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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) รูปแบบการด าเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  
และพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนักท่องเท่ียวชาวไทย  2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
3) ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย  และ  4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุ   

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวตลาดน ้ า
อมัพวาและตลาดน ้ าขวญัเรียม อายุ 20 – 45 ปี จ  านวน 400 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัใช้การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
เพื่อจดักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต  และใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวจิยั  พบวา่ 

1) รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
ภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  และ  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วน
ใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ต  และเหตุผลท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวนั้นเพื่อตอ้งการ
พกัผอ่น 



(4) 
 

 

2) รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่
ธรรมะ  และ  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดรับ
ข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

3) รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  และ  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพา
เพลิน  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 

4) การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดย้อนยุคจากส่ือมวลชนและส่ือใหม่   มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 



 

 

ABSTRACT 
 
Title of Thesis Lifestyle, Media Exposure and Traveling Behavior on Retro Market of 
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The purposes of this research were to study 1) Thai tourist based on their lifestyles, 
media exposure and traveling behavior on retro market. 2) The relationships among lifestyles and 
media exposure on retro market of thai tourist. 3) The relationships among lifestyles and traveling 
behavior on retro market of thai tourist. 4) The relationships among media exposure and traveling 
behavior on retro market of thai tourist.  

The sample of this research consisted of thai tourist who traveled in Amphawa 
floatingmarket  and Kwan-Riam floatingmarket aged 20 – 45 years old. Questionnaires were used 
to collect survey data from 400 thai tourist. Data analysis in the research utilized Factor Analysis 
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The results were as follows 
1) Lifestyle of thai tourist were segmented into 3 groups; happiness lifestyle, religious 

devoting lifestyle and trendy lifestyle. Almost thai tourist were media exposured from internet 
and traveled for relax. 

2) Happiness lifestyle, religious devoting lifestyle and trendy lifestyle had positive 
correlations with media exposure on retro market at significant level of 0.001. 

3) Happiness lifestyle and trendy lifestyle had positive correlations with traveling 
behavior on retro market at significant level of 0.001. 

4) Media exposure from mass media and new media had positive correlation with 
traveling behavior on retro market at significant level of 0.05. 
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บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั  ท าให้คนใชชี้วิตอยา่งเร่งรีบและแข่งขนักบัเวลา  
นอกจากส่ิงเหล่าน้ีแลว้ยงัมีภาวะกดดนัท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของแต่ละคน  ท่ีมีความซบัซ้อนและไม่
เหมือนกนั  ส่งผลให้ทุกวนัน้ีมนุษยมี์ความเครียดและเหน่ือยลา้จากการท างาน  เบ่ือหน่ายกิจวตัรท่ี
ตอ้งท าซ ้ าซากในแต่ละวนั  ดงันั้นในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์หรือเทศกาลส าคญั  หลายคนจึงเลือกท า
กิจกรรมเพื่อผอ่นคลาย  โดยการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อาจจะเป็นสถานท่ีท่ี
อยู่ภายในจงัหวดัหรือต่างจงัหวดัก็ได้  ทั้ งน้ีมนุษย์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ปัจจัย 4 ท่ีใช้ในการ
ด ารงชีวิตเท่านั้น  แต่มนุษยย์งัตอ้งการความสุขทางจิตใจด้วย ได้แก่ การได้รับความสนุกสนาน  
ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจ  ความสุขจากการไดท้  ากิจกรรมท่ีชอบ  และการไดพ้กัผ่อนในท่ี
สบายๆ  ส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนอาหารท่ีหล่อเล้ียงสมองและจิตใจ 

จุดขายของการท่องเท่ียวคือ “ความสุข”  เพราะไม่วา่แหล่งท่องเท่ียวนั้นจะเป็นอยา่งไรหรือ
เป็นการท่องเท่ียวประเภทไหน  ส่ิงท่ีเราตอ้งการจากการไปเท่ียวคือการไดรั้บความสุขตอบแทน  จึง
ไม่น่าแปลกใจท่ีสินคา้ทางการท่องเท่ียวจะมีราคาสูง  แต่นกัท่องเท่ียวยงัคงยอมจ่ายเพื่อให้ไดกิ้น
อาหารท่ีชอบ  ไดห้ลบัสบายในท่ีพกัดีๆ  ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะ  บางคนมีความสุขจากการไดพ้กัผอ่น  
บางคนมีความสุขจากการได้กินอ่ิม  ในขณะท่ีบางคนมีความสุขกับการเดินซ้ือของใน
หา้งสรรพสินคา้  และบางคนมีความสุขจากการไดเ้รียนรู้ส่ิงแปลกใหม่  

นอกจากประโยชน์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวจะมีต่อบุคคลแลว้  ยงัมีประโยชน์อย่างมากต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย  กล่าวคือ  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจและด้านการพฒันาประเทศ  เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็น
แหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศ  และเป็นอุตสาหกรรมท่ีกระตุน้ให้เกินการจา้งงาน  การลงทุน  
และกระจายรายไดไ้ปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ  ท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่กระจุกตวั
เฉพาะในเขต 
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เมืองใหญ่เท่านั้น  สามารถกระจายความเจริญไปสู่พื้นท่ีต่างๆ  ความเจริญท่ีเกิดข้ึนน้ีส่งผล
ใหมี้การสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  ทั้งน้ีนอกจากการ
เดินทางของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติแล้ว  การเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ภายในประเทศ  ก็มีส่วนส่งเสริมธุรกิจและการท่องเท่ียวของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  
เน่ืองจากสามารถลดการไหลออกของเงินตราไปยงัต่างประเทศ  อีกทั้งยงัสร้างจิตส านึกของคนใน
ชาติใหเ้กิดความภูมิใจในความเป็นไทย  และสร้างจิตส านึกหวงแหนทรัพยากรท่ีประเทศไทยมีนั้น  
ให้ถูกท าลายน้อยท่ีสุด  นอกจากเหตุผลทางธุรกิจแลว้  การท่องเท่ียวยงัส่งผลทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรมอีกดว้ย  คือ  ช่วยสนบัสนุนฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ ให้คงอยู่
สืบไป 

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530  ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยประชาสัมพนัธ์ “ปีท่องเท่ียว” แก่นานาชาติ  
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยมีจ านวนสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในยุคน้ีถือเป็น
ยุคทองของการท่องเท่ียว  ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  จากความส าเร็จน้ีส่งผลให้
คนไทยมีความตอ้งการท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน  (ใจพร  เศรษฐาภิวติักุล, 2544) 

จากแผนการด าเนินงานและการวางแผนการตลาดปี 2557  ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย  พบวา่  มีแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว  โดยเนน้เอกลกัษณ์ความเป็นไทยเป็นจุดขาย
แก่นกัท่องเท่ียว  ซ่ึงสร้างความแตกต่างใหป้ระเทศไทยต่างจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย  ส่งเสริม
การตลาดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทยควบคู่กนั  นอกจากน้ียงัส่งเสริมและ
สนบัสนุนการสร้างสรรค์สินคา้การท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของไทยให้เกิดมูลค่า (Value Oriented) 
ในสินค้าและบริการท่ีสามารถเขา้ถึงจิตใจและสร้างประสบการณ์ร่วมแก่นักท่องเท่ียวได้อย่าง
แทจ้ริง  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 

เม่ือพิจารณาจากแผนการด าเนินงานและตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแลว้  เห็น
ได้ชัดว่านอกจากทรัพยากรทางธรรมชาติจะเป็นท่ีต้องการและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศแล้ว  
ว ัฒนธรรม ประเพณี วิ ถี ชีวิตของคน  และเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ย ังมีความส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวดว้ย  อีกทั้งยงัสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง  ซ่ึงเป็นประเทศในกลุ่มเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตด้้วย  เห็นได้ชัดว่าความตอ้งการของนักท่องเท่ียวนั้นเปล่ียนไปจากอดีต  คือ  
นอกจากจะพกัผอ่นแลว้  ยงัตอ้งการเรียนรู้เอกลกัษณ์  วฒันธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตของคนใน
สังคมนั้นๆ ด้วย  จึงก่อให้เกิดกระแสการท่องเท่ียวแบบใหม่ในประเทศไทย  นั้ นก็คือ “การ
ท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ” 

ส าหรับการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคนั้น  เป็นการผสมกนัระหวา่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
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ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ  โดย
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ภายใตก้าร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งดีและมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน  ส่วนการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism)  เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม  หรือชมงาน
ประเพณีต่างๆ ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ จดัข้ึน  เพื่อไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน  พร้อมทั้งได้
ศึกษาความเช่ือ  ความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม  มีประสบการณ์เพิ่มข้ึน  มีจิตส านึก
ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืน  (บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 2555)  ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวแบบยอ้นยุคนั้นส่วนใหญ่แลว้  จะมีบรรยากาศแบบตลาดเก่า  จ  าลองการคา้สินคา้ของคน
ในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงสินคา้นั้นอาจเป็นสิงหาท่ีหาไดเ้ฉพาะถ่ินหรืออาจจะผลิตจากวสัดุในทอ้งถ่ิน  โดย
สถานท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะ  เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความตระหนกัรู้คุณค่า
จากการไดไ้ปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีแห่งนั้น 

ในขณะเดียวกนั  เร่ิมเกิดกระแสความโหยหาอดีต  ท าให้เกิดกระแสการท่องเท่ียว  เกิดการ
โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เพื่อให้เห็นความส าคญัและคุณค่าของการท่องเท่ียวประเภทน้ี  โดยการ
เช่ือมโยงเร่ืองราวความเป็นมาของสถานท่ีเหล่านั้นกบับุคคลส าคญัในอดีต  หรือสถานท่ีนั้นๆ มี
ประวติัความเป็นมา  เกิดกระแสท าใหผู้ค้นในเมืองตอ้งหลบหนีความวุน่วายในเมืองใหญ่ไปสู่ความ
เป็นชนบทและร าลึกถึงอดีตท่ีแสนสวยงาม  

จากกระแสนิยมน้ีเองท่ีท าใหรั้ฐบาลเห็นแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  กระตุน้แหล่งท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุให้มีศกัยภาพ  และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้ อีกทั้งยงัส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนื  และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป
ของคนในปัจจุบนั  และใช้ประโยชน์จากการพฒันาของเทคโนโลยีให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
เน่ืองจากในปัจจุบนั  นกัท่องเท่ียวเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากหลายช่องทาง  และเลือกรับผา่นส่ือท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของตนเอง 

ปัจจุบนัเป็นยคุแห่งการไหลของขอ้มูลข่าวสาร  ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีมากข้ึนและหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงแต่ละบุคคลนั้นมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่เหมือนกนั
ข้ึนอยู่กับความสนใจส่วนบุคคล  ข่าวสารประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมและได้รับความสนใจจาก
ผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองคือ  ข่าวสารด้านการท่องเท่ียว  ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว 
กิจกรรมการท่องเท่ียว การเดินทางไปท่องเท่ียว  หรือแมก้ระทัง่สินคา้ท่ีเป็นของฝากของท่ีระลึกจาก
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้น  ลว้นเขา้มามีบทบาทต่อชีวติประจ าวนัของคนในสังคมมากข้ึน  นอกจากน้ีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคญัท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนท่ีจะตอ้งพฒันา



4 
 

และขบัเคล่ือนไปอยา่งเร่งรีบ  ท าให้รูปแบบการท่องเท่ียวศึกษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  
หรือแมก้ระทัง่รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีโหยหาอดีตมากข้ึน  ก็ยงัไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว
เป็นอยา่งมาก 

การรับรู้ข่าวสารของนักท่องเท่ียวนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน  ข้ึนอยู่กับความถนัดและ
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล  ซ่ึงนกัท่องเท่ียวเองสามารถเลือกรับข่าวสารผา่น
ทางช่องทางต่างๆ ท่ีมีอย่างหลากหลายท่ีท าหน้าท่ีเผยแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและตรง
ตามความตอ้งการใหก้บันกัท่องเท่ียว  โดยส่ือต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียว
ทั้งส้ินเพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ขอ้มูลในขั้นตอนการตดัสินใจเลือกท่ีจะท่องเท่ียวและยงัอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวหรือท่ีเรามกัจะเรียกวา่ “คู่มือท่องเท่ียว”  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมในการท่องเท่ียวซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมายของส่ือประชาสัมพนัธ์นั้นๆ ว่าเกิดประสิทธิผล
หลงัจากการรับรู้ข่าวสาร 

จากการพฒันาของเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กท่ีทุก
เวลา  ส่งผลใหก้ารส่ือสารนั้นก็ตอ้งมีววิฒันาการปรับเปล่ียนไปตามสภาพสังคมและพฤติกรรมของ
คนท่ีเปล่ียนไป  การส่ือสารท่ีมีอยู่เดิมนั้นจึงตอ้งพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขให้มีหลากหลายรูปแบบ  
เพื่อตอบสนองและใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิในสังคมแตกต่างกนั    ถึงแมว้า่
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านั้นอาจไม่ต่างกนั  แต่อาจจะให้ประสิทธิผลท่ีต่างกนัข้ึนอยูก่บัรูปแบบ
การส่ือสารเหล่านั้นเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวมีการปรับตวัมากข้ึน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของคนท่ีเปล่ียนไป  และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีมากข้ึน  เพื่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย  จะเห็น
ไดจ้ากสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละท่ีนั้นมีเวบ็ไซต์เป็นของตวัเอง  เพื่อส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  ขอ้มูลการเดินทาง  ขอ้มูลท่ีพกั  ขอ้มูลกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้นกัท่องเท่ียวสามารถท าได ้ นอกจากน้ียงัเลือกใช้ส่ืออ่ืนๆ ควบคู่กนั เช่น มีการประชาสัมพนัธ์
ผ่านรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นรายการท่องเท่ียว  การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในคู่มือการท่องเท่ียว  
เห็นไดช้ดัวา่มีการเลือกใชท้ั้งส่ือใหม่และส่ือเก่าควบคู่กนั 

ตลาดน ้ าอมัพวามีความส าคญัมาตั้งแต่ในอดีต  โดยเมืองอมัพวาถือว่าเป็นศูนยก์ลางการ
คมนาคมทางน ้ าท่ีส าคญัของจงัหวดัสมุทรสงคราม  มีตลาดน ้ าขนาดใหญ่และชุมชนริมน ้ าท่ีเป็น
ศูนยก์ลางด้านพาณิชยกรรม  แต่ผลกระทบของการพฒันาการคมนาคมทางบก ท าให้ความเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าของอมัพวาตอ้งสูญเสียไป  ตลาดน ้ าค่อยๆลดความส าคญัและสูญหายไปใน
ท่ีสุด  และเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2547  ทางเทศบาลต าบลอมัพวาโดยความร่วมมือร่วมใจของ
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ประชาชนในท้องถ่ิน  ได้ฟ้ืนฟูตลาดน ้ าอมัพวาข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง  เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนริมน ้า  ซ่ึงในปัจจุบนัจะหาดูตลาดน ้าแท้ๆ  ไดย้ากใหสื้บทอดตลอดไป 

นอกจากน้ีตลาดน ้าอมัพวายงัมีการกล่าวถึงในบทกว ี“กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน” ในพระ
ราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั   เน่ืองจากอมัพวาเป็นเมืองประสูติของ
รัชกาลท่ี 2  รวมทั้งเป็นเมืองราชนิกุล  คือ  เป็นท่ีประสูติของพระบรมราชินีรัชกาลท่ี 1 และ 2  
รวมถึงการเสด็จประพาสตน้ยงัคลองอมัพวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัถึง 2 คร้ัง  
ดงันั้นอมัพวาจึงเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางน ้ าท่ีส าคญัในอดีต  ท าให้มีตลาดน ้ าขนาดใหญ่และ
มีชุมชนริมน ้าท่ีเป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้  ถึงแมว้า่การพฒันาการคมนาคมทางบกในภายหลงัจะท า
ให้ตลาดน ้ าค่อยๆ ถูกลดความส าคญัลงไป แต่ทว่าร่องรอยความเจริญของชุมชนริมคลองอมัพวา
แห่งน้ี ก็ยงัคงปรากฏให้เห็นในงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้งบา้นไม ้เรือนไทย ห้องแถวไม ้เรือนแพ 
ฯลฯ ซ่ึงมีอายุไม่ต ่ากว่า 50-100 ปี  และด้วยความร่วมมือร่วมใจของผูค้นในชุมชนท้องถ่ิน  ท่ี
ต้องการจะอนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน ้ าเอาไว ้ จึงท าให้ตลาดน ้ าอัมพวาได้กลับมามี
ชีวิตชีวาอีกคร้ัง  และเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวยอ้นยุคแห่งน้ีอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั  จึงท า
ใหไ้ดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวในเวลา (แม่กลองทูเดย,์ 2554; เดอะ ทริป แพคเกอร์, 2556) 

ตลาดน ้าขวญัเรียมเป็นตลาดน ้าท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  คือหน่ึงในตลาดน ้ าแห่งใหม่ท่ีผุด
ข้ึนเพื่อยอ้นรอยวฒันธรรมและวิถีชีวิตของผูค้นริมคลองแสน  โดยตลาดน ้ าขวญัเรียมแห่งน้ี  ถูก
สร้างข้ึนจากแนวคิดท่ีอยากจะจ าลองชีวิตของชาวน ้ า  เพื่อให้เป็นท่ีระลึกแก่คนรุ่นหลงัให้ไดเ้รียนรู้
ถึงวิถีชีวิตริมน ้ า  ทั้งภาพพระท่ีออกบิณฑบาตรทางเรือ  การทอดผา้ป่าทางน ้ า  โดยเฉพาะความ
เป็นมาอนัยาวนานของคลองแสนแสบท่ีอยูคู่่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์  อีกทั้ง
ยงัเป็นตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะเร่ือง “แผลเก่า” 1 ใน 360 ภาพยนตร์คลาสสิคของโลก  ท่ีมีตวั
เอกคือ ขวญั กบั เรียม โศกนาฏกรรมของความรักท่ีทุกคนจดจ าไดดี้ (วารุณี  สิทธิรังสรรค,์ 2555) 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษานกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุ คือ ตลาดน ้าอมัพวาและตลาดน ้าขวญัเรียมนั้น  มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอยา่งไร  และ
มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุผา่นส่ือใดบา้ง  ตลอดจนประสิทธิผลของ
ส่ือว่าส่ือใดท่ีสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงนักท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุด  ซ่ึงจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1)  เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติ การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการเปิดรับข่าวสารการ
ท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

4)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

1.3  ปัญหำน ำวจิัย 
 

1)  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีรูปแบบการด าเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุเป็นอยา่งไร 

2)  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือไม่ อยา่งไร 

3)  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือไม่ อยา่งไร 

4)  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือไม่ อยา่งไร 
 

1.4  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

ขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทย  มีอายุตั้งแต่ 20 - 45 ปี  ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง  เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีมีการเปิดรับส่ือมาก  มีความพร้อมทางดา้นการเงิน  และสามารถ
สามารถตดัสินใจท่องเท่ียวด้วยตวัเองได้อย่างอิสระ  เก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวท่ีเดือนทางมา
ท่องเท่ียวตลาดน ้ าขวญัเรียม  และตลาดน ้ าอมัพวา  สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 2 แห่งน้ี  เพราะ
อยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร  เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว  และมีการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวผ่านส่ือดัง่
เดิมและส่ือใหม่ 
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1.5  นิยำมศัพท์ 
 

1)  ตลาดยอ้นยคุ  หมายถึง  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจ าลองวถีิชีวติของคนและการคา้ขายในอดีต  
ในท่ีน้ีหมายรวมถึงสถานท่ีท่ีมีอยุ่เดิมและถูกสร้างข้ึนใหม่  มีการขายสินคา้ของคนในชุมชนและ
อาหารพื้นถ่ินหรืออาหารโบราณ  มีบรรยากาศตกแต่งร้านแบบยอ้นยุค  มีส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือนใน
อดีต  มีกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ ถ่ายภาพยอ้นยคุ ฟังเพลงท่ีโด่งดงัในอดีต 

2)  นกัท่องเท่ียวชาวไทย  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคนไทย  มีอายุระหวา่ง 20 – 45 ปี  
เดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  และไม่ได ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจจากการเดินทาง 

3)  รูปแบบการด าเนินชีวติ  หมายถึง  ลกัษณะการใชชี้วติของแต่ละบุคคลโดยประกอบดว้ย
ตวัแปรกิจกรรม ตวัแปรความสนใจ และตวัแปรความคิดเห็น  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
นั้น 

4)  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  หมายถึง  ความบ่อยคร้ังการเลือกช่องทาง
ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ  และเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัตลาดยอ้นยคุจากส่ือมวลชน  
ส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือบุคคล  และส่ือใหม่ 

5)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  หมายถึง  การกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกในการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวแบบยอ้นยุค  ซ่ึงวดัจากความบ่อยคร้ังในการ
เดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักการตลาด  ในการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารให้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย  และเลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2)  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นกัธุรกิจท่ีสนใจดา้นการท่องเท่ียวแบบยอ้นยคุในการก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาด  และวางแผนการตลาด 



 
 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนักท่องเท่ียวชาวไทย” ได้อาศยัหลักแนวคิดและทฤษฎี  เพื่อใช้เป็น
แนวทางและกรอบในการศึกษาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสาร 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
2.5  แนวคิดการส่ือสารการตลาดท่องเท่ียวและการตลาดแบบยอ้นยคุ 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรมการส่ือสาร  
 

2.1.1  ส่ือ (Media)  
ถือเป็นช่องทางส่ือสารท่ีน าเสนอเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวไปสู่รับสาร

หรือผูบ้ริโภคผูบ้ริโภค  จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  ส่งผลให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการส่งสารน าเอาขอ้ดีของเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้  น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ
รูปแบบการส่ือสารท่ีพฒันาให้ดีข้ึน  นบัจากอดีตรูปแบบการส่ือสารไม่เคยหยุดน่ิงมีการพฒันาอยู่
เสมอ  นบัจากในอดีตจะใชค้นซ่ึงถือวา่เป็นส่ือบุคคล  จึงเปล่ียนแปลงมาใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ หลงัจากนั้น
ก็เปล่ียนมาสู่ส่ือวิทยุและโทรทศัน์  ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตพฒันาข้ึนเพื่อการติดต่อส่ือสารเพิ่มข้ึน  
ดงันั้น  McQuail (2000, 127-128)  จึงสามารถแบ่งการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถ
แบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท  ตามลกัษณะของการใชส่ื้อเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์   คือ  ส่ือ
แบบดั้งเดิมและส่ือใหม่  
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1)  ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media)  หมายถึง  ส่ือท่ีผูส่้งสารท าหน้าท่ีส่งสารไปยงั
ผูรั้บสารไดท้างเดียว  ผูรั้บสารไม่สามารถติดต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส่้งสารได ้ สามารถแบ่งยอ่ยได ้

(1)  ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารเพียงอย่างเดียว  หมายถึง  ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสาร
ตวัหนงัสือหรือเสียงหรือภาพไปเพียงอยา่งเดียว  ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือโทรเลข  และส่ือวทิย ุ

(2)  ส่ือท่ีท าหนา้ท่ีส่งสารสองอยา่ง คือส่งทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกนั  ไดแ้ก่  
ส่ือโทรทศัน์  ส่ือภาพยนตร์ 

2)  ส่ือใหม่ (New Media)  หมายถึง  ส่ือท่ีเอ้ือให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารท าหนา้ท่ีส่ง
สารและรับสารได้พร้อมกัน  เป็นการส่ือสารสองทางและส่ือยงัท าหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่าง
รวมกนั  คือ  ภาพ เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั  โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยขีองส่ือดั้งเดิมผนวก
กบัความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพนัธ์  ท าให้ส่ือสามารถส่ือสารไดส้องทางผา่น
ทางระบบเครือข่ายและมีศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia)  ปัจจุบนัส่ือใหม่พฒันาข้ึน
หลากหลาย  ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมกนัมากคือ  ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือโทรศพัทมื์อถือ  นอกจากน้ีใน
อนาคตส่ือใหม่พฒันายิ่งข้ึน  โดยการน าเอาส่ือดัง่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือโทรทศัน์มาผนวกรวม
กบัส่ืออินเทอร์เน็ตเรียกวา่  ส่ือโทรทศัน์แบบปฏิสัมพนัธ์  ท่ีท าหนา้ท่ีส่งสารหลายอยา่งเช่นกนั  คือ  
ภาพ  เสียง  และขอ้ความ  ดงันั้น  เม่ือผูบ้ริโภคดูรายการโทรทศัน์แบบเฉพาะบุคคล  จะสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตพร้อมกนั 

ในอดีตท่ีผ่านมาส่ือดั้งเดิมอย่างโทรทศัน์และหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือหลกัท่ีใช้ในการ
ส่ือสาร  โดยมีวิทยุและส่ือนอกบา้นอ่ืนๆ เป็นส่ือเสริมเพื่อลดช่องวา่งท่ีโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ์
เขา้ไม่ถึง  แมอิ้นเทอร์เน็ตจะเกิดข้ึนตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 90  แต่สปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ยงัคง
เป็นส่ือหลกัท่ีองคก์รธุรกิจต่างๆ เลือกใชเ้พื่อท่ีจะส่ือสารขอ้ความต่างๆ ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  
อยา่งไรก็ตามในระยะเวลาไม่นานท่ีเทคโนโลยีดิจิตอลไดส้ร้างสรรคช่์องทางการส่ือสารใหม่ๆ ข้ึน
อีกมากมาย  ส่ือบางประเภทถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค
เป้าหมายให้ใกลชิ้ดยิ่งข้ึน  จนท าให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ไดใ้ห้ความสนใจส่ือรูปแบบใหม่  ท่ีแทรก
ซึมและทะลุทะลวงถึงตวัผูบ้ริโภคมากข้ึน  สาเหตุเพราะมีขอ้มูลและหลกัฐานมากข้ึนท่ีแสดงให้เห็น
วา่ช่องทางการส่ือสารแบบเดิมมีประสิทธิภาพนอ้ยลง (Wertime and Fenwick, 2551) 
 

2.1.2  นวตักรรมการส่ือสาร 
บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2542: 11-16)  ให้ความหมายของค าว่า นวตักรรม (Innovation)  

หมายถึง  การน าส่ิงใหม่ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการท่ีท าอยู่เดิมเพื่อให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน  
หลกัการพิจารณาวา่ส่ิงใดเป็นนวตักรรม มี 4 ประการ  คือ 
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1)  จะตอ้งเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
2)  มีการน าวิธีการจดัระบบมาใช ้ โดยพิจารณาองคป์ระกอบทั้งส่วนขอ้มูลท่ีใช้เขา้

ไปในกระบวนการและผลลพัธ์ใหเ้หมาะสมก่อนท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง 
3)  มีการพิสูจน์ด้วยการวิจยัหรืออยู่ในระหว่างการวิจยัว่า  จะช่วยแก้ปัญหาและ

ด าเนินงานบางอยา่งใหมี้ประสิทธิภาพ 
4)  ยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงในระบบงานปัจจุบนั  หากกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบงาน

ท่ีด าเนินอยูใ่นขณะน้ีไม่จดัวา่เป็นนวตักรรม  ไม่วา่วงการใดหรือกิจการใดๆ ก็ตาม  เม่ือน าเอาความ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ เขา้มาใช้ปรับปรุงงานให้ดีข้ึนกว่าเดิม  หรือมุ่งท่ีจะให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  ก็เรียกได้ว่าเป็นนวตักรรมของวงการนั้นๆ  นอกจากน้ี  นิพนธ์  ศุขปรีดี (2519: 6)  ให้
ความหมายของ  นวกรรมหรือนวตักรรมทางการส่ือสารไวว้่า  เป็นการแสวงหาความคิดและการ
กระท าใหม่ท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาทางการส่ือสาร 
 ดงันั้นสามารถน ามาสรุปความหมายได้ว่า  นวตักรรมการส่ือสาร  หมายถึง  การคิดคน้
รูปแบบการส่ือสารใหม่ๆ  วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มศกัยภาพของการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ  อาจ
เป็นส่ิงท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่หรือปรับปรุงจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมให้ดียิ่งข้ึน  ทั้งน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของความคิด  
การกระท าส่ิงประดิษฐก์็ได ้
  

2.1.3  นิยามของส่ือใหม่ 
Rogers (1995)  ไดนิ้ยามส่ือใหม่ (New Media)  วา่เป็นเทคโนโลยีหรือส่ือท่ีอ านวยความ

สะดวกให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  บนฐานของคนจ านวนมากไปสู่คนจ านวนมาก 
(Many-to Many Basic)  ผ่านระบบการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นศูนยก์ลาง  ใกล้เคียงกับ  
Kawamoto (1997)  ให้นิยามวา่  ส่ือใหม่ (New Media)  หมายถึง  ระบบการส่ือสารหรือระบบท่ีมี
การเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดบัโลก  เป็นส่ือท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายๆ ปัจจยั  
ได้แก่  เทคโนโลยี  ระบบเครือข่าย  ภาคอุตสาหกรรม  ปัจเจกชน  รวมทั้งชุมชนในเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

ธีรภทัร  วรรณฤมล (2550)  ใหค้วามหมายของส่ือใหม่วา่  คือรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร 
(Communication) ทั้ งของบุคคลและส่ือท่ีถูกแปลง (Transform)  โดยการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์ เพื่อใหเ้กิดระบบการสะทอ้นกลบั (Interactive) หรือการด าเนินการ (Transact) 

Dewdney and Ride (2006)  อธิบายว่าส่ือรูปแบบใหม่ (New Media)  หมายถึง  ส่ือท่ีเกิด
จากแนวคิดวฒันธรรมร่วมสมยั (Contemporary Culture Concept) และบริบท (Context) ของการน า
ส่ือมาใช ้ ฉะนั้นส่ือรูปแบบใหม่ก็จะกลายเป็นส่ือเก่า (Old Media)  เม่ือมีส่ือใหม่ท่ีส าคญัยิ่งกวา่เขา้
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มาแทนท่ีและสร้างความเปล่ียนแปลงปรากฎต่อสายตามนุษย์อย่างชัดเจน  แต่ถ้าเป็นส่ือท่ีมี
พฒันาการข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยสีมยัใหม่จะเรียกวา่ ส่ือดิจิทลั (Digital Media) 

ถึงแมว้่าค าจ  ากดัความของส่ือใหม่จะมีมากมาย  ใจความหลกัของส่ือใหม่จะมุ่งเน้นใน 2 
ส่วน  กล่าวคือ   

1)  การแพร่กระจายของข่าวสาร  ส่ือใหม่มีจุดเด่นในการแพร่กระจายข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว  จากผูส่้งสารหน่ึงคนอาจขยายไปถึงผูรั้บสารทัว่โลก  ท าให้โลกของเรากลายเป็น
หมู่บา้นโลก (Global Village)  ท่ีใครท าอะไรก็สามารถรู้กนัไปไดห้มดทัว่ทั้งหมู่บา้นและยากท่ีจะ
สกดักั้น 

2)  ลกัษณะของข่าวสารขอ้มูล (Information, Content)  ท่ีสามารถใช้งานร่วมกนั 
(Share) ไดร้ะหวา่งผูเ้ผยแพร่ (Publisher, Broadcaster) และผูใ้ชข้อ้มูล  เช่น  การส่งคลิปวิดีโอไปบน
เวบ็ไซต์ท่ีให้บริการประเภท Upload และ Download  เช่น  youtube.com  ผูท่ี้เขา้ไปชมสามารถ
ดาวน์โหลด (Download) คลิปวดีิโอเพื่อน าไปตดัต่อเพิ่มเติมไดอี้ก  ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเป็นผูผ้ลิต
ได ้(Producer) 

ดงันั้นในการศึกษาเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรม 
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนักท่องเท่ียวชาวไทย”  ผูว้ิจยัจึงเน้นท าการศึกษาไปยงัรูปแบบ 
การส่ือสาร  เน้ือหา  และการเช่ือมโยงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดยอ้นยุค (Retro Market)  ในส่ือ
ดั้งเดิม  ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคล  และส่ือท่ีมีพฒันาการท่ีข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยีสมยัใหม่อยา่งส่ือดิจิทลั 
(Digital Media) ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์(Website) และส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet Media) 

 
2.1.4  ลกัษณะส าคัญของส่ือใหม่ 
Wertime and Fenwick (2551)  ให้แนวคิดเร่ืองส่ือใหม่ (New Media) การตลาดดิจิทลั และ

นิยามส่ือใหม่ว่า หมายถึง เน้ือหา (Content) ท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลั โดยลกัษณะส าคญัของเน้ือหาท่ี
อยู่ในรูปแบบดิจิทลั ประกอบดว้ยจุดเด่น 5 ประการหรือท่ีผูเ้ขียนเรียกว่า “อิสระ 5 ประการ”  
(5 Freedoms) ไดแ้ก่ 

1)  อิสระจากขอ้จ ากดัด้านเวลา (Freedom from Scheduling)  เน้ือหาในรูปแบบ
ดิจิทลัท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารไดใ้นเวลาท่ีตนตอ้งการ  และไม่จ  าเป็นตอ้งชม
เน้ือหาต่างๆ ตามเวลาท่ีก าหนดอีกต่อไป 

2)  อิสระจากข้อจ ากดัด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries)  
เน้ือหาในรูปแบบดิจิทลัเป็นเน้ือหาท่ีรับขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็ว  ท าให้ผูบ้ริโภค
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สามารถเลือกรับหรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได ้ แลว้แต่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่
ละคน 

3)  อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นขนาด (Freedom to Scale)  มีเน้ือหาท่ีสามารถปรับยอ่หรือ
ขยายขนาดหรือเครือข่ายได ้ เช่น  การปรับเน้ือหาให้เหมาะส าหรับการเผยแพร่ทัว่โลก  หรือปรับ
ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได ้

4)  อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ (Freedom from Formats)  เน้ือหาแบบดิจิทลัไม่
จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีตายตวั 

5)  อิสระจากยุคนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยุคผูบ้ริโภคริเร่ิม  สร้าง  และควบคุม
เน้ือหาเอง (Freedom from Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) 
 จากประสิทธิภาพและพฒันาการของเทคโนโลยีดิจิทลั  ท าให้เจา้ของส่ือและนัก 
การตลาดไม่สามารถควบคุมเน้ือหาและการแพร่กระจายของข่าวสารไดเ้หมือนอดีต  เพราะเน้ือหา
บางชนิดอาจสร้างโดยผูบ้ริโภคคนใดก็ได ้ เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer-Created 
Content)  หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบบัออนไลน์ (Viral Marketing) ท่ีแพร่กระจายไปอยา่ง
รวดเร็ว  นอกจากน้ี กาญจนา  แกว้เทพ และนิคม  ชยัขุมพล (2555)  กล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัของ
ส่ือใหม่ (New Media)  ดงัน้ี 

1)  การมีปฏิสัมพนัธ์ไดง่้าย ( Interactivity) เน่ืองจากเป็นรูปแบบของการส่ือสาร
แบบสองทาง (Two-way-communication) 

2)  มีความสามารถเคล่ือนท่ีได้สูง (Mobility) ท าให้สะดวกต่อการพกพาไปในท่ี
ต่างๆ (Compactable) 

3)  สามารถดดัแปลงเปล่ียนรูปได ้(Convertibility) 
4)  สามารถเช่ือมต่อกนัโดยง่าย (Connectivity) 
5)  สามารถหาได ้/ ใชป้ระโยชน์ไดใ้นทุกท่ี (Ubiquity) 
6)  มีความรวดเร็วในการส่ือสาร (Speed of Communication) 
7)  มีลกัษณะท่ีไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) 
8)  มีความเป็นดิจิทลั (Digitalization) 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ส่ือใหม่นั้นผูรั้บสารสามารถรับสารนั้นจากท่ีใดและเวลาใดก็ได ้ อีกทั้ง
ยงัเป็นการส่ือสารสองทาง  เม่ือผูส่้งสารท าการส่งสารออกไปนั้นผูรั้บสารสามารถมีการตอบกลบัได้
ในทนัที  ซ่ึงต่างจากส่ือดั้งเดิมในอดีตท่ีผูรั้บสารจะรับสารเพียงอยา่งเดียวไม่มีการโตต้อบกลบัไป  
นอกจากน้ีขอ้ดีของส่ือใหม่คือผูรั้บสารมีสิทธิท่ีจะเลิกรับหรือหลีกเล่ียงข่าวสารเหล่านั้นได ้
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2.1.5  ระบบเวบ็ (The Web) 
ปัจจุบนัเวบ็ไซต์ไดก้ลายเป็นช่องทางหลกัในการกระจายขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร

