขอ้ มูลทางสื่ อออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กฤษณ์ วรรณ วงมิศร์ (2553) การเปิ ดรับสื่ อกับการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจบั พบว่ามีการเปิ ดรับข่าวสาร
เพื่อการท่ องเที่ ยวต่างประเทศในระดับ ปานกลางโดยผ่านช่ องทางสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นสื่ อที่ กลุ่ ม
ตัว อย่า งเปิ ดรั บ มากที่ สุ ด และมี ก ารค้น หาข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศมากที่ สุ ด ด้ว ย และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติยา เด่นชัย (2557) พฤติกรรมการใช้และการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พกั ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เมืองพัทยา ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวหรื อสถานที่พกั ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยวหรื อเลือกสถานที่พกั พบว่าการได้รับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยว
ที่เป็ นภาพหรื อวีดิโอเสมือนจริ งรวมไปถึงการรับรู ้ ขอ้ ดีและข้อบกพร่ องของสถานที่ท่องเที่ยวหรื อ
สถานที่พกั ผ่านการรี ววิ โดยนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างยิง่

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากเรื่ อง “รู ป แบบการดาเนิ น ชี วิต การรั บ รู้ ข ้อมู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อออนไลน์ ความ
น่าเชื่อถือและพฤติกรรมการตัดสิ นใจการท่องเที่ยวต่างประเทศ” ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการทาวิจัย
1) ข้ อ มู ล ทางสื่ อออนไลน์ จ ะสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวกรวดเร็ ว โดย Pantip
เฟซบุก๊ และไลน์ เป็ นที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวในปั จจุบนั ดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
การเข้ามาดูแลในส่ วนข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ อออนไลน์วา่ มีความเหมาะสม
2) ควรมีเว็บไซต์ที่ส่งเสริ มการบรรยายการท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านสื่ อออนไลน์
ที่มีประสิ ทธิ ภาพและให้ความรายละเอียดความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ศึ ก ษารู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต และพฤติ ก รรมการตัด สิ นใจการท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศของจังหวัดอื่น ๆ เพื่อมีการเปรี ยบเทียบผลการวิจยั
2) ควรมีการใช้เครื่ องมือที่มีความหลากหลายในการศึกษาข้อมูลในเชิ งลึกโดยใช้
การสัมภาษณ์ ควบคู่กบั การวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อผลของการวิจยั จะได้มีความน่ าเชื่ อถื อและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท คณะนิ เทศสาสตร์ สถาบัน
บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ เรื่ อง รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต การรั บ รู ้ ข ้อมู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ
ออนไลน์ ความน่าเชื่อถือและพฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศ
ท่ านเคยค้ นหาข้ อมูลการท่ องเทีย่ วต่ างประเทศผ่านเว็บไซต์ ออนไลน์ หรือไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่ เคย (ปิ ดแบบสอบถาม)
====================================================================

ตอนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดเขียนเครื่ องหมาย ✓ลงใน [ ] หน้าข้อความ และ/ หรื อ โปรดเติมคาหรื อข้อความที่
ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
[ ] 1) ชาย
[ ] 2) หญิง
2. อายุ
[ ] 1) 18–20 ปี
[ ] 2) 21–30 ปี
[ ] 3) 31–40 ปี
[ ] 4) 41–50 ปี
3. สถานภาพการสมรส
[ ] 1) โสด
[ ] 2) สมรส
4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
[ ] 1) มัธยมศึกษา/ปวช
[ ] 2) อนุปริ ญญา/ปวส
[ ] 3) ปริ ญญาตรี
[ ] 4) ปริ ญญาโท
[ ] ปริ ญญาเอก
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5. อาชีพ
[ ] 1) นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
[ ] 3) พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
[ ] 5) อื่น ๆ โปรดระบุ .......................
6. รายได้ต่อเดือน
[ ] 1) ต่ากว่า 10,000 บาท
[ ] 3) 20,001–30,000 บาท
[ ] 5) 40,001–50,000 บาท

[ ] 2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
[ ] 4) ค้าขาย/ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

[ ] 2) 10,001–20,000 บาท
[ ] 4) 30,001–40,000 บาท
[ ] 6) สู งกว่า 50,001 บาท

ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผู้ตอบแบบสอบถามทีใ่ ช้ ข้อมูลการ
ท่ องเทีย่ วต่ างประเทศผ่ านทางเว็บไซต์ ออนไลน์
คาชี้แจง: ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการในข้อใดตรงกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ใช้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์โปรดเขียนเครื่ องหมาย
✓ลงใน [ ] หน้าข้อความ ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
2.1 ท่านได้ทากิจกรรมต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
ที่

กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชอบทางานศิลปะ,งานฝี มือ
ชอบเดินเล่นในห้างสรรพสิ นค้า
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชอบทาบุญ,ทาทาน
ชอบกิจกรรมผาดโผน/Adventure
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ชอบอ่านหนังสื อ,นิตยสารต่างๆ
ชอบดูหนังฟังเพลง
ชอบประวัติศาสตร์

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ที่

กิจกรรม

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

(ประวัติศาสตร์ ของสถานที่ต่างๆ,
สถานที่โบราณ)
2.2 ท่านให้ความสนใจกับข้อความต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
ที่

กิจกรรม

1 ฉันชอบท่องเที่ยวกับคนใน
ครอบครัว
2 ฉันชอบท่องเที่ยวกับเพื่อน
3 ฉันชอบท่องเที่ยวคนเดียว
4 ฉันชอบทานอาหารแปลกใหม่
(ตามรอยร้านอาหารต่างประเทศ)
5 ฉันชอบที่พกั ที่สวยงาม
6 ฉันสนใจธรรมชาติ
7 ฉันสนใจเทคโนโลยี
8 ฉันสนใจแฟชัน่
9 ฉันสนใจประวัติศาสตร์ของ
ประเทศนั้น ๆ
10 ฉันสนใจประวัติศาสตร์การเมือง
ของแต่ละประเทศ

มากทีส่ ุ ด

มาก
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2.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้
ที่

ความคิดเห็น

1 ความตื่นเต้นและท้าทายทาให้ฉนั
มีความสุ ข
2 แหล่งท่องเที่ยวถูกทาลายเพราะ
การขาดจิตสานึกของนักท่องเที่ยว
3 การไปท่องเที่ยวกับครอบครัวทา
ให้ฉนั มีความสุ ข
4 การท่องเที่ยวต่างประเทศทาให้
ฉันมีประสบการณ์ใหม่
5 การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่แตกต่างทา
ให้เราได้เรี ยนรู ้มากขึ้น
6 การแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าแฟชัน่ ทา
ให้ดูมีรสนิยม
7 เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว
8 การเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ทา
ให้เราได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ
9 ฉันเชื่อว่าเพื่อนมนุษย์ยอ่ ม
ช่วยเหลือกันเสมอ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

93

ตอนที่ 3 ความน่ าเชื่ อถือของเว็บไซต์ ในการค้ นหาข้ อมูลการท่ องเที่ยวต่ างประเทศผ่ าน
ทางเว็บไซต์ ออนไลน์
คาชี้ แจง: ท่านมีความคิดเห็ นว่ารายการในข้อใดตรงกับความน่ าเชื่ อถื อของเว็บไซต์ในการค้นหา
ข้อมู ล การท่ องเที่ ย วต่ างประเทศผ่านทางเว็บ ไซต์ออนไลน์ โปรดเขี ย นเครื่ องหมาย ✓ลงใน [ ]
หน้าข้อความ ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
ท่านเห็นด้วยกับคาถามในตารางมากน้อยเพียงใด
ที่

ความคิดเห็น

1 ข้อมูลการท่องเที่ยวแสดงให้เห็น
ถึงความรู ้จริ งเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น ๆ ของผูน้ าเสนอ
ข้อมูล
2 ข้อมูลการท่องเที่ยวมีแหล่งอ้างอิง
และมีหลักฐานในการสนับสนุน
เช่น ภาพถ่าย
3 ข้อมูลการท่องเที่ยวมีการนาเสนอ
ที่หลากหลาย เช่น มีการเสนอ
เกร็ ดความรู้ในการเดินทาง
4 มีการใช้ภาพประกอบ หรื อวีดีโอ
คลิป ทาให้สามารถเข้าใจเนื้ อหา
ได้ง่ายมากขึ้น
5 มีการนาเสนอเนื้ อหาที่ทนั สมัยต่อ
ช่วงเวลานั้น ๆ
6 ข้อมูลมีความละเอียดครบถ้วน
7 มีการจัดเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาแบบเป็ น
หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล เช่น ที่พกั ร้านอาหาร
8 ข้อมูลการท่องเที่ยวก่อให้เกิด

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ที่

ความคิดเห็น

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ประโยชน์สูงสุ ดต่อนักท่องเที่ยว
9 มีการนาเสนอข้อมูลที่ไม่มีอคติ
10 โดยรวมแล้วข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวมีแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ

ตอนที่ 4 การรั บรู้ ข้อมูลการท่ องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ มีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจท่ องเทีย่ วต่ างประเทศ
คาชี้ แจง: ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการในข้อใดตรงกับการรับรู ้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจท่องเที่ยวต่างประเทศโปรดเขียนเครื่ องหมาย✓ลงใน [ ]
หน้าข้อความ ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
ที่

