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งานวิจยัน้ีนาํเสนอการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรม

ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคก์บัการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย :ในบริบทเทศกาล
ดนตรี โดยมีวตัถุประสงค ์5 ประการดงัน้ี (1) เพื่อศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร 
และพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีกบัการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียว (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัการเปิดรับข่าวสารงานเทศกาลดนตรี (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาล
ดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย (4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องทางการเปิดรับข่าวสารกบั
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีกบัการใช้ประโยชน์ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยร่วมงาน
เทศกาลดนตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุตั้งแต่ 15-59 ปี จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ใชก้ารวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) และใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson’s product-moment 
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ใชแ้บบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 การเปิดรับข่าวสาร ตอนท่ี 3 
รูปแบบการดาํเนินชีวติ ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ในบริบทเทศกาล
ดนตรี ตอนท่ี 5 การใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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(2) กลุ่มรักเมืองไทย (3) กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส (4) กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ (5) กลุ่มใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์  (6) กลุ่มพอใจในตนเอง (7) กลุ่มความคิดสมยัใหม่ ซ่ึงผลการทดสอบสมมุติฐานเป็น
ดงัน้ี รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ.05 การเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีจากส่ือ
ใหม่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียว มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 01 
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This research presents a study about patterns of life, exposure, and the decision making 

the behavior of creative tourism to take advantages of Thai tourists in with the music festival 
context. The five objectives are as follows: (1) to study the pattern of life, exposure, and decision 
making behavior of creative tourism to take advantages of Thai tourists, (2) to study the 
relationship between the pattern of life and the music festival exposure, (3) to study the 
relationship between the pattern of life and the decision making behavior of Thai tourists to go to 
music festivals, (4) to study the relationship between exposure channels and the decision making 
the behavior of Thai tourists to go to music festivals, and (5) to study the relationship between the 
decision making the behavior and advantages taking of Thai tourists. The sample group in the 
research was 400 Thai tourists who have attended music festivals. Both male and female tourists 
who were 15-59 years old were recruited. The researcher designed questionnaires to collect data, 
which were the quantitative research method. Factor analysis and Pearson’s product-moment 
correlation coefficient were used.  Variables that were used in the study were including patterns 
of life, information exposures, decision making behaviors, and advantages taking of going to 
music festivals. Research tools in this study were divided into five parts: general information, 
information exposure, patterns of life, decision making behaviors of creative tourism in the music 
festival context, and advantage taking of Thai Tourists. 
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The research results were as follows. According to the analysis of the activities, interests and 
opinions, it could be grouped patterns of life of online television users, which were: (1) people 
who liked entertainment activities (2) Thailand lovers (3) the trend learner (4) people who liked to 
find something new (5) a group of people who spent their free time for something useful (6) a 
self-satisfied group (7) a modernism group. The study hypothesis is as follows. Patterns of life are 
positively correlated with music festival exposure which was statistically significant at level .01. 
Patterns of life were positively related to decision making behavior of tourism which was 
statistically significant at level .01 and level 05. The music festivals exposure had a positive 
relationship with their decision making behaviors of tourism which was statistically significant 
level at .01. Decision making behaviors of tourism positively correlated with the advantage taking 
of music festivals which were statistically significant at level .01. 
 
Keywords: Lifestyle // Tourist's Behavioral//Music Festival



 

กติตกิรรมประกาศ 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ
ของโลกและเป็นท่ียอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศทั่วโลก อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้ นได้
เจริญเติบโตมากจนกลายมาเป็นสินคา้หลกัในระบบการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งรวดเร็ว ในปัจจุบนั
หลายประเทศอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัอยูใ่นอบัดบั 1-3 ของประเทศ
นั้นๆ ขอ้เท็จจริงน้ีสอดคล้องกบัความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในไทยซ่ึงในรอบ
หลายทศวรรษท่ีผา่นมารายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอยู่ในลาํดบั 1 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้
จากการส่งสินคา้ออกอ่ืนๆเป็นท่ีตระหนกัดีว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยไดเ้ป็น
พลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีแสดงบทบาทเด่นชัดในทางตลาด สามถึงส่ีทศวรรษท่ีผ่านมา
ความสาํเร็จโดยรวมมาจากฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีช่วยกนัผลกัดนัให้อุตสาหกรรมน้ี
เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยุดย ั้งและแสดงบทบาทนาํในการเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจซ่ึงนําไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองมากมายหลายร้อยสาขาเป็นการสร้างความมัง่คัง่ให้กบัประชาชนและประเทศชาติอย่าง
มากมาย และนาํไปสู่ความสําเร็จในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้ งภายนอกและภายในท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังในระยะท่ีผ่านมา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถท่ีจะยืนหยดัอยู่ได้และเป็น
อุตสาหกรรมแห่งความหวงัของรัฐบาลทุกสมัยและสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประเทศชาติและประชาชนไดใ้นปัจจุบนั 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้นยงัมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมอยา่งมากโดยในแง่เศรษฐกิจนั้น การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศซ่ึง
จะช่วยในการปรับดุลการชาํระเงินของประเทศ สร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจนอกจากน้ีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ินก่อใหเ้กิดการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึง  



2 

นาํมาสู่การจา้งงานและการสร้างอาชีพทั้งในภาคการท่องเท่ียวโดยตรงและการจา้งงานในภาคอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 ในอดีตจะเห็นไดว้า่การเดินทางท่องเท่ียวจะเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบ "มวลชน" 
(Mass Tourism) เป็นการเดินทางท่องเท่ียวตามกระแสความนิยมของนักท่องเท่ียว โดยการให้
ความสําคญักบัแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม จึงก่อให้เกิดการไหลเขา้ของนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก 
ในขณะท่ีทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียว หรือตวัแหล่งท่องเท่ียวมีความสามารถในการรองรับอยูอ่ยา่ง
จาํกดั จนทาํให้เป็นท่ีกล่าวกนัมากว่าการท่องเท่ียวในรูปแบบดงักล่าว ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในดา้น
การทาํลายส่ิงแวดลอ้ม และวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นอย่างมาก จนทาํให้พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
หลายแห่ง ตกอยู่ในสภาพผูป่้วยท่ีตอ้งใช้เวลาในการเยียวยา จึงนบัว่าเป็นการเสียโอกาส ในการ
พฒันาด้านการท่องเท่ียว ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการขาดการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดีของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง (ฉตัรเฉลิม องอาจธานศาล, 2551) 
 สําหรับประเทศไทยยงัมองเห็นว่าการท่องเท่ียว ยงัมีบทบาทมากเป็นพิเศษ ในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทย เพราะเป็นอุตสาหกรรมเดียวในปีท่ีผา่นมา ท่ีทะลุเป้า และปีน้ียงั
เห็นสัญญาณการเติบโตท่ีดีต่อเน่ือง และยิ่งในช่วงเศรษฐกิจขาลง การท่องเท่ียวจะยิ่งมีความสําคญั 
โดยเฉพาะการผลกัดนัให้เกิดการเติบโตของการท่องเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงตอ้งมีการกระตุน้ให้
คนเท่ียวในประเทศเพิ่มมากข้ึน และควบคู่ไปกบัผลกัดนัให้เกิด 1 ตาํบล 1 แหล่งท่องเท่ียว ท่ีตอ้ง
เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และบีโอไอ เพื่อ
ผลกัดนัให้เกิด รวมถึงการจูงใจให้เอกชนเขา้ไปลงทุนหรือร่วมพฒันา ในส่ิงท่ีชุมชนยงัขาดอยู ่
เพราะการพฒันาการเติบโตจากการท่องเท่ียวภายในประเทศ เป็นส่ิงสําคญัทาํให้เกิดรายได้ของ
สินคา้เกษตรต่างๆ เม่ือการท่องเท่ียวดีข้ึน อาหารและอุตสาหกรรมต่างๆจะดีตามไปดว้ย จากจุดน้ี
เอง ทาํให้ในปีน้ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ปรับเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยวในปี 
2559 เพิ่มข้ึนจากเดิมที่ตั้งไวที้่ 2.3 ลา้นลา้นบาท เป็น 2.4 ลา้นลา้นบาท (“ ท่องเท่ียวไทยปี 58 ” , 
2559) 
 ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพฒันาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(Creative Economy) มากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในนั้นท่ีไดเ้ร่ิมคาํนึงถึงเศรษฐกิจ
สร้างสรรคแ์ละนาํมาทาํเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (2550-2554) และมี
ความชดัเจนข้ึนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ซ่ึงประเทศไทย
มีความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้ งทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ วฒันธรรม และ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ี มีความเป็นเลิศในการต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบัประเทศไทยได้มีบทบาทสําคญับนเวทีการค้าโลก และท่ีผ่านมา รัฐบาลมี
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นโยบายส่งเสริมและผลักดนัแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านกระทรวงสําคญั อาทิ กระทรวง
พาณิชยท่ี์ไดจ้ดัประกวด 10 เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีส่งเสริม
การพฒันาผลิตภณัฑผ์า่นโครงการสาํคญั เช่น  Creative Lanna และกระทรวงวฒันธรมท่ีผลกัดนัให ้
3 เมืองสําคญัของประเทศไทย คือ ภูเก็ต พทัยา และเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
องค์กรยูเนสโก (UNESCO) และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีจดังานเทศกาลดนตรี อย่าง 
พทัยามิวสิคเฟสติวลัอย่างต่อเน่ืองในทุกปี เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดา้นคนตรี
ใหก้บันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เขา้ร่วมจนประสบความสําเร็จ (ศูนยส์ร้างสรรคง์าน
ออกแบบ (TCDC), 2559) 
  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourism) ถือไดว้า่เป็นกระบวนทศัน์ (New Travel 
Paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวในปัจจุบนั จากการท่องเท่ียวแบบเดิมในยุคแรกๆ ท่ี
ให้ความสนใจกบัการพกัผอ่น หยอ่นใจ (Sun-Sea-Sex Tourism) มาสู่การเดินทางท่องเท่ียวในยุคท่ี
สอง ท่ีให้ความสนใจกบัวฒันธรรม (Cultural Tourism) และใส่ใจกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และความย ัง่ยนืของชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว (Sustainable Tourism) และยคุท่ีสาม เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีนาํเสนอรูปแบบให้กบัผูม้าเยือน ในกระแสการท่องเท่ียวท่ีเรียกว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Tourism) ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีคาํนึงถึงความ
ย ัง่ยืนเป็นสําคญั โดยเนน้ย ํ้าถึงความผกูพนั (Engaged) ของนกัท่องเท่ียว (ผูม้าเยือน-Visitor-Guest) 
กบัผูถู้กท่องเท่ียว (เจา้บา้น-Host) ประสบการณ์แท/้ปฏิบติัการจริงท่ีมาจากการเรียนรู้ในพื้นท่ี
ท่องเท่ียว (Active Participation) และเป็นผลให้เกิดความจดจาํ-ประทบัใจอยา่งลึกซ้ึง ในพื้นท่ีของ
การท่องเท่ียว (Understanding Specific Cultural of the Place) 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) มีความตกลงว่าดว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรม (The UNESCO 
Universal Declaration of Cultural Diversity) เพื่อยอมรับใหมี้การกาํหนดมาตรฐานนานาชาติเพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการพิทกัษรั์กษาและส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมและการสนทนา
ระหว่างวฒันธรรม โดยในปีต่อมา UNESCO ได้ริเร่ิมโครงการพนัธมิตรระดบัโลกเพื่อความ
หลากหลายทางวฒันธรรม (Global Alliance for Cultural Diversity) เพื่อให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งวฒันธรรมไดเ้กิดข้ึนจริงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) เพื่อดาํเนินการ
สนบัสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมของโลก UNESCO จึงเสนอโครงการ 
“เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” (The Creative Cities Network) เพื่อส่งเสริมการพฒันาด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industries) ท่ีจะนาํไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดบั
นานาชาติ ในภาคประชาชน เอกชน สาธารณะและประชาคม เครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์องยเูนสโก 
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มีทั้งหมด 7 กลุ่ม เมืองหน่ึงเมืองใดท่ีจะเขา้ร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ภายใตก้าร
ประกาศรับรองโดยยูเนสโกจะตอ้งเลือกเสนอตนเองไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 1. วรรณกรรม (Literature) 2. งานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบา้น (Crafts and Folk art) 3. งาน
ออกแบบ (Design) 4. ดนตรี (Music) 5. อาหาร (Gastronomy) 6. ภาพยนตร์ (Cinema) 7. ส่ือศิลปะ 
(Media Arts) ในโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์อง UNESCO นอกจากจะมีเป้าหมายท่ีจะ
สนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาในระดบันานาชาติและเพื่อตั้งหลกัตอบรับกบั
ผลกระทบในระดบัโลกโดย ความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงเมืองต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ ยงัไดก้ล่าวถึง
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities) ท่ี
นักท่องเท่ียวจะสามารถรับและเข้าเป็นส่วนหน่ึง ของวฒันธรรมเมืองนั้ น ๆ ทั้งวฒันธรรมใน
ลกัษณะท่ีจบัตอ้งไดแ้ละท่ีเป็นนามธรรม (Tangible and Intangible Cultural) โดยผา่นประสบการณ์
ของนกัท่องเท่ียวเอง โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรคแ์ละการท่องเท่ียวแนวใหม่ของ UNESCO 
จึงเนน้ถึงความผกูพนั (Engaged) ความจริงแทผ้า่นประสบการณ์ (Authentic Experience) ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมกิจกรรมท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในลกัษณะทางวฒันธรรมของ
เมืองท่ีไปเยอืน (สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์และคณะ, 2556) 
 อาจกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีน่าจบั
ตามอง เพราะนอกจากความลึกซ้ึงในแง่ของเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว ยงัเป็นการเพิ่มคุณค่า
ให้กบัการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวด้วย และส่ิงท่ีได้รับเพิ่มข้ึน คือ การส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการทาํลายแหล่งท่องเท่ียวและวิถีชุมชนท่ีมี
เหลืออยูน่อ้ยในปัจจุบนั ใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดต่้อไปจนตกทอดไปถึงชนรุ่นหลงั 
 ปัจจุบนัดว้ยความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนจากอนาล็อกมาสู่ดิจิทลัทาํให้ไลฟ์
สไตล์และบริบทต่างๆในรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูค้นท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งยงันําพาความ
เปล่ียนแปลงมาสู่วงการดนตรีอยา่งมหาศาล จากเดิมท่ีฟังเพลงผ่านวิทยุ เทป ซีดี หรือเสียงรอสาย
ผ่านโทรศ์พท์แต่ เม่ือเขา้สู่ยุคดิจิทลัคนฟังเพลงหันมาฟังในรูปแบบสตรีมม่ิงออนไลน์ การเขา้ถึง
เพลงดิจิตอลท่ีง่ายข้ึน และการจาํหน่ายเพลงผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ และแอปพลิเคชัน่กนัมาก
ข้ึน กลายเป็นการสร้างรากฐานใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคดว้ยการบริโภคเสียงเพลงแบบฟรีๆ ผูค้นเขา้ถึง
ส่ือเสียงทางดนตรีได้มากและอิสระข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัรายไดท่ี้ค่ายเพลงและศิลปินเคยมีจาก
การตอ้งรวมเพลงเป็นอลับั้มเพื่อเสนอขายขายเสียงเพลงจากเทปคลาสเซทหรือแผ่นซีดีก็ไม่ใช่
รายได้หลกัท่ีจะทาํให้ค่ายเพลงศิลปินและนักแต่งเพลงดาํรงชีพอยู่ได้ในปัจจุบนั แต่กลบัเป็นว่า
เทคโนโลยีเป็นตวันาํพาให้ค่ายเพลงศิลปินมีพื้นท่ีใหม่ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ศิลปินและแฟนเพลงโดยตรง อย่างโซเชียลเน็ตเวิ ร์ค ท่ี เ ปิดพื้ นท่ีให้ ศิลปินได้ขายตัว เอง 
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ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนแฟนเพลงร่วมงานคอนเสิร์ตท่ีตนเองร่วมแสดงได ้ศิลปินไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถของตนเองได้มากข้ึนโดยไม่ตอ้งรอค่ายเพลง ทั้งยงัช่วยให้การส่ือสารเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้เกิดมีการรวมกลุ่มกนัจดัอีเวนท์ดนตรี รวมถึงโปรโม-
เตอร์อิสระท่ีจดัคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีมากข้ึน ดงันั้นเราจะเห็นได้ว่ารายได้ของค่ายเพลง
ศิลปินและนกัแต่งเพลงไม่ไดห้ายไปไหน แต่เป็นการยา้ยมาอยูใ่นรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต และ
ค่าพรีเซนเตอร์งานอีเวนทห์รือโฆษณาซะมากกวา่ (มนฑิณี ยงวกิุล, 2559)  
 

 
 
ภาพที ่1.1 แสดงส่วนแบ่งตลาดเพลง 
แหล่งทีม่า : ( “ส่วนแบ่งตลาดเพลง, ” 2557). 

ดงัผลการสํารวจของสมาคมผูร้ะกอบการธุรกิจบนัเทิงไทย ท่ีพบวา่ส่วนแบ่งการตลาดเพลงไทยใน
ปัจจุบนั มีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 4,280 ล้านบาท โดยร้อยละ49 อยู่ในรูปแบบคอนเสิร์ต, อีเวนท์ และ
บริหารศิลปิน ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีมากท่ีสุดในส่วนแบ่งการตลาดเพลงปัจจุบนั ( “ส่วนแบ่งตลาดเพลง, ” 
2557). 

 นายเกรียงไกร กาญจนโภคิน เจา้พ่อบริษทัจดักิจกรรมพิเศษอย่างอินเด็กช์ครีเอทีฟ ได้
กล่าวถึงทิศทางเทรนด์การจัดอีเวนท์ปี 2559 ไว้ว่า กิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนจะต้องมีความ
สอดคลอ้งกบัไลฟสไตล ์และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั เนน้การสร้างประสบการณ์ร่วม
ระหวา่งกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความนิยมเดินทางท่องเท่ียวอย่างอิสระ นิยมการแชร์ และ
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมในโลกของสังคมออนไลน์ อาจทาํให้เกิดเป็นชุมชนท่ีมีการรวมตวัของ
คนท่ีมีความสนใจร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ช่วยกนัขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมให้ก้าว
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ต่อไปไดจ้ากการท่ีธุรกิจหล่อเล้ียงศิลปิน-ศิลปินก็หล่อเล้ียงธุรกิจ โดยมีผูช้มผูฟั้งเป็นตวัขบัเคล่ือน
ใหว้งจรดาํเนินไป  (“อินเด็กซ์ ช้ีเทรนดอี์เวนต ์ปี 59”, 2559) 
 การท่องเท่ียวเชิงดนตรีหรือการท่องเท่ียวตามแหล่งเสียงเพลง (Music Tourism) เป็นการ
เดินทางไปยงัเมืองต่าง ๆ หรือหมู่บา้นท่ีมีการแสดงงาน เพื่อชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลทางดนตรี ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวอาจมีส่วนร่วมในหมู่บา้นดงักล่าว ดงัเช่นกรณี หมู่บา้น Glastonbury, เมือง Glasgow 
สําหรับในประเทศไทยเทศกาลดนตรีท่ีสําคญั ไดแ้ก่ Pattaya Music Festival และHua- Hin Music 
Festival ท่ีมีการรวมตวัของคนในจงัหวดัและนกัท่องเท่ียวจากต่างถ่ินมารวมตวักนัอย่างมหาศาล 
โดยจดัข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปีจนกลายเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลกท่ีจะตอ้งมาเยือนในเทศกาล
ดงักล่าว (ฉตัรเฉลิม องอาจธานศาล, 2551) 
 การท่องเท่ียวเชิงดนตรี (Music Tourism): แหล่งรายไดใ้หม่ของอุตสาหกรรมดนตรีไทย 
ในปัจจุบนัมีการจดัเทศกาลดนตรีทัว่โลกมากมาย เช่น Glastonbury ท่ีองักฤษ, Coachella ท่ีอเมริกา 
และ Baybeats ท่ีสิงคโปร์ ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางไปร่วมงาน อีกทั้งยงัมีเมืองท่ีมีซีนดนตรี
สดคึกคกั ท่ีเรียกวา่ “เมืองดนตรี (Music City)” อยา่งเมืองออสตินและแนชวิลล์ในสหรัฐอเมริกา 
หรือเมืองเมลเบิร์นในออสเตรเลีย ท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ไปท่องเท่ียวชมดนตรีสดกนัตลอดทั้งปี 
ทาํให้การท่องเท่ียวเชิงดนตรี (Music Tourism) เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศขา้งตน้
มากมาย จนเร่ิมมีการผลกัดนัให้รัฐบาลบรรจุนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิง
ดนตรีไวใ้นแผนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสําหรับประเทศไทย ก็มีการจดังานเทศกาล
ดนตรีขนาดใหญ่ท่ีนอกจากจะดึงดูดชาวไทยแลว้ ยงัมีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานอีกดว้ย เช่น 
Wonderfruit Festival, Big Mountain Music Festival, Cat Expo รวมไปถึงงานท่ีเป็นแฟรนไชส์จาก
ต่างประเทศอย่าง Arcadia Spectacular ซ่ึงทาํให้สามารถเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันา
ประเทศไทยให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงดนตรีระดบัโลกได ้และเน่ืองจากซีนดนตรีอินด้ีไทยมี
ความคึกคกั มีการจดังานแสดงดนตรีขนาดเล็กเป็นประจาํอยู่แล้ว หากได้รับการพฒันาและการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีดี จะสามารถกลายเป็นอีกหน่ึงจุดเด่นท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวอยากมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยมากข้ึน ดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองออสตินและแนชวิลล์ในสหรัฐอเมริกา และเมลเบิร์นใน
ออสเตรเลีย การสร้างกิจกรรมทางดนตรีให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางอยู่ในประเทศไทยอยู่แลว้ได้มี
กิจกรรมทาํมากข้ึน และจบัจ่ายใช้สอยมากข้ึน นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กบัอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศแลว้ ยงัสร้างรายไดใ้ห้กบับุคลากรในวงการดนตรีมากข้ึนอีกดว้ย (ปิยะพงษ ์
หม่ืนประเสริฐดี, 2559) 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่งานวิจยัดา้นน้ีสําหรับประเทศไทยยงัมีจาํนวนนอ้ย 
และเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจซ่ึงถา้หากไดมี้การวจิยัเพิ่มเติมในดา้นน้ีเพิ่มข้ึน จะสามารถนาํผลวิจยัท่ีไดม้า
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ช่วยภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริม พฒันา และประชาสัมพนัธ์อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยใหดี้ยิง่ข้ึน รวมถึงสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นเมือง
ท่ีมีความพร้อมทางทรัพยากรท่ีมากพอ ทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วฒันธรรม 
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเป็นเลิศทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์จาํนวนสถานท่ีแสดง และการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสร้างสรรคด์า้นงานเทศกาลดนตรีในอนาคตได้
อยา่งดียิง่ ทั้งยงัจะสามารถดึงดูดนดัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดอี้กดว้ย ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในงานเทศกาลดนตรีต่างๆ ถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตว่าเป็น
อย่างไร มีการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือใดบา้ง และมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ย่างไร 
ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี 

 
1.2 ปัญหาน าการวจิัย 
 

1.  นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีรูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสารและพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีกบัการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวอยา่งไร 

2.  รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการเปิดรับข่าวสารนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยหรือไม่อยา่งไร 

3.  รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือไม่ อยา่งไร 

4.  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือไม่ อยา่งไร 

 5. พฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
 
 1.  เพื่อศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติ การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียว
งานเทศกาลดนตรีกบัการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียว 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัการเปิดรับข่าวสารงาน
เทศกาลดนตรี 
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.  3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องทางการเปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
งานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 5.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีกบัการใช้
ประโยชนข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

1.4 สมมติฐานการวจิัย 
 

1. รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวงานเทศกาล
ดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  

2.  รูปแบบการดาํเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย  

3. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย   

4.  พฤติกรรมการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์กบัมีการใชป้ระโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 
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1.5 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 

1.6 ขอบเขตการวจิัย 
 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มุ่งศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต การ
เปิดรับข่าวสาร การเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นงานเทศกาลดนตรีกบั
การใชป้ระโยชน์ของผูบ้ริโภคชาวไทย โดยเลือกเก็บขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ร่วมงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทย 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
(Lifestyle) 

       -กิจกรรม (Activities) 
       -ความสนใจ (Interests) 
       -ความคิดเห็น (Opinions) 

       การใช้ประโยชน์ 
- เพื่อตอ้งการรู้เหตุการณ์ 
-เพื่อพดูคุย/สนทนา 
-เพื่อการมีส่วนร่วม 
-เพื่อเสริมความคิดเห็น 
-เพื่อความบนัเทิง 

    พฤติกรรมการท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 
-การตดัสินใจ 
-ความบ่อยคร้ังในการท่องเท่ียว 
-ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
- ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
 

 
การเปิดรับข่าวสาร 

-ช่องทาง 
-ความถ่ี 
-ระยะเวลา 
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1.7 นิยามค าศัพท์ 
 

 1.  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง การท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เป็นหน่ึงในสมาชิกของ
งานของงานเทศกาลดนตรี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง
และไดรั้บประสบการณ์จริงจนเกิดเป็นความผกูพนัธ์ระหวา่งกนั ซ่ึงนบัรวมถึงกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
  1.1 การแต่งกายตามธีมของงาน/ แฟนซี 
  1.2 การทาํกิจกรม work shop ในงาน 
  1.3 ทาํเวฟ (คล่ืนมนุษย)์ 
  1.4 การสร้างสรรคเ์มนูอาหารใหม่ๆ 
  1.5 การทาํกิจกรรมเก็บขยะภายในงาน 
  1.6 การร่วมโวลตก์ารประกวดและกิจกรรมภายในงาน 
  1.7 อ่ืนๆ... 
ซ่ึงกิจกรรมในเทศกาลดนตรีน้ีนบัเป็นหน่ึงในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  
 2.  เทศกาลดนตรี (Music Festival) หมายถึง งานคอนเสิร์ตทุกแนวดนตรีท่ีมีการการแสดง
ดนตรีสดของศิลปินโดยจดัข้ึนในพื้นท่ีท่องเท่ียวสําคญัของแต่ละจงัหวดัในประเทศไทย ประกอบไป
ดว้ยการแสดง ซุม้กิจกรรม ฉาก เวที แสง สี เสียง ผูจ้ดังาน ผูส้นบัสนุน เจา้หนา้ท่ี และนกัท่องเท่ียวเขา้
ร่วมงานจาํนวนมากมีการดาํรงชีวติร่วมกนัในระยะเวลาตลอดการท่องเท่ียวภายในงาน 
 3.  รูปแบบการดาํเนินชีวิต หมายถึง แนวทางลกัษณะการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีเขา้
ร่วมงานเทศกาลดนตรี โดยวดัจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (AIO)  
 4.  การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความบ่อยคร้ังในการเลือกช่องทางรับข่าวสาร ความถ่ีใน
การรับข่าวสารเทศกาลดนตรี และการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัเทศการดนตรีจากส่ือมวลชน ส่ือ
เฉพาะกิจ ส่ือบุคล และส่ือใหม่  
 5.  พฤติกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง การกระทาํหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีออกเดินทาง
จากท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี วดัจากความบ่อยคร้ังในการ ระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
 6.  นกัท่องเท่ียวชาวไทย หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีคนไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 15-
59 ปี เดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเพื่อการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
 7.  การใชป้ระโยชน์ หมายถึง วตัถุประสงคข์องการประสบการณ์จากการเท่ียวงานเทศกาล
ดนตรีไปใชใ้นชีวติประจาํวนัของนกัท่องเท่ียวและการปฎิสัมพนัธ์กบับุคคลและสังคม 
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1.8  ประโยชน์ของการวจิัย  
 

1.8.1  ประโยชน์ด้านวชิาการ 
 การวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้เร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับ
ส่ือ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในงานเทศกาลดนตรีกับการใช้ประโยชน์ของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย 
 

1.8.2  ประโยชน์ด้านการประยุกต์ 
 การวจิยัน้ีเป็นการนาํผลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีไดม้าประยุกตใ์ชไ้ดก้บัหน่วยงานภาครัฐ
และการท่องเท่ียว ในการวางแผนสนบัสนุนสาํหรับอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
ผลักดัน และกระตุ้นประเทศไทยให้มีการพฒันาของอุสาหกรรมดนตรีในประเทศไท ย หรือ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงดนตรีให้เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ ให้ประเทศไทยไดช่ื้อ
วา่เป็นเมืองดนตรีในสายตาประชาคมโลก 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

การศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง 
สร้างสรรคก์บัการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  : ในบริบทเทศกาลดนตรี  ผูว้จิยัไดน้าํ
แนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบ และประเด็นใน
การศึกษาใหไ้ดค้รอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี    
 2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) 
 2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure Theory) 
 2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ( Creative Tourist’s 
        Behaviour) 
 2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ (Uses and Gratification) 

2.5  แนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล ( AIDA Model ) 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyles) 
 

แนวคิดเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyles Concept) เป็นแนวคิดท่ีถูกนาํเสนอข้ึนคร้ัง
แรกโดย Lazer ในปี  ค.ศ. 1963 (Plummer , 1974) ซ่ึงไดใ้ห้คาํจาํกดัความรูปแบบการดาํเนินชีวิตไว้
วา่ “เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนั ในลกัษณะการใชชี้วิตของผูบ้ริโภค
แต่ละคน ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสังคมตลอดช่วงชีวติในแต่ละวยั โดยการสร้าง
เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากความต่อเน่ืองของการดาํเนินชีวิตในสังคม 

2.1.1 ความมายของรูปแบบการด าเนินชีวติ  
รูปแบบการดาํเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีบุคคลแสดงออกมาในรูปแบบ

ของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ โดยรูปแบบการดาํเนินชีวิตแสดงออก
ถึงตวับุคคลนั้นท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มต่างกนัทั้งหมดของเขา (Kolter.2006:180) 
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รูปแบบการดาํเนินชีวิต หมายถึง บุคคลมีการดาํรงชีวิตอยู่เป็นอยา่งไร หรือรูปแบบการใช้
ชีวติของบุคคล จะแสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นต่างๆ แบบการ
ดาํเนินชีวตินั้นครอบคลุมถึง กลุ่มบุคคล 3 ระดบั คือ กลุ่มปัจเจกชน กลุ่มบุคคลท่ีมีความปฏิสัมพนัธ์
กนัทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ (ดารา ทีปะปาล, 2542:169) 

Assael (1995:384) ท่ีได้ให้ความหมายถึง รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) ว่าเป็น
รูปแบบของการดาํรงชีวิตท่ีถูกกาํหนดโดยวิธีท่ีคนเราใช้เวลาว่างอย่างไร หมายถึงกิจกรรมท่ีทาํ 
(Activities) อะไรคือส่ิงท่ีพวกเขาคิดว่าสําคญัในสภาพแวดล้อมของพวกเขา หมายถึง ส่ิงท่ีเขา
สนใจรือคาํนึงถึง (Interests) และพวกเขาคิดว่าตนเองเป็นอย่างไร และส่ิงแวดล้อมรอบตวัเป็น
อยา่งไร หมายถึง ความคิดเห็นต่อบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงๆ (Opinions) หรือเรียกอีกอยา่งวา่เป็นลกัษณะ
บุคลิกทางจิตวทิยา (Psychogrphic Characterisitics) 

Hawkins, Neal, and Quester. (2004) อธิบายวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต คือการแสดงออก
ของปัจเจกบุคคลในเร่ืองสถานการณ์ ชีวิต และประสบการณ์ คุณค่า ทศันคติ และความคาดหวงั
ต่างๆ หรือกล่าวโดยรวม คือ วถีิท่ีบุคคลใชชี้วติ 

Hawkins, Best and Coney (1998:443) กล่าวว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิต คือวิถีท่ีบุคคล
ดาํเนินชีวิต คือ วิถีท่ีบุคคลดาํรงชีวิต รูปแบบการดาํเนินชีวิตของบุคคลหน่ึง กล่าวคือ บทบาทของ
บุคลิกลักษณะของปัจเจกบุคคลท่ีถูกสร้างและกาํหนดรูปแบบผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ขณะท่ีบุคคลนั้นดาํเนินไปตามวงจรชีวิตของตนเอง และยงัเพิ่มเติมวา่ คือการแสดงออกของปัจเจก
บุคคลในเร่ืองสถานการณ์ชีวติ คุณค่า ประสบการณ์ ทศันคติ และความคาดวงัต่างๆหรือกล่าวรวมๆ 
คือ วธีิท่ีบุคคลใชชี้วติ ซ่ึงใกลเ้คียงกบั Michael Solomon (2013: 32)  ท่ีนิยามรูปแบบการดาํเนินชีวิต 
ไวว้า่ เป็นรูปแบบหน่ึงของการบริโภคท่ีสะทอ้นถึงการเลือกของบุคคลวา่เขาใชเ้งินและเวลาของเขา
อยา่งไร ส่วนนกัการตลาดมองวา่รูปแบบการดาํเนินชีวิต คือการท่ีตวับุคคลนาํตวัเองไปอยู่ในกลุ่ม
ของส่ิงท่ีชอบทาํ มีวิธีท่ีจะใช้เวลาว่างทาํกิจกรรมสันทนาการ และเลือกใช้จ่ายสินคา้และบริการ 
รูปแบบการดาํเนินชีวติเก่ียวขอ้งกบันกัการตลาดใน 2 ระดบั คือ 

2.1.1.1 แนวโนม้ทิศทางของรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบต่างๆ เช่น การเปล่ียน 
แปลงบทบาทการซ้ือสินคา้ของผูห้ญิงและผูช้าย ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะนิสัย รสนิยม 
และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

2.1.1.2 รูปแบบการดาํเนินชีวติสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัเกณฑม์าตรฐานท่ี 
เช่ือมโยงกบัสินคา้เฉพาะ (Assael, 2004) 

 รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) เป็นการวิจยัท่ีอธิบายถึงลกัษณะการใช้ชีวิต
ของผูบ้ริโภควา่มีการจดัสรรเวลาต่อกิจกรรมต่างๆ (Activities) อยา่งไร ให้ความสําคญัหรือความ
สนใจเร่ืองใดเป็นพิเศษ (Interests) และมีการแสดงความคิดเห็น(Opinions)  ท่ีมีต่อตนเองและ
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สภาพแวดล้อมทางสังคมรอบๆตวั อย่างไร รวมถึงสามารถระบุเอกลักษณ์ของกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

รูปแบบการดาํรงชีวิตข้ึนกับวฒันธรรม ชั้ นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล 
นกัการตลาดเช่ือวา่การเลือกผลิตภณัฑ์ ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวิต และรูปแบบการ
ดาํรงชีวิต ถูกกาํหนดข้ึนโดยประสบการณ์ในอดีต ลกัษณะของบุคคลโดยกาํเนิด และสถานการณ์
ในขณะนั้น ซ่ึงจะมีอิทธิพลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงันั้น รูปแบบการดาํเนินชีวิตจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น วฒันธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม วฒันธรรมย่อย ชนชั้ นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว อารมณ์และบุคลิกภาพ (Hawkins, Best and Coney, 2001 : 435) 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตไวว้่า 
“การดาํรง ชีวิตของมนุษยแ์ต่ละยุคมิไดเ้ป็นอย่างไม่มีหลกัเกณฑ์มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีกฎ หรอเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติั” พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปใน
ทาํนองเดียว กนั เม่ือกลุ่มสังกดัชั้นทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคม และวฒันธรรม 
ท่ีกล่าวมา แล้วน้ีพฒันาแบบแผนการดาํรงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภค
ข้ึนมาใชใ้น สังคม แบบหรือแบบแผนดงักล่าว เราเรียกว่า “แบบของการใชชี้วิต” แบบการดาํเนิน
ชีวติตามแนวความคิดของผูบ้ริโภค มีความแตกต่างจากบุคลิกภาพ อยา่งชดัเจนแบบการดาํเนินชีวิต
จะแสดงความหมายวา ผูบ้ริโภคดาํเนินชีวติอยา่งไร ใชเ้งินและ แบ่งปันเวลาเพื่อดาํเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ อยา่งไร ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัว่า แบบการดาํเนินชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํและพฤติกรรมท่ีเปิดเผย 
(Overt action and behaviors) ของผูบ้ริโภคท่ี สังเกตเห็นไดซ่ึ้งแตกต่างจากบุคลิกภาพ ท่ีบรรยาย
ลกัษณะอนัเกิดจากส่วนภายในเสียเป็นส่วน มาก นัน่คือ รูปแบบลกัษณะของความคิด ความรู้สึก 
และการรับรู้ (ดารา ทีปะปาล, 2542: 169) รูปแบบการดาํเนินชีวิต ประเมินโดยใชล้กัษณะจิตวิทยา
ทางสังคม (Psychographics) ดว้ยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) 
และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” โดยเฉพาะการวิเคราะห์ว่า ผูบ้ริโภค ใช้เวลาและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ของเขาอยา่งไรในแต่ละวนั อะไรในส่ิงแวดลอ้มท่ีเขาสนใจและถือวา่มีความสําคญั 
และเขาคิด เก่ียวกบัตนเอง และคิดถึงโลกรอบ ๆ ตวัเขาอย่างไร รายละเอียดและความหมายของ 
AIO มีดงัน้ีคือ (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543 : 261) A คือ กิจกรรมซ่ึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น 
ซ้ือของในร้านคา้ ดูโทรทศัน์หรือ เล่าให้เพื่อนฝูงเก่ียวกบัการบริการซ่อมรถของอู่ประจาํ แมว้่า
ปฏิกิริยาน้ีใครๆ ก็เห็นอยูแ่ต่ไม่ สามารถคาดเดาเหตุผลของการกระทาํไดห้มด และก็ไม่ใครจะมีคิด
ทาํการวดัเพื่อหาเหตุผลของ ปฏิกิริยาน้ี I คือ ความสนใจ เป็นความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์หรือ
วตัถุโดยมีระดบัของ ความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึน เม่ือไดต้ั้งใจติดต่อกนัหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเก่ียวกบั
ส่ิงนั้นๆ O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปคาํพูดหรือเขียนตอบ ท่ีบุคคลต่อสถานการณ์ท่ี กระตุน้เร้า
ท่ีมีการถามคาํถาม ความคิดเห็นเพื่อใช้อธิบายแปลความหมาย การคาดคะเน และ การประเมินค่า 
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เช่น เช่ือในส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนตั้งใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ประเมิน รางวลัท่ีไดรั้บจาก
การเลือกทางเลือก และโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 

 
ตารางที ่2.1 การจัดพวก AIO เพือ่การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติ 

 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) 

ทาํงาน ความสนใจ พวกคนอ่ืน 
งานอดิเรก บา้น เร่ืองเก่ียวกบัสังคม 
เหตุการณ์ทางสังคม งานในอาชีพ การเมือง 
วนัหยดุพกัผอ่น ชมรม ธุรกิจ 
ตอ้นรับและร่ืนเริง พกัผอ่น เศรษฐศาสตร์ 
สมาชิกสโมสร แฟชัน่ การศึกษา 
ชมรม อาหาร สินคา้ 
จ่ายของ ส่ือต่างๆ อนาคต 
กีฬา ความสาํเร็จ วฒันธรรม 
 
ปัจจัยด้านจิตวทิยา (Psychological factor)  

2.1.1.3 การจูงใจ (Motivation) เป็นความตอ้งการภายในท่ีไดรั้บการกระตุน้  
นกัจิตวทิยา คนแรก ท่ีไดแ้บ่งแยกประเภทส่ิงจูงใจ โดยมีพื้นฐานจากการวจิยั คือ Maslow เขาไดจ้ดั
ตาม ลาํดบัของความสาํคญัจากตํ่าไปสูง ไว ้5 ขั้นตอน  

1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  
2) ความตอ้งการความปลอดภยั 
3) ความตอ้งการดา้นสังคม  
4) ความตอ้งการการยกยอ่ง  
5) ความตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต  

2.1.1.4 การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการของความเขา้ใจ (การเปิดรับ)  
ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยูก่ารรับรู้เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับและแปลข่าว 
สารแต่ละบุคคล (การตีความหมาย) ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายในของแต่ละบุคคล เช่น ความเช่ือ 
ประสบการณ์ความตอ้งการดา้นอารมณ์การรับรู้ของบุคคลข้ึนอยูก่บัอิทธิพล 3 ส่ิงดว้ยกนั คือ  

1) ลกัษณะของส่ิงเร้า    
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2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้ากบัส่ิงแวดลอ้ม  
3) เง่ือนไขภายในแต่ละบุคคล  

2.1.1.5 การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิง 
กระตุน้และ จะเกิดการตอบสนองทฤษฎีการเรียนรู้นั้นมีอยู่หลายทฤษฎี บางทฤษฎีก็มีแนวคิดท่ี
ขดัแยง้กนั ซ่ึงพอจะแยกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ  

1) ทฤษฎีกระตุน้-การตอบสนอง Stimulus-Response Theory (S-R Theory)  
2) ทฤษฎีความเขา้ใจ (Cognitive Theory)  

2.1.1.6 ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็น 
ผลมา จากประสบการณ์ในอดีต 

2.1.1.7 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
ทศันคติ เป็นปัจจยัสําคญัโดยตรงท่ีส่งผลถึงการรับรู้และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยการ
คดัเลือก เอาส่ิงเร้าท่ีขดักบัทศันคติท่ีมีอยูอ่อกไป นอกจากน้ีทศันคติยงัสามารถบิดเบือนการรับรู้และ
ส่งผล ถึงระดบัความจาํดว้ย  

2.1.1.8 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีของฟรอยด ์(Freud Theory) เป็นรูปแบบ 
ของลักษณะบุคคลท่ีเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง ฟรอยด์พบว่าบุคลิกภาพและ
พฤติกรรม ของมนุษยถู์กควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดบั คือ อิด (Id) อีโก ้(Ego) ซุปเปอร์อี
โก ้ (Super Ego) บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจึงมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั ท่ีปรากฏทั้งภายในและ 
ภายนอก ซ่ึงมีผลต่อการเขา้ใจ (Perception) และมีผลต่อการกาํหนดพฤติกรรมดว้ย  

2.1.1.9 แนวคิดของตนเอง (Self concept) ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หรือ 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดอคติ 

 การจดักลุ่มของการใชชี้วติท่ีนิยมใชอี้กประเภทหน่ึงคือ รูปแบบการดาํรงชีวิตซ่ึงใชค้าํยอ่วา่ 
VALS ซ่ึงมาจากคาํวา่ Value And Lifestyles จาํแนกบุคคลตามวิธีการใชเ้งินและเวลาของเขา โดยมี
การจดักลุ่มต่าง ๆ เป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 VALS2 Lifestyles System 
 
 1)  กลุ่มผูส้มหวงัในชีวิต (Actualizes) เป็นกลุ่มท่ีมีความสําเร็จในชีวิต มีรายไดสู้ง
ท่ีสุด มีทรัพยากรเป็นจาํนวนมากท่ีทาํใหเ้ขาสามารถอยูใ่นกลุ่ม Self-orientation ได ้เป็นกลุ่มท่ียึดถือ
การกระทาํ มีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง ไดรั้บการศึกษาสูง มีปรัชญาในการดาํเนินชีวิต ตระหนกัใน
ศกัด์ิศรีและคุณค่าของชีวิต มีทรัพยากรให้ใชม้ากกมาย ทั้ง บา้น รถยนต ์เคร่ืองอาํนวยความสะดวก 
เงินทอง การสร้างและการรักษาภาพลกัษณ์เป็นส่ิงสําคญัมากสําหรับคนกลุ่มน้ี แต่ภาพลกัษณ์น้ี
ไม่ใช่เพื่อการแสดงออกถึงอาํนาจและสถานภาพ แต่เป็นการแสดงออกถึงรสนิยมขั้นสูงท่ีไดรั้บการ
สืบทอดกนัมาอยา่งดีในชนชั้นสูง คนกลุ่มน้ีมีความเป็นอิสระและมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะตวัท่ีชดัเจน 
คนกลุ่มน้ีเปิดรับไอเดียใหม่ๆ แบะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การใชชี้วิตของพวกเขาถูกกาํหนดโดย
ความหลากหลายความแปลกใหม่ความเลิศหรู 
 2)  กลุ่มท่ีตอ้งการประสบความสําเร็จ (Fulfilled) และผูท่ี้ยึดถือหลกัการ (Believer) 
เป็นกลุ่มท่ียึดถือหลกัการ (Principle oriented) กลุ่มท่ีตอ้งการประสบความสําเร็จจะเป็นกลุ่มท่ีมี 
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อายุปานกลางข้ึนไป พอใจความสะดวกสบาย เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง 
และเป็นระดับมืออาชีพ เขา้ใจโลกและเหตุการณ์สําคญัเป็นอย่างดี มีความต่ืนตวัท่ีจะแสวงหา 
ความรู้อยา่งกวา้งขวาง สนใจกิจกรรมพกัผอ่น สนใจกบัอาชีพครอบครัวและการดาํรงชีวิต การ ใช้
เวลาว่าง มีความตอ้งการสถานภาพทางสังคม ตาํแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับและเปิดรับ 
ความคิดใหม่ๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ของสังคม การตดัสินใจโดยการใช้เหตุผล มี ความ
สุขมุและเช่ือมัน่ในตนเอง รายไดจ้ากหลายทาง อาจจะประกอบดว้ยกลุ่มอนุรักษนิ์ยม กลุ่มท่ีมีความ
ชาํนาญเฉพาะอยา่ง สนใจผลิตภณัฑซ่ึ์งมีคุณค่า คงทนถาวร และทาํหนา้ท่ีท่ีมี ประโยชน์ 
 3)  ผูท่ี้ยดึถือหลกัการ (Believer) เป็นพวกอนุรักษนิ์ยมยึดถือตามธรรมเนียมซ่ึงเคย 
ปฏิบัติกันมา เช่น การปฏิบัติต่อครอบครัว การไปวดั การปฏิบัติต่อชุมชน การเป็นคนดีของ 
ประเทศ ผูท่ี้ยดึถือจะแสดงลกัษณะดา้นศีลธรรมตามกฎเกณฑ์ส่ิงท่ีเคยปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร
ต่าง ๆ ครอบครัว สังคม ศาสนา ท่ีเขาเก่ียวขอ้งอยู ่กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอนุรักษนิ์ยม ชอบใชต้รา
สินคา้ของประเทศของตน การศึกษาและรายไดป้านกลางแต่เพียงพอท่ีจะตอบสนอง ความตอ้งการ
ของเขา  
 4)  ผูท่ี้มีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผูท่ี้มีความพยายาม (Strivers) เป็น
กลุ่ม ท่ียึดถือสถานะในสังคม (Status oriented) ผูท่ี้มีความทะเยอทะยานจะประสบความสําเร็จใน 
สาขาวิชาชีพ และเป็นบุคคลท่ีมุ่งความสําคญัท่ีงานท่ีเขาชอบ โดยทัว่ ๆ ไปจะใช้เวลาและพฤติ 
กรรมในการควบคุมชีวิต ค่านิยมจะมีควาสอดคล้องกนัทางด้านความสามารถในการคาดคะเน 
เหตุการณ์ความมัน่คง มุ่งความสําคญัท่ีความเป็นส่วนตวังานและครอบครัวซ่ึงมีความรู้สึกเป็น 
หน้าท่ี ต้องการรางวลัในรูปวสัดุและความภาคภูมิใจ ชีวิตด้านสังคมจะสะทอ้นถึงโครงสร้างท่ี  
เก่ียวขอ้งกบัครอบครัว วดั และการทาํงาน กลุ่มน้ีดาํเนินชีวิตตามธรรมเนียมท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบติั 
อนุรักษ์นิยมด้านการเมืองและเช่ือถืออาํนาจ และรูปการท่ีเป็นอยู่ท่ีปัจจุบนัภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ี
สาํคญัสาํหรับคนกลุ่มน้ีพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีมีภาพลกัษณ์สูงท่ีช้ีถึงการยอมรับ การยกยอ่ง และยอมรับ
ความสาํเร็จของผูใ้ช ้ 
 5)  ผูท่ี้มีความพยายาม (Strivers) ตอ้งการคน้หาการจูงใจและการยอมรับจากโลก 
ภายนอกจะด้ินรนเพื่อท่ีจะคน้หาความปลอดภยัในชีวิต สังคม ไม่แน่ใจตนเอง และมีฐานะดา้น 23 
เศรษฐกิจ (รายได)้ และสังคมค่อนขา้งตํ่า มีความยดึถือความคิดและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน รายได้
หรือเงินเป็นตวัช้ีความสาํเร็จของกลุ่มน้ี กลุ่มน้ีจะตอ้งอาศยัแรงกระตุน้ ตอ้งการความทนั สมยั ความ
เป็นจาํของ ส่ิงท่ีเขาตอ้งการมกัจะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้  
 6)  ผูท่ี้มีประสบการณ์ (Experiences) และกลุ่มผูป้ฏิบติัการ (Makers) กลุ่มน้ีมุ่งท่ี
การ ปฏิบติั (Action oriented) กลุ่มน้ีมีอายนุอ้ย มีความกระปร้ีกระเปร่า กระตือรือร้น และมีแรง
กระตุน้ตอ้งการความต่ืนเตน้ ความแปลกใหม่ ความเส่ียง เร่ิมกระบวนการการกาํหนดค่านิยม และ
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รูปแบบของพฤติกรรมในชีวิตเป็นคนกระตือรือร้นต่อส่ิงใหม่ๆ ในขั้นน้ียงัไม่สนใจดา้นการ เมือง 
กลุ่มน้ีตอ้งการอาํนาจ ความภาคภูมิใจและความมัง่คัง่ ตอ้งการการออกกาํลงักาย กีฬา การพกัผอ่น 
และกิจกรรมดา้นสังคม ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของกลุ่มน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัเส้ือผา้ อาหาร ภาพยนตร์
ดนตรีฯลฯ  
 7)  กลุ่มผูป้ฏิบติัการ (Makers) เป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะและเป็นผูท้าํงานในระดับ
ปฏิบติัการ อาศยัอยู่ในครอบครัว ทาํงานท่ีใช้ฝีมือและการปฏิบติัการ มีความสนใจน้อยกบัส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ตนเอง มีประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นผูท้าํงานในอาชีพต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาชีพก่อสร้าง 
เล้ียงเด็ก งานปฏิบติัการในสํานกังานเหล่าน้ีมีทกัษะ และมีรายไดพ้อท่ีจะเล้ียงชีพ สนใจการเมือง นอ้ย 
สับสนเก่ียวกบัความคิดใหม่ ๆ เช่ือในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน ไม่สนใจในความเป็นจาํ ของวสัดุ
ส่ิงของต่างๆ สินคา้ท่ีกลุ่มน้ีซ้ือมกัใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคการปฏิบติังานการทาํงาน เป็นตน้  
 8)  กลุ่มท่ีต่อสู้ด้ินรน (Strugglers) ชีวิตของกลุ่มน้ีตอ้งตอ้สู้ด้ินรนโดยตอ้งคาํนึงถึง 
ความปลอดภยัและความมัน่คงของครอบครัวเพราะรายได้ตํ่า การศึกษาน้อย ใช้แรงงานในการ 
ทาํงาน มกัจะคาํนึงถึงความสามารถในการดาํรงชีพ มีความจาํเป็นและความตอ้งการ แต่รายไดจ้าํกดั 
จึงไม่สามารถแสดงความตอ้งการส่วนตวัท่ีเด่นชดั กลุ่มน้ีจึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือ ดว้ยความ
ระมดัระวงั การตดัสินใจซ้ือดว้ยเหตุผล และเป็นสินค่าท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ 

 การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตเป็นเร่ืองท่ีองคก์รธุรกิจและนกัการตลาดให้ความสนใจ
อย่างงยิ่ง เน่ืองจากจะทาํให้นกัการตลาดสามารออกแบบโฆษณาให้สอดคลอ้งกบัค่านิยม และให้
ความสําคญักบัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ามาย เพื่อการสร้างตราสินคา้แบบอิงวิถีชีวิต ซ่ึงกล่าว
โดยสรุปว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต นิยมกระทาํกนัในปัจจุบนัมี 2 วิธี ไดแ้ก่ AIO ท่ีมุ่งคน้หาว่า
ผูบ้ริโภคกระทาํกิจกรรมอะไร มีความสนใจเร่ืองอะไร และมีทศันคติต่อประเด็นต่างอยา่งไร และวิธี  
VALS ท่ีอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัดา้นจิตวทิยาบุคลิกภาพพื้นฐานในการวิเคราะห์ความชอบและ
การตดัสินใจซ้ือ และจาํแนกผูบ้ริโภคออกไดเ้ป็น 8 กลุ่ม ซ่ึงในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการดาํเนิน
ชีวิตแบบ AIO ในการทาํวิจยัเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวเชิงดนตรี  
ทราบถึงความรูสึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมการเปิดรับส่ือวา่มีความเหมือนหรือตกต่างกนัอยา่งไร
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
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2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสาร (media exposure) 
 

2.2.1 ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร 
แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร มีนกัวิชาการอยู่หลายท่านไดใ้ห้ขอ้มูล ไวด้งัน้ี 

เสถียร เชยประทบั (2528: 27) กล่าววา่ การส่ือสารเป็นส่ิงจาํ เป็นอยา่งยิ่งสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวติมนุษย ์มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสารและประสบการณ์ซ่ึงกนั
และกนั ทั้งน้ีเพื่อจะไดมี้ความเขา้ใจ จูงใจหรือมีอิทธิพลต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั การท่ีจะบรรลุส่ิง
เหล่าน้ีไดจ้า เป็นตอ้งอาศยัการส่ือสาร 

De Fleur (1970: 119) กล่าววา่ลกัษณะทางสังคมของผูเ้ปิดรับข่าวสาร จะประกอบไปดว้ย
ลกัษณะทางสังคมไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา และภูมิลาเนา
ต่างกนั จะแสดงพฤติกรรมการส่ือสารแตกต่างกนั พฤติกรรมการส่ือสารเหล่าน้ีไดแ้ก่การเปิดรับส่ือ 
ความพอใจในส่ือ และอุปนิสัยการใชส่ื้อ 
 Colin (1978: 27) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่ือสารของมนุษยก์ระทาํเพื่อแบ่งปันข่าวสาร (an act of 
sharing) กนันั้นเองและการแบ่งปันข่าวสารระหว่างกนัน้ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การตดัสินใจและกระทาํ กิจกรรมท่ีประสานสอดคลอ้งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 กระบวนการการรับรู้ 
 
 Assael (1985: 218-224) ไดใ้หค้วามหมายวา่ กระบวนการเปิดรับของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนได้
หรือไม่นั้น อยู่ท่ีประสาทสัมผสัถูกกระตุน้ดว้ยส่ิงเร้าผูบ้ริโภคจะเป็นผูเ้ลือกเองวา่ส่ิงเร้านั้นตรงกบั
ความตอ้งการของตนหรือไม่ และหากเกิดความสนใจและเลือกแลว้ ก็จะเกิดกระบวนการเปิดรับ 
โดยขั้นตอนการเปิดรับจะมีความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจรับสารโดยท่ีเกิดความสนใจ (interest) และ
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ความเก่ียวขอ้ง (involvement) ของผูบ้ริโภคกบัส่ิงเร้านั้นจะสะทอ้นออกมาในระดบัของความตั้ง ใจ 
(attention) ท่ีผูบ้ริโภคมีใหก้บัส่ิงเร้านั้น 
 ยุพดี ฐิติกุลเจริญ (2537 : 3) ให้ความหมายวา่ การส่ือสารนั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัใน
ชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจยัส่ีท่ีมีความจาเป็นต่อความอยู่รอด อนัได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั 
เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แมว้า่การส่ือสารจะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความ
ตายของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ี แต่การท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีเหล่านั้น ยอ่มตอ้งอาศยัการส่ือสาร
เป็นเคร่ืองมืออยา่งแน่นอน มนุษยต์อ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์น
การดาเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และ เพื่ออยูร่่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในสังคม  การส่ือสารเป็นพื้นฐานของ
การ ติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่ง สังคมมีความสลบัซับซ้อนมากและประกอบดว้ยคนจานวน
มากข้ึนเท่าใดการส่ือสารก็ยิ่งมีความสําคญัมากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ี เพราะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และสังคมจะนาํมาซ่ึงความสลบัซับซ้อน หรือความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิด
ความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
แกไ้ขปัญหา 
 Becker (1979: 133 อา้งถึงใน พรกมล รัชนาภรณ์, 2542: 24) ไดใ้ห้ความหมายของการ
เปิดรับข่าวสาร โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ดงัน้ี 

2.2.1.1 การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) คือการท่ีบุคคลจะแสวงหาขอ้มูล 
เม่ือตอ้งการท่ีมีความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ๆไป 

2.2.1.2 การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) คือการท่ีบุคคลจะเปิดรับ 
ข่าวสารเพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจอยากจะรู้ เช่น เปิดดูโทรทศัน์เฉพาะรายการท่ีตน
สนใจ หรือมีผูแ้นะนาํ หรือขณะอ่านหนงัสือพิมพ ์หรือชมรายการโทรทศัน์ แต่ถา้มีขอ้มูลข่าวสารท่ี
มีความสาํคญัเก่ียวกบัตนเอง ก็จะใหค้วามสาํคญั หรือเปิดดูเป็นพิเศษ 