กบัผูบ้ริโภค  ซ่ึง Wertime and Fenwick (2551: 72)  กล่าววา่  เวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมี
ผูค้นยอมรับเร็วและมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาในประวติัศาสตร์ของช่องทางข่าวสารในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  กล่าวคือ  โทรศพัทใ์ชเ้วลาถึง 35 ปีกวา่จะเขา้ถึงประชากรสหรัฐอเมริกาเพียงร้อยละ 
25  โทรทศัน์ใชเ้วลา 26 ปี  วทิยใุชเ้วลา 22 ปี  โทรศพัทมื์อถือ 13 ปี  และอินเทอร์เน็ตใชเ้วลาเพียง 7 
ปีเท่านั้น  โดยระบบเวบ็สามารถจ าแนกพฒันาการออกๆ ไดเ้ป็น 3 ยุคดว้ยกนั  ไดแ้ก่  เวบ็ 1.0, เวบ็ 
2.0 และเวบ็ 3.0 

ในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  เว็บไซต์กลายเป็นแหล่งข้อมูลและช่องทางการค้า   
การประชาสัมพนัธ์  การโฆษณา  การส่ือสารการตลาด  ลกัษณะเด่นของส่ือดิจิตอลท่ีแตกต่างจาก
ส่ือแบบดั้งเดิม  เร่ิมจากช่วงแรก  ใชร้ะบบเวบ็ 1.0 (Web 1.0)  โดยหลกัการแลว้ระบบเวบ็ 1.0 เป็น
แหล่งเก็บขอ้มูล  ซ่ึงมีลกัษณะการใชง้านแบบอีคอมเมิร์ซผสมอยู่เล็กนอ้ย  โดยเวบ็ 1.0 มีลกัษณะ
แบบรวมศูนย์  กล่าวคือ  เจ้าของเว็บไซต์เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมเน้ือหาทั้งหมด  ผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงผูท่ี้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต ์ ท าไดเ้พียงแค่อ่านหรือดูเท่านั้น  เจา้ของเวบ็ไซตเ์ป็นผู ้
เผยแพร่ขอ้มูล  โดยใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นช่องทางในการน าเสนอเน้ือหาสารแก่ผูรั้บสาร  นกัการตลาดเป็น
ผู ้ดูแลเน้ือหาและควบคุมข้อมูลเหล่านั้ น  เว็บไซต์ในยุคน้ีจึงมีลักษณะคล้ายแค็ตตาล็อก
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลสินคา้และบริการท่ีบริษทัรวมทั้งนกัออกแบบเวบ็ไซตท์  า
ไวใ้หค้นชม  ต่อมาระบบเวบ็ 2.0 (Web 2.0)  คิดคน้โดย โอไรลีย ์มีเดีย (O’Reilly Media) ในปี 2004  
โดยหลกัการของเวบ็ 2.0 นอกจากจะเป็นศูนยร์วมขอ้มูลแลว้  ยงัท าหนา้ท่ีกระจายต่อให้ผูใ้ชบ้ริการ
รู้อย่างทัว่ถึง  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการสามารถปรับแต่งดดัแปลงเน้ือหาไดต้ามตอ้งการ  
หรืออาจกล่าวไดว้า่ระบบเวบ็ 2.0 ผูรั้บสารมีสิทธิมากข้ึน  กล่าวคือ  ผูใ้ชช่้วยกนัสร้างเน้ือหาได ้ มี
ลกัษณะของการกระจาย  และมีแนวคิดของความเป็นชุมชนออนไลน์ (Online Community)  และ
เน้ือหาท่ีสร้างสรรค์โดยผูใ้ช้บริการ (Consumer-Created Content)  นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ค  านิยาม
เพิ่มเติม  Constantinides and Fountain (2007: 231-244) ไดใ้ห้ความหมายของเวบ็ 2.0 ไวว้า่  เป็น
แหล่งเก็บรวบรวมขอ้มูล  โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Applications)  ท่ีผูใ้ช้สามารถควบคุมได้เอง
อยา่งอิสระ  ซ่ึงจะขยายวงกวา้งมากข้ึนจากการท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีปฏิสัมพนัธ์กนั  และยงัเป็นแหล่ง
รวมประสบการณ์ ความรู้ และอ านาจในตลาดของผูบ้ริโภค  ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกระบวนการทาง
สังคมหรือท ากิจกรรมต่างๆ  โดยโปรแกรมประยกุตบ์นระบบเวบ็ 2.0 มกัจะถูกเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ 
User-Generated Content (UGC) หรือ เน้ือหาท่ีสร้างข้ึนเองโดยผูใ้ช ้ ซ่ึงโปรแกรมประยุกตเ์หล่าน้ี
จะเอ้ือต่อการให้ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างเน้ือหา  ปรับปรุงแก่ไขเน้ือหาสาระต่างๆ ผ่าน
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เครือข่ายของตนเอง  และยงัสามารถส่งต่อแบ่งปันเน้ือหานั้นๆ ไปยงัผูใ้ช้คนอ่ืนไดโ้ดยง่าย  ผูใ้ช้
ระบบอินเทอร์เน็ตเองจึงนบัวา่มีบทบาทส าคญัในเวบ็ 2.0 ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ในฐานะผูเ้ยี่ยมชม  แต่
ยงัเป็นผูส้ร้างและผูป้รับปรุงเน้ือหาดว้ยเช่นกนั 
 ในขณะท่ี  Wertime and Fenwick (2551)  ไดร้วบรวมลกัษณะเด่น 5 ประเด็น  เก่ียวกบั
ประโยชน์ของระบบเวบ็ 2.0 ไว ้ดงัน้ี 

1)  การแยกรูปแบบการน าเสนอและขอ้มูลออกจากกนั (Separation of Presentation 
and Data)  กล่าวคือ  เวบ็ 2.0 ไดแ้ยกการน าเสนอ (Presentation) และขอ้มูล (Data) ออกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน  ซ่ึงการแยกรูปแบบ (Form) ออกจากเน้ือหา (Content) ท าให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอถูกน ากลบัมา
ใชซ้ ้ าหรือน าเสนอไดใ้หม่โดยแทบไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  ซ่ึงสามารถน าเสนอผา่นช่องทางการส่ือสาร
ไดห้ลากหลายตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละท่าน  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้นกัส่ือสารการตลาดตอ้ง
เปล่ียนมุมมองใหม่  เพราะในอดีตท่ีนกัส่ือสารการตลาดมีอ านาจในการควบคุมส่ือ  ควบคุมทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีผูบ้ริโภคจะเห็น  แต่ในเวบ็ 2.0 นกัส่ือสารการตลาดจะแทบควบคุมเน้ือหาไม่ได ้ เพราะ
ผูบ้ริโภคสามารถเลือกรับสารได ้

2)  ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมสร้างเน้ือหา (Co-Creation of Content)  การเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริโภคสร้างเน้ือหา  ได้แก่  การโพสเร่ืองราว  รูปภาพ  วิดีโอ  ความเห็นและการติดป้ายระบุ
เน้ือหาของกนัและกนั  สามารถช่วยสร้างชุมชนและส่งเสริมความภกัดีต่อตราสินคา้ในระยะยาว  
อีกทั้งยงัช่วยให้เวบ็ไซต์มีเน้ือหาท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลาและสะทอ้นความตอ้งการ ความคิดเห็น
ต่างๆ ของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่  การท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถสร้างเน้ือหาไดเ้องยงัท าให้เกิดการใชส่ื้อผสม 
(Mash-Ups) เพิ่มมากข้ึนอีกด้วย  เว็บไซต์ 2.0 หลายแห่งได้ผนวกความสามารถท่ีโดดเด่นของ
เว็บไซต์และบริการหลายๆ แห่งไวด้้วยกนัเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม  ซ่ึง
เวบ็ไซต์ลกัษณะน้ีจะเปิดให้สมาชิกรวบรวม ผสมผสาน ปรับ ดดัแปลงเน้ือหาท่ีอยู่ในเวบ็ไซต์ให้
ตรงกบัรสนิยมหรือความสนใจของกลุ่ม 

3)  เวบ็ 2.0 มีเครือข่ายชุมชนออนไลน์ (Web 2.0: Social Networking) ลกัษณะความ
เป็นชุมชนสังคมในเวบ็ไซตล์กัษณะน้ีไดแ้ก่ Facebook.com, MySpace.com และ LinkedIn.com เป็น
ตน้ ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีเว็บไซต์กลายเป็นเคร่ืองมือสร้างและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ได้
หลากหลายโดยผูใ้ชบ้ริการเพื่อตวัเขาเอง  และเพื่อแบ่งปันกบัเพื่อนร่วมชุมชนออนไลน์เหมือนตน
อีกดว้ย 

4)  ผูช้นะกินรวบ (Winner Takes All)  จุดส าคญัประเภทเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์คือ
เพื่ออวดขา้วของตนเอง พูดคุย รู้จกัเพื่อนใหม่ แลกเปล่ียนประสบการณ์กนั  พลงัแห่งความเป็น
เครือข่าย (Network Effects) จึงมีความเขม้แข็งมาก  พลงัแห่งความเป็นเครือข่ายแปลวา่  คุณค่าและ
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สรรพคุณของสินคา้หรือบริการไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการนั้นอีกต่อไป  แต่อยู่
ท่ีจ  านวนผูใ้ชบ้ริการหรือสินคา้นั้น  ฐานของผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการคือผูผ้ลกัดนัให้สินคา้มีคุณค่า
และประโยชน์ 

5)  การใช้เทคโนโลยีสนบัสนุนเอแจ็กซ์ (The Supporting Technology: AJAX)  
เทคโนโลยี Asynchronous JavaScript and XML หรือ AJAX  ท าให้ผูใ้ชง้านเวบ็ 2.0 ไม่ตอ้งรอนาน
เพราะเครือข่ายแม่เวบ็หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) จะส่งหนา้เวบ็เพจมาให้  ผูใ้ชง้านตอ้งคลิก
และรอเพื่อดูหนา้ต่อไป  ไม่วา่อินเทอร์เน็ตท่ีผูใ้ชง้านใชจ้ะมีความสูงแค่ไหนก็ตาม 

อยา่งไรก็ตาม Lietsala and Sirkkunen (2008)  ไดก้ล่าวถึงส่ือท่ีถูกขบัเคล่ือนโดยเวบ็ 2.0 น้ี
วา่  ส่ือสังคม (Social Media)  โดยสามารถสรุปลกัษณะส าคญัได ้5 ประการ คือ 

1)  เป็นพื้นท่ีส าหรับแลกเปล่ียนเน้ือหา 
2)  เน้ือหาท่ีผูเ้ข้าร่วมน ามาแต่งเติมพื้นท่ีหรือแลกเปล่ียนส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาท่ี

ผูเ้ขา้ร่วมสร้างข้ึนมาเอง 
3)  มีการท างานอยูบ่นพื้นฐานของการมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคม 
4)  เน้ือหาทั้งหมดจะมี URL ส าหรับเช่ือมต่อภายนอกเครือข่าย 
5)  หนา้เวบ็ไซตข์องสมาชิกแต่ละคนจะมีหนา้ประวติัส่วนตวัโดยยอ่ของสมาชิกและ

สามารถเช่ือมโยงไปยงัหนา้เวบ็ไซตข์องผูอ่ื้น  เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหา รูปแบบหรือการใชง้าน ส่วน
อ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

ในอนาคตระบบเวบ็ 3.0 (Web 3.0)  จะให้ความส าคญัแก่ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนไปอีก  โดยมี
ระบบประมวลผลอจัฉริยะ (Smart Agent) คอยท างานแทนมนุษยต์ลอดเวลา  แมใ้นเวลาท่ีไม่ได้
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเลยก็ตาม  ซ่ึง Wood and Smith (2005)  กล่าววา่  ในปัจจุบนัเวบ็ไซตไ์ดก้ลาย
มาเป็นศูนยร์วม (Portal) ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารผา่นตวักลางคอมพิวเตอร์โดยการเช่ือมโยง
ผา่นอินเทอร์เน็ตมากข้ึน  โดยผูบ้ริโภคนั้นสามารถท่ีจะท าการเช็คอีเมล  อ่านหรือโตต้อบเวบ็บอร์ด  
และสนทนาพูดคุย (Chat) ในห้องสนทนาไดโ้ดยผ่านทางเวบ็ไซต์  เพื่อเขา้ถึงผูรั้บสารเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนัในการส่ือสารผา่นเวบ็ไซต ์ (ดงัตารางท่ี 2.1) 
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ตารางที ่2.1  ลกัษณะการส่ือสารของส่ือแต่ละประเภท 
  
ลกัษณะช่องทางของส่ือ การส่ือสารแบบระหว่าง

บุคคล 
การส่ือสารแบบใหม่ (ส่ือสาร
ระหว่างบุคคลมีเคร่ืองมือ
ช่วย) 

ส่ือสารมวลชน 

1. การไหลของข่าวสาร จากผูส่้งคนเดียวสู่ผูรั้บ 2-3 
คน 

จากผูส่้งหลายคนผูรั้บหลาย
คน 

จากผูส่้งคนเดียว สู่ผูรั้บ
จ านวนมหาศาล 

2. ความรู้ท่ีแหล่งผูส่้งมีต่อ
ผูรั้บสาร 

ผูส่้งสารมีความรู้ต่อผูรั้บสาร
ในฐานะปัจเจกคนหน่ึง 

ผูส่้งสารมีความรู้อยา่งมากต่อ
ผูรั้บสาร เน่ืองจาก Interactive 

ผูส่้งสารท่ีท างานอยูใ่นองคก์ร
ส่ือแทบจะไม่มีความรู้เร่ือง
ผูรั้บสารเลย 

3. การแบ่งประเภทผูรั้บสาร สูงมาก 
(เป็นรายบุคคล) 

สูงมาก 
(เป็นรายบุคคล) 

ต ่า(เพราะข่าวสารเดียวกนัจะ
ถูกถ่ายทอดให้ทุกคน) 

4. ระดบัของการตอบโต ้ สูง สูง ต ่า 

5. ปฏิกิริยาป้อนกลบั มีมากและฉบัพลนั มีบา้งแต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดัอาจจะ
ฉบัพลนั 

มีขอ้จ ากดัมาก และล่าชา้มาก 

6. ศกัยภาพท่ีจะเก็บรักษา
ข่าวสาร 

ต ่า ส่วนใหญ่จะสูง บางส่ืออาจจะต ่า เช่น วิทย ุแต่
บางส่ือก็สูง เช่น หนงัสือ 

7. ประเภทของเน้ือหา เนน้หนกัไปทางเร่ืองสังคม-
อารมณ์ 

ไม่ค่อยเนน้เร่ืองสงัคมอารมณ์
แต่เนน้การงาน 

ไม่ค่อยเนน้เร่ือง สงัคม-
อารมณ์ 

8. ลกัษณะอวจันภาษา มีการใชอ้วจันภาษาอยา่งมาก ส่ือใหม่บางชนิดจะจดัให้มี
การใชอ้วจันภาษา
ค่อนขา้งมาก 

ส่ือมวลชนประเภทท่ีมองเห็น
ภาพ จะมีการใชอ้วจันภาษา
มาก 

9. การควบคุมการไหลของ
การส่ือสาร 

ผูส่ื้อสารทั้ง 2 ฝ่ายสามารถ
ควบคุมการส่ือสารไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกนั 

ผูส่ื้อสารทั้ง 2 ฝ่ายสามารถ
ควบคุมการส่ือสารไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกนั 

ผูรั้บสารไม่สามารถจะ
ควบคุมการส่ือสารได ้

10. ความเป็นส่วนตวั ต ่า ตามปกติต ่า สูง 

 
แหล่งทีม่า:  กาญจนา  แกว้เทพ, 2541: 123. 
 

2.1.6  การส่ือสารผ่านเวบ็ไซต์ 
การส่ือสารผา่นเวบ็ไซต์เป็นการส่ือสารท่ีมีรูปแบบและคุณสมบติัแตกต่างจากการส่ือสาร

ประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากการส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยมและใชก้นัมานานนั้น  เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว
ส่ือท าหน้าท่ีเพียงแค่ส่งสารมายงัผูรั้บสารเท่านั้น  ซ่ึงแตกต่างจากการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ท่ีเป็น 
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การส่ือสารแบบปฏิสัมพนัธ์  ผูรั้บสารสามารถเลือกชนิดของขอ้มูลท่ีจะรับ  รวมถึงสามารถควบคุม
ลกัษณะและปริมาณข่าวสารท่ีได้รับให้ตรงกบัความตอ้งการได้  คุณสมบติั 5 ประการ  ของ 
การส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ไวว้า่  (Keeler, 1995) 

1)  เป็นส่ือท่ีน าเสนอไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Rapid Presentation)  การน าเสนอข่าวสารดา้น
การตลาดลงในส่ือจ าพวกนิตยสารหรือวารสารนั้นจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา  แต่ส าหรับการส่ือสาร
ผา่นเวบ็ไซตส์ามารถท าไดร้วดเร็วกวา่ 

2)  เป็นส่ือท่ีปรับเปล่ียนได้ง่าย (Easy Modification)  การเปล่ียนแปลงเน้ือหา
บางอย่างในส่ิงพิมพ์เ ป็นการกระท า ท่ี ส้ินเปลืองค่าใช้ จ่ายและใช้เวลานาน  แต่ส าหรับ 
การปรับเปล่ียนต่างๆ บนเว็บไซต์นั้น  สามารถท าได้ง่ายโดยการพิมพ์ข้อความใหม่  หรือเพิ่ม
รูปกราฟฟิคข้ึนใหม่ในหนา้เวบ็เพจนั้นๆ  และส่งขอ้มูลนั้นไปในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงใชเ้วลาไม่นาน 

3)  ราคาถูก (Low Cost)  การวดัประสิทธิภาพเร่ืองราคาของส่ือดั้งเดิมจะใช ้CPM 
(Cost per Thousand) ในการวดั  ส าหรับส่ืออินเทอร์เน็ตนั้น  ในการวดัรูปแบบของ CPM ค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้ากมาก  แต่ผูรั้บสารและกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารการตลาดบนเวบ็ไซตก์็มีอยูท่ ัว่โลก  
และตน้ทุนของผูส่้งสารก็มีเพียงค่าเช่าพื้นท่ีเซิร์ฟเวอร์และค่าสร้างเวบ็ไซต์เท่านั้น  ในขณะท่ีผูรั้บ
สารท่ีเขา้ชมเวบ็ไซตอ์าจมีจ านวนหลายพนัคนต่อวนั  ดงันั้น  การส่ือสารแบบออนไลน์จึงเป็นวิธีท่ี
ประหยดัมากในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

4)  ผูซ้ื้อสามารถมีส่วนร่วมได ้(Buyer Involvement)  การส่ือสารการตลาดผา่นทาง
เวบ็ไซต ์ ท าใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมไดม้ากกวา่ส่ืออ่ืนๆ  เพราะในเวบ็ไซตจ์ะมีการน าเสนอขอ้มูลใน
หลายระดบั (Level of Information)  และบางคร้ังจะน าเสนอขอ้มูลในทุกรูปเมนู  ซ่ึงผูรั้บสามารถใช้
เมนูในการเลือกขอ้มูลท่ีตนสนใจได ้ และพวกเขาสามารถไดรั้บขอ้มูลตอบกลบัไดท้นัที  นอกจากน้ี  
เจา้ของสินคา้และบริการยงัสามารถส ารวจหรือสอบถามผูรั้บสารผา่นทางแบบฟอร์มออนไลน์ไดอี้ก
ดว้ย 

5)  ไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองพื้นท่ีและเวลา (No Limits of Space and Time)  การส่ือสาร
แบบออนไลน์ปราศจากขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี  ซ่ึงพบและมีปัญหามากในส่ือโทรทศัน์วิทยุ
และส่ือส่ิงพิมพ ์ กล่าวคือ  เจา้ของสินคา้จะเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยมากในการเพิ่มพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล
เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดทางเวบ็ไซต์  และเจา้ของสินคา้ก็จะไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มตามความยาว
ของสปอตโฆษณา  นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถเขา้ชมขอ้มูลข่าวสารในเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลาดว้ย 
 ในอนาคตการท าการตลาดผ่านดิจิทลัจะมีความส าคญัมากยิ่งข้ึน  เพราะผูบ้ริโภคมีเวลา
อยา่งจ ากดัและเห็นความส าคญัของเวลา  นกัการตลาดจึงตอ้งมุ่งเนน้ท่ีจะช่วยให้ลูกคา้ประหยดัเวลา  
อีกทั้งผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความสนและใช้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์มากข้ึน  เน่ืองมาจากอินเทอร์เน็ต
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สามารถเขา้ถึงสะดวกข้ึน  ผูบ้ริโภคจึงหนัมาใช้ประโยชน์จากเวบ็ไซต์มากข้ึน  ถือเป็นโอกาสของ
นกัการตลาดท่ีจะดึงเอาคุณสมบติัของส่ือใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค  
(ปณิศา  มีจินดา, 2553) 
 

2.1.7  ลกัษณะของการตลาดดิจิทลั 
อินเทอร์เน็ตท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีและเวลา  

อีกทั้งยงัเป็นการส่ือสารตรงกบัผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจในสินคา้นั้น  เน่ืองจากผูท่ี้มีความสนใจใน
สินคา้ชนิดใดนั้นจะรวมตวักนัและมีการพูดคุยถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ท าให้การส่ือสารผา่น
ช่องทางดิจิทลัเป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One)  อีกทั้งขอ้มูลของผูบ้ริโภคจะมี
การบนัทึกเอาไวใ้นระบบฐานขอ้มูล  ท าใหส้ามารถตรวจสอบไดอ้ยูต่ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งคอยเฝ้าดู
ผูบ้ริโภค  ส่ือดิจิทลัท่ีได้รับความนิยมและเป็นช่องทางท่ีสามารถค้นหาผูบ้ริโภคนั้นมีอยู่หลาย
ช่องทาง 

อุไรพร  ชลสิริรุ่งสกุล (2554)  กล่าวถึงการท่ีดิจิทลัก าลงัเปล่ียนโลกทั้งใบ  และก าลงัเปล่ียน
พื้นฐานการด าเนินธุรกิจไปอยา่งส้ินเชิง  ผา่น 5 ประเด็นส าคญั  

1)  การเช่ือมต่อ (Connections)  ช่องทางดิจิทลัเปล่ียนแปลงวิถีการติดต่อส่ือสาร  
และการประสานงานของธุรกิจให้เป็นไปดว้ยความรวดเร็วมากข้ึน  โดยการเช่ือมต่อทัว่โลกแบบ
โลกาภิวฒัน์ (Globalization)  ท าให้การส่ือสารเป็นไปไดต้ลอดเวลาและไร้พรมแดนอยา่งแทจ้ริง  
สถานท่ีท างานท่ีแยกกนัไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท างานอีกต่อไป  การเดินทางเพื่อประชุมลด
นอ้ยลงอยา่งมากดว้ยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ส าหรับการจดัการประชุมทัว่
โลก  เคร่ืองมือดิจิทลัท่ีสนบัสนุนงานขายก็ท าให้ทีมงานขายสามารถดูแลลูกคา้ในการสั่งซ้ือสินคา้
บริหารสินคา้คงคลงั  และสร้างระบบส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่องทางดิจิทลัมี
อิทธิพลสูงในการปรับเปล่ียนการวางระบบการท างานและการลงทุน   

2)  การปฏิสัมพนัธ์ (Conversations)  ดิจิทลัเปล่ียนวิธีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตรา
สินคา้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนคือการเปล่ียนจากการพูดโดยผูผ้ลิต
แบบการส่ือสารทางเดียว (One-Way) ไปยงัผูบ้ริโภค  ไปเป็นการสนทนาโตต้อบกนัแบบทนัท่วงที
และต่อเน่ืองระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค  อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นเคร่ืองมือในการท าการวิจยั
แบบกลุ่ม (Focus Group) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  การท าวิจยัออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต ์(Website) และ
โซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network) ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจผูบ้ริโภคในวงกวา้งขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ต่อยอดไปอีกระดบัหน่ึง 
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3)  การร่วมกนัสร้าง (Co-Creation)  โดยเป็นการสร้างนวตักรรมและแนวคิดใหม่ๆ  
ท่ีเกิดจากการท างานแบบประสานงานร่วมกนัขององคก์รหรือหน่วยงานภายนอกกบับริษทั  ไม่ว่า
จะเป็นสถาบนัการศึกษา นกัวทิยาศาสตร์ และผูป้ระกอบการ  นอกจากน้ียงัหลีกหนีจากการส่ือสาร
ดว้ยเน้ือหาทางการตลาดเดิมๆ มาสร้างสรรค์เป็นเน้ือหาท่ีเกิดจากแนวคิดและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค (User-Generate Content)  การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดอ้อกความคิดเห็นหรือน าเสนอ
ผลิตภณัฑผ์า่นดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 

4)  การพาณิชย ์(Commerce)  กระแสความแรงของคล่ืนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ท่ีมากข้ึน  มาจากความนิยมของร้านคา้ออนไลน์หรือแอพสโตร์ (AppStore) อย่าง 
ไอทูนส์ (iTune) และอีคอมเมิร์ซเวบ็ไซตอ์ยา่ง อเมซอน (Amazon.com) และรากูเทน (Rakuten)  ท า
ให้ตราสินคา้ชั้นน าส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งอีคอมเมิร์ซเวบ็ไซต์อย่างวอลมาร์ท ดอท คอม (Walmart.com) หรือดรักสโตร์ ดอท คอม 
(Drugstore.com)   

5)  ชุมชน (Community)  ความหมายใหม่ของค าวา่ชุมชนไดเ้ปล่ียนบริบทไปดว้ย
อิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  โดยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนและ
โครงการดา้นกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Responsibility - Sustainability)  สามารถต่อเช่ือมกบัตรา
สินคา้และองคก์รผา่นสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาท าความเข้าใจและให้ความส าคญักับปัจจัยทั้ ง 5 ปัจจยั ได้แก่  การเช่ือมต่อ  
การปฏิสัมพนัธ์  การร่วมสร้าง  การพาณิชย ์ และชุมชน  จะท าให้การน าเทคโนโลยีทางการส่ือสาร
การตลาดเกิดประสิทธิภาพมาก  และเกิดโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากข้ึน  เพราะทราบ 
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค  และสามารถผลิตสิตสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองได้
สร้างผลก าไรมากข้ึน  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ือสารทางการตลาด
ของนักท่องเท่ียว  และการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียวว่าการเปิดรับข่าวสารทางใดท่ี
นกัท่องเท่ียวมีการเปิดรับมากท่ีสุด 

ดังนั้ น  การเลือกใช้ส่ือใหม่และส่ือดั่งเดิมนั้น  ต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร  กล่าวคือ  ธุรกิจจะตอ้งทราบพฤติกรรมการบริโภค  รูปแบบการด าเนินชีวิต  
และการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย  จึงจะสามารถพิจารณาเลือกใช้ส่ือให้
เหมาะสมได ้ และท่ีส าคญักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมีแนวโนม้จะเปิดรับขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งไปหรือไม่  
เพราะเทคโนโลยกีารส่ือสารในปัจจุบนัผูรั้บสารสามารถเลือกรับปละเลือกหลีกเล่ียงได ้ หากธุรกิจ
เลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีถูกตอ้งแลว้  จะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจมากข้ึน  ช่วยให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
รวดเร็ว  และเพิ่มโอกาสลูกคา้ในอนาคตอีกดว้ย 
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2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสาร 
 

Backer (1987) ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร  โดยจ าแนกตามพฤติกรรม 
การเปิดรับข่าวสาร ดงัน้ี 

1)  การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) กล่าวคือ  บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลเม่ือ
ตอ้งการใหมี้ความคลายคลึงกบับุคคลอ่ืน  ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ๆไป 

2)  การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ  บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ เช่น เปิดดูโทรทศัน์เฉพาะรายการท่ีสนใจหรือมีผู ้
แนะน ามา หรือขณะอ่านหนงัสือพิมพห์รือดูโทรทศัน์  หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความส าคญัเก่ียวขอ้ง
กบัตนเองก็จะใหค้วามสนใจอ่านหรือดูเป็นพิเศษ 

3)  การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ  บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสาร  เพราะตอ้งการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์  ในการเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชน  ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการเปิดรับนั้น  ไดแ้ก่  จะตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส่้ง
สารหรือไม่  หรือสารท่ีส่งไปนั้ นจะถึงผู ้รับสารหรือไม่   ผู ้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่าน
กระบวนการในการเลือกรับข่าว (Selective Process)  ซ่ึง Klapper (1960)  อธิบายวา่  กระบวนการ
เลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์เรา  ซ่ึงมีขั้นตอน  
4 ขั้นตอน  คือ 

1)  การเลือกรับหรือการเลือกใช้ (Selective Exposure)  จะเลือกเปิดรับส่ือและ
ข่าวสารจากแหล่งสารต่างๆ ตามความสนใจและความตอ้งการของตน  เพื่อน ามาใช้แกปั้ญหาและ
เป็นขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการของตน   

2)  การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention)  นอกจากบุคคลจะเลือกเปิดรับ
ข่าวสารแล้ว  บุคคลยงัเลือกให้ความสนใจต่อข่าวสารท่ีได้รับซ่ึงสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับ
ทศันคติ และความเช่ือดั้งเดิมของบุคคลนั้นๆ  ในขณะเดียวกนัก็พยายามหลีกเล่ียงการรับข่าวสารท่ี
ขดัต่อทศันคติหรือความคิดดัง่เดิม  ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของ
เขา  จะท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและสับสนได ้  

3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Selective 
Interpretation)  เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้  ผูรั้บสารอาจมีการเลือกรับรู้
และเลือกตีความสารท่ีไดรั้บดว้ย  ตามประสบการณ์ของแต่ละคน  ผูรั้บสารจะมีการตีความสารท่ี
ไดรั้บมาตามความเขา้ใจของตนเองหรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ และ
แรงจูงใจของตนในขณะนั้น   
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4)  การเลือกจดจ า (Selective Retention)  หลงัจากท่ีบุคคลเลือกให้ความสนใจเลือก
รับรู้และตีความข่าวสาร  ไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือของตนแลว้  บุคคลยงั
เลือกจดจ าเน้ือหาสาระของสารในส่วนท่ีตอ้งการจ าเอาไวใ้นประสบการณ์   ในขณะเดียวกนัก็มกัจะ
ลืมข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความสนใจของตนเอง  ซ่ึง McLeod and O’ Keefe (1972) กล่าววา่  ตวัช้ี 
(Index) ท่ีใช้วดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) มี 2 วิธี คือ  วดัจากเวลาท่ีใช้กบัส่ือ  
และวดัจากความถ่ีของการใชส่ื้อ   
 นอกจากน้ีแล้ว  ผู ้รับสารแต่ละคนยงัเลือกเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกันไปซ่ึง Merril and 
Lowenstein (1971)  สรุปปัจจยัท่ีท าให้แต่ละคนเลือกรับส่ือท่ีแตกต่างกนั  โดยมีปัจจยัพื้นฐาน  
4 ประการ 

1)  ความเหงา  เป็นเหตุผลทางจิตวทิยาท่ีวา่ปกติคนเราไม่ชอบอยูต่ามล าพงั  เพราะจะ
เกิดความรู้สึกสับสนวิตกกังวล  หวาดกลัว  และเมินเฉยจากสังคม  จึงชอบหรือพยายามท่ีจะ
รวมกลุ่มกนัเพื่อสังสรรคก์บัผูอ่ื้นเท่าท่ีโอกาสจะอ านวยให้  เม่ือไม่สามารถท่ีจะติดต่อสังสรรคผ์ูอ่ื้น
โดยตรง  ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการไดอ้ยูก่บัส่ิงต่างๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

2)  ความอยากรู้อยากเห็น  เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของมนุษย ์ ปกติมนุษยอ์ยากรู้อยาก
เห็นส่ิงท่ีใกล้ตนเองท่ีสุด  ไปจนถึงส่ิงท่ีอยู่ไกลตัวมากท่ีสุดตามล าดับ  ทั้ งท่ีเป็นวตัถุส่ิงของ 
ความคิด หรือการกระท าต่างๆ ของผูอ่ื้น  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัส่ือต่างๆ แลว้  ส่ือมวลชนสามารถ
ตอบสนองส่ิงเหล่าน้ีไดดี้ท่ีสุด 

3)  ประโยชน์ใช้สอยของตัวเอง  มนุษย์เป็นผูต้้องการแสวงหาข่าวสารและใช้
ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง  เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ  เพื่อให้ข่าวสารท่ีได้มา
เสริมสร้างบารมีหรือความเด่นของตนเอง  เพื่อให้ตนเองไดรั้บความสะดวกสบาย ความปลอดภยั 
และความบนัเทิง 

4)  ลักษณะเฉพาะของส่ือแต่ละประเภท  ส่ือแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกนั  ลกัษณะเฉพาะน้ีมีส่วนท าให้ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารและใชป้ระโยชน์ไม่เหมือนกนั  
ผูรั้บสารแต่ละคนเปิดรับส่ือท่ีสนองความตอ้งการและท าใหต้นเองเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ี  พฤติกรรมการเปิดรับสารยงัเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาข่าวสาร  โดย Atkin 
(1973) ไดอ้ธิบายไวว้า่  บุคคลจะเลือกรับข่าวสารใดจากส่ือ  ข้ึนอยู่กบัการคาดคะเนเปรียบเทียบ
ระหว่างผลรางว ัล  (Reward Value)  กับการลงทุนลงแรง (Expenditure)  และพันธะผูกพัน 
(Liabilities) ท่ีจะตามมา  ถา้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บสูงกวา่การลงทุนลงแรงหรือ
การตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะรับรู้หรือท าความเขา้ใจ  บุคคลยอ่มแสวงหาข่าวสารนั้น (Information 
Seeking)  แต่หากผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บนอ้ยกวา่การลงทุนลงแรง  บุคคลยอ่มเฉยเมยต่อข่าวสาร
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นั้น (Information Ignoring)  ในกรณีท่ีบุคคลเห็นว่าการรับข่าวสารจะก่อให้เกิดพนัธะผกูพนั  เช่น  
ท าใหเ้กิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ ไม่แน่ใจมากข้ึน  ก็อาจใชว้ธีิหลีกเล่ียงข่าวสารนั้น (Information 
Avoidance)  หากความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือไม่รับข่าวสาร  ตอ้งลงทุนลงแรงมากกวา่การรับ
ข่าวสารนั้น  บุคคลอาจจะยอมรับข่าวสารนั้นทั้งๆ ท่ีไม่เตม็ใจ (Information Yielding) 
 พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร (2544: 292)  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ส่ือมีคุณลกัษณะและรูปแบบท่ี
หลากหลาย  ผูรั้บสารแต่ละคนจะเลือกเปิดรับส่ือตามลกัษณะดงัน้ี 

1)  เลือกส่ือท่ีสามารถจดัหามาได ้(Availability)  ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะใชค้วาม
พยายามเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น  อะไรท่ียากๆ มกัจะไม่ไดรั้บเลือก  แต่ถา้สามารถไดม้าไม่ยากนกัมกั
เลือกส่ิงนั้น  เช่นเดียวกบัส่ือ  ผูรั้บสารจะเลือกส่ือท่ีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากนกั 

2)  เลือกส่ือท่ีสอดคลอ้ง (Consistency)  สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเช่ือ และทศันคติ
ของตน 

3)  เลือกส่ือท่ีตนสะดวก (Convenience)  ในปัจจุบนัผูรั้บสารสามารถเลือกรับส่ือได ้ 
ทั้ งทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และส่ือบุคคล  แต่ละคนจะมี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างตามท่ีตนสะดวก 

4)  เลือกส่ือตามความเคยชิน (Accustomedess)  ปกติจะมีบุคคลกลุ่มหน่ึงในทุก
สังคม  ท่ีจะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงการรับส่ือท่ีตนเคยรับอยู ่ ซ่ึงมกัเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอายมุาก 

5)  ลกัษณะเฉพาะของส่ือ  เป็นลกัษณธของส่ือท่ีมีผลต่อการเลือกส่ือของผูรั้บสาร  
เช่น  ลกัษณะของหนงัสือพิมพท่ี์สามารถใหข้่าวสารในรายละเอียดไดดี้กวา่ ราคาถูก พกพาไปไดทุ้ก
ท่ี 

 
 2.2.1  วตัถุประสงค์ของการเปิดรับข่าวสาร 

สุรพงษ ์  โสธนะเสถียร (2533: 40-43)  จ  าแนกวตัถุประสงคข์องการเลือกเปิดรับข่าวสาร  
หรือบริโภคข่าวสารของผูรั้บสารไว ้4 ประการ คือ 

