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งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ความน่าเช่ือถือ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ และพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยวา่เป็นอยา่งไร โดยผูว้ิจยัใชว้ธีิการวิจยัเชิงปริมาณโดยการส ารวจ (Survey 
Research) ด้วยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เป็นค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิติความสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพ
โสด มีอายุระหว่าง 21–30 ปี โดยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี รายได้ต่อเดือน 
20,001–30,000 บาท เป็นพนกังานเอกชน ในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิตสามรถแบ่งออกเป็น 7 
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ 2) กลุ่มคนร่วมสมัย 3) กลุ่มครอบครัวสุขสันต์ 4) กลุ่ม
ท่องเท่ียวแสวงบุญ 5) กลุ่มประวติัศาสตร์การเมือง 6) กลุ่มรักศิลปะ 7) กลุ่มก้าวทันโลก โดย
รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ท่องเท่ียว นอกจากน้ีความน่าเช่ือถือและการรับ รู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเช่นกนั 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Title of Thesis Lifestyle, Perception Online Travel Information, Credibility 
and Behavior of Decision Making for Travel Aboard. 

Author Miss Apichaya Nattapongpruet 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 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) Pilgrimage-
oriented 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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ท าวทิยานิพนธ์จนประสบความส าเร็จ 

ขอบคุณเพื่อนๆท่ีคอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น นุ่น ชลล่ี พี่ตัก๊ ก๋ิว โหน่ง แป้ง ดาท่ีคอยเป็น
แรงผลักดันในการท าวิจัยคร้ังน้ี และเพื่อนทุกคนท่ีคณะนิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษรุ่นท่ี 4 เพื่อน
ศิลปากร เพื่อนท่ี MIT ท่ีคอยเป็นก าลังใจให้ รวมไปถึงอาจารยฝ์นถึงแม้จะอยู่ไกลก็ยงัให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท่ีขาดไม่ได้ ขอขอบคุณก๊ิฟส าหรับมิตรภาพท่ีดีท่ีมอบให้พร้อมกับความ
ช่วยเหลือจนท าให้งานวิจยัน้ีส าเร็จ รวมถึงบุคคลอีกมากมายท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ีท่ีมอบก าลงัใจท่ี
ดี ความช่วยเหลือจนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

ยุคของส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อมนุษยใ์นปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ึงท าใหผู้ค้นสามารถท่ี
จะแลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูล ตามประโยชน์กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซ่ึงกนัและกนั  
จนในปัจจุบนันักการตลาดไดม้องเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ือใหม่ประเภทหน่ึง โดยพวกเขา
เปล่ียนจากการเรียกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ซ่ึงเป็นช่อง
ทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากจนกลายเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการพื้นฐานของเว็บไซต์ท่ีผูใ้ช้
สามารถแสดงตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือเว็บไซต์ (Web Page) ของ
ตวัเองและอนุญาตให้ผูอ่ื้นท่ีใชบ้ริการเครือข่ายเดียวกนั เขา้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัผูใ้ชไ้ด ้
(ปณิชา นิติพรมงคล, 2012) ตามท่ีส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้มีการสรุปผลส า รวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของปี 2558 จ านวน 17,010 คน พบวา่การใชง้านอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 
42–72.9 ชั่วโมง/สัปดาห์ มากท่ีสุดเช่นเดียวกับปี 2557 โดยคิดเป็นร้อยละ 20.2 แต่ในปี 2558 มี
ผูต้อบใช้ช่วงเวลาน้ีคิดเป็นร้อยละ 23.2 โดยภาพรวมของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มักจะท า
กิจกรรมผา่นทางคอมพิวเตอร์ดงัน้ี อนัดบั 1 ใชสื้บคน้ขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 62.2 อนัดบั 2 ใชเ้พื่อรับ-
ส่งอีเมล คิดเป็นร้อยละ 53.7 อนัดบั 3 ใช้ติดต่อขอ้มูลส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) คิดเป็นร้อยละ 45.3 อันดับท่ี 4 ใช้อ่าน/ติดตามข่าวสาร/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
คิดเป็นร้อยละ 40.7 และอนัดบัท่ี 5 ใชดู้โทรทศัน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยุออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 42.3 
(ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558) จากสถิติท่ีทางส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน ไดมี้การส ารวจท าให้เราทราบว่าประชากรใน
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ปัจจุบนัมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการสืบคน้ขอ้มูลเป็นอนัดบั  1 คิดเป็นร้อยละ 62.2 ซ่ึงการ 
คน้หาขอ้มูลท่องเท่ียวนับได้ว่าเป็นการสืบคน้ขอ้มูลได้เช่นเดียวกนั ดงันั้นจะเห็นได้ว่าส่ือสังคม
ออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล การติดต่อส่ือสาร 
รวมไปถึงการหาขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากเป็น
ส่ือกลางในการเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และฉบัไว  

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอนัดบั 1 ของโลก โดย
ทางองค์กรการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization [UNWTO], 2015) 
รายงานวา่ปี 2558 (เดือนมกราคม–เดือนเมษายน) มีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ 
ทัว่โลกรวมทั้งส้ิน 332 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ  านวน 14 ล้านคน คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ รวม 
ไปถึงผลส ารวจฉบบัล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในรอบสองปีท่ีผ่านมา มีนักท่องเท่ียวชาวไทยมากถึง 
ร้อยละ 89 ออกเดินทางท่องเท่ียวไปต่างประเทศและมากสุดถึง 5 ทริปต่อคน โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ในแต่ละทริป ประมาณ 44,000 บาท 

ปกติแลว้คนไทยนิยมท่องเท่ียวในประเทศภูมิภาคใกล ้ๆ โดยเห็นไดช้ดัจากประเทศท่ีคน
ไทยเลือกไปมากท่ีสุด อยา่งญ่ีปุ่น ตามดว้ยสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และเกาหลีใตต้ามล าดบั โดยเฉล่ียใช้
เวลาท่องเท่ียวต่อทริปอยู่ท่ีประมาณหกคืนและระยะเวลาในการเดินทางแต่ละคร้ังประมาณห้า
ชั่วโมง โดยพวกเขามกัเลือกท่ีจะเดินทางไปกบักลุ่มเพื่อนมากกว่าคนรักหรือครอบครัว จากผล
ส ารวจพบว่าสามในห้าของนักท่องเท่ียวทั่วโลก (ร้อยละ 58) นิยมเดินทางกับคนรัก ในขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีเพียงหน่ึงในสามเท่านั้น (ร้อยละ 36) นอกจากน้ี พฤติกรรมการใชจ่้ายของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากนกัเดินทางทัว่โลกอยา่งชดัเจน (““วีซ่า” เผย
นักท่องเท่ียวไทย,” 2558) โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเร่ิมหันมา
สืบคน้ขอ้มูลจากทางส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน โดยทาง eRevMax ส่ือออนไลน์ดา้นการโรงแรม 
จดัท า Infographic “แนวโน้มการท่องเท่ียวแบบออนไลน์ในเอเชีย” พบวา่ เมืองไทยยงัครองแชมป์
อนัดบัหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวแถบเอเชียดว้ยกนัเองอยากมาเท่ียวมากท่ีสุด ส่วนพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว
แถบเอเชียเร่ิมเปล่ียนไป การท่องเท่ียวแบบออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากยิ่งข้ึน นกัท่องเท่ียวนิยมใช้
อุปกรณ์พกพา และมีพฤติกรรมการจองในนาทีสุดท้าย (Last Minute Booking) กันมากข้ึน จาก 
Infographic เผยวา่ ร้อยละ 71 ของนกัท่องเท่ียวหาค าแนะน าจากครอบครัวเพื่อนฝูง ร้อยละ 44 เร่ิม
หาขอ้มูลจากวีดีโอการท่องเท่ียว ร้อยละ 46 จองท่ีพกัออนไลน์จากเว็บท่ีน่าเช่ือถือ และตลาดการ
ท่องเท่ียวออนไลน์ในเอเชียจะแตะท่ี 155 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017 หรือ 200% จากปี 2012 
(Koumelis, 2015) 
 

mailto:theodore@traveldailynews.asia
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ภาพที ่1.1 แนวโนม้การท่องเท่ียวแบบออนไลน์ในเอเชีย 
แหล่งทีม่า:  Koumelis, 2015. 

 
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารได้มีการสรุปผลส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของปี 2558 
สรุปผลส ารวจไวว้า่ภาพรวมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มกัจะท ากิจกรรมผา่นทางคอมพิวเตอร์
ดงัน้ี อนัดบั 1 ใชสื้บคน้ขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 62.2 อนัดบั 2 ใชเ้พื่อรับ–ส่งอีเมล คิดเป็นร้อยละ 53.7 
อนัดบั 3 ใชติ้ดต่อขอ้มูลส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คิดเป็นร้อยละ 45.3 
อนัดบัท่ี 4 ใชอ่้าน/ติดตามข่าวสาร/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 40.7 และอนัดบัท่ี 5 
ใชดู้โทรทศัน์/ภาพยนตร์/ฟังวทิยอุอนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 42.20 
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ภาพที ่1.2 แผนภาพแสดงร้อยละเปรียบเทียบการใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตระหวา่งคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

แหล่งทีม่า:  ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2558, น. 47. 
 

จากผลส ารวจของทางส านักงานพฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่การใช้สืบคน้ขอ้มูล
คิดเป็นร้อยละ 62.2 เป็นอนัดบัหน่ึงของการใชง้านและการคน้หาขอ้มูลน้ีประชากรมีการใชช่้องทาง
ออนไลน์ในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 23.2 เป็นอนัดบัท่ี 4 ของการส ารวจ 
 

 

ภาพที ่1.3 แผนภาพแสดงร้อยละการคน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2558, น. 65. 
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โลกของส่ือออนไลน์เปรียบเสมือนพื้นท่ีอิสระโดยขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกสร้าง
ข้ึนมาจากใครก็ได ้รวมไปถึงการท่ีคนเราสามารถเผยแพร่ขอ้มูลเหล่านั้นไดใ้นวงกวา้ง ไม่วา่จะเป็น
การแชร์ส่งต่อขอ้มูลไปยงับุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป คนในปัจจุบนัท่ีมีการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่น
ทางส่ือออนไลน์มีจ านวนมาก และบางเวบ็ไซตก์็ไม่สามารถเช่ือถือได ้ดงันั้นคนส่วนใหญ่จึงมีการ
คน้หาขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ีเป็นท่ีนิยม อาทิ Pantip องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ
ต่าง ๆ เป็นตน้  

จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ท าให้ทราบวา่ส่ือสังคมออนไลน์ไดมี้อิทธิพลต่อการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก จึงท าให้ผูศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยั มีความสนใจท่ีตอ้งการจะศึกษาเร่ือง
รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ความน่าเช่ือถือและการ
ตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ เพื่อเป็นการน าผลการศึกษาการคน้ควา้งานวิจยัในคร้ังน้ีไป
ประยกุตแ์ละพฒันาใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินการทางดา้นการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ความน่าเช่ือถือ การรับรู้และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

1.2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเช่ือถือของข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์กบัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

1.2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

1.3 ค าถามน าวจิัย 
 

1.3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร 

1.3.2 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร 
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1.3.3 การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร 
 

1.4 สมมติฐาน 
 

1.4.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียว 

1.4.2 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 

1.4.3 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 
 

ขอบ เขตด้านพื้ น ท่ี  ก ารวิจัยค ร้ัง น้ี เก็ บ ข้อมู ลจากนักท่ อง เท่ี ยวช าวไทยใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีใชข้อ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี คือนกัท่องเท่ียว
ไทยท่ีใช้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้ส่ือ
ออนไลน์  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ท าให้ทราบพฤติกรรมการตดัสินใจในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลมาจากส่ือ
ออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใชส่ื้อสารผา่นทางส่ือออนไลน์ 

1.6.2 เพื่อก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ส าหรับผูท่ี้สนใจงานวจิยัในเร่ืองส่ือออนไลน์ 
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1.7 ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ ลกัษณะการด าเนินชีวิตของคนแต่ละคน โดยใช้แนวคิดแบบ
AIOs ในการแบ่ง ซ่ึงแนวคิดน้ีแบบบุคคลในดา้นกิจกรรม (Activities) ดา้นความสนใจ (Interests) 
ดา้นความคิดเห็น (Opinions)  

การรับรู้ขอ้มูล การแปลงความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการอ่านขอ้มูลจากทางส่ือออนไลน์ 
หรือการได้รับข่าวสารผ่านทางกลุ่มออนไลน์ เช่น กลุ่มเพื่อนใน Facebook Line เป็นตน้ เพื่อเป็น
ตวักระตุน้ท าให้เกิดความตอ้งการส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูล ในท่ีน้ี
หมายถึงความบ่อยคร้ังท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารจากส่ือท่องเท่ียวผา่นทางออนไลน์ 

การท่องเท่ียว เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งขวางมิไดห้มายถึงการเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่น
ใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ตามท่ีส่วนมากเข้าใจกัน การเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องก็
นบัวา่เป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน โดยวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการมาเยอืนดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีมิใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพเป็นหลกัแหล่งหรือไปอยูป่ระจ า 

ส่ือออนไลน์ การติดต่อส่ือสารหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนั มีการใชเ้วบ็ไซต์ท่ีหรือแอปพลิเคชนั
หรือโปรแกรมต่าง ๆ โดยผูใ้ช้งานแต่ละคนสามารถโตต้อบกนัได ้ในลกัษณะของการแสดงความ
คิดเห็น ประสบการณ์ส่วนตวั เสนอขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเป็นซ่ึงกนั
และกนั โดยนกัท่องเท่ียวสามารถคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว รวมถึงการรวมกลุ่มสนทนาในเร่ืองท่ี
สนใจ ซ่ึงในท่ีน้ีส่ือออนไลน์ผ่านทางหมายถึง เว็บไซต์ Google, Pantip (Blueplanet), Facebook, 
Blog, ชิลไปไหน, Youtube 

ความน่าเช่ือถือ ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ การให้
ความรู้จริง ขอ้มูลมีแหล่งอา้งอิง เน้ือหารายละเอียดของขอ้มูลสามารถเขา้ใจง่าย มีความทนัสมยั
เปล่ียนแปลงไปตามสมยั ครอบคลุม เป็นขอ้มูลท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการตดัสินใจ ประกอบไปดว้ยการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ช่องทางท่ี
ใชใ้นการคน้หาขอ้มูล ระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลก่อนท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
รวมถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความบ่อยคร้ังในการท่องเท่ียวในแต่ละปี 
ท่องเท่ียวกบัใคร ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

วิจยัเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ความ
น่าเช่ือถือและการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ” ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ AIOs 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของข่าวสาร 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวในการตดัสินใจ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตแ์ละส่ือออนไลน์ 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ AIOs 
 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550, น. 277) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต
ไวว้า่ “การด ารงชีวติของมนุษยแ์ต่ละยคุมิไดเ้ป็นอยา่งไม่มีหลกัเกณฑ์ มนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม แต่
ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติัพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปใน
ท านองเดียวกนั เม่ือกลุ่มสังกดัชั้นทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคม และวฒันธรรมท่ี
กล่าวมาแลว้น้ีพฒันาแบบแผนการด ารงชีพหรือใชชี้วิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคข้ึนมา
ใชใ้นสังคมแบบหรือแบบแผนดงักล่าว เราเรียกวา่ “แบบของการใชชี้วติ” 

Engel (1993, p. 449) ไดใ้ห้ความหมายของการด ารงชีวิตวา่ เป็นแบบท่ีบุคคลด ารงชีพ และ
ใชจ่้ายเวลาและเงิน (Patterns in which people live and spend time and money) ดงัน้ี 

1) วิธีการด ารงชีวิต เช่น อาหารเชา้ทางกาแฟ ขนมปัง และไข่ดาว (ปรุงรสไดร้วดเร็ว และ
คนใชเ้ป็นผูเ้ตรียมอาหาร) 
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2) สินคา้ท่ีเราซ้ือ จริงอยู่วฒันธรรมในการกินอยู่ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนัก และสินคา้มี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเสนอขาย ไม่มีการแบ่งขายเป็นช้ิน มีอาหารส าเร็จรูปแช่เยน็ มีการซ้ือ
ในแต่ละคร้ังจ านวนมาก เพื่อเอาไวใ้ชน้าน ๆ ตอ้งมีตูเ้ยน็ไวถ้นอมอาหาร สรุปแลว้วิธีการขาย และ
วธีิการซ้ือในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหเ้หมาะสมกบัแบบของการชีวติของบุคคลในปัจจุบนั 

3) วธีิการใชสิ้นคา้ จะไดเ้ห็นวา่สินคา้ท่ีเราซ้ือมาสวมใส่ไดท้นัที อาหารส าเร็จรูปก็ปรุงได้
ทนัทีจากเตาธรรมดา หรือไมโครเวฟ สรุปไดว้า่การใชสิ้นคา้สะดวกข้ึน 

4) มองสินคา้อยา่งไร สินคา้ถูกมองวา่น ามาใชเ้พื่อผอ่นแรง และประหยดัเวลา 
5) แบบการใชชี้วติข้ึนอยูก่บัปัจจยัมากมาย แบบดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีฝังแน่นในตวับุคคล

ซ่ึงได้รับการสร้าง และขดัเกลาโดยการปฏิบติัตอบโตก้นัทางสังคม เม่ือบุคคลผ่านแต่ละขั้นตอน
ของวงจรชีวิต ดังนั้ นแบบของการด ารงชีวิตจึงได้รับอิทธิพลของปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น 
สถานการณ์ครอบครัว ความตอ้งการ ทศันคติ และลกัษณะส่วนบุคคล ฯลฯ 

รูปแบบการใช้ชีวิตแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของบุคคล (Self-image or Self-concept) เป็น
ทั้งหมดท่ีตวัเรามีอยู่ อนัมีผลมาจากวฒันธรรม สถานการณ์ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด ารงชีพ ตลาดท่ีมีบุคคลซ่ึงมีแบบของการใชชี้วิตเดียวกนันั้นดูไดจ้ากกลุ่มบุคคลท่ีใชเ้วลา ค านิยาม
และความเช่ือ เหมือนกนัตลอดจนมีคุณสมบติัทางเศรษฐกิจสังคมเหมือนกนั และคุณสมบติัเหล่าน้ี 
เก่ียวพนักบัการท ากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ดว้ย 

Mitchell (1983, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการศึกษารูปแบบ 
การด าเนินชีวิตไวว้า่คนเราจะพยายามท่ีจะมีชีวิตในแบบอยา่งท่ีเราเช่ือเราฝัน และเราให้คุณค่า ซ่ึง 
สอดคล้องกับแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, Bowen, & Makens, 2003) ท่ีว่าคนเราจะกระท าส่ิง 
ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเราก าลงัด าเนินอยูห่รือท่ีเราตอ้งการจะเป็น ดงันั้นถา้
เราสามารถท าความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ส าเร็จเราก็เขา้ใจว่าท าไมคนเราถึง
แสดงออกเช่นนั้น และมีแบบแผนการด าเนินชีวติเช่นนั้น 

ดารา ทีปะปาล (2542) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) หมายถึง บุคคลมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร (How to lives) หรือหมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีอยู่ในโลก ท่ี
แสดงออกในรูปแบบของกิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 
ต่างๆ และแบบการด าเนินชีวิตน้ีจะใชห้มายความครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลท่ีรวมกนัอยูใ่น 3 ระดบั 
คือกลุ่มปัจเจกบุคคลกลุ่มเล็กของบุคคลท่ีปฏิสัมพนัธ์กนั และกลุ่มของบุคคลใหญ่ 

การวดัวิถีชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การพรรณนาลกัษณะทางจิตวิทยาหรือมาตรวดั  
จิตนิสัย ในทางปฏิบติัมกัจะใช้ 3 ตวัแปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสนใจ (Interests) และความ
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คิดเห็น (Opinions) หรือเรียกอีกอย่างว่า AIOs โดยแบบส ารวจ AIOs น้ีประกอบด้วยข้อค าถาม  
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) กิจกรรมท่ีท าเพื่อใหผู้บ้ริโภคเปิดเผยส่ิงท่ีท า ส่ิงท่ีซ้ือ รวมถึงการใชเ้วลาวา่ง 
2) ความสนใจ เป็นค าถามท่ีวดัความชอบและการจดัล าดบัความส าคญัของผูบ้ริโภค 
3) ความคิดเห็น เป็นค าถามท่ีมุ่งเนน้ความคิด ความรู้สึก และทศันะคติต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค 
รายละเอียดและความหมายของ AIOs มีดังน้ี (อดุลย  ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 

2550, น. 285)  
A คือ กิจกรรมซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น ดูโทรทศัน์ จ่ายของในร้านคา้หรือ เล่า

ให้เพื่อนฟังเก่ียวกบับริการซ่อมรถของอู่ประจ า แมว้า่ปฏิกิริยาน้ีใคร ๆ ก็เห็นอยูแ่ต่ไม่สามารถเดา
เหตุผลของการกระท าไดห้มดและก็ไม่ใคร่จะมีใครท าการวดัเพื่อหาเหตุผลของปฏิกิริยาน้ี  

I คือ ความสนใจเป็นความสนใจในเร่ืองราวเหตุการณ์ หรือวตัถุโดยมีระดับของความ  
ต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดต้ั้งใจติดต่อกนัมาหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวกนัมนั  

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบท่ีบุคคลตอบต่อสถานการณ์ท่ี 
กระตุน้เราค าถามความคิดเห็นใชเ้พื่ออธิบายแปลความหมายการคาดคะเนและการประมาณค่า เช่น 
เช่ือในส่ิงซ่ึงบุคคลอ่ืนตั้งใจความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ประเมินรางวลัท่ีจะไดรั้บ จากการ
เลือกทางเลือกและโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 

รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถูกก าหนดดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาลักษณะท่ีติดมาตั้ งแต่เกิด และสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่ิงดังกล่าวเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมการบริโภคทุกคนจะมีการด าเนินชีวิตเป็นของตนเองและจะไดรั้บการปรุงแต่งขดัเกลา 
โดยผา่นการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ไปตามล าดบัขั้นตอนของวงจรชีวติ 
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ตารางที ่2.1 กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ท่ีแสดง
ลกัษณะแบบการด าเนินชีวิต 

กจิกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) ความคิดเห็น (Opinions: O) 
การท างาน ครอบครัว ความสัมพนัธ์ส่วนตวั 
งานอดิเรก บา้น ปัญหาสังคม 
เหตุการณ์ทางสังคม งาน อาชีพ การเมือง 
วดัหยดุพกัผอ่น ชุมชน ธุรกิจ 
การบนัเทิง สันทนาการ เศรษฐศาสตร์ 
สมาชิกสโมสร แฟชัน่ การศึกษา 
ชุมชน อาหาร ผลิตภณัฑ์ 
กาซ้ือสินคา้ ส่ือต่าง ๆ อนาคต 
การเล่นกีฬา ความส าเร็จ วฒันธรรม 

 
แหล่งทีม่า:  Assael, 1998, p. 423. 