2.2.1.3 การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือการท่ีบุคคลจะ 
เปิดรับข่าวสาร เพราะมีจุดประสงคท่ี์ตอ้งการจะกระทาํ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเพื่อเป็นการพกัผอ่น และ
ความบนัเทิงเพื่อผอ่นคลาย 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 295) ได้อธิบายว่า การดาํเนินกรรมวิธีเก่ียวกับข่าวสาร คือ 
“กระบวนการท่ีตวักระตุน้มีการรับแปลความหมาย เก็บไวใ้นความทรงจาํ และสุดทา้ยก็นามาใชอี้ก
คร้ัง หน่ึง” ยงัมีคากล่าวอีกวา่ การเปิดรับเป็นส่ิง ท่ีกระบวนการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงส่ิงกระตุน้ท่ีเขา้มา
ผ่านสัมผสัทั้งห้า และกล่าวถึงส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ท่ีนักการตลาด ใช้ส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้าผ่านทางการโฆษณา พนักงานขาย บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ หรือผ่านทาง
แหล่งขอ้มูลท่ีไม่ใช่การตลาด เช่น word of mouth เป็นตน้  
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 Hoyer and Macinnis (2001 อา้งถึงใน เลิศหญิง หิรัญโร, 2545) กล่าวโดยสรุป ความสนใจ
ของผูรั้บส่ือจะข้ึนอยู่กับเร่ืองท่ีผูรั้บมีความสนใจ และเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัต่อผูรั้บ และการ
เปิดรับส่ือ ก็จะมีความเก่ียวขอ้งกบัความถ่ีในการเปิดรับระยะเวลา และเป็นส่ือท่ีอยู่ใกลต้วั และจะ
เห็นไดว้า่พฤติกรรมท่ีผูรั้บสารให้ความสนใจกบัสารใดสารหน่ึงนั้นจะมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บ
สารเองทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีตวัผูรั้บสารเองอยากรู้ หรือสนใจ หรือมีจุดประสงคอ์ย่างใดอยา่ง
หน่ึง ทาํใหน้กัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงก่อนท่ีจะทาํการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ 
 

2.2.2 กระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัผูรั้บสาร คือ กระบวนการเลือกรับสาร (Selective process) หรือ
กระบวนการเปิดรับส่ือ ผลของการรับสารซ่ึงเกิดหลงัจากการส่ือสาร มกัจะเกิดผลในเร่ืองต่าง ๆ
และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร ผลของการส่ือสารจะ
เป็นอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัตวัผูรั้บสารเป็นสาํคญั 
 Klapper (1963: 5) กล่าววา่ การเลือกรับข่าวสารจะประกอบดว้ยกระบวนการในการเลือก
รับสาร (Selective Processes) ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้น ดงัน้ี 

2.2.2.1 การเลือกเปิดรับ (Selective exposure) ผูรั้บสารจะเลือกสนใจ หรือเปิดรับ 
สารท่ีผูรั้บสารสนใจ และพยายามหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติและความคิดเห็นเดิม
ของตน ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยูเ่ดิม 

2.2.2.2 การเลือกใหค้วามสนใจ (Selective attention) นอกจากจะเลือกเปิดรับสาร 
แลว้บุคคลยงัเลือกใหค้วามสนใจเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือดั้ง เดิมของตน 

2.2.2.3 การเลือกรับรู้ (Selective Perception) เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจาก 
แหล่งใดแหล่งหน่ึงแล้ว ผูรั้บสารจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความหมายของสารนั้นตามทศันคติ
ประสบการณ์ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์
ในขณะนั้น ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสียคือการบิดเบือนจากทศันคติ และความรู้สึกของผูรั้บสาร 

2.2.2.4 การเลือกจดจาํ (Selective Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจาํ 
ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการของตนเอง และไม่จดจาํ ในเร่ืองท่ีตนเองไม่
สนใจเร่ืองท่ีขดัแยง้ หรือเร่ืองท่ีคา้นกบัความคิดเห็นของตนเอง ดงันั้นนกัการส่ือสารทางการตลาด
ตอ้งมีความเขา้ใจในสภาพความคิด หรือมีการคาดคะเนสภาพทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมายให้มี
ความแม่นยา ก่อนท่ีจะทาํการส่ือสารออกไป เพราะถา้สารไม่ตรงกบัความตอ้งการ หรือไม่มีความ
น่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายแลว้ โอกาสท่ีจะเกิดกระบวนการต่างๆ ในลาํดบัขั้น ต่อไปก็จะไม่สามารถ
เกิดข้ึนมาไดเ้พราะผูรั้บสารเลือกท่ีจะไม่รับสารไปแลว้ 
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 Schramm (1973: 58) อธิบายว่า องค์ประกอบท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการเลือกสรรสารของ
มนุษย ์ไดแ้ก่ 

1)  ประสบการณ์ทาํใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนั 
 2)  การประเมินสาร ประโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองจุดประสงค์
ของตนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 3)  ภูมิหลงัต่างกนั ทาํ ใหมี้ความสนใจต่างกนั 
 4)  การศึกษาและสภาพแวดลอ้มทาํ ใหมี้ความแตกต่างในการเลือกรับส่ือและเน้ือหาข่าวสาร 
 5)  ความสามารถในการรับสารเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจ ทาํให้พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารแตกต่างกนั 
 6)  บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติการโนม้นา้วจิตใจและพฤติกรรมของผูรั้บสาร 
 7)  สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร ทาให้ผูรั้บสารเขา้ใจหรือเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจ
ความหมายของข่าวสารได ้
 8)  ทศันคติเป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับข่าวสาร และตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือข่าวสารท่ีไดพ้บ 
 กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ีว่า ปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ เช่น ประสบการณ์ การประเมินสารภูมิหลงั 
การศึกษา ความสามารถในการรับสาร บุคลิกภาพ สภาพทางอารมณ์ และทนัคติเหล่าน้ีมีผลต่อการ
รับสาร บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ยิ่งมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม และ
เป็นคนท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์มากกวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย 
 Assael (1985: 218-224) อธิบายว่า เกณฑ์ในการเปิดรับส่ือ ซ่ึงมีปัจจยัสําคญัท่ีเข้ามา
เก่ียวขอ้งในกระบวนการเปิดรับ ดงัน้ี 
 1)  เลือกรับส่ือท่ีมีอยู ่(Availability) หมายถึงส่ือท่ีหามาไดง่้ายกวา่ส่ืออ่ืนๆ โดยท่ีผูรั้บสาร
ไม่ตอ้งมีความพยายามในการจดัหามาก 
 2)  เลือกรับส่ือท่ีสะดวกและนิยม (Convenience and preferences) ผูรั้บสารจะเปิดรับส่ือท่ี
สะดวกกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติของตวัเองเป็นหลกั 
 3)  เลือกรับตามความเคยชิน (Accustomed) ส่วนใหญ่จะพบในผูรั้บสารท่ีมีอายุมากมกัจะ
เคยชินกบัส่ือท่ีรับอยูเ่ป็นประจาํ และไม่สนใจส่ือใหม่ 
 4)  เลือกเปิดรับส่ือตามลกัษณะเฉพาะของส่ือ (Characteristic of media) เช่น ส่ือนิตยสารมี
ลกัษณะเด่นท่ีเป็นรูปเล่ม ผูรั้บสารบางคนติดกบัการอ่านหนังสือเป็นเล่มเพราะจบัตอ้งไดแ้ละน่า
สะสม ดงันั้นคุณลกัษณะเด่นของส่ือนิตยสารมีผลต่อการเลือกเปิดรับส่ือของผูรั้บสาร 
 5)  เลือกเปิดรับส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัตนเอง (Consistency) ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของตนเอง 
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 ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่การเปิดรับหมายถึง การท่ีผูรั้บสารแต่ละคนมีความตอ้งการ (Needs) ท่ี
แตกต่างกัน และเสาะแสวงหามาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน หรือเพื่อชดเชยบางส่ิง
บางอยา่งท่ีขาดหายไป การท่ีผูรั้บสารเลือกหรือรับขอ้มูลข่าวสารใดๆนั้น ตอ้งมีปัจจยัหลายดา้นท่ีมา
สนับสนุนต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารนั้ นๆ ซ่ึงได้แก่ปัจจัยทางสังคม สภาวะจิตใจและ
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) มีความแตกต่างกนัออกไป ตามความรู้ ความเช่ือทศันคติ 
ประสบการณ์ และความรู้สึกของแต่ละคน 
 

2.2.3 ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการเปิดรับข่าวสาร 
สมมาตร คงช่ืนสิน (2539: 18-19) ไดก้ล่าววา่ การท่ีผูรั้บสารจะเปิดรับส่ือจะข้ึนอยูก่บัหลาย

ปัจจยั ซ่ึงสามรถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
2.2.3.1 ปัจจยัท่ีตวัของผูรั้บสารเอง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสามารถ แบ่งเป็น 2  

ส่วน ดงัน้ี 
1) ปัจจยัท่ีวเิคราะห์ตามทฤษฎีการส่ือสาร วิเคราะห์ถึงปัจจยัของการ 

ส่ือสารของผูรั้บสารตามแบบจาํ ลองกระบวนการส่ือสาร ดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) ถา้ผูรั้บสารไม่มี 

ทกัษะท่ีจะฟัง อ่าน หรือ คิด ผูรั้บก็ไม่สามารถรับสารท่ีผูส่้งสารส่งไปได ้
(2) ทศันคติ (Attitude) ผูรั้บสารจะถอดรหสัข่าวสารโดยทศันคติทั้ง 

ทศันคติต่อตนเอง ผูส่้งสาร และข่าวสาร ซ่ึงจะมีผลต่อการเปิดรับสารการแปลข่าวสารของผูรั้บสาร 
(3) ระดบัความรู้ (Knowledge Level) มีผลต่อผูรั้บสาร ผูรั้บสารท่ีมี 

ระดับความรู้แตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ส่ิงต่างๆ แตกต่างกัน และมีแนวโน้มท่ีจะแปล
ความหมายของข่าวสารแตกต่างกนั 

(4) ระบบสังคม (Social System) หนา้ท่ีในสังคมแตกต่างกนั เช่น  
นกัศึกษา ลูกจา้ง อาจารย ์ฯลฯ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลทาให้การเปิดรับการตีความข่าวสารท่ี
แตกต่างกนั 

(5) วฒันธรรม (Culture) เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อการ 
เปิดรับและการตีความแต่ละวฒันธรรมจะมีการตีความข่าวสารไม่เหมือนกนั 

2) ปัจจยัท่ีวเิคราะห์ตามหลกัประชากรศาสตร์ผูรั้บสารแต่ละคนมีลกัษณะ 
ทางประชากรศาสตร์เฉพาะบุคคล โดยเฉพาะความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทาง
สังคม และเศรษฐกิจ รายได ้ภูมิลาํเนาท่ีอาศยัอยู ่

2.2.3.2 ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ และจิตวทิยาส่วนตวัของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละคน  
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จะมีความแตกต่างเฉพาะตวับุคคลในดา้นจิตวิทยา ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการอบรมเล้ียงดู และ
การดาํรงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงส่งผลกระทบถึงระดับสติปัญญา
ความคิด ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ 

2.2.3.3 ปัจจยัดา้นระดบัทางสังคม ถา้ผูรั้บสารอยูก่บักลุ่มสังคมท่ีตนสังกดัอยูเ่ป็น 
กลุ่มอา้งอิง ในการตดัสินใจท่ีแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมก็จะมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มสังคมนั้นๆ ใน
เร่ืองของความคิด ทศันคติและพฤติกรรม เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม เหมือนกับปัจจยัด้าน
บุคลิกภาพจาการดาํรงชีวติในสภาพแวดลอ้มของสังคมใดสังคมหน่ึง 
 สรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการปิดรับข่าวสารของผูรั้บสารนั้นมีอยู่หลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยภายนอก เ ช่น ว ัฒนธรรม และสังคม กับปัจจัยภายในท่ี เป็นเ ร่ืองของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ความรู้ ทกัษะในการส่ือสารทศันคติ ล้วนมีผลท่ีกระทบต่อการเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสาร รวมถึงมีการตีความของขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนัดว้ย 
 

2.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2534: 64-72) ไดก้ล่าวสรุปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางประชากร 

กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ จะเป็นคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรต่างกนั สามารถแบ่งออกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

2.2.4.1 เพศกบัการเปิดรับส่ือ เพศ มีการเปิดรับส่ือต่างกนั เพศหญิงใชเ้วลาในการดู 
โทรทศัน์และฟังเพลงมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนิยมอ่านหนงัสือพิมพม์ากกวา่ 

2.2.4.2 อายกุบัการเปิดรับส่ือ เด็กในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วยั 2-8 ขวบ ดูโทรทศัน์ 
เพิ่มข้ึน และเปิดรับส่ือทุกชนิดเม่ือเม่ืออายมุากข้ึน โดยส่วนใหญ่ เด็กจะดูโทรทศัน์ เพื่อความบนัเทิง 
และเร่ิมอ่านหนงัสือเม่ืออายุมากข้ึน ส่วนเด็กวยัรุ่นนิยมฟังเพลงมากกว่าดูโทรทศัน์สําหรับผูใ้หญ่
นั้น มีการเปิดรับโทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพม์ากในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั แต่เม่ือวยั 40 ปีข้ึน
ไป ปริมาณการอ่านหนงัสือพิมพจ์ะลดลง แต่เม่ือถึงวยั 55-60 ปีปริมาณการดูโทรทศัน์จะเพิ่มข้ึนอีก
คร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่มีจุดประสงคเ์พื่อคลายเหงา 

2.2.4.3 รายไดก้บัการเปิดรับส่ือ รายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการศึกษา  
โดยเฉล่ียแลว้ คนท่ีมีการศึกษาสูงมกัมีรายไดสู้งไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้มคนท่ีมีการศึกษานอ้ย ก็
มกัมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง ดงันั้นการศึกษากบัรายได ้จึงมีความสัมพนัธ์กนั เพราะ ผูท่ี้มีรายไดสู้ง 
จะต้องเปิดรับส่ือส่ิงพิมพ์ และนิยมข่าวสารท่ีมีเน้ือหาสาระจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด เพราะถูก
ผลกัดนัให้มีความจาํเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้ข่าวสารต่างๆ ให้ทนัเหตุการณ์เสมอ การเปิดรับข่าวสารจึงจา
เป็นสําหรับกลุ่มมีมากกว่า ในขณะท่ีผูมี้การศึกษาน้อยและรายได้ตํ่า จึงมกัเปิดรับส่ือโทรทศัน์
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มากกว่าผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนั มีดงัน้ี 

1) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร ไดแ้ก่ ทกัษะในการส่ือสาร ทศันคติ ระดบั 
ความรู้ระบบสังคม วฒันธรรม เป็นตน้ 

2) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้
ภูมิลาํเนา 

3) ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ และจิตวทิยาส่วนบุคคล ซ่ึงจะส่งผลต่อทศันคติ 
4) ปัจจยัดา้นระดบัทางสังคม ซ่ึงบุคคลจะยดึติดกบักลุ่มสังคม หรือกลุ่ม 

อา้งอิงท่ีตนเป็นส่วนหน่ึงอยู ่
จากคาํจาํกดัความขา้งตน้ของ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ สามารถกล่าวโดย

สรุปไดว้า่ การเปิดรับส่ือนั้นเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งสําหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตมนุษย ์และยิ่งมาก
ข้ึนโดยในปัจจุบนัท่ีมีการส่ือสารผา่นระบบออนไลน์มากข้ึน ท่ีสามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งไม่จาํกดั
คน ไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี ทาํใหม้นุษยมี์การปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 
สร้างทศัคติใหม่ๆซ่ึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจและกระทาํ กิจกรรมต่างๆร่วมกนั โดยพฤติกรรมของ
มนุษย์น้ีมีผลต่อปัจจัยการเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสารนั้นมีอยู่หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย
ภายนอก เช่น วฒันธรรม และสังคม กบัปัจจยัภายในท่ีเป็นเร่ืองของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ความรู้ ทกัษะในการส่ือสารทศันคติ ลว้นมีผลท่ีกระทบต่อการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงมีการ
ตีความของขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนัดว้ย  
 นาํไปสู่กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงส่ิงกระตุน้ท่ีเขา้มาผา่นสัมผสัทั้งห้า และกล่าวถึง
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ท่ีนักการตลาด ใช้ส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือตราสินคา้ผ่าน
ทางการโฆษณา ดงัการท่ีนกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่าง
งานเทศกาลดนตรีทั้งส่ือออนไลน์ และออฟไลน์ท่ีตอ้งมีการแสวงหาขอ้มูลเพื่อใชร่้วมในตดัสินใจ
เขา้ร่วมเทศกาลดนตรีท่ีสนใจ เพื่อรับประสบการณ์ร่วมท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างมีสัญญะ และ
เพื่อการผอ่นคลายอารมณ์ กบับุคคลท่ีช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนัโดยผูบ้ริโภคจะไดเ้ป็นผูเ้ลือกเองวา่ส่ิง
เร้านั้ นตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ และหากเกิดความสนใจและเลือกแล้ว ก็จะเกิด
กระบวนการเปิดรับซ่ึงจะส่งผลดีใหก้บัองคก์รธุรกิจดว้ย 
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2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  ( Creative Tourist’s 
Behaviour) 

 
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรม 

 พฤติกรรม หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่ิงมีชีวติกระทาํและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได ้หรือ
ใชเ้คร่ืองมือวดัไดน้อกจากนั้นพฤติกรรมมิไดมี้ความหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางดา้นร่างกาย
ภายนอกเพียงอยา่งเดียวแต่ยงัรวมถึงกิจกรรมภายในอนัไดแ้ก่ความรู้สึกอยากดว้ย (โสภา ชูพิกุลชยั, 
2521 : 1) 
 พฤติกรรม หมายถึงการกระทาํของมนุษยไ์ม่วา่ การกระทาํนั้นจะเป็นการกระทาํโดยรู้ตวั
หรือไม่รู้ตวั และไม่ว่าคนอ่ืนจะสังเกตการณ์กระทาํนั้น ไดห้รือไม่ก็ตาม การพูด การเดิน และการ
กระพริบตา การได้ยิน การเขา้ใจ การรู้สึกโกรธ และการคิด ต่างก็เป็นพฤติกรรมทั้งนั้น (ชัยพร
วชิชาวธุ, 2523 : 1) 
 สรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํของบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นทั้งจากภายในจิตใจและ
ภายนอก เป็นการกระทาํท่ีแสดงออกมาทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั โดยบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้
หรืออาจสังเกตจากการใชเ้คร่ืองมือวดัก็ได ้
 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเท่ียวท่ี
แสดงออกในขณะเดินทางท่องเท่ียว อาจจะเป็นคาํพูด การกระทาํ สีหนา้ หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยม
ชมแหล่งท่องเท่ียวถ่ายรูปรับประทานอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงการแสดงออกนั้น อาจมีรากฐานมาจาก
อุปนิสัยหรือความตอ้งการขั้น พื้นฐานของแต่ละคน ท่ีอาจจะคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกน หรือ
อาจจะมาจากส่ิงแวดลอ้ม หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บในขณะนั้น 
 Levitt (อา้งถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 2543: 109) ไดก้ล่าวไวว้่าก่อนท่ีมนุษยจ์ะ แสดง
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาจะมีมูลเหตุท่ีจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเสมอ ซ่ึงมูลเหตุ ดงักล่าวจะ
เป็นตวักระตุน้เร่งเร้าจิตใจ ทาํให้เกิดความตอ้งการ และจากความตอ้งการจะทาํให้เกิด แรงจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมในท่ีสุด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ เรียกวา่ “กระบวนการของ
พฤติกรรม” (Process of Behavior) 3 ประการดงัน้ี 1. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้
เกิด(Behavior is caused) ซ่ึงหมายความวา่ การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมา
นั้นจะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิดและส่ิงท่ีเป็น สาเหตุก็คือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนตวัคนนัน่เอง 2. 
พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะ้ตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ (Behavior is motivated) คือ เม่ือคนเรามี
ความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้ คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการนั้น จนกลายเป็นแรง กระตุน้
หรือแรงจูงใจ ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 3. พฤติกรรมท่ี
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เกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is goal-directed) หมายถึง การท่ีคน แสดงพฤติกรรมอะไร
ออกมานั้น มิไดก้ระทาํไปอย่างเล่ือนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง ตรงขา้มกลบัมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จแห่งความตอ้งการของตน อย่างไรก็ตาม แมว้่า
กระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมีลกัษณะคลา้ยๆกนัแต่รูปแบบ 39 พฤติกรรมของคนท่ี
แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเขาเผชิญมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งนั้นเกิดจาก สาเหตุหลายปัจจยัทั้ง
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม สังคมและจิตวิทยา ซ่ึงทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรม  ออกมาแตกต่างกนั 
เนาวรัตน์ พลายน้อยและคณะ (2538 : 4) ไดเ้สนอวา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียว นั้นจะ
กล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลตดั สินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ีใช ้ สําหรับการ
ท่องเท่ียว เวลาสําหรับการท่องเท่ียว และความตั้งใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงทั้ง 3 องคป์ระกอบ
นั้นเป็นตวักาํหนดท่ีสําคญัยิ่งต่อการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยาก เห็นของ
มนุษยอ์งค์ประกอบเหล่านั้นจึงเป็นกรอบกาํหนดทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมการท่องเท่ียวให้
แตกต่างกนัออกไปตามขอ้จาํกดัท่ีแต่ละบุคคลมีอยู่กล่าวคือ บุคคลท่ีมีรายไดต้ ํ่ามีเวลาน้อยหรือไม่
ตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวยอ่มสามารถท่องเท่ียวไดใ้กลแ้ละในเวลาสั้นเท่านั้น แต่ในขณะท่ีคนท่ีมีรายไดสู้ง
มีเวลามากและมีความตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีทนัสมยั และมีคุณภาพเหนือกวา่เป็นตน้   

 
2.3.2 รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
การกาํหนดรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวรูปแบบพื้นฐานท่ีสุดคือการแบ่งนกั ท่องเท่ียว 

ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง กล่าวคือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น 
นกัท่องเท่ียว (Tourists) หรือ นกัเดินทาง (travelers) นกัท่องเท่ียวนั้นคือ บุคคลซ่ึงซ้ือรายการนาํ
เท่ียวเหมาจ่ายจากบริษทันาํเท่ียวในขณะท่ีนกัเดินทางคือบุคคลซ่ึงจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง เช่น 
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง จองท่ีพกัเองกาํหนดสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เป็นตน้   
 Cohen (1979) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวไวด้งันั้น 1. นกัท่องเท่ียวแบบ
นนัทนาการ (Recreational Tourists) จะเป็นนกัท่องเท่ียวซ่ึงเนน้ ความสําคญัในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการนนัทนาการหรือการพกัผ่อนทางร่างกาย 2. นกัท่องเท่ียวแบบปลีกตวัหาความเพลิดเพลิน 
(The Diversionary Tourists) จะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีพยายามหาแนวทางเพื่อลืมความจาํเจใน
ชีวติประจาํวนั 3. นกัท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์(The Experiential Tourists) จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี 
เดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ท่ีแท้จริง นักท่องเท่ียวประเภทน้ีสนใจศึกษาและได้รับ 
ประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสัตวัอยา่งเช่น เม่ือเดินทางไปประเทศสเปน 
ก็ต้องการสัมผ ัสวิ ถี ชีวิตของผู ้คนท้อง ถ่ินหรือวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีแท้จ ริง เป็นของสเปน  
4. นกัท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลกัษณะท่ีเห็นเด่นชดัคือ ชอบ



29 

ติดต่อพูดคุยกบัคนทอ้งถ่ิน เพื่อเรียนรู้และทาํความเขา้ใจในชีวิตความเป็นอยูก่ารปรับตวัให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มของคนทอ้งถ่ิน 5. นกัท่องเท่ียวท่ีใช้ชีวิตแบบคนทอ้งถ่ิน (The Existential Tourists) 
นกัท่องเท่ียวประเภทตอ้งการฝังตวัเองหรือใชชี้วิตภายใตว้ฒันธรรมและวิถีชีวิตเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน 
นกัท่องเท่ียว ประเภทน้ีจะใชเ้วลาอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน ตวัอยา่งเช่น นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาใชเ้วลาอยู ่ ในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศไทยเช่น พทัยาหรือเชียงใหม่และพยายามใช้
ชีวิตเช่นเดียวกบั คนทอ้งถ่ิน ไม่ว่า จะเป็นการปฏิบติัตวั การรับประทานอาหารการพยายามพูด 
ภาษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
 

2.3.3 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว  
 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวนั้นมีองค์ประกอบสําคญั 7 ประการ คือ 1. 
เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆพฤติกรรม จะตอ้งมีเป้ าหมายในการ กระทาํ เช่น 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนเดินทางท่องเท่ียวโดยท่ี
สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์  ดงัเดิม  2. ความ
พร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการทาํกิจกรรม เพื่อ ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ เช่น นกั ท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยันิยมไต่เขา ปีนหนา้ผาตอ้งมี ความพร้อมทั้งสภาพ
ร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะทาํกิจกรรมท่ีตนชอบได ้ 3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือ
โอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้ลือกกระทาํกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่
เกาะควรกระทาํในยามคล่ืนลมสงบ ไม่ควรทาํ ในขณะท่ีมีพายุฝนฟ้าคะนอง 4.การแปลความหมาย 
หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี พอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์
หน่ึงๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกาควรเป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรหยุดพกัรับประทานอาหารกลางวนั 
5. การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระทาํกิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุด เพื่อพกัผอ่น
ดังนั้น นักท่องเท่ียวจะต้องวางแผนการเดินทาง และจดัการดําเนินการล่วงหน้าในการกระทาํ
กิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่กิจกรรมการกาํหนดสถานท่ีท่องเท่ียวกิจกรรมการ
เดินทางกิจกรรมการจองท่ีพกัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 6. ผลลพัธ์ท่ีตามมาคือ ผลจาก
การกระทาํหน่ึงๆ อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้หรืออาจ ตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไวเ้ช่น 
นกัท่องเท่ียวไดม้กักาํหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผอ่นวนัหยดุในประเทศไทยแต่ปรากฏวา่ในเวลา
นั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และทาํให้สนามบินตอ้ง ปิดทาํการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดไดมี้
ผลลพัธ์ทาํใหน้กัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ี คาดหมายไวไ้ด ้7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงัคือ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระทาํลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย ตามท่ีตอ้งการ จึงตอ้งกลบัมาแปล
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ความหมายไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวธีิใหม่ๆมาตอบสนองความตอ้งการหรืออาจจะเลิกความตอ้งการ
ไป เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ เช่น การก่อ วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียใน
เดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเท่ียวท่ีตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงั
เพราะเกิดความกงัวลด้านความปลอดภยัและอาจล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียน
เส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 
 

2.3.4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
2.3.4.1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง 

มาจากกลุ่มประเทศท่ีมีประชากรมากๆ การแสดงออกของ นกัท่องเท่ียวโดยมากแลว้จะแตกต่างจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีประชากรน้อยๆ เช่น นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนซ่ึงมี
ประชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก คือกวา่ 1 พนัลา้นคน ผูท่ี้สามารถมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดี
เพียงพอในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศไดย้่อมเป็นกลุ่มท่ี อยู่ในระดบักลางถึงระดบัสูงใน
สังคม การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ยอ่มแตกต่างหรือตรงกนัขา้มกบันกัท่องเท่ียวจากประเทศ
สิงคโปร์ซ่ึงมีประชากรอยูท่ี่ประมาณหกลา้นคน เป็นตน้  

2.3.4.2 ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technology Factor) ปัจจยัทางเทคโนโลยไีดแ้ก่  
ปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวรวมถึงการให้การบริการด้านความ
สะดวกสบายต่อนกัท่องเท่ียวดว้ย เช่น เทคโนโลยีทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ระบบการจอง สํารองท่ีนัง่
บนเคร่ืองบิน การออกบตัรโดยสารของสายการบินต่างๆ ซ่ึงใช ้ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ CRS 
(Computer Reservation System) ส่งผลถึงความสะดวกสบาย รวดเร็วนกัท่องเท่ียวยอ่มมีความนัน่ใจ
และแสดงถึงความมัน่คงของผูใ้หบ้ริการดว้ย 