1)  เพื่อการรับรู้ (Cognition)  คือ  ผูรั้บสารตอ้งการสารสนเทศ (Information) เพื่อ
สนองต่อความตอ้งการและความอยากรู้ 

2)  เพื่อความหลากหลาย (Diversion)  เช่น  การเปิดรับส่ือเพื่อแสวงหาความเร้าใจ 
ต่ืนเตน้ สนุกสนาน รวมทั้งการพกัผอ่น 

3)  เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง  การต้องการสร้าง
ความคุน้เคยหรือการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  เช่น  การใชภ้าษาร่วมสมยั 
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4)  การผละสังคม (Withdrawal)  เป็นการเปิดรับส่ือหรือเขา้หาส่ือ  เพื่อหลีกเล่ียงงาน
ประจ าหรือหลีกเล่ียงคนรอบขา้ง 
 การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ของผูบ้ริโภค  เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสาร  ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่านอกจากส่ือปัจจุบนัและส่ือในอดีตจะเปล่ียนไปแล้ว  
บทบาทการกระท าของผูเ้ปิดรับก็เปล่ียนไปด้วย  ทั้ งน้ีเพราะผูรั้บสารมีสิทธิเลือกรับได้ตาม 
ความตอ้งการ  และยงัสามารถสร้างเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสารเองไดด้ว้ย  ซ่ึงต่างจากในอดีตท่ีนกัการ
ตลาดจะดูแลเน้ือหาจ ากดัขอบเขตท่ีตอ้งการใหผู้รั้บสารทราบเฉพาะในส่ิงท่ีนกัการตลาดตอ้งการให้
ทาราบเท่านั้น 
 ขอ้มูลข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  ความต้องการ
ข่าวสารจะเพิ่มมากข้ึน  เม่ือบุคคลนั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจหรือไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง  และบุคคลจะไม่รับข่าวสารทั้งหมด  แต่จะเลือกเปิดรับเพียงบางส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง  แรงผลกัดนัท่ีท าให้บุคคลมีการเลือกรับส่ือนั้น  เกิดจากคุณสมบติัพื้นฐานของผูรั้บสารใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  McCombs and Becker (1979) ไดใ้ห้ความเห็นว่า  บุคคลเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการ  คือ 

1)  เพื่อตอ้งการรู้เหตุการณ์ (Surveillance)  โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและ
สังเกตการณ์ส่ิงต่างๆ รอบตวัจากส่ือมวลชน  เพื่อจะไดรู้้ทนัเหตุการณ์ทนัสมยั และรู้วา่อะไรเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัท่ีควรรู้ 

2)  เพื่อตอ้งการช่วยตดัสินใจ (Decision)  โดยเฉพาะการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ชีวิตประจ าวนั  การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ รอบตวัได ้

3)  เพื่อการพูดคุยสัมมนา (Discussion)  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนท าให้
บุคคลมีขอ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้นการพดูคุยกบัผูอ่ื้น 

4)  เพื่อความต้องการมีส่วนร่วม (Participation)  เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ความเป็นไปไดต่้างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมและรอบๆ ตวั 
 ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะมีการเปิดรับข่าวสารตลอดเวลา  เพียงแต่มีปัจจยับางอยา่งท่ีเป็น
ตวัก าหนดให้บุคคลเลือกเปิดรับหรือหลีกเล่ียงข่าวสารบางอย่าง  ขวญัเรือน  กิติวฒัน์ (2531) ได้
กล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดในการเปิดรับส่ือ  ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล  มีแนวคิดว่า  คนเราแต่ละคนมี
ความแตกต่างเฉพาะตวับุคคลอย่างมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล  ซ่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั  การด ารงชีวิตในสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีไม่
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เหมือนกนั  ซ่ึงส่งผลกระทบถึงระดับสติปัญญา ความคิด ทศันคติ  ตลอดจนกระบวนการของ 
การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ 

2)  ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม  เน่ืองจากคนเรามกัจะยึดติดกบักลุ่ม
สังคมท่ีตนสังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมใดๆ ก็ตาม  นั้นคือ  มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพื่อให้
เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกระบบการส่ือสาร  เช่ือวา่ลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร  
รวมถึงการตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวไม่แตกต่างกนัดว้ย 
 การเลือกรับข่าวสารต่างๆ ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกรับสารของผูรั้บ
สาร  ซ่ึง Schramm (1973: 107)  ไดก้ล่าวถึงหลกัทัว่ไปของการเลือกเปิดบัข่าวสารวา่  ข้ึนอยูก่บั 
การประเมินถึงปัจจยัในการใชค้วามพยายามวา่ควรใชน้อ้ยสุด (Least Effort)  และผลตอบแทนท่ีรับ
มากท่ีสุด (Promise of Reward)  ซ่ึงอยูใ่นรูปการเลือกรับข่าวสาร  ดงัน้ี 
 
 การเลือกรับข่าวสาร =  ส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงั 
       ความพยายามท่ีตอ้งใช ้
 
 จากสูตรขา้งตน้น้ีอธิบายไดว้า่  ผูรั้บสารจะเลือกข่าวสารท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใดยอ่มจะ
เป็นสัดส่วนกับความพยายาม (หรือแรงงานรูปอ่ืนใด) ท่ีจะใช้ไปเพื่อให้ได้รับข่าวสารนั้นๆ  
นอกจากน้ี  Schramm (1973: 115 - 120)  ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก
รับข่าวสารของผูรั้บสารไวด้งัน้ี 

1)  ประสบการณ์  เน่ืองจากผูรั้บสารย่อมมีประสบการณ์เก่ียวกับข่าวสาร วตัถุ 
ส่ิงของ ฯลฯ แตกต่างกนัออกไป  ประสบการณ์จึงเป็นตวัแปรท่ีท าใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารท่ีเคย
เห็นแตกต่างกนั 

2)  การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร  เน่ืองจากผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสาร
เพื่อสนองจุดประสงคข์องตนอยา่งใดอย่างหน่ึง  การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารจึงช่วยให้
ผูรั้บสารได้เรียนรู้ว่า  ข่าวสารมีประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน  จึงก่อให้เกิดพฒันาการและปรับปรุง
อุปนิสัย  และรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร 
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3)  ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั  ท าให้ความสนใจต่างกนั  ธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัจะ
สนใจส่ิงท่ีตนไม่เคยพบมาก่อน  รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรือการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีเป็นอยู่
ในขณะนั้น  ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงทางวตัถุ ส่ิงของ หรือเร่ืองราวต่างๆ 

4)  การศึกษาและสภาพแวดลอ้ม  เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีก่อใหเ้กิดประสบการณ์
ข้ึนในตวับุคคล  และเป็นตวัช้ีพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลนั้น  ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับส่ือ
และเน้ือหาข่าวสาร 

5)  ความสามารถในการรับสาร  เก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจของคน  มีส่วน
สัมพนัธ์กบัความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล  ผูท่ี้มีร่างกายสมบูรณ์  ประสาทสัมผสัทุก
อย่างจะท างานได้อย่างปกติ  และอยู่ในสภาพท่ีจะรับข่าวสารได้ดีกว่าผูท่ี้มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและประสาทสัมผสั 

6)  บุคลิกภาพ  ท าให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และ
พฤติกรรมของผูรั้บสาร 

7)  อารมณ์  สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารแต่ละคนเป็นตวัแปรส าคญั  ท่ีท าให้ผูรั้บ
สารเขา้ใจความหมายของข่าวสาร  หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ใจความหมายในข่าวสารของ
ผูรั้บสาร 

8)  ทศันคติ  จะเป็นตวัท่ีก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร  หรือ
ส่ิงเร้าต่างๆ ด้วยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผูรั้บสารท่ีมีต่อข่าวสารแต่ละประเภทท่ีพบ  
ทศันคติของผูรั้บสารเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้ เม่ือทศันคติเปล่ียนแปลงไป  การรับข่าวสารและ 
การตอบสนองต่อข่าวสารก็จะแตกต่างไปดว้ย 
 ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการเลือกสรรการเปิดรับข่าวสารนั้ น  มีตัวแปรและ
องคป์ระกอบต่างๆ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการท่ีผูรั้บสารตอ้งการท่ีจะแสวงหาข่าวสารต่างๆ เพื่อ
ไปสนองความตอ้งการของตนเอง 
 

2.2.2  อทิธิพลของส่ือมวลชน 
Rogers (1973)  ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารท่ีสามารถน าไปปรับใชก้บัสถานการณ์

ต่างๆ ไดว้า่  การส่ือสาร  คือ  กระบวนการท่ีความคิด หรือข่าวสาร ถูกส่งจากแหล่งสารไปยงัผูรั้บ
สาร ดว้ยเจตนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรั้บสาร   โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั
ของการส่ือสารประการหน่ึง  คือ  การก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือเพื่อก่อให้เกิดผลบางประการ
ในตวัผูรั้บสาร  โดยเกิดจากความตั้งใจของแหล่งสาร  ซ่ึงผลของการส่ือสารมี 3 ประการ  คือ 

1)  การเปล่ียนแปลงในระดบัความรู้ (Change in Receiver’s Knowledge) 
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2)  การเปล่ียนแปลงทศันคติ (Change in Receiver’s Attitude) 
3)  การเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรม (Change in Receiver’s Behavior) 

 องค์ประกอบทั้ง 3 น้ี จะมีความส าคญัในการก าหนดความส าเร็จของการส่ือสารท่ีท าให้
ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจ  มีทศันคติและพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีผูส่้งสารตอ้งการ  ใกลเ้คียงกบั  
Klapper (1960) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ท่ีมีต่อทศันคติ
และพฤติกรรมดา้นต่างๆ ของประชาชนไว ้ ดงัน้ี 

1)  อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อประชาชนนั้น  ไม่ใช่อิทธิพลโดยตรงแต่เป็น
อิทธิพลโดยออ้ม  เพราะมีปัจจยัต่างๆ ท่ีกั้นอิทธิพลของส่ือมวลชน  ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่  ความมีใจ
โนม้เอียงของผูรั้บสาร (Predisposition) ประชาชนมีความคิดเห็น ค่านิยม และมีความโนม้เอียงท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ก่อน  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการคบหาสมาคมกบัคนอ่ืน และ
สถาบันสังคมท่ีตนเป็นสมาชิก  เม่ือบุคคลผู ้นั้ นสัมผสักับส่ือมวลชนก็จะน าเอาทัศนคติและ
พฤติกรรมเหล่านั้นติดตวัมาดว้ย  การเลือกของผูรั้บสาร (Selective Processes) ประชาชนจะเลือกรับ
สารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและความสนใจของตน  และจะเล่ียงไม่ยอมรับสารท่ีไม่สอดคลอ้ง
หรือขดัแยง้กบัความคิดเห็นและความสนใจของตน  ประชาชนจะพยายามตีความสารตามความเช่ือ
และค่านิยมท่ีตนมีอยูเ่ดิม  และจะจดจ าเฉพาะส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดและความเช่ือของตน  อิทธิพล
ของบุคคล (Personal Influence) ข่าวสารจากส่ือมวลชนอาจไม่ไดไ้ปถึงประชาชนในทนัที  แต่จะ
ผ่านส่ือบุคคลหรือผูน้ าความคิดเห็นก่อนจะไปถึงประชาชน  ผูน้ าความคิดเห็นมักสอดแทรก
ความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปด้วย  ลักษณะของธุรกิจด้านส่ือมวลชน (Economic Aspects)   
การด าเนินธุรกิจด้านส่ือมวลชนในสังคมเสรีนิยมซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น  ส่ือมวลชน
สามารถแข่งขนักนัไดโ้ดยเสรี  ต่างฝ่ายต่างเสนอความคิดเห็นและค่านิยมท่ีแตกต่างกนัออกไป  และ
ประชาชนก็มีเสรีภาพในการท่ีจะเลือกเช่ือถือความคิดเห็นหน่ึงได้  และตดัสินใจว่าควรจะเช่ือ
ส่ือมวลชนไหนดี 

2)  อิทธิพลท่ีส่ือมวลชนมีต่อประชาชนเป็นเพียงผูส้นบัสนุนเท่านั้น  คือ  ส่ือมวลชน
จะสนบัสนุนทศันคติ ค่านิยม ความมีใจโนม้เอียง  ตลอดจนแนวโนม้ดา้นพฤติกรรมของประชาชน
ให้มีความเขม้แข็งข้ึน  และพร้อมท่ีจะแสดงให้ปรากฏออกมาเม่ือมีแรงจูงใจเพียงพอ  หรือเม่ือมี
โอกาสเหมาะสม 

3)  ส่ือมวลชนอาจท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงประชาชนไดเ้ช่นกนั  แต่จะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือบุคคลมีความโน้มเอียงท่ีจะเปล่ียนแปลงอยู่ก่อนแล้ว  หากส่ือมวลชนสามารถเสนอส่ิงท่ี
สอดคล้องกบัความตอ้งการของเขา  เขาก็จะเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมได้  ส่ือมวลชนจึงท า
หนา้ท่ีเป็นเพียงผูเ้สนอหนทางในการเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมเท่านั้น 
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4)  ส่ือมวลชนสามารถสร้างทศันคติและค่านิยมใหม่ให้เกิดแก่ประชาชนได ้ในกรณี
ท่ีบุคคลนั้นๆ ไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิงนั้นมาก่อนเลย  ทศันคติและค่านิยมใหม่
น้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้นรับสารท่ีเสนอเร่ืองราวในแนวเดียวกนับ่อยๆ  เป็นอิทธิพลในลกัษณะ
สะสม  มิใช่อิทธิพลท่ีก่อใหเ้กิดผลไดท้นัทีทนัใดหรือในระยะเวลาอนัสั้น 
 

2.2.3  ประสิทธิผลของการส่ือสาร 
ประสิทธิผลของส่ือนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายประการดว้ยกนั  ผู ้

ส่งสารจะต้องมีความรู้ ความเขา้ใจคุณสมบติัของส่ือแต่ละประเภท  รวมทั้งต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบวา่จะเลือกใชส่ื้อประเภทใดในการส่ือสารและเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร  โดยจะตอ้งมีการคิด
หาวธีิการใชส่ื้อ  มีการวางแผนส่ือ  มีการทดสอบส่ือ  ตลอดจนการประเมินผลส่ือในการปฏิบัติการ
ทางดา้นการส่ือสารทุกขั้นตอน  เพื่อใหป้ระสิทธิผลของส่ือเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และวดัได้
จริง  ตรงวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานการส่ือสารในหน่วยงาน องคก์าร หรือสถาบนันั้นๆ  ซ่ึง  
ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพของส่ือย่อมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ 
การส่ือสาร  เช่นเดียวกับองค์ประกอบอ่ืนๆ การเลือกใช้ส่ือย่อมสามารถท่ีจะเพิ่มหรือลด
ประสิทธิผลของการส่ือสาร  หากผูส่้งสารเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสาร  ประสิทธิผลของ
การส่ือสารก็จะมีมาก  นอกจากน้ี  จุมพล รอดค าดี  (2532: 81)  ส่ือท่ีใช้นั้น  สามารถทดสอบ
ประสิทธิภาพของส่ือ  โดยการวดัจากปฏิกิริยาของกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อส่ือก่อนน าไปใชจ้ริง  ดงัน้ี 

1)  ถ่ายทอดความรู้ หรือสร้างความเขา้ใจไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
2)  ลกัษณะรายการแบบใด หรืออยา่งไรท่ีสามารถดึงดูดความสนใจไดม้าก 
3)  เน้ือหาท่ีส่งไปเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

 
2.2.4  การวดัประสิทธิผลของส่ือ 
Berlo (1960: 31)  อธิบายเก่ียวกบัตวัส่ือวา่  ตอ้งพิจารณาถึงความสามารถของส่ือดว้ยวิธี 

การรับสารของผูรั้บสารด้วย  การเห็น (Seeing)  การได้ยิน (Hearing)  การสัมผสั (Touching)   
การไดก้ล่ิน (Smelling)  และการล้ิมรส (Testing)  ท่ีจะเป็นช่องทางใหผู้รั้บสามารถรับสารได ้

จุมพล  รอดค าดี (2532: 81)  ไดก้ล่าวถึง  เร่ืองการทดสอบประสิทธิผลของส่ือไวว้่า  คือ  
การวดัปฏิกิริยาและพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเป้าหมายหลงัจากการใชส่ื้อไปแลว้วา่  ส่ือนั้น 

1)  สามารถท าใหเ้กิดความรู้ และความเขา้ใจเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
2)  สามารถกระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
3)  สามารถโนม้นา้วใจใหเ้ปล่ียนทศันคติไดห้รือไม่ 
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4)  สามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนพฤติกรรมไดห้รือไม่ 
ดังนั้ น  ธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐนอกจากจะเลือกใช้ส่ือท่ีสอดคล้องกับรูปแบบ 

การด าเนินชีวติและการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายแลว้  การเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารก็
ตอ้งสามารถวดัประสิทธิภาพการส่ือสารไดด้ว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ีเพื่อทราบวา่คุม้ค่าต่อเงินท่ีตอ้งสูญเสีย
ไปหรือไม่  เพราะการเลือกใช้ส่ือบางประเภทมีราคาสูงแต่กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ไดเ้ปิดรับข่าวสาร
ผา่นส่ือนั้น  ก็ถือไดว้่าเคร่ืองมือส่ือสารนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพราะไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

Assael (1995: 384) ให้ความหมายของ รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ไวว้่าเป็น
รูปแบบของการด ารงชีวิตท่ีถูกก าหนดโดยวิธีท่ีคนเราใช้เวลาวา่งอย่างไร  หมายถึง  กิจกรรมท่ีท า 
(Activities)  อะไรคือส่ิงท่ีพวกเขาคิดว่าส าคญัในสภาพแวดลอ้มของพวกเขา  หมายถึง  ส่ิงท่ีเขา
สนใจหรือค านึงถึง (Interests)  และพวกเขาคิดว่าตวัเองเป็นอย่างไร  และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็น
อย่างไร  หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงๆ (Opinions)  หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเป็น
ลกัษณะบุคลิกทางจิตวิทยา (Psychographic Characteristics)  นอกจากน้ี  Hawkins, Best และ 
Coney (1998: 433)  กล่าววา่  รูปแบบการด าเนินชีวิต  คือ  วิธีท่ีบุคคลด ารงชีวิต  รูปแบบการด าเนิน
ชีวติของบุคคลหน่ึง  คือ  บทบาทของบุคลิกลกัษณะของปัจเจกบุคคลท่ีถูกสร้างและก าหนดรูปแบบ
ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ขณะท่ีบุคคลนั้นด าเนินไปตามวงจรชีวิตของตนเอง  อีกทั้งยงั
เพิ่มเติมอีกวา่  รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้น  คือ  การแสดงออกของปัจเจกบุคคลในเร่ืองสถานการณ์
ชีวติ ประสบการณ์ คุณค่า ทศันคติ และความคาดหวงัต่างๆ หรือกล่าวรวมๆ  คือ  วิธีท่ีบุคคลใชชี้วิต  
ใกลเ้คียงกบั  Soloman (2013) ให้ค  านิยามรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้า่  เป็นรูปแบบหน่ึงของการ
บริโภคท่ีสะทอ้นถึงการเลือกของบุคคล  ว่าเขาใชเ้งินและเวลาของเขาอยา่งไร  ส่วนนกัการตลาด
มองวา่  รูปแบบการด าเนินชีวติ  คือ  การท่ีบุคคลน าตวัเองเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มของส่ิงท่ีตนชอบท า  วิธี
ท่ีจะใชเ้วลาวา่ง  ท ากิจกรรมสันทนาการ  และการเลือกใชจ่้ายสินคา้และบริการ  รูปแบบการด าเนิน
ชีวติเก่ียวขอ้งกบันกัการตลาด 2 ระดบั  คือ 
 1)  แนวโน้มทิศทางของรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบต่างๆ  เช่น  การเปล่ียนแปลง
บทบาทการซ้ือสินคา้ของผูห้ญิงและผูช้าย  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะนิสัย รสนิยม และ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 
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 2)  รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัเกณฑ์มาตรฐานท่ีเช่ือมโยง
กบัสินคา้เฉพาะ (Assael, 2004) 

2.3.1  องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวติ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตมี 4 องคป์ระกอบ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  (Berkman, Lindquist 

and Sirgy, 1997) 
 1)  ปรากฏการณ์ของกลุ่ม (Lifestyle is a Group Phenomenon)  คือ  การมีส่วน
ร่วมกบักลุ่มในสังคมและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีตนเองอาศยัอยู ่ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนิน
ชีวติของผูบ้ริโภค  โดยกลุ่มท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัดว้ย  เช่น  
กลุ่มเด็กนกัเรียนก็จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างจากกลุ่มคนท างาน  หรือรูปแบบการด าเนิน
ชีวติของคนวยัหนุ่มสาวก็จะแตกต่างกบัวยัสูงอาย ุ
 2)  อิทธิพลต่อลกัษณะพฤติกรรมท่ีหลากหลาย (Lifestyle Influence Many Aspects 
of Behavior) คือ  รูปแบบการด าเนินชีวติของบุคคลแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมบางอยา่งท่ีพวกเขาท า
อยา่งสม ่าเสมอ  ดงันั้นหากนกัการตลาดสามารถทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคล   ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมก็จะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่บริเวณเดียวกนันั้นได ้ 
เช่น  คนท่ีเช่ือในแนวคิดเสรีนิยมมีแนวโนม้ท่ีจะดูภาพยนตร์ต่างประเทศมากกวา่พวกอนุรักษนิ์ยม 
 3)  ส่ิงท่ีบอกเป็นนยัยะถึงความสนใจหลกัของชีวิต (Lifestyle Implies a Central Life 
Interest)  คือ  รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีชดัเจนเป็นส่ิงท่ีระบุถึงตวัตนของบุคคลนั้น  โดยมีนยัยะ
เช่ือมโยงกบักิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าในความสนใจต่อเร่ืองต่างๆ  เช่น  ครอบครัว งาน และศาสนา 
 4)  รูปแบบการด าเนินชีวติแตกต่างกนัตามตวัแปรความสัมพนัธ์ทางสังคม (Lifestyle 
Vary According to Sociologically Relevant Variables)  คือ  ตวัแปรทางสังคมและลกัษณะ
ประชากรท่ีแตกต่างกนั  จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั  เช่น  อายุ เพศ 
เช้ือชาติ ระดบัสังคม ศาสนา 

ดงันั้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละกลุ่มบุคคลย่อมแตกต่างกนั  เป็นลกัษณะเฉพาะ
กลุ่มท่ีแสดงถึงความสนใจและทศันคติต่อส่ิงต่างๆ ในชีวิตของผูบ้ริโภค  Hawkins et al. (1998: 
433) ไดก้ล่าวไวว้า่  รูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ  เช่น  ค่านิยม 
ระบบทางสังคม ลกัษณะประชากร ดงัรายละเอียดท่ีแสดงใน  ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  รูปแบบการด าเนินชีวติและกระบวนการบริโภค 
แหล่งทีม่า:  Hawkin et al., 1998: 434. 
 

 จากตารางน้ีแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล  ซ่ึงจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคท่ี
แตกต่างกนั  โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ การตดัสินใจและทศันคติเร่ือง
การบริโภคในแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งแรงเสริมทางบวกหรือทางลบ  ดงันั้น  นกัการตลาด
สามารถใชรู้ปแบบจากการด าเนินชีวติในการวเิคราะห์ผูบ้ริโภคได ้
 ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบันกัการตลาดอยู ่2 ระดบั  ไดแ้ก่  การ
รับรู้ถึงแนวโน้มของรูปแบบการด าเนินชีวิตในลกัษณะกวา้งๆ  เช่น  การเปล่ียนบทบาททางเพศ
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  และรูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการท าผลิตภณัฑ์เฉพาะท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
ของตราสินคา้ได ้(Assael, 1995: 384)  เช่นเดียวกบั Soloman (2013) ท่ีกล่าวถึงผูบ้ริโภคในอดีตวา่
ปัจจยัทางดา้นระดบัชั้น ตระกูล หมู่บา้น หรือขนาดของครอบครัวเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของผูบ้ริโภค  แต่ในสังคมยคุปัจจุบนัการเลือกประเภทของสินคา้และบริการ  รวมถึงการท า

ผลกระทบต่อพฤติกรรม 

การซ้ือ 

- ซ้ืออยา่งไร 

- ซ้ือเม่ือไหร่ 

- ซ้ือท่ีไหน 

- ซ้ืออะไร 

- ซ้ือกบัใคร 

การบริโภค 

- ท่ีไหน 

- กบัใคร 

- อยา่งไร 

- เม่ือไหร่ 

- อะไร 

 

ปัจจัยการด าเนินชีวิต 

- ลกัษณะประชากร 

- กลุ่มวฒันธรรมยอ่ย 

- ระดบัทางสังคม 

- แรงจูงใจ 

- บุคลิกภาพ 

- อารมณ์ 

- ค่านิยม 

- วงจรครอบครัว 

- วฒันธรรม 

- ประสบการณ์ในอดีต 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ผูบ้ริโภคใชชี้วติอยา่งไร 

- กิจกรรม 

- ความสนใจ 

- ความชอบ / ไม่ชอบ 

- ทศันคติ 

- การบริโภค 

- ความคาดหวงั 

- ความรู้สึก 
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กิจกรรมนั้นผูบ้ริโภคจะเลือกส่ิงท่ีสะทอ้นตวัตนของเขา  หรือเป็นส่ิงท่ีสร้างเอกลกัษณ์ทางสังคม
เม่ือพวกเขาท าการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงกลุ่มของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคใช้  ดงันั้น  
นักการตลาดจึงสามารถแบ่งเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มตามรูปแบบการใช้สินค้าและบริการ  
เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะบริโภคแบบเดียวกนัจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตเหมือนกนั  เช่น  กลุ่ม
ผูใ้ชน้าฬิกา Rolex (Berkman et al, 1997) 

นอกจากน้ี Lantos (2011)  อธิบายถึงอีกมุมมองหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต
และส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคไว ้ คือ  ปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม และจิตวิทยา   ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการด าเนินชีวติ  และการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ทั้งน้ี  ปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม และจิตวิทยา  ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต  
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบของการด าเนินชีวิต  และการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บอิทธิพลจากรูปแบบการด าเนินชีวิต อธิบายไดด้งัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที ่2.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวติ 
แหล่งทีม่า:  Lantos, 2011. 

ปัจจัยทางสังคมวฒันธรรมและ

จิตวทิยาที่ส่งผลกระทบต่อ

รูปแบบการด าเนินชีวติ 

ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม 

●  ลกัษณะทางประชากร 

●  วฒันธรรม 

●  วฒันธรรมยอ่ย 

●  ชนชั้นทางสงัคม 

●  กลุ่มอา้งอิง 

●  ล  าดบัขั้นรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตของครอบครัว 

 

ปัจจยัทางจิตวิทยา 

●  บุคลิกลกัษณะ 

●  ค่านิยมส่วนบุคคล 

●  แรงจูงใจและอารมณ์ 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้รับ

อทิธิพลจากรูปแบบการด าเนิน

ชีวติ 

 

องค์ประกอบของรูปแบบการ

ด าเนินชีวติ (AIOs) 

 
กิจกรรม 

งานอดิเรก, กิจกรรมทางสังคม, 

การเท่ียว, กิจกรรมบนัเทิง, การ

เขา้สงัคม, การซ้ือสินคา้, กีฬา 

ความสนใจ 

ครอบครัว, บา้น, งาน, การ

พกัผอ่นหยอ่นใจ, แฟชัน่, อาหาร

ส่ือ , ความส าเร็จ 

ความคิดเห็น 

ความคิดเก่ียวกบัตวัเอง, ประเด็น

ทางสงัคม, การเมือง, ธุรกิจ 

 

●  การหาผลประโยชน์ต่างๆ 

●  รูปแบบการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค 

●  รูปแบบการซ้ือสินคา้ 

 

ตวัเลือกต่างๆ 

สินคา้, การบริการ, ตราสินคา้, 

ร้านคา้ และส่ือ 

●  รูปแบบการใชสิ้นคา้ 
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อดุลย ์ จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล (2546: 172) กล่าวว่า  บทบาทของรูปแบบ 
การด าเนินชีวติส าหรับผูบ้ริโภคมี 2 บทบาทดว้ยกนั  คือ 
 1)  เป็นตวัจูงใจเบ้ืองตน้ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (A Basic Motivator)  คือ  ความตอ้งการ
ของบุคคลท่ีจะรักษาหรือเพิ่มพูนรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั  ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือและใช้
สินคา้และบริการ 
 2)  การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลของการตดัสินใจ  ผลของการตดัสินใจจะท า
ให้เกิดข่าวสารจูงใจและทศันคติ  ข่าวสารน้ีจะเปล่ียนหรือเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคล  
หากมีการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลหรือกลุ่มอา้งอิงอ่ืนๆ 
 

2.3.2  การวดัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
Hawkins et al. (1998: 435) อธิบายวา่  การวดัรูปแบบการด าเนินชีวติมกัใชม้าตรวดัลกัษณะ

ทางจิตวิทยา (Psychographics)  ซ่ึงให้ความสนใจกบัปัจเจกบุคคลในเร่ืองกิจกรรม (พฤติกรรม) 
ความสนใจ และความคิดเห็น  โดยเคร่ืองมือการวดั  คือ  AIOs (Activities, Interests and Opinions) 

A (Activities)  คือ  กิจกรรมหรือปฏิกิริยาท่ีบุคคลแสดงออก  เช่น  ดูโทรทศัน์  
เล่นกีฬา ไปเท่ียวต่างจงัหวดั ออกไปทานขา้วนอกบา้นกบัครอบครัว จ่ายตลาด ฯลฯ 

I (Interests)  คือ  ความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือวตัถุ 
O (opinions)  คือ  ความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อสถานการณ์ 

ใช้อธิบาย แปลความหมาย คาดคะเน และประเมินค่า เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต การประเมินประโยชน์ ผลดี หรือผลเสียท่ีจะไดรั้บจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
เป็นตน้  โดย Hawkins et al. (1980)  อธิบายถึงองคป์ระกอบของเคร่ืองมือการวดั AIO โดยใช้
แบบสอบถาม  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวติไวด้งัน้ี  (ตารางท่ี 2.2) 
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ตารางที ่2.2  การวดัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเห็น 

งาน 
งานอดิเรก 
กิจกรรมทางสงัคม 
วนัหยดุเทศกาล 
ความบนัเทิง 
สมาชิกชมรม 
ชุมชน 
การซ้ือสินคา้และบริการ 
กีฬา 

ครอบครัว 
บา้น 
อาชีพ 
ชุมชน 
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
แฟชัน่ 
อาหาร 
ส่ือ 
ความส าเร็จ 

เก่ียวกบัตวัเอง 
ประเด็นทางสงัคม 
การเมือง 
ธุรกิจ 
เศรษฐกิจ 
การศึกษา 
สินคา้ 
อนาคต 
วฒันธรรม 

 

แหล่งทีม่า:  Hawkins et al., 1980. 
 
 ทั้งน้ี  การจะศึกษาเฉพาะกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวนั้น  มี
รายละเอียดท่ีไม่เพียงพอ  Hawkins et al. (1998: 435)  กล่าวว่า  การศึกษาจิตวิทยาทางรูปแบบ 
การด าเนินชีวติ  ควรศึกษาเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 

1)  ทศันคติ (Attitudes)  คือ  การประเมินของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ  เช่น  บุคคล สถานท่ี 
ความคิด ผลิตภณัฑ ์

2)  ค่านิยม (Values)  คือ  ความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขายอมรับหรือตอ้งการ 
3)  กิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interests)  คือ  พฤติกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กบัอาชีพ  เป็นกิจกรรมท่ีท าในเวลาวา่ง เช่น งานอดิเรก กีฬา การบริการสาธารณะ 
4)  ลกัษณะประชากร (Demographics)  เช่น  อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ 
5)  รูปแบบของส่ือ (Media Patterns) รูปแบบในการใช้ประโยชน์จากส่ือแบบ

เฉพาะเจาะจงของผูบ้ริโภคแต่ละราย 
6)  อตัราการใช ้(Usage Rates)  คือ  การวดัปริมาณการบริโภค  เป็นความถ่ีบ่อยของ

ปริมาณการใชสิ้นคา้ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้เราทราบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตนั้น  สามารถสะทอ้นผ่าน

กิจกรรมท่ีท าเป็นประจ า  ความสนใจต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และความคิดเห็นต่อส่ิงๆ นั้น  นอกจาก
ส่ิงเหล่าน้ีแลว้  รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคนนั้น  ยงัมีปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีสามารถอธิบาย
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หรือคาดคะเนพฤติกรรมของคนคนนั้นได ้ ทั้งน้ีพฤติกรรมบางอย่างของคน  อาจมีผลมาจากช่วง
อายุหรือพฒันาการในดา้นต่างๆ ของคนคนนั้น  โดยเฉพาะวยัผูใ้หญ่มีพฒันาการทางบุคลิกภาพ  
และเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบชีวิต  พฒันาการทางบุคลิก  และพฒันาการทางสังคม
มากกวา่วยัอ่ืนๆ  ศรีเรือน  แกว้กงัวาล (2540: 391)  แบ่งลกัษณะความเป็นไปของวยัผูใ้หญ่ 3 ระยะ  
ดงัน้ี 

1)  วยัผูใ้หญ่ตอนตน้  มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี  มีพฒันาการทางกายเติบโตเต็มท่ี  
เป็นระยะทดลองเพื่อสืบหาแนวทางชีวิตท่ีตอ้งการและพอใจ  มีพฒันาการด้านประกอบอาชีพ   
การปรับตวัในชีวิตโสด  การเลือกคู่  และสร้างฐานะและความมัน่คงในชีวิต  มีความกวัลเก่ียวกบั
ฐานะทางการเงินและความส าเร็จในชีวติ 

2)  วยักลางคน  มีอายุระหว่าง 40 – 65 ปี  เม่ือเร่ิมระยะน้ีแบบแผนชีวิตเขา้รูปหรือ
เกือบเขา้รูปเขา้รอยแลว้  เป็นช่วงอายปุระสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ 

3)  วยัสูงอายุ  มีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี  ร่างกายเร่ิมเส่ือมถอยและอาจมีความเส่ือม
ทางสังคม  ทางอารมณ์และจิตใจร่วมดว้ย  ซ่ึง Levinson (1986)  อธิบายวา่เพิ่มเติมวา่  ช่วงวยัสูงอายุ
เร่ิมตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและลูกหลาน  ถ่ายทอดค่านิยมการปฏิบติัตนใหแ้ก่รุ่นหลงั 

ทั้งน้ีรูปแบบการด าเนินชีวติจะเร่ิมตน้และหาตวัตนของตวัเองเจอเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้  
อีกทั้งวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีการพฒันาการหลายอย่าง  เพราะเป็นวยัท่ีเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวยัรุ่น
และวยัผูใ้หญ่  เร่ิมมีการวางแผนชีวิต  เขา้ใจความตอ้งการของและความคาดหวงัจากสังคมท่ีมีต่อ
ตนเอง  วยัน้ีจึงเป็นวยัท่ีมีโอกาสทดลองท ากิจกรรรมท่ีท าให้ผูอ่ื้นและตนเองพอใจ  ถา้หากมีความ
พอใจ  คนคนนั้นก็รู้สึกสมบูรณ์มีความสุข  แต่ยงัพฒันาตนเองให้มีวุฒิภาวะไดไ้ม่บริบูรณ์เต็มท่ี  ยงั
มีอารมณ์สนุกสนานอยา่งวยัรุ่น  อยูใ่นโลกแห่งความฝันมากกวา่ความเป็นจริง  Havighurst (1972) 
อธิบายวา่  พฒันาการในวนัผูใ้หญ่ตอนตน้  ประกอบดว้ย   
 1)  การเลือกคู่เพื่อการแต่งงาน 
 2)  เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัและอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขกบัคู่ของตน 
 3)  มีลูกและเร่ิมบทบาทของการเป็นบิดามารดา 
 4)  เล้ียงลูกและสนองความตอ้งการของลูกแต่ละคน 
 5)  เรียนรู้ท่ีจะบริหารบา้นและรับผดิชอบหนา้ท่ีต่างๆ ภายในบา้น 
 6)  เร่ิมประกอบอาชีพหรือเรียนต่อ 
 7)  มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
 8)  เขา้กลุ่มทางสังคมกบัผูท่ี้มีความสนใจหรือลกัษณะคลา้ยๆ กนั 
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นอกจากน้ี  Erikson (1963)  อธิบายเพิ่มเติมวา่  ในวนัผูใ้หญ่ตอนตน้จะมีพฒันาการทางจิต
สังคม  โดยคนท่ีอยู่ในช่วงวยัน้ีจะหล่อหลอมเอกลกัษณ์ของตนเองให้เขา้กบัผูอ่ื้น  และพร้อมท่ีจะ
ใหค้วามใกลชิ้ดกบัผูอ่ื้น  อีกทั้งจะพยายามรักษาความสัมพนัธ์นั้นไว ้ ความสนิทน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ความสัมพนัธ์ทางเพศเท่านั้น  ยงัหมายรวมถึงมิตรภาพตามปกติ  ความสามารถในการมีส่วนร่วม
และเขา้ใจผูอ่ื้น  สามารถพดูคุยกบัผูอ่ื้นเขา้ใจ  นอกจากช่วงวยัจะมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวติแลว้  
 สภาพสังคมยงัมีผลการความคิด ค่านิยม การยอมรับของคนคนนั้นดว้ย  หากสังคมท่ีคนคนนั้น
อาศยัอยูมี่ความเปิดกวา้ง  ยอมรับขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเองและผูอ่ื้น  สังคมก็จะหล่อหลอมให้คน
นั้นเป็นคนท่ีเปิดกวา้งทางความคิด  ในทางกลบักนัหางสังคมนั้นปิดกั้นท่ีจะรับฟังความคิดเห็น  ก็
จะส่งผลให้คนคนนั้นเอาตนเองเป็นศูนย์กลางทางความคิด  สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้เชิง
สังคม (Social-Learning Theory)  พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากเรียนเรียนรู้โดยสังเกต  และ
เลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกลชิ้ด  ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านั้นมีหลากหลาย  ไดแ้ก่  ภาษาพูด วีธีคิด 
ความกา้วร้าว จริยธรรม เป็นตน้ (ศรีเรือน  แกง้กงัวาล, 2540: 50) 