 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นมี

ประเด็นส าคญัท่ีเช่ือมโยงงานวิจยัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์ ความน่าเช่ือถือและการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ ท าให้เราทราบว่ารูปแบบ
ลกัษณะการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียววา่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 
เพื่อเป็นการเจาะจงกลุ่มนกัท่องเท่ียว โดยเลือกใช้วิธีการวดัแบบ AIO เพื่อเป็นการส ารวจรูปแบบ
การด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวก่อนท่ีจะตดัสินในท่องเท่ียวต่างประเทศ 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

Baier (1986) ให้ค  าจ  ากดัความว่า “ความเช่ือถือไวว้างใจคือความเช่ือมัน่ในผูอ่ื้นว่า เขาจะ
กระท าทุกวถีิทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ท าร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบเรา ดงันั้น 
ความเช่ือถือไวว้างใจจึงสัมพนัธ์กบัจุดอ่อนท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนในพฤติกรรมของผูอ่ื้นใน
อนาคต” 

Sztompka (1999) ให้ค  าจ  ากดัความของความเช่ือถือไวว้างใจว่าคือ “การพนนัหรือการคาด
เดา (Bet) ต่อพฤติกรรมหรือการกระท าของผูอ่ื้นในอนาคต” และกล่าวว่าความเช่ือถือ ไวว้างใจ
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ความสม ่ าเสมอ (Regularity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) การเป็นตวัแทน (Representativeness) ความยุติธรรม (Fairness) ความพร้อม 
รับผดิชอบ (Accountability) และความเมตตากรุณา (Benevolence) 

Bettinghaus (1968) ตั้งขอ้สังเกตวา่ ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารมิไดข้ึ้นกบัคุณสมบติัใดแต่
เพียงประการเดียว (Not Single Characteristic) แต่เก่ียวพนักบับุคลิกอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ ฉะนั้นความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารจึงตั้งอยูบ่นรากฐานของการยอมรับ
จากผูรั้บสารในหลาย ๆ ส่ิงของผูส่้งสารอนัประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1) องค์ประกอบเก่ียวกบัความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย การมีคุณค่า ความ
ช านาญการ มีคุณสมบติั และความสามารถในการหารายไดใ้ห้แก่ตนเอง กลุ่มตวัแปรเหล่าน้ีท าให้
เกิดการยอมรับในความน่าเช่ือถือต่อผูส่้งสาร 

2) องค์ประกอบความรู้สึกปลอดภยั (Safety) ประกอบด้วย การมีไมตรีต่อกัน มีเมตตา 
ไวว้างใจ และเป็นกนัเอง กลุ่มตวัแปรเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกปลอดภยั และไวว้างใจในตวั
ผูส่้งสาร 

3) องค์ประกอบด้านบุคลิกลักษณะ (Characteristics) ประกอบด้วย ความเห็นอกเห็นใจ
และความไม่เห็นแก่ตวั ตวัแปรเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบุคลิกลกัษณะของผูส่้งสาร 

4) องคป์ระกอบดา้นการสมาคม (Sociability) ประกอบดว้ย การมีคุณธรรมมีอธัยาศยัรอบ
รู้ในเร่ืองทัว่ไปและมีอารมณ์ดี กลุ่มตวัแปรเหล่าน้ีแสดงถึงความสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
 Kotler et al. (2003) ไดมี้การตั้งขอ้สังเกตในดา้นของความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลวา่ แม้
ทางด้านของผูบ้ริโภคจะได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพื่อการค้ามากกว่าแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ แต่
ผูบ้ริโภคมกัจะรู้สึกวา่แหล่งขอ้มูลบุคคลและแหล่งสาธารณะ มีความส าคญัมากกวา่แหล่งขอ้มูลทาง
การคา้  
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Fogg and Tseng (1999) ไดก้ล่าววา่ความน่าเช่ือถือของส่ือออนไลน์เร่ิมเป็นหวัขอ้การศึกษา
ท่ีส าคญัตั้งแต่ ค.ศ. 1999 เพราะแหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ไดเ้พิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากจากท่ีทาง The 
Stanford Persuasive Technology Lab ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้มีการเร่ิมศึกษาลักษณะการ
โน้มน้าวจิตใจของเทคโนโลยี  ส ารวจกลุ่มตวัอย่าง ทั้ งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพื่อประเมิน
เวบ็ไซตจ์  านวน 51 แห่งในปี 2002 พบวา่ มีปัจจยับางประการช่วยส่งเสริมความน่าเช่ือถือ และปัจจยั
บางประการท่ีท าใหเ้วบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือลดลง จากปัจจยัรวมทั้งหมด 7 ประการดงัน้ี 

ปัจจยัความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ 
1) รู้สึกอยูใ่นโลกของความจริง 
2) ใชง้านง่าย 
3) เป็นผูช้  านาญการ 
4) ความไวเ้น้ือเช่ือใจได ้
5) เอาใจใส่ต่อผูเ้ยีย่มชม  
ปัจจยัท่ีท าใหค้วามเช่ือถือลดลง คือ 
6) มีลกัษณะเพื่อการคา้ 
7) ความเป็นมือสมคัรเล่น 
ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตท์ั้งทางบวกและทางลบ จึงเป็นส่ิงท่ี 

ตอ้งน ามาพิจารณาในการออกแบบพฒันาเวบ็ไซตต่์อไปในอนาคต 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือถือประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค์, 

2554) 
1) ดา้นความบริบูรณ์ของเน้ือหา ส่ือออนไลน์หรือส่ือใด ๆ ก็ตามท าหนา้ท่ีในการน าเสนอ

เน้ือหาสาระท่ีเป็นทั้งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ และอ่ืน ๆ เรียกรวม ว่า “เน้ือหา” หรือ 
“Contents” ส่ือออนไลน์เป็นระบบการน าเสนอหรือน าส่งเน้ือหา (Delivery System) เป็นเพียง
ช่องทางของการน าเสนอ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา แต่มีความใกลชิ้ดกนัมากจนบางคร้ังแยกไม่
ออกระหว่าง “ส่ือ” กบั “สาร” หรือ เน้ือหาสาระท่ีน าไปกับส่ือ ดงันั้นจะพบว่าไม่ว่าส่ือใดก็ตาม 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความเช่ือถือและการยอมรับไดแ้ก่ปัจจยัดา้น ความบริบูรณ์ของเน้ือหา
เสมอ ความบริบูรณ์ของเน้ือหาหมายถึง ความเพียบพร้อมของการเป็นข่าวท่ีมีเน้ือหาสาระอย่าง
ครบถว้นดีงามเหมาะสม 

จากผลการวิจยัดงักล่าวพบวา่ ปัจจยัดา้นความบริบูรณ์ของเน้ือหาในการสร้างความเช่ือถือ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประกอบด้วยปัจจยัย่อย ๆ ได้แก่ 1) ผูน้ าเสนอ 2) ความถูกต้องแม่นย  า  
3) ช่ือเสียงของส านักข่าว 4) ความครบถ้วนของข่าว 5) แหล่งท่ีมาของข่าว และ 6) ความทนัสมยั
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ของข่าว จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า ในบริบทของสังคมไทยผูเ้สนอข่าวหรือบุคคลท่ีเสนอ
ข่าวมีอิทธิพลต่อความน่าเช่ือถืออยา่งมาก ดงันั้นจึงเป็นการยืนยนัหลกัการใชบุ้คคลท่ีน่าเช่ือถือเป็น
ผูน้ าเสนอจะสร้างความเช่ือถือไดอ้ยา่งมาก 

2) ดา้นจริยธรรมส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือสารกบัคนหมู่มากมุ่งใหเ้กิดผลกบัมวลชน ต่าง
กบัการส่ือสารเพื่อการศึกษาหรือการสอนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผลกบัปัจเจกบุคคลเป็นส าคญั ดงันั้นการ
ส่ือสารกบัคนหมู่มากจึงตอ้งใชว้ธีิการของการส่ือสารท่ีมีความเฉพาะส าหรับมวลชน และปัจจยัดา้น
จริยธรรมมีความอ่อนไหวมากกวา่เพราะมีความหลากหลายของผูรั้บสารมากกวา่การส่ือสารในชั้น
เรียน 

จากการศึกษาดงักล่าวพบวา่ ปัจจยัดา้นจริยธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือถือประกอบดว้ย 
1) รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ 2) ความเป็นธรรม 3) ความลุ่มลึกของเน้ือหา และ 4) การเลือกฝ่าย  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่รูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์เม่ือมีการเก่ียวข้องและกล่าวถึงผูใ้ดก็ตามในการน าเสนอข่าวเป็น
สาระส าคัญและเก่ียวข้องกับปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีตามมามีความส าคัญมากในการก าหนดคุณค่าทาง
จริยธรรมในการน าไปสู่ความเช่ือถือของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซ่ึงอาจใช้ได้กบัส่ือออนไลน์ทุก
ประเภทอีกดว้ย 

3) ดา้นกระบวนการผลิต การให้ความส าคัญกบักระบวนการผลิตเป็นแนวคิดท่ีทนัสมยั
สอดคลอ้งกบัระบบคุณภาพ ในปัจจุบนัท่ีไม่ให้ความส าคญัเพียงแค่ผลลพัธ์ แต่พิจารณาถึงทั้งระบบ 
ท่ีมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการไดม้าดว้ย ในการท าส่ือออนไลน์ ผูผ้ลิตส่ือและเผยแพร่ส่ือ
อาจเป็นใครก็ไดท่ี้สามารถเขา้ถึงและใชส่ื้อออนไลน์ ความเช่ือถือของส่ือออนไลน์จึงมีนอ้ยและใน
บางคร้ังการอา้งอิงเชิงวิชาการนั้นไม่ยอมรับการอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ด้วย เพราะอาจ
สร้างข้ึนเม่ือไรก็ไดแ้ละไม่อาจเช่ือไดว้า่จะคงอยูถ่าวรใหสื้บคน้ และอา้งอิงไดเ้ม่ือตอ้งการอีกดว้ย 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 
 

2.3.1 ความหมายของการรับรู้ 
เสรี วงศม์ณฑา (2542, น. 79) ให้ความหมายวา่ การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการ

ท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ เป็นการตีความหมายต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรับสัมผสั เพื่อรวบรวมเป็นภาพใน
สมองให้มีความหมายเกิดข้ึน การรับรู้มาคู่กบัการสัมผสั (Sensation) แต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ี 
การรับรู้ (Perception) เก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นดว้ย เช่น เรารับประทานอาหาร อาหารเขา้ปากเรา
เป็นการสัมผสั จากนั้นตอ้งมาคิดอีกวา่อาหารอร่อยหรือไม่ เรียกวา่เป็นการรับรู้ ประสาทสัมผสัทั้ง  
5 ซ่ึงประกอบไปดว้ย หู ตา จมูก ล้ิน และกาย มีหน้าท่ีรับสัมผสั และประสาทท่ี 6 คือ ความคิดเม่ือ 
น าไปผนวกกบัการสัมผสัจะกลายเป็นการรับรู้  

Schiffman and Kanuk (1987, p. 175) ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ี
มนุษยแ์ต่ละคนเลือกจดัระเบียบและแปลความหมายของส่ิงกระตุน้ใหเ้ป็นความหมาย เป็นภาพท่ีติด
อยู่ หรือจะให้ความหมายอยา่งง่าย การรับรู้คือวิธีการท่ีเรามองโลกรอบตวั หากผูบ้ริโภคแต่ละคน
ไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าเดียวกนัในสภาพแวดลอ้มเหมือนกนั จะเลือกจดัการและตีความแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ค่านิยม และความคาดหวงั 

Hawkins and Mothersbaugh (2010) ได้ ให้ ความหม ายไว้ว่ า  ก ารรับ รู้หมาย ถึ งการ
กระบวนการท่ีเร่ิมตน้จากการกระตุน้จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น ไดก้ล่ิน ไดย้ิน ได้
ล้ิมรส และสัมผสั จึงท าให้เกิดคนสนใจในส่ิงเร้าและจบลงดว้ยการตีความหรือหาความหมายของ
ส่ิงนั้น 

Solomon, Marshall, Stuart, Barnes, and Mitchell (2009, p. 79) ระบุว่ากระบวนการรับรู้
เกิดจากผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงกระตุน้ไดแ้ก่ ภาพ กล่ิน รสชาติ และพื้นผิว ผ่านทางการรับรู้ทางอวยัวะ
รับสัมผสั ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ และเกิดความสนใจ จากนั้นจึง
น าไปสู่การแปลความหมาย ดงัภาพท่ี 2.1  
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ภาพที ่2.1 กระบวนการเกิดการรับรู้ 
แหล่งทีม่า:  วฒิุ สุขเจริญ, 2555, น. 21. 
 

2.3.2 องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้ 
การรับรู้ข่าวสารของมนุษยจ์ะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดยอ่มข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบ

ดงัน้ี (ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ, 2529, น. 93-97) 
2.3.2.1 อาการรับสัมผสั หมายถึง อวยัวะรับสัมผสัต่าง ๆ ได้รับกระตุน้จากส่ิงเร้า

แลว้จะแปลความหมายโดยอาศยัประสบการณ์เขา้มาช่วย 
2.3.2.2 การแปลความหมายของอาการสัมผสั การแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ี

รับเขา้มาจะถูกตอ้งเพียงใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ประการ คือ 
1) ปัจจยัทางดา้นสรีระ (Physiological Factor) เป็นขีดจ ากดัความสามารถ

ของอวยัวะรับสัมผสัท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น ขนาดของส่ิงเร้า ความสึกหรอของอวยัวะรับสัมผสั 
เป็นตน้ 

2) ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factor) เน่ืองจากส่ิงเร้าท่ีมากระทบ
กบัอวยัวะรับสัมผสัมีมาก มนุษยจ์ะเลือกรับรู้เฉพาะส่ิงเร้าท่ีมีความหมาย แต่การรับรู้ดงักล่าวจะ
เกิดข้ึนหรือไม่นั้นยอ่มอยูก่บัปัจจยัดา้นจิตวทิยา เช่น 

(1) ความตั้ งใจ โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น ความเปล่ียนแปลง 
ความแปลกใหม่ ขนาดและความเขม้ การกระท าซ ้ าเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

(2) สติปัญญา ท าให้บุคคลเข้าใจเหตุการณ์หรือส่ิงต่าง ๆ ได้ช้า หรือ
รวดเร็วต่างกนั 
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(3) ความระวงัระไว เป็นความคล่องแคล่วหรือไวต่อการรับรู้ส่ิงเร้าต่าง ๆ 
(4) คุณภาพของจิตใจ ความเหน่ือยลา้ หรือความแจ่มใสของจิตใจยอ่มมี

ผลกระทบต่อความเขา้ใจส่ิงเร้าต่าง ๆ ได ้
(5) บุคลิกภาพ ผูท่ี้มีบุคลิกภาพเปิดเผยชอบสังคมกบัผูท่ี้มีบุคลิกภาพ

เก็บตวัมกัจะรับรู้ส่ิงในทางตรงขา้มเสมอ 
3) ประสบการณ์เดิม บุคคลจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ด้วยการคาดคะเน หรือตั้ ง

สมมุติฐานไวก่้อน เม่ือไดรั้บส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนแลว้ ประสบการณ์เดิมท่ีเคยมีมาก่อนจะช่วยให้สามารถ
ยืนยนัการคาดคะเนได ้หรือท าการแกไ้ขการคาดคะเนเสียใหม่ กรณีท่ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่เขม้แข็งกว่า
และสามารถพิสูจน์ไดว้า่ประสบการณ์นั้นผิดพลาดอยา่งแน่นอน วารุณี สุดแสวง (2551, น. 25) ได้
กล่าวไวว้่า การรับรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้ปัจเจกบุคคลมีความแตกต่าง ไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีการรับรู้ท่ี
เหมือนกบับุคคลอ่ืนทุกประการ เพราะเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีรับรู้ก็จะประมวลส่ิงรับรู้นั้น
เป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะของตนและมีพฤติกรรมการแสดงออกตามคุณค่าท่ีตนเอง
เป็นผูใ้ห้ก าเนิดและการตดัสินใจ กล่าวคือการใส่ใจของบุคคลจะเป็นพื้นฐานในการน าขอ้มูลต่าง ๆ
จากส่ิงเร้าเขา้สู้กระบวนการรับรู้ โดยผา่นทางประสาทสัมผสั และอวยัวะรับสัมผสั อนัไดแ้ก่ หู ตา 
จมูก ล้ิน ผิวกาย โดยมีการอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมในการแปลความรู้สึกสัมผสั เช่น การ
เห็นภาพ ไดย้นิเสียง รับรู้กล่ิน รส หรือความรู้สึกถึงความอ่อนนุ่ม ความกระดา้ง แต่ถา้ไม่เคยเรียนรู้
หรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนบา้งก็จะบอกไม่ไดว้า่ส่ิงท่ีไดส้ัมผสันั้นคืออะไร ซ่ึงทางจิตวิทยา
ไม่ถือวา่เป็นการรับรู้  

4) การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสัมผสั ส่ิงท่ีเราเคยได้พบเห็นมาแล้ว
ยอ่มจะอยูใ่นความทรงจ าของสมองเรา เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า สมองก็จะท าหนา้ท่ีทบทวนความรู้ท่ี
มีอยูเ่ดิมวา่ส่ิงเร้านั้นคืออะไร เม่ือมนุษยเ์ราถูกเร้าโดยส่ิงแวดลอ้ม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผสั 
(Sensation) โดยอาศยัอวยัวะสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา ท าหน้าท่ีดู คือการมองเห็น หู ท าหน้าท่ีฟัง คือการ
ไดย้ิน ล้ินท าหน้าท่ีรับรส จมูก ท าหน้าท่ีดม คือไดก้ล่ิน และสุดทา้ยคือ ผิวหนงัท าหน้าท่ีสัมผสัคือ 
รู้สึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระบวนการรับรู้ก็จะสมบูรณ์ (กนัยา สุวรรณแสง, 2544, น. 129) 
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2.3.3 กระบวนการรับรู้ 
กระบวนการรับรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเลือกรับขอ้มูล (Selection) การจดัการ

ระบบขอ้มูล (Organization) และ การตีความขอ้มูล (Interpretation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 แบบจ าลองกระบวนการรับรู้ (Perceptual Process) 
แหล่งทีม่า:  Assael, 2004, p. 159. 
 