2.3.4.3 ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor) ปัจจยัทางการเมือง เป็นปัจจยัท่ี 
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะต่อ นกัท่องเท่ียว ดว้ยเหตุท่ีนกัท่องเท่ียวโดยมาก
เดินทางท่องเท่ียวด้วยเหตุผลหลกั คือ การพกัผ่อนหย่อนใจดงันั้นนักท่องเท่ียวย่อมไม่นิยมท่ีจะ
เดินทางไปในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดปัญหาทางการเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีสวยงามมากอีกทั้งยงัมีศาสนสถานท่ีสําคญัทางศาสนา คริสต ์ท่ีนกัแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยี่ยม
ชม แต่ก็เกิดปัญหาทางดา้นการเมืองอยูต่ลอดเวลา ทาํให้ เกิดความไม่ปลอดภยั ความไม่สะดวกใน
การเดินทางไปท่องเท่ียวหรือไปแสวงบุญ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 43 นกั ท่องเท่ียวไม่ทราบวา่จะเกิดปัญหา
ข้ึนเม่ือใดและมีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมของชาวปาเลสไตส์ ตลอดเวลา ทาํให้ปริมาณนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางเขา้ไปในอิสราเอลมีจาํนวนไม่มากนกั  

2.3.4.4 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เศรษฐกิจนบัเป็นปัจจยัหลกัท่ี 
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ก่อใหเ้กิดการท่องเท่ียว และบ่งบอกพฤติกรรมของ นกัท่องเท่ียวแต่ละชาติไดด้ว้ย หากนกัท่องเท่ียว
กลุ่มใดท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีพื้นฐานทาง เศรษฐกิจดีเช่น นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมกัถูกจดัอยู่
ในอนัดบัตน้ๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของเกือบทุกประเทศการแสดงออกดา้นพฤติกรรมการใชจ่้ายจะใช้
ไปในทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นท่ีพกัดา้นอาหาร ดา้นนนัทนาการดา้นท่องเท่ียวดา้นการซ้ือของท่ีระลึกจะ
เลือกใชบ้ริการอยูใ่นโรงแรมหรือแหล่ง ท่องเท่ียวระดบัสูง เป็นตน้ตรงกนัขา้มหากนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาจากกลุ่มประเทศท่ีพื้นฐานทาง เศรษฐกิจท่ีไม่ค่อยดีการแสดงออกของนกัท่องเท่ียวยอ่ม
ถูกจาํกดัศกัยภาพในการเดินทางท่องเท่ียว แต่ละคร้ังก็จะใชจ่้ายในระดบักลางถึงตํ่า  

2.3.4.5  ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural Factor) ปัจจยัดา้นน้ีนบัวา่ 
มีผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว เพราะ นกัท่องเท่ียวถูกปัจจยัทางดา้น
สังคมและวฒันธรรมหล่อหลอมมาตลอดและถ่ายทอดออกมาเป็นทศันคติของกลุ่มคนเหล่านั้น
ทศันคติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจะเป็นตวักาํหนด รสนิยมและค่านิยมในการเดิน
ทางการซ้ือสินคา้การเดินทางท่องเท่ียวของคนกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงมีผลต่อการปรับปรุงผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียวจะอยูใ่นระดบัใดและรูปแบบใด 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง บทบาทของนักท่องเท่ียวท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเท่ียว ซ่ึงกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ 
และตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียว โดยเห็นไดว้า่ส่ิงกระตุน้ (Input) ไดแ้ก่
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวทุกประเภท ตลอดจนการใหบ้ริการของธุรกิจ สินคา้และบริการเหล่าน้ีมีการ
แข่งขนัสูง และเป็นแรงกระตุน้ สําคญัท่ีผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจแสวงหาขอ้มูลจาก
ส่ือต่างๆ ตลอดจนไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ประกอบกบั
การเรียนรู้แรงจูงใจ ประสบการณ์และทศันคติของตน้ การกลัน่กรองขอ้มูลซ่ึงอยู่ในกระบวนการ
ตดัสินใจ ทาํให้เกิดการรับรู้ (Perception) และนาํไปสู่การ พยายามหาทางตอบสนองความตอ้งการ
และความจาํเป็นของตนโดยการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีเลือกสรรแล้วการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนบัวา่เป็นการตอบสนอง (Output) จากส่ิงกระตุน้ และกระบวนการ
ต่างๆ ตั้งแต่ตน้และถ้าสินคา้และบริการสามารถตอบสนองความ จาํเป็นและความตอ้งการได้
นักท่องเท่ียวได้รับความพอใจจะเพิ่มประสบการณ์ทางบวกมากข้ึน และทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า 
(เดินทางมาเท่ียวและใช้บริการอีก) แต่ถา้ไม่พอใจก็จะกลายเป็น ประสบการณ์ลบ และไม่กลบัมา
ท่องเท่ียวอีกแมว้า่ จะมีเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีดีกวา่ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว จะ
ช่วยให้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของนกัท่องเท่ียว ช่วยให้
ผูเ้ก่ียวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในสังคมได้อย่าง
ถูกตอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน และ
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ยงัสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้ไดม้ากท่ีสุดผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียว มาใชป้ระกอบการทาํวจิยั 

2.3.5 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
          พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  เป็นการกระทาํทุกอย่างของนกัท่องเท่ียวไม่ว่าการกระทาํ

นั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตามก็
เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของ
นกัท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั
ส่วนพฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behaviour) เป็นการทาํงานของอวยัวะ
ต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยูภ่ายในจะมีความสัมพนัธ์
กนั โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 

 
2.3.6 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว น้ันมีองค์ประกอบส าคัญ  7  ประการ  คือ 

2.3.6.1 เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆ พฤติกรรม จะตอ้งมี 
เป้าหมายในการกระทาํ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็น
ว่าตนเดินทางท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศดงัเดิม 

2.3.6.2  ความพร้อม หมายถึง ความมีวฒิุภาวะ และความสามารถในการทาํ 
กิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั นิยมไต่เขา ปีน
หนา้ผาตอ้งมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะทาํกิจกรรมท่ีตนชอบได ้

2.3.6.3  สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้ลือกกระทาํ 
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ  ควรกระทาํในยามคล่ืนลม
สงบ ไม่ควรทาํในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง  

2.3.6.4 การแปลความหมาย หมายถึง วธีิการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ 
ความต้องการท่ีพอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึงๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวควรเป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

2.3.6.5 การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระทาํกิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจ 
เลือกสรรแลว้  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว
ในช่วงวนัหยุด เพื่อพกัผ่อน ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการดาํเนินการ
ล่วงหน้า ในการกระทาํกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ตั้ งแต่กิจกรรมการกาํหนด
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สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง 

2.3.6.6 ผลลพัธ์ท่ีตามมา  คือ  ผลจากการกระทาํหน่ึง ๆ  อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมาย 
2.3.6.7 ไว ้ หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้ เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้ 

กาํหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผอ่นวนัหยดุในประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ในเวลานั้นเกิดการชุมนุม
ท่ีสนามบิน และทาํใหส้นามบินตอ้งปิดทาํการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์ทาํให้
นกัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไวไ้ด ้

2.3.6.8 ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั  คือ  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระทาํลงไปไม 
บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ  จึงตอ้งกลบัมาแปลความหมาย  ไตร่ตรอง  เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ  มา
ตอบสนองความตอ้งการ  หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป  เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ  
เช่น การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นกัท่องเท่ียวท่ี
ตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั 
และอาจลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 

ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวเป็นการค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑ์ และบริการทางการท่องเท่ียวเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและความสนใจของ 
นกัท่องเท่ียว การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นสามารถศึกษาไดใ้นหลายปัจจยั เน่ืองจาก สินคา้
และบริการทางการท่องเท่ียวมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสินคา้โดยทัว่ไปคือ สินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวมีราคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้บางอย่างและเป็นสินคา้ท่ีจบัตอ้ง ไม่ได้ สําหรับ
การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ปัจจยัดา้นอายุ รายได ้รูปแบบการดาํรงชีวิต และค่านิยม เป็นเกณฑ์ในการ
วเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงการทราบถึงปัจจยั ดงักล่าวจะช่วยให้สามารถ
สร้างเส้นทางและเลือกแหล่งท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ ของนกัท่องเท่ียวงานเทศกาล
ดนตรี รวมทั้งกาํหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวให ้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

2.4 การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  ( Creative Tourism ) 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourism) ถือไดว้า่เป็นกระบวนทศัน์ (New Travel 
Paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวในปัจจุบนัซ่ึงแตกต่างไปจากการท่องเท่ียวแบบ
มวลชน (Mass Tourism) แบบเดิม โดยองค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ  (United 
Nations World Tourism Organization, UNWTO) ไดป้ระเมินไวว้า่ จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมุ่งสู่เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมีโอกาสเพิ่มสูงข้ึนจาก 21.1 ลา้นคน ในปี ค.ศ.1990 เป็น 133.3 ลา้นคน ในปี ค.ศ. 
2020 นั้น ในจาํนวนของกลุ่มนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ดงักล่าว มีแนวโน้มท่ีจะแสวงหารูปแบบของการ
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ท่องเท่ียวแบบใหม่ๆเพิ่มข้ึนดว้ย 
  Creative Tourism (การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค)์ หมายถึง “การท่องเท่ียวซ่ึงมอบโอกาส
ให้กบัผูเ้ดินทางในการพฒันาศกัยภาพ การสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ท่ีเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้ท่องเท่ียว” 
(Richards and Raymond, 2000: 18) 

 
“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ คือ การเดินทางท่ีนาํไปสู่ประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงและมี 

การเช่ือมโยง ดว้ยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานศิลปะ มรดก หรือคุณลกัษณะพิเศษของ
สถานท่ี และยงัทาํให้เกิดการเช่ือมสัมพนัธ์กบัผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงเป็นผู ้สร้างสรรค์
วฒันธรรมท่ียงัมีชีวตินั้นข้ึนมา” 

 “Creative tourismis travel directed toward an engaged and authentic experience, 
with participative learning in the arts, heritage or special character of a place, and it 
provides a connection with those who reside in this place and create this living culture” 
(Wurzburger,2009)  
 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) 

ได้ให้นิยามของการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์สอดคล้องกบัแนว
ทางการพฒันาชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืนในการดาํเนินชีวิตของชุมชน โดยจดักิจกรรม
การท่องเท่ียวอยา่งกลมกลืนและสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน 
ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประสบการณ์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ละเป็นอยูจ่ริงใน
ชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะตอ้งสามารถใชก้ารจดัการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการ
รักษาความสมดุลระหว่าง (๑) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวภายในชุมชนและ (๒) 
ชุมชนจะไดรั้บผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยมและ
ในรูปแบบความย ัง่ยนืของการพฒันาในชุมชน 

ยูเนสโกยงัได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวสร้างสรรค์รวมถึงการจดัให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆ โดยเนน้การเรียนรู้  การศึกษาจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วม
และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับชุมชน การท่องเท่ียวสร้างสรรค์จะเน้นความสัมพนัธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียวและผูค้นในชุมชนนั้นๆ โดยมีเป้าหมายว่านักท่องเท่ียวในลกัษณะของการ
ท่องเท่ียวสร้างสรรคจ์ะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่เป็นเพียงนกัท่องเท่ียว (Tourist) แต่จะเป็นสมาชิก
ของชุมชนท่ีไดมี้โอกาสเขา้ไปใชชี้วติร่วมกนั (Citizen of Community) 
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การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  (Creative Tourism) จึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ี
เร่ิมเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ.2542 โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความมัง่คัง่ของวฒันธรรมในประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคญักบัความ
ผกูพนั (Engaged) ของนกัท่องเท่ียว (Guest) กบัผูถู้กท่องเท่ียว (Host) ส่งเสริมการเขา้ไปมีส่วนร่วม
อยา่งจริงจงั ผา่นประสบการณ์ท่ีมาจากการเรียนรู้ในพื้นท่ีท่องเท่ียว (Authentic active Participation)
ซ่ึงรูปแบบและลกัษณะของการท่องเท่ียวดงักล่าวน้ี จะเปิดโอกาสให้กบันกัท่องเท่ียวและเจา้ของ
บา้นไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพการสร้างสรรค์ของตนไปร่วมกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
จดจาํ-ประทบัใจอยา่งลึกซ้ึงในพื้นท่ีของการท่องเท่ียว (Understanding Specific Cultural of the 
Place) และโดยการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์น้ี จะให้ค ําตอบใหม่ท่ีสอดรับกับรสนิยมของ
นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั ท่ีไม่เพียงแต่ตอ้งการ “มองดู” (Seeing) สังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างไป
จากตน แต่มีความประสงค์ท่ีจะ “ลงมือทาํ” (Doing) เพื่อเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจในมรดกทาง
วฒันธรรมของพื้นท่ีท่ีท่องเท่ียวอยา่งลึกซ้ึง พร้อม ๆ กนักบัพฒันาศกัยภาพของตนผ่านการปฏิบติั 
(Practice) กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียว และเพื่อท่ีจะไดรั้บแรงบนัดาลใจใหม่ ๆ 
ภายหลงักลบัไปดาํเนินชีวิตปรกติหลงัการพกัผ่อน นอกไปจากของท่ีระลึกท่ีซ้ือมาจากร้านคา้และ
ภาพถ่ายจาํนวนมากในกล้องดิจิตอลตามรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบเดิมกระแสของการ
ท่องเท่ียวแนวใหม่ ท่ีมีแนวโน้มได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึนจากนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ คือ การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซ่ึงเป็นทิศทางใหม่ท่ีสอดรับกบัการเปล่ียนผา่นของ
การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Tourism) ท่ีกาํลังถึงทางตนัและกลายเป็นเหยื่อของ
ความสําเร็จของตนเอง (Richard, 2009) โดยท่ีรูปแบบของการท่องเท่ียวใหม่นั้นเคล่ือนจากความ
สนใจในมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได(้Tangible Cultural Heritage)ไปสู่มรดกทางวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Cultural Heritage)  

2.4.1 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 Greg Richards (2010) หน่ึงในผูก่้อตั้งแนวความคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้
กล่าวว่ารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่น้ีเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบไปจากการ
ท่องเท่ียวแบบเดิมท่ีนานวนัก็ยิ่งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตํ่าลง เน่ืองจากกลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวมวลชนท่ีใช้เวลาเดินทางไปกับการเข้าชมและถ่ายภาพตามสถานท่ีน่าสนใจและให้
ความสาํคญัในทางธรรมชาติและวฒันธรรม ไม่วา่จะเป็นหาดทราย มรดกทางวฒันธรรม พิพิธภณัฑ ์
อนุสรณ์สถาน แต่นกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่มีความปรารถนาท่ีจะเขา้ร่วมในทางวฒันธรรมของพื้นท่ีท่ี
ตนเองไปเท่ียว หรือในอตัลกัษณ์ของพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ในภาพรวม การท่องเท่ียวสร้างสรรคจึ์ง
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เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ จากวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Cultural Resources) ไปสู่
ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม (Intangible Cultural Resources) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพที ่2.3 การเลือ่นไหลของวฒันธรรมการท่องเทีย่วจากรูปแบบเดิมสู่รูปแบบใหม่ 
แหล่งทีม่า : สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์, พิเชฐ สายพนัธ์, อรอุมา เตพละกุล และ ธีระ สินเดชารักษ,์ 2556. 
 
 การเล่ือนไหลของวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได้ไปสู่ทรัพยากรวฒันธรรมนามธรรมจากความ
สนใจของนักท่องเท่ียวท่ีเคยสนใจในการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างมรดกทางวฒันธรรม พิพิธภณัฑ ์
อนุสรณ์สถาน หาดทรายหรือภูเขา ก็หันไปให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต 
บรรยากาศเร่ืองเล่า การสร้างสรรค์ส่ือ ความสนใจเดิมท่ีให้คุณค่ากับวฒันธรรมชยชั้นสูง เช่น
ปราสาทราชวงั หอศิลป์ พิพิธภณัฑ์ ตลาด บา้นเรือน วิถีชีวิตชุมชนท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวไดพ้บ
และมีส่วนร่วมใน “ชีวิตจริง” ชองผูค้นจากเดิมท่ีเคยเป็นแต่ผูช้ม นักท่องเท่ียวเรียกร้องท่ีจะมี
กิจกรรมในสถานท่ีท่ีตนเองท่องเท่ียวในระยะเวลายาวนานข้ึน  

 

Built heritage 
Museums 

Monuments 
Beaches 

Mounta ins  

                                      

Image 
Identity 

Lifestyles 
Atmosphere 
Narratives 
Creativity 

Media 
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ภาพที ่2.4 การเปลีย่นผ่านจากการท่องเที่ยววฒันธรรมสู่การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
แหล่งทีม่า : สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์, พิเชฐ สายพนัธ์, อรอุมา เตพละกุล และ ธีระ สินเดชารักษ,์ 2556. 
 

2.4.2 คุณสมบัติของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ (Properties of Creative Tourism) 
 1) ผูท้่องเท่ียวและเจา้ของบา้นมีความผกูพนัระหวา่งกนั (Each engaging the other) 
 2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Cross - cultural engagement/ Cultural 

experience) 
 3) มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียว (Spirit of place/ deep 

meaning/ understanding of the specific cultural of the place) 
 4) ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hands - on experience) 
 5) มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน/ ส่งผ่าน - ส่งต่อประสบการณ์ (Exchange 

information/ tranformation and tranformative experiences) 
 6). เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่เป็นผูช้ม (More participate than observe) 
 7) นกัท่องเท่ียวมีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรคข์องตนเองและมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ (Co - creating tourism experience) 
 8) ความจริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ์, ประสบการณ์จริง 

(Authentic both process and product/ genuine experience) 
 9) จดจาํประทบัใจ, เขา้ใจ (Memorable/ I see and I remember, I do and I understand) 

 10) การท่องเท่ียวแบบจาํเพาะเจาะจง (Trailor - made approach)   
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2.4.3 การจัดการการท่องเทีย่วสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศในโลกท่ีนบัไดว้า่เป็นจุดหมายดา้นการท่องเท่ียวของ

นานาชาติมาอยา่งต่อเน่ือง จากลกัษณะท่ีโดดเด่นของประเทศซ่ึงมีประวติัศาสตร์โบราณคดีอนัเป็น
อารยะ มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ มีความงดงามทางประเพณีวฒันธรรม มีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ แหล่งพนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์น่าสนใจ  และท่ีเป็นส่วนสําคญัยิ่งคือ ประชาชนชาวไทยมีจิตใจ
โอบออ้มอารี เต็มไปดว้ยมิตรไมตรี ทาํให้ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงในพฒันาการท่องเท่ียวไดใ้น
หลากหลายมุมมองและหลากหลายกระบวนการ 
    สําหรับการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่รูปแบบของการ
จดัการท่องเท่ียวสร้างสรรค์นั้น ภารกิจการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ขององค์การบริหารพฒันาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การมหาชน) ได้เร่ิมตน้ข้ึน โดยในเบ้ืองต้นจะเป็นการ
นําเสนอแนวคิดการจัดการท่องเท่ียวสร้างสรรค์แก่ชุมชน เกิดเป็นต้นแบบของแนวทางการ
ดาํเนินงานด้านการพฒันาท่องเท่ียว  เพื่อหารูปแบบของการจดัการการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ การ
สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวสร้างสรรค ์พร้อมกบัประเมินผลลพัธ์หรือประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนจะได้รับ ทั้งท่ีสามารถจบัตอ้งได้ เช่น รายได ้และท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ความสามคัคี 
ความหวงแหนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนศึกษาผลดีผลเสียในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งสร้างสรรคต่์อ
การพฒันาชุมชนในประเทศไทย ท่ีผา่นมาชุมชนในประเทศไทยไดมี้การนาํแนวทางการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศหรือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมาเป็นแนวทางเพื่อการจดัการท่องเท่ียวชุมชน และใชก้าร
ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นรากฐานท่ี
สาํคญัในการพฒันาไปสู่การท่องเท่ียวสร้างสรรค ์

 การจดัการการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมจะเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์อย่างชดัเจน และ
เป็นกระบวนการสําคญัในการก่อเกิดจิตสํานึกร่วมกนัในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน 
ทั้งจากการร่วมคิด ร่วมทาํ สร้างกระบวนการกลุ่ม เม่ือมีการจดัการอย่างเป็นระบบและประสบ
ความสําเร็จแล้ว ยงัสามารถขยายผลไปในพื้นท่ีขา้งเคียงและพื้นท่ีอ่ืนๆ ได้ แหล่งท่องเท่ียวและ
ชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย จนกลายเป็นพลงัในการ
สร้างฐานความรู้สําหรับการพฒันาอย่างสร้างสรรค์และย ัง่ยืน ดังนั้ นอาจจะกล่าวได้ว่า "การ
ท่องเท่ียวสร้างสรรค์มีรากฐานจากชุมชนสร้างสรรค ์และตอ้งใช้ทุนทางสังคมต่างๆ เพื่อสร้างการ
ท่องเท่ียวสร้างสรรค"์ (สวา่งพงศ,์ 2555) 
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2.4.4 นวตักรรมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
1)  นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเป็นนวตักรรมเชิงศิลป์ท่ีมีการผสมผสานเทคโนโลยี

จากหลายสาขาแฝงตวัอยูภ่ายใน เช่น กรณีตลาดนํ้าอมัพวา ในการฟ้ืนฟูตลาดนํ้า มีการใชอ้งคค์วามรู้
ดา้นวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและสถาปัตยก์รรมผนวกเขา้กบัความรู้ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน 

2)  นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณีจะมีความหลากหลายและพลวตัสูงตาม
ลกัษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ ไม่มีขั้นตอนท่ีแน่นอนตายตวัเหมือนอุตสาหกรรมการผลิตหรือ
บริการทัว่ไป 

3)  นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการปฏิสัมพนัธ์กบันกัท่องเท่ียวท่ีมี
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั และมีการเปิดรับความตอ้งการเหล่านั้นในการพฒันาธุรกิจ โดยท่ีไม่ทาํ
ใหแ้หล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เสียเอกลกัษณ์ของตวัเองไป 

4)  นวตักรรมการส่ือสารตนเองในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้ นๆ ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเพื่อให้เกิดข้ึนโดยเปิดโอกาสให้
นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากคนในชุมชนเอง และสร้างประสบการณ์แท้จาก
นกัท่องเท่ียว   

 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Creative Tourism) และเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 

 ภายหลงัจากท่ีแนวความคิดเก่ียวกบั Creative Tourism ไดรั้บการเผยแพร่เป็นข้ึนเป็นคร้ัง
แรก ในปี พ.ศ.2543 (ในจดหมายข่าว ATLAS Newsletter, November 2000) องคก์ารการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ือง 
Creative City (เมืองสร้างสรรค)์ ซ่ึงเรียกร้องใหมี้การท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่เกิดข้ึนไปพร้อมๆกนั
ดว้ยในปีพ.ศ.2544 องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
ไดอ้อกประกาศวา่ดว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรม (The UNESCO Universal Declaration of 
Cultural Diversity) เพื่อยอมรับใหมี้การกาํหนดมาตรฐานนานาชาติเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําหรับการ
พิทกัษรั์กษาและส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมและการสนทนาระหวา่งวฒันธรรมและได้
ริเร่ิมโครงการพนัธมิตรนานาชาติเพื่อความหลากหลายทางวฒันธรรม (Global Alliance for 
Cultural Diversity) เพื่อใหก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งวฒันธรรมไดเ้กิดข้ึนจริงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้

ในปีพ.ศ.2547 เพื่อดาํเนินการสนบัสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของโลก UNESCO จึงเสนอโครงการ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค”์ (The Creative Cities Network) 
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เพื่อส่งเสริมการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industries) ท่ีจะนาํไปสู่รูปแบบใหม่
ของความร่วมมือในระดบันานาชาติ ในภาคประชาชนเอกชน สาธารณะและประชาคม  

ในโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์อง UNESCO นอกจากจะมีเป้าหมายท่ีจะสนบัสนุน
ความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติและเพื่อตั้ งหลักตอบรับกับ
ผลกระทบในระดบัโลกโดย ความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงเมืองต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ ยงัไดก้ล่าวถึง
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities)ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะสามารถรับและเขา้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมเมืองนั้น ๆ ทั้งวฒันธรรมในลกัษณะ
ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละท่ีเป็นนามธรรม (Tangible and Intangible Cultural) โดยผา่นประสบการณ์ของ
นกัท่องเท่ียวเองเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์องยเูนสโก มีทั้งหมด 7 กลุ่ม เมืองหน่ึงเมืองใดท่ีจะเขา้
ร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค ์(Creative City) ภายใตก้ารประกาศรับรองโดยยเูนสโกจะตอ้งเลือกเสนอ
ตนเอง ไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  วรรณกรรม (Literature) 
2)  งานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบา้น (Crafts and Folk art) 
3)  งานออกแบบ (Design) 
4)  ดนตรี (Music) 
5)  อาหาร (Gastronomy) 
6)  ภาพยนตร์(Cinema) 
7)  ส่ือศิลปะ (Media Arts) 
เมืองต่างๆ ท่ีเสนอตวัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) ขององคก์าร

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ก็คือ เมืองเซบียา (Seville) 
เมืองโบโลญญา (Bologna) อิตาลีเป็นเมืองแห่งดนตรี เมืองเอดินเบอร์ก (Edinburg) สก็อตแลนด ์
เป็นเมืองแห่งวรรณกรรม เมืองโปปายนั (Popayan) โคลมัเบีย เป็นเมืองแห่งอาหาร กรุงเบอลิน 
(Berlin) เยอรมนีเป็นเมืองแห่งการออกแบบ และ เมืองซานตา เฟ (Santa Fe) สหรัฐอเมริกา เป็น
เมืองแห่งงานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบา้น 
 

แนวคิดเมืองสร้างสรรค์(Creative City) 
“เมือง” ท่ีมีความพร้อมสาํหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค ์หรือ “เมืองสร้างสรรค”์ ตามนิยามท่ีการ

ประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และพฒันา (UNCTAD - Conference on Trade andDevelopment) 
ให้ไวใ้น (United Nations, 2008) หมายถึง เมืองท่ีมีกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายเป็นส่วน
สําคญัของเศรษฐกิจและสังคม ของเมืองนั้นๆ และตอ้งประกอบไปดว้ยรากฐานท่ีมัน่คงทางสังคม
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และวฒันธรรม มีการรวมกลุ่มกนัอย่างหนาแน่นของคนทาํงานสร้างสรรค์และมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ดึงดูดการลงทุนเพราะความย ัง่ยนืของสถานท่ีในเชิงวฒันธรรม 

 
   ชาร์ลส์ แลนดรีย ์ไดก้ล่าวไวว้า่ คนและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีส่วนสําคญัท่ีทาํให้เมือง

เป็นพื้นท่ีของความคิดสร้างสรรคแ์ละทาํให้เกิดพลวตัข้ึนในสังคมเมือง ดงันั้นความเป็นทอ้งถ่ิน
ท่ีส่ือสารออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมทางวฒันธรรมซ่ึงถือเป็นทรัพยากร
สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีทาํให้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของแต่ละทอ้งถ่ินมี 
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไป (กรวรรณ สังขกร, 2554 : 6) 

 

Richards, 2010  (อา้งถึงใน ภยัมณี แกว้สง่า และนิศาชล จาํนง : 2555) กล่าวไดว้า่ กลุ่มมวลชน
สร้างสรรค์ (Creative Class) เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มี
ความสําคญัอยา่งยิ่ง 'เมือง' ต่างๆ จึงตอ้งแข่งขนักนัเพื่อดึงดูด รักษาและสร้างกลุ่มมวลชนสร้างสรรค์
ด้วยการพฒันาสภาพแวดล้อมเมือง การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการ
ลงทุนและพฒันาธุรกิจสร้างสรรค ์และให้ความสําคญักบัส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การรักษาวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและวางแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพื่อให้เมืองมีความพร้อมในเชิงเอกลกัษณ์และบรรยากาศ
ทางวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายควบคู่ไปกบัการพฒันาเมืองดา้นกายภาพ 
 กล่าวโดยสรุป เมืองสร้างสรรคจึ์งไม่ใช่เร่ืองของการปรับปรุงภูมิทศัน์หรือการพฒันาเมืองใน
เชิงท่องเท่ียวเพียงดา้นเดียว แต่เป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จากความคิดสร้างสรรค์และเป็นแหล่งรวมนักคิดและผูป้ระกอบการสร้างสรรค์จาก ทั้ งในและ
ต่างประเทศท่ีมาประกอบกิจการและก่อให้เกิดการจา้งงานสร้างรายไดแ้ละเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ให้กับเศรษฐกิจของเมืองและประเทศเพราะองค์ประกอบหลักของเมืองสร้างสรรค์คือ เหล่า
ผูป้ระกอบการสร้างสรรคห์รือนกัคิดท่ีเปรียบเหมือนสินทรัพยส์ําคญัของ เมืองท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไป
ได้ทัว่โลกท่ีแสวงหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการ อยู่อาศยัและประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ (ศูนย์
สร้างสรรคง์านออกแบบสาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน), 2554)) 

 UNESCOไดนิ้ยามเมืองสร้างสรรค ์(Creative City) วา่เป็นการร่วมมือระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ิน
และภาครัฐในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการน าสินทรัพยท์างวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจน
จารีตประเพณีของท้องถ่ินมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนําไปสู่การเป็นเมืองท่ีมี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry) โดย
องคป์ระกอบสาํคญัของเมืองสร้างสรรคไ์ดแ้ก่ (United Nations, 2008: 18-19) 
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 (1)  การสร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้แก่เมือง (Cultural Identity) 
 (2)  การสร้างสภาพแวดลอ้มทางสังคมใหมี้ความเปิดกวา้ง (Diversity & Open 

Society) เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ 
 (3)  การรวบรวมนกัคิดและผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์(Talent/Creative 

Entrepreneur) เพื่อรวบรวมผูมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการผสมผสานวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เขา้กบัเทคโนโลยี วฒันธรรม และการจดัการด้านธุรกิจท่ีก่อให้เกิดการจา้งงานและกาํลงัซ้ือสินคา้
หมุนเวยีนเป็นกลไกให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(4)  การสร้างพื้นท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก (Space & Facility) โดยจะตอ้งสร้าง 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเพียงพอและมีคุณภาพช่วยก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการผลิตนกัคิด และ 
ธุรกิจสร้างสรรค ์

(5)  การบริหารจดัการเมือง (Management) องคก์รของภาครัฐและเอกชนจะตอ้ง 
มีวสิัยทศัน์ในการพฒันาเมืองโดยเป็นองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ และทาํงานประสานกนัเพื่ออนาคตไปสู่ 
เป้าหมายไดอ้ย่างสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงเมืองเพื่อให้เป็น Creative City โดยการ
ผสมผสานประวติัศาสตร์ และความคิดสร้างสรรคใ์ห้เมืองมีความผสมผสานกนั 

UNCTAD ไดจ้ดัประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์(Creative Industry) ออกเป็น 
9 ประเภท โดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถูกจัดอยู่ในการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
services) ดงัภาพท่ี 7 (United Nations, 2008: 13-14) 
 

 
 
ภาพที ่2.5 การจัดประเภทธุรกจิหรืออุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
แหล่งทีม่า : United  Nations, 2008: 13-14.  
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ปัจจุบนัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดก้าํหนดอุตสาหกรรม
สร้างสรรคข์องไทยไว ้4 ประเภท ดงัรูปท่ี 2.6  และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม/ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดถู้กบรรจุไวใ้นอุตสาหกรรมสร้างสรรคป์ระเภทมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ (Cultural 
Heritage & Nature)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6 ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย 
แหล่งทีม่า :  อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554. 