จะเห็นได้ว่ามีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนหน่ึงคน  
จึงท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ศรีเรือน  แก้วกงัวาล (2540)   
ยงัอธิบายเพิ่มเติมว่า  การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมไทย  จากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุ
ตสากหรรม  ส่งผลให้ความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวด้วยกันลดลง  โดยเฉพาะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวยัเด็กกบัวยัผูใ้หญ่  วยัเด็กจะใหค้วามเคารพวยัผูใ้หญ่นอ้ยลง 

ในขณะท่ี  ค  าแหง  วิสุทธางกูร  (2548)  อธิบายวา่  แนวคิดทางปรัชญามีความสัมพนัธ์กบั
แนวทางในการด าเนินชีวิตอยา่งแนบแน่นมาก  หมายความวา่ โลกทศัน์หรือปรัชญาเป็นตวัก าหนด
ทิศทางของชีวติ  มนุษยท่ี์อยูก่นัเป็นสังคม  มีการพฒันาการดา้นต่างๆ ทั้งการพฒันาทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ  มีรูปแบบการใช้ชีวิตไม่เหมือนกนั  ซ่ึงสามารถแยกรูปแบบการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาได ้ 5 ประเภท  คือ 
 1)  แนวคิดแบบประโยชน์นิยม (Utilitarianism)  คือ  ส่ิงใดให้ประโยชน์สุขมากกวา่  
ส่ิงนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีและควรกระท า  ยึดความสุขเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของมนุษย ์ และความสุขนั้น
จะตอ้งไม่เดือดร้อนผูอ่ื้น  หากผลจากการกระท านั้นเป็นประโยชน์มากท่ีสุดแก่คนจ านวนมากท่ีสุด  
ผลของการกระท านั้นก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีและถูกตอ้ง 
 2)  แนวคิดแบบสุขนิยม  คือ  ความสุขเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับชีวิต  รูปแบบ 
การด าเนินชีวิตของคนท่ียึดแนวทางแบบสุขนิยมก็คือ  เนน้ความสุขทางดา้นร่างกายดว้ยวตัถุเป็น
หลกั 
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 3)  แนวคิดแบบศานตินิยม (Pacifism)  คือ  คนท่ีเช่ือวา่ความสุขทางจิตใจส าคญักวา่
ความสุขทางกาย  หาวธีิเพื่อใหพ้น้จากความทุกข ์ รูปแบบการด าเนินชีวิตจึงปฏิบติัตามหลกัค าสอน
ของศาสนา  มีความพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู ่ ใชชี้วิตพอเพียง เรียบง่าย สมถะ ไม่แสวงหาความสุข
ทางดา้นร่างกายอยา่งเดียว คุณธรรมเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากต่อการด าเนินชีวติ 
 4)  แนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism)  คือ  คนท่ีให้ความส าคญัทั้งความสุขทาง
ร่างกายและจิตใจ  จึงควรสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจให้สมดุลกนั  คนท่ีมีชีวิต
อยา่งสมบูรณ์  คือ  คนท่ีมีความพอใจในส่ิงต่างๆ อยา่งประสานกลมกลืนกนัไม่ขดัแยง้  เป็นชีวิตท่ี
ไดดุ้ลยภาพท่ีสุด  รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนท่ียึดแนวทางแบบมนุษยนิยมก็คือ การมองโลก
อยา่งสมดุลไม่สุดโต่งดา้นใดดา้นหน่ึง  แต่เป็นการใชชี้วิตอยา่งสมดุล  เพราะเช่ือว่ามนุษยน์ั้นมีทั้ง
ร่างกายและจิตวิญญาณ  เน้นการมองชีวิตรอบด้านเพราะการด าเนินชีวิตนั้นตอ้งมีศิลปะ  ตอ้งมี
ความประสานสอดคลอ้งขององคป์ระกอบทุกดา้นของชีวติอยา่งสมดุลท่ีสุด 
 5)  แนวคิดแบบศิลปนิยม (Artistries)  คือ  มนุษยค์วรท าตามอารมณ์ความรู้สึกของ
ตน  คนเราแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตนโดยเฉพาะท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน  การได้แสดงออกซ่ึง
เอกลกัษณ์ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด  ส่ือในการแสดงออกก็  คือ  ศิลปะแขนงต่างๆ  ศิลปะเป็นเร่ือง
ของอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของตวัเองจริงๆ 

เห็นไดว้า่รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้นไม่เหมือนกนั  เกิดจากปัจจยัจากกิจกรรมท่ี
ท า ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองราวต่างๆ  ทั้งน้ีอายุแต่ละช่วงวยัส่งผลต่อพฒันาการ
ทางดา้นร่างกายและสติปัญญาของบุคคล  ส่งให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลมีขอ้จ ากดัและ
ลกัษณะการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีไม่เหมือนกนั  หากจะมองให้ลึกซ้ึงถึงขั้นแนวทางการด าเนิน
ชีวตินั้น  ความเช่ือของบุคคลยอ่มมีผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต  นอกจากน้ียงัส่งผลต่อพฤติกรรม
และทศันคติของคนๆ นั้นดว้ย  ส่ิงเหล่าน้ีสามารถคาดคะเนเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคตได้  เม่ือนักการตลาดสามารถแยกรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มๆ ไดแ้ล้ว  
และทราบรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละรูปแบบการด าเนินชีวิตด้วย  ทั้งน้ีเพื่อจะได้เลือกเคร่ืองมือ
ส่ือสารไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวติและการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร  อีกทั้งสามารถ
ใชง้านจากส่ือนั้นไดเ้ตม็ประสิทธิภาพและคุม้ค่ากบัการลงทุน 

 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
 

พฤติกรรม  คือ  การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเรา  ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออก
ของบุคคล  โดยมีพื้นฐานท่ีมาจากความรู้ และทศันคติของบุคคล  การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแตกต่าง
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กันก็เน่ืองมาจากการมีความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงเกิดข้ึนได้เพราะความแตกต่างอัน
เน่ืองมาจากการเปิดรับส่ือ  และความแตกต่างในการแปลความสารท่ีตนเองได้รับ  จึงก่อให้เกิด
ประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกนั  อนัจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล (สุรพงษ์  โสธนะ
เสถียร, 2533) 

บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2555: 31-32) อธิบาย การท่องเท่ียว (Tourism)  องค์การ
สหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียวระหว่างประเทศข้ึน ณ กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี เม่ือปี พ.ศ. 2506  ได้ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า  การท่องเท่ียวหมายถึง  การเดินทาง 
(Travel) ท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการคือ 
 1)  การเดินทาง (Travel)  หมายถึง  การเดินทางท่ีไม่ไดถู้กบงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง โดย
มีการวางแผนเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง  และใชย้านพาหนะน าไปเป็นระยะทาง
ใกลห้รือระยะทางไกลก็ได ้
 2)  จุดหมายปลายทาง (Destination)  หมายถึง  มีจุดหมายปลายทางท่ีจะไปอยูเ่ป็น
การชัว่คราว  แลว้ตอ้งเดินทางกลบัท่ีอยูเ่ดิมหรือภูมิล าเนาเดิม  โดยเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือก
เดินทางไปเยือนและใช้เวลาหน่ึงอยู่ท่ีนัน่  ซ่ึง ณ ท่ีนัน่มีส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่ี
เพียงพอ  ส าหรับสนองความตอ้งการและความพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน 
 3)  ความมุ่งหมาย (Purpose)  หมายถึง  มีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ใน 
การเดินทางใดก็ได ้ ท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้ โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทาง
อยูห่ลายอยา่งดว้ยกนั  ซ่ึงผูเ้ดินทางคนหน่ึงอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกวา่หน่ึงอยา่งก็
ได ้

เห็นไดว้า่การท่องเท่ียว (Tourism) เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง (Travel)  ถา้ไม่มีการเดินทางก็
ไม่มีการท่องเท่ียว  แต่ตอ้งเป็นการเดินทางท่ีเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจมิใช่ถูกบงัคบัหรือ
เพื่อสินจา้ง  แต่เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ  เช่น  การพกัผ่อนหย่อนใจ  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
การศึกษา  ศาสนา  กีฬา  เยีย่มญาติมิตร  ติดต่อธุรกิจ  การประชุมสัมมนา  เป็นตน้ 
 

2.4.1  พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
ศุภลักษณ์  อคัรางกูร  (2547: 75-77)  พฤติกรรมการท่องเท่ียว  เน่ืองจากสินค้าทาง 

การท่องเท่ียวเป็นสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ไดใ้นขณะท่ีซ้ือ (Intangibility)  ผูซ้ื้อตอ้งใชจิ้นตนาการหรือดู
จากภาะท่ีเจา้ของบิการน าเสนอ  นอกจากน้ีการใช้บริการทางการท่องเท่ียวมกัจะเป็นเวลาเดียวกนั
กบัเวลาท่ีบริการนั้นถูกสร้างข้ึนมา (Inseperability)  หมายความวา่การใชบ้ริการและการให้บริการ
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มกัเกิดข้ึนในเวลาใกล้เคียงกนัหรือเป็นเวลาเดียวกนั  จะเห็นได้ว่าด้วยธรรมชาติของบริการทาง 
การท่องเท่ียว  ท าใหน้กัท่องเท่ียวมกัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า:  ศุภลกัษณ์  อคัรางกรู, 2547: 77. 
 

สรุปได้ว่า  พฤติกรรมการท่องเท่ียว  คือ  พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  ท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาถึงว่านักท่องเท่ียวบริโภคอะไร ท่ีไหน บ่อยแค่ไหน และภายใตส้ถานการณ์อะไรบา้ง   
ท่ีนกัท่องเท่ียวพิจารณาก่อนตดัสินใจไปท่องเท่ียว 
 

2.4.2  องค์ประกอบของพฤติกรรม 
Cronbach  (1963)  ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึนเพราะองคป์ระกอบ 7 ประการ 

ดงัต่อไปน้ี 
1)  ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม  

คนเราตอ้งท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน  กิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือ
สนองความตอ้งการไดท้นัที  แต่ความตอ้งการหรือวตัถุประสงคบ์างอยา่ง  ก็ตอ้งใชเ้วลานานจึงจะ
สามารถบรรลุความตอ้งการ  คนเราจะมีความตอ้งการหลายๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั  และมกัจะตอ้ง
เลือกสนองตอบความตอ้งการ  ท่ีรีบด่วนก่อนและสนองความตอ้งการท่ีห่างออกไปในภายหลงั 

2)  ความพร้อม (Readiness)  หมายถึง ระดบัวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นใน
การท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ  คนเราไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการไดห้มดทุกอยา่ง  
ความตอ้งการบางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถของเขา 

ตระหนกัถึงความตอ้งการ 

(Need Recognition) 
หาขอ้มูล 

(Information Search) 
ประเมินทางเลือก 

(Evaluation) 

ตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase Decision) 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
(Post Purchase Behavior) 
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3)  สถานการณ์ (Situation)  เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อ
สนองความตอ้งการ 

4)  การแปลความหมาย (Interpretation)  ก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
ลงไป  จะตอ้งพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแลว้ตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีคาดว่าจะไดรั้บความพอใจ
มากท่ีสุด 

5)  การตอบสนอง (Response)  เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ  โดย
วธีิการท่ีไดเ้ลือกแลว้ในชั้นการแปลความหมาย 

6)  ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีตามมา (Consequence)  เม่ือท ากิจกรรมแลว้ยอ่มไดรั้บผลจาก
การกระท านั้น  ผลท่ีไดรั้บอาจตรงตามท่ีคาดคิดไว ้(Comfirm)  หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความหมาย 
(Contradict) ก็ได ้

7)  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Thwarting)  หากคนเราไม่สามารถสนอง
ความต้องการได้  ก็กล่าวได้ว่าเขาประสบความผิดหวงั  ในกรณีเช่นน้ีเขาอาจจะยอ้นไปแปล
ความหมายเสียใหม่  และเลือกวธีิการตอบสนองใหม่ก็ไดอ้งคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว 
 

2.4.3  องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540)  แบ่งองค์ประกอบของ

การท่องเท่ียว  ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นวงจร  คือ 
1)  นกัท่องเท่ียว  ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียว  ซ่ึงจะตอ้ง

ประกอบด้วย  ลักษณะของนักท่องเท่ียว  การกระจายของนักท่องเท่ียว  กิจกรรมต่างๆ ของ
นกัท่องเท่ียว  และทศันคติของนกัท่องเท่ียว 

2)  การตลาดท่องเท่ียว  การท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวนั้น  จะตอ้งมี
การตลาดท่องเท่ียวในการชกัน าใหเ้ขา้มาท่องเท่ียว  ซ่ึงการตลาดท่องเท่ียว  หมายถึง  ความพยายาม
ท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเขา้มาเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของตนแลว้  
ใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

3)  การขนส่ง  เม่ือนักท่องเท่ียวตดัสินใจจะไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวใดแล้ว   
ก็ตอ้งมีบริการขนส่งนักท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น  ซ่ึงการขนส่ง  หมายถึง  การจดัให้มี 
การเคล่ือนยา้ยนักท่องเท่ียวด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ จากภูมิล าเนาไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการและกลบัสู่ภูมิล าเนา   
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4)  ทรัพยากรท่องเท่ียว  เป็นสินค้าการท่องเท่ียวและเป็นจุดหมายปลายทางท่ี
นกัท่องเท่ียวจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว  ซ่ึงทรัพยากรท่องเท่ียว  หมายถึง  ส่ิงดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการเดินทางไปเยอืนหรือไปท่องเท่ียว   

5)  ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว เป็นสรรพส่ิงท่ีรองรับในการเดินทาง
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  เพื่อใหเ้ดินทางเป็นไปดว้ยความสะดวกสบายและปลอดภยั 

จากองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวทั้ งหมดท่ีกล่าวมานั้ น  ล้วนเป็นองค์ประกอบท่ี
ก่อให้เกิดการท่องเท่ียว  อีกทั้งยงัมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้วงจรของการท่องเท่ียวครบ
สมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน  จะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปไม่ไดเ้พราะแต่ละส่วนนั้นหากขาดส่วนใดส่วน
หน่ึงไปย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ดว้ย  หากองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวครบสมบูรณ์ตาม
วงจร  จะส่งผลต่อการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวให้ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า:  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2540: 45. 
  

นกัท่องเท่ียว 

(Tourist) 

การตลาดท่องเท่ียว 

(Tourism marketing) 

ทรัพยากรท่องเท่ียว 

(Tourism resources) 

การขนส่ง 

(Transportation) 

สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำง 

กำรทอ่งเที่ยว 

(Tourism Facilities) 



41 

 

2.4.4  ลกัษณะของสินค้าทางการท่องเทีย่ว 
สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวนั้น  มีลกัษณะเฉพาะ 4 ประการท่ีแตกต่างไปจากสินคา้

ทัว่ไปท่ีเราคุน้เคยในชีวติประจ าวนั (Holloway, Robinson, 1995; Kotler et al., 2006) ดงัน้ี 
1)  ไม่สามารถสัมผสัได้ (Intangibility) ผูซ้ื้อไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพ  หรือ

ทดลองก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือได้เหมือนสินค้าประเภทอ่ืนๆ เช่น การซ้ือแพ็คเกจทัวร์เพื่อไป
ท่องเท่ียว  ผูซ้ื้อจะมีความเส่ียงสูงกวา่  เพราะไม่มีโอกาสทราบล่วงหนา้เลยวา่  มีความปลอดภยัใน
การเดินทางมากนอ้ยเพียงใด  รสชาติของอาหารอร่อยหรือไม่  และความสวยงามของสถานท่ีจริงจะ
เหมือนหรือแตกต่างจากในโบรชัวร์  เพื่อลดความไม่แน่ใจดังกล่าว  ผูซ้ื้อจึงใช้การสังเกตจาก
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมผสัได ้ เป็นตวัแทนบ่งบอกถึงส่ิงท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได ้เช่น ความสะอาดใน
ร้านถูกใชเ้ป็นสัญญาณบ่งบอกถึงคุณภาพของภตัตาคารนั้น เป็นตน้  ซ่ึงแตกต่างจากสินคา้ประเภท
อ่ืน เช่น รถยนต์ เม่ือผูซ้ื้อเห็นโฆษณาแล้วสนใจ  นอกจากจะศึกษารายละเอียดของรถรุ่นนั้น 
จากโบรชวัร์แลว้  สามารถไปดูตวัอยา่งท่ีโชวรู์ม  และทดลองขบัจนกวา่จะพอใจ  ก่อนท่ีจะตดัสินใจ
ซ้ือหรือไม่ซ้ือได ้ จากลกัษณะเฉพาะขอ้น้ี  ท าให้การขายสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวเป็น
เพียงการขายประสบการณ์  หลงัจากใชบ้ริการแลว้  ผูซ้ื้อไดรั้บเพียงความทรงจ าเท่านั้น 

2)  รวมส่วนประกอบหลายส่วนท่ีแตกต่างเขา้ดว้ยกนั ( Heterogeneity) เช่น พาหนะ
ในการเดินทาง (รถทัวร์ รถไฟ เคร่ืองบิน) สถานท่ีพกั (โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล) พนักงาน 
(ตอ้นรับส่วนหน้า เสิร์ฟอาหาร ขบัรถ) เป็นตน้  ส่วนการผลิตสินคา้ทัว่ๆ ไปตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้จน
ส าเร็จเป็นสินคา้หน่ึงช้ินนั้น  ถือว่าเป็นส่วนเดียวกนั  ดงันั้นการก าหนดมาตรฐานจึงท าไดง่้ายกว่า  
ลกัษณะเฉพาะดงักล่าวน้ีท าใหไ้ม่สามารถรับรองไดว้า่  การไดรั้บการบริการจากการท่องเท่ียวแต่ละ
คร้ังจะไดรั้บความพึงพอใจเท่ากนัทุกคร้ัง  เม่ือความตอ้งการและคาดหวงัของลูกคา้แต่ละคนมีความ
แตกต่างกนั  การใหบ้ริการของพนกังานจึงท าไดย้ากมากข้ึนดว้ย  ทกัษะและการอบรมจนเกิดความ
ช านาญของพนกังานจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ลูกคา้ไดม้ากกวา่หรือเท่ากบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ  เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บส่ิงท่ีแตกต่างออกไป  
หรือไม่ตรงกบัความคาดหวงั  มีแนวโนม้เป็นไปไดว้า่ลูกคา้จะไม่กลบัมาซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ าอีก 

3)  เก็บไวข้ายในโอกาสต่อไปไม่ได ้(Perishability) หากขายไม่ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  ก็จะสูญเสียโอกาสในการขายไปเลย เช่น ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  แมจ้ะขายไดเ้พียงคร่ึงเดียว  
ทางสายการบินก็จ  าเป็นตอ้งใหเ้ท่ียวบินนั้นออกเดินทางตามก าหนดเวลา  และยอมสูญเสียรายไดอี้ก
คร่ึงไป  หรือกรณีของหอ้งพกัในโรงแรม 

4)  ส่วนประกอบต่างๆ แยกออกจากกนัไม่ได ้(Inseparability) ผูซ้ื้อจะพิจารณาทุก
อยา่งประกอบกนั  เช่น  ความสะอาดของสถานท่ี  รสชาติอาหาร  ความสุภาพของพนกังานตอ้นรับ 
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เป็นตน้  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  รวมทั้งการประเมินว่าจะซ้ือซ ้ าหรือไม่อีก
ดว้ย  ในขณะท่ีสินคา้ประเภทอ่ืน  เช่น  โทรทศัน์  ผูซ้ื้อจะพิจารณาท่ีตราสินคา้  คุณภาพ  และราคา  
มากกวา่ท่ีจะสนใจสภาพภายในบา้นท่ีอาจจะวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ  ซ่ึงไม่ใช่ประเด็นส าคญัท่ีจะ
ยบัย ั้งไม่ใหเ้กิดการซ้ือได ้

จากลกัษณะดงักล่าว  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว  ทั้งพนกังาน
ขายและผูซ้ื้อเอง  ต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวดว้ยอย่างไม่สามารถ
แยกออกจากกนัได ้ ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการทางการท่องเท่ียวจึงตอ้งท า
ความเขา้ใจในกระบวนการและรูปแบบการใหบ้ริการของกิจการนั้นดว้ย 

 

2.4.5  วตัถุประสงค์ในการท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียวเป็นความตอ้งการอยา่งหน่ึง  ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์

ต่างๆท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี (อุษณีย ์ ศรีภูมิ, 2544) 
1)  ความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆ  เป็นการท่องเท่ียวเพื่อไดพ้บเห็นส่ิงแปลก

ใหม่ดา้นวฒันธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกนัออกไป 
2)  การพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจประจ าวนั  เช่น  

 การเล่นกีฬา  การเดินทางท่องเท่ียวตามแหล่งบริการทางประวติัศาสตร์ 
3)  ความสนใจทางดา้นศาสนาและประวิติศาสตร์  ไดแ้ก่  การนมสัการศาสนสถาน  

การท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
4)  อาชีพและธุรกิจ  ได้แก่   การเดินทางเพื่อส ารวจ  ค้นคว้า   การประชุม  

 การสัมมนา  การศึกษาเปรียบเสมือนการทศันศึกษาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ 
5)  อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  การเยีย่มเยยีนญาติพี่นอ้ง  เพื่อนฝงู  ซ่ึงการเดินทางเพื่อวตัถุประสงค์

น้ี  มกัจะเกิดข้ึนในช่วงวนัหยดุวนัเทศกาลต่างๆ 
 

2.4.6  ประเภทของแหล่งท่องเทีย่ว 
Plog (2004) แบ่งแหล่งท่องเท่ียวออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1)  แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ (Natural Attractions)   หรือท่ี เ กิดจาก
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินั้น  ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ (Climate) ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
(Scenery) และสัตวป่์า (Wildlife) นบัไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสงความส าเร็จในการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด  แต่แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลและบ ารุงรักษา
เป็นอยา่งดี  นกัท่องเท่ียวท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจท าลายความสวยงามลงได ้  
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2)  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (Manufactured Attractions)  เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีตรงขา้มกบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  เมืองขนาดใหญ่ๆ สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ให้เขา้ไปเท่ียวชมส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทางประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่ีรัฐบาลก่อสร้างข้ึน 
พระราชวงั อาคารเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีส าคญั   

3)  แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต (Cutural Attractions)  ยงัมีกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวจ านวนอีกไม่น้อยท่ีสนใจในความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีต  วฒันธรรมหรือวิถี
ชีวิตของชนกลุ่มน้อยรวมถึงพิธีกรรม พิธีการงานฉลองร่ืนเริงต่างๆ ศิลปะการแสดงดนตรีเพลง
พื้นบา้น การร่ายร า การละเล่น ตลอดจนงานหตัถกรรม 

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  เพราะประเทศไทยมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลายและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่
นักท่องเท่ียว  ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียว  สภาพเศรษฐกิจ  และแนวโน้มทางการ
ท่องเท่ียวท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในขณะนั้นวา่เป็นอยา่งไร 
 

2.5  แนวคดิการส่ือสารการตลาดท่องเทีย่วและการตลาดแบบย้อนยุค 
 

2.5.1  ความหมายและความเป็นมาของการตลาดแบบย้อนยุค 
ธนวรรณ  ธีรภทัร์ (2556) อธิบายวา่  ค  าวา่ Retro  เป็นค าท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาฝร่ังเศส  

เร่ิมใชก้นัคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกาเม่ือปี ค.ศ. 1974  มีความหมายว่า การชอบหรือนิยมในส่ิงท่ีพน้
สมยัในปัจจุบนั  ความนิยมนั้นจะตอ้งมีอายถุอยหลงัยอ้นกลบัไปประมาณ 15 – 20 ปีท่ีผา่นมา  ค  าวา่ 
Retro  มาจากค าว่า Retrospective  แปลว่า  อะไรก็ตามท่ีท าให้นึกถึงเร่ืองเก่าสมยัวยัเด็กหรือ
ช่วงเวลาท่ีเป็นวยัรุ่น  ดงันั้นการใชค้  าน้ีไม่ไดห้มายความเพียงแค่งานดีไซน์เท่านั้น  อาจรวมถึงงาน
เพลงงานศิลปะ ต่างๆ ส่ิงของหรือนามธรรมท่ีท าให้ชวนนึกถึงอดีตในวยัเด็ก  นอกจากน้ี  สิทธิชยั  
ฝร่ังทอง (2547)  ค  าว่า Retro Marketing มาจากค าศพัท์ Retrospective คือ การหวนระลึกถึง
ความหลงั  Retro Marketing  หมายถึง การตลาดแบบยอ้นยุค แนวความคิดน้ีมาจากนกัการตลาดใน
สหรัฐอเมริกา โดยเนน้การท่ีจะปลูกฝังวิถีชีวิตให้คนด าเนินตามไดน้ั้น ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์ (Product) 
เป็นตวัแทรกให้เข้าไปอยู่ในวฒันธรรมของบุคคล  ท าให้เกิดความคลั่งไคล้ใช้ส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
เน่ืองจากสหรัฐมองวา่มนัจะเป็นการส่งออกผลิตภณัฑ์ในอนาคต (Next Export Product)  ปัจจุบนั
ประเทศสหรัฐนบัว่าเป็นผูส่้งออกวฒันธรรมอยู่หลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็น Mc Donald"s  KFC 
Microsoft CNN กางเกงยีนส์ลีวายส์ ฮอลลีวดู โคคา-โคล่า เป็นตน้ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีส่งออกมาแต่ละ
อยา่งจะแฝงไวด้ว้ยวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  ตวัอยา่งเช่น วฒันธรรมการกินจ าพวกอาหารขยะ (Fast 
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Food) ท่ีทานง่ายสะดวก รวดเร็ว กินแล้วเท่ ด่ืมน ้ าอดัลมประเภทโคคา-โคล่า ดูรายการข่าวตอ้ง 
CNN ส านกังานตอ้งใช ้Microsoft แต่งกายตอ้งกางเกงยนีส์ลีวายส์ สร้างภาพยนตร์ตอ้งไดม้าตรฐาน
ฮอลลีวูด เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าวิธีการยดัเยียดวฒันธรรมและสินค้าท่ีท าให้ขายได้ทั่วโลกนั้น
แนบเนียนมาก ไม่สะดุดกบัวฒันธรรมเดิม 

ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้สหรัฐตอ้งน า Retro Marketing มาใช้กบัระบบเศรษฐกิจทัว่โลก 
ประการแรกคือ  เน่ืองจากเม่ือยอ้นหลงัไปเม่ือ 20 กวา่ปี ในยุคสงครามเวียดนามมีการอพยพของคน
เอเชีย เช่น คนจีน เกาหลี เวียดนาม ฯลฯ เขา้ไปอยู่ในสหรัฐ  เม่ือเวลาผ่านไปผูค้นเหล่าน้ีมีความ
เป็นอยู่และฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ  ซ่ึงคนเอเชียเหล่าน้ี 
สมองดีเรียนเก่งขยนัมุ่งมั่นได้รับทุนการศึกษาเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี  ประกอบกับในแถบเอเชียบาง
ประเทศเร่ิมมีศกัยภาพทางการแข่งขนัสูงกว่าอดีต  ประการท่ีสอง  คือ  ส่ิงท่ีท าให้สหรัฐวิตกกลวั
และมองวา่คนอเมริกนัมีการหลงใหลวฒันธรรมเอเชียมากข้ึน  เร่ิมนิยมใชสิ้นคา้และวฒันธรรมทาง
ตะวนัออก  เช่น  นิยมทานอาหารของแถบเอเชียท่ีเขา้ไปในสหรัฐ  ไม่วา่จะเป็นผดัไทย ตม้ย  ากุง้ ซ่ึง
เป็นอาหารไทย ต่ิมซ า ท่ีเป็นอาหารจีน ซูชิ ร้องคาราโอเกะ ของญ่ีปุ่น แหนมเนือง ก๋วยเต๋ียวญวน 
ของเวียดนาม  เป็นตน้  ส่วนของใช้อุปกรณ์ต่างๆ ก็ใช้ของตะวนัออก  เช่น โซน่ี ซัมซุง โตโยตา้ 
ฯลฯ และเส้ือผา้ก็ยงันิยมใส่สไตล์อินเดียหรือใช้ผา้ไหมของจีน คิวบู๊ในฉากภาพยนตร์แอ๊คชัน่น า
จากจีนฮ่องกง  ท าให้สหรัฐมองวา่จะมีแนวคิดอะไรท าอยา่งไรให้คนอเมริกนัมีจิตส านึก  เกิดความ
รักชาติและรู้สึกลึกซ้ึงกบัความยิ่งใหญ่ของตวัเอง  จึงมีการน าแนวคิดทางการตลาดแบบยอ้นยุค
(Retro Marketing) มาใช ้ โดยน าส่ิงท่ีภาคภูมิใจในอดีตของอเมริกนัผสมผสานกบัวฒันธรรม  และ
เป็นการเอาประวติัศาสตร์มายอ้นยคุเพื่อตอกย  ้าคนในชาติ  ประการท่ีสาม คือ เน่ืองจากสหรัฐมองวา่
ประเทศแถบเอเชียบางประเทศมีความอ่อนแอทางวฒันธรรมและมีการเปิดรับวฒันธรรมต่างชาติได้
ง่าย เป็นโอกาสทางธุรกิจในการท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยปราศจากการปิดกั้น แลว้
ยดัเยยีดวฒันธรรมการกินการใชใ้หเ้ขา้ไปอยูใ่นวถีิชีวติติดเป็นนิสัยไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน  จึงน ามา
สู่การวางแผนทางการตลาดโดยเร่ิมจากการใช้ส่ือบนัเทิง  เช่น  เอลวิส มาริลีน มอนโร ภาพยนตร์
เร่ือง Batman Spiderman เป็นตน้  โดยเลือกส่ิงเหล่าน้ีมาท าการโฆษณาดึงคนสหรัฐ กลบัมาจากการ
หลงใหลวฒันธรรมต่างชาติ   
 ในขณะท่ี  อนุชิต  เท่ียงธรรม (2546) อธิบายวา่ Nostalgia Marketing  คือการท่ีนกัการ
ตลาดใช้บางส่ิงให้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีท าหน้าเรียกความทรงจ า อารมณ์ ความรู้สึก ภาพอนัประทบัใจ
ผูบ้ริโภคออกมา  เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ทางการตลาด  โดยส่ิงกระตุน้บางส่ิงอาจจะเป็นตวัผลิตภณัฑ์ 
บรรยากาศในร้าน ช้ินงานหรือภาพยนตร์โฆษณา เป็นตน้  การใช้แนวทางเช่นน้ีย่อมคาดหวงัผล
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ดา้นบวกในทางการตลาด  เพราะผูบ้ริโภคชอบความคุน้เคยความรู้จกัความชอบความผูกพนัของ
ผูบ้ริโภค ยอ่มมีคุณค่าทางการตลาดเสมอและสร้างพลงัใหแ้ก่ตราสินคา้นั้นๆ เสมอ 
 Nostalgia Marketing ยงัมีความลึกซ้ึงมากกวา่การยอ้นร้ือฟ้ืนอดีตและเกิดอารมณ์ความรู้สึก
ร่วมไปตามอดีตเท่านั้น  แต่ยงัมีส่วนของความตอ้งการท่ีจะกลบัไปสร้างความสมบูรณ์ในส่ิงท่ีขาด
หายไปในขณะนั้นดว้ย  กล่าวคือการดึงยอ้นอดีตไม่ใช่เป็นเพียงภาพและความรู้สึก  แต่ดึงเอาความ
ปรารถนาท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองในอดีตกลับออกมาด้วย  ผูบ้ริโภคจะถูกกระตุ้นความ
ปรารถนาท่ีจะเติมเตม็ในส่วนขาดเม่ือในอดีตของเขา  เหมือนกบัจะยอ้นกลบัไปเปล่ียนอดีตของเขา
ใหส้มบูรณ์ดว้ยผลิตภณัฑใ์นวนัน้ีซ่ึงเป็นวนัท่ีเขามีความพร้อม  เช่น อ านาจซ้ือ เป็นตน้ 

สรุปความหมายของตลาดยอ้นยุค (Retro Market) ไดว้า่ สถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์อยู่ท่ีความ
ยอ้นยุคยอ้นอดีต  บรรยากาศการตกแต่งกระตุน้ให้คิดถึงอดีต  มีจุดเด่นท่ีสถาปัตยกรรมบา้นเรือน
ในอดีต  อีกทั้ งสินค้าท่ีน ามาขายเป็นสินค้าท่ีมีเฉพาะในท้องถ่ินหรือหาซ้ือได้ยากในปัจจุบัน  
นอกจากน้ียงัแฝงไวซ่ึ้งวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 

2.5.2  ประเภทของการตลาดแบบย้อนยุค 
พลัลภา  ปีติสันต ์และคณะ (2553ก)  อธิบาย Retro Marketing  หรือการตลาดแบบยอ้นยุค

นั้นวา่  เป็นแนวคิดท่ีมีการน าสินคา้หรือบริการมาท าการตลาด โดยใชค้วามรู้สึกหวนถึงความหลงั
ในอดีต (Nostalgia) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค  ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต แฟชัน่ 
และวฒันธรรมมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเช่ือมโยงกับลูกค้า  เพื่อสร้างความรู้สึกยอ้นระลึกถึง
ความสุขในวยัเด็กหรือวยัรุ่นของผูบ้ริโภคในการกลบัไปหาอดีต  เพื่อตอบเป้าหมายทางการตลาดท่ี
ก าหนดไว ้ โดยการใชก้ลยทุธ์การตลาดแบบยอ้นยคุ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ   