2.3.3.1 การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) การท่ีบุคคลมีการเลือกวา่จะรับรู้ส่ิงเร้า
ใดบา้ง ในสถานการณ์ทัว่ไป บุคคลจะได้รับส่ิงเร้าจ านวนมากมาย แต่จะเลือกให้ความสนใจแก่ 
ส่ิงเร้าเพียงไม่ก่ีอยา่งเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น การไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ผูบ้ริโภคจะมองเห็นสินคา้จ านวน
นบัหม่ืนชนิดท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสีสัน ขนาด และรูปทรง รวมทั้งผูค้นจ านวนมากท่ีมา
ซ้ือหาสินคา้เช่นกนั อยา่งไรก็ตามแมผู้บ้ริโภคจะไดรั้บส่ิงเร้าท่ีหลากหลายจ านวนมากมาย แต่ก็เลือก
รับรู้เฉพาะส่ิงเร้าท่ีตนเองใหค้วามสนใจและตอ้งการซ้ือเท่านั้น (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553, น. 124) การ
เปิดรับส่ิงกระตุน้และใกลค้วามสนใจกบัส่ิงกระตุน้เป็นกระบวนการแรกของการรับรู้ของผูบ้ริโภค
จะเลือกดูและเลือกสนใจส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ มีความสนใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองได ้โดยผูบ้ริโภคจะเลือกรับข่าวสารจากพื้นฐานทางจิตวิทยา (Psychological Set) เน่ืองจาก
ในวนัหน่ึง ๆ มีข่าวสารเขา้มามากมาย ผูบ้ริโภคไม่สามารถรับรู้ข่าวสารไดท้ั้งหมด จึงจ าเป็นตอ้ง
เลือกรับรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ซ่ึงกระบวนการเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภค
มี 3 ขั้นตอน คือ (Assael, 1998) 

Selection 

Organization 

Interpretation 

Categorization 
 

Inference 

Exposure 
 

Attention 
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1) การเปิดรับ (Exposure) จะเกิดข้ึนเม่ือประสาทสัมผสัต่าง ๆ ทั้งห้าของ
ผูบ้ริโภคได้รับการกระตุน้จากส่ิงเร้า ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเปิดรับต่อส่ิงเร้าหรือไม่อย่างไรนั้นข้ึนอยู่กบั
ความสนใจและความเก่ียวข้องกันกับส่ิงเร้าของผูบ้ริโภคคนนั้ น ๆ เช่น ในขณะอ่านนิตยสาร 
ผูบ้ริโภคจะเปิดหน้าท่ีมีโฆษณาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการไม่ดูโฆษณา หรือ
ในขณะดูโทรทัศน์ เม่ือถึงช่วงโฆษณา (Commercial Break) ก็จะกดปุ่มรีโมท (Remote Control) 
เพื่อเปล่ียนช่องท่ีเรียกว่า Zipping หรือ ถ้าเป็นการดูเทปบนัทึกวีดีโอคาสเสทท์ ก็จะกดปุ่ม Fast 
Forward เพื่อใหผ้า่นช่วงโฆษณาอยา่งรวดเร็วท่ีเรียกวา่ Zipping เป็นตน้  

2) ความสนใจ (Attention) กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจ
และสนองความต้องการของตนได้ หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็เลือกสนใจในส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับความ
ตอ้งการของตน 

3) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ตาม
ความตอ้งการ ทศันคติ และลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงหมายถึงวา่ แมจ้ะเป็นส่ิงเร้าเดียวกนั เช่น โฆษณา
ช้ินเดียวกนั บรรจุภณัฑ์ของสินคา้เดียวกนั แต่การรับรู้ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัไป บางคน
อาจเช่ือในส่ิงท่ีโฆษณาเสนอ แต่ในขณะท่ีอีกคนอาจคิดวา่เป็นการโออ้วดเกินจริง  

2.3.3.2 การเลือกประมวลข้อมูล  (Perceptual Organization) เป็นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริโภคจดักลุ่มข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จนเกิดเป็นภาพท่ีสมบูรณ์โดยการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
ของสินคา้ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา ระดบัราคาของสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลิกลกัษณะของ
ตราสินคา้ เอกลกัษณ์ของสินคา้ และอ่ืน ๆ จนเกิดเป็นภาพรวมของสินคา้ในใจผูบ้ริโภค 

2.3.3.3 การเลือกตีความ  (Perceptual Interpretation) เป็นขั้ นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการรับรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคท าความเขา้ใจวา่ ส่ิงเร้าท่ีรับเขา้มาคืออะไร ในการ
ตีความนั้น ผูบ้ริโภคจะอาศยัขอ้มูลความรู้และประสบการณ์ท่ีเก็บสะสมไวใ้นอดีตท่ีเก่ียวขอ้งใน
หน่วยเก็บความทรงจ ามาใช ้เพื่อตีความออกมาว่าส่ิงเร้าท่ีรับรู้เขา้มานั้น ควรจะเป็นอย่างไร ความ
โน้มเอียงหรือความมีอคติส่วนบุคคลก็มีส่วนท าให้ผูบ้ริโภคตีความผิดเพี้ ยนไปไม่ตรงตามเจตนา
ของผูส่้งสารก็อาจเป็นไปได ้โดยการตีความแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การเลือกตีความโดยจัดเป็นประเภท  (Categorization) ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภคเข้าใจ
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัเป็นการจดัประเภทข่าวสารใหม่กับ
ข่าวสารเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  

1) การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า 2 ตวั (Inference) อนัเกิดจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ท่ีผา่นมา โดยอาศยัความเช่ือหรือประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์ตดัสิน เพื่อลงความ
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ความเห็น เช่น การเลือกตีความระหวา่งราคาและคุณภาพ โดยผูบ้ริโภคมกัจะตีความว่าสินคา้ราคา
สูง (High Price) มกัจะมีคุณภาพดี (High Quality) เป็นตน้  

2) การตีความการรับรู้  (Perceptual Interpretation) ของแต่ละบุคคลนั้ น
แตกต่างกนัเน่ืองจากผูบ้ริโภคจะเลือกและประมวลส่ิงเร้าบนพื้นฐานของความคิด ความเช่ือและ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลตั้งแต่ในอดีต ยิ่งมีประสบการณ์มากเพียงใด การตีความก็จะซับซ้อนและ
หลากหลายมากข้ึน 

กันยา  สุวรรณแสง  (2544) เสนอว่า  ให้ความหมายของค าว่า การรับ รู้ คือ การใช้
ประสบการณ์เดิม แปลความหมายส่ิงเร้า ท่ีผา่นประสาทสัมผสัแลว้เกิดความรู้สึก ระลึกรู้ความหมาย
วา่เป็นอยา่งไรกระบวนการรับรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 กระบวนการหลกัคือ (1) กระบวนการภายนอก
หรือส่ิงเร้า (2) กระบวนการภายในหรือการรับรู้ และ (3) กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกิริยา
ตอบสนอง ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3  

 

 

ภาพที ่2.3  กระบวนการรับรู้  
แหล่งทีม่า:  กนัยา สุวรรณแสง, 2544, น. 35. 
 
 การรับรู้มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ ถา้ไม่มีการรับรู้การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนไม่ได้  ดงันั้นการสัมผสัเป็นบนัใดขั้นแรกของการรับรู้ เม่ือร่างกายรับรู้ผ่านทาง
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ก็จะเกิดการตีความ โดยอาศยัความคิด ความเขา้ใจ ความจ า การเรียนรู้และ 
มโนภาพ หลังจากนั้นก็ท าการตัดสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ึงออกมา (กนัยา สุวรรณแสง, 2544) 



21 

จากแนวคิดการรับรู้ท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ จึงสามารถสรุปไดว้า่การรับรู้ของผูบ้ริโภค โดย
ผ่านการรับรู้ทางสัมผสัทั้ ง 5 จนเกิดการประมวลผล ตีความเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคจนท าให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวท่ีด าเนินการค้นหาข้อมูลการ
ท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ เพื่อเกิดการตดัสินใจในการท่องเท่ียว 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่วในการตัดสินใจ 
 

บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2555) พฤติกรรมนักท่องเท่ียว หมายถึง การกระท าทุกอย่างของ
นกัท่องเท่ียวไม่วา่การกระท านั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็น 
การกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตาม โดยการกระท านั้นอาจข้ึนอยู่กบัสภาวะแวดลอ้ม ความรู้สึกนึกคิด 
และความรู้ความเข้าใจของนักท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู ้บริโภคไวว้่าเป็น
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน
ไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผู ้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อ
บริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน 
และบ่อยแค่ไหน 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2542, น. 32-47) ไดส้รุปพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
และกระบวนการตัดสินใจซ้ือหมายถึง การศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการ ความจ าเป็นของ
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการบริโภค  
นั้น ๆ และเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

ค าวา่นกัท่องเท่ียว ในปี ค.ศ. 1968 คณะกรรมการดา้นสถิติแห่งสหประชาชาติและสหภาพ
องคก์รการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศหรือ International Union of Official Travel Organizations ได้
ใหค้วามเห็นชอบกบัค าจ ากดัความของนกัท่องเท่ียว โดยคณะผูเ้ขา้ประชุมในงานสัมมนาวา่ดว้ยการ
เดินทางและท่องเท่ียวขององคก์ารสหประชาชาติซ่ึงจดัข้ึนในกรุงโรมเม่ือ ค.ศ. 1963 กลายเป็นค าจดั
ความขององค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ดังน้ี  ค าว่าผูม้าเยี่ยม
เยียนระหวา่งประเทศ (International Visitor) หมายถึง ผูใ้ดก็ตามท่ีเดินทางไปยงัประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่
ประเทศท่ีเขาพกัอาศยัตามปกติ โดยมีจุดประสงค์หลักท่ีไม่ใช่เพื่อท ากิจกรรมประกอบอาชีพท่ี
ก่อให้เกิดรายไดจ้ากประเทศท่ีเขาไปเยือน และเป็นบุคคลท่ีเขา้ไปพกัอยูใ่นประเทศนั้นเป็นเวลา 1 ปี
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หรือน้อยกว่าค าจ  ากัดความน้ีครอบคลุมผูเ้ยี่ยมเยือน (Visitor) 2 ประเภท: นักท่องเท่ียวต่างชาติ 
(International Tourist) และนกัทศันาจรต่างชาติ (International Excursionist) 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติ (International Tourist) คือ ผูม้าเยือนชัว่คราวท่ีมาพกัอาศยัอยา่งน้อย 
24 ชั่วโมง ในประเทศท่ีมาเยือนและมีเหตุจูงใจในการเยือนเพื่อเป็นการพักผ่อน เพื่อความ
เพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษา การกีฬา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อการปฏิบติั
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายการปฏิบติัเก่ียวกบัครอบครัวและการประชุมต่าง ๆ 

นักทศันาจรต่างชาติ (International Excursionist) คือ ผูท่ี้เดินทางมาเยือนชั่วคราวท่ีเขา้ไป
อยูใ่นประเทศเพียงวนัเดียว (นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง) และมิไดพ้กัคา้งคืน รวมทั้งผูโ้ดยสารพาหนะทาง
เรือประเภทเรือส าราญ (Cruise) ดว้ย 
 

2.4.1 วตัถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
1) การท่องเท่ียวเพื่อความสนุกสนาน และความบันเทิง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อ

เปล่ียนบรรยากาศ เพื่อชมทิวทศัน์วฒันธรรม ประเพณี ชีวติความเป็นอยูข่องทอ้งถ่ินต่าง ๆ หรือการ
ท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อเปล่ียนสถานท่ีพกัอาศยั ฯลฯ 
ซ่ึงการท่องเท่ียวแบบน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น รสนิยม ฐานทางเศรษฐกิจของนกัท่องเท่ียว 
และส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีแต่ละแห่ง  

2) การท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น เป็นการใชเ้วลาเพื่อการพกัผอ่นร่างกายและสมอง 
อาจจะรวมถึงการพกัฟ้ืนหลังการเจ็บป่วย โดยใช้เวลาพกัผ่อนให้นานท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได้
สถานท่ีพกัเลือกท่ีสงบ สะดวกสบาย อากาศบริสุทธ์ิ เช่น ชายทะเล หรือบนภูเขาท่ีห่างไกลจาก
ความอึกทึกครึกโครม 

3) การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมกัจะมีจุดประสงค์ท่ี
จะศึกษาหาความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมของท้องถ่ินต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวด้วย เป็น
การศึกษาชีวิตความเป็นอยูท่ ั้งในแง่มนุษยวิทยา และสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะ หรือ
การแสดงต่าง ๆ 

4) การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา การท่องเท่ียวประเภทน้ีมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 
ประการแรก เป็นการไปชมการแข่งขนักีฬาท่ีตนสนใจ ประการท่ีสอง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อเล่น
กีฬาหรือออกก าลงักาย การท่องเท่ียวประเภทน้ีสถานท่ีอนัเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางเป็นส่ิงดึงดูดให้
เกิดการท่องเท่ียว เช่น ชายทะเล ภูเขา หรือการเดินป่าเพื่อดูนก ตกปลา หรือส่องสัตว ์เป็นตน้  

5) การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ การประชุมและสัมมนา ซ่ึงผูท่ี้ไปเพื่อธุรกิจหรือสัมมนา 
มักจะแบ่งเวลาส่วนหน่ึงไวส้ าหรับการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบน้ีส่ิงท่ีเป็นปัจจัยดึงดูด
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นกัท่องเท่ียวคือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีสถานท่ีพกัอาศยัหรือโรงแรม และระบบคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว ปัจจุบนัน้ีการท่องเท่ียวลกัษณะน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ 

6) การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา คือ การท่ีบุคคลไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน หรือ
วจิยัเพื่อการแลกเปล่ียนอาจารย ์นกัศึกษา ระหวา่งมหาลยัและจะอยูใ่นประเทศนั้นเป็นเวลานบัเดือน 
การท่องเท่ียวประเภทน้ีรวมถึงการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาภายในประเทศด้วย จัดได้ว่าเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีท ารายไดใ้ห้แก่ประเทศอีกอยา่งหน่ึง (อารยา อินคชสาร, 2554, น. 25-26, อา้งถึงใน 
สมบติั กาญจนกิจ, 2544, น. 19-20) 

 
2.4.2 ปัจจัยของการท่องเทีย่ว 
วรรณา วงษว์านิช (2539) ไดมี้การแบ่งปัจจยัของการท่องเท่ียว แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

1) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดหรือโน้ม
นา้วใจให้เกิดความสนใจปรารถนาท่ีจะไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือน
จะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเป็นส าคญั ในแหล่งท่องเท่ียวจะมีจุดท่ีเป็นส่ิง
ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว จุดหน่ึงหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวหลายจุด 
แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะมีนกัท่องเท่ียวและสนใจนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกนัมาก ส่ิงดึงดูดใจทางการ
ท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

(1) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) 
คือ ความงามตามธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูดใหค้นไปเยือนหรือไปเท่ียวในพื้นท่ีนั้น เช่น หาดทรายท่ี
สวยงาม สภาพป่า และชีวติสัตวป่์า เป็นตน้ 

(2) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (Historical and Cultural 
Attraction Factors) เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแลว้สามารถดึงดูดใจให้มนุษยไ์ปเยอืนหรือไปท่องเท่ียว
ยงัพื้นท่ีนั้น เช่น ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ วดั วงั เมืองโบราณ เป็นตน้ วถีิชีวิตจากการ
กระท าของคน เช่น ตลาดน ้ า ก็เป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษยท์  าให้เกิดข้ึนมา รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีคนเราสร้างข้ึนมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจดัเทศกาล เช่น งานเทศกาล
อาหาร งานเทศกาลผลไม ้เป็นตน้ 

2) ส่ิงอ านวยความสะดวก  (Facility) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีรองรับการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อท าใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปไดด้ว้ยความสะดวกสบายท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ เร่ือง
ท่ีพักแรมไม่ว่าจะเป็นท่ีพักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์  ส่ิงส าคัญอันดับ
รองลงมา คือ การบริโภคจึงตอ้งมีร้านอาหารบริการส าหรับนกัท่องเท่ียว ตลอดจนข่าวสารขอ้มูล
เพื่อการเดินทางไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
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3) การเขา้ถึงได ้(Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นได ้คือ ตอ้งมี
การคมนาคมขนส่งนกัท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้นอยา่งสะดวก 
 ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร (2551) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหลกัของการท่องเท่ียวไวด้งัน้ี ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามลกัษณะของเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบั
รายได ้สถานภาพสมรส และถ่ินพ านกั แต่ละปัจจยัจะส่งผลถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

1) เพศ โดยทั่วไป  นักท่องเท่ี ยวเพศชายเป็นก ลุ่ม ท่ี มีการเดินทางมากกว่า
นกัท่องเท่ียวหญิง ซ่ึงสามารถเดินทางไดต้ามล าพงัหรือเดินทางเป็นกลุ่ม และสามารถท ากิจกรรมได้
หลากหลายมากกว่า ในขณะท่ีเพศหญิงมีความคล่องตวันอ้ยกวา่ มกัเดินทางมากบัเพื่อนหรือมากบั
บริษทัน าเท่ียว มกัเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัและสามารถเดินทางไดส้ะดวก 

2) อาย ุนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนัมีความสามารถในการเดินทางต่างกนั 
3) อาชีพ นกัท่องเท่ียวท่ีมีหนา้ท่ีการงานท่ีต่างกนัมีโอกาสเดินทางแตกต่างกนั  
4) ระดบัการศึกษา ถือเป็นตวัแปรท่ีจะสอดคลอ้งกบัอาชีพและรายได ้และเป็นตวัท่ี

ช้ีให้เห็นถึงคุณภาพของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงดว้ยสมมติฐานท่ีวา่ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัเป็นผูมี้วิถีความคิด
และชีวติท่ีดีกวา่ เช่น มีความเขา้ใจในสังคมและวฒันธรรม มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ เป็นตน้ 

5) ระดบัรายได ้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการเดินทางของตวับุคคล  
6) สถานภาพสมรส กลุ่มคนโสดมีโอกาสท่ีจะการเดินทางได้บ่อยคร้ังกว่ากลุ่มท่ี

แต่งงานแลว้ เน่ืองจากไม่มีภาระและสามารถตดัสินใจไดโ้ดยล าพงั 
7) ถ่ินพ านกั บุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีสภาวะแวดลอ้ม วฒันธรรมและภูมิอากาศท่ี

แตกต่างกนั ก็ย่อมมีความตอ้งการและเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มท่ีอาศยัอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีอากาศเยน็ ก็ยอ่มนิยมไปเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอบอุ่นกวา่ เป็นตน้ 

 
2.4.3 ระบบการท่องเที่ยว 
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีความส าคญัท่ี

ท าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีระเบียบ ส่ิงส าคญัในระบบท่องเท่ียวประกอบดว้ย 4 ส่วนใหญ่ ๆ
ในลกัษณะวงจร ดงัน้ี  

1) ความตอ้งการของตลาดนกัท่องเท่ียว อิทธิพลจากภายในและภายนอก พฤติกรรม 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ และการจดัหา (Market)   

2) การเดินทางท่องเท่ียวหลงัจากการซ้ือ การวิเคราะห์ตลาดหลกั การเคล่ือนยา้ย
อยา่งต่อเน่ืองของ นกัท่องเท่ียว และรูปแบบของการขนส่ง (Travel)   
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3) การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียว รูปแบบ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว และการใหบ้ริการ ซ่ึงตอ้งการการวางแผน การจดัการ และการพฒันาอยา่งเป็นระบบให้มี 
คุณภาพมาตรฐานสากล (Destination) 

4) การตลาดการท่องเท่ียว เป็นการตรวจสอบปัจจยัทางการตลาดของภาคธุรกิจ ทั้ง
ท่ี ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจจดัหาสินค้าและบริการใน
เครือข่ายให้มีศกัยภาพ ในการสร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวไดอ้ย่าง
แทจ้ริง (Marketing) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 แสดงระบบท่องเท่ียว  
แหล่งทีม่า:  นิศา ชชักุล, 2551, น. 77. 

ตลาด 
-ความตอ้งการของมนุษย ์
-การรับรู้และการเรียนรู้ 
-การตดัสินใจเลือกซ้ือ 
 
 การท่องเท่ียว 

-ส่วนแบ่งทางการท่องเท่ียว 
-รูปแบบทางการท่องเท่ียว 
 
 

การตลาด 
-การจดัการทางการตลาด 
-การจดัการส่วนประสมทาง
การตลาด 
 
 จุดหมายปลายทาง 

-ส่ิงดึงดูดใจและการบริการ 
-คุณภาพ ราคา 
-ความสะดวกสบาย 
 
 

การเขา้ถึงตลาด
ผูบ้ริโภค 

การซ้ือการ
ท่องเท่ียว 

สัดส่วนอุปสงค์
การท่องเท่ียว 

การขยายตวัการ
ท่องเท่ียว 
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2.4.4 ความหมายของการตัดสินใจ 
 McGrew and Wilson (1982) ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การตดัสินใจ วา่ หมายถึงการเลือก
จากทางเลือกหรือตัวเลือกท่ีมีอยู่ (An act of Choice between Alternatives) แต่การตัดสินใจเป็น
กระบวนการ ไม่ใช่เป็นการกระท าท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ตรงกันข้าม กระบวนการ ตัดสินใจ
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัรอบขา้งในภาวะท่ีผูบ้ริโภคก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการตดัสินใจ  

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, น. 187) กล่าวว่าการตดัสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง 
การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางด าเนินการท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง 
จากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการคือการชัง่
ใจไตร่ตรองและตดัสินใจเลือกทางด าเนินงานท่ี เห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ ทาง
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 

จิตราภรณ์ สุทธ์ิวรเศรษฐ์ (2543, อา้งถึงใน นภาภรณ์ หอมอ่อน, 2545, น. 18) กล่าวไวว้่า
การตดัสินใจเป็นการกระท าอย่างรอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จากความหมายของการตดัสินใจมีแนวคิด 3 แบบ คือ 

1) การตดัสินใจรวมถึงการเลือก ถ้าหากมีส่ิงเลือกเพื่อส่ิงเดียวการตดัสินใจย่อม
เป็นไปไม่ได ้

2) การตดัสินใจเป็นกระบวนการดา้นความคิดท่ีตอ้งมีความละเอียดสุขม รอบคอบ 
เพราะอารมณ์และองคป์ระกอบของจิตใตส้ านึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนั้น 

3) การตัดสินใจเป็นเร่ืองของการกระท าท่ีมีจุดหมายเพียงให้ได้ผลลัพธ์และ
ความส าเร็จท่ีตอ้งการและหวงัไว ้

 
2.4.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

1) ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว  
การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลใช้เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงส่ิงต่าง ๆ รอบตวัของ

ผู ้บริโภค  โดยการเลือก  การจัดแจง และการแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจาก
ส่ิงแวดลอ้ม  

แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีเกิดจากภายในหรือภายนอกตวับุคคลซ่ึงสร้างความ
กระตือรือร้นและไม่ยอ่ทอ้ต่อการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