2.4.5 การท่องเที่ยวเชิงดนตรี (Music Tourism)  
 การท่องเท่ียวเชิงดนตรี (Music Tourism) เป็นอีกหน่ึงรูปแบบในการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ โดยรูปแบบดงักล่าวจะให้ความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ พิจารณาจากการมี
ส่วนร่วมของนักท่องเท่ียว ท่ีเข้าถึงชุมชนและวฒันธรรมการฟังดนตรีท่ามกลางชุมชน และ
ธรรมชาติ ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงดนตรี (Music Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัเมือง
ต่างๆท่ีมีการแสดง โดยมีจุดประสงค์หลกัของการท่องเท่ียวคือการชมคอนเสิร์ตหรือการแสดง
ดนตรีในงานเทศกาลดนตรีในทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงนอกจากรายไดจ้ากการขายบตัรคอนเสิร์ต ค่าเขา้งาน
แลว้ ยงัก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร บริษทัขนส่ง 
และสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเกิดจากการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเท่ียว ทั้งนกัท่องเท่ียวจะไดมี้ส่วน
ร่วมในหมู่บา้นและชุมชนทอ้งถ่ินดงักล่าว เช่นกรณี Glastonbury, เมือง Glasgow สําหรับใน
ประเทศไทยเทศกาลดนตรีท่ีสําคญั ได้แก่ Hua –Hin Music Festival. อาํเภอหัวหิน และ Big 
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mountain Music Festival.  เขาใหญ่ จงัหวดันครราสีมา (ปิยะพงษ์ หม่ืนประเสริฐดี,2559, 8 
มกราคม)  

อาจกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีเป็นอีกแนวคิดหน่ึงของมุมมองการท่องเท่ียว เพราะ
นอกจากความลึกซ้ึงในแง่ของเน้ือหาท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว ยงัเป็นการเพิ่มคุณค่ากับแหล่ง
ท่องเท่ียว ทั้งไดแ้สดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของหนุ่มสาวหลายแสนคน ท่ีมาใช้ชีวิตร่วมกนั ท่ีเห็นได ้
มากกวา่การชมดนตรีตลอดระยะเวลาหลายวนัอีกดว้ย ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีในต่างประเทศไดมี้มานาน 
เช่น Glatonbury ท่ีประเทศองักฤษ Coachella ท่ีสหรัฐอเมริกา และBaybeats ท่ีสิงคโปร์  ซ่ึงการจดั
งานในต่างประเทศจะเป็นการจดังานท่ียิ่งใหญ่ และจดัต่อเน่ืองมายาวนานจนเกิดเป็นเทศกาลท่ี
ดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวให้ไปท่องเท่ียวชมดนตรีสดกนัตลอดทั้งปี ทาํให้การท่องเท่ียวเชิงดนตรี 
(Music Tourism) เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศข้างต้นได้มหาศาล มีการยอมรับอย่าง
แพร่หลายจนกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวดา้นดนตรีโดยเฉพาะ ซ่ึงผูว้ิจยัมองวา่ ประเทศไทยมีศกัยภาพ
ท่ีจะ สามารถกระตุน้สนบัสนุน ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงดนตรีเพิ่มมากข้ึนจนสามารถเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัโลกได้ด้วย ท่ีเมืองไทยเป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และ
ศิลปินท่ีมีความหลากหลาย เพียบพร้อมอยู่แล้วขาดแต่คนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดข้ึนอย่าง
แพร่หลายเท่านั้นเอง 

 

2.4 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ (Uses and Gratification) 
 

ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจเป็นการศึกษาบนพื้นฐานเก่ียวกบัการใชส่ื้อของ
ผูรั้บสารท่ีไดรั้บประโยชน์จากการเปิดรับส่ือทั้งในแง่ประสบการณ์ตรงจากขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
และประโยชน์จากเน้ือหาสารท่ีส่ือนาํเสนอ โดยทฤษฎีน้ีมองผูรั้บสารในลกัษณะใหม่วา่ “ผูรั้บสาร
ทาํอะไรกบัส่ือ” (What do people do with the media?) และมองผูรั้บสารในฐานะผูท่ี้มีบทบาทเชิง
รุก (Active audience) หรือผูเ้ลือกใช้ส่ือตามความตอ้งการ และมีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสาร
ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจน้ี จงมีความแตกต่างจากแนวคิดของทฤษฎีผลกระทบส่ือ 
(Impact Theory) ท่ีมองวา่ “ส่ือไดท้าํอะไรบา้งกบัผูรั้บสาร” (What the media do for people?) 

พชันี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒันานุกุล และ ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์(2541: 225-226) อธิบาย
ว่า การศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอต่อส่ือได้รับการพฒันาข้ึนเป็นอีก
แนวทางหน่ึง จากความนิยมเดิมท่ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัผล (Effects) ของส่ือท่ีมีต่อผูรั้บสารท่ีถูกมองว่า
เป็นผูก้ระทาํ (Passive Audience) มาเป็นการศึกษาผูรั้บสารท่ีลกัษณะเป็นผูก้ระทาํการส่ือสาร 
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(Active User) หรือเป็นผูเ้ลือกรับสารท่ีเลือกใชส่ื้อตามตุผลสืบเน่ืองมาจากเหตุผลทางจิตวิทยาและ
ความตอ้งการทางสังคมตนเอง 

กาญจนา แกว้เทพ (2545) กล่าวไวว้่า “ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses 
and Gratifications) นั้นเป็นการศึกษาในแง่จิตวิทยาสังคมทางดา้นความเช่ือและความคิดเห็นส่วน
บุคคล โดยท่ีบุคคลจะเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ในการส่ือสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง” 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) กล่าววา่ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนั้นเป็นแนวคิด
ทางดา้นการส่ือสารในแง่ท่ีผูรั้บสารคือตวัจกัรท่ีจะตดัสินใจ โดยอาศยัพื้นฐานความตอ้งการของตน
เป็นหลกั การศึกษาตามแนวคิดน้ีเป็นการศึกษาท่ีเนน้ผูรั้บสาร (Media Consumer) เป็นจุดเร่ิมตน้ โดย
ศึกษาวา่ผูรั้บสารนั้นมีกระบวนการอยา่งไรในการเลือกเปิดส่ือหน่ึง ๆ กระบวนการดงักล่าว หมายถึง 
พฤติกรรมการส่ือสาร (Communication Behavior) ท่ีครอบคลุมถึงภูมิหลงัของผูรั้บสาร ดว้ยเหตุน้ี
การใชส่ื้อและความพึงพอใจในการส่ือสารประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) ผูรั้บสาร ในฐานะเป็นผูท่ี้มีบทบาทรุก (Active) และมีวตัถุประสงคเ์สมอในการส่ือสาร
หรือเปิดรับสาร (Goal Directed) 
 2) การใช้ส่ือหรือการเปิดรับส่ือหน่ึง ๆ ท่ีเลือกสรรมาแล้ว ก็เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตนเอง ไม่ใช่เป็นการเปิดรับสารท่ีเล่ือนลอย หรือเป็นผลชกัจูงใจจากผูส่้งสารแต่เพียง
อยา่งเดียว 
 3) ความพึงพอใจในส่ือ เกิดข้ึนเม่ือการเปิดรับส่ือหรือการใชส่ื้อท่ีเลือกแลว้นั้นเป็นอยา่ง 
ต่อเน่ือง ดงันั้นในทางกลบักบัผูส่้งสารต่างหากจึงเป็นตอ้งแข่งขนักนั เพื่อการบริการใชป้ระชาชน
ผูรั้บสารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตวัผูส่้งสารเองนั้นพอใจอยา่งการส่ือสารก่อนหนา้นั้น 
 แคทซ์ และคณะ (Katz, et al., 1973 อา้งถึงใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ นั้นจะเนน้และให้ความสําคญักบัผูรั้บสารในฐานะท่ีเป็น
ผูเ้ลือกใช้ส่ือประเภทต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงเป็นการศึกษาผูรั้บสารเก่ียวกบั
สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิดความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าว แลว้นาํไปสู่
การเปิดรับส่ือในรูปแบบต่างๆ อนัก่อให้เกิด การไดรั้บความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสามารถ
สรุปเป็นความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากส่ือหรือการรับส่ือของผูรั้บสารในแง่ต่าง ๆ 5 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1) ความตอ้งการท่ีจะรู้ (Cognitive Needs) คือ ความตอ้งการดา้นความขอ้มูลข่าวสารความรู้ 
ความคิด และความเขา้ใจ 
 2) ความตอ้งการดา้นอารมณ์ (Affective Needs) คือ ความตอ้งการดา้นความคิดเห็น ความ
บนัเทิง และความสุนทรียะ 
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 3) ความตอ้งการการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือ ความตอ้งการในการ
สร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง ด้านความน่าเช่ือถือ ความสนใจ ความมัน่คง และสถานภาพของ
ตนเอง 
 4) ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) คือ ความเช่ือมัน่ใน
การติดต่อสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคนในครอบครัว เพื่อน และคนอ่ืน ๆ ในสังคม 
 5) ความตอ้งการท่ีปลดปล่อยตวัจากความตึงเครียด (Tension Release Needs) คือ ความ
ตอ้งการหนัเห และหลีกหนีความกดดนัและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั โดยหนัไปหาส่ิงบนัเทิง
เริงใจในส่ือมวลชน เพื่อลดความเครียดซ่ึงงานวิจัยของ มณีวลัย์ เอมะอร (2541) ศึกษาเร่ือง 
“อินเทอร์เน็ต: การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้เป็นคนไทย” นั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ แคทซ์และคณะ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น โดยผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจะมีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อความบนัเทิง 
และเพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ในส่วนของความพึงพอใจในอินเทอร์เน็ตนั้น ผูใ้ชจ้ะมีความพึงพอใจ
ต่อเม่ือคิดวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมานั้นเพียงพอสําหรับการใชง้าน อีกทั้งผลงานวิจยัของ ปาริชาต 
ศิริบรรณ (2554) ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง“การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ 
Mr.1081009 Tan Page ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการ
ใช้ประโยชน์จากการใช้บริการทาง ด้านการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ด้านความบนัเทิง และ ด้าน
ความสุขอยูใ่น ระดบัมาก โดย ดา้นการรับรู้ การเรียนและการใชป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ
ดา้นการเสริมย ํ้าความเช่ือและการตดัสินใจอยู่ในระดบัปลานกลาง อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการทาง ดา้นรูปแบบการนาํเสนอด้านขอ้มูลข่าวสาร อยู่ในระดบัมาก ส่วนทาง 
ด้านกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ อยู่ใน ระดับ ปลานกลาง ทั้ ง น้ีการใช้ประโยชน์ของผู ้ใช้บริการ 
Mr.1081009 Tan Page ของ ททท. มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจ จากการใชบ้ริการ โดยมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั  
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ภาพที ่2.7 แบบจ าลองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพงึพอใจจากส่ือมวลชนของผู้รับสาร 
แหล่งทีม่า: ปรมะ สตะเวทิน, 2546. 
 

จากแบบจาํลองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจน้ีได้อธิบายถึง กระบวนการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือ ของผูรั้บสารในแต่ละบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเลือกรับส่ือของผูรั้บ
สารนั้ นจะข้ึนอยู่กับ ความต้องการส่วนบุคคล หรือแรงจูงใจของตนเอง โดยในแต่ละบุคคลจะมี
จุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจ เพื่อใชป้ระโยชน์จากส่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเองดว้ยเหตุผลต่างๆ กนั
ทั้งน้ีบุคคลจะใช้ส่ือเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจ และความตอ้งการส่วนตน (McCombs and Becker, 
1979, pp. 51-52)ไดโ้ดยสามารถจาํแนกความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  

1)  เพื่อความต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยสังเกตการณ์ และติดตามความ
เคล่ือนไหวและสังเกตการณ์ต่างๆ รอบตวัจากการเปิดรับข่าวสารทาํใหค้นทนัเหตุการณ์ทนัสมยั 

2)  เพื่อการตดัสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 
การเปิดรับข่าวสารทาํใหบุ้คคลสามารถกาํหนดความของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่างๆ รอบตวั  

3)  เพื่อพดูคุยสนทนา (Discussion) โดยการรับส่ือมวลชนทาํให้บุคคลสามารถนาํขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพูดคุยกบัผูอ่ื้นได ้

4)  เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆ เพื่อรับรู้และมีส่วน
ร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบ ๆ ตวั 

5) เพื่อเสริมสร้างความคิดเห็น (Reinforcement) ช่วยเสริมความคิดเห็นให้มัน่คงยิ่งข้ึน หรือ
ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีจะกระทาํลงไปแลว้ 

6) เพื่อนความบนัเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน และการผอ่น
คลายอารมณ์  

สภาวะทาง
จิตใจ และ
สังคม (ซ่ึง 
ก่อใหเ้กิด) 

ความ
ตอ้งการ 

จาํเป็นของ
บุคคล 

(และเกิดมี) 

ความ
คาดหวงัจาก 
ส่ือมวลชน

หรือ
แหล่งข่าว 

(แลว้
นาํไปสู่) 

การเปิดรับ 
ส่ือมวลชน
ใน รูปแบบ
ต่างๆ (อนั 
ก่อใหเ้กิด

ผล) 

การไดรั้บความพึง 
พอใจตามท่ี

ตอ้งการ 

ผลอ่ืนๆ ท่ีตามมา
(ไม่ไดมุ้่งหมายไว)้ 
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เบคเกอร์ (Becker, 1979 อา้งถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และวราพนัธ์ มุ่งวิชา, 2549) ไดว้ิจยั
เก่ียวกับการจาํแนกองค์ประกอบหรือกลุ่มของการวดัความพึงพอใจของผูรั้บสาร โดย วิเคราะห์
องคป์ระกอบของความพึงพอใจออกมา 3 องคป์ระกอบ คือ 

1)  การติดตามข่าวสารและการแนะนาํพฤติกรรม (Surveillance/ Guidance) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
ขอบเขตท่ีบุคคลใชส่ื้อ เพื่อจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและเพื่อให้รู้เท่าทนั
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

2)  การใช้ประโยชน์ทางการส่ือสาร ความต่ืนเต้น และเสริมย ํ้ าความเช่ือ (Communication 
Utility/ Excitement/ Reinforcement) ซ่ึงครอบคลุมถึงการหลบหนีจากงานประจา้ การพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าวสารกบัผูอ่ื้นและการซึมซบัข่าวสารเขา้สู่ชีวติประจา้วนั 

3)  การหลีกเล่ียงไม่ใชส่ื้อ (Media Avoidance) สะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้ท่ีตนไม่ใชส่ื้อไม่รับ 
ข่าวสารจากส่ือเป็นตน้ 

สําหรับเวนเนอร์ (Werner, 1985 อา้งถึงใน วิทยา ดาํรงเกียรติศกัด์ิ และสหัทยา ดาํรงเกียรติ. 
2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร (New Gratification) นั้นสามารถแบ่งความ
พึงพอใจในการบริโภคส่ือข่าวสารเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเพื่อเป็นแรงเสริมย ํ้ าใน
ความสัมพนัธ์ระหวงับุคคลกบัสังคม (Orientational Gratification) เป็นรูปแบบของความตอ้งการท่ีแสดง
ออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) หรือการได้มาซ่ึงขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
(Decisional Utility) 

2)  การใชข้่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม (Social Gratification) ซ่ึงรับรู้จาก
ข่าวสารเขา้กบัเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น การนา้ขอ้มูลไปใชใ้นการสนทนากบัผูอ่ื้นหรือใช้
เป็นขอ้มูลเพื่อการชกัจูงใจ 

3)  กระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล (Para-social 
Gratification) หรือเพื่อการอา้งอิงผา่นตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือหรือปรากฏในเน้ือหาของส่ือ 

4)  กระบวนการใชข้่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ 
หรือเพื่อปกป้องตนเอง (Para-orientational Gratification) เช่น เป็นการใช้เวลาให้หมดไปเพื่อความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่พึงพอใจอยา่งอ่ืน 

จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดก้ล่าวมาน้ี สามารถสรุปไดว้่าผูรั้บสารจะ
เป็นผู ้เลือกท่ีจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากส่ือมวลชนเอง ส่ือมวลชนจะเป็นแค่เพียงตัวเลือกท่ี
หลากหลายสําหรับผูรั้บสาร ผูรั้บสารจะเลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการส่วน
บุคคล หรือแรงจูงใจของตนเอง โดยในแต่ละบุคคลจะมีจุดมุ่งหมาย หรือความตั้งใจ เพื่อใช้ประโยชน์
จากส่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเองเป็นหลกั ดงันั้นการนาํทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ
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น้ีมาใช้ในงานวิจยัเพื่อใช้หาปัจจยัท่ีมาจากแรงจูงใจหรือความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียว
งานเทศกาลดนตรีในประเทศไทยมาใช้ในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ จากงาน
เทศกาลดนตรี และเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ี  
 

2.5 แนวความคดิเกีย่วกบักระบวนการตอบสนอง ไอดาโมเดล (AIDA Model) 
 
 Ebel n.d. ( อา้งถึงใน ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2548 : 152-153) กล่าวว่าเพื่อให้มีการ
ตอบสนองจากผูฟั้งอยา่งท่ีปรารถนา ผูส่ื้อสารตอ้งสร้างข่าวสารท่ีมีประสิทธิผล ข่าวสารในอุดมคติ
ก็คือเป็นข่าวสารท่ีทาํให้เกิดความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) กระตุน้ความปรารถนา
(Desire) และก่อให้เกิดการกระทาํ (Action) ซ่ึงก็คือการตดัสินใจซ้ือ (กรอบแนวคิดน้ีรู้จกักนัในช่ือ
โมเดล(AIDA) เสนอถึงคุณภาพท่ีปรารถนาของข่าวสารท่ีดีในการนาํข่าวสารมาใชผู้ส่ื้อสารทางดา้น
การตลาดจะตอ้งตดัใจว่าส่ิงใดท่ีจะพูด (เน้ือหาของสาร) และวิธีใดท่ีจะใช้ในการพูด (โครงสร้าง
และรูปแบบของสาร) ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีทาํให้โฆษณา  ประสบความสําเร็จ เทคนิคน้ีเรียกวา่ AIDA 
ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบส่ีประการคือ 
 A= Attention หรือ อาจจะใชค้าํวา่ (Awareness) แทนก็ได ้A หมายถึง การดึงดูดความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย ให้มาฟังหรือชมในส่ิงท่ีเรานาํเสนอให้ได ้ส่ิงท่ีจะกระตุน้ความรู้สึก หรือดึงดูด
ความสนใจของคนไดน้ั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีกระตุน้สัญชาตญาณภายในของ มนุษย ์คือเป็นส่ิงท่ีกระตุน้
กิเลสหรือความอยากไดข้องคนเหล่านั้น เช่น รูป สี กล่ิน รสชาติ ความอยากในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
อยากสวย อยากหล่อ อยากรวย อยากเป็นท่ีสนใจในวงสังคม นอกจากการกระตุน้อารมณ์ และความ
ตอ้งการแลว้ ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจคือ ส่ิงท่ีแกไ้ขปัญหาท่ีเขาเผชิญอยู ่
ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการของนกั ธุรกิจเครือข่ายคือ ความอยากรวย, อยากมีคนเขา้ร่วมธุรกิจเยอะๆ
วธีิการท่ีทาํใหเ้ขาประสบความสาํเร็จ หรือ วธีิการสปอนเซอร์คน  
 I = Interest หมาย ถึง ความสนใจในสินคา้ หรือ บริการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเรานาํเสนอ
สินคา้หรือบริการออกไป ส่ิงท่ีสร้างความสนใจในสินคา้ หรือบริการของกลุ่มเป้าหมายคือ การทาํ
ให้เขาเห็นใน ข้อดี หรือผลประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจากเรา ซ่ึงจะสร้างความแตกต่างให้กับเขา 
มากกวา่ท่ีเขาจะไดรั้บจากคู่แข่งของเรา ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้ดีสิบประการในการใชสิ้นคา้ของเรา, การ
แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของสินคา้ หรือบริการของคุณกบัผูอ่ื้น ส่ิง สาํคญัท่ีเราตอ้งคาํนึงถึง
ในการสร้างความสนใจในสินคา้ หรือ บริการของกลุ่มเป้าหมาย คือทุกส่ิงท่ีนาํเสนอต้องสร้าง
ผลลพัธ์ไดจ้ริงตามท่ีบอกไว ้ไม่ใช่ส่ิงท่ีโออ้วดเกินจริง เพราะเม่ือผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หรือบริการของ
เราแลว้ทาํไม่ไดจ้ริง ก็จะเป็นการสร้างผลเสียใหก้บัสินคา้หรือบริการของคุณ 
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 D = Desire หมายถึง ความปรารถนาในการบริโภคสินคา้ หรือบริการท่ีนาํเสนอ ก็คือ การ
ทาํให้เขาต้องการบริโภคสินค้า หรือ บริการของเรา แมว้่าเขาไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีก็ได้ ส่ิงท่ีจะ
กระตุน้ความปรารถนา หรือความตอ้งการใชสิ้นคา้ ก็คือ ส่ิงท่ีเติมเต็มความตอ้งการ ความปรารถนา
ของกลุ่มเป้าหมาย ยก ตวัอย่างเช่น การซ้ือชุดสวยราคาแพงจากดีไซเนอร์ระดบัโลกท่ีออกมาขาย 
แทนท่ีการซ้ือเส้ือผา้จากตลาดนดั หรือความตอ้งการมีรถสปอร์คนัหรูราคาแพง ทั้งๆ ท่ีมีรถใช่อยู่
แลว้ อีกตวัอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือ สินคา้ของบริษทั แอปเปิล เช่น ไอพอท หรือไอโฟน รุ่น
ใหม่ ท่ีคนแยง่กนัครอบครองเม่ือออกมาใหม่ เพราะความกา้วลํ้า นาํสมยั  
 A = Action หมาย ถึงส่ิงท่ีทาํให้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือบริการท่ีนาํเสนอ 
เป็นขบวนการท่ีสําคญัมากช้ีเป็นช้ีตายให้ กบัโฆษณาท่ีคุณทาํเลย ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการทาํโฆษณา 
คือ ตอ้งมี call to action ซ่ึงกระตุน้ ใหก้ลุ่มเป้าหมายตอ้งซ้ือสินคา้ หรือทาํในส่ิงท่ีเราตอ้งการ 
 ถา้โฆษณาของคุณ จะไม่สําเร็จไดถ้า้ขาดองคป์ระกอบทั้ง 4 อยา่งของ AIDA แต่เม่ือ การใช้
งานสูตรน้ีโดยไม่เป็นไปตามลาํดบั ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะทาํให้โฆษณาของคุณไม่สมบูรณ์แบบ ขาดแรง
ดึงดูด ด้วยเหตุน้ีเอง จึงได้มีส่ิงท่ีเพิ่มเติมเขา้มาเพื่อเติมเต็มให้ เทคนิค AIDA สมบูรณ์แบบ แล้ว
กลายเป็น AIDA(S)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  คือ S= Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจในสินคา้ 
หรือบริการ ของผูท่ี้ได้ชมโฆษณา ท่ีเรานาํเสนอผ่านโฆษณาออกไป ส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจของ
โฆษณาท่ีทาํออกไป ก็คือการท่ีกลุ่มเป้าหมายนาํส่ิงท่ีไดใ้นโฆษณาไปใช่ประโยชน์ได ้เม่ือใดท่ีความ
พงึพอใจถึงขีดสุด การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ไปใชง้าน หรือเกิดการซ้ือ บริโภคซํ้ า ได ้
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ตารางที ่2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด-กระบวนการยอมรับ
       ผลติภัณฑ์-โมเดล AIDA 
 
วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริม

การตลาด 
กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ ์

(Adoption Process) 
โมเดล AIDA 

แจง้ข่าวสาร ( To Inform ) 
แรงจูงใจ( To Persuade ) 
การเตือนความจาํ  
( To Remind ) 

การรู้จกั ( Awareness ) 
ความสนใจ ( Interest )  
การประเมินผล ( Evaluation ) 
การทดลอง ( Trial )  
การตดัสินใจ ( Decision ) 
การยนืยนัการตดัสินใจ  
( Confirmation ) 

ดึงใหเ้กิดความตั้งใจ 
(Attention)  
ความสนใจติดตาม ( Interest ) 
ความตอ้งการ ( Desire ) 
 การซ้ือ ( Action ) 

 
แหล่งทีม่า: ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2548:154.  
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ชุมพูนุท สารวานิชพิทกัษ์ (2556) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับส่ือและ
ความภคัดีของผงัรายการกรีนเวฟ ผลการวิจยัพบว่า 1.กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผงัรายการ
วิทยุกรีนเวฟ สามารถแบ่งออกได ้7  กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอนุรักษนิ์ยม 2. กลุ่มสนุกสนานสไตล์ตนเอง 
3. กลุ่มบา้นคือวิมาน 4. กลุ่มดูแลรักษา 5. กลุ่มสมดุลชีวิต 6. กลุ่มงานดีเศรษฐกิจเดิน 7. กลุ่มสมยั
นิยมแวดวงบนัเทิง สําหรับกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผงัรายการวิทยุกรีนเวฟทุกกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการเปิดรับส่ือ ทั้งจาํนวนคร้ังต่อสัปดาห์ และระยะเวลาในการรับฟัง 
รวมถึงช่วงเวลาท่ีมกัจะเปิดรับฟัง 

ชุลีพร ธานีรัตย ์(2556) ไดศึ้กษารูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรม
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
นกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค แบบได ้3 กลุ่มไดแ้ก่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต
แบบกายใจเป็นสุข รูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะ และรูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตแบบไอทีพาเพลิน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจาดอินเตอร์เน็ต และเหตุผลท่ี
ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการพกัผ่อน ซ่ึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่
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ธรรมมะ และรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคอย่างมีนัยสําคญั สุดทา้ยรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่
ธรรมมะ และรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลินมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ    