1)  Retro-Retro คือ การตลาดยอ้นยุคแบบ Retro-Retro หรือเรียกว่า Retro แบบ
ดั้งเดิม  น าเอาสินคา้หรือบริการท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต  ทั้งท่ีไดห้ายไปแลว้หรือลดกระแสความนิยม
ลงกลบัมาปรับปรุงให้เกิดเป็นกระแสใหม่อีกคร้ัง  โดยใชเ้อกลกัษณ์ของสินคา้เดิมเป็นจุดเด่น  เช่น 
ตลาดยอ้นยุคในจงัหวดัต่างๆ เช่น ตลาดน ้ าอมัพวา ตลาดร้อยปีคลองสวน ตลาดร้อยปีสามชุก และ
อีกมากมายท่ีกลายเป็นจุดท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดั  การท าการตลาดยอ้นยุคแบบ Retro-Retro  มี
องคป์ระกอบอยู ่3 ประการ คือ   
 (1)  Not Hi-Tech  สินคา้หรือบริการท่ีน าการตลาดยอ้นยุคแบบ Retro-Retro มา
ใช้นั้น  ควรจะมีประวติัเร่ืองราวจากอดีตเช่ือมโยงมาถึงปัจจุบนั  ตอ้งคงเสน่ห์และกล่ินอายของ
ความเป็นยอ้นยคุดั้งเดิมไว ้ ยกกลบัมาทุกองคป์ระกอบ  หากน าเทคโนโลยีเขา้มาอาจท าให้กลบทบั
ความเป็นยอ้นยคุดั้งเดิมไป  จุดส าคญัจะตอ้งไม่ปรับแต่งจนกระทบมูลค่าหลกัเดิม  
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 (2)  Some Hi-Touch  สินคา้ในปัจจุบนัล้วนน าประโยชน์จากการใช้งาน 
(Functional Benefit) มาเป็นตวัดึงดูดลูกคา้แทบทั้งส้ิน  แต่ส าหรับการตลาดยอ้นยุคแบบ Retro-
Retro น าประโยชน์ทางอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefit) ท่ีมีอยูใ่นความเป็น Retro จะเป็น
ตวักระตุน้ความรู้สึกอยากรับรู้ความประทบัใจในอดีต กล่าวคือใชอ้ารมณ์มาสัมผสักบัลูกคา้   
 (3)  Full Hi-Talk  การน าการตลาดยอ้นยุคแบบ Retro-Retro ให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น  ไม่เพียงแต่จบักลุ่มเป้าหมายในวยัเก่า  แต่คลอบคลุมทุกรุ่นทุกวยัและกระจายไปใน
วงกวา้ง  จากการท่ีการตลาดยอ้นยุคแบบ Retro-Retro มีกลุ่มลูกคา้ดั้งเดิมอยู่แลว้  การน าการตลาด
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) มาประกบ  จะช่วยใหข้ยายฐานลูกคา้ใหม่จากปู่ ยา่สู่รุ่นพ่อแม่ไป
ยงัรุ่นลูกหลาน 

2)  การตลาดยอ้นยคุแบบ Retro-Nova คือ  การน าส่ิงท่ีประสบความส าเร็จในอดีตมา
เสนอใหม่ในปัจจุบนั  โดยจะมีการปรับปรุง เพิ่ม ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เขา้ไปในสินคา้และ
บริการนั้ น  นักการตลาดใช้ส่ิงท่ีประสบความส าเร็จในอดีต  เพื่อดึงประสบการณ์ อารมณ์ 
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคให้หวนคิดถึง  กระตุน้ให้มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกบัสินคา้และบริการ
นั้นๆ  โดยจะมีการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ผสมเทคโนโลยีปัจจุบนัเขา้ไป  เพื่อให้สินคา้และบริการมี
คุณค่า (Value Added) และร่วมสมยั (Contemporary) มากข้ึน  เช่น  รถจกัรยานยนต์ฟีโน่ (Fino) 
รถยนตอ์ยา่ง  VW Beetle และ Mini Cooper รวมถึง หนงั-เพลงเก่า ท่ีน ากลบัมาร้อง มาสร้างใหม่  
แนวคิด Retro-Nova เป็นการพฒันาให้สินคา้ให้มีประโยชน์ใชส้อย (Functional Benefit) ทดัเทียม
กบัสินคา้ท่ีขายอยู่ในทอ้งตลาดปัจจุบนั  รวมถึงสามารถช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ท่ีอาจจะ
ไม่ไดมี้ประสบการณ์ร่วมกบัส่ิงท่ีน ามาท าใหม่  แต่ซ้ือเพราะเทคโนโลยท่ีีใส่เขา้ไปใหม่ 
 เน่ืองจากปัจจุบนั เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆกา้วทนักนั  ท าให้สินคา้และบริการ
ท่ีผลิตข้ึนไม่ค่อยแตกต่างกนัในดา้นประโยชน์การใชส้อย (Functional Benefit) เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง
ในตลาด  ดังนั้นธุรกิจจ าเป็นตอ้งสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง  และเพิ่มมูลค่าของสินคา้และ
บริการให้เหนือความคาดหวงัของผูบ้ริโภค  โดยการใช้อารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefit) มา
ช่วยเติมเต็มในการท าการตลาด  โดยผา่นทางการใชก้ารตลาดยอ้นยุคแบบ Retro-Nova  ซ่ึงกลยุทธ์
หน่ึงท่ีเนน้การสร้างอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefit) ผสมผสานกบัสินคา้ใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค  
ดงัจะเห็นไดจ้ากสินคา้ในปัจจุบนั เช่น มอเตอร์ไซด์ฟีโน่  รถยนต ์Mini Cooper หรือแมแ้ต่สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีก าลงัเป็นกระแสยอ้นยุคอยา่งตลาดเพลินวาน ท่ีหวัหิน  ซ่ึงการท าการตลาดยอ้นยุคแบบ 
Retro-Nova จะประสบความส าเร็จไดน้ั้น  จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

(1)  สร้างความเช่ือมโยง (Build Linkage)  คือ สร้างความเช่ือมโยงยุคสมยั
ปัจจุบนักบัอดีตเขา้ดว้ยกนั  กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคระลึกถึงวนัคืนเก่าๆ ท่ีไดป้ระสบมาในอดีต  โดยส่ิง
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ส าคญัคือ สินคา้หรือบริการท่ีเราเลือกน ามาใชน้ั้นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความสุขให้กบัผูบ้ริโภค
ได้  เช่น ตลาดเพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ได้ถือก าเนิดข้ึนภายใตแ้นวคิด “ศูนยร์วม
ความสุข สถานท่ี... หยดุเวลาในอดีตไว ้เพื่อเล่าขานเร่ืองราวมากมายของวถีิหวัหินกาลก่อน ...สู่กาล
ปัจจุบนั”  เห็นไดช้ดัวา่เป็นสถานท่ีท่ีเช่ือมโยงเร่ืองราวในอดีตท่ีไดห่้างหายไปแลว้จากความทรงจ า
กลบัมาสร้างใหม่ให้เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนัมากข้ึน  เพื่อให้เป็นจุดศูนยก์ลางการเดินทางแห่งใหม่
ของคนหัวหินและนกัท่องเท่ียวท่ีแวะมาเยี่ยมเยือน  นอกจากนั้นธุรกิจท่ีตอ้งการน าการตลาดแบบ  
Retro-Nova มาใช ้ ตอ้งเร่ิมจากการมองหาส่ิงต่างๆ ท่ีประสบความส าเร็จไดรั้บความนิยมอยา่งมาก
ในอดีต  มีลกัษณะท่ีโดดเด่นและไม่เหมือนใคร (Unique)  เพื่อน ามาเป็นตน้แบบในการผลิตสินคา้ 
เช่นในกรณีของ บริษทั ยามาฮ่า มอเตอร์ เป็นบริษทัแรกท่ีไดน้ ารถจกัรยานยนตรุ่์นเก่าอย่างเวสป้า 
สกู๊ดเตอร์ (Vespa Scooter) มาเป็นตน้แบบของรถจกัรยานยนตฟี์โน่ (Fino)  โดยในอดีตรถจกัยาน
ยนตเ์วสป้า (Vespa) ไดรั้บความนิยมอยา่งมากและมีจุดเด่นท่ีมีลอ้ขนาดเล็ก น ้ าหนกัเบา สีสันสดใส 
มีรูปทรงโคง้มน ยามาฮ่าจึงน าลกัษณะเด่นเหล่านั้นของรถจกัยานยนตเ์วสป้า (Vespa) มาถอดแบบดี
ไซดอ์อกมาเป็นรถจกัรยานยนต์ฟีโน่ (Fino) จนเป็นท่ีโดนใจผูบ้ริโภค และไดรั้บการตอบรับอยา่งดี
จากตลาด   

 (2)  สร้างมูลค่า (Build Value)  คือ สามารถสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภคได ้ โดย
บริษทัควรจดัท าการท าวิจยัและพฒันา  (R&D) สินคา้  เพื่อคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั  และพร้อมกบัหาจุดบกพร่องของสินคา้ท่ีขายอยูใ่นตลาดปัจจุบนัท่ียงัไม่สามารถตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคได ้ เพื่อน าไปเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กบัสินคา้ในอดีตให้เกิดความเหมาะสมกบัการใช้
งานปัจจุบนั  การเพิ่มคุณค่าเหล่าน้ีจะท าให้สินคา้ในอดีตท่ีน ามาท าการตลาดแบบ Retro-Nova มี
ประโยชน์ใชส้อย (Functional Benefits) และอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefits) ท่ีตรงใจกบั
ผูบ้ริโภคในสมยัปัจจุบนั  และสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดเหมือนกบัท่ีบริษทัยามาฮ่าได้
ท า R&D  เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคท่ีใช้รถจกัรยานยนต์  คือ  ตอ้งการได้
รถจกัรยานยนต์ท่ีมีน ้ าหนักเบา ขบัข่ีได้ง่าย มีดีไซน์ท่ีดูทนัสมยัแต่คลาสสิค  (Modern Classic) 
รวมถึงมีลูกเล่นในการแต่งสีสัน ฟังก์ชัน่พิเศษให้กบัรถจกัรยานยนต์ตามสไตล์ของผูข้บัข่ีได้  ซ่ึง
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้รถจกัยานยนตฟี์โน่  ท  าให้เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคไดท้ั้งชายและหญิงท่ีเป็นคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีสไตลข์องตนเอง ชอบส่ิงแปลกใหม่ รวมถึงคนยคุก่อนท่ีนิยมชมชอบรถจกัรยานยนตเ์วสป้า
(Vespa) ก็หนัมาสนใจซ้ือรถจกัยานยนตฟี์โน่ (Fino) 

(3)  สร้างการรับรู้ (Build Awareness)  คือ สามารถท าให้ผูบ้ริโภครับรู้สินคา้
หรือบริการท่ีเราสร้างข้ึน  ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการท ากิจกรรมทางการตลาดทั้ง Above the line 
และBelow the line  โดยในการท าการตลาดแบบ Retro Nova น้ี  เรามกัเนน้ไปท่ีการท า Below the 
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line เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ละใชง้บประมาณนอ้ยกวา่  อีกทั้งผูบ้ริโภคสามารถ
เขา้มามีประสบการณ์ร่วมผูกพนัเป็นหน่ึงเดียวกบัสินคา้หรือบริการของเรา เช่น การใช้ Forward 
Mail สร้าง Community (พลัลภา  ปีติสันต ์และคณะ, 2553ข) 

ในการท าการตลาดแบบ Retro-Nova นั้น  ถึงแมว้า่วตัถุประสงคข์องการออกสินคา้
ใหม่จะตอ้งการให้มีการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ในอดีต หรือตอ้งการน าประสบการณ์ในอดีตมา
เป็น จุดขายในการท าการตลาด  แต่หากผูบ้ริโภคไม่มีการรับรู้ใดๆถึงการเช่ือมโยงสินคา้เขา้กบั
ประสบการณ์ในอดีตเลย  ดังนั้ นจึงส่งผลให้สินค้าท่ีผลิตออกมาเป็นได้แค่ “สินค้าใหม่ (New 
Product)” ในตลาดเท่านั้น 

อาจกล่าวได้ว่า  การท่องเท่ียวแบบยอ้นยุคคือรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ท่ีมี
เอกลกัษณ์ท่ีการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  การให้ความรู้ความเขา้ใจในมรดกของบรรพบุรุษในพื้น
ถ่ินนั้นๆ  และตระหนักถึงการเห็นคุณค่าของวฒันธรรมชาติพนัธืท่ีแตกต่างกนั  นักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางไปเท่ียวตลาดยอ้นยุคจะได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของคนในแต่ละสังคม  และเกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 สุมาลี  เหลืองด ารงกิจ  (2543)  ศึกษาเร่ือง  “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคสตรีใน
เขตกรุงเทพมหานคร”  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจกบักลุ่มตวัอย่างผูห้ญิงอายุ 12 – 49 ปี  จ  านวน 612 
คน  ดว้ยแบบสอบถาม  ผลการวจิยัพบวา่  ผูบ้ริโภคสตรีมีรูปแบบการด าเนินชีวติ 8 กลุ่ม คือ กลุ่มน า
สมยั  กลุ่มอนุรักษนิ์ยม  กลุ่มตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต  กลุ่มมีอุดมณ์การเพื่อสังคม  กลุ่ม
มีความสุข  พอใจในชีวติ  กลุ่มบนัเทิงเฮฮา  กลุ่มเฉ่ือยชา  กลุ่มอารมณ์รุนแรง  โดยผูท่ี้มีอายุ 20 – 29 
ปี  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุดมการณ์เพื่อสังคม  กลุ่มมีความสุข พอใจในชีวิต  กลุ่มบันเทิงเฮฮา  
ในขณะท่ีผูมี้อายุ 30 – 49 ปี  ส่วนใหญ่อยุใ่นกลุ่มอนุรักษนิ์ยม  กลุ่มตอ้งการประสบความส าเร็จใน
ชีวติ  และกลุ่มมีความสุข พอใจในชีวติ 
 นทีรัย  เกรียงชัยพร  (2543)  ศึกษาเร่ือง  “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคชายใน
กรุงเทพมหานคร”  เป็นการวจัยัเชิงส ารวจกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูช้ายอายุ 12 – 49 ปี  จ  านวน 612 
คน  ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริโภคชายมีรูปแบบการด าเนินชีวิต 14 กลุ่ม  คือ  กลุ่มมีความสุขทั้งกบั
ตวัเองและสังคม  กลุ่มรักการท างาน  กลุ่มรักความหรูหรา ร ่ ารวย  กลุ่มทนัสมยั  กลุ่มชอบความทา้
ทาย  กลุ่มพึงพอใจในตนเอง  กลุ่มสนใจการเมือง  กลุ่มท าตามกฏเกณฑ์ของสังคม  กลุ่มส้ินหวงั 
หมดก าลงัใจ  กลุ่มชอบสังสรรค์ สนทนา  กลุ่มหัวสมยัใหม่  กลุ่มอนุรักษ์นิยม  กลุ่มชีวิตเร่งรีบ  
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และ  กลุ่มชอบกีฬา  โดยผูท่ี้มีอาย ุ20 -29 ปี  อยูใ่นกลุ่มทนัสมยั  กลุ่มรักการงาน  และผูท่ี้มีอายุ 30 – 
49 ปี  อยูใ่นกลุ่มรักความหรูหรา  กลุ่มชอบความทา้ทาย  กลุ่มสนใจการเมือง  และ  กลุ่มสนใจกีฬา 
 เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  ศึกษาเก่ียวกบั “รูปแบบการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือ  และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร”  เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยักลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 400 คน  ผลการวิจยั
พบว่า  ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการด าเนินชีวิต 8 กลุ่ม  คือ  กลุ่มอนุรักษ์นิยม  กลุ่ม
ชอบกิจกรรม  กลุ่มหัวก้าวหน้านกัทา้ทาย  กลุ่มมีความสุขในชีวิต  กลุ่มห่วงใยดูแล  กลุ่มยึดถือ
ศาสนา  กลุ่มพ่อบ้านแม่เรือน  และ  กลุ่มมองโลกในแง่ร้าย  โดยกลุ่มชอบกิจกรรม  กลุ่มหัว
กา้วหนา้นกัทา้ทาย  กลุ่มมีความสุขในชีวติ  กลุ่มห่วงใยดูแล  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรม
การเปิดรับส่ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  กลุ่มอนุรักษนิ์ยม  กลุ่มชอบกิจกรรม  กลุ่มหวักา้วหนา้นกั
ท้าทาย  กลุ่มมีความสุขในชีวิต  กลุ่มห่วงใยดูแล  กลุ่มมองโลกในแง่ร้าย  มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ย  นอกจากน้ียงัพบวา่พฤติกรรม
การเปิดรับส่ือของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการบริโภค
สินคา้และบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 อรอุมา  ศรีสุทธิพนัธ์  (2545)  ศึกษาเก่ียวกบั  “ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
อินเทอร์เน็ตกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร”  เป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยักลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 400 คน  ผลการวิจยั
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี  ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์  ใช้เพื่อ
คน้หาขอ้มูลข่าวสารและสนทนาทางอินเทอร์เน็ต  อีกทั้งยงัพบว่า  ความถ่ีและระยะเวลาในการ
เปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
กรุงเทพมหานคร 
 ณฐัชามญช์  สุวิทยพนัธ์ุ  (2545)  ศึกษาเก่ียวกบั  “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และ
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย”  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  จากกลุ่มตัวอย่าง 580 คน  ผลการวิจัยพบว่า  
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยอ์ยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งต ่า  มีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  มีแนวโนม้
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยจ์ากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ  มีความสัมพนัธืใน
เชิงลบกบัความรุ้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย ์ และการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการ
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ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยจ์ากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ  มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย ์  
 เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  ศึกษาเก่ียวกบั  “รูปแบบการด าเนินชีวิต  การแสวงหาขอ้มูลเพื่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียว  และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนวยัท างาน”  ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั  จากกลุ่มตวัอยา่งวยัท างาน  อายุ 20 – 45 ปี  จ  านวน 420 คน  ผลการวิจยัพบวา่  
คนวยัท างานมีรูปแบบการด าเนินชีวิต 9 กลุ่ม  คือ  กลุ่มรักการแข่งขนั  กลุ่มคนรุ่นใหม่  กลุ่ม
อนุรักษ์นิยม  กลุ่มกา้วทนัโลก  กลุ่มผูน้ ายุคใหม่  กลุ่มรักครอบครัว  กลุ่มตามใจตนเอง  กลุ่มตาม
กระแส  และ  กลุ่มเป็นตวัของตวัเอง  โดยกลุ่มอนุรักษนิ์ยม  กลุ่มคนรุ่นใหม่  กลุ่มกา้วทนัโลก  กลุ่ม
รักครอบครัว  กลุ่มตามกระแส  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียว  และ  กลุ่มคนรุ่นใหม่  กลุ่มอนุรักษ์นิยม  กลุ่มกา้วทนัโลก  กลุ่มผูน้ ายุคใหม่  กลุ่มตาม
กระแส  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 อญัชนั  สันติไชยกุล  (2547)  ศึกษาเก่ียวกบั  “รูปแบบการด าเนินชีวิต  การรับรู้เก่ียวกบั
ตนเอง  และการรับนวตักรรมสินคา้แฟชัน่ของวยัรุ่น”  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างว ัย รุ่น อายุ  15 – 19 ปี  จ  านวน 400 คน  ผลการวิจัยพบว่า   ว ัย รุ่นใน
กรุงเทพมหานครมีรูปแบบการด าเนินชีวิต 10 กลุ่ม  คือ  ตามแฟชัน่และกระแสนิยม  มุ่งมัน่จริงจงั  
คนดีของสังคม  อนุรักษ์นิยม  รักสบายไม่สนใจโลก  สู้ชีวิต  บนัเทิงนิยม  ยึดมัน่ในศีลธรรม  มี
ความคิดรอบคอบและชอบเล่นเกมส์  และ  บา้นแสนสุข  โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตและการรับรู้
ตนเองของวยัรุ่น  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกและทางลบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และรูปแบบ
การด าเนินชีวติแบบตามแฟชัน่และกระแสนิยม  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับนวตักรรมสินคา้
แฟชั่น  และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบรักสบายไม่สนใจโลก  อนุรักษ์นิยม  สู้ชีวิต  รวมทั้งมี
ความคิดนอกรอบและชอบเล่นเกมส์  มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการรับนวตักรรมสินคา้แฟชัน่ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จุฑามาศ  พาณิชยรั์งสี  (2549)  ศึกษาเก่ียวกบั  “รูปแบบการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมการ
เปิดรับ  และทศันคติของผูห้ญิงท่ีมีต่อนิตยสารผูห้ญิง”  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน  ผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบเน้นบา้นและครอบครัวมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
เนน้ครอบครัว  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเนน้บนัเทิง  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเน้นกีฬาและ
การดูแลสุขภาพ  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเนน้วฒันธรรม  โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเนน้
วฒันธรรม  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเนน้กีฬาและการดูแลสุขภาพ  มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะ
ในการอ่านนิตยสารผูห้ญิง  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเน้นบนัเทิง  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
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เน้นกีฬาและการดูแลสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีใช้ในการอ่านนิตยสารผูห้ญิง  และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเน้นวฒันธรรม  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเน้นสังคม  รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบเน้นบนัเทิง  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเน้นบ้านและครอบครัว  รูปแบบการ
ด าเนินชีวติแบบเนน้กีฬาและการดูแลสุขภาพ  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อนิตยสารผูห้ญิง 
 ภทัรา  เรืองสวสัด์ิ  (2553)  ศึกษาเก่ียวกบั  “รูปแบบการด าเนินชีวิต  และพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร  จ  านวน 400 คน  
ผลการวิจยัพบว่า  คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต 6 กลุ่ม  คือ  กลุ่มฐานะดีมีรสนิยม  กลุ่มชอบแสวงหาความสนุกสนาน  กลุ่มรัก
ครอบครัว  กลุ่มนกัต่อสู้ด้ินรน  กลุ่มคนหวัเก่า  และ  กลุ่มคนท่ีอุทิศตนเพื่อสังคม  โดยรูปแบบการ
ด าเนินชีวติทั้ง 6 กลุ่ม  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกลุ่มชอบแสวงหาความสนุกสนาน  มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี (วนั/สัปดาห์) ในการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  และรูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มรักครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบั
ระยะเวลา (นาที) ในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 จากการคน้ควา้งานวิจยัเหล่าน้ี  ศึกษาเก่ียวกบั  รูปแบบการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือแลพพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  พบวา่  รูปแบบการด าเนินชีวิต  มกัมีความสัมพนัธ์ไป
ในทิศทางเดียวกบัการเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรมการท่องเท่ียว  นอกจากน้ีการเปิดรับข่าวสาร
มกัจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมด้วย  จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัได้
ขอ้มูลต่างๆ มาเป็นหลกัในการตั้งสมมุติฐานงานวจิยัเร่ืองน้ี 



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย”  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใชว้ิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.1  ประชากร 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทย  อายตุั้งแต่ 20 - 45 ปี  ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง 
 

3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้ า
อมัพวาและตลาดน ้ าขวญัเรียม  ผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชห้ลกัการความน่าจะเป็น (Non 
Probability Sampling)  โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดว้ยการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
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3.3  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีสามารถแจกแจงตามสมมติฐานได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานที่ 1  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาด

ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ตวัแปรอิสระ รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ตวัแปรตาม การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
สมมติฐานที ่2  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ตวัแปรอิสระ รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ตวัแปรตาม พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
สมมติฐานที่ 3  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ตวัแปรอิสระ การเปิดรับข่าวสาร 
ตวัแปรตาม พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2  รูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาด 

ยอ้นยคุ 
ส่วนท่ี 3  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย 
ส่วนท่ี 4  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 

3.5  การทดสอบเคร่ืองมอื 
 

การน าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือได ้
(Reliability) ดงัน้ี 
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1)  น าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีไดเ้รียบ
เรียงแลว้ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูต้รวจสอบ
หาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้(Wording) เพื่อ
ขอค าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพ จึงค่อยน าแบบสอบถามไปเก็บ
ขอ้มูลจริง 

2)  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดสอบความเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม  ผูว้จิยัไดใ้ชค้่าแอลฟา  ในการทดสอบความเช่ือถือของแบบสอบถามก่อนท่ีจะมีการ
เก็บขอ้มูลจริง  โดยผูว้จิยัแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มผูท่ี้มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
30 ชุด  โดยให้ทดลองตอบค าถาม  เพื่อตรวจสอบว่าค าถามในแต่ละข้อ แต่ละตอนของ
แบบสอบถามส่ือความหมายได้ถูกต้องตามท่ีผูว้ิจยัต้องการ  และค าถามท่ีใช้มีความเหมาะสม
หรือไม่  มีความยากง่ายต่อความเข้าใจอย่างไร  แล้วน าค าตอบท่ีได้มาหาค่าความน่าเช่ือถือ 
(Reliability)  โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) (วเิชียร เกตุสิงห์, 2543) 

หลงัจากเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 30 ชุดแล้ว  ผูว้ิจยัได้น าผลท่ีได้ไปทดสอบค่าความ
น่าเช่ือถือ  มีรายละเอียดดงัน้ี  ค  าถามเก่ียวกบักิจกรรม มีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.8778  ค าถาม
เก่ียวกบัความสนใจ มีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากบั  0.8828  ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็น มีค่าความ
น่าเช่ือถือเท่ากบั  0.7563  ค  าถามเก่ียวกับส่ือท่ีเลือกเปิดรับข่าวสาร มีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากับ  
0.9051  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ มีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.8469  ค าถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีดึงดูดใจ มีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากบั 0.7792  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์เช่ือถือไดดี้ 
 

3.6  เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามก าหนดดังนี ้
 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการวดัค่าตวัแปรต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
คะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนนต ่าสุด คือ 1 และจ านวนชั้นคะแนนท่ีต้องการ คือ 4 ชั้ น

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด = 5 – 1 = 4) ดงันั้น จึงแบ่งระดบัไดด้งัน้ี 
คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด  = 5 – 1 = 0.8 
      จ  านวนชั้น       5  
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3.6.1  รูปแบบการด าเนินชีวติ  ใชม้าตรวดัความถ่ี Rating Scale 5 ระดบั 
การท ากิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียว  แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั 

 ไม่ท าเลย    1 คะแนน 
 ท านานๆคร้ัง   2 คะแนน 
 ท าบา้งไม่ท าบา้ง   3 คะแนน 
 ท าค่อนขา้งบ่อย   4 คะแนน 
 ท าเป็นประจ า   5 คะแนน 

เกณฑใ์นการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.80 คะแนน  ไม่ท ากิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียว 
ค่าเฉล่ีย 1.81  -  2.61 คะแนน   ท ากิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.61  -  3.40 คะแนน   ท ากิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.41  -  4.20 คะแนน   ท ากิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21  -  5.00 คะแนน   ท ากิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

ความสนใจในเร่ืองการท่องเท่ียว  แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั 
นอ้ยท่ีสุด    1 คะแนน 
นอ้ย    2 คะแนน 
ปานกลาง    3 คะแนน 
มาก     4 คะแนน 
มากท่ีสุด    5 คะแนน 

เกณฑใ์นการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.80 คะแนน  ไม่สนใจการท่องเท่ียว 
ค่าเฉล่ีย 1.81  -  2.60 คะแนน   สนใจเร่ืองการท่องเท่ียวนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.61  -  3.40 คะแนน   สนใจเร่ืองการท่องเท่ียวปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.41  -  4.20 คะแนน   สนใจเร่ืองการท่องเท่ียวมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21  -  5.00 คะแนน   สนใจเร่ืองการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ  แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย    2 คะแนน 
เฉยๆ    3 คะแนน 
เห็นดว้ย    4 คะแนน 
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เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 คะแนน 
เกณฑใ์นการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนน ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.80 คะแนน  มีความเห็นในระดบัต ่ามาก 
ค่าเฉล่ีย 1.81  -  2.60 คะแนน   มีความเห็นในระดบัต ่า 
ค่าเฉล่ีย 2.61  -  3.40 คะแนน   มีความเห็นในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.41  -  4.20 คะแนน   มีความเห็นในระดบัสูง 
ค่าเฉล่ีย 4.21  -  5.00 คะแนน   มีความเห็นในระดบัสูงมาก 

 
3.6.2  การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่วตลาดย้อนยุค 
วดัจากความบ่อยคร้ังในการเปิดรับข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคจากส่ือประเภท

ต่างๆ โดยก าหนดเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale) ดงัน้ี 
ความถ่ี    คะแนนท่ีได ้
นอ้ยมาก   1 คะแนน 
ค่อนขา้งนอ้ย   2 คะแนน 
ปานกลาง   3 คะแนน 
ค่อนขา้งมาก   4 คะแนน 
มาก    5 คะแนน 

โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดบัค่าเฉล่ียของการวดัตวัแปรดา้นการเปิดรับข่าวสารเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.80 คะแนน  มีระดบัการเปิดรับข่าวสารนอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  1.81  -  2.60 คะแนน  มีระดบัการเปิดรับข่าวสารนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  2.61  -  3.40 คะแนน  มีระดบัการเปิดรับข่าวสารปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  3.41  -  4.20 คะแนน  มีระดบัการเปิดรับข่าวสารมาก 
ค่าเฉล่ีย  4.21  -  5.00 คะแนน  มีระดบัการเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด 

 
3.6.3  พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดย้อนยุคของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
วดัความบ่อยคร้ังในการมาท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ  ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

1 คร้ังต่อปี   1 คะแนน 
2 คร้ังต่อปี   2 คะแนน 
3 คร้ังต่อปี   3 คะแนน 
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4 คร้ังต่อปี   4 คะแนน 
มากกวา่ 4 คร้ังต่อปี  5 คะแนน 

โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดบัค่าเฉล่ียของการวดัตวัแปรด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.80 หมายถึง   ต ่ามาก 
ค่าเฉล่ีย  1.81  -  2.60 หมายถึง   ต ่า 
ค่าเฉล่ีย  2.61  -  3.40 หมายถึง   ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  3.41  -  4.20 หมายถึง   สูง 
ค่าเฉล่ีย  4.21  -  5.00 หมายถึง   สูงมาก 

 

3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามให้กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดยอ้นยุคทั้ง 2 แห่ง คือ  ตลาดน ้ าอมัพวาและตลาดน ้ าขวญัเรียม  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตวัเอง  
และอธิบายวตัถุประสงคข์องการท าแบบสอบถามในคร้ังน้ี  เก็บขอ้มูลเดือน  กุมภาพนัธ์ 2557 
 

3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  จึงท า
การก าหนดรหสั ลงรหสับนัทึกขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for Windows ในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
วจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ีคือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  เพื่ออธิบายขอ้มูลต่อไปน้ี   

1)  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
2)  รูปแบบการใชชี้วติ 
3)  การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ   
4)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ 
การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor  Analysis)  มีวตัถุประสงค์เพื่อลดจ านวนตวัแปร (Data 

Reduction)  ด้วยการจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวด้้วยกนั  โดยการสกดัปัจจยัใช้วิธี
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องค์ประกอบหลกั (Principal Component) ท่ีค่า Eigenvalue มากกวา่ 1 และหมุนแกนปัจจยัแบบ 
Varimax ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1)  การวิเคราะห์ปัจจยัขั้นท่ี 1 หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรชุดกิจกรรม  ตวัแปรชุด
ความสนใจ  ตวัแปรชุดความคิดเห็น  เพื่อจดักลุ่มกิจกรรม  กลุ่มความสนใจ  และกลุ่มความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

2)  การวิเคราะห์ปัจจยัขั้นท่ี 2 หาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรม  กลุ่มความสนใจ  
กลุ่มความคิดเห็น  เพื่อจดัเป็นกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นการวิเคราะห์ในการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งเอาไว ้โดยวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดย
ใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1-3 
 

3.9  เกณฑ์ระดับความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
 

เกณฑท่ี์ใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในคร้ังน้ี (Barzt, 1999) 
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั  0.00 – 0.20  หมายถึง  มีระดบัความสัมพนัธ์ต ่ามาก  
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั  0.21 – 0.40  หมายถึง  มีระดบัความสัมพนัธ์ต ่า  
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั  0.41 – 0.60  หมายถึง  มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง  
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั  0.61 – 0.80  หมายถึง  มีระดบัความสัมพนัธ์มาก  
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั  0.81 – 1.00  หมายถึง  มีระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด  



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง  “รูปแบบการด าเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย”  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 400 คน  โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 8 ตอน ดงัน้ี 
 4.1  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.2  ผลการวเิคราะห์ตวัแปรและจดักลุ่มกิจกรรม (Activities) 
 4.3  ผลการวเิคราะห์ตวัแปรและจดักลุ่มความสนใจ (Interests) 
 4.4  ผลการวเิคราะห์ตวัแปรและจดักลุ่มความคิดเห็น (Opinions) 
 4.5  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเพื่อจดักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 4.6  ผลการวเิคราะห์การเปิดรับข่าวสาร 
 4.7  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ 
 4.8  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.1.1  เพศ 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี  มีจ  านวนรวมทั้งส้ิน 400 คน  โดยแบ่งออกเป็นเพศชาย 161 

คน  คิดเป็นร้อยละ 40.3  และเพศหญิง 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.8 (ดงัตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

161 40.3 
239 
400 

59.8 
100.0 

 
4.1.2  อายุ 
ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง  อายุ 20 – 30 ปี  มีจ  านวนมากท่ีสุด  จ  านวน 264 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 66  รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปี  จ  านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.5  
และ ตั้งแต่อาย ุ41 ปีข้ึนไป  จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.5 (ดงัตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 30 ปี 264 66 
31 – 40 ปี 110 27.5 
41 – 45 ปี 
รวม 

26 
400 

6.5 
100.0 

 
4.1.3  ระดับการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  มีจ  านวนมากท่ีสุด  คือ 293 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 73.3  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 15.0)  ระดบัอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 
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6.8)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 4.3)  และ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า 
(ร้อยละ 0.8) ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ 3 0.8 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 4.3 

อนุปริญญา/ปวส. 27 6.8 
ปริญญาตรี 293 73.3 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
รวม 

60 
400 

15.0 
100.0 

 
4.1.4  อาชีพ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  มีจ านวนมากท่ีสุด  คือ 170 คน  

คิดเป็นร้อยละ 42.5  รองลงมา  ไดแ้ก่  กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา (ร้อยละ 30.8)  กลุ่มประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย  (ร้อยละ 10.5)  กลุ่มขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 8.0)  กลุ่มรับจา้ง 
(ร้อยละ 6.0)  และ กลุ่มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพอิสระ  แม่บา้น เป็นตน้ (ร้อยละ 2.3) 
ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 123 30.8 

พนกังานบริษทัเอกชน 170 42.5 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 32 8.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 42 10.5 

รับจา้ง 24 6.0 
อ่ืนๆ 
รวม 

9 
400 

2.3 
100.0 
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4.1.5  รายได้ต่อเดือน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 146 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.5  รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 22.3)  กลุ่มท่ีมี
รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท (ร้อยละ 21.3)  กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 10.0)  กลุ่ม
ท่ีมีรายได ้40,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 5.3)  และกลุ่มท่ีมีรายได ้50,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 4.8) 
ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 85 21.3 
10,001 – 20,000 บาท 146 36.5 
20,001 – 30,000 บาท 89 22.3 
30,001 – 40,000 บาท 40 10.0 
40,001 – 50,000 บาท 21 5.3 
50,001 บาทข้ึนไป 

รวม 
19 

400 
4.8 

100.0 

 

4.2  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มกจิกรรม (Activities) 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรดา้นกิจกรรม (Activities) จ  านวนทั้งส้ิน 15 ขอ้ (A1 – 
A15)  และใหก้ลุ่มตวัอยา่งระบุวา่มีการจดัสรรเวลาส าหรับกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นมากนอ้ย 
 จากขอ้มูลท่ีได ้ พบว่า  กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างจดัสรรเวลาให้มาก  ไดแ้ก่  ท ากิจกรรมท่ี
สามารถท ากบัเพื่อนหรือครอบครัวซ่ึงท าค่อนขา้งบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.75)  ท ากิจกรรมในวนัหยุดซ่ึงท า
บา้งไม่ท าบา้ง (ค่าเฉล่ีย 3.65)  พกัผอ่นหยอ่นใจโดยการท่องเท่ียวภายในประเทศซ่ึงท าค่อนขา้งบ่อย 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) 
 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการจดัสรรเวลาให้นอ้ยส าหรับกิจกรรมต่อไปน้ี  สะสมโปสเตอร์
ภาพยนตร์ หนังสือ แผ่นเสียง ท่ีเคยโด่งดังในอดีตซ่ึงไม่ท าเลย (ค่าเฉล่ีย 2.13)  สะสมส่ิงของ
เคร่ืองใช้ท่ีพบเห็นไดย้ากในปัจจุบนัซ่ึงไม่ท าเลย (ค่าเฉล่ีย 2.38)  สะสมของท่ีระลึกท่ีไดจ้ากการ
เยอืนสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงท าบา้งไม่ท าบา้ง (ค่าเฉล่ีย 2.76) เป็นตน้ (ดงัตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของดา้นกิจกรรม 
 

กจิกรรม 
ท าเป็น
ประจ า 

ท า
ค่อนข้าง
บ่อย 

ท าบ้าง
ไม่ท า
บ้าง 

ท านานๆ
คร้ัง 

ไม่ท า
เลย 

ค่าเฉลีย่ 
(ความหมาย

) 

1. ท ากิจกรรมในวนัหยดุ 
65 

(16.3) 
148 
(37.0) 

169 
(42.3) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 

3.65 
มาก 

2. ท ากิจกรรมท่ีสามารถท ากบัเพ่ือนหรือ
ครอบครัว 

75 
(18.8) 

173 
(43.3) 

132 
(33.0) 