ความคิดเห็น

1 ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจาก
ทางกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์
(เฟซบุก๊ ไลน์)
2 คลิปวีดีโอทางการท่องเที่ยว
ต่างประเทศผ่านทางสังคม
ออนไลน์ (ยูทูป)
3 การแชร์ โปรโมชัน่ จากทางกลุ่ม
เพื่อนในสังคมออนไลน์ (เฟซบุก๊
ไลน์ อินสตาแกรม)
4 ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ต่างประเทศเสมือนจริ งผ่านการ
อ่านประสบการณ์การท่องเที่ยว
ของเจ้าของกระทูผ้ า่ นทางสื่ อ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ที่
5

6
7

8
9
10

ความคิดเห็น

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ออนไลน์
ข้อมูลการท่องเที่ยวใหม่ๆผ่านทาง
เว็บไซต์องค์การส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(Pantip)
การโฆษณาโปรโมชัน่ ผ่านทาง
ออฟฟิ เชียล ไลน์ (H.I.S การบิน
ไทย)
การตอบคาถาม(FAQ)
ข้อมูลการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์
ต่าง ๆ
โฆษณาออนไลน์ เช่น ป้ าย
Banners ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยว

ตอนที่ 5 พฤติ ก รรมผู้ ใช้ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากสื่ อ ออนไลน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
1. ความถี่ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์
[ ] 1-2 ครั้ง/สัปดาห์
[ ] 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
[ ] 5-6 ครั้ง/สัปดาห์
[ ] ทุกวัน
2. ท่านใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์นานเท่าไหร่
[ ] น้อยกว่า 30 นาที
[ ] 30นาที/ครั้ง -1 ชัว่ โมง/ครั้ง
[ ] 2 ชัว่ โมง/ครั้ง
[ ] 3 ชัว่ โมง/ครั้ง
[ ] มากกว่า 3 ชัว่ โมง/ครั้ง
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3. ท่านใช้เว็บไซต์ออนไลน์เพื่อการใดในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
[ ] ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
[ ] ที่พกั /โรงแรม
[ ] การเดินทาง/ยานพาหนะ
[ ] ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
[ ] โปรโมชัน่ การลดราคา (ตัว๋ เครื่ องบิน,ที่พกั ) [ ] อื่นๆ.............................
4. ท่านมีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างไร
[ ] ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว แม้วา่ จะยังไม่มีแผนการท่องเที่ยว
[ ] ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่อเมื่อมีแผนการท่องเที่ยวแล้ว
5. ระยะเวลาในการวางแผนการท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้ง
[ ] 2-3 วัน
[ ] 1 สัปดาห์
[ ] 2-3 สัปดาห์
[ ] 1 เดือน
[ ] 2-3 เดือน
[ ] 4-6 เดือน
[ ] 1 ปี ขึ้นไป
6. โดยส่ วนใหญ่ท่านเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับใคร
[ ] ครอบครัว
[ ] เพื่อน
[ ] คู่รัก
[ ] คนเดียว
7. ระยะเวลาท่องเที่ยวโดยประมาณ
[ ] 2-3 วัน
[ ] 1 สัปดาห์
[ ] 2-3 สัปดาห์
[ ] 1 เดือน
[ ] มากกว่า 1 เดือน
8. ความบ่อยครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่อปี
[ ] 1-2 ครั้ง/ปี
[ ] 5-6 ครั้ง/ปี
[ ] 3-4 ครั้ง/ปี
[ ] มากกว่า 6 ครั้ง/ปี
9. เว็บไซต์ออนไลน์ที่ท่านมักจะเข้าไปค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
[ ] Pantip (Blueplanet)
[ ] Blog (ผูร้ ี ววิ การท่องเที่ยวโดยตรง)
[ ] Facebook
[ ] YouTube
[ ] ชิลไปไหน
[ ] Google
[ ] อื่นๆ
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10. ข้ อมูลผ่ านสื่ อออนไลน์ เกีย่ วกับการท่ องเทีย่ วประเภทใดที่ท่านสนใจในการสื บค้ น
ที่

ข้ อมูลทีส่ นใจ

1 สถานที่ต้ งั ของที่พกั
2 การคมนาคม (รถไฟ เครื่ องบิน
เรื อ เป็ นต้น)
3 ราคาที่พกั ตัว๋ เครื่ องบิน
4 งานเทศกาล วัฒนธรรมต่าง ๆ
5 สถานที่ท่องเที่ยว
6 กิจกรรมผาดโผน
7 อาหารขึ้นชื่อในแต่ละประเทศ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ภาคผนวก ข
ภาพตัวอย่ างข้ อมูลการท่ องเที่ยวต่ างประเทศทางสื่อออนไลน์ ในปัจจุบัน
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล

นางสาวอภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

บัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2552

ประสบการณ์การทางาน

พ.ศ. 2554–ปัจจุบนั
มารู เบนิ -อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด
สาขากรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2554–2553
บริ ษทั โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553
องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น