จุฑามาศ พาณิชยรั์งสี (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับ
และทศันคติของผูอ่้านนิตยสารหญิงท่ีมีต่อนิตยสารผูห้ญิง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตเน้นบา้นและครอบครัวมากท่ีสุด รองลงมาคือรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบเนน้สังคม โดยอ่าน
นิตยสารคลีโอม้ากท่ีสุด รู้จกันิตยสารจากแผงหนังสือทัว่ไป แหล่งท่ีอ่านมาคือ อ่านตามสถานท่ี
ต่างๆ ท่ีไปทาํธุระ หรือซ้ือมาอ่านเองโดยจะอ่านทุกคร้ังท่ีมีโอกาส มีระยะเวลาการอ่าน 1 ชัว่โมง 
โดยรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีแตกต่างมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการอ่านนิตยสารผูห้ญิง ระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการอ่านนิตยสารแต่ละคร้ัง รวมถึงความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อนิตยสารผูห้ญิง 

ปาริชาติ อินนุพฒัน์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัการเปิดรับส่ือวิทยุของ
ฟังในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูฟั้งวทิยใุนกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญิงอายุประมาณ 24-27 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีการเปิดรับส่ือวิทยุทุกว ันช่วงเวลาในการเปิดรับฟังคือ 
ช่วงเวลาตั้งแต่ 18.01-22.00 น. และเปิดรับฟังวิทยุสถานีประเภทบนัเทิงมากท่ีสุด อยู่ท่ี 1.01-3 
ชัว่โมง สถานีท่ีชอบฟังมากท่ีสุดคือ 97.5 /Seed FM จากผลการวิจยัสามารถจดักลุ่มรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตได ้11 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. กลุ่มคนรุ่นใหม่ 2. กลุ่มคนรักครอบครัว 3. กลุ่มคนเพื่อสังคม4. 
กลุ่มคนหัวนอก 5. กลุ่มคนอนุรักษ์นิยม 6. กลุ่มคนรักบ้าน 7. กลุ่มคนรับข่าวสาร 8. กลุ่มนัก
ประดิษฐ ์9. กลุ่มคนทาํงาน 10. กลุ่มคนกา้วหนา้ 11.กลุ่มนกัชอ้ป 

อลิสา ตงักบดี (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
เก่ียวกบัความงามของสตรีสูงอายุท่ีรักความงาม โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นสตรีท่ีมีอายุระหวา่ง 50-65 ปี 
จาํนวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มรูปแบบการดเนินชีวติของสตรีสูงอายุท่ีรักความงาม สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 9 รูปแบบคือ 1. กลุ่มแม่บา้นแม่ศรีเรือน 2. กลุ่มคลัง่ไคลค้วามงาม 3. กลุ่มสังคมชั้นสูง 
4. กลุ่มอนุรักษนิ์ยม 5.กลุ่มหวักา้วหนา้ 6. กลุ่มเขา้ใจสัจธรรมชีวิต 7. กลุ่มมีวิสัยทศัน์ 8. กลุ่มรักการ
ออกกาํลงักาย 9. กลุ่มรักการเรียนรู้  
 ชลพรรษ ์ธมัสัตยา (2539) ศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บขอ้ความข่าว
ผา่นส่ือเพจเจอร์ (วิทยุติดตามตวั) พบวา่ ความตอ้งการในการเลือกใชส่ื้อเพจเจอร์ เพื่อเปิดรับข่าวมี
เสตุผลท่ีเกิดข้ึน จากสภาวะทางจิตรใจของผูใ้ช ้และสังคมซ่ึงต่อมาผูใ้ชก้็จะใชป้ระโยชน์จากข่าวใน
ระดับมากน้อยต่างกันไป และได้รับความพึงพอใจต่อข่าวตาคุณลักษณะของข่าวท่ีมีต่อผูใ้ช ้
ผลการวจิยัพบวา่ผูรั้บขอ้ความข่าวท่ีมี อายแุตกต่างกนั มีความตอ้งการในการเลือกใช ้เพจเจอร์ และ 
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ระดบัของการใช้ประโยชน์จากข่าวแตกต่างกนั เพศ รายได ้และอาชีพของผูรั้บขอ้ความข่าว จะมี
ความตอ้งการท่ีไม่แตกต่างในการเลือกใชส่ื้อเพื่อรับข่าว และการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อ
ข่าว ผูใ้ช้ส่วนหน่ึงมีความตอ้งการรับข่าวโดยเกิดข้ึนจากสภาวะทางสังคม คือ ตอ้งการ แสวงหา
ประสบการณ์ในการใช้ส่ือใหม่ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีมนัสมยัเพื่อให้เป็นคนท่ีทนัสมยั จึงเกิดความ
ตอ้งการใชส่ิ้งนั้นเป็นผลตามมา 

ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล (2556) รูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหาขอ้มูล และพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ พบวา่ ไดแ้บ่งกลุ่มรูปแบการดาํเนินชีวิต 8 กลุ่ม 
คือ กลุ่มใส่ใจสุขภาพ กลุ่มขดัแยง้ในตวัเอง กลุ่มสันทนาการ กลุ่มโลกสวยดว้ยมือเรา กลุ่มบริโภค
นิยม กลุ่มสันโดษ กลุ่มทาํลายสุขภาพ กลุ่มตามกระแสนิยม ซ่ึงกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการแสวงหาขอ้มูล ยกเวน้กลุ่มตามกระแสนิยม การแสวงหาสุขภาพขอ้มูล
ดา้นสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการซ้ือ สุดทา้ยปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการ
อธิบายพฤติกรรมการซ้ือ คือ การแสวงหาขอ้มูลและรูปแบบการดาํเนินชีวิตทั้ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
สันทนาการ กลุ่มทาํลายสุขภาพ กลุ่มบริโภคนิยม กลุ่มใส่ใจสุขภาพ 
 เรวดี คงสุภาพกุล (2539) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาท่ีศึกษา การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั ปริมาณการใช ้ความถ่ี
ในการใช ้พบวา่ สาขาวชิาท่ีศึกษา เป็นเหตุผลสาํคญัต่อการท่ีนิสิตตดัสินใจขอมีบญัชี เพื่อการเรียนรู้
การใช้บริการ และยงัรวมไปถึงการค้นควา้งานวิจยั หรือ ข้อมูลวิชาการและการค้นควา้ข้อมูล
นกัศึกษาตลอดจน การคุยกบัเพื่อน ส่วนการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตวั ก็มีความสัมพนัธ์กบัความบ่อย
ในการใช้ระบบ หรือการใชง้าน ทั้งในดา้น การคน้ควา้เพิ่มเติมท่ีห้องเรียนและการคน้ควา้ขอ้มูลท่ี
บา้น และปริมาณการใชค้น้ขอ้มูลนิสิตนกัศึกษา ในดา้นปริมาณการใชน้ั้น กลบัไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความรู้และทศันคติต่อระบบอินเตอร์เน็ต ความบ่อยคร้ังในการใชร้ะบบ ก็พบวา่ จะสัมพนัธ์กบั 
การแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนต่าง สถาบนั หรือเพื่อต่างประเทศ รวมไปถึงการคน้ควา้เพื่อศึกษาต่อ 
และการพิมพ์จดหมายข่าวหรือ งานมลัติมีเดีย แต่สําหรับการคน้ควา้ขอ้มูลด้านวิชาการหรือการ
ค้นคว้าข้อมูลห้องสมุด พบว่า นิสิตจะใช้บ่อยก็ต่อเม่ือต้องการ แลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อน
ต่างประเทศ หรือการคน้ควา้เพื่อศึกษาต่อ ส่วนการคุยกบัเพื่อน นิสิตจะใช้บ่อยก็ต่อเม่ือตอ้งการ
แลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนต่างประเทศหรือพิมพจ์ดหมายข่าว 
 อรัญญา มา้ลายทอง (2539) ไดศึ้กษา การเปิดรับข่าวสาร และการใชก้ารส่ือสารผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของพนกังานในกลุ่ม บริษตัล็อกเลย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศ ตาํแหน่ง 
ลกัษณะสายงาน และการเขา้รับการสัมมนาอภิปราย หรืออบรมเ ก่ียวกบั การส่ือสาร ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่มีผลต่อการยอมรับการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ในขณะท่ี อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาใช้การส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และความถ่ีในการเขา้รับการ
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สัมมนาหรืออบรมเก่ียวกบัการส่ือสารผ่ายระบบ อินเตอร์เน็ต มีผลต่อการยอมรับการส่ือสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ลกัษณะของการส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในเชิงบวก ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ พบว่า ผูใ้ช้การส่ือสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือบุคคลประเภทเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด สําหรับความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั
การส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ต นั้น มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ชุลีพร ธานีรัตย์ (2556) ได้ศึกษา “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย” ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุค แบบได ้3 กลุ่มไดแ้ก่ รูปแบบ
การดาํเนินชีวิตแบบกายใจเป็นสุข รูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะ และ
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลิน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจาด
อินเตอร์เน็ต และเหตุผลท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการพกัผอ่น ซ่ึงรูปแบบการดาํเนิน
ชีวติแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะ และรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพนัธ์กบั
การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุอยา่งมีนยัสําคญั สุดทา้ยรูปแบบการดาํเนินชีวิต
แบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะ และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลินมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุ    

ดารามาส มณฑลวิทย ์(2549) ศึกษาเก่ียวกบั “การใชเ้ทศกาลดนตรีพทัยาในฐานะกิจกรรม
เชิงกลยทุธ์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์เมืองพทัยา ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสร้างภาพลกัษณ์เมืองพทัยา การดาํเนินงานและกลยุทธ์ประชาสัมพนัธ์ของโครงการ
เทศกาลดนตรีพทัยา การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข่าวสาร ทศันคติท่ีมีต่อโครงการและภาพลกัษณ์
ของเมืองพทัยาในสายตาประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนงานวิจยัเชิงคุณภาพ การสร้าง
ภาพลกัษณ์เมืองพทัยาโดยการใช้เทศกาลดนตรีเป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ แบ่งเป็นภาพลกัษณ์ดา้น
ต่างๆ คือ ภาพลกัษณ์เมืองแห่งเสียงเพลงไร้พรมแดน ภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียวแบบครอบครัว 
ภาพลกัษณ์เมืองท่ีมีศกัยภาพทางด้านการท่องเท่ียวในทุกๆด้าน และภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียวท่ี
ปลอดภยั และในส่วนการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครอาย ุ
18-50 ปี จาํนวน 400 คน พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั
โครงการเทศกาลดนตรีพทัยาจากส่ือประชาสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า โดยมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั
โครงการฯ จากส่ือมวลชนในระดบักลาง ถดัมาจากส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจในระดบัตํ่า มีการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการฯ ในระดบัสูง มีทศันคติต่อโครงการฯในระดบัปานกลาง 

นุชนนัทน์ อรัณยะนาค (2555) ศึกษาเร่ือง เทศกาลดนตรี“เป๊ปซ่ี พรีเซน้ทชิ์กเมาทเ์ท่น มิว 
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สิคเฟสติวลั มนั ไก่ มาก” กบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป๊ปซ่ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเก่ียวขอ้ง และภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป๊ปซ่ีซ่ึงเป็นงานวิจยั
เชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งคือ28ผูเ้ขา้ร่วมชมเทศกาล
ดนตรี“เป๊ปซ่ี พรีเซ้นท์ชิกเมาท์เท่น มิวสิคเฟสติวลั มนั ไก่ มาก” จาํนวน 376 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการเปิดรับข่าวสารในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีการใชศิ้ลปิน การโฆษณาทางโทรทศัน์
การอพัเดตขอ้มูลผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ โปสเตอร์และการจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย เป็นช่องทางท่ี
กลุ่มตวัอย่างสามารถรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเทศกาลดนตรีได้ในระดับสูงการรับรู้ถึงความ
เก่ียวขอ้งระหวา่งตราสินคา้เป๊ปซ่ีกบักิจกรรมทางดนตรีอยู่ในระดบัสูงและมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้
ในเชิงบวกทั้งในดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์คุณประโยชน์และทศันคติต่อตราสินคา้ 

ภทัรา เรืองสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษา “รูปแบบการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมานคร จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ คน
วนัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบการดาํเนินชีวิต 6 กลุ่ม คือ 
กลุ่มฐานะดีมีรสนิยม กลุ่มชอบแสวงหาความสนุก กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มนกัต่อสู้ด้ินรน กลุ่มคน
หวัเก่า และกลุ่มคนท่ีอุทิศตนเพื่อสังคม โดยรูปแบบการดาํเนินชีวติทั้ง 6 กลุ่ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
เครือข่ายการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่มชอบแสวงหาความ
สนุกสนาน มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี (วนั/สัปดาห์) ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตแบบครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา (นาที) ในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

พิชญ โพธ์ิกระเจน (2556) ไดศึ้กษา “พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ ความพึงพอใจ และ
การใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิสลามผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 210 คน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับ
ส่ืออินเตอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิสลามในปริมาณนอ้ย และใชเ้วลาเปิดรับคร้ังละ
ประมาณ 15-29 นาที และมุสลิมท่ีอายรุะหวา่ง 35-44 ปี มีการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตในการแสวงหา
ความรู้ทางศาสนาอิสลามมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ ถดัมาดา้นความพึงพอใจ  

วรรณพร รอดทอง (2557) ไดศึ้กษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือบตัรคอนเสิร์ต Big Mountain music festival  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ จาํนวน 400 คนสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และตามสะดวก โดยการเก็บ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัส่วนประสบการตลาดในระดบัมาก 
โดยเป็นดา้นผลิตภณัฑ์สูงท่ีสุด ในท่ีน้ีคือตวังาน Big Mountain music festival ถดัมาผูบ้ริโภคซ้ือ
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บตัรคอนเสิร์ต Big Mountain music festival เน่ืองจากตอ้งการความบนัเทิง โดยมีการคน้หาขอ้มูล
หลกัๆจากอินเตอร์เน็ต และมีการประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือบตัร Big Mountain music festival โดยดู
จากศิลปิน ลากมีการจดังานคร้ังต่อไปผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือบตัรเช่นเดิม  
 ชนัญญา เภกะนันทน์ (2556) ได้ศึกษา “รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ และการ
ยอมรับนวตักรรมของผูบ้ริโภคสูงอายุ” เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 
จากกลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไปจาํนวน 400 คน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทนัสมยัไม่ลา้หลงั กลุ่มมีชีวิตชีวา 
กลุ่มห่วงใยผูอ่ื้นใส่ใจตวัเอง กลุ่มนกักิจกรรม กลุ่มจริงจงักบัชีวิต กลุ่มสํามะเลเทเมา กลุ่มอยู่กบั
เหยา้เฝ้ากบัเรือน กลุ่มคุณย่ายายคุณชายปู่ ตา กลุ่มหรูหราฟู่ ฟ่า และกลุ่มรักประเพณีและวฒันธรรม 
โดยผูบ้ริโภคมีการเปิดรับส่ือดั้งเดิม คือโทรทศัน์ และส่ือหนังสือพิมพ์มากกว่าส่ืออ่ืน และมีการ
เปิดรับส่ือใหม่ในระดบัตํ่า 
 จากการคน้ควา้ศึกษางานวิจยัเหล่าน้ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ
ออนไลน์และพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิตมนัมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกบัการเปิดรับสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียว นอกจากน้ีการเปิดรับสารมกัมี
ความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกบัพฤติกรรมดว้ย จากขอ้มูลดงักล่าวทั้งหมดจึงทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนาํ
ขอ้มูลต่างๆ มาเป็นแนวทางในการตั้งสมมุติฐานในงานวจิยัต่อไป 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์กบัการใช้ประโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี” เป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีการ
ดาํเนินการโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึง
มีขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ประเภทของงานวจิยั 
3.2 ประชากรใชใ้นการวิจยั 
3.3 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
3.4 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.6  การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
3.7  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
3.8  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.9  เกณฑร์ะดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
3.10  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

3.1 ประเภทของงานวจิัย 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ซ่ึงเป็นรูปแบบการศึกษา
เชิงสาํรวจ (Survey Research Design) โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการศึกษา 2 วิธีคือ 

 
3.1.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาขอ้มูลรายละเอียด 
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เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี เน้ือหา จากตาํราเอกสารทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ 
บทความทางวิชาการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว การใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และกาํหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษา 
รวมทั้งการสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.1.2 วจัิยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยวธีิการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ทาํการเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวทั้งชายและหญิง ท่ีเขา้ร่วมงาน
เทศกาลดนตรีในประเทศไทย โดยให้ผูต้อบทําแบบสอบถามด้วยตนเอง เพื่อเป็นการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ได้แก่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับส่ือ พฤติกรรมการตดัสินใจ
ท่องเท่ียว และการใชป้ระโยชน์จากงานเทศกาลดนตรี 

3.2 ประชากรใช้ในการวจิัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงอายุตั้งแต่ 15-59 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายของการท่องเท่ียวเชิงดนตรีเชิงท่ีอยู่ในวยัแรงงาน 
ซ่ึงมีรูปแบบการดาํเนินชีวิต รายได ้อาํนาจการตดัสินใจ และเลือกเปิดรับส่ือไดด้ว้ยตนเอง รวมถึง
สามารถตดัสินใจมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ของเทศกาลดนตรีเองได้ โดยขอ้มูลทางสถิติจาก
สํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรกลุ่มน้ีมีจาํนวนร้อยละ 66.8  ของประชากรทั้งประเทศ 
(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) 

3.3 กลุ่มตัวอย่างในการวจิัย 
 

3.3.1 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
ในประเทศไทย  
 

3.3.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดไ้ดเ้ลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
โดยการสัมภาษณ์บริษทั ครีเอท อินเทลลิเจน้ซ์ จาํกดั ผูน้าํดา้นการจดังานโชวบิ์ซ เอาทด์อร์เฟสติวลั ถึง
จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีสเม็ดอินเลิฟ มิวสิคเฟสติวลั (Samed in Love Music 
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Festival) และซีซนัออฟเลิฟซอง มิวสิคเฟสติวลั (Season of Love Song Music Festival) ยอ้ยหลงั 5 
ปี เพื่อทราบถึงค่าเฉล่ียขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และใช้วิธีเปิดตารางสําเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973, p. 727 อา้งถึง วิเชียร เกตุสิงห์, 2541) ซ่ึงกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน ร้อยละ ± 5 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
 

3.3.3 วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อการสุ่มกลุ่มตวัอย่างครอบคลุมประชากรท่ีศึกษา ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเลือกท่ีจะศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี
ท่ีจัดข้ึนในประเทศไทยเท่านั้ น และต้องมีการเดินทางไปท่องเท่ียวยงันอกพื้นท่ีอาศัยของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีจาํนวนศิลปินท่ีร่วมแสดงมากกวา่  5 วงข้ึนไป เป็นการแสดงท่ีต่อเน่ืองหลาย
ชัว่โมงและกลุ่มเป้ามายมีการใช้ชีวิตร่วมกนัภายในงานจาํนวนมากกว่า 5,000 คน จึงเป็นตวัแทน
ของประชากรในกลุ่มเป้าหมายไดดี้  เน่ืองจากเทศกาลดนตรีในประเทศไทยจะมีความลากหลายทั้ง
ในสถานท่ีจดังาน และแนวดนตรี โดยพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมเทศกาลดนตรี ดงันั้นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะศึกษาจะมีจาํนวนทั้งหมด  400 คน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามกบัผูเ้ขา้ร่วม
เทศกาลดนตรีบริเวณภายในงานเทศกาลดนตรี ร่วมกบัการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ โดยการนาํ
แบบสอบถามท่ีจดัทาํจาก https://docs.google.com และนาํลิงคแ์บบสอบถามส่งทาง E-mail ของผู ้
เคยเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี และฝากลิงคใ์นเพจงานเทศกาลดนตรีท่ีจดัข้ึนในประเทศ รวมถึงส่ง
ในขอ้ความส่วนตวัใหศิ้ลปินแชร์ใหก้บัผูเ้คยร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย 

 

3.4 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีสามารถแจกแจงตามสมุติฐานได ้ดงัน้ี  
สมมติฐานที่ 1  รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กับการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียว 
  งานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
  ตวัแปรอิสระ    รูปแบบการดาํเนินชีวิต 
  ตวัแปรตาม       การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของ 
              นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
สมมติฐานที ่2   รูปแบบการดาํเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการ 
  ตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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  ตวัแปรอิสระ    รูปแบบการดาํเนินชีวิต 
  ตวัแปรตาม        พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
สมมติฐานที ่3  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการ 
  ตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย   

ตวัแปรอิสระ     การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
 ตวัแปรตาม        พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 

สมมติฐานที ่4  พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียว
  ชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ 
  ตวัแปรอิสระ     พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรี 
  ตวัแปรตาม       การใชป้ระโยชน์ 

3.5 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้ 
  ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในงานเทศกาลดนตรี 
  ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวของงานเทศกาล
ดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
  ส่วนที ่4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี   

ส่วนที่ 5 ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

3.6 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมอื 
 

เพื่อให้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือผูว้ิจ ัยได้
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนการ
นาํไปเก็บขอ้มูลจริงดงัน้ี 

1) การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือใน 
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การวจิยัท่ีไดเ้รียบเรียงแลว้ส่งให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาของวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบ เพื่อแกไ้ข
และปรับปรุงโครงสร้างแบบสอบถาม (Construct Validity) ทั้งทางดา้นความเหมาะสมของเน้ือหา 
(Content Validity) คาํถาม (Questions) และทางดา้นภาษาท่ีใช ้(Wording) เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ี
ถูกตอ้งชดัเจน รวมถึงครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการวจิยัไดม้ากท่ีสุด 

2) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 
ไปดาํเนินการทดสอบก่อนการเก็บขอ้มูล (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
คาํตอบท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามถึงความเขา้ใจในแบบสอบถามและภาษาท่ีใช ้รวมถึงนาํผล
การทดสอบไปคาํนวณหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha 
Coeffcient of Cronbach) (วเิชียร เกตุสิงห์, 2543)  

 หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน แลว้ ผูว้จิยัไดน้าํผลท่ี
ไดไ้ปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ผลการทดสอบอยูใ่นเกณฑท่ี์เช่ือถือไดดี้ ดงัน้ี 

คาํถามเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต    = .853 
คาํถามเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร     = .809 
คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว    = .868 
คาํถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์     = .832 

3.7 เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตั้งเกณฑ์การคะแนนการวดัค่าตวัแปรต่างๆ โดยใชง้านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทาง โดยมีการปรับมีความเหมาะสมกบัเน้ือหางานวิจยัน้ี และใช้มาตรวดัตวัแปรต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
คะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน คะแนนตํ่าสุด คือ 1 และจาํนวนชั้นคะแนนท่ีต้องการ คือ 4 ชั้น 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด =5-1 =4) ดงันั้น จึงแบ่งระดบัได ้5 ระดบัดงัน้ี  
   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด   =     5 - 1      =      0.8 
    จาํนวนชั้น             5  
   กาํหนดช่วงการแปลความหมายค่าเฉล่ียคะแนน = 0.8 

3.7.1 รูปแบบการด าเนินชีวติ  
 เร่ืองการทาํกิจกรรม (Activity) ใชม้าตรวดัความถ่ีแบบ  Rating Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
   ทาํประจาํ   5 คะแนน 
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   ทาํค่อนขา้งบ่อย   4 คะแนน 
   ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง   3 คะแนน 
   ทาํนานๆคร้ัง   2 คะแนน 
   ไม่ทาํเลย   1  คะแนน 
 การแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนอธิบายได ้ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80 ทาํกิจกรรมนั้นนอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60 ทาํกิจกรรมนั้นนอ้ย  
   ค่าเฉล่ีย   2.61 – 3.40 ทาํกิจกรรมนั้นปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย   3.41 – 4.20 ทาํกิจกรรมนั้นมาก 
   ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00 ทาํกิจกรรมนั้นมากท่ีสุด 
 เร่ืองความสนใจ (Interest) ใชม้าตรวดัความถ่ีแบบ  Rating Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
   เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 คะแนน 
   เห็นดว้ย    4 คะแนน 
   เฉยๆ    3 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1  คะแนน 
 การแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนอธิบายได ้ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80 สนใจเร่ืองนั้นนอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60 สนใจเร่ืองนั้นนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย   2.61 – 3.40 สนใจเร่ืองนั้นปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย   3.41 – 4.20 สนใจเร่ืองนั้นมาก 
   ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00 สนใจเร่ืองนั้นมากท่ีสุด 
 เร่ืองความคิดเห็น (Opinion) ใชม้าตรวดัความถ่ีแบบ  Rating Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
   เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 คะแนน 
   เห็นดว้ย    4 คะแนน 
   เฉยๆ    3 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย   2 คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1  คะแนน 
 การแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนอธิบายได ้ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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   ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60 เห็นดว้ยนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย   2.61 – 3.40 เห็นดว้ยปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย   3.41 – 4.20 เห็นดว้ยมาก 
   ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.7.2 การเปิดรับข่าวสาร  
 ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับส่ือเก่าและส่ือใหม่  ใชม้าตรวดัความถ่ี Rating Scale 5 ระดบั
   ใชทุ้กวนั   5 คะแนน 
   5 – 6 วนั/ สัปดาห์  4 คะแนน 
   3 – 4 วนั/ สัปดาห์  3 คะแนน 
   1 – 2 วนั/ สัปดาห์  2 คะแนน 
   ไม่ไดใ้ชเ้ลย   1 คะแนน 
 ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี  ใชม้าตรวดัความถ่ี Rating Scale 5 ระดบั 
   มากท่ีสุด   5 คะแนน 
   มาก    4 คะแนน 
   ปานกลาง    3 คะแนน 
   นอ้ย    2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 
 การแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนอธิบายได ้ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80 มีระดบัการเปิดรับข่าวสารนอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60 มีระดบัการเปิดรับข่าวสารนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย   2.61 – 3.40 มีระดบัการเปิดรับข่าวสารปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย   3.41 – 4.20 มีระดบัการเปิดรับข่าวสารมาก 
   ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00 มีระดบัการเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด 

3.7.3 พฤติกรรมการท่องเทีย่ว ใช้มาตรวดัความถี่แบบ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่ 
   มากท่ีสุด   5 คะแนน 
   มาก    4 คะแนน 
   ปานกลาง   3 คะแนน 
   นอ้ย    2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 
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 การแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนอธิบายได ้ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80 มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60 มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย   2.61 – 3.40 มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย   3.41 – 4.20 มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมาก 
   ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00 มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

3.7.4  การใช้ประโยชน์ 
จากการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี ใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

  การใชป้ระโยชน์ มากท่ีสุด  5 คะแนน 
  การใชป้ระโยชน์ มาก  4 คะแนน 
  การใชป้ระโยชน์ ปานกลาง 3 คะแนน 
  การใชป้ระโยชน์ นอ้ย  2 คะแนน 
  การใชป้ระโยชน์ นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
 การแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนอธิบายได ้ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80 การใชป้ระโยชน์นอ้ยมาก 
   ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60 การใชป้ระโยชน์นอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย   2.61 – 3.40 การใชป้ระโยชน์ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย   3.41 – 4.20 การใชป้ระโยชน์มาก 
   ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00 การใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด  
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3.8 วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยเชิงสํารวจสํารวจ (Survey Research)น้ีผูว้ิจ ัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี และแจกออนไลน์ท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ยตวัเองจาํนวน 400 ชุด โดยแบบสอบถามไดมี้การช้ีแจง้ถึงวตัถุประสงค์และ
วิธีการตอบแบบสอบถาม และคดักรองผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูต้อบต้องเคยท่องเท่ียวในงาน
เทศกาลดนตรี และเก็บแบบสอบถามคืนทนัทีหลงัจากกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามเสร็จ เพื่อทาํการ
รวบรวมประมวลผลขอ้มูลต่อไป โดยทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 2559 

 

3.9   เกณฑ์ระดับความสัมพนัธ์ของตัวแปร 
 

 เกณฑท่ี์ใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคร้ังน้ี (Bartz, 1999) 
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.00 – 0.20 หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ่ามาก 
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.21 – 0.40 หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์ตํ่า 
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.41 – 0.60 หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง 
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.61 – 0.80 หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์มาก 
เม่ือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.81 – 1.00 หมายถึง มีระดบัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 
 

3.10  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
 เม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของขอ้มูล
เรียบร้อยแล้ว จึงทาํการกาํหนดรหัส (Colding) และนาํมาประมวลผลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows)  เพื่อคาํนวณ
ค่าสถิติต่างๆท่ีใชใ้นงานวจิยั จากนั้นจึงทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลจากค่าสถิติต่างๆดงัน้ี  

3.10.1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) ใชใ้นการบรรยายขอ้มูล  
ดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: SD) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การเปิดรับส่ือ 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี และการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

3.10.2 การวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบ (Factor Analysis) ใชเ้พื่อลดจาํนวนตวัแปร (Data  
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Reduction) รูปแบบการดาํเนินชีวิต ดว้ยการจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั โดยการ
สกดัปัจจยัใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั (Principal Component) ท่ีค่า Eigenvalue มากกวา่ 1 และหมุน
แกนปัจจยัแบบ Vrimax ตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