ทศันคติเป็นความรู้สึกและการแสดงออกต่อส่ิงต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ส่ิงของ บุคคล เหตุการณ์ 
ในลกัษณะของการช่ืนชมหรือไม่ช่ืนชม ทศันคติเป็นผลของความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใด ๆ อยา่งแรงกลา้ 
และดว้ยความเช่ือมัน่  
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บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตวิทยาภายในตวัของบุคคลซ่ึงเป็นตวัก าหนด
และสะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคคลสนองตอบต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเขาอยา่งไร 

การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ใน
อดีต ดงันั้น การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงในเน้ือหาความรู้ในความทรงจ าถาวรของมนุษยแ์ละเป็น
ผลมาจากกระบวนการประมวลขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในความทรงจ า 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย ์ 

2) ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว  
กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นกรอบในการอา้งอิง

หรือเป็นแนวทางใหแ้ก่บุคคลในการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้และบริการใด ๆ  
ครอบครัว หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปซ่ึงอาศยัอยู่ด้วยกนัและมีความ

เก่ียวพนักนัโดยสายเลือด หรือการแต่งงานระหวา่งชายหญิง หรือการรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม 
ชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่งบุคคลในสังคมออกตามล าดบัชั้นให้เห็นได้อย่าง

ชดัเจน โดยสมาชิกของชั้นทางสังคมใด ๆ จะมีสถานภาพทางสังคมเดียวกนั ขณะท่ีบุคคลท่ีเป็น
สมาชิกของชั้นทางสังคมอ่ืนจะมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงหรือต ่ากวา่  

วฒันธรรมในมุมมองของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ผลรวมของความเช่ือ คุณค่า 
และขนบธรรมเนียมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงท าหน้าท่ีในการก าหนดพฤติกรรมการบริโภคของ
สมาชิกในสังคมหน่ึง 

 
2.4.6 กระบวนการตัดสินใจ 

 กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็น การตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปหรือเป็นการ “บริโภค” (Consume) สินค้า และบริการทางการ
ท่องเท่ียว กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน อนัไดแ้ก่  

1) การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) (Need Recognition)  
2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  
3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4) การตดัสินใจซ้ือ (Decision-making of Purchase) 
5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behaviour)  

มนุษยไ์ม่สามารถเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจส าหรับส่ิงใดใดโดยไม่ผา่นกระบวนการก่อน
หน้าน้ี กระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภคมีตัวแปรหลากหลายท่ีมี อิทธิพลก่อนจะน าไปสู่
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พฤติกรรมการตดัสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความต้องการ  (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา, 
2550, น. 2) 

 
2.4.7 กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ และ
ส าหรับพฤติกรรมการท่องเท่ียวก็ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกนั โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรก
ท่ีบุคคล (ผูบ้ริโภค) ตระหนักถึงความตอ้งการจ าเป็นท่ีเกิดข้ึน จนกระทัง่ผูน้ั้นได้รับการกระตุ้น
จนกระทัง่กลายเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพในท่ีสุด ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ด าเนินเป็นขั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) เกิดการกระตุน้ให้มีความตอ้งการ ซ่ึงมนุษยมี์ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงบุคคล
จะมีความตอ้งการท่ีเรียงล าดบัจาก ระดบัพื้นฐานมากท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด โดยมาสโลว ์(Maslow) 
เรียกล าดบัความตอ้งการน้ีวา่ “Hierarchy of Needs” ซ่ึงประกอบดว้ยความตอ้งการของมนุษยร์ะดบั
ต ่าไประดบัสูง 5 ระดบั ดงัน้ี  

(1) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) คือเป็นความตอ้งการขั้น
พื้นฐานเพื่อความอยูร่อดของชีวติ เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ น ้า และท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

(2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คือความต้องการความ
ปลอดภยั ความต้องการล าดบัท่ีสองของ Maslow จะถูกกระตุน้ภายหลังจากท่ีความตอ้งการทาง
ร่างกายถูกตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความปลอดภยัจะ หมายถึง ความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัปราศจากอนัตรายทางร่างกาย และจิตใจ 

(3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) คือความตองการระดบัสามท่ีระบุ
โดย Maslow ความตอ้งการทางสังคมจะหมายถึงความตอ้งการท่ีจะเก่ียวพนัการมีเพื่อนและการถูก
ยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพื่อการตอบสนองความตอ้งการทางสังคม 

(4) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) คือความตอ้งการระดบัท่ีส่ี 
ความตอ้งการในระดบัน้ีหมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะสร้างความเคารพตวัเองและตอ้งการ
การชมเชยจากผูอ่ื้นความตอ้งการช่ือเสียงและการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน 

(5) ความต้องการความสมหวงัในชีวิต (Self-actualization Needs) คือ ความ
ตอ้งการระดบัสูงสุด บุคคลมกัจะตอ้งการโอกาสท่ีจะคิดสร้างสรรคภ์ายในงาน หรือพวกเขาอาจจะ
ตอ้งการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ซ้ึงความต้องการความสมหวงัของชีวิตคือ ความ
ตอ้งการท่ีจะบรรลุความสมหวงัของตนเองดว้ยการใชค้วามสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพอยา่งเต็มท่ี 
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บุคคลท่ีถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการความสมหวงัของชีวิตจะแสวงหางานท่ีทา้ทายความสามารถของ
พวกเขา การเปิดโอกาสใหพ้วกเขาใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือการคิดคน้ส่ิงใหม่ 
 

 

ภาพที ่2.5 ระดบัความตอ้งการพื้นฐานของมาสโลว ์(Maslow) 
แหล่งทีม่า:  Wittybuzz, 2011. 
 

2) การรับรู้ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเม่ือนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายไดรั้บขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวแล้ว ก็จะก่อเกิดความตอ้งการท่องเท่ียวข้ึนภายในจิตใจของนักท่องเท่ียวแต่ละคน ทั้งน้ี
นกัท่องเท่ียวตอ้งการส่งเสริมส่ิงท่ีขาดไปหรือเพิ่มรสชาติให้กบัชีวิต เช่น เกิดความเบ่ือหน่ายอยาก
เปล่ียนบรรยากาศตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวให้ไดเ้ห็นส่ิงใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เป็นตน้ 
โดยปกติแล้วนักท่องเท่ียวส่วนมากตอ้งการไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ค่าครองชีพถูก การ
ใหบ้ริการไดม้าตรฐาน มีความสะดวกสบายและปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3) ระดบัของการใชเ้วลาในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
4) ระดบัของการแยกแยะตวัเลือกแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ (ประเทศต่าง ๆ ท่ีปรากฏ

ข้ึนมาในใจของผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจ เช่น รายช่ือประเทศต่าง ๆ ท่ีเคยรู้จกั หรือท่ีเรียกกนัวา่ Evoked Set 
ในขั้นปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยในการพิจารณากลัน่กรอง ไดแ้ก่ บุคคล เช่น เพื่อนหรือญาติ พนกังานขาย
ของตวัแทนการท่องเท่ียว ผลิตภณัฑห์รือแพก็เกจทวัร์ แผน่พบั ประกาศโฆษณา) 

5) ขั้นการประเมินตวัเลือกต่าง ๆ ในขั้นตอนน้ีผูซ้ื้อจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวตามเกณฑท่ี์แต่ละบุคคลก าหนดไว ้
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6) ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว นับว่าเป็นองประกอบท่ีส่งผล
กระทบต่อการท่องเท่ียวมาก เม่ือผูป้ระสงคเ์ดินทางจากการท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลทางการท่องเท่ียว
แล้วเกิดความตอ้งการอยากท่องเท่ียวข้ึน อีกทั้งแรงกระตุ้นจากส่ิงจูงใจจะท าให้เกิดภาพลักษณ์
ทางการท่องเท่ียว (Tourist Image) ของแต่ละทอ้งถ่ินข้ึน เพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจวา่จะไป
ท่องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุด โดยค านึงถึงการประหยดัปลอดภยั สะดวกสบาย และความอภิรมยม์ากท่ีสุด
เป็นเกณฑ ์ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสถานท่ีท่องเท่ียวอาจปรากฏทั้งในลกัษณะบวกหรือลบ
ก็ได ้เช่น ประเทศยุโรปมีความปลอดภยัสูง แต่ค่าใชจ่้ายสูงตามไปดว้ยประเทศสังคมนิยมมีเง่ือนไข
เข้าประเทศยุ่งยาก เป็นต้น จากการส ารวจปัจจยัในการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวมี 8 ประการ
ตามล าดบัความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) จะไปท่องเท่ียวท่ีไหน 
(2) จะไปท่องเท่ียวเม่ือไหร่ 
(3) จะไปท่องเท่ียวโดยทางใด (บก เรือ อากาศ) 
(4) จะไปท่องเท่ียวกบัใคร 
(5) จะไปท่องเท่ียวนานเท่าไหร่ 
(6) จะไปท่องเท่ียวเพื่อชมอะไร 
(7) จะไปพกัแรมในสถานท่ีประเภทไหน 
(8) จะไปท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีก่ีวนั 

7) ขั้นตอนการซ้ือการท่องเท่ียว เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลท าการเดินทางและท่องเท่ียว 
โดยปกติ เม่ือตดัสินใจจะไปสถานท่ีท่องเท่ียวใด ก็จะตอ้งศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ยิ่งถา้ไป
ท่องเท่ียวต่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากก็ต้องเตรียมเงินเก็บไวจึ้งต้องมีการ
วางแผนก่อน 1–2 ปี ในการวางแผนค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว จะตอ้งวางแผนค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีจะ
เกิดข้ึนในการท่องเท่ียวสถานท่ีนั้น ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใชจ่้ายซ้ือของท่ีระลึก เป็นตน้ 

8) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ หรือพฤติกรรมหลงัการท่องเท่ียว เป็นความรู้สึกต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกบัตวันกัท่องเท่ียว การตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียวหรือซ้ือการท่องเท่ียวเป็นการตดัสินใจซ้ือท่ี
ตอ้งใชก้ารพิจารณาอยา่งรอบคอบเหมือนกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นหรือซ้ือรถ ผูซ้ื้อบางคนพอใจกบั
ประสบการณ์ท่ีได้รับ แต่บางคนคิดว่าเป็นการตดัสินใจท่ีผิดพลาด ในขั้นน้ีนักท่องเท่ียวตอ้งการ
ความมัน่ใจจากผูจ้ดัการท่องเท่ียวเก่ียวกบัการชดเชยในดา้นความผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการท่องเท่ียว รวมไปถึงการจดัการให้มีสายด่วนเพื่อให้นักท่องเท่ียวขอความช่วยเหลือ
ในขณะท่องเท่ียว 
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ภาพที ่2.6 กระบวนการตดัสินใจในการท่องเท่ียว  

ภาพที ่2.6 กระบวนการตดัสินใจในการท่องเท่ียว  
แหล่งทีม่า:  Cooper, Wanhill, Fletchet, Gilbert, and Fyall, 2005, p. 66. 

ถูกกระตุน้ใหเ้กิดความ
ตอ้งการท่องเท่ียว 

การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

การใชเ้วลาหาขอ้มูล
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 

แยกแยะตวัเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ 

ประเมินตวัเลือก
ต่างๆ 

ตดัสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเท่ียว 

การตดัสินใจท่ีจะท าการ
ท่องเท่ียว 

พฤติกรรมหลงัการ
ท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในอนาคต 

การให้
ขอ้มูล

ยอ้นกลบั 



32 

2.4.8 โมเดลของ Schmoll 
 ใน ค.ศ. 1977 Schmoll (อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) ไดเ้สนอโมเดลท่ีแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวและกล่าวว่าโมเดลของเขาไม่ใช่แค่แบบฝึกหัด
เก่ียวกบัการสร้างทฤษฎีเท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์ในการช่วยตดัสินใจในการท่องเท่ียว โดยโมเดลท่ี 
Schmoll สร้างข้ึนอยู่บนหลักการท่ีว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมท่ีเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการเดินทางประกอบด้วยแรงจูงใจต่าง ๆ ปรารถนาความต้องการจ าเป็น และความ
คาดหวงัต่าง ๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว ความมัน่ใจ
ของตวันักท่องเท่ียวเอง ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวเคยมีมาก่อน 
และขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ โมเดลของ Schmoll ประกอบดว้ยมิติ 4 ด้าน ซ่ึงแต่ละ
ดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย  ดงัท่ีเขาได้กล่าวว่า “การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยซ่ึงได้แก่ การ
ตดัสินใจท่ีจะเดินทางไปยงัท่ีใด เดินทางเม่ือใด พกัท่ีไหน เดินทางอยา่งไร และอ่ืน ๆ” เป็นผลมาจาก
กระบวนการท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงเกิดจากมิติทั้ง 4 ด้าน ด าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มิติทั้ง 4 
ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย ไดแ้ก่ 

มิติท่ี 1: ส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ส่ิงเร้าภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ การส่ือสาร
การตลาด ส่ือทางดา้นการท่องเท่ียวต่าง ๆ ค าแนะน าจากปากต่อปาก หรือค าแนะน าจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจการท่องเท่ียว โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น. 110) กล่าววา่ โมเดลพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น เร่ิมตน้จากการ
เกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภค (Black Box) โดยเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ และ
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค แล้วจะมีการ
ตอบสนองจากผูบ้ริโภค หรืการตดัสินใจซ้ือ 

จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการก่อนและท าให้เกิด
การตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีอาจเรียกวา่ “S–R Theory” โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากในร่างกายและส่ิงกระตุน้ท่ี
เกิดจากภายนอก นักการตลาดตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกเพื่อให้ผูซ้ื้อเกิดความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์ ส่ิงท่ีกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า (Buying Motive) โดยส่ิงกระตุ้น
ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

(1) ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีนักการ
ตลาดสามารถควบคุมและจดัให้มีข้ึนได ้ไดแ้ก่ ส่วนประสมของการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา 
การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
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(2) ส่ิงกระตุ้นอ่ืน ๆ  (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นทางธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได ้ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง และส่ิง
กระตุน้ทางวฒันธรรม เป็นตน้ 

2) กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buy’s Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้าย
ไม่สามารถทราบได้ และความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู ้ซ้ือและ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buy’s Response)  หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ โดยจะมี
การตดัสินใจประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) เช่น การเลือกผลิตภณัฑ์อาหารเช้ามี
ทางเลือก คือ นมสดกล่อง บะหม่ีส าเร็จรูป ขนมปัง เป็นตน้ 

(2) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น ถ้าผูบ้ริโภคเลือกนมสดจะเลือกยี่
พอ้โฟร์โมสต ์หรือยีห่อ้มะลิ 

(3) การเลือกผู ้ข าย  (Dealer Choice) เช่ น  ผู ้บ ริโภคจะ เลือก ซ้ื อจากห้ าง 
สรรพสินคา้ หรือร้านคา้ใกลบ้า้น 

(4) การเลือกเวลาในการซ้ือ  (Purchase Time) เช่น ผู ้บริโภคเลือกเวลา เช้า 
กลางวนั ในการซ้ือนมสดกล่อง 

(5) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) เช่น ผูโ้ภคเลือกว่าจะซ้ือหน่ึง
กล่อง คร่ึงโหล หรือหน่ึงโหล 
 ดงันั้นโมเดล S–R Theory จึงเป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในการท่องเท่ียว 
และเม่ือมีผา่นกระบวนการประมวลผลต่าง ๆ จนท าให้เกิดการตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศต่าง ๆ 
ดว้ย 

มิติท่ี 2: ปัจจยัทางสังคมและปัจจยัส่วนบุคคล เป็นตวัก าหนดถึงเป้าหมายของลูกค้าใน
รูปแบบการเดินทางท่ีตอ้งการ ความคาดหวงัต่าง ๆ จากการท่องเท่ียว จุดมุ่งหมายทางการท่องเท่ียว 
ความเส่ียงต่างๆ เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 

มิติท่ี 3: ตัวแปรภายนอก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก เช่น ความเช่ือมั่น ท่ีผู ้บ ริโภคมีต่อผู ้
ให้บริการ ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ประสบการณ์ท่ีเคยได้เรียนรู้มาก่อน ขอ้จ ากดัทางด้าน
เวลาและค่าใชจ่้าย 

มิติท่ี 4: คุณลกัษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ หรือองคป์ระกอบต่าง ๆ
ของแล่งท่องเท่ียว หรือบริการต่าง ๆ ท่ีมีในแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจข้ึนสุดทา้ย 
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การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้มี
ประเด็นส าคญัท่ีเช่ือมโยงงานวิจยัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์ ความน่าเช่ือถือและการตัดสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศผู ้วิจ ัยต้องการทราบว่า
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเท่ียว เน่ืองจากว่ากระบวนการ
ตดัสินใจต่าง ๆ ของนักท่องเท่ียวมีกระบวนความคิดท่ีซับซ้อน ตอ้งผ่านกระบวนการของส่ิงเร้า 
ต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การบอกต่อของเพื่อนหรือคนรอบ ๆ ตวั เป็นต้น จนท าให้นักท่องเท่ียว 
เกิดการกระตุน้จากส่ิงเร้าจนส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ 

 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัเวบ็ไซต์และส่ือออนไลน์ 
 

ศิริพร กนกชยสักุล (2553) กล่าวไวว้่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพฒันา 
เทคโนโลยีและเวบ็รูปแบบใหม่นั้นเอง ผูใ้ช้สามารถใช้เผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล/ความเป็นตวัตน 
เขียนเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่าน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
(Update) ของตน รวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จกักนัผา่นเพื่อนของเพื่อน ซ่ึงก็คือการใช ้Networking ของ
เพื่อนท าความรู้จกักบับุคลอ่ืนนั้นเอง นอกจากนั้นผูใ้ช้ยงัสามารถเล่นเกมต่าง ๆ กบัเพื่อนโดยส่ง
ข้อความถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน ผูใ้ช้และเพื่อน ๆ จึงมีช่องทางติดต่อกันเพิ่มข้ึน ทั้ งน้ีผูใ้ช้ยงั
สามารถก าหนดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมเสมือนของตน 

นิศา ชชักุล (2551) ไดก้ล่าววา่ อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารกระจายไปยงัท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก การติดต่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถท าได้
อยา่งรวดเร็วโดยผา่นเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web, WWW) ท่ีเช่ือมโยงศูนยก์ลาง (Sever) 
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ผูใ้ช้สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตได ้โดยตอ้งช าระเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet 
Service Provider, ISP) เม่ือใช้โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ในอินเทอร์เน็ต ผูบ้ริโภคจะพบกบั
เวบ็ไซตข์องกิจการต่าง ๆ ทัว่โลก (Web site) ท่ีแสดงขอ้ความ ภาพ และเสียงได ้ 

McQuail (2000, อา้งถึงใน สถาพร สิงหะ, 2556, น. 10–11) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีเก่ียวกบัส่ือ
ใหม่วา่ เป็นส่ือท่ีมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงส่ือใหม่มีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการใช้งาน เน้ือหา และบริบท ดงันั้น
ลกัษณะส าคญัของส่ือใหม่ท่ีส าคญัมีอยู ่4 ประการ คือ  

1) ส่ื อ เพื่ อก าร ส่ื อส ารระหว่างบุ คคล  (Interpersonal Communication Media) ได้แ ก่ 
โทรศพัท์ (ซ่ึงมีลกัษณะของความสามารถในการเคล่ือนยา้ยมากข้ึน) และอีเมล (ในระยะแรกเป็น
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การใช้เพื่อการท างาน แต่ปัจจุบนัเป็นการใช้ในเร่ืองส่วนตวัมากข้ึน) โดยทัว่ไปมกัมีเน้ือหาเป็น
ส่วนตวั ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารอาจส าคญัมากกวา่ขอ้มูลท่ีส่งถึงกนั  

2) ส่ือปฏิสัมพนัธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ และ 
วีดีโอเกม รวมทั้ งอุปกรณ์ Virtual Reality หากเปรียบเทียบกับส่ือเก่า แม้ว่าจะมีการส่ือสารท่ีใช ้
เทคโนโลยีคล้ายคลึงกนัและอาจถือว่าเป็น “ทางเลือกในการใช้งาน” ของการใช้ส่ือบางอย่างขอ้
แตกต่างท่ีส าคญัก็คือ ความสามารถในการโตต้อบ (Interactivity) และ “กระบวนการ” ในการใช ้
ประโยชน ์ 

3) ส่ือเพื่อการคน้หาขอ้มูล (Information Search Media) เป็นประเภทท่ีมีส่ือหลายชนิด แต่
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เวบ็เป็นตวัอยา่งท่ีเด่นท่ีสุด โดยจดัเป็นเสมือนห้องสมุด และแหล่งขอ้มูล 
ท่ีไม่มีขอ้จา้กดัในเร่ืองของขนาดความเป็นปัจจุบนัและการเขา้ถึง อยา่งไรก็ตาม ความหลากหลาย
ของเน้ือหา และแรงจูงใจในการใช ้แสดงให้เห็นถึงลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีนอกเหนือไปจากผล
ของการ พฒันาการทางเทคโนโลยี  

4) ส่ือเพื่อการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) ส่ือในกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย การ
ใช้อินเทอร์เน็ตในการแบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิด ประสบการณ์ และสร้าง
ความสัมพนัธ์ จากการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์เน็ตแลว้การประชุมผา่นทางวดีีโอ 
และโทรศพัทก์็เก่ียวขอ้งกบัส่ือประเภทน้ีดว้ยเช่นกนั แมว้า่จะเป็นส่ือท่ีจ ากดัในขอบเขตของการใช้
เพื่อจุดประสงคเ์ร่ืองงาน 

ภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) กล่าวถึง หมวดหมู่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามท่ีปรากฏใน 
สังคมไทยไว ้6 ประเภท ดงัน้ี 