19 
(4.8) 

1 
(0.3) 

3.75 
มาก 

3. พกัผอ่นหยอ่นใจโดยการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ 

78 
(19.5) 

126 
(31.5) 

120 
(30.0) 

73 
(18.3) 

3 
(0.8) 

3.50 
มาก 

4. ไปท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวใกลก้รุงเทพ
ในวนัหยดุ 

54 
(13.5) 

130 
(32.5) 

125 
(31.3) 

88 
(22.0) 

3 
(0.8) 

3.36 
ปานกลาง 

5. ชอบท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ี ท่ีต่างจาก
สภาพแวดลอ้มในทุกๆวนั 

54 
(13.5) 

118 
(29.5) 

110 
(27.5) 

114 
(28.5) 

4 
(1.0) 

3.26 
ปานกลาง 

6. ชอบท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่ีมีความเป็นมา
หรือผกูพนักบัอดีต 

33 
(8.3) 

79 
(19.8) 

146 
(36.5) 

133 
(33.3) 

9 
(2.3) 

2.98 
ปานกลาง 

7. ชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 53 
(13.3) 

79 
(19.8) 

151 
(37.8) 

79 
(19.8) 

38 
(9.5) 

3.07 
ปานกลาง 

8. ชมภาพยนตร์หรือละครท่ีเคยโด่งดงัในอดีต 20 
(5.0) 

98 
(24.5) 

110 
(27.5) 

142 
(35.5) 

30 
(7.5) 

2.84 
ปานกลาง 

9. ชอบดูรูปภาพในอดีต 38 
(9.5) 

103 
(25.8) 

120 
(30.0) 

116 
(29.0) 

23 
(5.8) 

3.04 
ปานกลาง 

10. พดูคุยกบัเพ่ือนถึงเร่ืองราวในอดีต 34 
(8.5) 

113 
(28.3) 

132 
(33.0) 

107 
(26.8) 

14 
(3.5) 

3.11 
ปานกลาง 

11. ชอบทานอาหารหรือขนมโบราณ 75 
(18.8) 

108 
(27.0) 

120 
(30.0) 

79 
(19.8) 

18 
(4.5) 

3.35 
ปานกลาง 

12. สะสมของท่ีระลึกท่ีไดจ้ากการเยอืนสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆ 

43 
(10.8) 

57 
(14.3) 

128 
(32.0) 

105 
(26.3) 

67 
(16.8) 

2.76 
ปานกลาง 

13. สะสมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้พบเห็นไดย้ากใน
ปัจจุบนั 

26 
(6.5) 

38 
(9.5) 

114 
(28.5) 

108 
(27.0) 

114 
(28.5) 

2.38 
นอ้ย 

14. สะสมโปสเตอร์ ภาพยนตร์ หนงัสือ 
แผน่เสียง ท่ีเคยโด่งดงัในอดีต 

13 
(3.3) 

46 
(11.5) 

68 
(17.0) 

129 
(32.3) 

144 
(36.0) 

2.13 
นอ้ย 

15. ใชเ้วลาวา่งในการท่องอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
คน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ 

98 
(24.5) 

113 
(28.3) 

109 
(27.3) 

60 
(15.0) 

20 
(5.0) 

3.52 
มาก 
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จากค าถามเก่ียวกบักิจกรรมทั้ง 15 ขอ้ดงักล่าว  เม่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อลดจ านวนตวั
แปร  โดยใชอ้งค์ประกอบหลกั (Principal Component) ในการสกดัปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุม
ฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและจดักลุ่มกิจกรรมนั้น  สามารถ
จดักลุ่มกิจกรรมไดท้ั้งส้ิน 4 กลุ่ม  ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มรักการท่องเท่ียวเป็นชีวติจิตใจ 
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวนัวานยงัหวานอยู ่
กลุ่มท่ี 3  กลุ่มนกัสรรหากิจกรรม 
กลุ่มท่ี 4  กลุ่มนกัสะสมของท่ีระลึก 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มรักการท่องเทีย่วเป็นชีวติจิตใจ 
คนกลุ่มน้ีหลงใหลการท่องเท่ียวเป็นชีวิตจิตใจ  พยายามหาเวลาวา่งเพื่อออกไปท ากิจกรรม

ต่างๆ ท่ีตนเองนั้นช่ืนชอบ  และกิจกรรมเหล่านั้นก็มีความหลากหลายไม่ซ ้ ากนัในแต่ละกิจกรรม  
ชอบความต่ืนเตน้  คน้หาประสบการณ์แปลกใหม่อยูเ่สมอ  เช่น  พกัผอ่นหยอ่นใจโดยการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ  ชอบท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ี ท่ีต่างจากสภาพแวดลอ้มในทุกๆวนั  ชอบท่องเท่ียวไป
ยงัสถานท่ีท่ีมีความเป็นมาหรือผกูพนักบัอดีต  ชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว   
 
ตารางที ่4.7  ตวัแปรกิจกรรมและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 1 
 

กจิกรรม Factor Loading 
ชอบท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่ีต่างจากสภาพแวดลอ้มในทุกๆวนั   0.798 
ชอบท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่ีมีความเป็นมาหรือผกูพนักบัอดีต   0.750 
ชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 0.633 
พกัผอ่นหยอ่นใจโดยการท่องเท่ียวภายในประเทศ 0.610 
 

กลุ่มที ่2 กลุ่มวนัวานยงัหวานอยู่ 
คนกลุ่มน้ีมกัคิดถึงความหลังเม่ือคร้ังอดีต  เม่ือว่างเวน้จากการท างานก็จะชอบคิดถึง

เร่ืองราวต่างๆท่ีเคยผา่นมาในชีวิต  นอกจากน้ียงัชอบดูส่ือบนัเทิงท่ีจ าลองเหตุการณ์ในอดีตอีกดว้ย  
เช่น  พดูคุยกบัเพื่อนถึงเร่ืองราวในอดีต  ชอบดูรูปภาพในอดีต  ชมภาพยนตร์หรือละครท่ีเคยโด่งดงั
ในอดีต  ชอบทานอาหารหรือขนมโบราณ 
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ตารางที ่4.8  ตวัแปรกิจกรรมและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 2 
 

กจิกรรม Factor Loading 
พดูคุยกบัเพื่อนถึงเร่ืองราวในอดีต 0.798 
ชอบดูรูปภาพในอดีต 0.719 
ชมภาพยนตร์หรือละครท่ีเคยโด่งดงัในอดีต 0.711 
ชอบทานอาหารหรือขนมโบราณ 0.672 
 

กลุ่มที ่3 กลุ่มนักสรรหากจิกรรม 
กลุ่มน้ีเม่ือว่างเว ้นจากการท างานมักจะหากิจกรรมต่างๆ ท าร่วมกับคนใกล้ชิดหรือ

ครอบครัวในช่วงวนัหยุดพกัผ่อน  ได้แก่  ท ากิจกรรมท่ีสามารถท ากบัเพื่อนหรือครอบครัว  ท า
กิจกรรมในวนัหยดุ  ใชเ้วลาวา่งในการท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ  และหาก
มีโอกาสก็จะออกไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ ใกลก้รุงเทพในวนัหยดุ 
 
ตารางที ่4.9  ตวัแปรกิจกรรมและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 3 
 

กจิกรรม Factor Loading 
ท ากิจกรรมท่ีสามารถท ากบัเพื่อนหรือครอบครัว 0.798 
ท ากิจกรรมในวนัหยดุ 0.792 
ใชเ้วลาวา่งในการท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ 0.643 
ไปท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวใกลก้รุงเทพในวนัหยดุ 0.628 
 

กลุ่มที ่4 กลุ่มนักสะสมของทีร่ะลกึ 
กลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัทุกส่ิง  งานอดิเรกคือการสะสมของท่ีระลึกหรือส่ิงของท่ีพบเห็น

ไดย้าก  ไดแ้ก่  สะสมส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีพบเห็นไดย้ากในปัจจุบนั  สะสมของท่ีระลึกท่ีไดจ้ากการ
เยือนสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  อีกทั้งมีความเป็นศิลปินสูง  เห็นคุณค่าของโปสเตอร์ภาพยนตร์ 
หนงัสือ แผน่เสียง ท่ีเคยโด่งดงัในอดีต 
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ตารางที ่4.10  ตวัแปรกิจกรรมและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 4 
 

กจิกรรม Factor Loading 
สะสมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้พบเห็นไดย้ากในปัจจุบนั 0.841 
สะสมของท่ีระลึกท่ีไดจ้ากการเยอืนสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 0.823 
สะสมโปสเตอร์ภาพยนตร์ หนงัสือ แผน่เสียง ท่ีเคยโด่งดงัในอดีต 0.769 
 

4.3  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มความสนใจ (Interests) 
 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรดา้นความสนใจ (Interests)  จ  านวนทั้งส้ิน 15 ขอ้ (I1 – I15)  และ

ให้กลุ่มตวัอย่างแสดงความเห็นว่า  ตนเองมีความสนใจและให้ความส าคญักบัตวัแปรเหล่านั้น
อยา่งไร   

จากข้อมูลท่ีได้  พบว่า  ส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากท่ีสุด  ได้แก่  การให้
ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรกซ่ึงใหค้วามสนใจมากท่ีสุด (ร้อยละ 4.62)  ชอบท ากิจกรรม
ร่วมกบัครอบครัวซ่ึงให้ความสนใจมากท่ีสุด (ร้อยละ 4.15)  หาขอ้มูลต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตซ่ึงให้
ความสนใจมากท่ีสุด (ร้อยละ 4.12) 

ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยใหค้วามสนใจ  ไดแ้ก่ การชอบเลียนแบบบุคคลท่ีช่ืนชอบซ่ึง
ให้ความสนใจน้อย (ร้อยละ 2.48)  การแต่งตวัสไตล์วินเทจซ่ึงให้ความสนใจปานกลาง (ร้อยละ 
2.55)  การติดตามอินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบนัเทิง ซ่ึงให้ความสนใจมาก (ร้อยละ 
26.5) เป็นตน้  (ดงัตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของดา้นความสนใจ 
 

ความสนใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 
(ความหมาย

) 

1. ใหค้วามส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 264 
(66.0) 

120 
(30.0) 

16 
(4.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 
มากท่ีสุด 

2. ชอบท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว 163 
(40.8) 

158 
(39.5) 

58 
(14.5) 

21 
(5.3) 

0 
(0.0) 

4.15 
มาก 

3. ชอบท่องเท่ียวในวนัหยดุ 99 
(24.8) 

160 
(40.0) 

122 
(30.5) 

19 
(4.8) 

0 
(0.0) 

3.84 
มาก 

4. การท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นเป็นกิจกรรมท่ีท่าน
ใหค้วามส าคญั 

109 
(27.3) 

155 
(38.8) 

120 
(30.0) 

16 
(4.0) 

0 
(0.0) 

3.89 
มาก 

5. สนใจการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 62 
(15.5) 

153 
(38.3) 

163 
(40.8) 

22 
(5.5) 

0 
(0.0) 

3.63 
มาก 

6.ใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

77 
(19.3) 

169 
(42.3) 

144 
(36.0) 

7 
(1.8) 

3 
(0.8) 

3.77 
มาก 

7. ติดตามอินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการ
บนัเทิง 

55 
(13.8) 

106 
(26.5) 

87 
(21.8) 

77 
(19.3) 

75 
(18.8) 

2.97 
ปานกลาง 

8. ชอบแต่งตวัสไตลว์นิเทจ 36 
(9.0) 

44 
(11.0) 

122 
(30.5) 

101 
(25.3) 

97 
(24.3) 

2.55 
นอ้ย 

9. สนใจเร่ืองท่ีก าลงัอยูใ่นกระแสนิยม 53 
(13.3) 

119 
(29.8) 

177 
(44.3) 

32 
(8.0) 

19 
(4.8) 

3.38 
ปานกลาง 

10. ชอบเลียนแบบบุคคลท่ีช่ืนชอบ 24 
(6.0) 

37 
(9.3) 

114 
(28.5) 

157 
(39.3) 

68 
(17.0) 

2.48 
นอ้ย 

11. ติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆ เสมอ 105 
(26.3) 

149 
(37.3) 

127 
(31.8) 

18 
(4.5) 

1 
(0.3) 

3.84 
มาก 

12. หาขอ้มลูต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ต 168 
(42.0) 

153 
(38.3) 

47 
(11.8) 

26 
(6.5) 

6 
(1.5) 

4.12 
มาก 

13.ใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่คุยกบัเพ่ือนทางสังคม
ออนไลน ์

138 
(34.5) 

109 
(27.3) 

100 
(25.0) 

35 
(8.8) 

18 
(4.5) 

3.78 
มาก 

14. ชอบเดินหา้งสรรพสินคา้ในวนัหยดุหรือหลงั
เลิกงาน 

81 
(20.3) 

106 
(26.5) 

127 
(31.8) 

63 
(15.8) 

23 
(5.8) 

3.39 
ปาน
กลาง 

15. มกัจะดูขอ้มลูสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต ก่อน
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมอ 

111 
(27.8) 

136 
(34.0) 

86 
(21.5) 

42 
(10.5) 

25 
(6.3) 

3.66 
มาก 
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จากค าถามเก่ียวกบัความสนใจทั้ง 15 ขอ้ดงักล่าว  เม่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อลดจ านวน
ตวัแปร  โดยใชอ้งคป์ระกอบหลกั (Principal Component) ในการสกดัปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุม
ฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและจดักลุ่มความสนใจนั้น  
สามารถจดักลุ่มความสนใจไดท้ั้งส้ิน 4 กลุ่ม  ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มตามทนักระแสเกาะติดคนดงั 
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์
กลุ่มท่ี 3  กลุ่มทนัโลกทนัเหตุการณ์ 
กลุ่มท่ี 4  กลุ่มนกัอนุรักษพ์ิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
กลุ่มที ่1 กลุ่มตามทนักระแสเกาะติดคนดัง 
กลุ่มน้ีเปิดรับข่าวสารติดตามและให้ความสนใจประเด็นท่ีอยู่ในกระแส  มีดารานกัแสดง

หรือคนดงัเป็นแบบอยา่งและแต่งตวัตามสมยันิยม  ไดแ้ก่  ชอบเลียนแบบบุคคลท่ีช่ืนชอบ  ติดตาม
อินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบนัเทิง  สนใจเร่ืองท่ีก าลงัอยู่ในกระแสนิยม  ชอบแต่งตวั
สไตลว์นิเทจ  ชอบเดินหา้งสรรพสินคา้ในวนัหยดุหรือหลงัเลิกงาน 
 
ตารางที ่4.12  ตวัแปรความสนใจและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 1 
 

ความสนใจ Factor Loading 
ชอบเลียนแบบบุคคลท่ีช่ืนชอบ 0.885 
ติดตามอินสตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบนัเทิง 0.797 
สนใจเร่ืองท่ีก าลงัอยูใ่นกระแสนิยม 0.736 
ชอบแต่งตวัสไตลว์นิเทจ 0.722 
ชอบเดินหา้งสรรพสินคา้ในวนัหยดุหรือหลงัเลิกงาน 0.488 
 

กลุ่มที ่2 กลุ่มครอบครัวสุขสันต์ 
กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัครอบครัวเป็นอบัดบัแรก  และมกัจะท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกใน

ครอบครัวอยู่เสมอ  ได้แก่  ชอบท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว  ให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็น
อนัดับแรก  ชอบท่องเท่ียวในวนัหยุด  และให้ความส าคญักับการพกัผ่อน  ให้ความส าคญักับ
ความสุขในครอบครัวมากกว่าความกา้วหนา้ทางอาชีพ  และเช่ือวา่ครอบครัวเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ท่ีสุดของสังคม 
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ตารางที ่4.13  ตวัแปรความสนใจและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 2 
 

ความสนใจ Factor Loading 
ชอบท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว 0.821 
ใหค้วามส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 0.739 
ชอบท่องเท่ียวในวนัหยดุ 0.734 
การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นเป็นกิจกรรมท่ีใหค้วามส าคญั 0.719 
 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทนัโลกทนัเหตุการณ์ 
กลุ่มน้ีติดตามข่าวสารและมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี  ไดแ้ก่  มกัหา

ขอ้มูลต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ต  ใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่คุยกบัเพื่อนทางสังคมออนไลน์  มกัจะดูขอ้มูล
สินคา้ทางอินเทอร์เน็ตก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมอ  นอกจากน้ีคนกลุ่มน้ียงัเป็นคนท่ีเปิดรับข่าวสาร
เป็นประจ าสม ่าเสมอ  ไดแ้ก่  ติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆ เสมอ   
 
ตารางที ่4.14  ตวัแปรความสนใจและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 3 
 

ความสนใจ Factor Loading 
มกัหาขอ้มูลต่างๆ ผา่นอินเทอร์เน็ต 0.842 
ติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆ เสมอ 0.717 
ใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่คุยกบัเพื่อนทางสังคมออนไลน์ 0.609 
มกัจะดูขอ้มูลสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมอ 0.578 
 

กลุ่มที ่4 กลุ่มนักอนุรักษ์พทิกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มน้ีให้ความส าคัญกับทรัพยากรทางธรรมชาติ  และพร้อมช่วยรักษาให้ทรัพยากร

เหล่านั้นคงสภาพดงัเดิม  ไดแ้ก่  ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สนใจการ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่4.15  ตวัแปรความสนใจและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 4 
 

ความสนใจ Factor Loading 
ใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 0.902 
สนใจการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 0.836 
 

4.4  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรและจัดกลุ่มความคดิเห็น  (Opinions) 
 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรดา้นความคิดเห็น (Opinions) จ  านวนทั้งส้ิน 15 ขอ้ (O1 – O15)  
และใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นวา่ตนเองมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง   

ผลการวิจัย  พบว่า  ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ี  การออกไป
ท่องเท่ียวคือการให้รางวลัแก่ตวัเอง (ค่าเฉล่ีย 4.36)  ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.36)  วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคไม่เหมือนกนั  ข้ึนอยู่กบัภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของแต่ละทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.35) 

ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ค่อยเห็นดว้ย  คือ  วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตไม่แตกต่างกบั
ปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 2.72)  (ดงัตารางท่ี 4.16) 
 
ตารางที ่4.16  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของดา้นความคิดเห็น 
 

ความคดิเห็น 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(ความหมาย

) 

1. การออกไปท่องเท่ียวคือการให้รางวลัแก่
ตวัเอง 

166 
(41.5) 

212 
(53.0) 

22 
(5.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.36 
มากท่ีสุด 

2. ส่ิงของเคร่ืองใช้ในอดีตมีความส าคัญใน
ปัจจุบนั 

58 
(14.5) 

25 
(64.8) 

83 
(20.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.93 
มาก 

3. การใชเ้วลาอยูก่บัธรรมชาติคือเวลาท่ีมีค่ามาก 104 
(26.0) 

242 
(60.5) 

54 
(13.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.12 
มาก 

4. วถีิชีวติของชุมชนคือมรดกตกทอดจากบรรพ
บุรุษ 

104 
(26.0) 

247 
(61.8) 

47 
(11.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.13 
มาก 

5. วถีิชีวติของคนไทยผกูพนักบัวดั 132 
(33.0) 

241 
(60.3) 

25 
(6.3) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.25 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

ความคดิเห็น เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(ความหมาย

) 

6. วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตไม่แตกต่างกับ
ปัจจุบนั 

26 
(6.5) 

88 
(22.0) 

75 
(18.8) 

171 
(42.8) 

40 
(10.0) 

2.72 
ปานกลาง 

7. วัฒนธรรมตะวันตกส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมไทย 

141 
(35.3) 

206 
(51.5) 

49 
(12.3) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.21 
มากท่ีสุด 

8. งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ คือส่ิงสะทอ้น
ความคิดของคนในสังคม 

137 
(34.3) 

241 
(60.3) 

20 
(5.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.28 
มากท่ีสุด 

9. ศาสนาสามารถกล่อมเกลาให้คนเป็นคนดี
ของสังคม 

112 
(28.0) 

211 
(52.8) 

70 
(17.5) 

6 
(1.5) 

1 
(0.3) 

4.06 
มาก 

10. ตลาดน ้าคือวถีิชีวติรูปแบบหน่ึงท่ีควรไดรั้บ
การอนุรักษไ์ว ้

153 
(38.3) 

181 
(45.3) 

65 
(16.3) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

4.21 
มากท่ีสุด 

11. วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคไม่เหมือนกัน 
ข้ึนอยู่กับภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

167 
(41.8) 

210 
(52.5) 

19 
(4.8) 

4 
(1.0) 

0 
(0.0) 

4.35 
มากท่ีสุด 

12. วฒันธรรมท่ีหลากหลายของแต่ละภาค เป็น
ส่ิงยนืยนับรรพบุรุษไทยมีมายาวนาน 

163 
(40.8) 

203 
(50.8) 

34 
(8.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.32 
มากท่ีสุด 

13. ประเทศไทยเป็นจุดหมายการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว 

141 
(35.3) 

189 
(47.3) 

67 
(16.8) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.17 
มาก 

14. ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย 

172 
(43.0) 

201 
(50.3) 

27 
(6.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.36 
มากท่ีสุด 

15. เมืองไทย เมืองยิม้ 156 
(39.0) 

172 
(43.0) 

65 
(16.3) 

7 
(1.8) 

0 
(0.0) 

4.19 
มาก 

 
จากค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นทั้ง 15 ขอ้ดงักล่าว  เม่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อลดจ านวน

ตวัแปร  โดยใชอ้งคป์ระกอบหลกั (Principal Component) ในการสกดัปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุม
ฉากแบบ Varimax  เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและจดักลุ่มความคิดเห็นนั้น  
สามารถจดักลุ่มความคิดเห็นไดท้ั้งส้ิน 5 กลุ่ม  ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มรักบา้นเกิด 
กลุ่มท่ี 2  กลุ่มวถีิไทย 
กลุ่มท่ี 3  กลุ่มรู้จกัใชเ้วลาใหคุ้มค่า 
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กลุ่มท่ี 4  กลุ่มชาตินิยม 
กลุ่มท่ี 5  คุณธรรมน าจิตใจ 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มรักบ้านเกดิ 
คนกลุ่มน้ีเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียวโดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  เช่น  

ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  ประเทศไทยเป็นจุดหมายการเดินทางของ
นักท่องเท่ียว  นอกจากน้ียงัภูมิในในความเป็นชาติไทย  และพร้อมท่ีจะอวดความเป็นไทยให้
ชาวต่างชาติเห็นถึงวฒันธรรมท่ีดีงามของคนไทยท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  ไดแ้ก่  เมืองไทย เมือง
ยิม้  วฒันธรรมท่ีหลากหลายของแต่ละภาค เป็นส่ิงยนืยนับรรพบุรุษไทยมีมายาวนาน 
 
ตารางที ่4.17  ตวัแปรความคิดเห็นและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 1 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 0.805 
ประเทศไทยเป็นจุดหมายการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 0.762 
เมืองไทย เมืองยิม้ 0.576 
วฒันธรรมท่ีหลากหลายของแต่ละภาค เป็นส่ิงยืนยนับรรพบุรุษไทยมีมา
ยาวนาน 

0.472 

 
กลุ่มที ่2 กลุ่มวถิีไทย 
กลุ่มน้ีเห็นว่าวิถีชีวิตของคนไทยคือส่ิงท่ีดีงามและควรแก่การรักษาไวใ้ห้คงอยู่นานๆ  

เพราะวิถีชีวิตของคนคือเสน่ห์ท่ีแต่ละสังคมไม่เหมือนกนัและลอกเลียนแบบกนัไม่ได ้ เช่น  ตลาด
น ้ าคือวิถีชีวิตรูปแบบหน่ึงท่ีควรได้รับการอนุรักษ์ไว ้ วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคไม่เหมือนกนั 
ข้ึนอยู่กบัภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ียงัเช่ือว่าคนทุกคนควรมีศาสนา  
สังคมจะดีไดก้็ต่อเม่ือทุกคนปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา  ไดแ้ก่  ศาสนาสามารถกล่อมเกลาให้คน
เป็นคนดีของสังคม 
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ตารางที ่4.18  ตวัแปรความคิดเห็นและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 2 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 
ศาสนาสามารถกล่อมเกลาใหค้นเป็นคนดีของสังคม 0.675 
วถีิชีวติของคนไทยในอดีตไม่แตกต่างกบัปัจจุบนั 0.672 
ตลาดน ้าคือวถีิชีวติรูปแบบหน่ึงท่ีควรไดรั้บการอนุรักษไ์ว ้ 0.619 
วิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของแต่ละทอ้งถ่ิน 

0.461 

 
กลุ่มที ่3 กลุ่มรู้จักใช้เวลาให้คุมค่า 
กลุ่มน้ีเห็นความส าคญัของเวลา  รู้จกัใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่า  ให้ความส าคญักบัปัจจุบนั

มากกวา่อดีตท่ีผา่นไปแลว้หรืออนาคตท่ียงัมาไม่ถึง  เช่น  การออกไปท่องเท่ียวคือการให้รางวลัแก่
ตวัเอง  การใชเ้วลาอยูก่บัธรรมชาติคือเวลาท่ีมีค่ามาก 

 
ตารางที ่4.19  ตวัแปรความคิดเห็นและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 3 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 
การออกไปท่องเท่ียวคือการใหร้างวลัแก่ตวัเอง 0.738 
การใชเ้วลาอยูก่บัธรรมชาติคือเวลาท่ีมีค่ามาก 0.714 
ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นอดีตมีความส าคญัในปัจจุบนั 0.711 
 

กลุ่มที ่4 กลุ่มชาตินิยม 
กลุ่มน้ีเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของสังคมและพร้อมท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน  ได้แก่  วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมไทย  และก็มี
ทศันคติท่ีดีต่อทุกส่ิงท่ีอยูร่อบขา้ง  ไดแ้ก่  งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ คือส่ิงสะทอ้นความคิดของ
คนในสังคม 
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ตารางที ่4.20  ตวัแปรความคิดเห็นและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 4 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 
วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมไทย 0.795 
งานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ คือส่ิงสะทอ้นความคิดของคนในสังคม 0.695 
 

กลุ่มที ่5  กลุ่มคุณธรรมน าจิตใจ 
กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัการด าเนินชีวติในแต่ละวนัให้มีความสุข  ไม่มีความทะเยอทะยาน  

ไม่ชอบการแข่งขนั  ไดแ้ก่  วถีิชีวติของคนไทยผกูพนักบัวดั  วถีิชีวติของชุมชนคือมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรุษ 
ตารางที ่4.21  ตวัแปรความคิดเห็นและน ้าหนกัปัจจยัของกลุ่มท่ี 5 
 

ความคิดเห็น Factor Loading 
วถีิชีวติของคนไทยผกูพนักบัวดั 0.745 
วถีิชีวติของชุมชนคือมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ 0.701 
 

4.5  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยเพือ่จัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัโดยน ากลุ่มกิจกรรม (Activities) กลุ่มความสนใจ (Interests) และ
กลุ่มความคิดเห็น (Opinions)  น ามาวิเคราะห์ขั้นท่ี 2 โดยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principle 
Component) ในการสกดัปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์จดักลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  สามารถจดักลุ่มได ้3 กลุ่ม  ดงัน้ี 

1)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุข 
2)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ 
3)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน 

โดยกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติทั้ง 3 กลุ่มขา้งตน้  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุข 
คนในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีรักตัวเอง  มีความสุขและพอใจกับส่ิงท่ีตนมีอยู่ทุกวนัน้ี  ให้

ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก  และเช่ือวา่สถาบนัครอบครัวเป็นพื้นฐานส าคญัของสังคม  
จึงเลือกให้เวลากับครอบครัวเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน  รู้จักใช้ชีวิตให้คุ ้มค่าในทุกนาทีให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด  รักความต่ืนเตน้  รักการผจญภยั  ตอ้งการมีประสบการณ์ใหม่  ชอบท่องเท่ียวไป
ยงัสถานท่ีต่างๆ ท่ีแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มในทุกๆ วนั  การไดไ้ปท่องเท่ียวคือการให้รางวลัแก่
ตวัเอง  การได้ใช้เวลาหรือท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวคือการให้ความสุขกบัตวัเอง  นอกจาก
ครอบครัวแลว้มิตรภาพยงัเป็นส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญั  การไดพ้บปะสังสรรค ์ พูดคุยกบัเพื่อน
ถึงเร่ืองราวในวยัเด็กยงัเป็นความสุขทางใจอีกด้วย  งานอดิเรกคือการสะสมของท่ีระลึกหรือของท่ี
คนอ่ืนไม่เห็นคุณค่า  แต่คนกลุ่มน้ีเลือกท่ีจะเก็บสะสมเอาไว ้
 
ตารางที ่4.22  แสดงค่าวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุข 
 
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุข Factor  Loading 
กลุ่มรักการท่องเท่ียวเป็นชีวติจิตใจ 0.772 
กลุ่มนกัสรรหากิจกรรม 0.727 
กลุ่มนกับริหารเวลา 0.708 
กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์ 0.703 
กลุ่มนกัอนุรักษพ์ิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 0.678 
กลุ่มวนัวานยงัหวานอยู ่ 0.498 
กลุ่มนกัสะสมของท่ีระลึก 0.470 
 

2)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ 
คนในกลุ่มน้ีจะปฏิบติัตามจารีตประเพณีและวฒันธรรมไทย  นอกจากปฏิบติัแล้วยงัให้

ความส าคญัและเห็นคุณค่ามาก  มีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงรอบตวั  ยดึหลกัค าสอนของศาสนาเป็นแนวทาง
ในการประพฤติตน  เช่ือในเร่ืองบาปบุญคุณโทษ  สนใจการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนมี
ความคิดท่ีจะรักษางานศิลปะ  วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินเอาไวใ้ห้ลูกหลานไดส้ านึกถึง
มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ 
 
ตารางที ่4.23  แสดงค่าวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ 
 
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ Factor  Loading 
กลุ่มรักบา้นเกิด 0.750 
กลุ่มชาตินิยม 0.690 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ Factor  Loading 
กลุ่มคุณธรรมน าจิตใจ 0.618 
กลุ่มวถีิไทย 0.608 
 

3)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน 
คนในกลุ่มน้ีเป็นตวัแทนของคนรุ่นใหม่  มีการวางแผนชีวิตและคาดหวงัท่ีจะประสบ

ความส าเร็จในอนาคต  จึงพยายามท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความส าเร็จในอาชีพการงาน  เปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารรอบตวัอยู่เสมอโดยเฉพาะส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสุด  และการใช้เทคโนโลยี
เป็นส่วนหน่ึงของการใช้ชีวิตประจ าวนั  นอกจากใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้แลว้ยงัใช้เพื่อความ
เพลิดเพลินดว้ย  ไม่ปล่อยใหต้วัเองพลาดเทรนดใ์หม่ๆ ติดตามส่ิงท่ีอยูใ่นกระแสเสมอ 
 
ตารางที ่4.24  แสดงค่าวเิคราะห์ปัจจยัของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน 
 
ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทพีาเพลนิ Factor  Loading 
กลุ่มตามทนักระแสเกาะติดคนดงั 0.840 
กลุ่มทนัโลกทนัเหตุการณ์ 0.690 
 

4.6  ผลการวเิคราะห์การเปิดรับข่าวสาร 
 
 ผูว้ิจยัได้ก าหนดตวัแปรการเปิดรับข่าวสาร  และให้กลุ่มตวัอย่างระบุช่องทางการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัตลาดยอ้นยคุท่ีกลุ่มตวัอยา่งนั้นเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด   
 ผลการวจิยั  พบวา่  ส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ตซ่ึงอยูใ่น
ระดบัการเปิดรับท่ีสูงมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29)  ครอบครัวและเพื่อนอยู่ในระดบัการเปิดรับท่ีสูงมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.16)  และโทรทศัน์ซ่ึงอยูใ่นระดบัการเปิดรับท่ีสูง (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
 ส าหรับส่ือท่ีกลุ่มเป็นหมายเปิดรับนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ สายด่วนการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(CALL  CENTER  1672) ซ่ึงอยู่ในระดบัการเปิดรับท่ีน้อยมาก (ค่าเฉล่ีย 2.06)  เจา้หน้าท่ีการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบัการเปิดรับนอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.53)  และบริษทัน าเท่ียวระดบัการ
เปิดรับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.71) ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.25  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน 
 

ส่ือมวลชน 
สูงมาก สูง ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก ค่าเฉลีย่ 

(ความหมาย) 

โทรทศัน์  130 
(32.5) 

144 
(36.0) 

99 
(24.8) 

23 
(5.8) 

4 
(1.0) 

3.93 
มาก 

วทิย ุ 14 
(3.5) 

76 
(19.0) 

174 
(43.5) 

86 
(21.5) 

50 
(12.5) 

2.79 
ปานกลาง 

หนงัสือพิมพ ์ 25 
(6.3) 

92 
(23.0) 

175 
(43.8) 

78 
(19.5) 

30 
(7.5) 

3.01 
ปานกลาง 

นิตยสาร/วารสาร 34 
(8.5) 

136 
(34.0) 

142 
(35.5) 

69 
(17.3) 

19 
(4.8) 

3.24 
ปานกลาง 

ภาพยนตร์ 43 
(10.8) 

110 
(27.5) 

163 
(40.8) 

62 
(15.5) 

22 
(5.5) 

3.22 
ปานกลาง 

 
ตารางที ่4.26  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ 
 

ส่ือเฉพาะกจิ 
สูงมาก สูง ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก ค่าเฉลีย่ 

(ความหมาย) 

ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ 30 
(7.5) 

152 
(38.0) 

127 
(31.8) 

58 
(14.5) 

33 
(8.3) 

3.22 
ปานกลาง 

แผน่พบั โบรชวัร์ 25 
(6.3) 

106 
(26.5) 

163 
(40.8) 

74 
(18.5) 

32 
(8.0) 

3.04 
ปานกลาง 

นิทรรศการท่องเท่ียว 43 
(10.8) 

102 
(25.5) 

157 
(39.3) 

72 
(18.0) 

26 
(6.5) 

3.16 
ปานกลาง 

คู่มือการท่องเท่ียว 30 
(7.5) 

139 
(34.8) 

127 
(31.8) 

72 
(18.0) 

32 
(8.0) 

3.15 
ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 



78 
 

ตารางที ่4.27  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล 
 

ส่ือบุคคล 
สูงมาก สูง ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก ค่าเฉลีย่ 

(ความหมาย) 

ครอบครัว เพื่อน 176 
(44.0) 

147 
(36.8) 

54 
(13.5) 

14 
(3.5) 

9 
(2.3) 

4.16 
มาก 

บริษทัน าเท่ียว  13 
(3.3) 

74 
(18.5) 

166 
(41.5) 

81 
(20.3) 

66 
(16.5) 

2.71 
ปานกลาง 

เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 14 
(3.5) 

72 
(18.0) 

110 
(27.5) 

120 
(30.0) 

84 
(21.0) 

2.53 
นอ้ย 

CALL  CENTER  1672 10 
(2.5 

32 
(8.0) 

91 
(22.8) 

106 
(26.5) 

161 
(40.3) 

2.06 
นอ้ย 

 
ตารางที ่4.28  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่ 
 

ส่ือใหม่ 
สูงมาก สูง ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก ค่าเฉลีย่ 

(ความหมาย) 

อินเทอร์เน็ต 233 
(58.3) 

96 
(24.0) 

37 
(9.3) 

25 
(6.3) 

9 
(2.3) 

4.29 
มากท่ีสุด 

 

4.7  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดย้อนยุค 
 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวตลาดยอ้นยุค  และขอ้มูลจากส่ือท่ีดึงดูดให้มาเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุ   

1)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวตลาดยอ้นยคุ 
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ตารางที่ 4.29  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุ 

 

ปัจจยั 
สูงมาก สูง ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก ค่าเฉลีย่ 

(ความหมาย) 

ตอ้งการพกัผอ่น 
127 
(31.8) 

212 
(53.0) 

56 
(14.0) 

2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

4.14 
มาก 

ตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
77 

(19.3) 
170 
(42.5) 

122 
(30.5) 

19 
(4.8) 

12 
(3.0) 

3.70 
มาก 

ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
127 
(31.8) 

155 
(38.8) 

96 
(24.0) 

22 
(5.5) 

0 
(0.0) 

3.96 
มาก 

ตอ้งการเรียนรู้สภาพสงัคมและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

96 
(24.0) 

149 
(37.3) 

114 
(28.5) 

41 
(10.3) 

0 
(0.0) 

3.75 
มาก 

ตอ้งการพบปะผูค้นใหม่ๆ 
66 

(16.5) 
115 
(28.8) 

153 
(38.3) 

54 
(13.5) 

12 
(3.0) 

3.42 
มาก 

การรับสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวยอ้นยคุจาก
ส่ือต่างๆ 