3.10.2.1 การวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบขั้นท่ี 1 ใชห้าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ชุดกิจกรรม ตวัแปรชุดความสนใจ ตวัแปรชุดความคิดเห็น เพื่อจดักลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ 
และกลุ่มความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี 

3.10.2.2 การวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบขั้นท่ี 2  ใชห้าความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
กิจกรรม กลุ่มความสนใจ กลุ่มความคิดเห็น เพื่อจดัเป็นกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี 

3.10.3 การวเิคราห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferentil Statistics) เป็นการวเิคราห์ในการทดสอบ 
สมมุติฐานท่ีตั้ งเอาไว ้โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซ่ึง
สมมุติฐานทั้ง 3 ขอ้ จะใชค้่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson’ s Correlation 
Coefficient )  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 



 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิจัยเ ร่ือง  “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรคก์บัการใช้ประโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี”  เป็นการวิจยั
เชิงสํารวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคย
เขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีในประเทศไทย จ านวน 400 คน โดยผูว้ิจยัได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 10 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ตวัแปรดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเพื่อจดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิต (AIO) 
ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ตวัแปรการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี 
ตอนท่ี 5  ผลการวเิคราะห์ตวัแปรพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี 
ตอนท่ี 6  ผลการวเิคราะห์ตวัแปรการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี 
ตอนท่ี 7  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวติมีกบัการเปิดรับ 
  ข่าวสารเทศกาลดนตรี 
ตอนท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัพฤติกรรม 

   การตดัสินใจท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี 
ตอนท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีกบั 

   พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี 
ตอนท่ี 10 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียว 

   เทศกาลดนตรีกบัการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจาํนวน 400 คน โดยแบ่งขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเป็น 5 

ส่วน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ซ่ึงผลการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
เพศ  
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คือ ร้อยละ 64.0  และเพศชาย ร้อยละ 36.0  

(ดงัตารางท่ี 4.1) 
 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 144 36.0 
หญิง 256 64.0 
รวม 400 100 

 

อายุ 
 ผูว้ิจยัแบ่งช่วงอายุของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 5 ช่วงอายุ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี มี
จาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 30 – 39  ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มอาย ุ
22.5 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.0 กลุ่มอาย ุตํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.3 และกลุ่มอาย ุ50 – 59 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 3.8 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 20 ปี 29 7.3 
20 – 29 ปี 210 52.5 
30 – 39 ปี 90 22.5 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
40 – 49 ปี 56 14.0 
50 – 59 ปี 15 3.8 

รวม 400 100 
 
ระดับการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 67.0
รองลงมาการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 16.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 9.0 ระดบั
อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 3.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตํ่ากว่า ร้อยละ 2.5 ระดบัปริญญาเอกหรือ
สูงกวา่ ร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.3) 

 
ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้และตํ่ากวา่ 10 2.5 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 36 9.0 
อนุปริญญา/ปวส. 15 3.8 
ปริญญาตรี   270 67.0 
ปริญญาโท  67 16.8 

ปริญญาเอกหรือสูงกวา่ 2 0.5 
รวม 400 100 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 32.5 
รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายได ้ 20,001 - 30,000  บาท ร้อยละ 22.0 กลุ่มท่ีมีรายได ้น้อยกวา่ 10,000  
บาท ร้อยละ 17.5 กลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 - 40,000  บาท ร้อยละ 12.3 กลุ่มท่ีมีรายได ้50,001 บาท ข้ึนไป 
ร้อยละ 11.3 กลุ่มท่ีมีรายได ้กลุ่มท่ีมีรายได ้40,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 4.5ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 70 17.5 
10,000 - 20,000 บาท 130 32.5 
20,001 - 30,000 บาท 88 22.0 
30,001 - 40,000 บาท 49 12.3 
40,001 - 50,000 บาท 18 4.5 
50,001 บาท ข้ึนไป 45 11.3 

รวม 400 100 
 
อาชีพ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 34.0 รองลงมา 

นกัเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 20.8  ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.8  ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 
15.5 รับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 6.3 อ่ืนๆได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน แม่บ้าน นักดนตรี หมอดู 
Graphic และFreelance  ร้อยละ 4.3 สุดทา้ยกลุ่มตวัอย่างว่างงาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 3.5 ตามลาํดบั  
(ดงัตารางท่ี 4.5) 

 
ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 83 20.8 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 63 15.8 
พนกังานบริษทัเอกชน 136 34.0 

ธุรกิจส่วนตวั 62 15.5 
วา่งงาน/เกษียณอายุ 14 3.5 

รับจา้งทัว่ไป 25 6.3 
อ่ืนๆ 17 4.3 
รวม 400 100 



71 

ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านกจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  

 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านกิจกรรม (Activities) 
 ผลการวิเคราะห์ดา้นกิจกรรมพบวา่กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างทาํเป็นประจ า ไดแ้ก่ รับประทาทน
อาหารนอกบา้นในร้านบรรยากาศดีๆ (ค่าเฉล่ีย 3.76)  รองลงมา ติดตามข่าวสารการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
3.58 ) ท่องเท่ียวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศในวนัหยุด(ค่าเฉล่ีย 3.57) ร่วมงานสังสรรคแ์ละงานร่ืนเริง
ตามเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.51 ) ชมคอนเสิร์ตหรือละครเวทีท่ีสนใจ (ค่าเฉล่ีย  3.48)  

ส่วนกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างทาํ บ้างบางคร้ัง คือ ทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 
3.19 ) ทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรกเม่ือวา่งจากงานประจาํ (ค่าเฉล่ีย 2.90 )  ทาํงานล่วงเวลา
ช่วงเยน็หรือวนัหยดุ (OT) เป็นประจาํ (ค่าเฉล่ีย 2.66 ) เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์รการกุศล (ค่าเฉล่ีย 
2.62 ) (ดงัตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความหมายการท ากจิกรรม 
 

กจิกรรม ค่าเฉลีย่ S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็หรือวนัหยดุ (OT) เป็นประจาํ 2.66 1.377 ปานกลาง 
2. ทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย 3.19 0.949 ปานกลาง 
3. ทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรกเม่ือวา่งจาก
งานประจาํ 

2.90 1.179 ปานกลาง 

4. ร่วมงานสังสรรคแ์ละงานร่ืนเริงตามเทศกาลต่างๆ 3.51 0.931 มาก 
5. ชมคอนเสิร์ตหรือละครเวทีท่ีสนใจ 3.48 1.050 มาก 
6. ท่องเท่ียวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศในวนัหยดุ 3.57 1.021 มาก 
7. รับประทาทนอาหารนอกบา้นในร้านบรรยากาศดีๆ 3.76 0.936 มาก 
8. เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์รการกุศล 2.62 1.083 ปานกลาง 
9. ติดตามข่าวสารการท่องเท่ียว 3.58 1.044 มาก 
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ผลการวเิคราะห์ตัวแปลด้านความสนใจ (Interests) 
 ผลการวิเคราะห์ดา้นความสนใจพบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจ มากท่ีสุด คือ ใน
ด้านต่างๆได้แก่ ให้ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.64 ) การท่องเท่ียวเทศกาล
ดนตรีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ(ค่าเฉล่ีย 4.25)  

ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจมาก คืออยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ต่ืนเตน้ ทา้
ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.13) สนใจการท่องเท่ียวตามรีวิวท่ีพบเห็น (ค่าเฉล่ีย 4.09 ) สนใจชมนิทรรศการศิลปะ
และวฒันธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.04) การเดินทางรอบโลกเป็นหน่ึงในความใฝ่ฝันของฉัน(ค่าเฉล่ีย 3.97)  
สนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย  3.94) สนใจการช่วยเหลืองานในชุมชน 
อาสาสมคัร หรือองคก์รการกุศล (ค่าเฉล่ีย 3.92)  

ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจปานกลาง ชอบการปาร์ต้ี สังสรรคก์บัคนหมู่มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.77)  (ดงัตารางท่ี 4.7) 

 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความสนใจ 
 

ความสนใจ ค่าเฉลีย่ S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 4.64 0.585 มากท่ีสุด 
2. สนใจการช่วยเหลืองานในชุมชน อาสาสมคัร หรือองคก์ร
การกุศล 

3.92 0.724 มาก 

3. การเดินทางรอบโลกเป็นหน่ึงในความใฝ่ฝันของฉนั 3.97 1.032 มาก 
4. สนใจการท่องเท่ียวตามรีวิวท่ีพบเห็น 4.09 0.817 มาก 
5. สนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ 3.94 0.80 มาก 
6. การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 4.25 0.71 มากท่ีสุด 
7. ชอบการปาร์ต้ี สังสรรคก์บัคนหมู่มาก 3.77 0.94 ปานกลาง 
8. อยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ต่ืนเตน้ ทา้ทาย 4.13 0.746 มาก 
9. สนใจชมนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรม 4.04 0.787 มาก 
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ผลการวเิคราะห์ตัวแปลด้านความคิดเห็น (Opinions)   
ผลการวิเคราะห์ดา้นความคิดเห็นพบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยและให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุด คือ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั่วโลกได้ (ค่าเฉล่ีย 4.62 ) 
รองลงมา คือ ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นเร่ืองท่ีควรช่วยกันอนุรักษ์ (ค่าเฉล่ีย 4.50 ) ถัดมา คือ การได้
ท่องเท่ียวทาํให้มีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์(ค่าเฉล่ีย 4.42 ) การได้มีส่วนร่วมในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวท่ีไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสิน
ท่องเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 4.31)  การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีช่วยสร้างรายไดใ้ห้คนทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.24)  

ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมาก คือ มีความสุขและพอใจกบัชีวิตท่ีเป็นอยู่ทุกวนัน้ี 
(ค่าเฉล่ีย  4.19) การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ืองเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.74)  คนไทยควรเท่ียว
เมืองไทยใหท้ัว่เสียก่อนท่ีจะคิดไปเท่ียวเมืองนอก (ค่าเฉล่ีย 3.67 ) (ดงัตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความคิดเห็น 
 

ความสนใจ ค่าเฉลีย่ S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. มีความสุขและพอใจกบัชีวติท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี 4.19 0.735 มาก 
2. การไดมี้ส่วนร่วมในแหล่งท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวท่ีได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

4.32 0.599 มากท่ีสุด 

3. การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีช่วยสร้างรายไดใ้หค้นทอ้งถ่ิน 4.24 0.682 มากท่ีสุด 
4. การไดท้่องเท่ียวทาํใหฉ้นัมีมุมมองใหม่ๆและมีความคิด
สร้างสรรค ์

4.42 0.603 มากท่ีสุด 

5. การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ืองเสียหาย 3.74 0.866 มาก 
6. ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสินท่องเท่ียว 4.31 0.689 มากท่ีสุด 
7. คนไทยควรเท่ียวเมืองไทยใหท้ัว่เสียก่อนท่ีจะคิดไปเท่ียวเมือง
นอก 

3.67 1.084 มาก 

8. ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นเร่ืองท่ีควรช่วยกนัอนุรักษ ์ 4.50 0.605 มากท่ีสุด 
9. สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ทัว่โลกได ้

4.62 0.571 มากท่ีสุด 
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ตอนที่ 3 ผลการจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติ (AIO) 
จากผลการวิเคราะห์ตวัแปรดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เม่ือนาํมาวิเคราะห์

ปัจจยัเพื่อลดจาํนวนตวัแปร โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก การสกัดปัจจยัมุมฉาก (Varimax) แล้ว 
สามารถวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและจดักลุ่มกิจกรรมได ้7 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรักเมืองไทย 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่  
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มพอใจในตนเอง 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มความคิดสมยัใหม่ 

 
 กลุ่มที ่1 กลุ่ม นักกจิกรรมบันเทงิ 
 กลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ี เป็นกลุ่มท่ีไม่ชอบอยูเ่ฉยชอบออกเดินทางทาํกิจกรรมกบัคนหมู่มาก
สนใจในความบนัเทิง เปิดรับส่ือบนัเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาลและการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ  
ท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย รวมทั้งการสังสรรคก์บัคนหมู่มาก (ดงัตารางท่ี 4.9) 
 
ตารางที ่4.9 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบนักกจิกรรมบันเทงิ 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่1 Factor Loading 
ร่วมงานสังสรรคแ์ละงานร่ืนเริงตามเทศกาลต่างๆ 0.656 
ชมคอนเสิร์ตหรือละครเวทีท่ีสนใจ 0.630 
การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 0.682 
ชอบการปาร์ต้ี สังสรรคก์บัคนหมู่มาก 0.740 
อยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ต่ืนเตน้ ทา้ทาย 0.558 
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กลุ่มที ่2 กลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์นิยม 
 กลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ี ท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเพราะช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัคนทอ้งถ่ิน และ
การท่องเท่ียวทาํใหมี้มุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค ์โดยส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสิน
ท่องเท่ียว   และยงัชอบท่องเท่ียวในประเทศ เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย (ดงัตารางท่ี 4.10) 
 
ตารางที ่4.10  ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์นิยม 
 

ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่2 Factor Loading 
การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีช่วยสร้างรายไดใ้หค้นทอ้งถ่ิน 0.444 
การไดท้่องเท่ียวทาํใหฉ้นัมีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค ์ 0.456 
ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสินท่องเท่ียว 0.495 
คนไทยควรเท่ียวเมืองไทยให้ทัว่เสียก่อนท่ีจะคิดไปเท่ียวเมืองนอก 0.451 
ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นเร่ืองท่ีควรช่วยกนัอนุรักษ ์ 0.793 
สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกได ้ 0.790 
 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
 กลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ีมีความสนใจการท่องเท่ียวตามรีววิท่ีพบเห็นตามการรีววิในส่ือออนไลน์ 
ใหค้วามสนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ และยงัมีความฝันในวา่อยากเดินทางการ
ท่องเท่ียวรอบโลก (ดงัตารางท่ี 4.11 ) 
 
ตารางที ่4.11  ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่3  Factor Loading 
การเดินทางรอบโลกเป็นหน่ึงในความใฝ่ฝันของฉนั 0.791 
ฉนัสนใจการท่องเท่ียวตามรีววิท่ีพบเห็น 0.780 
ฉนัสนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ 0.541 
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กลุ่มที ่4 กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่  
 กลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ีช่ืนชอบทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีมีความต่ืนเตน้ทา้ทายกบัการท่องเท่ียวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงวนัหยุดพกัผ่อนเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ กลุ่มตวัอย่างยงัช่ืน
ชอบการรับประทานอาหารนอกบา้นโดยเลือกจากร้านท่ีมีบรรยากาศดีๆ  และคอยติดตามข่าวสารการ
ท่องเท่ียวเป็นประจาํ (ดงัตาราง 4.12 ) 
 
ตารางที ่4.12  ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบแสวงหาส่ิงใหม่  
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่4 Factor Loading 
ทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย 0.444 
ท่องเท่ียวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศในวนัหยดุ 0.747 
รับประทานอาหารนอกบา้นในร้านบรรยากาศดีๆ 0.634 
ติดตามข่าวสารการท่องเท่ียว 0.490 

 
กลุ่มที ่5 กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 กลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ี  จะขยนัทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็หรือวนัหยุด (OT) เป็นประจาํ และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรก ทั้งยงัเป็นอาสาสมคัร
ช่วยงานองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมและยงัมีความสนใจชมนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรม
เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตวัเองในการสร้างสรรคข์องตวัเอง (ดงัตารางท่ี 4.13) 
 
ตารางที ่4.13  ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบกลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่5 Factor Loading 
ทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็หรือวนัหยดุ (OT) เป็นประจาํ 0.465 
ทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรกเม่ือวา่งจากงานประจาํ 0.577 
เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์รการกุศล 0.585 
สนใจการช่วยเหลืองานในชุมชน อาสาสมคัร หรือองคก์รการกุศล 0.625 
สนใจชมนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรม 0.611 
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 กลุ่มที ่6 กลุ่มพอใจในตนเอง 
 กลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ี ใหค้วามสาํคญักบัตนเองและความรักความอบอุ่นในครอบครัว เนน้
การทาํกิจกรรมกบัครอบครัว และมองวา่ไดมี้ส่วนร่วมในการท่องเท่ียวสร้างประสบการณ์และสามารถ
กระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีใหก้บัตนเองและครอบครัวหรือสมาชิกในกลุ่มได ้(ดงัตารางท่ี 4.14 ) 
 
ตารางที ่4.14 ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบพอใจในตนเอง 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่6  Factor Loading 
ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 0.508 
มีความสุขและพอใจกบัชีวติท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี 0.800 
การไดมี้ส่วนร่วมในแหล่งท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวท่ีไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ 0.467 

 
กลุ่มที ่7 กลุ่มความคิดสมัยใหม่ 

 กลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ีมองวา่การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ืองเสียหาย เป็นเร่ืองปกติ
ข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีเลียนแบบวา่เป็นเร่ืองอะไรสามารถแยกแยะไดอ้ยา่งไรวา่นัน่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง หรือไม่
ถูกตอ้ง (ดงัตารางท่ี 4.15) 
 
ตารางที ่4.15  ค่าวเิคราะห์ปัจจัยของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบความคิดสมัยใหม่ 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติแบบที ่7  Factor Loading 
การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ืองเสียหาย 0.713 
 

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรการเปิดรับข่าวสาร 
ผูว้ิจยัได้กาํหนดตวัแปรการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี โดยการแบ่งคาํถาม

ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ ในรอบ 1 สัปดาห์ (2) การเปิดรับ
ข่าวสารการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี จากส่ือ  (3) ความตอ้งการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเทศการ
ดนตรีจากส่ือ 
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ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ ในรอบ 1 สัปดาห์ 
 ความบ่อยคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ ในรอบ 1 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่ คือ Facebook  มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.71 รองลงมา 
โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล เช่นGoogle, Yahoo, Bing  4.53 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype 4.37 
Youtube อีเมล ์เช่น Hotmail, Gmail 3.90 Instagram 3.59 Twitter 2.35   
 ถัดมาส่ือเก่าได้แก่ โทรทัศน์ 3.51 วิทยุ 2.75 หนังสือพิมพ์ 2.17 นิตยสาร 2.02 ตามลําดับ  
( ดงัตารางท่ี 4.16 และ 4.17 ) 
 
ตารางที ่4.16  จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของความบ่อยคร้ังของกลุ่มตัวอย่างในการเปิดรับข่าวสาร 
          จากส่ือเก่า ในรอบ 1 สัปดาห์ 
 

ส่ือดั้งเดิม
หรือส่ือเก่าที่
เปิดรับ 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) 

x̄  
(S.D.) 

แปล
ความหมาย 

ทุกวนั 
5-6 วนั/
สัปดาห์ 

3-4 วนั/
สัปดาห์ 

1-2 วนั/
สัปดาห์ 

ไม่ได้ทุก
สัปดาห์/
ไม่ได้ใช้
เลย 

โทรทศัน์ 167 
(41.8) 

41 
(10.3) 

72 
(18.0) 

68 
(17.0) 

52 
(13.0) 

3.51 
(1.487) 

มาก 

วทิย ุ 85 
(21.3) 

53 
(13.3) 

64 
(16.0) 

73 
(18.3) 

125 
(31.3) 

2.75 
(1.536) 

ปานกลาง 

นิตยสาร 10 
(2.5) 

22 
(5.5) 

82 
(20.5) 

139 
(34.8) 

147 
(36.8) 

2.02 
(1.010) 

นอ้ย 

หนงัสือพิมพ ์ 30 
(7.5) 

32 
(8.0) 

63 
(15.8) 

128 
(32.0) 

147 
(36.8) 

2.17 
(1.222) 

นอ้ย 

เฉล่ียรวม 
292 

(18.25) 
148 

(9.25) 
281 

(17.56) 
408 

(25.50) 
471 

(29.43) 
100 
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ตารางที ่4.17  จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของความบ่อยคร้ังของกลุ่มตัวอย่างในการเปิดรับข่าวสาร 
          จากส่ือใหม่ ในรอบ 1 สัปดาห์ 
 

ส่ือใหม่ทีเ่ปิดรับ 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) 

x̄  
(S.D.) 

แปล
ความหมาย 

ทุกวนั 
5-6 วนั/
สัปดาห์ 

3-4 วนั/
สัปดาห์ 

1-2 วนั/
สัปดาห์ 

ไม่ได้ทุก
สัปดาห์/

ไม่ได้ใช้เลย 
1.Facebook 338 

(84.5) 
32 

(8.0) 
14 

(3.5) 
9 

(2.3) 
7 

(1.8) 
4.71 

(.788) 
มากท่ีสุด 

2.Twitter 84 
(21.0) 

23 
(5.8) 

46 
(11.5) 

45 
(11.3) 

202 
(50.5) 

2.35 
(1.619) 

นอ้ย 

3.Instagram 181 
(45.3) 

56 
(14.0) 

50 
(12.5) 

44 
(11.0) 

69 
(17.3) 

3.59 
(1.552) 

มาก 

4.Youtube 217 
(54.3) 

77 
(19.3) 

64 
(16.0) 

34 
(8.5) 

8 
(2.0) 

4.15 
(1.096) 

มาก 

โปรแกรมสืบคน้
ขอ้มูล เช่น
Google, Yahoo, 
Bing 

279 
(69.8) 

76 
(19.0) 

29 
(7.3) 

9 
(2.3) 

7 
(1.8) 

4.53 
(.861) 

มากท่ีสุด 

อีเมล ์เช่น 
Hotmail, Gmail 

172 
(43.0) 

106 
(26.5) 

59 
(14.8) 

36 
(9.0) 

27 
(6.8) 

3.90 
(1.241) 

มาก 

โปรแกรมการ
สนทนา Line, 
Skype 

249 
(73.5) 

36 
(9.0) 

23 
(5.8) 

16 
(4.0) 

31 
(7.8) 

4.37 
(1.233) 

มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 
1520 

(54.27) 
406 

(14.5) 
285 

(11.9) 
193 

(6.79) 
149 

(12.54) 
100 
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การเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี จากส่ือต่างๆ 

 
 ความถ่ีของกลุ่มตวัอยา่งในการการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีจากส่ือ  ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับข่าวสารจากสังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ 3.35 อินเตอร์เน็ต thaiticketmajor.com 3.20 
บูทประชาสัมพนัธ์ / งาน Event 2.68 โปสเตอร์, แผ่นปลิว 2.67 คล่ืนวิทยุ cool 93 2.43 รายการ
NineEntertain 2.31 สุดทา้ย นิตยสาร A Day, happening 2.14 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.18 ) 
 
ตารางที ่4.18  จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีจากส่ือ 
 

ส่ือทีเ่ปิดรับ 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) x̄  

(S.D.) 

แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

รายการNineEntertain 20 
(5.0) 

49 
(12.3) 

102 
(25.5) 

94 
(23.4) 

135 
(33.8) 

2.31 
(1.199) 

นอ้ย 

คล่ืนวทิย ุcool 93 29 
(7.3) 

70 
(17.5) 

72 
(18.0) 

100 
(25.0) 

129 
(32.3) 

2.43 
(1.296) 

นอ้ย 

นิตยสาร A Day, 
happening  

14 
(3.5) 

44 
(11.0) 

86 
(21.5) 

98 
(24.5) 

158 
(39.5) 

2.14 
(1.161) 

นอ้ย 

หนงัสือพิมพห์นา้บนัเทิง  22 
(5.5) 

47 
(11.8) 

84 
(21.0) 

110 
(27.5) 

137 
(34.3) 

2.27 
(1.204) 

นอ้ย 

อินเตอร์เน็ต 
thaiticketmajor.com/ 

91 
(22.8) 

81 
(20.3) 

111 
(27.8) 

52 
(13.0) 

65 
(16.3) 

3.20 
(1.362) 

ปาน
กลาง 

โปสเตอร์, แผน่ปลิว 34 
(8.5) 

68 
(17.0) 

117 
(29.3) 

92 
(23.0) 

89 
(22.3) 

2.67 
(1.234) 

ปาน
กลาง 

สังคมออนไลน์ 
facebook, Twitter, 
instagram 

286 
(71.5) 

71 
(17.8) 

30 
(7.5) 

7 
(1.8) 

6 
(1.5) 

4.56 
(.827) 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
 

ส่ือทีเ่ปิดรับ 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) x̄  

(S.D.) 

แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

เพื่อน/ครอบครัว/ญาติ 76 
(19.0) 

120 
(30.0) 

115 
(28.8) 

47 
(11.8) 

42 
(10.5) 

3.35 
(1.215) 

มาก 

บูทประชาสัมพนัธ์ / งาน 
Event 

24 
(6.0) 

78 
(19.5) 

118 
(29.5) 

107 
(26.8) 

73 
(18.3) 

2.68 
(1.155) 

ปาน
กลาง 

เฉล่ียรวม 
596 

(16.55) 
628 

(17.44) 
835 

(23.19) 
707 

(19.63) 
862 

(23.94) 
100 

 
ความต้องการเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวเทศการดนตรีจากส่ือ 

 กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี จากส่ือต่างๆ โดย ใน
ตวัเลือกส่ือท่ีตอ้งการเปิดรับกลุ่มตวัอย่างสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนมากมีความต้องการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี จากส่ือสังคมออนไลน์ 
facebook, Twitter, instagram ร้อยละ 87.8 รองลงมา ส่ืออินเตอร์เน็ต /เวป็ไซต์ ร้อยละ 69.3 โทรทศัน์ ร้อย
ละ 47.8 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype ,Whats App ร้อยละ 38.5 วิทยุ ร้อยละ 24.8 เพื่อน/ครอบครัว 
ร้อยละ 24.3  โปสเตอร์, แผ่นปลิว ร้อยละ 18.3 E-mail  ร้อยละ 15.0 อ่ืนๆ เช่น บูทกิจกรรม/Event  ร้อยละ 
11.8  หนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 10.3  สุดทา้ย นิตยสาร ร้อยละ 8.8 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.19 )  

ตารางที ่4.19 จ านวนและร้อยละของความต้องการเปิดรับส่ือข่าวสารการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี 
 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
1. โทรทศัน์ 191 47.8 
2. วทิย ุ 99 24.8 
3. นิตยสาร 35 8.8 
4. หนงัสือพิมพ ์ 41 10.3 
5. โปสเตอร์, แผน่ปลิว 73 18.3 



82 

ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
6. อินเตอร์เน็ต /เวป็ไซต์ 277 69.3 
7. เพื่อน/ครอบครัว 97 24.3 
8. E-mail 60 15.0 
9. สังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram 351 87.8 
10. โปรแกรมการสนทนา Line, Skype ,Whats App 154 38.5 
11. อ่ืนๆ เช่น บูทกิจกรรม/Event 47 11.8 
 

ตอนที่ 5  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 
ผูว้ิจยัได้กาํหนดตวัแปรพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี โดยการแบ่งคาํถาม

ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี (2) พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในเทศกาลดนตรี (3) วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 

 
ปัจจัยประกอบการมีส่วนร่วมท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 
ความถ่ีของกลุ่มตวัอย่างด้านปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเขา้ร่วม มากท่ีสุด ไดแ้ก่ รายช่ือศิลปิน มีค่าเฉล่ีย (4.67)  
วนั/เวลา/สถานท่ี (4.47) การรักษาดูแลความปลอดภยั (4.38) แนวดนตรี (ประสบการณ์/เร่ืองราว) 
(4.31) การเดินทางคมนาคม (4.20)  
 ถดัมาประเด็นปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมระดบั มาก ไดแ้ก่  การเดินทางคมนาคม (4.20 ) 
ราคาบตัร (4.19) บุคคลท่ีไปดว้ย (4.15)  สิทธิพิเศษ/ส่วนลด (Promotion) (4.15)  สาธารณูปโภค/ส่ิง
อาํนวยความสะดวก (4.15) การประสัมพนัธ์  (4.04) เทศกาล/ฤดูกาล (3.88)  ฉาก/แสง/สี/เสียง (3.80)  
ช่องทางการซ้ือบตัร (3.74) . ธีมงาน (3.69) 

 สุดทา้ยประเด็นปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ บริษทั ทีมผูจ้ดังาน (3.31) 
(ดงัตารางท่ี 4.20) 
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ตารางที ่4.20  จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของปัจจัยประกอบการมีส่วนร่วมท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี 
 

ปัจจยั 

ระดบัความถ่ี 
 จาํนวน (ร้อยละ) x̄  

(S.D.) 
แปลความ 

หมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ราคาบตัร 172 
(43.0) 

151 
(37.8) 

66 
(16.5) 

5 
(1.3) 

6 
(1.5) 

4.19 
(.862) 

มาก 

2. ช่องทางการซ้ือ
บตัร 

72 
(18.0) 

191 
(47.8) 

108 
(27.0) 

21 
(5.3) 

8 
(2.0) 

3.74 
(.881) 

มาก 

3. การประสัมพนัธ์  131 
(32.8) 

169 
(42.3) 

89 
(22.3) 

7 
(1.8) 

4 
(1.0) 

4.04 
(.843) 

มาก 

4. สิทธิพิเศษ/ส่วนลด 
(Promotion) 

169 
(42.3) 

148 
(37.0) 

61 
(15.3) 

18 
(4.5) 

4 
(1.0) 

4.15 
(.908) 

มาก 

5. รายช่ือศิลปิน  290 
(72.5) 

91 
(22.8) 

17 
(4.3) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

4.67 
(.593) 

มาก
ท่ีสุด 

6. การเดินทาง
คมนาคม 

153 
(38.3) 

181 
(45.3) 

59 
(14.8) 

6 
(1.5) 

1 
(0.3) 

4.20 
(.758) 

มาก 

7. ธีมงาน 92 
(23.0) 

133 
(33.3) 

140 
(35.0) 

30 
(7.5) 

5 
(1.3) 

3.69 
(.949) 

มาก 

8. ฉาก/แสง/สี/เสียง 97 
(24.3) 

144 
(36.0) 

143 
(35.8) 

15 
(3.8) 

1 
(0.3) 

3.80 
(.858) 

มาก 

9. บุคคลท่ีไปดว้ย 171 
(42.8) 

149 
(37.3) 

60 
(15.0) 

10 
(2.5) 

10 
(2.5) 

4.15 
(.939) 

มาก 

10. วนั/เวลา /สถานท่ี
จดังาน 

223 
(55.8) 

145 
(36.3) 

29 
(7.3) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

4.47 
(.675) 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

ปัจจัย 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) x̄  

(S.D.) 
แปลความ 
หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

11. บริษทั ทีมผูจ้ดั
งาน 

52 
(13.0) 

 

117 
(29.3) 

156 
(39.0) 

52 
(13.0) 

23 
(5.8) 

3.31 
(1.04) 

ปาน
กลาง 

12. เทศกาล/ฤดูกาล 114 
(28.5) 

164 
(41.0) 

91 
(22.8) 

22 
(5.5) 

9 
(2.3) 

3.88 
(.961) 

มาก 

13. แนวดนตรี 
(ประสบการณ์/
เร่ืองราว) 

193 
(48.3) 

148 
(37.0) 

49 
(12.3) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

4.31 
(.790) 

มาก
ท่ีสุด 

14. สาธารณูปโภค/
ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก 

148 
(37.0) 

180 
(45.0) 

59 
(14.8) 

12 
(3.0) 

1 
(0.3) 

4.15 
(.798) 

มาก 

15. การรักษาดูแล
ความปลอดภยั 

210 
(52.5) 

139 
(34.8) 

44 
(11.0) 

6 
(1.5) 

1 
(0.3) 

4.38 
(.759) 

มาก
ท่ีสุด 

 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรี 
ความถ่ีของกลุ่มตวัอยา่งดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรีผลการศึกษาพบวา่ 

พฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่มีมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรีระดบั มาก ไดแ้ก่ ร่วมสร้างทะเลดาว (จากแสง
แฟรชมือถือ) 3.58ร่วมทาํกิจกรรมเก็บขยะภายในงาน3.50 ร่วมแต่งกายตามธีมของงาน/ แฟนซี 3.48 
ร่วมโวลตก์ารประกวดและกิจกรรมภายในงาน (เพื่อลุน้รางวลั) 3.22 ร่วมกิจกรรมworkshop ประดิษฐ์
ส่ิงของ 3.15  

ถดัมา พฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่มีมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรีระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ ร่วมทาํเวฟ 
(คล่ืนมนุษย)์ 3.34  ร้องเตน้เลียนแบบบุคคลท่ีฉนัช่ืนชอบ 3.32 ร่วมสร้างสรรคเ์มนูอาหารใหม่ๆ 3.12 
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ร่วมกนักางเตน้นอนภายในงาน 3.09 ร่วมทาํ Tattoo paint 3.07 ร่วมปล่อยโคมลอย/ ชมพลุไฟ3.04  
(ดงัตารางท่ี 4.21) 

 
ตารางที ่4.21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรี 
 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) x̄  

(S.D.) 