1) Blog ซ่ึงเป็นการลดรูปจากคาว่า Weblog ซ่ึงถือเป็นระบบจัดการเน้ือหา (Content 
Management System: CMS) รูปแบบหน่ึง ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้สามารถเขียนบทความเรียกวา่ Post และท า
การเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการท่ีจะตอ้งมานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือ โปรแกรมท า 
Web Site ทั้ งน้ีการเรียงของเน้ือหาจะเรียงจากเน้ือหาท่ีมาใหม่สุดก่อน จากนั้นก็ลดหลั่นลงไป
ตามล าดบัของเวลา Chronological Order) การเกิดของ Blog เปิดโอกาสให้ใคร ๆ ท่ีมีความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวดว้ยการเขียนไดอ้ย่างเสรี ไม่มีขีดจ ากดัเร่ืองเทคนิค
อยา่งในอดีตอีกต่อไป ท าให้เกิด Blog ข้ึนมาจ านวนมากมายและเพิ่มเน้ือหาให้กบัโลกออนไลน์ได้
เป็นจ านวนมหาศาลอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน นอกจากน้ีเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดลกัษณะของ 
Social คือการเปิดใหเ้พื่อน ๆ เขา้มาแสดงความเห็นไดน้ัน่เอง 
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ในแง่ของการตลาด Blog อาจจะถูกน ามาใช้ไดใ้น 2 รูปแบบ คือการท่ีบริษทัจดัท า Blog 
(Corporate Blog) ข้ึนมาเพื่อพูดจากับบรรดาลูกค้า และ Blog ท่ี เขียนจาก Blogger อิสระ ท่ี มี 
ความสามารถเขียนเร่ืองท่ีตนถนดัและมีผูติ้ดตามจ านวนมาก จนกลายเป็น Marketing Influencer 

2) Twitter และ Microblog อ่ืน ๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของ Blog ท่ีจ  ากดัขนาดของการ Post  
แต่ละคร้ังไวท่ี้140 ตวัอกัษร โดยแรกเร่ิมเดิมทีผูอ้อกแบบ Twitter ตอ้งการให้ผูใ้ชเ้ขียนเร่ืองราวว่า 
คุณก าลังท าอะไรอยู่ ในขณะน้ี (What are you doing?) แต่กิจการต่าง ๆ กลับน า Twitter ไปใช้
ในทางธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการสร้างการบอกต่อ เพิ่มยอดขาย สร้าง Brand หรือเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (CRM) ทั้งน้ีเรายงัสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ 
บทความใหม่ ๆ บน Blog ของเราได้ด้วย Twitter นั้นเป็นท่ีนิยมข้ึนมากอย่างรวดเร็ว จนท าให้
เวบ็ไซต์ ประเภท Social Network ต่าง ๆ เพิ่ม Feature ท่ีให้ผูใ้ช้สามารถบอกไดว้่าตอนน้ี ก าลงัท า
อะไรกนัอยู ่นั้นก็คือการน า Microblog เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงดว้ยนั้นเอง 

3) Social Networking จากช่ือก็สามารถแปลความหมายได้ว่าเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงเรา
กบัเพื่อน ๆ จนกลายเป็นสังคม ทั้งน้ีผูใ้ชจ้ะเร่ิมตน้สร้างตวัตนของตนเองข้ึนในส่วนของ Profile ซ่ึง 
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก(Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) 
นอกจากน้ี Social Networking ยงัมีเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างจ านวนเพื่อนให้มากข้ึน คือในส่วน
ของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนอีกดว้ย นกัการตลาด
น า Social Networking มาใชใ้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้อาจจะอยูใ่นรูปของ การสร้าง Brand ผา่น
เกมหรือ Application ต่าง ๆ หรืออาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือของ CRM ผ่านทาง Pages และนอกจากน้ีตวั
ลูกคา้เองหากช่ืนชอบในสินคา้หรือบริการ ก็สามารถร่วมกลุ่มกนัจดัตั้ง Group ข้ึนมาได ้

เวบ็ไซตท่ี์มีลกัษณะของ Social Networking มีมากมายแต่อาจจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทแรกจะสนใจในการสร้างเครือข่ายระหวา่งเพื่อน ๆ หรือครอบครัว เช่น Facebook, Hi5 หรือ 
Myspace และอีกประเภท คือสนใจในการสร้างเครือข่ายในเชิงธุรกิจ ท่ีเปิดให้ใส่ Resume และ 
ขอ้มูลเชิงอาชีพต่าง ๆ เช่น Plaxo เป็นตน้ 

4) Media Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ี เปิดโอกาสให้เราสามารถ Upload รูปหรือวิดีโอเพื่อ
แบ่งปันให้กับครอบครัว เพื่ อน ๆ หรือแม้กระทั่งเพื่ อเผยแพร่สาธารณชน นักการตลาด  
ณ ปัจจุบนัไม่จ  าเป็นจะตอ้งทุ่มทุนในการสร้างหนงัโฆษณาท่ีมีตน้ทุนสูง เราอาจจะใชก้ลอ้งดิจิตอล 
ราคาถูก ๆ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอจากนั้นน าข้ึนไปสู่เว็บไซต์ Media Sharing อย่าง 
YouTube หากความคิดของเราเป็นท่ีช่ืนชอบก็ท าให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลายหรือกรณีหาก 
กิจการขายสินคา้ท่ีเน้นดีไซน์ท่ีสวยงามก็อาจจะถ่ายรูปแลว้น าข้ึนไปสู่เวบ็ไซตอ์ยา่ง Flickr เพื่อให้
ลูกคา้ได้ชม หรืออาจจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการน าชมโรงงานหรือบรรยากาศในการท างาน  ของ
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กิจการเป็นต้น หรืออย่างกรณีของ Multiply ท่ีคนไทยนิยมน ารูปภาพท่ีตนเองถ่ายมาแสดงฝีมือ 
เหมือนเป็นแกลลอรีส่วนตวัท าใหผู้ว้า่จา้งไดเ้ห็นฝีมือก่อนท่ีจะท าการจา้ง 

5) Social News and Bookmarking เป็นเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงไปยงับทความหรือเน้ือหาใดใน
อินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ช้เป็นผูส่้งและเปิดโอกาสให้คะแนนและท าการโหวตได้เป็นเสมือนมหาชน 
ช่วยกลัน่กรองว่าบทความหรือเน้ือหาใดนั้นเป็นท่ีน่าสนใจท่ีสุดในส่วนของ Social Bookmarking 
นั้นเป็นการท่ีเปิดโอกาสให้คุณสามารถท าการ Bookmark เน้ือหาหรือเว็บไซต์ท่ีช่ืนชอบโดยไม่
ข้ึนอยูก่บัคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง แต่สามารถท าผ่านออนไลน์และเน้ือหาในส่วนท่ีเราท า 
Bookmark ไวน้ี้สามารถท่ีจะแบ่งปันให้คนอ่ืน ๆไดด้ว้ย นกัการตลาดจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบอก 
ต่อและสร้างจ านวนคนเขา้มายงัท่ีเวบ็ไซตห์รือ Campaign การตลาดท่ีตอ้งการ 

6) Online Forums ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเป็นเสมือนสถานท่ีท่ีให้
ผูค้นเขา้มาพูดคุยในหัวขอ้ท่ีพวกเขาสนใจ ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองเพลง หนัง  การเมือง กีฬา สุขภาพ 
หนังสือ การลงทุน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไดท้  าการแลกเปล่ียนความคิดเห็นแสดงขอ้มูลข่าวสาร 
ตลอดจนถึงการแนะน าสินคา้หรือบริการต่าง ๆ นกัการตลาดควรสนใจเน้ือหาท่ีพูดคุยใน Forums 
เหล่าน้ีเพราะบางคร้ังอาจจะเป็นค าวิจารณ์เก่ียวกบัตวัสินคา้และบริการของเราซ่ึงเราเองสามารถเขา้
ไปท าความเข้าใจแก้ไขปัญหา ตลอดจนถึงใช้สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคา้ เว็บไซต์ประเภท 
Forums อาจจะเป็นเวบ็ไซตท่ี์เปิดให้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นส่วนหน่ึง
ในเวบ็ไซตเ์น้ือหาต่าง ๆ  

แรงผลกัดันในการเปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนแรงผลกัดนัท่ีท าให้บุคคลหน่ึง
บุคคลใดเลือกรับส่ือนั้ น Merrill and Lowensteein (1971) ได้สรุปไวว้่า เกิดจากปัจจัยพื้นฐาน 4 
ประการไดแ้ก่  

1) ความเหงา เพราะมนุษยต์อ้งการมีเพื่อน ไม่สามารถอยู่ตามล าพงัได ้ตอ้งหันมาส่ือสาร 
กบัคนอ่ืนและแทจ้ริงคนบางส่วนพอใจท่ีจะอยูก่บัส่ือมากกวา่ท่ีจะอยูก่บับุคคลดว้ยซ ้ าในบางคร้ัง  

2) ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษยท่ี์ตอ้งการท่ีจะรับรู้ข่าวสารเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการอยากรู้ของตนไม่วา่ส่ิงท่ีอยากรู้นั้นจะมีผลกระทบต่อตนเองหรือไม่ก็ตาม  

3) ประโยชน์ใช้สอย มนุษย์เป็นผูท่ี้เห็นแก่ตัว จะแสวงหาและเลือกรับรู้ข่าวสารเพื่อ 
ประโยชน์ของตนเองทั้งในแง่การเสริมบารมีการช่วยให้สะดวกสบาย หรือเพื่อความสนุกสนาน 
บนัเทิง โดยจะเลือกส่ือท่ีใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด (Least Effort) และได้รับผลประโยชน์ตอบ 
แทนท่ีดีท่ีสุด (Promise of Reward) ข่าวสารเหล่าน้ีไม่ว่าจะให้คุณค่าในทางปฏิบัติหรือแม้แต่ 
ความคิดก็สามารถหาไดจ้ากส่ือมวลชน 
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4) ลกัษณะเฉพาะของส่ือมวลชนทัว่ ๆ ไปไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดก้ล่าวคือ 
ผูรั้บสารแต่ละคนจะหันเขา้หาลกัษณะบางอยา่งจากส่ือ ท่ีจะสนองความตอ้งการและท าให้ตนเกิด 
ความพึงพอใจ ความกลวั ความหวงั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ส่ือจากแนวคิดดงักล่าว 
แสดงให้เห็นว่าความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น และการแสวงหาผลประโยชน์ความกลวั และ 
ความหวงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับและการเลือกเปิดรับส่ือ ลกัษณะดงักล่าวจะมีความ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผูรั้บสาร เช่น เพศอาย ุการศึกษา รายได ้เป็นตน้ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซต์และส่ือออนไลน์ท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้มีประเด็น
ส าคญัท่ีเช่ือมโยงงานวิจยัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ 
ความน่าเช่ือถือและการตัดสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการส่ือสารเน้ือหาทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร โดยการส่ือสารผา่นช่องทางน้ีมีความหลากหลายและเขา้ถึงไดง่้าย 

 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

กิตติยา เด่นชยั (2557) พฤติกรรมการใชแ้ละการรับรู้ขอ้มูลผา่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเมืองพัทยา 
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20–25 ปี มีการรับรู้ขอ้มูลผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์โดยการรับรู้
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกัผา่นส่ือสังคมออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 กฤษณ์วรรณ วงมิศร์ (2553) การเปิดรับส่ือกับการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจบัพบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 400 คน โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา การแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย เพื่อศึกษาลักษณะประชากร 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศ การเปิดรับส่ือและปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 23–30 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผอ่นในวนัหยุด และอุปสรรค
ส าหรับการเดินทางต่างประเทศของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการเดินทาง และภาระ
ทางบา้น 

สุวคนธ์ เจียรณัย (2556) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหาของเวบ็ไซตบ์ริษทัน า
เท่ียวต่างประเทศบนส่ืออินเทอร์เน็ต กบัการแสวงหาขอ้มูล ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
จ านวน 400 คน ไดมี้การแสวงหาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผ่านเวบ็ไซต์บริษทัน าเท่ียวต่างประเทศ 
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อยู่ในระดบัมาก และมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียวต่างประเทศ อยู่ในระดบัมาก 
รวมถึงทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกวา่การแสดงหาขอ้มูล โดยการแสวงหาขอ้มูลเป็น
ตวัแปรอิสระไม่สามารถอธิบายตวัแปรตาม (การตดัสินใจซ้ือ) ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การแสวงหาขอ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนวยัท างาน ผลการวิจยัไดว้ิธีใช้การรวบรวม
ขอ้มูลของกลุ่มคนวยัท างานอายรุะหวา่ง 20–45 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร พบวา่รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของคนวยัท างาน แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มรักการแข่งขนั กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่ม
อนุรักษ์นิยม กลุ่มก้าวทันโลก กลุ่มผูน้ ายุคใหม่ กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มตามใจตวัเอง กลุ่มตาม
กระแสและกลุ่มเป็นตวัของตวัเอง โดยกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ชาตินพคุณ  วิไลวรรณ  (2552) ศึกษาเร่ือง ความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่ าวสารใน
เวบ็ไซตบ์ลูพลาเน็ท พนัทิปดอทคอม ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ และการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความน่าเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารในเว็บบอร์ดห้องบลูพลาเน็ท พนัทิป
ดอทคอม ส่วนในดา้นพฤติกรรมการใชง้านพบวา่มีความถ่ีในการใชง้าน รูปแบบการใช ้และสถานะ
ของผูใ้ช้เว็บบลูพลาเน็ท พนัทิปดอทคอม มีความสัมพนัธ์กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดบลูพลาเน็ท พนัทิปดอทคอม เกณฑ์ท่ีผูใ้ช้เว็บบอร์ด  
ห้องบลูพลาเน็ท ให้ความส าคญัมากท่ีสุดในการประเมินความน่าเช่ือถือ คือ ความทนัสมยั ความ
เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น และความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกบั
การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในเบ้ืองต้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยอินเทอร์เน็ตจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้ งน้ีก็ข้ึนอยู่กับ
รูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะมีความตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวแตกต่างกนัไป 
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาประยุกตใ์ช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ความ
น่าเช่ือถือและการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ 
 



 

บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ความ
น่าเช่ือถือและการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางการศึกษาโดยใชว้ิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 

3.1 ประชากร 
 

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูซ่ึ้งมีอายรุะหวา่ง 18–50 ปี ทั้งเพศชายและหญิง และ
เป็นผูท่ี้เคยใช้ส่ือออนไลน์ในการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียว ซ่ึงประชากรในการวิจยัน้ีไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้สืบคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านทางส่ือออนไลน์ 
จ านวน 400 คน ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973, อา้งถึงใน 
วเิชียร เกตุสิงห์, 2543) โดยผูว้ิจยัก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 และค่าคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ5 จากจ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการส ารวจ 
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จากสูตร   n  =     N  
      1+Ne2 

เม่ือ n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  = ขนาดของประชากร 
e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม 

แทนค่าในสูตร  n  =         87703 
      1+87703 (0.05)2 

n  =  398.18 
 

จาการค านวณหาจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง ได้ค่า 398.18 เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล 
ผูว้ิจยัจึงใชจ้  านวน 400 คน ซ่ึงถือวา่เพียงพอ และเหมาะสมในการเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัใน
คร้ังน้ี (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539)  

 

3.3 ตัวแปรทีใ่ช้ในงานวจิัย 
 
 สมมุติฐานท่ี 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียว 

 ตวัแปรตาม  คือ การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 สมมุติฐานท่ี 2 ความน่าเช่ือถือการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 ตวัแปรอิสระ คือ ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ 

 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 สมมุติฐานท่ี 3 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ตวัแปรอิสระ คือ การรับรู้ 

 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวจิยัส ารวจเชิงส ารวจ
(Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และให้ก ลุ่มตัวอย่างกรอบแบบสอบถามออนไลน์  (Online Questionnaire) ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสมคัรใจ (Volunteer Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บขอ้มูล
เฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียว โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูล ลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคท่ีมีการใชข้อ้มูลการท่องเท่ียว
ทางอินเทอร์เน็ต 

ส่วนท่ี 2 สอบถามข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวท่ีมีการใช้ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวทางอินเทอร์เน็ต 

ส่วนท่ี 3 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ส่วนท่ี 4 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ส่วนท่ี 5 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 

3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมอื 
  

การสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปตรวจสอบหาความเท่ียงตรง 
(Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) 

3.5.1 น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถาม
ให้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูพ้ิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษา (Wording) โดยให้ค  าถามแต่ละข้อมีความถูกต้องซ่ึงสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของวิจยั และเพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และครอบคลุม
เน้ือหาท่ีวจิยั 

3.5.2 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบความเช่ือถือ (Reliability) โดยท า
การทดสอบก่อนการเก็บขอ้มูลจริง (Pre-test) กบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงท่ีได้
ก าหนดไว ้จ  านวน 20-30 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเขา้ใจในประเด็นค าถามต่าง ๆ
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เพื่อท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์  โดยใช้วิธีการหาค่าความ
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
(Reliability Coefficient) ของแบบสอบถามท่ีมีค่าความน่าเช่ือถือไม่น้อยกว่า 0.70 (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2544) ไดผ้ลตามตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของแต่ละตวัแปร 

ตัวแปร จ านวนข้อค าถาม 
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 

Cronbach’s Coefficient 
Alpha 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ความน่าเช่ือถือ 
การรับรู้ 
พฤติกรรมการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียว 

30 
10 
10 
7 

0.848 
0.906 
0.828 
0.724 

 
3.6 เกณฑ์การอธิบายตัวแปร 
 
 การวจิยัคร่ังน้ีไดก้ าหนดวธีิการวดัตวัแปรดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคท่ีมีการใช้ข้อมูลการท่องเท่ียวทาง
อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพของผูต้อบ
ค าถาม รวมไปถึงค าถามเพื่อเป็นการคดักรองกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศผ่านทางเวบ็ไซต์ออนไลน์ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541) 
  มากท่ีสุด  =  5 คะแนน 
  มาก   =  4 คะแนน 
  ปานกลาง  =  3 คะแนน 
  นอ้ย   =  2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
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 หลังจากนั้ น น าคะแนนเฉล่ียแล้วแปลความหมายเป็นค่าเฉล่ีย โดยผู ้วิจ ัยได้ใช้การ
เปรียบเทียบคะแนนดงัต่อไปน้ี 
 คะแนนระดบั 4.21–5.00 คือ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้ขอ้มูล
การท่องเท่ียวต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนระดบั 3.41–4.20 คือ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามใช้ขอ้มูล
การท่องเท่ียวต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ในระดบัมาก 
 คะแนนระดบั 2.61–3.40 คือ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามใช้ขอ้มูล
การท่องเท่ียวต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนระดบั 1.81–2.60 คือ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามใช้ข้อมูล
การท่องเท่ียวต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ในระดบันอ้ย 
 คะแนนระดบั 1.00–1.80 คือ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามใช้ขอ้มูล
การท่องเท่ียวต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียว
ต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  =  5 คะแนน 
  มาก   =  4 คะแนน 
  ปานกลาง  =  3 คะแนน 
  นอ้ย   =  2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
 หลังจากนั้ น น าคะแนนเฉล่ียแล้วแปลความหมายเป็นค่าเฉล่ีย โดยผู ้วิจ ัยได้ใช้การ
เปรียบเทียบคะแนนดงัต่อไปน้ี 
 คะแนนระดบั 4.21–5.00 คือ ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตใ์นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว
ต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนระดบั 3.41–4.20 คือ มีความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตใ์นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว
ต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ในระดบัมาก 
 คะแนนระดบั 2.61–3.40 คือ ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตใ์นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว
ต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนระดบั 1.81–2.60 คือ ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตใ์นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว
ต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ในระดบันอ้ย 
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 คะแนนระดบั 1.00–1.80 คือ ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซตใ์นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว
ต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  =  5 คะแนน 
  มาก   =  4 คะแนน 
  ปานกลาง  =  3 คะแนน 
  นอ้ย   =  2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
 หลังจากนั้ น น าคะแนนเฉล่ียแล้วแปลความหมายเป็นค่าเฉล่ีย โดยผู ้วิจ ัยได้ใช้การ
เปรียบเทียบคะแนนดงัต่อไปน้ี 
 คะแนนระดบั 4.21–5.00 คือ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนระดบั 3.41–4.20 การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในระดบัมาก 
 คะแนนระดบั 2.61–3.40 คือ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในระดบัปานกลาง 
 คะแนนระดบั 1.81–2.60 คือ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในระดบันอ้ย 
 คะแนนระดบั 1.00–1.80 คือ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูใ้ชข้อ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความถ่ีในการคน้หาขอ้มูล ระยะเวลาท่ีใช้ในคน้หาขอ้มูล  
ลกัษณะการเดินทาง ประเภทขอ้มูลท่ีคน้หา ซ่ึงเป็นแบบค าถามปลายปิด (Close-ended Question) 
โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Check list) และแบบเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  =  5 คะแนน 
  มาก   =  4 คะแนน 
  ปานกลาง  =  3 คะแนน 
  นอ้ย   =  2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
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 หลังจากนั้ น น าคะแนนเฉล่ียแล้วแปลความหมายเป็นค่าเฉล่ีย โดยผู ้วิจ ัยได้ใช้การ
เปรียบเทียบคะแนนดงัต่อไปน้ี 
 คะแนนระดบั 4.21–5.00 คือ การพฤติกรรมผูใ้ช้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนระดับ 3.41–4.20 การพฤติกรรมผูใ้ช้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ในระดบัมาก 
 คะแนนระดบั 2.61–3.40 คือ การพฤติกรรมผูใ้ช้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนระดบั 1.81–2.60 คือ การพฤติกรรมผูใ้ช้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ในระดบันอ้ย 
 คะแนนระดบั 1.00–1.80 คือ การพฤติกรรมผูใ้ช้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
3.7 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
เคยใช้ส่ือออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียว โดยการกรอกแบบสอบถาม และการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยผูว้ิจยัเป็นผูส่้งลิงก์ (Link) ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึง
วตัถุประสงคใ์นการวิจยั จ  านวน 400 ชุด และท าการประมวลผลขอ้มูลในการท าการวิจยัขั้นต่อไป 
ทั้งน้ีเพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ถึงและรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม 



47 

3.8 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

ผู ้วิจ ัยน าข้อมูลท่ี เก็บรวบรวมได้และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการตอบ
แบบสอบถามไปประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส าหรับใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล จะมีการน าเสนอผลวเิคราะห์ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 
3.8.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1) น าข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง 

2) การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
เพื่อน ามาใชใ้นการแปลความหมายขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิต ความ
น่าเช่ือถือ การรับรู้ และพฤติกรรมผูใ้ช้ข้อมูลการท่องเท่ียวกับการตัดสินใจ มีการน าเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงในการแปลผลแบบสอบถาม ไดแ้บ่งระดบัการรับรู้ออกเป็น 5 
ระดบั โดยผูว้ิจยัน าค่าเฉล่ียมาเทียบเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการ
สร้างเกณฑ์ ดงัน้ี การก าหนดคะแนนใหม่ดว้ยการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) คือ 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น          ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
                                จ  านวนชั้น 

แทนค่าในสูตร                    

                                                       0.80 
 

3.8.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 วิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้สถิติสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยการวิเคราะห์ในส่วนของรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย ความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ท่ี มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีการ
ใชว้ธีิการหาค่า คือ 
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     2222 .  