39 
(9.8) 

169 
(42.3) 

149 
(37.3) 

29 
(7.3) 

14 
(3.5) 

3.47 
มาก 

  
กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจท่องเท่ียวดว้ยเหตุผลหลายประการ  ไดแ้ก่  ตอ้งการพกัผอ่น (ค่าเฉล่ีย 

4.14)  ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.96)  ตอ้งการเรียนรู้สภาพสังคมและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.75)  การรับสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวยอ้นยุคจากส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.47)  และ
ตอ้งการพบปะผูค้นใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี 4.26) 

2)  ขอ้มูลจากส่ือท่ีดึงดูดใหม้าเท่ียวตลาดยอ้นยคุ   
 

ตารางที ่4.30  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของส่ือท่ีดึงดูดใหม้าเท่ียวตลาดยอ้นยคุ   
 

 
 

ส่ือต่างๆ 
สูงมาก สูง ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก ค่าเฉลีย่ 

(ความหมาย) 

ขอ้มูลจากเพื่อนในสงัคมออนไลน์ 
88 

(22.0) 
196 
(49.0) 

73 
(18.3) 

27 
(6.0) 

19 
(4.8) 

3.77 
มาก 
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ตารางที ่4.30  (ต่อ) 
 

 
ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ท่ีดึงดูดให้เกิดพฤติกรรมมาเท่ียวตลาดยอ้นยุคมีหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่  

ภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของตลาดยอ้นยุค  (ค่าเฉล่ีย 4.01)  ภาพวฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.92)  ภาพอาหารและสินคา้พื้นบา้นในตลาดยอ้นยุค (ค่าเฉล่ีย 3.87)  ขอ้มูลจาก
เพื่อนในสังคมออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.77)  และภาพกิจกรรมต่างๆ ของตลาดยอ้นยุค (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี 4.27) 
  

ส่ือต่างๆ 
สูงมาก สูง ปาน

กลาง 
น้อย น้อยมาก ค่าเฉลีย่ 

(ความหมาย) 

ภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของตลาด
ยอ้นยคุ 

101 
(25.3) 

234 
(58.5) 

46 
(11.5) 

7 
(1.8) 

12 
(3.0) 

4.01 
มาก 

ภาพวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 
108 
(27.0) 

186 
(46.5) 

84 
(21.0) 

10 
(2.5) 

12 
(3.0) 

3.92 
มาก 

ภาพอาหารและสินคา้พ้ืนบา้นในตลาดยอ้น
ยคุ 

99 
(24.8) 

187 
(46.8) 

92 
(23.0) 

7 
(1.8) 

15 
(3.8) 

3.87 
มาก 

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของตลาดยอ้นยคุ 
78 

(19.5) 
174 
(43.5) 

123 
(30.8) 

10 
(2.5) 

15 
(3.8) 

3.72 
มาก 
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4.8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ 1  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 
ตารางที ่4.31  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการเปิดรับ 
 ข่าวสาร 
 

รูปแบบการด าเนนิชีวติ ช่องทางการเปิดรับข่าวสาร 

ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคล ส่ือใหม่ 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข 0.257*** 0.416*** 0.244*** 0.420*** 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ 0.265*** 0.213*** 0.265*** 0.197*** 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน 0.157*** 0.330*** 0.127*** 0.346*** 

 

หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

 เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการเปิดรับข่าวสารในแต่ละขั้น  
ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 4.28 
 กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุข  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทย
ฝักใฝ่ธรรมะ  และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท่ีไอทีพาเพลิน  มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือบุคคลและส่ือใหม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  กล่าวคือ  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพา
เพลิน  มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆ มาก  อยา่งไรก็ตาม  ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 9 คู่  เป็น
ความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีต ่า  ยกเวน้  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจ
เป็นสุขกบัส่ือใหม่เป็นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง    และความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะกบัส่ือใหม่เป็นความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก  กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลินกบัส่ือมวลชนเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
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สมมติฐานที ่2  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 
ตารางที ่4.32  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรม 
 การท่องเท่ียว 
 

รูปแบบการด าเนนิชีวติ 
ค่าสหสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม 

การท่องเทีย่ว 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุข 0.179*** 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ 0.083 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน 0.129*** 
 

หมายเหตุ:  ***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้น
ยคุในแต่ละขั้น  ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 4.29 

รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  ไดแ้ก่  กลุ่มรูปแบบการด าเนิน
ชีวติแบบกายใจเป็นสุข  และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  กล่าวคือ  กลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  จะมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคบ่อยมากดว้ย  อย่างไรก็ตาม  ความสัมพนัธ์ของกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุขกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคเป็นความสัมพนัธ์ใน
ระดบัท่ีต ่ามาก  และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลินกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีต ่า 

ส่วนกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานเพียง
บางส่วน 
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สมมติฐานที่ 3  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 
ตารางที ่4.33  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือมวลชนกบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 

การเปิดรับส่ือมวลชน 
ค่าสหสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่ือมวลชน 0.110* 
โทรทศัน์ -.013 
วทิย ุ 0.031 
หนงัสือพิมพ ์ 0.045 
นิตยสาร  วารสาร 0.176*** 
ภาพยนตร์ 0.150** 
 

ตารางที ่4.34  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือเฉพาะกิจกบั
 พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 

การเปิดรับส่ือเฉพาะกจิ 
ค่าสหสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่ือเฉพาะกจิ 0.076 
ป้ายโฆษณา  โปสเตอร์ 0.024 
แผน่พบั  โบรชวัร์ -.051 
นิทรรศการท่องเท่ียว 0.150** 
คู่มือการท่องเท่ียว 0.124* 
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ตารางที ่4.35  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือบุคคลกบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

 

การเปิดรับส่ือบุคคล 
ค่าสหสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่ือบุคคล 0.033 
ครอบครัว  เพื่อน 0.014 
บริษทัน าเท่ียว 0.036 
เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 0.082 
CALL CENTER 1672 -.031 
 

ตารางที ่4.36  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือใหม่กบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

 

การเปิดรับส่ือใหม่ 
ค่าสหสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม 

การท่องเทีย่ว 

ส่ือใหม่ (อินเทอร์เน็ต) 0.106* 
 

หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ
ในแต่ละขั้น  ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 4.30 

การรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือใหม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยุคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  กล่าวคือ  หากมีการ
เปิดรับข่าวสารมาก  ก็จะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคบ่อยมากด้วย  อย่างไรไรก็ตาม  
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองคู่  เป็นความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีต ่ามาก 

ส่วนการรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาแบบแยกเป็นรายส่ือ  พบว่า  การเปิดรับข่าวสารจากนิตยสารวารสาร  
ภาพยนตร์  นิทรรศการท่องเท่ียว  คู่มือการท่องเท่ียว  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
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ตลาดยอ้นยุคอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และต่างเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 

นอกนั้น  การเปิดรับข่าวสารจากส่ืออ่ืนๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วน 



 
 

 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง  “รูปแบบการด าเนินชีวิต  การเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย”  มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี 

5.1  เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

5.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการเปิดรับข่าวสาร 
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

5.3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

5.4  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จากกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีตลาดน ้าอมัพวาและตลาดน ้าขวญัเรียมจ านวน 400 คน  
มีอายุตั้ งแต่ 20 - 45 ปี   ผู ้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็น (Non 
Probability Sampling)  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  กบันกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อท าการวิเคราะห์
ทางสถิติ  โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis)  เพื่ออธิบายเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากร  กิจกรรม  ความสนใจ  ความคิดเห็น  การเปิดรับข่าวสาร  และพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยุค  หลงัจากนั้นใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบโดย
แยกค าถามในตวัแปรกิจกรรม  ตวัแปรความสนใจ  และตวัแปรความคิดเห็น  ออกจากกนัเพื่อท า
การจัดกลุ่ม  จากนั้ นจึงวิเคราะห์ปัจจัยขั้ นท่ีสอง  เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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ในส่วนการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการเปิดรับข่าวสาร 
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิต
กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  และความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ผูว้ิจยัไดใ้ช้การ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ 
 

5.1  สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผลการวจิัย 
 

1)  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  มีจ  านวน 400 คน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง  มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  และ
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  โดยกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

2)  การท ากิจกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง 
เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและจดักลุ่มกิจกรรมนั้น  

พบว่า  สามารถจดักลุ่มกิจกรรมไดท้ั้งส้ิน 4 กลุ่ม  ดงัน้ี  1)  กลุ่มรักการท่องเท่ียวเป็นชีวิตจิตใจ  2)  
กลุ่มวนัวานยงัหวานอยู ่ 3)  กลุ่มนกัสรรหากิจกรรม  4)  กลุ่มนกัสะสมของท่ีระลึก 

3)  ความสนใจของกลุ่มตวัอยา่ง 
เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและจดักลุ่มความสนใจนั้น  

พบวา่  สามารถจดักลุ่มความสนใจไดท้ั้งส้ิน 4 กลุ่ม  ดงัน้ี  1)  กลุ่มตามทนักระแสเกาะติดคนดงั  2)  
กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์ 3)  กลุ่มทนัโลกทนัเหตุการณ์  4)  กลุ่มนกัอนุรักษพ์ิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 

4)  ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
เม่ือท าการวเิคราะห์ปัจจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและจดักลุ่มความคิดเห็นนั้น  

พบวา่  สามารถจดักลุ่มความคิดเห็นไดท้ั้งส้ิน 5 กลุ่ม  ดงัน้ี  1)  กลุ่มรักบา้นเกิด  2)  กลุ่มวิถีไทย  3)  
กลุ่มรู้จกัใชเ้วลาใหคุ้มค่า  4)  กลุ่มชาตินิยม  5)  กลุ่มคุณธรรมน าจิตใจ 

5)  รูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
เม่ือน ากลุ่มกิจกรรม  กลุ่มความสนใจ  กลุ่มความคิดเห็น  ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัขั้น

แรก  มาวิเคราะห์ปัจจยัในขั้นท่ีสองนั้น  พบว่า  สามารถจดักลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม  ดงัน้ี 
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กลุ่มท่ี 1 รูปแบบการด าเนินชีวติแบบกายใจเป็นสุข 
คนกลุ่มน้ีเป็นคนรักตวัเอง  ให้ความสุขกบัตวัเองสม ่าเสมอ  ครอบครัวคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด  

ใชเ้วลาช่วงวนัหยดุท ากิจกรรมร่วมกนัภายในครอบครัวหรือเพื่อน  การไดพ้บเจอประสบการณ์ใหม่  
ไดเ้จอคนแปลกใหม่  ไดผ้จญภยั  คือความสุขท่ีคนกลุ่มน้ีตอ้งการ   

กลุ่มท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ 
คนกลุ่มน้ียึดมัน่ขนบธรรมเนียมปฏิบติั  เพราะส่ิงท่ีสืบทอดกนัมานั้นเป็นส่ิงท่ีดีอยู่แล้ว  

เป็นผูต้ามท่ีดีมากกวา่จะเป็นผูน้ าท่ีกลา้หาญ  ศาสนาเป็นส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีใช้ยึดเหน่ียวจิตใจ  ยึดหลกั
ค าสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติตน  ท ากิจกรรมทางศาสนาในโอกาสส าคญัต่างๆ  
มองโลกในแง่ดี  ยึดติดกับส่ิงเดิมๆ  ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์วีถีชีวิตท้องถ่ิน วฒันธรรม
ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติ 

กลุ่มท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน 
คนกลุ่มน้ีเป็นตวัแทนการใชชี้วิตของคนรุ่นใหม่  มีการวางแผนชีวิตและเป้าหมายของชีวิต

ท่ีแน่นอน  เปิดรับขอ้มูลข่าวสารอยู่เสมอโดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีสังคมก าลงัให้ความสนใจ  ส่ือใหม่
เป็นส่ือท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสุด  และเลือกเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเฉพาะในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการและ
เพื่อความเพลิดเพลิน  การใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงของการใชชี้วติประจ าวนั 

6)  การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
การเปิดรับข่าวสารของกลุ่มตวัอยา่งนั้น  ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

อินเทอร์เน็ต  ครอบครัว  และโทรทศัน์ ตามล าดบั  ส าหรับส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
สายด่วนการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (CALL  CENTER  1672)  เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยอยู ่ และบริษทัน าเท่ียว  ตามล าดบั 

7)  พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
เหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างเดินทางไปท่องเท่ียวมีหลายประการ  แต่เหตุผลท่ีเดินทางไป

ท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ตอ้งการพกัผอ่น  ตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ  และตอ้งการเรียนรู้สภาพ
สังคมและวฒันธรรมท้องถ่ิน  นอกจากน้ีข้อมูลจากส่ือต่างๆ ยงัสามารถดึงดูดให้เดินทางไป
ท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคไดอี้กดว้ย  ไดแ้ก่  ภาพบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของตลาดยอ้นยุค  ภาพ
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน  และภาพอาหารและสินคา้พื้นบา้นในตลาดยอ้นยคุ  เป็นตน้ 
 
 
 
 



89 
 

 
 

5.2  การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐานที ่1  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียว

ตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ  ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นั้น  พบวา่  
มีความสัมพนัธ์กนัตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 ทั้ง 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  กลุ่มรูปแบบการ
ด าเนินชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  และกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน 

สมมติฐานที่ 2  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นั้น  พบว่า  มี
ความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวเ้พียงบางส่วน  โดยกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001  ไดแ้ก่  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  และกลุ่มรูปแบบการ
ด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน  ยกเวน้กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที ่3  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง  การเปิดรับข่าวสารของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นั้น  พบว่า  มี
ความสัมพนัธ์กนัตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พียงบางส่วน  โดยการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและ
ส่ือใหม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.001  ส่วนการรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5.3  อภิปรายผลการวจิัย 
 

5.3.1  การท ากจิกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ผลการวจิยัพบวา่  กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเลือกและท าเป็นประจ า  คือ  ท ากิจกรรม

ท่ีสามารถท ากบัเพื่อนหรือครอบครัว  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัสามารถลด
ช่องวา่งทางอายรุะหวา่งพอ่ แม่ และลูก  อีกทั้งเพิ่มความสนิทสนมในมิตรภาพระหวา่งเพื่อนดว้ยกนั  
การท ากิจกรรมร่วมกนัถือว่าเป็นการใช้เวลาผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างานในวนัหยุด  
ดงันั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเลือกท ารองลงมา  จึงเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าได้
ในวนัหยุด  เช่น  เดินทางไปท่องเท่ียวภายในประเทศ  เดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก  ไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีทางประวติัศาสตร์หรือมี
ความส าคญัในอดีต  นอกจากน้ีสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่านั้นต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อม
แตกต่างจากสภาพแวดล้อมท่ีตอ้งพบเจอในทุกๆ วนั  เช่น  ภูเขา ทะเล เป็นตน้  สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ  เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต  การแสวงหา
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่องเท่ียวและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนวยัท างาน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง
ท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวค่อนขา้งบ่อย  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบรักครอบครัว  คือ  มี
ความสุขและพอใจกบัชีวิตท่ีเป็นอยู่  ให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอย่างแรก  เวลาว่างในช่วง
วนัหยดุจะใหเ้วลากบัครอบครัวและท ากิจกรรมร่วมกนั 

ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีท าเพื่อความบนัเทิงในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น  สะสมโปสเตอร์ภาพยนตร์ 
หนงัสือ แผ่นเสียงท่ีเคยโด่งดงัในอดีต  ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีพบเห็นไดจ้ากในปัจจุบนั  สะสมของท่ี
ระลึกจากสถานท่ีท่ีไดไ้ปเยือนนั้นแทบจะไม่ได้ท าเลย  ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 20 – 30 ปี  เป็นช่วงท่ีนกัจิตวทิยาพฒันาการจดัให้อยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้  มีพฒันาการดา้น
การประกอบอาชีพ  การปรับตวัในชีวิตโสด  การเลือกคู่ครอง  การสร้างความมัน่คงในครอบครัว  
(ศรีเรือน  แกว้กงัวาล. 2540: 392)  ดงันั้นจึงมกัจะจดัสรรเวลาให้กบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงาน  
การพกัผอ่น  การใชเ้วลาร่วมกบัเพื่อนหรือเพื่อนต่างเพศมากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ  ทั้งน้ีอาจเป็นผลมา
จากช่วงวยัน้ีเป็นวยัท่ีตอ้งการจะประสบความส าเร็จในชีวิต  มีความกดดนัสูงในการท างาน  จึงใช้
เงินเพื่อซ้ือความสุขสบายทางกาย  มากกว่าท่ีจะใช้เพื่อซ้ือส่ิงของท่ีเป็นความสุขทางใจ  หรือใช้
จ่ายเงินไปกบัส่ิงท่ีนอกเหนือความจ าเป็นในชีวติประจ าวนั 

เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ 
การด าเนินชีวติ  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ  และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการของผูสู้งอายุ
ในกรุงเทพมหานคร  และงานวิจยัของ อญัชัน  สันติไชยกุล  (2547)  ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการ
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ด าเนินชีวิต การรับรู้เก่ียวกับตนเอง และการรับนวตักรรมสินคา้แฟชั่นของวยัรุ่น  พบว่า  การดู
โทรทัศน์เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างมักจะท าเป็นประจ า  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมการดู
โทรทศัน์เป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าไดต้ลอดเวลา  ไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งท าเฉพาะในช่วงวนัหยุดหรือ
หลงัเลิกงานเท่านั้น  ยงัสามารถท าไดต้ลอดเวลาแมใ้นช่วงขณะรับประทานอาหารหรือท ากิจกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงพร้อมกนัได ้ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเร่ืองรายไดท่ี้มีผลให้การตดัสินใจไปท่องเท่ียว
นั้นยงัมีขอ้จ ากดั  และไม่สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ 

เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและจดักลุ่มนั้น  พบว่า  
สามารถจดักลุ่มกิจกรรมไดท้ั้งส้ิน 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  1)  กลุ่มรักการท่องเท่ียวเป็นชีวิตจิตใจ  2)  กลุ่ม
วนัวานยงัหวานอยู ่ 3)  กลุ่มนกัสรรหากิจกรรม  4)  กลุ่มนกัสะสมของท่ีระลึก 

จากการเปรียบเทียบกบังานวจิยัอ่ืนๆ  พบวา่  บางกลุ่มมีรูปแบบการด าเนินชีวิตใกลเ้คียงกนั 
เช่น  กลุ่มนกัสรรหากิจกรรม  ท ากิจกรรมท่ีสามารถท าเพียงล าพงัหรือท าร่วมกบัผูอ่ื้น  เป็นกิจกรรม
ท่ีให้ความรู้หรือความบนัเทิง  มีความใกลเ้คียงกบั  กลุ่มพ่อบา้น  ในงานวิจยัของ นทีรัย  เกรียงชยั
พร  (2543)  กลุ่มร่ืนเริงบนัเทิงนอกบา้น  ในงานวิจยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  และ  กลุ่มรัก
เสียงดนตรีและกิจกรรม  ในงานวิจัยของ อญัชัน  สันติไชยกุล  (2547)    ในขณะท่ีกลุ่มรัก 
การท่องเท่ียวเป็นชีวติจิตใจ  มกัจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีใชร้ะยะเวลาสั้น 
ๆ ไดใ้นช่วงวนัหยดุ  มีความใกลเ้คียงกบั  กลุ่มชอบแสวงหาของแปลกใหม่  ในงานวิจยัของ นทีรัย  
เกรียงชยัพร  (2543)  กลุ่มครอบครัวสุขสันต ์ ในงานวิจยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  และ  กลุ่ม
รักการท่องเท่ียว  ในงานวจิยัของ อญัชนั  สันติไชยกุล  (2547) 
 

5.3.2  ความสนใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ผลการวิจยัพบว่า  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความสนใจท่ีหลากหลาย  สามารถแบ่งออกเป็น  

3 ดา้น  ดงัน้ี 
 1)  ความสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

ติดตามข่าวสารและสนใจประเด็นต่างๆ ท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ก าลงัให้ความสนใจ  
เปิดรับส่ือหลากหลายโดยเฉพาะอินเทอร็เน็ต  มีความกระตือรือร้น  และหาโอกาสพฒันาตนเองอยู่
เสมอ  ไม่ปิดกั้นตวัเอง  ชอบเขา้สังคม  เช่น  หาขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  การท่องเท่ียวคือ
การพกัผอ่น  ติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆ เสมอ  พดูคุยกบัเพื่อนทางสังคมออนไลน์  และติดตามอิน
สตราแกรมเพื่อติดตามคนในวงการบนัเทิง  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชนั  สันติไชยกุล  
(2547)  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจเร่ืองการประสบความส าเร็จเร่ืองการเรียน  



92 
 

 
 

และการพกัผอ่น  และงานวจิยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  พบวา่กลุ่มผูสู้งอายุส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจติดตามข่าวสารเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ  โดยมีการเปิดส่ือทางโทรทศัน์มากท่ีสุด   
 2)  ความสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก   หากมีเวลาว่าง
จะท ากิจกรรมร่วมกนัภายในครอบครัว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จุฑามาศ  พาณิชยรั์งสี  
(2549)  ผลงานวิจยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  และผลงานวิจยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นเยาวชน  คนวยัท างาน  และผูสู้งอายุ  ให้ความส าคัญกับ
ครอบครัว  และใชเ้วลาส่วนใหญ่ร่วมกนั   
 3)  ความสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม 

ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ สุมาลี  เหลืองด ารงกิจ (2543)  พบวา่  ผูบ้ริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานครนั้นคิด
ว่าตนเองมีส่วนในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้  ผลงานวิจยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  
พบวา่แมสู้งอายข้ึุนแต่ความสนใจต่อสังคมหรือให้ความช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม  เป็นส่ิงท่ี
ท าไดแ้ลใ้ห้ความสนใจระดบัค่อนขา้งสูง  นอกจากน้ีผลงานวิจยัของ นทีรัย  เกรียงชยัพร  (2543)  
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  และหาโอกาสช่วยเหลือและ
พฒันาสังคมใหดี้ข้ึน  ซ่ึงถา้เป็นไปไดจ้ะเลือกใชสิ้นคา้ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
 จากการวิจัยข้างต้น  เห็นได้ว่าความสนใจของแต่ละช่วงวยัมีความคล้ายคลึงกัน  ซ่ึง 
Berkman, Lindquist and Sirgy (1997)  อธิบายวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจาก
กลุ่มในสังคมและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีตนเองอาศยัอยู ่โดยกลุ่มท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลถึงรูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้า่สังคมไทยให้ความส าคญักบัครอบครัว
เป็นล าดบัแรก และพื้นฐานความเช่ือทางศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ช่วยเหลือคนท่ีได้รับความ
เดือดร้อน จึงส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวติของคนไทย 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและจดักลุ่มนั้น  พบว่า  
สามารถจดักลุ่มความสนใจไดท้ั้งส้ิน 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  1)  กลุ่มตามทนักระแสเกาะติดคนดงั  2)  กลุ่ม
ครอบครัวสุขสันต ์ 3)  กลุ่มทนัโลกทนัเหตุการณ์  4)  กลุ่มนกัอนุรักษพ์ิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
จากการเปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืนๆ พบว่า  บางส่วนมีความใกลเ้คียงกนั  เช่น  กลุ่มนักอนุรักษ์
พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นลกัษณะท่ีคลา้ยกบั  กลุ่มสร้างสรรคส์ังคม  ในงานวิจยัของ สุมาลี  เหลือง
ด ารงกิจ (2543)  และ  กลุ่มพฒันาสังคม  ในงานวจิยัของ นทีรัย  เกรียงชยัพร  (2543)  และ  กลุ่มนกั
อนุรักษ์  ในงานวิจยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  ส่วน  กลุ่มครอบครัวสุขสันต์  มีลกัษณะ
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ใกลเ้คียงกบั  กลุ่มใส่ใจเพื่อนบา้นและดูแลบา้น  ในงานวิจยัของ สุมาลี  เหลืองด ารงกิจ  (2543)  
และ  กลุ่มรักครอบครัว  ในงานวิจยัของ นทีรัย  เกรียงชยัพร  (2543)  และ  กลุ่มใส่ใจบา้นและ
ครอบครัว  ในผลงานวจิยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546) 
 

5.3.3  ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ผลการวิจยั  พบว่า  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความภูมิใจและให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์

วฒันธรรม ประเพณี วถีีชีวติไทยใหค้งไว ้ เพื่อแสดงถึงความเป็นมาและรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
คนไทยในอดีต 

ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั  พบวา่  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความภูมิใจท่ีประเทศไทยมีทรัพยาการ
ทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย  ความหวงแหนวฒันธรรมประเพณี  และคิดเห็นว่าควรอนุรักษม์รดก
จากบรรพบุรุษไว ้ แต่ในขณะเดียวกนัก็คิดว่า  วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของวฒันธรรมไทย  ส่งผลให้มีความเปล่ียนแปลงบา้งแต่ความเปล่ียนแปลงนั้นก็เป็นไปเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัยุคสมยั  แต่ก็ยงัคงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไวเ้หมือนเดิม  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)    และ  ผลการวิจยัของ อญัชนั  สันติไชยกุล  (2547)  พบวา่  กลุ่ม
ผูสู้งอายุและกลุ่มวยัรุ่นมีความคิดเห็นในแง่บวกต่อศิลปวฒันธรรมไทย  โดยกลุ่มผูสู้งอายุมีความ
คิดเห็นวา่  วฒันธรรมไทยท าให้สังคมไทยน่าอยู่  และกลุ่มวยัรุ่นมีความคิดเห็นแบบประเพณีนิยม  
ใหค้วามส าคญักบัการประพฤติปฏิบติัตนตามจารีตประเพณี  การแต่งกายตามแฟชัน่เป็นการท าลาย
วฒันธรรมไทย  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะสังคมไทยมีความเปิดกวา้งทางความคิดเห็นมากข้ึน  ยอมรับ
จุดเด่นจุดด้อยทั้งของตนเองและผูอ่ื้น  (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล, 2540)  และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างวฒันธรรม  ประกอบกบัในช่วงวยัรุ่นได้รับการอบรมขดัเกลาจากครอบครัว  ซ่ึงเป็นผูท่ี้
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนในการอบรมแนะน าคนรุ่นหลงั  เป็นไปตามทฤษฎีพฒันาการ
ตามวยั Levinson (1986)  ดงันั้นจึงมีการสืบวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นถดัไป  ท าให้คนทุกคนใน
ทุกช่วงวยัเห็นถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย  อีกทั้งในแต่ละครอบครัวนั้นมีสมาชิกท่ีมีช่วงอายุ
แตกต่างกนั คือ มีทั้งวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคม 
(Social-Learning Theory)  พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากเรียนเรียนรู้โดยสังเกต  และเลียนแบบ
พฤติกรรมจากคนใกลชิ้ด  ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านั้นมีหลากหลาย  ไดแ้ก่  ภาษาพดู วธีีคิด ความกา้วร้าว 
จริยธรรม เป็นตน้ (ศรีเรือน  แกง้กงัวาล, 2540: 50) 

ความคิดเห็นในเร่ืองการท่องเท่ียวนั้น  นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นวา่  ประเทศไทย
มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีชาวต่างชาตินิยมเขา้มา
ท่องเท่ียว  อีกทั้ งลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีเป็นคนมีจิตไมตรี  ชอบช่วยเหลือผู ้อ่ืน  ท าให้
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นกัท่องเท่ียวรู้สึกอบอุ่นและอุ่นใจเร่ืองความปลอดภยั  กลุ่มตวัอยา่งจึงเลือกให้รางวลักบัชีวิตโดย
การท่องเท่ียวภายในประเทศ  ถือไดว้า่เป็นค่านิยมท่ีดี  ท่ีช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเกิด
ระบบหมุนเวยีนเงินตรา  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอ านาจจ่ายสูงสามารถกระจายรายไดใ้หภ้าคส่วนอ่ืนๆ 

ความคิดเห็นในเร่ืองศาสนาและสังคม  นกัท่องเท่ียวชาวไทยคิดเห็นวา่  วิถีชีวิตของคนไทย
มีความเก่ียวข้องกับวดัมาตั้งแต่อดีต  สังคมจะดีได้ถ้าคนในสังคมนั้นได้รับการกล่อมเกลาจาก
ศาสนา 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัอ่ืนๆ พบวา่  บางกลุ่มมีส่วนใกลเ้คียงกนั  เช่น  กลุ่มวิถีไทย  
มีความคิดเห็นทางบวกวา่  วฒันธรรมและประเพณีไทยเป็นส่ิงท่ีคนไทยควรช่วยกนัอนุรักษไ์ว ้ เป็น
ลกัษณะท่ีคลา้ยกบั  กลุ่มยึดถือจารีต  ในงานวิจยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)   กลุ่มอยูใ่นกรอบ
ของสังคม  ในงานวิจยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  และ  กลุ่มประเพณีนิยม  ในงานวิจยัของ 
อญัชนั  สันติไชยกุล  (2547)  ส่วน  กลุ่มรู้จกัใชเ้วลาใหคุ้ม้ค่า  มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั  กลุ่มรักตนเอง
ในงานวิจยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  กลุ่มปัจจุบนัส าคญักวา่อนาคต  ในงานวิจยัของ เกษรา  
เกิดมงคล  (2546)  และ  กลุ่มอยูแ่บบพอเพียง  ในงานวจิยัของ อญัชนั  สันติไชยกุล  (2547)    

จากกิจกรรม  ความสนใจ  และ  ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้
นั้นจะเห็นสังเกตได้ว่า  กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกท ามกัจะเก่ียวข้องกับตนเองหรือ
ครอบครัวมากกว่าใส่ใจสังคม  ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความเขา้ใจว่า  นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่
ขาดจิตส านึก  มาท่องเท่ียวเพียงแค่ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ๆ เท่านั้น   แต่เม่ือพิจารณาประกอบ
กบัความสนใจและความคิดเห็นแลว้  พบวา่  ความสนใจและความคิดเห็นท่ีมีต่อประเด็นทางสังคม
นั้นมีค่าเฉล่ียสูง  นั้นแสดงว่า  นักท่องเท่ียวชาวไทยต้องการให้รักษาวฒันธรรมประเพณี  และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นไทยไว ้ แต่อาจเน่ืองมากจากสภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีทุกคนตอ้ง
แข่งขนักนัอยู่ตลอดเวลา  ภาระหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วงท่ีก าลงัสร้างฐานะ  มีความกงัวลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและความส าเร็จในชีวิต  (ศรีเรือน  
แกว้กงัวาล, 2540)  จึงท าให้ค่าเฉล่ียของการท ากิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงของท่ีมีคุณค่าต่อสังคมไม่สูง
มากนกั 
 

5.3.4  รูปแบบการด าเนินชีวติของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็น  สามารถจดักลุ่ม

รูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยได ้3 กลุ่ม  ดงัน้ี 
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มน้ีรักตวัเองและ

ครอบครัว  ใช้เวลาว่างในช่วงวนัหยุดกบัเพื่อนและครอบครัว  ให้ความส าคญักบัความสุขของ
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ตนเองและคนใกลต้วัมากกว่าฐานะทางสังคม  ช่ือเสียง  ฐานะทางการเงิน  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั    
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบมีความสุขในชีวติ  ในงานวจิยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบรักครอบครัว  ในงานวิจยัของ  เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  ซ่ึงกลุ่มน้ีมี
ลกัษณะให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก  ใช้เวลาว่างร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวหรือ
เพื่อน  กิจกรรมท่ีส่วนใหญ่เลือกคือ  เดินทางไปท่องเท่ียว 

ในงานวจิยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  อธิบายวา่  คนวยัท างานท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี  เป็นผูท่ี้มี
พฒันาการตามความคาดหวงัของสังคม  กล่าวคือ  มีความสามารถในการเลือกคู่และด าเนินชีวิตคู่ได้
อย่างเหมาะสม  ปรับตัวเข้ากับสภาพการท างานและสภาพครอบครัวได้  สร้างหลักฐานและ
เตรียมพร้อมส าหรับการมีบุตร  มีความรับผดิชอบต่อบิดามารดา 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มน้ี  มี
ความภาคภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย  หวงแหนวฒันธรรมประเพณี  และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
คนไทย  รวมถึงทรัพยากรทางการท่องเท่ียวดว้ย  ปฏิบติัตนตามจารีตท่ีสั่งสอนมา  กิจกรรมท่ีคน
กลุ่มน้ีใหค้วามสนใจ  มกัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านุบ ารุงศาสนา  ท ากิจกรรมในวนัส าคญั
ทางศาสนา  ลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ีมีความใกลเ้คียงกบั  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบยึดถือจารีต  
ในงานวิจยัของ สุมาลี  เหลืองด ารงกิจ  (2543)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบอนุรักษนิ์ยม  และ  
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบยึดถือศาสนา  ในงานวิจยัของ เลิศหญิง  หิรัญโร  (2545)  
นอกจากน้ียงัใกลเ้คียงกบั  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบอนุรักษ์นิยม  ในงานวิจยัของ เกษรา  
เกิดมงคล  (2546)   

ผลการวจิยัน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ี  ศรีเรือน  แกว้กงัวาล (2540)  ท่ีอธิบายวา่  สังคมไทย
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  การให้ความเคารพระหวา่งเด็กกบัผูใ้หญ่ก าลงัเส่ือมลง  ความใกลชิ้ด
กนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัวมกัไม่ใกลชิ้ดเหมือนกบัสังคมในอดีต  ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนน้ี  
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า  กลุ่มตวัอย่างเลือกท ากิจกรรมและให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบั
แรก  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่เป็นครอบครัวท่ีมีความอบอุ่นใกลชิ้ดกนั  มีการปลูกฝังค่านิยมและทศันคติท่ี
ดี  ท าใหค้นกลุ่มน้ีเป็นไปตามงานวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

กลุ่มสุดทา้ย  คือ  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน  ใชชี้วิตแบบคนรุ่นใหม่  มี
ความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  การด าเนินชีวิตประจ าวนัอาจตอ้งพึ่งพาหรือ
อาจถึงขั้นติดเทคโนโลยี  เปิดรับข่าวสารอยู่เสมอและจากส่ือท่ีหลากหลาย  มีลกัษณะทนัโลกทนั
เหตุการณ์  เปิดรับส่ิงใหม่  กลุ่มน้ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรุ่น
ใหม่  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกา้วทนัโลก  เป็นลกัษณะของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ียงัพฒันา
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ตนเองให้มีวุฒิภาวะไดไ้ม่บริบูรณ์เต็มท่ี  ยงัมีลกัษณะของวยัรุ่นท่ีมีอารมณ์สนุกสนาน  อยู่ในโลก
ของความฝันมากกวา่ความเป็นจริง  (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 2540)   

ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบตามกระแส  ในงานวิจยัของ  
เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  พบว่ามีลกัษณะคล้ายกนั  คือ  มีความสนใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีสังคมให้
ความสนใจ  โดยเฉพาะเร่ืองท่ีอยุใ่นกระแสนิยม  แต่เม่ือพิจารณาโดยละเอียด  พบวา่  มีความขดัแยง้
กนั  ผลการวิจยัของ เกษรา  เกิดมงคล  (2546)  ซ่ึงอธิบายวา่คนในกลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัค่านิยม  
เช่น  การท่องเท่ียวต่างประเทศ  การซ้ือเส่ือผา้หรูหราราคาแพง  โดยไม่คิดวา่เป็นเร่ืองฟุ่มเฟือย  แต่
จากผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเร่ืองเทคโนโลยี  แต่ไม่ไดข้าดความเป็นตวัเอง  
จากค าถามท่ีวา่  ชอบเลียนแบบบุคคลท่ีช่ืนชอบ  และการแต่งตวัสไตล์วินเทจ  มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งต ่า  
ความแตกต่างน้ี  ผูว้จิยัมีความเห็นวา่  เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป  การเปิดรับข่าวสารท่ีง่ายข้ึน  
ปริมาณข่าวสารท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  ผูบ้ริโภคสามารถเลือกเปิดรับข่าวสารได้  และส่ิงอยู่ใน
กระแสมกัอยูแ่ค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ  ความรวดเร็วท่ีเกิดข้ึน  จึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงจนเกิดเป็น
ค่านิยมได ้
 