  






YYnXXn

YXXYn
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 โดยท่ี r แทนสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

  ∑ X แทนค่าผลรวมของคะแนน X 

  ∑y แทนค่าผลรวมของคะแนน Y 

  ∑x2 แทนผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  ∑y2 แทนผลรวมคะแนนชุดY แตะละตวัยกก าลงัสอง 

  ∑xy แทนผลรวมของผลคูณระหวา่ง X และ Y ทุกคู่ 
  N แทนจ านวนคนหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะมีค่าระหวา่ง -1≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ  
 ค่า r เป็น ลบ แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 ค่า r เป็น บวก แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 
 ถ้า r มีค่ าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  และมี
ความสัมพนัธ์กันมาก ในทางกลับกัน ถ้า r มีค่าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y  มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกนั และมีความสัมพนัธ์กนัมาก 
 ถา้ r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Barts, 1973, อา้งถึงใน วิเชียร เกตุ
สิงห์, 2543)  

0.00–0.20 แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ ในระดบัต ่ามาก 
0.21–0.40 แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ ในระดบัต ่า 
0.41–0.60 แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ ในระดบัปานกลาง 
0.61–0.80 แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ ในระดบัสูง 
0.81–1.00 แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ ในระดบัสูงมาก 
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3.9 กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิด 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
(LIFESTYLE) 

ความน่าเช่ือถือ 

การรับรู้ 

พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ความ
น่าเช่ือถือและการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีคือ 
กลุ่มผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวต่างประเทศทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18–50 ปี อาศยัและ/หรือท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 วิ เคราะห์ข้อมู ล เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อแจกแจงความ ถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

1) ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
2) รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
3) ความน่าเช่ือถือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
4) การรับรู้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
5) พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิธีหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปร 2 ตวั โดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ท าการวเิคราะห์ตามสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

สมมติฐานท่ี 2 ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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4.1 วเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 

4.1.1 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจยัทางด้านลกัษณะทางประชากรกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยขอ้มูลทางเพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
ปรากฏผลตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 80 20.0 
หญิง 320 80.0 
รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากท่ีสุด คือ เพศหญิงจ านวน 320 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 80 รองลงมาไดแ้ก่ เพศชายจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
18–20 ปี 8 2.0 
21–30 ปี 225 56.2 
31–40 ปี 
41–50 ปี 

99 24.8 
68 17.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากท่ีสุด คือ ช่วงอาย ุ21–30 ปี จ  านวน 225 คน  คิด

เป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาไดแ้ก่ 31–40 ปี จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 ตามมาดว้ย ช่วงอาย ุ
41–50 ปี จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 305 76.8 
สมรส 93 23.2 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากท่ีสุด คือ สถานภาพโสด จ านวน 305 คน คิด

เป็นร้อยละ 76.8 รองลงมาไดแ้ก่ สถานภาพสมรส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษา/ปวช 15 3.8 
อนุปริญญา/ปวส 5 1.2 
ปริญญาตรี 236 59.0 
ปริญญาโท 140 35.0 
ปริญญาเอก 4 1.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษามากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี จ านวน   
236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาเอก มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 39 9.8 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 42 10.4 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 256 39.0 
คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 56 14.0 
อ่ืน ๆ 7 1.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีกลุ่มอาชีพมากท่ีสุด คือ พนักงานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้ง จ  านวน 256 คน  คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาไดแ้ก่ คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนน้อยท่ีสุด คือ แม่บ้าน จ านวน 7 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.8 

 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 29 7.3 
10,001–20,000 บาท 85 21.3 
20,001–30,000 บาท 93 23.3 
30,001–40,000 บาท 
40,001–50,000 บาท 
สูงกวา่ 50,001 บาท 

77 19.2 

34 8.5 
82 20.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด คือ  20,001–30,000 

บาท จ านวน 93 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาได้แก่ 10,001–20,000 บาท  จ านวน 85 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.3 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนน้อยท่ีสุด คือ ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 29 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.3 
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4.1.2 รูปแบบการด าเนินชีวติมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ผลการวิจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย จาก
กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และ ความคิดเห็น (Opinions: O) ปรากฏผลตาม
ตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวติในดา้นกิจกรรม 

(Activities: A) 

รูปแบบการด าเนินชีวติ (กจิกรรม) 
 

S.D. การแปลความหมาย 
ชอบท างานศิลปะ งานฝีมือ 3.15 1.047 ระดบัปานกลาง 
ชอบเดินเล่นในหา้งสรรพสินคา้ 3.51 0.915 ระดบัสูง 
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 3.63 0.83 ระดบัสูง 
ชอบท าบุญ ท าทาน 3.75 0.88 ระดบัสูง 
ชอบกิจกรรมผาดโผน/Adventure 3.28 1.042 ระดบัปานกลาง 
ท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์ 3.27 0.919 ระดบัปานกลาง 
ท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ 4.16 0.78 ระดบัสูง 
ชอบอ่านหนงัสือ นิตยสารต่างๆ 3.69 0.89 ระดบัสูง 
ชอบดูหนงัฟังเพลง 4.15 0.82 ระดบัสูง 
ชอบประวติัศาสตร์ (ประวติัศาสตร์ของ
สถานท่ีต่าง ๆ สถานท่ีโบราณ) 

3.67 0.87 ระดบัสูง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.62 0.96 ระดับสูง 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจในรูปแบบการด าเนินชีวติในดา้นกิจกรรม 
(Activities: A) มากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ ท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ เท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับสูง 
รองลงมา คือ ชอบดูหนงัฟังเพลง เท่ากบั 4.15 อยูใ่นระดบัสูง และ ชอบท าบุญ ท าทาน เท่ากบั 3.75 
อยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางที ่4.8 แสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวติในดา้นความสนใจ  
(Interests: I) 

รูปแบบการด าเนินชีวติ (ความสนใจ) 
 

S.D. การแปลความหมาย 
ชอบท่องเท่ียวกบัคนในครอบครัว 4.00 0.88 ระดบัสูง 
ชอบท่องเท่ียวกบัเพื่อน 4.02 0.78 ระดบัสูง 
ชอบท่องเท่ียวคนเดียว 2.93 1.15 ระดบัปานกลาง 
ชอบทานอาหารแปลกใหม่  
(ตามรอยร้านอาหารต่างประเทศ) 

3.67 0.98 ระดบัสูง 

ชอบท่ีพกัท่ีสวยงาม 4.10 0.801 ระดบัสูง 
สนใจธรรมชาติ 4.21 0.76 ระดบัสูงมาก 
สนใจเทคโนโลยี 3.75 0.805 ระดบัสูง 
สนใจแฟชัน่ 3.49 0.97 ระดบัสูง 
สนใจประวติัศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ 3.68 0.84 ระดบัสูง 
สนใจประวติัศาสตร์การเมืองของแต่ละ
ประเทศ 

2.85 
 

1.00 
 

ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.67 1.008 ระดับสูง 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจในรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นความ

สนใจ (Interests: I) มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ฉันสนใจธรรมชาติ เท่ากบั 4.21 อยูใ่นระดบัสูงมาก 
รองลงมา คือ ฉนัชอบท่ีพกัท่ีสวยงาม เท่ากบั 4.10 อยูใ่นระดบัสูง และ ฉันชอบท่องเท่ียวกบัเพื่อน 
เท่ากบั 4.00 อยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางที ่4.9 แสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวติในดา้นความคิดเห็น 
(Opinions: O) 

รูปแบบการด าเนินชีวติ (ความคิดเห็น) 
 

S.D. การแปลความหมาย 
ความต่ืนเตน้และทา้ทายท าใหฉ้นัมี
ความสุข 

3.81 0.82 ระดบัสูง 

แหล่งท่องเท่ียวถูกท าลายเพราะการขาด
จิตส านึกของนกัท่องเท่ียว 

4.38 0.70 ระดบัสูงมาก 

การไปท่องเท่ียวกบัครอบครัวท าใหฉ้นัมี
ความสุข 

4.33 0.694 ระดบัสูงมาก 

การท่องเท่ียวต่างประเทศท าใหฉ้นัมี
ประสบการณ์ใหม่ 

4.53 0.62 ระดบัสูงมาก 

การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างท าใหเ้รา
ไดเ้รียนรู้มากข้ึน 

4.44 0.63 ระดบัสูงมาก 

การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้แฟชัน่ ท าใหดู้มี
รสนิยม 

3.50 0.93 ระดบัสูง 

เทคโนโลยมีีความเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว 

4.32 0.696 ระดบัสูงมาก 

การเดินทางท่องเท่ียวคนเดียว ท าใหเ้รา
ไดพ้บเจอเพื่อนใหม่ ๆ 

3.64 0.976 ระดบัสูง 

เช่ือวา่เพื่อนมนุษยย์อ่มช่วยเหลือกนัเสมอ 3.74 0.761 ระดบัสูง 
ค่าเฉลีย่รวม 4.00 0.882 ระดับสูง 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจในรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นความ

สนใจ (Interests: I) มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ การท่องเท่ียวต่างประเทศท าให้ฉันมีประสบการณ์
ใหม่ เท่ากบั 4.53 อยู่ในระดบัสูงมาก รองลงมา คือ การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างท าให้เราได้
เรียนรู้มากข้ึน เท่ากบั 4.44 อยูใ่นระดบัสูงมาก และแหล่งท่องเท่ียวถูกท าลายเพราะการขาดจิตส านึก
ของนกัท่องเท่ียว เท่ากบั 4.38 อยูใ่นระดบัสูงมาก 
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จากผลของรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 30 ขอ้ในขา้งตน้ โดยการวิเคราะห์ปัจจยั เม่ือน ามา
วิเคราะห์ปัจจยัเพื่อลดจ านวนตวัแปร โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลกั (Principal Component) สามารถ
จดักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติไดท้ั้งหมด 7 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนร่วมสมยั 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่องเท่ียวแสวงบุญ 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มประวติัศาสตร์การเมือง 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มรักศิลปะ 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มกา้วทนัโลก  

 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบเรียนรู้สังคมใหม่ 
การเรียนรู้สังคมใหม่ เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน คือ การเปิดกวา้ง ยอมรับ

ในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน สร้างความทา้ทาย ทั้งในเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ เทคโนโลย ีรวมไป
ถึงความตอ้งการในการทดลองชิมอาหารในร้านท่ีมีความแปลกใหม่ดว้ย 
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ตารางที ่4.10  ค่าการวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบเรียนรู้สังคมใหม่ 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่1 Factor loading 
การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้มากข้ึน 0.637 
ความต่ืนเตน้และทา้ทายท าใหฉ้นัมีความสุข 0.583 
สนใจธรรมชาติ 0.575 
สนใจประวติัศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ 0.545 
การท่องเท่ียวต่างประเทศท าใหฉ้นัมีประสบการณ์ใหม่ 0.542 
ท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ 0.536 
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 0.527 
การท่องเท่ียวคนเดียวท าให้เราไดพ้บเจอเพื่อนใหม่ ๆ 0.509 
สนใจเทคโนโลยี 0.483 
เพื่อนมนุษยย์อ่มช่วยเหลือกนั 0.474 
เทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 0.464 
ชอบทานอาหารแปลกใหม่ 0.458 
ชอบกิจกรรมผาดโผน/Adventure 0.450 
แหล่งท่องเท่ียวถูกท าลายเพราะการขาดจิตส านึกของนกัท่องเท่ียว 0.429 
ชอบท่องเท่ียวกบัเพื่อน 0.407 
 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบร่วมสมยั 
คนในกลุ่มน้ีจะมีความช่ืนชอบในความเป็นอดีตและแฟชัน่ไปพร้อม ๆ กนั มีความแตกต่าง

ท่ีลงตวั ดงันั้นคนกลุ่มน้ีจะสนใจประวติัศาสตร์ไปควบคู่กบัการสนใจแฟชัน่ เป็นบุคคลท่ีชอบเขา้
สังคมและในบางคร้ังมีความสนใจในการท่องเท่ียวคนเดียว 
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ตารางที ่4.11  ค่าการวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบร่วมสมยั 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่2 Factor loading 
ท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์ -0.577 
ชอบประวติัศาสตร์ -0.555 
แต่งการดว้ยเส้ือผา้แฟชัน่ 0.540 
สนใจแฟชัน่ 0.526 
ชอบท่ีพกัท่ีสวยงาม 0.457 
ชอบท่องเท่ียวคนเดียว -0.400 
 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบครอบครัวสุขสันต ์
กลุ่มคนในรูปแบบการด าเนินชีวติน้ีมีความรักครอบครัว โดยมีการพาครอบครัวไปท่อง 

เท่ียว เดินเล่น รับประทานอาหารท่ีหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ 
 
ตารางที ่4.12  ค่าการวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบครอบครัวสุขสันต ์

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที3่ Factor loading 
การท่องเท่ียวกบัครอบครัวท าใหมี้ความสุข -0.489 
ชอบเดินเล่นในหา้งสรรพสินคา้ 0.476 

 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบท่องเท่ียวแสวงบุญ 
มีความสนใจในหลกัธรรมะ ท าบุญ ท าทานท่ีวดักบัคนในครอบครัว มีความเป็นอยูอ่ยา่ง 

คนไทยท่ีใหค้วามส าคญักบัพระพุทธศาสนาและครอบครัวเป็นหลกั ดงันั้นกิจกรรมของกลุ่มคนน้ี
จึงมกัจะไปท าบุญท่ีวดักบัครอบครัว 
 
ตารางที ่4.13  ค่าการวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบท่องเท่ียวแสวงบุญ 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที4่ Factor loading 
ชอบท าบุญ ท าทาน 0.561 
ท่องเท่ียวกบัคนในครอบครัว 0.439 
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กลุ่มท่ี 5 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบประวติัศาสตร์การเมือง 
 เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในกรอบของสังคมโดยมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สนใจประวติัศาสตร์
การเมืองของประเทศต่าง ๆ วา่มีการปกครองในรูปแบบใดบา้ง 
 
ตารางที ่4.14  ค่าการวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบประวติัศาสตร์การเมือง 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที5่ Factor loading 
สนใจประวติัศาสตร์การเมืองของแต่ละประเทศ -0.384 

 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบอนุรักษศิ์ลปะ 
บุคคลในกลุ่มน้ีมีความช่ืนชอบในความสวยงาม ความแปลกใหม่ของศิลปะต่าง ๆ ไม่วา่ 

จะเป็นศิลปหตัถกรรม งานฝีมือ ภาพวาด รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่าง ๆดว้ย 
 
ตารางที ่4.15  ค่าการวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบอนุรักษศิ์ลปะ 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที7่ Factor loading 
ชอบงานศิลปะ งานฝีมือ 0.335 

 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกา้วทนัโลก 
บุคคลในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีการพฒันาตนเอง ตอ้งการกา้วทนัโลก จึงมีความสนใจใน

การอ่านหนังสือ นิตยสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นอกจากจะได้กา้วทนัข่าวสารแล้ว ยงัได้รับความ
บนัเทิง ไม่วา่จะเป็นการอ่านหนงัสือ หรือการฟังเพลง 
 
ตารางที ่4.16  ค่าการวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบความบนัเทิง 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที8่ Factor loading 
อ่านหนงัสือ นิตยสาร -0.577 
ดูหนงั ฟังเพลง -0.487 
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4.1.3 ความน่าเช่ือถือมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ผลการวิจยัความน่าเช่ือถือมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.17  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามความน่าเช่ือถือต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ความน่าเช่ือถือ 
 

S.D. การแปลความหมาย 
ขอ้มูลการท่องเท่ียวแสดงใหเ้ห็นถึง
ความรู้จริงเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 
นั้น ๆ ของผูน้ าเสนอขอ้มูล 

3.87 0.629 ระดบัสูง 

ขอ้มูลการท่องเท่ียวมีแหล่งอา้งอิงและมี
หลกัฐานในการสนบัสนุน เช่น ภาพถ่าย 

4.10 0.628 ระดบัสูง 

ขอ้มูลการท่องเท่ียวมีการน าเสนอท่ี
หลากหลาย เช่น มีการเสนอเกร็ดความรู้
ในการเดินทาง 

4.10 0.602 ระดบัสูง 

มีการใชภ้าพประกอบ หรือวีดีโอคลิป ท า
ใหส้ามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายมากข้ึน 

4.20 0.635 ระดบัสูง 

มีการน าเสนอเน้ือหาท่ีทนัสมยัต่อ
ช่วงเวลานั้น ๆ 

4.05 0.713 ระดบัสูง 

ขอ้มูลมีความละเอียดครบถว้น 3.89 0.745 ระดบัสูง 
มีการจดัเรียบเรียงเน้ือหาแบบเป็น
หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการคน้หา
ขอ้มูล เช่น ท่ีพกั, ร้านอาหาร 

4.06 0.677 ระดบัสูง 

ขอ้มูลการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อนกัท่องเท่ียว 

4.26 0.675 ระดบัสูงมาก 

มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีไม่มีอคติ 3.78 0.792 ระดบัสูง 
โดยรวมแลว้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวมี
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

3.99 0.639 ระดบัสูง 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.689 ระดับสูง 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ความน่าเช่ือถือต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งมีอยูใ่น
ระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 โดย 3 อนัดบัแรกคือ ขอ้มูลการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนกัท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 4.26  มีการใช้ภาพประกอบ หรือวีดีโอคลิป ท าให้สามารถ
เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายมากข้ึนอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 4.20 สุดทา้ยคือขอ้มูลการท่องเท่ียวมีแหล่งอา้งอิง
และมีหลกัฐานในการสนบัสนุน เช่น ภาพถ่ายและขอ้มูลการท่องเท่ียวมีการน าเสนอท่ีหลากหลาย 
เช่น มีการเสนอเกร็ดความรู้ในการเดินทาง อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.10 
 

4.1.4 การรับรู้ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ผลการวิจัยการรับ รู้ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.18  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามการรับรู้ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

การรับรู้ 
 

S.D. การแปลความหมาย 
ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวจากทางกลุ่ม
เพื่อนในสังคมออนไลน์  
(เฟซบุก๊ ไลน์) 

3.99 0.731 ระดบัสูง 

คลิปวดีีโอทางการท่องเท่ียวต่างประเทศ
ผา่นทางสังคมออนไลน์ (ยทููป) 

3.75 0.758 ระดบัสูง 

การแชร์โปรโมชัน่จากทางกลุ่มเพื่อนใน
สังคมออนไลน์ (เฟซบุก๊ ไลน์ 
อินสตาแกรม) 

3.98 0.728 ระดบัสูง 

ประสบการณ์การท่องเท่ียวต่างประเทศ
เสมือนจริงผา่นการอ่านประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวของเจา้ของกระทูผ้า่นทางส่ือ
ออนไลน์ 

3.99 0.732 ระดบัสูง 

ขอ้มูลการท่องเท่ียวใหม่ ๆ ผา่นทาง
เวบ็ไซตอ์งคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว
ต่าง ๆ 

3.75 0.784 ระดบัสูง 

หอ้งแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Pantip) 4.03 0.843 ระดบัสูง 
การโฆษณาโปรโมชัน่ผา่นทาง ออฟ 
ฟิเชียล ไลน์ (H.I.S, การบินไทย) 

3.49 0.816 ระดบัสูง 

การตอบค าถาม (FAQ) 3.17 0.864 ระดบัปานกลาง 
ขอ้มูลการท่องเท่ียวบนเวบ็ไซตต่์าง ๆ 3.90 0.712 ระดบัสูง 
โฆษณาออนไลน์ เช่น ป้าย Banners 
ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว 