5.4  อภิปรายผลการวจิัยจากสมมติฐาน 
 

1)  สมมติฐานท่ี 1  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร 
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากผลการวิจยั  พบว่า  รูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทั้งสามกลุ่ม  คือ  
กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่
ธรรมะ  และ  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดรับ
ข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ  รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งสาม
กลุ่ม  มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือทุกประเภท  ได้แก่  ส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือ
บุคคล  และส่ือใหม่  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากโดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้จะมีการเปิดรับข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา  อยู่ท่ีว่าการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประเภทนั้นๆ มากน้อยเพียงไร  อีกทั้งสภาพ
สังคมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง  ทุกคนจึงตอ้งมีการเปิดรับข่าวสารให้มากท่ีสุด  เพื่อจะได้ทนั
เหตุการณ์และน าข่าวสารเหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  ส่ือมวลชน  ส่ือเฉพาะ
กิจ  ส่ือบุคคล  และส่ือใหม่ลว้นมีคุณสมบติัเฉพาะของส่ือและรูปแบบการเสนอเน้ือหาข่าวสารท่ีไม่
เหมือนกนั  ทั้งน้ีข้ึนอยู่ว่านกัท่องเท่ียวคนนั้นจะสนใจรับขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบใด  เพราะใน
ปัจจุบนัเน้ือหาของข้อมูลข่าวสารไม่ได้จ  ากัดเพียงแค่ข้อความเท่านั้น  มีทั้ งในรูปแบบภาพน่ิง  
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ภาพเคล่ือนไหว  รูปภาพจากส่ือส่ิงพิมพ ์ และรายการโทรทศัน์  อีกทั้งนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือก
ท ากิจกรรมและใหค้วามส าคญักบัครอบครัว  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งสาม
กลุ่ม  ต่างก็ให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก  จึงมกัใชเ้วลาวา่งจากการท างานประจ าใช้
ชีวิตและท ากิจกรรมร่วมกนั  ซ่ึงผูรั้บข่าวสารจะเลือกรับข่าวสารจากส่ือใดนั้น  ย่อมเป็นไปตาม
บทบาทและสถานภาพในสังคมของผูรั้บและเหตุผลในการรับข่าวสาร 

ปัจจุบนัการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของส่ือในแต่ละประเภทมีการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยั
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการพฒันาของเทคโนโลยีให้ดียิ่งข้ึน  ส่ือ
ประเภทต่างๆ จึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้อยู่รอดและได้รับความนิยมจากผูรั้บสารอยู่ตลอดเวลา  
นอกจากการปรับตวัของส่ือประเภทต่างๆ แลว้  รูปแบบการด าเนินชีวิตยงัส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือนั้นๆ อีกดว้ย  เร่ิมจากนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการอยากไปเท่ียว  จึง
จะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการเปิดรับข่าวสาร  โดยจะเร่ิมจากการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว
หรือการเดินทาง  แล้วจึงมีการเปิดรับขอ้มูลจากส่ือมวลชนกบัส่ือใหม่  นอกจากน้ียงัเปิดรับจาก
ประสบการณ์ในอดีตของนกัท่องเท่ียวเอง (Backer, 1987)  แต่กระบวนการเปิดรับนั้นไม่ไดจ้บเพียง
เท่าน้ี  เพราะผูรั้บสารในปัจจุบนัสามารถเลือกรับสารและปฏิเสธตามความตอ้งการได้  โดยขอ้มูลท่ี
นักท่องเท่ียวเลือกนั้น  จะต้องเป็นข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวเห็นว่ามีประโยชน์  มีความน่าสนใจ  
สอดคลอ้งกบัทศันคติเดิมท่ีตนมีอยู ่ โดยตีความขอ้มูลเหล่านั้นจากทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ 
ความตอ้งการ และแรงจูงใจท่ีมีอยูแ่ลว้  นกัท่องเท่ียวก็จะเกิดการจดจ าขอ้มูลนั้นๆ น ามาซ่ึงการเกิด
พฤติกรรมไปท่องเท่ียวในท่ีสุด  จึงจะถือว่าการส่ือสารบรรลุตามวตัถุประสงค์ของผูส่้งสาร 
(Klapper, 1960)  นอกจากการน าขอ้มูลท่ีไดเ้หล่านั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แลว้  ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลใหน้กัท่องเท่ียวเลือกเปิดรับส่ือดว้ย เช่น ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น เป็นตน้  (Merrill and 
Lowenstein, 1971) 

จากผลการวิจยั  พบวา่  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสาร  ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่  นกัท่องเท่ียวมกัเลือกรับข่าวสารตามความสนใจท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของตน  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่านักท่องเท่ียวคนนั้นเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการเปิดรับข่าวสาร
เหล่านั้นแลว้พบวา่  ขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นท่ีตนเปิดรับสามารถตอบสนองความตอ้งการได้ (Atkin, 
1973)  นอกจากน้ีการเปิดรับข่าวสารยงัช่วยคาดคะเนรูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวคน
นั้นได้อีกด้วย  เช่น  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  มีลักษณะเป็นคนทนัสมยั ทัน
เหตุการณ์  มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี  อาจจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่มากกว่าส่ือ
อ่ืนๆ  เพราะข้อดีของส่ือใหม่  คือ  ขอ้มูลท่ีสดใหม่  รวดเร็ว  มีภาพและเสียง  สามารถใช้ผ่าน
อุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Smart Phone) ได ้ นอกจากน้ีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือใหม่ยงั
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สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี  เพราะเป็นส่ือท่ีตนเองสะดวกและเคย
ชินมีความรู้ดา้นเทคโนโลย ี สอดคลอ้งกบั พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร (2544)  กล่าววา่  ผูรั้บสารแต่ละ
คนจะเลือกเปิดรับส่ือท่ีตนเองสามารถจดัหามาได ้ เลือกส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ ความเช่ือ และ
ทศันคติของตน  เลือกส่ือท่ีตนสะดวก  และเลือกส่ือตามความเคยชิน 

ทั้งน้ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอยา่งหลากหลาย  ยอ่มส่งผลให้การเลือก
เปิดรับข่าวสารจากแต่ละส่ือนั้น ย่อมไม่เหมือนกนั  เพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคนมี
ขอ้จ ากดัและความกดดันจากส่ิงแวดล้อมรอบขา้งท่ีไม่เหมือนกนั  ซ่ึงปัจจยัด้านบุคลิกภาพและ
จิตวิทยาส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคมและกลุ่มอา้งอิง  ลว้นแลว้แต่มีผลต่อ
การเปิดรับข่าวสารทั้งส้ิน  โดยธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนจะเปิดรับข่าวสารตลอดเวลา  เพียงแต่มี
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดให้บุคคลเลือกเปิดรับหรือหลีกเล่ียงข่าวสาร  ส่งผลให้เหตุผลในการเลือกรับ
ส่ือนั้นๆ ของแต่ละคนยอ่มจะแตกต่างกนัออกไป  (ขวญัเรือน  กิติวฒัน์, 2531) 

จากการเปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืน พบวา่ มีความใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ เลิศหญิง  หิรัญ
โร  (2545)  ซ่ึงศึกษาเร่ือง  รูปแบบการด าเนินชีวิต  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ  และพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้และบริการของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  พบวา่  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
โดย  กลุ่มชอบกิจกรรม  กลุ่มหวักา้วหนา้นกัทา้ทาย  กลุ่มมีความสุขในชีวิต  และกลุ่มห่วงใยดูแล มี
การเปิดรับส่ือหลากหลายรูปแบบ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ โทรทศัน์ 
เป็นตน้  นอกจากน้ี  ยงัมีความใกลเ้คียงกบังานวจิยัของ อรอุมา  ศรีสุทธิพนัธ์  (2545)  ศึกษาเก่ียวกบั  
ความคิดเห็นและพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  ของผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  ความถ่ีและระยะเวลาในการเปิดรับส่ือ
อินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

2)  สมมติฐานท่ี 2  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากผลการวิจยั  พบว่า  รูปแบบการด าเนินชีวิตเกือบทุกกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พียงบางส่วน  
คือ  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  และ  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพา
เพลิน  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  กล่าวคือ  รูปแบบ 
การด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข  และ  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  มี
พฤติกรรมไปท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  ส่วนกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  ทั้งน้ีกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
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กายใจเป็นสุขนั้นมีความสนใจเร่ืองการท่องเท่ียว  ตอ้งการประสบการณ์แปลกใหม่ให้ชีวิต  ใชเ้วลา
วา่งโดยการพกัผอ่นหรือท ากิจกรรมร่วมกนัภายในครอบครัว  อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้เหตุผลว่า   สาเหตุท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตลาดย้อนยุคนั้ นเพื่อต้องการพักผ่อนและหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี  เพราะฉะนั้นคนกลุ่มน้ีจึงนิยม
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีต่างๆ เท่าท่ีจะเป็นไปได้และมีเวลามากพอ  ซ่ึงกลุ่มรูปแบบ 
การด าเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุขนั้น  มกัจะเป็นกลุ่มคนท่ีมีครอบครัวแล้วหรืออาจจะยงัไม่มี
ครอบครัว  แต่ให้ความส าคญักบัครอบครัวเป็นอย่างแรก  เพราะฉะนั้นการเลือกสถานท่ีท่ีจะไป
ท่องเท่ียวนั้น  จะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับทุกวยั  คือ  วยัเด็ก  วยัรุ่น  วยัผูใ้หญ่  และวยั
ผูสู้งอายุ  นอกจากจะเหมาะกับทุกวยัแล้วควรเป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้  ประสบการณ์  และ 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่กนัด้วย  นกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ในกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
กายใจเป็นสุขจึงเหมาะต่อการไปท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Berkman et al. 
(1997)  อธิบายว่า  ความสัมพนัธ์ของคนท่ีมีต่อผูอ่ื้นในสังคมท่ีตนอาศยัอยู่นั้น  จะมีผลต่อรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของคนๆ นั้น  นอกจากน้ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนๆ นั้น  ยงัแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมท่ีท าหรือให้ความสนใจ  ซ่ึงรูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ  ท่ีเป็น
เช่นนั้นเพราะวา่  คนท่ีเติบโตมาจากครอบครัวเดียวกนั  สภาพแวดลอ้มเดียวกนั  กิจกรรมท่ีท าและ
ความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงคล้ายๆ กัน  แต่จะไม่เหมือนกันหมดทุกอย่าง  เพราะรูปแบบ 
การด าเนินชีวิตของคนหน่ึงคนนั้น  มีปัจจยัการด าเนินชีวิตท่ีไม่เหมือนกนั  ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Hawkins et al. 
(1998)  อธิบายวา่  ปัจจยัการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค  มีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต  ซ่ึงจะ
ส่งผลไปยงัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน  ข้ึนอยู่ว่าความตอ้งการ
และประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภคคนนั้น  เป็นแรงเสริมทางบวกหรือทางลบ  นอกจากน้ียงั
สอดคล้องกบัพฒันาการตามช่วงวยั  เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง  
20 – 30 ปี  ซ่ึงอยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้  Havighurst (1972)  อธิบายไวว้่า  วยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะมี
พฒันาการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัสมาชิกในครอบครัวและสังคม  เรียนรู้ท่ีจะบริหารบา้นและ
รับผิดชอบหนา้ท่ีต่างๆ ภายในบา้น  มีบทบาทการเป็นบิดามารดา  และเขา้กลุ่มกบัสังคมท่ีมีความ
สนใจหรือลกัษณะท่ีคล้ายกนั   Erikson (1963) วยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะหล่อหลอมเอกลกัษณ์ของ
ตนเองให้เขา้กบัผูอ่ื้น  พร้อมท่ีจะสนิทสนมกบัผูอ่ื้นและรักษาความสัมพนัธ์นั้นไว ้ การท ากิจกรรม
ร่วมกัน  จึงเป็นกิจกรรมท่ีจะได้เรียนรู้และปรับตวัให้เข้ากับผูอ่ื้น  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Lantos (2011) ปัจจยัทางจิตวิทยามีผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต  จาก
ผลกระทบดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวได ้
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กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน  เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่
ท่ีใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมีเวลาอย่างจ ากดั  จึงใช้ประโยชน์จากส่ือใหม่เพื่อคน้หาความรู้ขอ้มูลต่างๆ  
(ปณิศา  มีจินดา, 2553)  ผูบ้ริโภคจึงมกัคน้หารายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นผา่นเวบ็ไซตห์รือ
โทรศัพท์มือถือ  อีกทั้ งสอบถามประสบการณ์ตรงจากผู ้ท่ี เคยไปท่องเท่ียวสถานท่ีเหล่านั้ น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มน้ี  มกัจะใชเ้วลาว่างสนทนากบัเพื่อน
หรือคนรู้จกัผา่นทางสังคมออนไลน์  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสังคมเสมือนจริง  กล่าวคือ  เป็นสังคมท่ีคนท่ี
รู้จกักนัสามารถพดูคุยกนั  หรือไดพ้บเจอเพื่อนใหม่จากคนท่ีมีความชอบคลา้ยกนั  ชอบท ากิจกรรม
ท่ีคล้ายๆ กัน  คุณสมบติัพิเศษของส่ือใหม่ คือ สามารถแบ่งปันรูปภาพของตนเองให้ผูอ่ื้นเห็น  
หลังจากนั้นผูท่ี้เห็นรูปภาพเหล่านั้นสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น  แหล่งท่ีมาของข้อมูลนั้น
นอกจากจะเป็นคนท่ีเรารู้จกัแลว้  ยงัสามารถเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลทั้งต่อตวัเราหรือต่อคนในสังคม
ได ้ เราเรียกคนเหล่าน้ีว่า “กลุ่มอา้งอิง”  จากลกัษณะดงักล่าวผูว้ิจยัมีความเห็นวา่  เป็นลกัษณะการ
ส่ือสารแบบบอกต่อ (Viral Marketing) คือ  การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  โดยใชค้นเป็นส่ือกลางใน
การกระจายขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น  ประกอบกบัน าประสิทธิภาพของส่ือใหม่  ท าให้การกระจาย
ข่าวสารบนส่ือออนไลน์สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า  
รูปภาพบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของตลาดยอ้นยุค  และข้อมูลจากเพื่อนในสังคมออนไลน์
สามารถดึงดูดใหไ้ปท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  ซ่ึงจากขอ้มูลเหล่าน้ีผูรั้บสารจะมีความเช่ือถือในขอ้มูล
มาก  เพราะเป็นขอ้มูลท่ีตนไดรั้บจากคนท่ีตนเองรู้จกัซ่ึงไม่ใชน้กัการตลาด  เพราะหากเป็นขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากนกัการตลาด  นกัท่องเท่ียวจะรู้สึกวา่นกัการตลาดก าลงัขายสินคา้อยู ่ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ  Wertime และ Fenwick (2551) ส่ือใหม่ท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ขอ้มูลนั้น  ผูบ้ริโภคสร้างข้ึนและ
ควบคุมเน้ือหาไดไ้ม่ใช่นกัการตลาดเหมือนส่ือดัง่เดิม   

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  คนกลุ่มน้ีมีลกัษณะให้ความสุข
ทางใจมากกวา่ความสุขทางกาย  ปฏิบติัตนตามจารีตประเพณีท่ีถูกสั่งสอนมา  ยึดหลกัค าสอนของ
ศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต   กิจกรรมท่ีท าในวนัหยุดหรือให้ความสนใจจึงมักจะ
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาดว้ย  เช่น  ท าบุญตกับาตรท่ีวดัในวนัหยุด  หรือการท่องเท่ียวเชิงศาสนา  เช่น  
การท าบุญไหวพ้ระ 9 วดั  การเดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก  
มีความวุน่วายจึงไม่เหมาะกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ค าแหง  วิสุทธางกูร  
(2548)  อธิบายคนกลุ่มน้ีว่าเป็นพวกศานตินิยม (Pacifism)  ให้ความส าคญักบัความสงบภายใน
จิตใจมากกวา่ความสุขทางกาย  เม่ือเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะสาเหตุน้ี  ส่งผลให้คนกลุ่มน้ีไม่ค่อย
เดินทางไปท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมะ  จึงไม่
น่าจะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ 
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3)  สมมติฐานท่ี 3  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากการวิจยั  พบว่า  การเปิดรับข่าวสารของนักท่องเท่ียวชาวไทย  มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พียงบางส่วน  กล่าวคือ   
การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือใหม่  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุ  และเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  ยกเวน้  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจและส่ือบุคคล  
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะคุณสมบติัของส่ือมวลชนและส่ือใหม่สามารถดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวไดม้ากกว่า
ส่ืออ่ืนๆ  ส่ือมวลชนนั้นมีคุณสมบติัสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารไดก้วา้งและครอบคลุมแทบทุก
พื้นท่ี  โดยมีส่ือมวลชนแทบจะทุกพื้นท่ีในประเทศไทย  การส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือมวลชนจึง
มัน่ใจได้ว่าคนส่วนใหญ่จะเกิดการรับรู้เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีส่งออกไป  อีกทั้ งส่ือมวลชน
ประเภทโทรทศัน์นั้นเป็นส่ือท่ีมีรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารทั้งภาพและเสียง  ช่วยให้ดึงดูด
ความสนใจและกระตุน้ใหเ้กิดึวามรู้สึกร่วมไดดี้กวา่ส่ืออ่ืนๆ  ยิ่งไปกวา่นั้นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือโทรทศัน์  ผูรั้บสารไม่จ  าเป็นตอ้งจดจ่อกบัการเปิดรับสารเพียงอยา่งเดียว  แต่ยงัสามารถท า
กิจกรรมอ่ืนร่วมกนัอีกดว้ย  น้ีจึงเป็นขอ้ดีของส่ือมวลชนท่ีท าให้ส่ือประเภทน้ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นท่ีนิยมสูงอยูเ่สมอ  นอกจากน้ีเน่ืองจากส่ือมวลชนเป็นส่ือดัง่เดิมท่ีใชม้ายาวนาน  ไม่ซบัซ้อนต่อ
การใชง้านและเปิดรับ  อีกทั้งคนส่วนใหญ่ยงัเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนเป็นหลกั  ท าให้กลุ่มคน
บางกลุ่มยงัคงเปิดรับเฉพาะส่ือประเภทน้ี  เช่น  กลุ่มผูสู้งอายุจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือท่ีตนเอง
เกิดความเคยชินและสะดวกต่อการใชง้าน  คนกลุ่มน้ีไม่ค่อยเปิดรับจากส่ือใหม่เพราะตอ้งเรียนรู้ส่ิง
ท่ีตนไม่มีความคุน้เคย  รู้สึกใชง้านยาก  (พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร, 2544; เลิศหญิง  หิรัญโร, 2545)  
 คุณสมบติัของส่ือใหม่นั้น  เป็นส่ือท่ีมีทั้งภาพและเสียงท าให้ดึงดูดความสนใจไดง่้าย  ใช้
งานท่ีไหนหรือเวลาใดก็ได ้ เป็นส่ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว  คนจ านวนมากสามารถเห็นขอ้มูล
ข่าวสารได ้ นอกจากน้ียงัเป็นส่ือท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัได ้ และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือก
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือใหม่มากท่ีสุด  อีกทั้งในปัจจุบนัการน าเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นมี 
การเปล่ียนแปลงและปรับตวัของส่ือมวลชนมากข้ึน  จากเดิมในอดีตข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวหรือแมก้ระทัง่รูปภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ จะอยู่ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์เป็น
หลกั  เช่น  คู่มือการท่องเท่ียว  วารสารท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  แต่ในปัจจุบนั
ส่ือต่างๆ มีการปรับตวัให้กบัยุคสมยัมากข้ึน  จึงเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอจากท่ีเคยอยู่ในส่ือ
ส่ิงพิมพ์มาอยู่ในเว็บไซต์มากข้ึน  ทั้ งๆ ท่ีข้อมูลเหล่านั้ นเป็นข้อความเดียวกันหรือได้จาก
แหล่งขอ้มูลเดียวกนั  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการน าเอาขอ้ดีของการพฒันาของเทคโนโลยีแบบดิจิตอลมา
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ใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากข้ึน  และพฒันาการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  (Rogers, 1973)  อีก
ทั้งการท างานของเวบ็ไซตร์ะบบเวบ็ 2.0 ในปัจจุบนัมีความส าคญัมากข้ึน  จนกลายเป็นศูนยร์วมของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์โดยการเช่ือมโยงผา่นอินเทอร์เน็ต (Wood and 
Smith, 2005)  ผูใ้ชส้ามารถสร้างขอ้มูลเหล่านั้นข้ึนเองได ้ อีกทั้งยงัสามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือแบ่งปัน
ขอ้มูลได ้ จากลกัษณะของส่ือทั้งสองประเภทท่ีกล่าวมาขา้งตน้  จึงเหมาะต่อการเลือกใช้ส่ือสาร
ขอ้มูลข่าวสารไปยงันกัท่องเท่ียว  สอดคลอ้งกบั  จุมพล รอดค าดี (2532)  และ  Rogers (1973)  ได้
กล่าวถึง ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีกระจายออกไป  สามารถโน้มน้าวใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีเห็นขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น  
เกิดความตอ้งการอยากไปเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น  และเดินทางไปท่องเท่ียวในท่ีสุด 

นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยมีความคิดเห็นว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 
 20 – 30 ปี  ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่  มีการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือใหม่เป็นประจ า  มีลกัษณะติดตาม
ข่าวสาร  โดยเฉพาะข่าวสารท่ีไดรั้บความนิยมและความสนใจจากสังคม  จะเห็นไดว้า่การท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยุคเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวชนิดหน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวอย่างมาก  
สังเกตได้จากเกิดสถานท่ีท่องเท่ียวรูปแบบน้ีแทบทุกภาคของประเทศไทย  ทั้ งท่ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวแบบดัง่เดิมและแบบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนใหม่  ท าให้การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคเป็นท่ีไดรั้บ
ความสนใจจากคนกลุ่มน้ี   นอกจากน้ีคนกลุ่มน้ีย ัง เ ป็นก ลุ่มคนท่ี เ ติบโตมาในสังคมท่ี มี 
การเปล่ียนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบนัค่อนขา้งสูงและรวดเร็ว  การท่ีคนกลุ่มน้ีไดเ้ห็นหรือสัมผสักบัวิถี
ชีวิตหรือวฒันธรรมของคนในอดีตจึงเป็นส่ิงท่ีแปลงใหม่และน่าต่ืนเตน้  เพราะการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยคุนั้น  มีจุดขายอยูท่ี่การกระตุน้ความทรงจ า อารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีในอดีต  อาจจะเป็นรูปภาพ  
ขา้วของเคร่ืองใช ้ บรรยากาศการตกแต่งร้าน อาหาร เป็นตน้  อนุชิต  เท่ียงธรรม (2546) 

ส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกประทับใจ  การใช้ส่ือใหม่ในการส่ือสารกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นวยัรุ่นจึงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
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5.5  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปประยุกต์ใช้ 
 

5.5.1  ภาครัฐ 
1)  จากการท าวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัพบว่า  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตลาด

ยอ้นยุคส่วนใหญ่  มีการเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือมวลชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือโทรทศัน์  เพราะเป็น
ส่ือท่ีมีทั้ งภาพและเสียง  อีกทั้งใช้งานง่ายไม่วุ่นวาย  หากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาต้อง 
การส่ือสารกบันักท่องเท่ียวเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวประเภทตลาดยอ้นยุค  ควรเลือก
ส่ือสารผา่นส่ือโทรทศัน์  จะช่วยใหก้ระจายขอ้มูลข่าวสารไดก้วา้งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2)  เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวประเภทตลาดยอ้นยุคเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์
อยู่ท่ีวิถีชีวิตของคนริมแม่น ้ า  ประเพณีและวฒันธรรมไทย  จึงควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณค่าความเป็นไทย  เพื่อให้ลูกหลานได้ซาบซ้ึงและภูมิใจท่ีได้เกิดเป็นคนไทย  อีกทั้งยงัเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองสภาพภูมิอากาศ
เหมือนแหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ  รัฐจึงควรให้การสนันสนุนประชาสัมพนัธ์และส่ือสารกบั
นกัท่องเท่ียวใหส้ามารถมาท่องเท่ียวไดท้ั้งปี 

 
5.5.2  ภาคธุรกจิ 

1)  จากผลการวจิยั  พบวา่  นกัท่องเท่ียวเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือใหม่มากท่ีสุด  ดงันั้น
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียวควรให้ความส าคญักบัส่ือใหม่  และไม่ไดจ้  ากดัเพียงแค่
ให้ ข้อมู ล เ ก่ี ย วกับสถาน ท่ีท่ อง เ ท่ี ย วแ ก่นักท่ อง เ ท่ี ย ว เท่ านั้ น   แ ต่ ย ัง เ ป็น ช่องทาง ใน 
การติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  ตลอดจนสามารถทราบความต้องการและข้อเสนอแนะจาก
นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2)  ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการเผยแพร่แก่นักท่องเท่ียวนั้น  ควรอยู่ในรูปแบบอวจัน
ภาษา  กล่าวคือ  การใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายของนักท่องเท่ียวหรือภาพกิจกรรมบรรยากาศของ
สถานท่ีท่องเท่ียว  แทนการใช้ข้อความประชาสัมพันธ์สามารถกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิด 
ความตอ้งการอยากมาเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้น  ได้ดีกว่าการใช้ขอ้ความเพื่อโฆษณา  โดย
เผยแพร่รูปภาพเหล่านั้นผ่านส่ือสังคมออนไลน์และส่ือบนัเทิงต่างๆ เช่น ฉากในภาพยนตร์หรือ
ละคร  รายการท่องเท่ียวทางช่องฟรีทีวี  เพื่อให้รูปภาพเหล่านั้นแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว  
สามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นภาพบรรยากาศ
จากสถานท่ีจริง 
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5.6  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 
 

ควรมีการศึกษาในเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ส่ือเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไปยงั
นกัท่องเท่ียวชาวไทย  ในมุมมองของนกัการตลาดหรือเจา้ของธุรกิจตลาดยอ้นยุค  เพื่อพฒันาขอ้มูล
ท่ีตอ้งการเผยแพร่และเลือกใชส่ื้อไดส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเท่ียว 

ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ใน 
การท่องเท่ียว  และยงัสามารถดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน 

ควรมีการศึกษาในเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทตลาดยอ้นยุค  
ทั้งน้ีเพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นการแข่งขนัของแหล่งท่องเท่ียว  และศกัยภาพท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
 เร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค 
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย” 
ค ำช้ีแจง  แบบสอบถำมชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรวิจยัเพ่ือกำรศึกษำระดบัปริญญำโท คณะนิเทศศำสตร์และ
นวตักรรมกำรจดักำร สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 ขอควำมกรุณำทุกท่ำนตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง  เพ่ือเป็นขอ้มูลในกำรท ำวิจยัและน ำไป
พฒันำแหล่งท่องเท่ียวตลำดยอ้นยคุต่อไป  โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2  รูปแบบกำรด ำเนินชีวติของนกัท่องเท่ียวชำวไทย 
ตอนท่ี 3  กำรเปิดรับขอ้มูลข่ำวสำรกำรท่องเท่ียวตลำดยอ้นยคุ 
ตอนท่ี 4  พฤติกรรมกำรท่องเท่ียวตลำดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชำวไทย 
  
ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำช้ีแจง  กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ในช่อง  ท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 
1.  เพศ    ชำย    หญิง 
2.  อำย.ุ.............ปี 
3.  ระดบักำรศึกษำ  
    มธัยมศึกษำตอนตน้หรือต ่ำกวำ่    ปริญญำตรี 
    มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.    สูงกวำ่ปริญญำตรี 
    อนุปริญญำ/ปวส.     อ่ืนๆ.................... 
4.  อำชีพ    
    นกัเรียน/นกัศึกษำ     ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คำ้ขำย 
    พนกังำนบริษทัเอกชน     รับจำ้ง 
    ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ    อ่ืนๆ.................... 
5.  รำยไดต้่อเดือน 
    ต  ่ำกวำ่ 10,000 บำท     30,001 – 40,000 บำท 
    10,001 – 20,000 บำท     40,001 – 50,000 บำท 
    20,001 – 30,000 บำท     50,001 บำทข้ึนไป 
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ตอนที ่2  รูปแบบการด าเนินชีวติของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
ค ำช้ีแจง  กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีตรงกบัควำมจริงของผูต้อบแบบสอบถำมต่อไปน้ี 
2.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบกำรด ำเนินชีวติดำ้นกิจกรรมของผูต้อบแบบสอบถำม 
 

กิจกรรม 
ท ำเป็น
ประจ ำ 

ท ำ
ค่อนขำ้ง
บ่อย 

ท ำบำ้ง
ไม่ท ำ
บำ้ง 

ท ำ
นำนๆ
คร้ัง 

ไม่ท ำ
เลย 

1. ท ำกิจกรรมในวนัหยดุ      
2. ท ำกิจกรรมท่ีสำมำรถท ำกบัเพ่ือนหรือครอบครัว      
3. พกัผอ่นหยอ่นใจโดยกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ      
4. ไปท่องเท่ียวสถำนท่ีท่องเท่ียวใกลก้รุงเทพในวนัหยดุ      
5. ชอบท่องเท่ียวไปยงัสถำนท่ี ท่ีต่ำงจำกสภำพแวดลอ้มใน
ทุกๆวนั 

     

6. ชอบท่องเท่ียวไปยงัสถำนท่ีท่ีมีควำมเป็นมำหรือผูกพนั
กบัอดีต 

     

7. ชอบอ่ำนหนงัสือเก่ียวกบัสถำนท่ีท่องเท่ียว      
8. ชมภำพยนตร์หรือละครท่ีเคยโด่งดงัในอดีต      
9. ชอบดูรูปภำพในอดีต      
10. พดูคุยกบัเพ่ือนถึงเร่ืองรำวในอดีต      
11. ชอบทำนอำหำรหรือขนมโบรำณ      
12. สะสมของท่ีระลึกท่ีไดจ้ำกกำรเยือนสถำนท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆ 

     

13. สะสมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้พบเห็นไดย้ำกในปัจจุบนั      
14. สะสมโปสเตอร์ภำพยนตร์ หนงัสือ แผน่เสียง ท่ีเคยโด่ง
ดงัในอดีต 

     

15. ใชเ้วลำวำ่งในกำรท่องอินเทอร์เน็ตเพ่ือคน้หำสถำนท่ี
ท่องเท่ียวใหม่ๆ 
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2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบกำรด ำเนินชีวติดำ้นควำมสนใจของผูต้อบแบบสอบถำม 
 

ควำมสนใจ 
มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ท่ำนใหค้วำมส ำคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก      
2. ท่ำนชอบท ำกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว      
3. ท่ำนชอบท่องเท่ียวในวนัหยดุ      
4. กำรท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนเป็นกิจกรรมท่ีท่ำนให้
ควำมส ำคญั 

     

5. ท่ำนสนใจกำรแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้ม      
6. ท่ ำ น ให้ ค ว ำมส ำ คัญกับ ก ำ ร ดู แ ล รั กษ ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

     

7. ท่ำนติดตำมอินสตรำแกรมเพื่อติดตำมคนในวงกำร
บนัเทิง 

     

8. ท่ำนชอบแต่งตวัสไตลว์นิเทจ      
9. ท่ำนสนใจเร่ืองท่ีก ำลงัอยูใ่นกระแสนิยม      
10. ท่ำนชอบเลียนแบบบุคคลท่ีท่ำนช่ืนชอบ      
11. ท่ำนติดตำมข่ำวสำรจำกส่ือต่ำงๆ เสมอ      
12. ท่ำนมกัหำขอ้มูลต่ำงๆ ผำ่นอินเทอร์เน็ต      
13.ท่ำนใช้เวลำว่ำงส่วนใหญ่คุยกับเพ่ือนทำง Social 
Media 

     

14. ท่ำนชอบเดินหำ้งสรรพสินคำ้ในวนัหยดุหรือหลงัเลิก
งำน 

     

15. ท่ำนมักจะดูข้อมูลสินค้ำทำงอินเทอร์เน็ต ก่อน
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้เสมอ 
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2.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบกำรด ำเนินชีวติดำ้นควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำม 
 

ควำมคิดเห็น 
เห็นดว้ย
อยำ่งยิง่ 

เห็นดว้ย เฉยๆ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ยอยำ่ง

ยิง่ 
1. กำรออกไปท่องเท่ียวคือกำรใหร้ำงวลัแก่ตวัเอง      
2. ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นอดีตมีควำมส ำคญัในปัจจุบนั      
3. กำรใชเ้วลำอยูก่บัธรรมชำติคือเวลำท่ีมีค่ำมำก      
4. วถีิชีวติของชุมชนคือมรดกตกทอดจำกบรรพบุรุษ      
5. วถีิชีวติของคนไทยผกูพนักบัวดั      
6. วถีิชีวติของคนไทยในอดีตไม่แตกต่ำงกบัปัจจุบนั      
7. วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม
ไทย 

     

8. งำนศิลปะ ดนตรี ภำพนยตร์ คือส่ิงสะทอ้นควำมคิดของคนใน
สงัคม 

     

9. ศำสนำสำมำรถกล่อมเกลำใหค้นเป็นคนดีของสงัคม      
10. ตลำดน ้ ำคือวถีิชีวติรูปแบบหน่ึงท่ีควรไดรั้บกำรอนุรักษไ์ว ้      
11. วถีิชีวติของคนในแต่ละภำคไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัภูมิประเทศ
และภูมิอำกำศของแต่ละทอ้งถ่ิน 

     

12. วฒันธรรมท่ีหลำกหลำยของแต่ละภำค เป็นส่ิงยืนยนับรรพ
บุรุษไทยมีมำยำวนำน 

     

13. ประเทศไทยเป็นจุดหมำยกำรเดินทำงของนกัท่องเท่ียว      
14. ประเทศไทยมีทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวท่ีหลำกหลำย      
15. เมืองไทย เมืองยิม้      
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ตอนที ่3  การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่วตลาดย้อนยุค 
 
ค ำช้ีแจง  กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
 

ส่ือ สูงมำก สูง 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
มำก 

ส่ือมวลชน 
1. โทรทศัน์       
2. วทิย ุ      
3. หนงัสือพิมพ ์      
4. นิตยสำร/วำรสำร      
5. ภำพยนตร์      
ส่ือเฉพาะกจิ 
6. ป้ำยโฆษณำ โปสเตอร์      
7. แผน่พบั โบรชวัร์      
8. นิทรรศกำรท่องเท่ียว      
9. คู่มือกำรท่องเท่ียว      
ส่ือบุคคล 
10. ครอบครัว เพื่อน      
11. บริษทัน ำเท่ียว       
12. เจำ้หนำ้ท่ีกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย      
13. CALL  CENTER  1672      
ส่ือใหม่      
14. อินเทอร์เน็ต      
 
ตอนที ่4  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดย้อนยุค 
 
ค ำช้ีแจง  กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
1. ท่ำนเดินทำงมำเท่ียวตลำดยอ้นยคุเป็นจ ำนวนก่ีคร้ัง 
   1 คร้ัง/ปี     2 คร้ัง/ปี 
   3 คร้ัง/ปี     4 คร้ัง/ปี 
   มำกกวำ่ 4 คร้ัง/ปี 
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2. ท่ำนเห็นขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียวตลำดยอ้นยคุจำกส่ือต่ำงๆ แลว้จึงตดัสินใจมำเท่ียวใช่หรือไม่ 
   ใช่      ไม่ใช่ 
 
3. ท่ำนคิดวำ่ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจมำเท่ียวตลำดยอ้นยคุ (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

ปัจจยั สูงมำก สูง 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
มำก 

ตอ้งกำรพกัผอ่น      
ตอ้งกำรใชเ้วลำวำ่งใหเ้ป็นประโยชน์      
ตอ้งกำรหำประสบกำรณ์ใหม่ๆ      
ตอ้งกำรเรียนรู้สภำพสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      
ตอ้งกำรพบปะผูค้นใหม่ๆ      
กำรรับสำรเก่ียวกบักำรท่องเท่ียวยอ้นยคุจำกส่ือต่ำงๆ      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ........................)      
 
4. ท่ำนคิดวำ่ขอ้มูลใดจำกส่ือต่ำงๆ ดึงดูดใจใหท่้ำนมำเท่ียวตลำดยอ้นยคุ  

5. ในอนำคตท่ำนคิดวำ่จะกลบัมำเท่ียวตลำดยอ้นยคุอีกหรือไม่ 
   กลบั     ไม่กลบั 
6. ขอ้เสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 

ส่ือต่ำงๆ สูงมำก สูง 
ปำน
กลำง 

นอ้ย 
นอ้ย
มำก 

ขอ้มูลจำกเพื่อนในสงัคมออนไลน์      
ภำพบรรยำกำศและส่ิงแวดลอ้มของตลำดยอ้นยคุ      
ภำพวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน      
ภำพอำหำรและสินคำ้พ้ืนบำ้นในตลำดยอ้นยคุ      
ภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของตลำดยอ้นยคุ      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ........................)      



ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ  นามสกุล  นางสาวชุลีพร  ธานีรัตน์ 
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