3.24 0.886 ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.72 0.843 ระดับสูง 
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จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การรับรู้ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมีอยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 โดย 3 อนัดบัแรกคือ ห้องแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Pantip) อยู่ใน
ระดบัสูง เท่ากบั 4.03 ประสบการณ์การท่องเท่ียวต่างประเทศเสมือนจริงผา่นการอ่านประสบการณ์
การท่องเท่ียวของเจา้ของกระทูผ้า่นทางส่ือออนไลน์อยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 3.99 อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบัขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวจากทางกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (เฟซบุก๊ ไลน์)  

 
4.1.5 พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเทีย่วต่างประเทศ 
ผลการวจิยั พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.19  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการคน้หา 

ขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 

1–2 คร้ัง/สัปดาห์ 250 62.5 
3–4 คร้ัง/สัปดาห์ 81 20.3 
 5–6  คร้ัง/สัปดาห์ 40 10.0 

ทุกวนั 29 7.2 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนความถ่ีในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว

ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์มากท่ีสุด คือ 1–2 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
รองลงมาไดแ้ก่ 3–4 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามมาดว้ย 5–6 คร้ัง/สัปดาห์ 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
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ตารางที ่4.20  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาในการคน้หา 
 ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 39 9.7 
30 นาที/คร้ัง–1 ชัว่โมง/คร้ัง 242 60.4 
2 ชัว่โมง/คร้ัง 75 18.5 
3 ชัว่โมง/คร้ัง 15 3.7 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง/คร้ัง 29 7.7 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลด้านการ

ท่องเท่ียวผ่านทางเวบ็ไซต์ออนไลน์มากท่ีสุด คือ 30 นาที/คร้ัง -1 ชัว่โมง/คร้ัง จ านวน 242 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาไดแ้ก่ 2 ชัว่โมง/คร้ัง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามมาดว้ย นอ้ย
กวา่ 30 นาทีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 
ตารางที ่4.21  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ 

 เพื่อการใดในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 364 91 
ท่ีพกั/โรงแรม 333 83.3 
การเดินทาง/ยานพาหนะ 270 67.5 
ร้านอาหาร/ภตัตราคาร 243 60.8 
โปรโมชัน่การลดราคา 249 64.8 
อ่ืน ๆ 4 1.0 

 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ (n = 400) 
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จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวดา้นการท่องเท่ียวผา่น
ทางเว็บไซต์ออนไลน์เร่ืองของ ขอ้มูลการท่องเท่ียวมากท่ีสุด จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91 
รองลงมาไดแ้ก่ ท่ีพกั/โรงแรม จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 การเดินทาง/ยานพาหนะ จ านวน 
270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 โปรโมชัน่การลดราคา จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ร้านอาหาร/
ภตัตาคาร จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 และอ่ืน ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.22  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการใชก้ารคน้หาขอ้มูล 

การค้นหาข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว 
แมว้า่จะยงัไม่มีแผนการ
ท่องเท่ียว 

239 59.8 

คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว
ต่อเม่ือมีแผนการท่องเท่ียว 

161 40.2 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ออนไลน์แบบคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว แมว้่าจะยงัไม่มีแผนการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาได้แก่ คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวต่อเม่ือมีแผนการ
ท่องเท่ียว จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2  
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ตารางที ่4.23  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการใชร้ะยะเวลาในการวาง 
 แผนการท่องเท่ียวต่างประเทศในแต่ละคร้ัง 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
2–3  วนั 32 8.0 
1 สัปดาห์ 95 23.8 
2–3 สัปดาห์ 45 11.3 
1 เดือน 52 13.0 
2-3 เดือน 96 24.0 
4-6 เดือน 57 14.3 
1 ปีข้ึนไป 23 5.6 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.23 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการใช้ระยะเวลาในการวางแผนการท่องเท่ียว

ต่างประเทศในแต่ละคร้ัง ระยะเวลาในการวางแผนมากท่ีสุดคือ 2–3 เดือน จ านวน 96 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 24 รองลงมาได้แก่ 1 สัปดาห์ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ระยะเวลา 4–6 เดือน 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
 
ตารางที ่4.24  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละท่ีแสดงตารางของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการเดินทาง 

 ท่องเท่ียวต่างประเทศกบับุคคลใด 

การค้นหาข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ครอบครัว 158 39.5 
เพื่อน 165 41.3 
คู่รัก 57 14.2 
คนเดียว 20 5.0 
รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศกบัเพื่อนมากท่ีสุด 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือเดินทางกบัครอบครัว จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.5 เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศกบัคู่รัก จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 

 
ตารางที ่4.25  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละท่ีแสดงตารางของกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่องเท่ียว 

 โดยประมาณ 

ระยะเวลาในการท่องเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
2–3 วนั 102 25.5 
1 สัปดาห์ 246 61.5 
2–3 สัปดาห์ 44 11.0 
1 เดือน 5 1.2 
มากกวา่ 1 เดือน 3 0.8 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาท่องเท่ียวโดยประมาณมากท่ีสุด คือ 

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือระยะเวลา 2–3 วนั จ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ระยะเวลา 2–3 สัปดาห์ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 

 
ตารางที ่4.26  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละท่ีแสดงตารางของกลุ่มตวัอยา่งในส่วนของความ 

 บ่อยคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศต่อปี 

ความบ่อยคร้ังในการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
1-2 คร้ัง/ปี 324 81.0 
3-4 คร้ัง/ปี 62 15.5 
5-6 คร้ัง/ปี 10 2.5 
มากกวา่ 6 คร้ัง/ปี 4 1.0 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความบ่อยคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ
ต่อปีมากท่ีสุด คือ 1–2 คร้ัง/ปี จ  านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือ 3–4 คร้ัง/ปี จ  านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  5–6 คร้ัง/ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 
ตารางที ่4.27  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละท่ีแสดงตารางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคมกัจะ 

 เขา้ไปคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว 

เวบ็ไซต์ จ านวน ร้อยละ 
Pantip (Blueplanet) 173 43.2 
Blog (ผูรี้วิวการท่องเท่ียว 
โดยตรง) 

27 6.8 

Facebook 18 4.5 
YouTube 6 1.5 
ชิลไปไหน 10 2.5 
Google 164 41.0 
อ่ืน ๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า เว็บไซต์ออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างมกัจะเข้าไปค้นหาข้อมูลการ

ท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ Pantip (Blueplanet) จ  านวน 173  คน คิดเป็นร้อยละ  43.2 รองลงมาคือ 
Google จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41  Blog (ผูรี้วิวการท่องเท่ียวโดยตรง) จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.8 
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ตารางที ่4.28  แสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์เก่ียวกบัการ 
 ท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการสืบคน้  

ประเภท 
 

S.D. การแปลความหมาย 
สถานท่ีตั้งของท่ีพกั 4.23 0.672 ระดบัสูงมาก 
การคมนาคม (รถไฟ เคร่ืองบิน  
เรือ เป็นตน้) 

4.25 0.666 ระดบัสูงมาก 

ราคาท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน 4.42 0.655 ระดบัสูงมาก 

งานเทศกาล วฒันธรรมต่าง ๆ 3.73 0.793 ระดบัสูง 
สถานท่ีท่องเท่ียว 4.40 0.636 ระดบัสูงมาก 
กิจกรรมผาดโผน 3.05 0.990 ระดบัปานกลาง 
อาหารข้ึนช่ือในแต่ละประเทศ 3.84 0.890 ระดบัสูง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.98 0.891 ระดับสูง 
 
จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นส่ือออนไลน์ มาก

ท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ราคาท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน เท่ากบั 4.42 อยูใ่นระดบัสูงมาก รองลงมา คือ สถานท่ี
ท่องเท่ียว เท่ากบั 4.40 อยูใ่นระดบัสูงมาก และ การคมนาคม (รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ เป็นตน้) เท่ากบั 
4.25 อยูใ่นระดบัสูงมาก ค่าเฉล่ียรวมของเร่ืองการสืบคน้การท่องเท่ียว เท่ากบั 3.98 
 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
 
 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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ตารางที ่4.29  ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียว กบัพฤติกรรมการ 
 ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ค่าสหสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตัดสินใจ 
P การแปลความหมาย 

กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ 0.361* 0.000 ระดบัต ่า 
กลุ่มคนร่วมสมยั 0.243* 0.000 ระดบัต ่า 
กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์ 0.082 0.000 ระดบัต ่ามาก 
กลุ่มท่องเท่ียวแสวงบุญ 0.045 0.000 ระดบัต ่ามาก 
กลุ่มประวติัศาสตร์การเมือง 0.167* 0.000 ระดบัต ่ามาก 
กลุ่มรักศิลปะ 0.087 0.000 ระดบัต ่ามาก 
กลุ่มกา้วทนัโลก 0.134* 0.000 ระดบัต ่ามาก 

 
หมายเหตุ:  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นักท่องเท่ียว กับพฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่า P (Probability) เท่ากับ 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) ดงัน้ี กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ 0.361 กลุ่มคนร่วมสมยั 
0.243 กลุ่มครอบครัวสุขสันต์ 0.082 กลุ่มท่องเท่ียวแสวงบุญ 0.045 กลุ่มประวติัศาสตร์การเมือง 
0.167 กลุ่มรักศิลปะ 0.087 กลุ่มกา้วทนัโลก 0.134 หมายความวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั
ในระดบัต ่ามากและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

การทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.2 ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ท่ี
มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

H0 : ความน่าเช่ือถือของข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

H1 : ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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ตารางที ่4.30  ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ กบั 
 พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ความน่าเช่ือถือ 
ค่าสหสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตัดสินใจ 
P การแปลความหมาย 

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ 

0.304* 0.000 ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความน่าเช่ือถือของข้อมูลการ
ท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีค่า P (Probability) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.304 
หมายความวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า ซ่ึงหมายความวา่หากมีความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลมากก็จะมีการตดัสินใจท่องเท่ียวตามขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นส่ือออนไลน์มากยิง่ข้ึน 

 การทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.3 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

H0 : การรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
H1 : การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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ตารางที ่4.31  ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 
 ชาวไทย 

การรับรู้ 
ค่าสหสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตัดสินใจ 
P การแปลความหมาย 

การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียว 
จากส่ือออนไลน์ 

0.339* 0.000 ระดบัต ่า 

 
หมายเหตุ:  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.31 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือ

ออนไลน์ กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีค่า P (Probability) เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงน้อยกวา่ 0.01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ การรับรู้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนัยส าคญัท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.339 หมายความว่าตัวแปรทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงหมายความวา่หากมีการ
รับรู้การท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มากก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวท่ีรวดเร็วมากข้ึนตาม
ไปดว้ย 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ความ
น่าเช่ือถือและพฤติกรรมการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิต ความน่าเช่ือถือ การรับรู้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย และความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียว ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อน าผลท่ีได้จากงานวิจยัในคร้ังน้ีมาพฒันาการส่ือสารการ
ท่องเท่ียวผ่านทางส่ือออนไลน์ให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นกัท่องเท่ียว 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยั
ส ารวจเชิงส ารวจ (Survey Research) และให้กลุ่มตวัอย่างกรอบแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสมคัรใจ (Volunteer Sampling) 
โดยเจาะจงเลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว 
จ านวน 400 คน ช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ 2559 และน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Factor Loading) รวมไปถึงการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของตาราง 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 
 จากการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ 
ความน่าเช่ือถือและพฤติกรรมการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ” ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการรายงานผล
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

5.1.1 การวเิคราะห์ข้อมูลพรรณนาเพือ่อธิบายข้อมูลเบือ้งต้น 
1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากผลการวิจยัพบว่า จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 400 คน เป็นเพศชาย 

จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และเพศหญิง จ านวน  320 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21–30 ปี จ  านวน 225 คน กลุ่มตวัอยา่งมีสถานะภาพโสด จ านวน 
305 คน สมรส จ านวน 93 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ  านวน 236 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้าง จ านวน 256 คน มีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 
บาท จ านวน 93 คน  

2) รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 ผลการวจิยัรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยสามารถสรุปได้ ดงัน้ี รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง ( X =4.00) 
รองลงมา ไดแ้ก่ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความน่าสนใจอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.67)  รูปแบบการ
ด าเนินชีวติดา้นกิจกรรมอยูใ่นระดบัสูง ( X =3.62) ตามล าดบั 

3) ความน่าเช่ือถือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ผลการวิจยัความน่าเช่ือถือท่ีมีผลต่อต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย สามารถสรุปผลไดว้า่ ขอ้มูลการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัท่องเท่ียว มากท่ีสุด 
อยู่ในระดับสูงมาก ( X =4.26) และการน าเสนอข้อมูลท่ีไม่มีอคติมาเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ใน
ระดบัสูง ( X =3.78) 

4) การรับรู้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ผลการวิจัยการรับรู้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

สามารถสรุปผลได้ว่า มีการรับรู้ข้อมูลผ่านทางห้องแลกเปล่ียนความคิดเห็น Pantip มากท่ีสุด 
อยู่ในระดบัสูง ( X =4.03) และมีการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านทางโฆษณาออนไลน์ เช่น ป้าย 
Banners เป็นอนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.24) 
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5) พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ 
ผลการวจิยัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ สามารถสรุปผลไดว้า่ ส่วน

ใหญ่มีการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์มากท่ีสุด 1–2 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 
250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซต์
ออนไลน์มากท่ีสุด 30 นาที/คร้ัง–1ชั่วโมง/คร้ัง จ  านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีการคน้หา
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91 มีการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวแมว้า่จะ
ยงัไม่มีแผนการท่องเท่ียว จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 และคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวต่อเม่ือ
มีแผนการท่องเท่ียว จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 มีการใชเ้วลาในการวางแผนการท่องเท่ียว
ต่างประเทศในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  ส่วน
ใหญ่มีการเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 มีระยะเวลาการเดินทาง
ในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด 1สัปดาห์ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ส่วนใหญ่มีความบ่อยคร้ังใน
การเดินทางแต่ปี 1–2 คร้ัง/ปี จ  านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81 เวบ็ไซตอ์อนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้
ความสนใจมากท่ีสุดคือ PANTIP (Blueplanet) จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 

ผลการวิจยัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ในส่วนของค่าเฉล่ียกลุ่ม
ตวัอยา่งมีการสืบคน้ขอ้มูลในส่วนของราคาท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบินมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัสูง ( X =4.42) 
และมีการสืบคน้ขอ้มูลในส่วนของกิจกรรมผาดโผนเป็นอนัดบัสุดทา้ย ( X =3.05) 
 

5.1.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
1) รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
กล่าวคือ จากกลุ่มตวัอยา่งสามารถแบ่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติไดท้ั้งหมด 7 กลุ่มคือ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนร่วมสมยั 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่องเท่ียวแสวงบุญ 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มประวติัศาสตร์การเมือง 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มรักศิลปะ 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มกา้วทนัโลก  



77 

โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวทั้ ง 7 กลุ่มน้ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

2) ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ผลการวิจัยพบว่าความน่าเช่ือถือของข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์  มี 
ความ สัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบั พฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
มากนกัท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวมากข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลน้อยนกัท่องเท่ียวจะมีการตดัสินใจท่องเท่ียว
นอ้ย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

3) การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ผลการวจิยัพบวา่การรับรู้ของขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์ใน

ระดบัต ่ากบั พฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 กล่าวคือ หากมีการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มาก นกัท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรม
การตดัสินใจท่องเท่ียวมากข้ึน แต่ในทางตรงกนัข้าม หากมีการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์น้อย นักท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวน้อย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวก และทิศทางเดียวกนั  
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัน าเสนอเป็นประเด็นส าคญัต่าง ๆ
ดงัต่อไปน้ี 

 
5.2.1 รูปแบบการด าเนินชีวติของนักท่องเทีย่วมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตทุกรูปแบบของนักท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยจากผลวจิยัพบวา่
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนรู้สังคมใหม่ กลุ่มคนร่วมสมยั กลุ่ม
ครอบครัวสุขสันต ์กลุ่มท่องเท่ียวแสวงบุญ กลุ่มประวติัศาสตร์การเมือง กลุ่มรักศิลปะ กลุ่มกา้วทนั
โลก โดยกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบการเรียนรู้สังคมใหม่ และกลุ่มคนร่วมสมัย มีค่า
ความสัมพนัธ์ท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากกลุ่มคนใน 2 กลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เปิด 
โลกทศัน์ของตวัเองใหก้วา้งมากข้ึน เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของโลก แต่อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัทุก
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นกลุ่ม
ครอบครัวสุขสันต์ เพราะคนส่วนใหญ่มีการให้ความส าคัญกับคนในครอบครัวมากข้ึน กลุ่ม
ท่องเท่ียวแสวงบุญ กลุ่มประวติัศาสตร์การเมือง กลุ่มรักศิลปะและกลุ่มกา้วทนัโลก  สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Assael (1998) ซ่ึงไดแ้บ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตไว ้3 ประเภทคือ กิจกรรม (Activities) 
ปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น ดูโทรทศัน์ จ่ายของในร้านคา้หรือ เล่าให้เพื่อนฟังเก่ียวกบับริการซ่อมรถ
ของอู่ประจ า แมว้า่ปฏิกิริยาน้ีใคร ๆ ก็เห็นอยูแ่ต่ไม่สามารถ เดาเหตุผลของการกระท าไดห้มดและก็
ไม่ใคร่ จะมีใครท าการวดัเพื่อหาเหตุผลของปฏิกิริยาน้ี ความสนใจ (Interests) เป็นความสนใจใน
เร่ืองราวเหตุการณ์ หรือวตัถุโดยมีระดบัของความ ต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดต้ั้งใจติดต่อกนัมาหรือมี
ความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวพนักนั และความคิดเห็น (Opinions) เป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบท่ี
บุคคลตอบต่อสถานการณ์ท่ีกระตุ้นเราค าถามความคิดเห็นใช้เพื่ออธิบายแปลความหมายการ
คาดคะเนและการประมาณค่า เช่น เช่ือในส่ิงซ่ึงบุคคลอ่ืนตั้งใจความเช่ือเก่ียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ประเมินรางวลัท่ีจะไดรั้บจากการเลือกทางเลือกและโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 
ยงัสอดคลอ้งกบั Mitchell (1983, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการศึกษา
รูปแบบ การด าเนินชีวิตไวว้่าคนเราจะพยายามท่ีจะมีชีวิตในแบบอย่างท่ีเราเช่ือเราฝัน และเราให้
คุณค่า เน่ืองจากในแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการให้ตวัเองไดท้่องเท่ียวตามท่ีตวัเองใฝ่ฝันและตอ้งการ
ท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
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สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเกษรา เกิดมงคล (2546) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต 
การแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่องเท่ียวและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนวยัท างาน 
ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่มีการแสวงหาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวจาก
แหล่งขอ้มูลทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนกา้วทนั
โลก มีการแสวงหาขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวทุกประเภทโดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรม แหล่ง
ท่องเท่ียว เส้นทางและพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง โดยจะมีการคน้หาขอ้มูลผา่นทางแหล่งสาธารณะ
และแหล่งขอ้มูลบุคคล นอกจากสองกลุ่มน้ีท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัยงัมีกลุ่มคนรักครอบครัว จาก
งานวจิยัน้ีกล่าววา่การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกในครอบครัวจะไดใ้ชเ้วลาร่วมกนั และในกลุ่ม
น้ีจะมีการสนใจในเร่ืองของความสะดวกสบาย ความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง  
 

5.2.2 ความน่าเช่ือถือของข้อมูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์ที่มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ผลการวิจัย  พบว่า ความน่าเช่ือถือของข้อมูลการท่ องเท่ี ยวจาก ส่ือออนไลน์ ท่ี มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เม่ือกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยมีความมัน่ใจและเช่ือถือในขอ้มูลการท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความ
ถูกต้องเป็นจริงตามท่ีเจ้าของข้อมูลการท่องเท่ียวได้ลงข้อมูลไว้ในส่ือออนไลน์ ท าให้กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใช้ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์มีความตอ้งการในการใช้ขอ้มูลมากข้ึนจนท าให้
เกิดความตอ้งการตดัสินใจไปท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบั Koltler et al. (2003) ท่ีไดมี้การตั้งขอ้สังเกต
ในด้านของความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลว่า แม้ทางด้านของผู ้บริโภคจะได้รับข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลเพื่อการคา้มากกว่าแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ แต่ผูบ้ริโภคมกัจะรู้สึกวา่แหล่งขอ้มูลบุคคลและ
แหล่งสาธารณะ มีความส าคญัมากกว่าแหล่งขอ้มูลทางการคา้ นอกจากน้ี Fogg and Tseng (1999) 
ไดมี้การการศึกษาขอ้มูลความน่าเช่ือถือของส่ือออนไลน์ เพราะแหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซตไ์ดเ้พิ่มข้ึน
เป็นจ านวนมากจากท่ีทาง The Stanford Persuasive Technology Lab ของมหาวิทยาลยั Stanford ได้
มีการเร่ิมศึกษาลกัษณะการโน้มน้าวจิตใจของเทคโนโลยี  พบว่าปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมความ
น่าเช่ือถือ คือ รู้สึกอยูใ่นโลกของความจริง ใชง้านง่าย เป็นผูช้  านาญการ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ เอาใจใส่
ต่อผูเ้ยี่ยมชม  และปัจจยับางประการท่ีท าให้เวบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือลดลง คือ มีลกัษณะเพื่อการคา้ 
และเป็นมือสมคัรเล่น รวมไปถึงแนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซต์และส่ือออนไลน์ McQuail (2000, อา้งถึง
ใน สถาพร สิงหะ , 2556, น . 10–11) ได้เสนอแนวคิดท่ี เก่ียวกับส่ือใหม่ว่า เป็นส่ือท่ีมีความ
หลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงส่ือใหม่มีช่องทางการส่ือสารท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่
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จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการใชง้าน เน้ือหา และบริบท ดงันั้นลกัษณะส าคญัของส่ือใหม่ท่ี
ส าคญัมีอยู ่4 ประการ คือ  

1) ส่ือเพื่อการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication Media) ไดแ้ก่ 
โทรศพัท์ และอีเมล์โดยทัว่ไปมกัมีเน้ือหาเป็นส่วนตวั ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารอาจ
ส าคญัมากกวา่ขอ้มูลท่ีส่งถึงกนั 

2) ส่ื อ ป ฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ ค ว าม เพ ลิ ด เพ ลิ น  ( Interactive Play Media) ได้ แ ก่ 
คอมพิวเตอร์ และ วีดีโอเกม รวมทั้งอุปกรณ์ Virtual Reality หากเปรียบเทียบกบัส่ือเก่า แมว้่าจะมี
การส่ือสารท่ีใช้ เทคโนโลยีคลา้ยคลึงกนัและอาจถือวา่เป็น “ทางเลือกในการใชง้าน” ของการใชส่ื้อ
บางอยา่งขอ้แตกต่างท่ีส าคญัก็คือ ความสามารถในการโตต้อบ (Interactivity) และ “กระบวนการ” 
ในการใช ้ประโยชน์ 

3) ส่ือเพื่อการคน้หาขอ้มูล (Information Search Media) เป็นประเภทท่ีมีส่ือหลาย
ชนิด แต่อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเป็นตวัอย่างท่ีเด่นท่ีสุด โดยจดัเป็นเสมือนห้องสมุด และ
แหล่งขอ้มูล ท่ีไม่มีขอ้จา้กดัในเร่ืองของขนาดความเป็นปัจจุบนัและการเขา้ถึง อยา่งไรก็ตาม ความ
หลากหลายของ เน้ือหา และแรงจูงใจในการใช้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ ท่ี
นอกเหนือไปจากผลของการ พฒันาการทางเทคโนโลย ี 

4) ส่ื อ เพื่ อ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Collective Participatory Media) ส่ื อ ใน ก ลุ่ ม น้ี 
ประกอบด้วย  การใช้อินเทอร์เน็ตในการแบ่งปัน และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิด 
ประสบการณ์ และสร้างความสัมพนัธ์ จากการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์เน็ตแลว้
การประชุมผา่นทางวีดีโอ และโทรศพัทก์็เก่ียวขอ้งกบัส่ือประเภทน้ี ดว้ยเช่นกนั แมว้่าจะเป็นส่ือท่ี
จ ากดัในขอบเขตของการใชเ้พื่อจุดประสงคเ์ร่ืองงาน โดยกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีไดมี้การเขา้ถึง
ขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นทางส่ือออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความเช่ือถือในขอ้มูล
การท่องเท่ียวในส่ือออนไลน์มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นช่องทางท่ีภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) ไดแ้บ่งไว ้ดงัน้ี 
Blog, Twitter, Social Networking, Media Sharing, Social News and Bookmarking แ ล ะ  Online 
Forums เพื่อใช้ในการคน้หาขอ้มูลโดยผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการคน้หาขอ้มูล
การท่องเท่ียวแมย้งัไม่มีแผนการท่องเท่ียวเลยก็ตามและส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ในเวบ็ไซต ์Pantip
มากท่ีสุด 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของชาตินพคุณ วิไลวรรณ (2552) ศึกษาเร่ือง ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารในเวบ็ไซต์บลูพลาเน็ท พนัทิปดอทคอม ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น
เพศและการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินความน่าเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารในเวบ็
บอร์ดห้องบลูพลาเน็ท พนัทิปดอทคอม ส่วนในดา้นพฤติกรรมการใชง้านพบวา่มีความถ่ีในการใช้
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งาน รูปแบบการใช ้และสถานะของผูใ้ชเ้วบ็บลูพลาเน็ท พนัทิปดอทคอม มีความสัมพนัธ์กบัเกณฑ์
ท่ีใช้ในการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารในเวบ็บอร์ดบลูพลาเน็ท พนัทิปดอทคอม 
เกณฑ์ท่ีผูใ้ชเ้วบ็บอร์ดห้องบลูพลาเน็ท ให้ความส าคญัมากท่ีสุดในการประเมินความน่าเช่ือถือ คือ 
ความทนัสมยัขอ้ขอ้มูลข่าวสาร มีการไหลเวียนขอ้มูลการท่องเท่ียวอยูต่ลอดเวลา โดยงานวิจยัช้ินน้ี
ให้ความส าคญักบัความหลากหลายขอ้เน้ือหามาเป็นอนัดบัหน่ึง ความเคารพในความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น และความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  
 

5.2.3 การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ผลการวจิยั พบวา่ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เม่ือกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยมีการช่องทางใน
การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวมากกว่าในอดีต เน่ืองจากนักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลจากช่องทางส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางห้องแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Pantip) จากในงานวิจยัคร้ังน้ี
พบว่าช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีมีการรับรู้มากท่ีสุด รวมไปถึงช่องทางใน Facebook โปรแกรมไลน์ 
หรือประสบการณ์การท่องเท่ียวเสมือนจริงผ่านการอ่านประสบการณ์การท่องเท่ียวของเจา้ของ
กระทู้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ และการโฆษณาโปรโมชั่นผ่านทางออฟฟิเชียลไลน์ เม่ือเราได้รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวต่าง ๆ ผ่านทางส่ือออนไลน์จึงเป็นตวักระตุน้ให้เราเกิดพฤติกรรมการ
ตดัสินใจท่ีจะไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้ของ Hawkins and Mothersbaugh 
(2010) การรับรู้หมายถึงการกระบวนการท่ีเร่ิมตน้ จากการกระตุน้ จากประสาทสัมผสั ทั้ง 5 ไดแ้ก่
การมองเห็น ไดก้ล่ิน ไดย้ิน ไดล้ิ้มรส และสัมผสั จึงท าให้เกิดคนสนใจในส่ิงเร้าและจบลงดว้ยการ
ตีความหรือหาความหมายของส่ิงนั้น และการรับรู้ของเสรี วงศ์มณฑา (2542) การรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการท่ีมนุษยรั์บรู้ เป็นการตีความหมายต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรับสัมผสั เพื่อรวบรวมเป็นภาพใน
สมองให้มีความหมายเกิดข้ึน การรับรู้มาคู่กบัการสัมผสัแต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ีประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 ซ่ึงประกอบไปดว้ย หู ตา จมูก ล้ิน และกาย มีหนา้ท่ีรับสัมผสั และประสาทท่ี 6 คือ ความคิด
เม่ือน าไปผนวกกบัการสัมผสัจะกลายเป็นการรับรู้  

สอดคล้องกับนิยามของบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
หมายถึง การกระท าทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียวไม่วา่การกระท านั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็
ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม โดยการกระท านั้นอาจข้ึนอยู่กบั
สภาวะแวดล้อม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเขา้ใจของนักท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง รวมถึงสอดคล้องกับโมเดลของ 
Schmoll (1997, อา้งถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2555) เป็นโมเดลท่ีช่วยในการตดัสินใจการท่องเท่ียว 
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โดยเร่ิมตน้จากการท่ีมนุษยเ์ราเกิดส่ิงเร้าจากส่ือต่าง ๆ เขา้มาก่อนจนเกิดการกระตุน้กล่องด าหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ จนเกิดเป็นการตอบสนองซ้ือหรือการตัดสินใจในการท่องเท่ียว 
เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัในคร้ังน้ีการรับรู้ขอ้มูลทางส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศ 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กฤษณ์วรรณ วงมิศร์ (2553) การเปิดรับส่ือกบัการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจบัพบวา่มีการเปิดรับข่าวสาร
เพื่อการท่องเท่ียวต่างประเทศในระดบัปานกลางโดยผ่านช่องทางส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุดและมีการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวต่างประเทศมากท่ีสุดด้วย และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกิตติยา เด่นชยั (2557) พฤติกรรมการใชแ้ละการรับรู้ขอ้มูลผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว และสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
เมืองพทัยา ผลการวิจยั พบวา่ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกัผา่นส่ือสังคมออนไลน์มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวหรือเลือกสถานท่ีพกั พบวา่การไดรั้บรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียว
ท่ีเป็นภาพหรือวีดิโอเสมือนจริงรวมไปถึงการรับรู้ขอ้ดีและขอ้บกพร่องของสถานท่ีท่องเท่ียวหรือ
สถานท่ีพกัผา่นการรีววิโดยนกัท่องเท่ียวท่านอ่ืน ๆ มีผลต่อการตดัสินใจอยา่งยิง่ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ ความ
น่าเช่ือถือและพฤติกรรมการตดัสินใจการท่องเท่ียวต่างประเทศ” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการท าวจัิย 
1) ข้อมูลทางส่ือออนไลน์จะสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดย  Pantip  

เฟซบุก๊ และไลน์ เป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั ดงันั้นหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรมี
การเขา้มาดูแลในส่วนขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นส่ือออนไลน์วา่มีความเหมาะสม 

2) ควรมีเวบ็ไซต์ท่ีส่งเสริมการบรรยายการท่องเท่ียวต่างประเทศผ่านส่ือออนไลน์
ท่ีมีประสิทธิภาพและใหค้วามรายละเอียดความรู้แก่ผูท่ี้สนใจใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการตัดสินใจการท่องเท่ียว

ต่างประเทศของจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อมีการเปรียบเทียบผลการวจิยั 
2) ควรมีการใช้เคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลายในการศึกษาขอ้มูลในเชิงลึกโดยใช้

การสัมภาษณ์ควบคู่กบัการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อผลของการวิจยัจะไดมี้ความน่าเช่ือถือและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท คณะนิเทศสาสตร์ สถาบนั
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์ ความน่าเช่ือถือและพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ 

ท่านเคยค้นหาข้อมูลการท่องเทีย่วต่างประเทศผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์หรือไม่ 
 [   ] เคย           [   ] ไม่เคย (ปิดแบบสอบถาม) 

==================================================================== 

ตอนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงใน [ ] หนา้ขอ้ความ และ/ หรือ โปรดเติมค าหรือขอ้ความท่ี
ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 

[   ] 1)  ชาย     [   ] 2)  หญิง 
2. อาย ุ

 [   ] 1) 18–20 ปี      [   ] 2)  21–30 ปี 
 [   ] 3) 31–40 ปี     [   ] 4) 41–50 ปี 

3. สถานภาพการสมรส 
[   ] 1)  โสด     [   ] 2) สมรส 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
[   ] 1) มธัยมศึกษา/ปวช     [   ] 2) อนุปริญญา/ปวส 
[   ] 3) ปริญญาตรี     [   ] 4) ปริญญาโท 
[   ] ปริญญาเอก 
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5. อาชีพ 
[   ] 1) นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา    [   ] 2) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
[   ] 3) พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง   [   ] 4) คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
[   ] 5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ....................... 

6. รายไดต่้อเดือน 
[   ] 1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท    [   ] 2) 10,001–20,000 บาท 
[   ] 3) 20,001–30,000 บาท    [   ] 4) 30,001–40,000 บาท 
[   ] 5) 40,001–50,000 บาท    [   ] 6) สูงกวา่ 50,001 บาท 

 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้ตอบแบบสอบถามทีใ่ช้ข้อมูลการ
ท่องเทีย่วต่างประเทศผ่านทางเวบ็ไซต์ออนไลน์ 
ค าช้ีแจง: ท่านมีความคิดเห็นวา่รายการในขอ้ใดตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชข้อ้มูลการท่องเท่ียวต่างประเทศผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์โปรดเขียนเคร่ืองหมาย

✓ลงใน [ ] หนา้ขอ้ความ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 
2.1 ท่านไดท้  ากิจกรรมต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 
 

ที่ กจิกรรม มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 ชอบท างานศิลปะ,งานฝีมือ      
2 ชอบเดินเล่นในหา้งสรรพสินคา้      
3 ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม      
4 ชอบท าบุญ,ท าทาน      
5 ชอบกิจกรรมผาดโผน/Adventure      
6 ท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์      
7 ท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ      
8 ชอบอ่านหนงัสือ,นิตยสารต่างๆ      
9 ชอบดูหนงัฟังเพลง      

10 ชอบประวติัศาสตร์      
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ที่ กจิกรรม มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

(ประวติัศาสตร์ของสถานท่ีต่างๆ,
สถานท่ีโบราณ) 

 
2.2 ท่านใหค้วามสนใจกบัขอ้ความต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 
 

ที่ กจิกรรม มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 ฉนัชอบท่องเท่ียวกบัคนใน
ครอบครัว 

     

2 ฉนัชอบท่องเท่ียวกบัเพื่อน      
3 ฉนัชอบท่องเท่ียวคนเดียว      
4 ฉนัชอบทานอาหารแปลกใหม่ 

(ตามรอยร้านอาหารต่างประเทศ) 
     

5 ฉนัชอบท่ีพกัท่ีสวยงาม      
6 ฉนัสนใจธรรมชาติ      
7 ฉนัสนใจเทคโนโลยี      
8 ฉนัสนใจแฟชัน่      
9 ฉนัสนใจประวติัศาสตร์ของ

ประเทศนั้น ๆ 
     

10 ฉนัสนใจประวติัศาสตร์การเมือง
ของแต่ละประเทศ 
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2.3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัขอ้ความน้ี  
 

ที่ ความคิดเห็น มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 ความต่ืนเตน้และทา้ทายท าใหฉ้นั
มีความสุข 

     

2 แหล่งท่องเท่ียวถูกท าลายเพราะ
การขาดจิตส านึกของนกัท่องเท่ียว 

     

3 การไปท่องเท่ียวกบัครอบครัวท า
ใหฉ้นัมีความสุข 

     

4 การท่องเท่ียวต่างประเทศท าให้
ฉนัมีประสบการณ์ใหม่ 

     

5 การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างท า
ใหเ้ราไดเ้รียนรู้มากข้ึน 

     

6 การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้แฟชัน่ ท า
ใหดู้มีรสนิยม 

     

7 เทคโนโลยมีีความเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว 

     

8 การเดินทางท่องเท่ียวคนเดียว ท า
ใหเ้ราไดพ้บเจอเพื่อนใหม่ ๆ 

     

9 ฉนัเช่ือวา่เพื่อนมนุษยย์อ่ม
ช่วยเหลือกนัเสมอ 
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ตอนที่ 3 ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ออนไลน์ 
ค าช้ีแจง: ท่านมีความคิดเห็นว่ารายการในขอ้ใดตรงกบัความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์ในการคน้หา

ขอ้มูลการท่องเท่ียวต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงใน [ ] 
หนา้ขอ้ความ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
ท่านเห็นดว้ยกบัค าถามในตารางมากนอ้ยเพียงใด 
 

ที่ ความคิดเห็น มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 ขอ้มูลการท่องเท่ียวแสดงใหเ้ห็น
ถึงความรู้จริงเก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้น ๆ ของผูน้ าเสนอ
ขอ้มูล 

     

2 ขอ้มูลการท่องเท่ียวมีแหล่งอา้งอิง
และมีหลกัฐานในการสนบัสนุน 
เช่น ภาพถ่าย 

     

3 ขอ้มูลการท่องเท่ียวมีการน าเสนอ
ท่ีหลากหลาย เช่น มีการเสนอ
เกร็ดความรู้ในการเดินทาง 

     

4 มีการใชภ้าพประกอบ หรือวีดีโอ
คลิป ท าใหส้ามารถเขา้ใจเน้ือหา
ไดง่้ายมากข้ึน 

     

5 มีการน าเสนอเน้ือหาท่ีทนัสมยัต่อ
ช่วงเวลานั้น ๆ 

     

6 ขอ้มูลมีความละเอียดครบถว้น      
7 มีการจดัเรียบเรียงเน้ือหาแบบเป็น

หมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการ
คน้หาขอ้มูล เช่น ท่ีพกั ร้านอาหาร 

     

8 ขอ้มูลการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิด      
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ที่ ความคิดเห็น มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

ประโยชน์สูงสุดต่อนกัท่องเท่ียว 
9 มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีไม่มีอคติ      
10 โดยรวมแลว้ขอ้มูลดา้นการ

ท่องเท่ียวมีแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ 

     

 

ตอนที่ 4 การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจท่องเทีย่วต่างประเทศ 
ค าช้ีแจง: ท่านมีความคิดเห็นวา่รายการในขอ้ใดตรงกบัการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศโปรดเขียนเคร่ืองหมาย✓ลงใน [ ] 
หนา้ขอ้ความ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 

ที่ ความคิดเห็น มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวจาก
ทางกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ 
(เฟซบุก๊ ไลน์) 

     

2 คลิปวดีีโอทางการท่องเท่ียว
ต่างประเทศผา่นทางสังคม
ออนไลน์ (ยทููป) 

     

3 การแชร์โปรโมชัน่จากทางกลุ่ม
เพื่อนในสังคมออนไลน์ (เฟซบุก๊ 
ไลน์ อินสตาแกรม) 

     

4 ประสบการณ์การท่องเท่ียว
ต่างประเทศเสมือนจริงผา่นการ
อ่านประสบการณ์การท่องเท่ียว
ของเจา้ของกระทูผ้า่นทางส่ือ
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ที่ ความคิดเห็น มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

ออนไลน์  
5 ขอ้มูลการท่องเท่ียวใหม่ๆผา่นทาง

เวบ็ไซตอ์งคก์ารส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวต่าง ๆ 

     

6 หอ้งแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(Pantip) 

     

7 การโฆษณาโปรโมชัน่ผา่นทาง 
ออฟฟิเชียล ไลน์ (H.I.S การบิน
ไทย) 

     

8 การตอบค าถาม(FAQ)      
9 ขอ้มูลการท่องเท่ียวบนเวบ็ไซต์

ต่าง ๆ 
     

10 โฆษณาออนไลน์ เช่น ป้าย
Banners ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียว 

     

 

ตอนที่  5 พฤติกรรมผู้ใช้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

1. ความถ่ีในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 
[   ] 1-2 คร้ัง/สัปดาห์    [   ] 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 
[   ] 5-6 คร้ัง/สัปดาห์    [   ] ทุกวนั 

2. ท่านใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผา่นทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์นานเท่าไหร่ 
[   ] นอ้ยกวา่ 30 นาที    [   ] 30นาที/คร้ัง -1 ชัว่โมง/คร้ัง 
[   ] 2 ชัว่โมง/คร้ัง    [   ] 3 ชัว่โมง/คร้ัง 
[   ] มากกวา่ 3 ชัว่โมง/คร้ัง 
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3. ท่านใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์เพื่อการใดในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 
[   ] ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว   [   ] ท่ีพกั/โรงแรม 
[   ] การเดินทาง/ยานพาหนะ   [   ] ร้านอาหาร/ภตัตาคาร 
[   ] โปรโมชัน่การลดราคา (ตัว๋เคร่ืองบิน,ท่ีพกั) [   ] อ่ืนๆ............................. 

4. ท่านมีการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวอยา่งไร 
[   ] คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว แมว้า่จะยงัไม่มีแผนการท่องเท่ียว 

 [   ] คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวต่อเม่ือมีแผนการท่องเท่ียวแลว้ 
5. ระยะเวลาในการวางแผนการท่องเท่ียวต่างประเทศในแต่ละคร้ัง 

[   ] 2-3  วนั     [   ] 1 สัปดาห์ 
[   ] 2-3 สัปดาห์     [   ] 1 เดือน 
[   ] 2-3 เดือน     [   ] 4-6 เดือน 
[   ] 1 ปีข้ึนไป 

6. โดยส่วนใหญ่ท่านเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศกบัใคร 
[   ] ครอบครัว     [   ] เพื่อน 
[   ] คู่รัก      [   ] คนเดียว 

7. ระยะเวลาท่องเท่ียวโดยประมาณ 
[   ] 2-3 วนั     [   ] 1 สัปดาห์ 
[   ] 2-3 สัปดาห์     [   ] 1 เดือน 
[   ] มากกวา่ 1 เดือน 

8. ความบ่อยคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศต่อปี 
[   ] 1-2 คร้ัง/ปี     [   ] 5-6 คร้ัง/ปี 
[   ] 3-4 คร้ัง/ปี      [   ] มากกวา่ 6 คร้ัง/ปี 

9. เวบ็ไซตอ์อนไลน์ท่ีท่านมกัจะเขา้ไปคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว 
[   ] Pantip (Blueplanet)    [   ] Blog (ผูรี้ววิการท่องเท่ียวโดยตรง) 
[   ] Facebook     [   ] YouTube 
[   ] ชิลไปไหน     [   ] Google 
[   ] อ่ืนๆ 
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10. ข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์เกีย่วกับการท่องเทีย่วประเภทใดที่ท่านสนใจในการสืบค้น  
 

ที่ ข้อมูลทีส่นใจ มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 สถานท่ีตั้งของท่ีพกั       
2 การคมนาคม (รถไฟ เคร่ืองบิน 

เรือ เป็นตน้) 
     

3 ราคาท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน      
4 งานเทศกาล วฒันธรรมต่าง ๆ      
5 สถานท่ีท่องเท่ียว      
6 กิจกรรมผาดโผน      
7 อาหารข้ึนช่ือในแต่ละประเทศ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข  
 

ภาพตวัอย่างข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศทางส่ือออนไลน์ในปัจจุบัน 
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