แปล
ความ 
หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ร่วมแต่งกายตามธีมของ
งาน/ แฟนซี 

63 
(15.8) 

132 
(33.0) 

154 
(38.5) 

36 
(9.0) 

15 
(3.8) 

3.48 
(.986) 

มาก 

2. ร่วมทาํ Tattoo paint 45 
(11.3) 

104 
(26.0) 

133 
(33.3) 

70 
(17.5) 

48 
(12.0) 

3.07 
(1.168) 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมทาํเวฟ (คล่ืนมนุษย)์ 59 
(14.8) 

118 
(29.5) 

144 
(36.0) 

59 
(14.8) 

20 
(5.0) 

3.34 
(1.057) 

ปาน
กลาง 

4. ร่วมสร้างทะเลดาว (จาก
แสงแฟรชมือถือ) 

89 
(22.3) 

127 
(31.8) 

125 
(31.3) 

43 
(10.8) 

16 
(4.0) 

3.58 
(1.071) 

มาก 

5. ร่วมสร้างสรรค์
เมนูอาหารใหม่ๆ 

48 
(12.0) 

100 
(25.0) 

145 
(36.3) 

66 
(16.5) 

41 
(10.3) 

3.12 
(1.137) 

ปาน
กลาง 

6. ร่วมกนักางเตน้นอน
ภายในงาน 

54 
(13.5) 

102 
(25.5) 

127 
(31.8) 

60 
(15.0) 

57 
(14.3) 

3.09 
(1.229) 

ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) 

x̄  

(S.D.) 

แปล
ความ 
หมาย มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
7. ร้องเตน้เลียนแบบบุคคล
ท่ีฉนัช่ืนชอบ 

68 
(17.0) 

112 
(28.0) 

132 
(33.0) 

57 
(14.3) 

31 
(7.8) 

3.32 
(1.145) 

ปาน
กลาง 

8. ร่วมปล่อยโคมลอย/ ชม
พลุไฟ 

52 
(13.0) 

97 
(24.3) 

132 
(33.0) 

55 
(13.8) 

64 
(16.0) 

3.04 
(1.242) 

ปาน
กลาง 

9. ร่วมทาํกิจกรรมเก็บขยะ
ภายในงาน 

81 
(20.3) 

136 
(34.0) 

112 
(28.0) 

43 
(10.8) 

28 
(7.0) 

3.50 
(1.137) 

มาก 

10. ร่วมกิจกรรมworkshop 
ประดิษฐส่ิ์งของ 

51 
(12.8) 

117 
(29.3) 

118 
(29.5) 

68 
(17.0) 

46 
(11.5) 

3.15 
(1.189) 

มาก 

11. ร่วมโหวตการประกวด
และกิจกรรมภายในงาน 
(เพื่อลุน้รางวลั) 

63 
(15.8) 

104 
(26.0) 

135 
(33.8) 

54 
(13.5) 

44 
(11.0) 

3.22 
(1.192) 

มาก 

 

 ความบ่อยคร้ังในการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี โดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี 
 ในระยะเวลาเฉล่ีย 1 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 1-2 คร้ัง  
ร้อยละ 59.3 รองลงมา 3-4 คร้ัง ร้อยละ 25.0 มากกวา่ 6 คร้ัง ร้อยละ 9.3 และ 5-6 คร้ัง ร้อยละ 6.5 
ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่4.22  จ านวนและร้อยละของความบ่อยคร้ังในการท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี โดยเฉลีย่ใน 
          ระยะเวลา 1 ปี 
 

ความบ่อยคร้ัง/1ปี จ านวน ร้อยละ 
1-2 คร้ัง 237 59.3 
3-4 คร้ัง 100 25.0 
5-6 คร้ัง 26 6.5 

มากกวา่ 6 คร้ัง 37 9.3 
 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางท่องเทีย่วงานเทศกาลดนตรี *ใน 1 งาน ต่อคร้ัง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 3,000 – 5,000 บาท มี
จาํนวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 52.5  รองลงมา ตํ่ากวา่ 3,000 บาท ร้อยละ 26.8  ค่าใชจ่้าย 5,001 – 8,000 
บาท ร้อยละ 11.5 ค่าใชจ่้าย 8,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 5.0 และค่าใชจ่้ายมากกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 
3.5 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.23) 
 
ตารางที ่4.23  จ านวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางท่องเทีย่วงานเทศกาลดนตรี 
 

ค่าใช้จ่าย จ านวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 3,000 บาท 107 26.8 

3,000 – 5,000 บาท 210 52.5 

5,001 – 8,000 บาท 46 11.5 

8,001 – 10,000 บาท 20 5.0 

มากกวา่ 10,000 บาท 14 3.5 
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พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทางท่องเทีย่วงานเทศกาลดนตรี  
 กลุ่มตวัอยา่งเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีโดย รถยนตส่์วนตวั มากท่ีสุด คือ คิดเป็นร้อย
ละ 62.8 รองลงมา  รถโดยสารสาธารณะ (รถไฟ/รถทวัร์/รถตู)้ ร้อยละ 19.8  รถยนต ์ญาติ/เพื่อน ร้อยละ 
15.5  และ รถรับจา้งเหมา ร้อยละ 1.8 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.24) 
 
ตารางที ่4.24  จ านวนและร้อยละของพาหนะทีใ่ช้ในการเดินทางท่องเทีย่วงานเทศกาลดนตรี 
 

พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
รถยนตส่์วนตวั 251 62.8 

รถยนต ์ญาติ/เพื่อน 62 15.5 
รถรับจา้งเหมา 7 1.8 

รถโดยสารสาธารณะ  
(รถไฟ/รถทวัร์/รถตู)้ 

79 19.8 

 
บุคคลทีร่่วมในการเดินทางท่องเทีย่วงานเทศกาลดนตรี 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีกบัเพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

79.5 รองลงมา สามี/ภรรยา (แฟน) ร้อยละ 40.0 ครอบครัว /ญาติ ร้อยละ 25.8 คนเดียว ร้อยละ 15.3 คน
แปลกหนา้ ร้อยละ 5.8 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.25) 
 
ตารางที ่4.25 จ านวนและร้อยละของบุคคลที่ร่วมในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี 
 

บุคคลทีร่่วมในการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 61 15.3 
เพื่อน 318 79.5 

ครอบครัว /ญาติ 103 25.8 
สามี/ภรรยา (แฟน) 160 40.0 

คนแปลกหนา้ 23 5.8 
อ่ืนๆ 2 0.5 
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จ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี 
 กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทาง 2-3 คน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา 4-5 คน ร้อย
ละ 30.5 มากกวา่ 5 คนข้ึนไป ร้อยละ 17.0และ 1 คน ร้อยละ 4.8 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.26) 
 
ตารางที ่4.26 จ านวนและร้อยละของจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเทีย่วงานเทศกาลดนตรี 
 

จาํนวนผูร่้วมเดินทาง จาํนวน ร้อยละ 
1 คน 19 4.8 

2-3 คน 191 47.8 
4-5 คน 122 30.5 

มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 68 17.0 
 
 กจิกรรมทีช่ื่นชอบในงานเทศกาลดนตรี 
 กลุ่มตวัอยา่งช่ือชอบกิจกรรม ฟังดนตรีแบบสดๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมา ไดเ้จอ
ศิลปินท่ีช่ืนชอบ ร้อยละ 27.0 พกัผอ่นในบรรยากาศใหม่ๆ ร้อยละ 15.0 พบเจอคนใหม่ๆ ร้อยละ 4.0 อ่ิม
อร่อยไปกบัอาหารหลากลาย ร้อยละ 2.5  และworkshop ต่างๆ ร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.27) 
 
ตารางที ่4.27  จ านวนและร้อยละของกจิกรรมทีช่ื่นชอบในงานเทศกาลดนตรี 
 

กจิกรรมทีช่ื่นชอบ จ านวน ร้อยละ 
ฟังดนตรีแบบสดๆ 201 50.3 

ไดเ้จอศิลปินท่ีช่ืนชอบ 108 27.0 
พบเจอคนใหม่ๆ 16 4.0 

พกัผอ่นในบรรยากาศใหม่ๆ 60 15.0 
อ่ิมอร่อยไปกบัอาหารหลากลาย 10 2.5 

workshop ต่างๆ 5 1.3 
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ประเภทพืน้ทีใ่นการจัดงานเทศกาลดนตรีที่ท่านช่ืนชอบ  
 กลุ่มตวัอยา่งชอบการจดังานท่ี ทะเล มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา ภูเขา/ป่า  ร้อยละ 
31.8 ใจกลางเมือง ร้อยละ 19.8 สถานท่ีประวติัศาสตร์  ร้อยละ 6.3 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ 
สยามกีฬา  ร้อยละ 1.0ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 28) 
 
ตารางที ่4.28 จ านวนและร้อยละของประเภทพืน้ทีใ่นการจัดงานเทศกาลดนตรีที่นักท่องเทีย่วช่ืนชอบ 
 
ประเภทพืน้ทีใ่นการจัดงาน จ านวน ร้อยละ 

ใจกลางเมือง 79 19.8 
ทะเล 164 41.0 

ภูเขา/ป่า 127 31.8 
สถานท่ีประวติัศาสตร์ 25 6.3 

อ่ืนๆ 4 1.0 
 
วตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่วงานเทศกาลดนตรี 

 กลุ่มตวัอย่างมีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี เพื่อตอ้งการฟังดนตรี
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมาเพื่อสนองความตอ้งการของตวัเอง 4.35 เพื่อแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ 4.00 เพื่อการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ 3.85 เพื่อให้กาํลงัใจศิลปินท่ีช่ืนชอบ 3.82 เพื่อความ
สนใจพิเศษ (การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์/สุขภาพจิต/ศิลปวฒันธรรม/การศึกษา) 3.78 และสุดทา้ยเพื่อ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลรอบขา้ง 3.73 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที ่4.29 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลดนตรี 
 

วตัถุประสงค์ 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) x̄  

(S.D.) 

แปล
ความ 
หมาย มากทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตวัเอง 

190 
(47.5) 

165 
(41.3) 

40 
(10.0) 

5 
(1.3) 

0 
(0.00) 

4.35 
(.710) 

มาก
ท่ีสุด 

2. เพื่อแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

106 
(26.5) 

202 
(50.5) 

78 
(19.5) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

4.00 
(.784) 

มาก 

3. เพื่อตอ้งการฟัง
ดนตรี 

217 
(54.3) 

157 
(39.3) 

26 
(6.5) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.48 
(.617) 

มาก
ท่ีสุด 

4. เพื่อใหก้าํลงัใจ
ศิลปินท่ีช่ืนชอบ 

124 
(31.0) 

132 
(33.0) 

104 
(26.0) 

27 
(6.8) 

13 
(3.3) 

3.82 
(1.05) 

มาก 

5. เพื่อการท่องเท่ียว
ในแหล่งธรรมชาติ 

110 
(27.5) 

164 
(41.0) 

92 
(23.0) 

22 
(5.5) 

12 
(3.0) 

3.85 
(.987) 

มาก 

6. เพื่อความสัมพนัธ์อนั
ดีกบับุคคลรอบขา้ง 

90 
(22.5) 

155 
(38.8) 

116 
(29.0) 

33 
(8.3) 

6 
(1.5) 

3.73 
(.952) 

มาก 

7. เพื่อความสนใจ
พิเศษ (เชิงสร้างสรรค ์
/สุขภาพจิต/การศึกษา/
ศิลปวฒันธรรม) 

91 
(22.8) 

170 
(42.5) 

106 
(26.5) 

25 
(6.3) 

8 
(2.0) 

3.78 
(.936) 

มาก 

  
ตอนที ่6  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรการใช้ประโยชน์จากการท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 
 

การใช้ประโยชน์จากการท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างการใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี เพื่อความ

บนัเทิง สนุกสนาน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมาเพื่อความเพลิดเพลิน และพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.53 
เพื่อหลีกหนีความวุน่วายหรือปัญหาจากการทาํงาน 4.14 เพื่อเสริมความคิดเห็นสร้างแรงบนัดาลใจ 4.10 
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เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีและการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพิ่มข้ึน 3.92 เพื่อพูดคุย/สนทนา 3.69 เพื่อ
ตอ้งการรับรู้เหตุการณ์รอบตวั 3.67 และสุดทา้ยเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและรู้เท่าทนัสังคม 3.63 
ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.30 ) 

ตารางที ่4.30 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลีย่ของ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี  
 

การใช้ประโยชน์ 

ระดับความถี่ 
 จ านวน (ร้อยละ) x̄  

(S.D.) 

แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. เพื่อความเพลิดเพลิน 
และพกัผอ่นหยอ่นใจ 

231 
(57.8) 

153 
(38.3) 

14 
(3.5) 

0 
(0.0) 

2 
(0.5) 

4.53 
(0.617) 

มาก
ท่ีสุด 

2. เพื่อตอ้งการรับรู้
เหตุการณ์รอบตวั 

79 
(19.8) 

156 
(39.0) 

128 
(32.0) 

29 
(7.3) 

8 
(2.0) 

3.67 
(0.939) 

มาก 

3. เพื่อพดูคุย/สนทนา 72 
(18.0) 

168 
(42.0) 

130 
(32.5) 

23 
(5.8) 

7 
(1.8) 

3.69 
(0.893) 

มาก 

4. เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดี
และการมีส่วนร่วมในการ
ทาํกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

113 
(28.3) 

175 
(43.8) 

87 
(21.8) 

18 
(4.5) 

7 
(1.8) 

3.92 
(0.913) 

มาก 

5. เพื่อเสริมความคิด 
เห็นสร้างแรงบนัดาลใจ 

126 
(31.6) 

202 
(50.5) 

61 
(15.3) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

4.10 
(0.770) 

มาก 

6. เพื่อความบนัเทิง 
สนุกสนาน 

242 
(60.5) 

142 
(35.5) 

13 
(3.3) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

4.55 
(0.611) 

มาก
ท่ีสุด 

7. เพื่อหลีกหนีความ
วุน่วายหรือปัญหาจาก
การทาํงาน 

169 
(42.3) 

143 
(35.8) 

71 
(17.8) 

10 
(2.5) 

7 
(1.8) 

4.14 
(0.916) 

มาก 

8. เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมและรู้เท่าทนัสังคม 

79 
(19.8) 

158 
(39.5) 

113 
(28.3) 

36 
(9.0) 

14 
(3.5) 

3.63 
(1.010) 

มาก 
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 ตอนที ่7   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการเปิดรับข่าวสาร
เทศกาลดนตรี 

 ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัการเปิดรับข่าวสารเทศกาล
ดนตรี ในแต่ละขั้นดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 พบเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  
 กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ /บุกเบิกคน้หา กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กลุ่ม
พอใจในตนเองกบัส่ือเก่า กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิงกลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ /บุกเบิกกบัส่ือใหม่ กลุ่มความคิด
สมยัใหม่ กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ /บุกเบิก
คน้หา กลุ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กบัส่ือเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่า กบั
การเปิดรับข่าวสารกลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิงกบัส่ือเก่า กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส กลุ่มใชเ้วลา
ว่าให้เป็นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเองกับส่ือใหม่ กลุ่มพอใจในตนเองกลุ่มความคิดสมยัใหม่ มี
ความสัมพนัธ์กบัส่ือเทศกาลดนตรี อยูใ่นระดบัตํ่ามา ยกเวน้คู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
กลุ่มความคิดสมยัใหม่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่ือเก่านั้นอยา่งมีนยัทางสถิติ (ดงัตาราง 4.31)   
 
ตารางที ่4.31 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการเปิดรับข่าวสาร 
         เทศกาลดนตรี  
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ค่าสหสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสาร (P)  

ส่ือเก่า ระดับ ส่ือใหม่ ระดับ 
ส่ือเทศกาล
ดนตรี 

ระดับ 

กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง 
.098* 
(.050) 

ตํ่ามาก 
.328** 
(.000) 

ตํ่า 
.396** 
(.000) 

ตํ่า 

กลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์
นิยม 

.234** 
(.000) 

ตํ่า 
.155* 
(.021) 

ตํ่ามาก 
.308** 
(.000) 

ตํ่า 

กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
.022 

(.664) 
ไม่มีความ 
สัมพนัธ์ 

.195** 
(.000) 

ตํ่ามาก 
.231** 
(.000) 

ตํ่า 

กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ /บุกเบิก
คน้หา 

.188** 
(.000) 

ตํ่า 
.255** 
(.000) 

ตํ่า 
.378** 
(.000) 

ตํ่า 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 

ค่าสหสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสาร (P) 

ส่ือเก่า ระดับ ส่ือใหม่ ระดับ 
ส่ือ

เทศกาล
ดนตรี 

ระดับ 

กลุ่มใชเ้วลาวา่ใหเ้ป็น
ประโยชน์ 

.217** 
(.000) 

ตํ่า 
.147** 
(.003) 

ตํ่ามาก 
.382** 
(.000) 

ตํ่า 

กลุ่มพอใจในตนเอง 
.237** 
(.000) 

ตํ่า 
.031 

(.000) 
ตํ่ามาก 

.199** 
(.000) 

ตํ่ามาก 

กลุ่มความคิดสมยัใหม่ 
.019 

(.703) 

ไม่มี
ความ 

สัมพนัธ์ 

.178** 
(.539) 

ตํ่า 
.091 

(.070) 
ตํ่ามาก 

 
หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 ตอนที่ 8  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 

 ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี ในแต่ละขั้นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ.05 พบเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  

กลุ่มรักเมืองไทยกบัปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมเป็นความสัมพนัธ์ระดบั ปานกลาง ถดัมา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอีก 13 คู่นั้นเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า และกลุ่มนักกิจกรรมบนัเทิงกบั
ปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมและวตัถุประสงค ์กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ กลุ่มใชเ้วลาว่าให้เป็นประโยชน์ 
กลุ่มพอใจในตนเองกบัวตัถุประสงค ์และกลุ่มความคิดสมยัใหม่กบัปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วม อยูใ่น
ระดับตํ่ ามาก ยกเว้นคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความคิดสมัยใหม่กับว ัตถุประสงค์นั้ นไม่ มี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัทางสถิติ (ดงัตารางท่ี 4.32)   
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ตารางที ่4.32 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัพฤติกรรมการ  
         ท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี  
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 

 ค่าสหสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจ (P)  

ปัจจัย
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

ระดับ 
พฤติกรรม
การมีส่วน

ร่วม 
ระดับ 

วตัถุ 
ประสงค์ 

ระดับ 

กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง .194** 
(.000) 

ตํ่ามาก 
.396** 
(.000) 

ตํ่า 
.127* 
(.011) 

ตํ่ามาก 

กลุ่มรักเมืองไทย /อนุรักษ์
นิยม 

.410** 
(.000) 

ปาน
กลาง 

.302** 
(.000) 

ตํ่า 
.257** 
(.000) 

ตํ่า 

กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส .224** 
(.000) 

ตํ่า 
.308** 
(.000) 

ตํ่า 
.211** 
(.000) 

ตํ่า 

กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ /
บุกเบิกคน้หา 

.252** 
(.000) 

ตํ่า 
.404** 
(.000) 

ตํ่า 
.177** 
(.000) 

ตํ่ามาก 

กลุ่มใชเ้วลาวา่ใหเ้ป็น
ประโยชน์ 

.225** 
(.000) 

ตํ่า 
.322** 
(.000) 

ตํ่า 
.155** 
(.002) 

ตํ่ามาก 

กลุ่มพอใจในตนเอง .263** 
(.000) 

ตํ่า 
.190** 
(.000) 

ตํ่า 
.273** 
(.000) 

ตํ่ามาก 

กลุ่มความคิดสมยัใหม่ .100* 
(.046) 

ตํ่ามาก 
.130** 
(.009) 

ตํ่า 
.606 

(.234) 

ไม่มี
ความ 

สัมพนัธ์ 

 
หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 ตอนที ่9 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีกบัพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี 
  

ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีกบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี ในแต่ละขั้นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 พบเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  

การเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรีใน
ระดบัปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .480 รองลงมาคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ไดแ้ก่ การ
เปิดรับส่ือเก่ากบัปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรีและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเทศกาล
ดนตรี ถัดมาการเปิดรับส่ือใหม่กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี ส่ือเทศกาลดนตรีกับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือใหม่กบัวตัถุประสงค์
การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี การเปิดรับส่ือใหม่กบัปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมและวตัถุประสงค์การ
ท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี สุดทา้ยส่ือเทศกาลดนตรีกบัวตัถุประสงค์การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี อยู่ใน
ระดบัตํ่ามาก ตามลาํดบั(ดงัตารางท่ี 4.33)  
 
ตารางที ่4.33  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือกบัพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
 

การเปิดรับ
ข่าวสาร 

 ค่าสหสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยว (P)  

ปัจจัย
ประกอบการ
มีส่วนร่วม 

ระดับ 
พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วม 

ระดับ วตัถุประสงค์ ระดับ 

ส่ือเก่า 
.294** 
(.000) 

ตํ่า 
.266** 
(.000) 

ตํ่า 
.127** 
(.011) 

ตํ่ามาก 

ส่ือใหม่ 
.187** 
(.000) 

ตํ่ามาก 
.318** 
(.000) 

ตํ่า 
.096 

(.054) 
ตํ่ามาก 

ส่ือเทศกาล
ดนตรี 

.370** 
(.000) 

ตํ่า 
.480** 
(.000) 

ปาน
กลาง 

.163** 
(.001) 

ตํ่ามาก 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตอนที่ 10  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเทีย่วเทศกาลดนตรีกบั 
การใช้ประโยชน์จากการท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 
 
 ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีกบัการใช้
ประโยชนใ์นแต่ละขั้นดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 พบเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก  
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ในระดบัปานกลาง
ทั้งหมด คือ ปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .473 พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ี .497  วตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวเทศกาล
ดนตรี มีค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์ท่ี .463 (ดงัตารางท่ี 34)  
 
ตารางที ่4.34  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี 
          กบัการใช้ประโยชน์ 
 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ค่าสหสัมพนัธ์กบัการ

ใชป้ระโยชน์ 
P ระดบั 

ปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี .473** .000 ปานกลาง 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี .497** .000 ปานกลาง 
วตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี .463** .000 ปานกลาง 
 
หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิราย และข้อเสนอแนะ  

การวจิยัเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคก์บัการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี” มีวตัถุประสงค์
ในการวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีกบัการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียว 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตกับการเปิดรับข่าวสารงาน
เทศกาลดนตรี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องทางการเปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว
งานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีกบัการใช้
ประโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อการศึกษารูปแบบการ
ดาํเนินชีวติ การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคก์บัการใชป้ระโยชน์ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย :ในบริบทเทศกาลดนตรี โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีท่ีจดัข้ึนในประเทศไทย จาํนวน 400 คน มีอายุระหวา่ง 15-59 ปี ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เทคนิค
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีเลือกศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเขา้ร่วมงาน
เทศกาลดนตรีท่ีจดัข้ึนในประเทศไทยเท่านั้น 

จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อทาํการวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากร รูปแบบการดําเนินชีวิต (กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น) การเปิดรับข่าวสาร 
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พฤติกรรมการและการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีในประเทศไทย จากนั้นทาํการ
วเิคราะห์ค่าสถิติปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิต ถดัจากนั้นจึงวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสารงานเทศกาลดนตรีของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
 

5.1 สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 400 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มากกว่าคร่ึงมีอายุระหว่าง 20-29 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-39 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเร่ิมต้นวยั
ทาํงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด  

 
5.1.2 การท ากจิกรรมของกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการวเิคราะห์ตวัแปรดา้นกิจกรรมนั้น พบวา่  กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่ทาํเป็นประจาํ ไดแ้ก่

รับประทานอาหารนอกบา้นในร้านบรรยากาศดีๆ รองลงมา รองลงมา ติดตามข่าวสารการท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 3.58 ) ท่องเท่ียวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศในวนัหยุด(ค่าเฉล่ีย 3.57) ร่วมงานสังสรรค์
และงานร่ืนเริงตามเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.51 ) ชมคอนเสิร์ตหรือละครเวทีท่ีสนใจ (ค่าเฉล่ีย  3.48)  

ส่วนกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํ บา้งบางคร้ัง คือ ทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 
3.19 ) ทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรกเม่ือว่างจากงานประจาํ (ค่าเฉล่ีย 2.90 )  ทาํงาน
ล่วงเวลาช่วงเยน็หรือวนัหยุด (OT) เป็นประจาํ (ค่าเฉล่ีย 2.66 ) เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์รการ
กุศล (ค่าเฉล่ีย 2.62 ) เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํเป็นประจาํ  

 
5.1.3 ความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ตวัแปรด้านความสนใจ พบว่า กลุ่มตวัย่างให้ความสนใจ มากท่ีสุด คือ 

เร่ือง การให้ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.64 ) การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ(ค่าเฉล่ีย 4.25)  
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ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจมาก ฉนัอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ต่ืนเตน้ 
ทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.13) ฉันสนใจการท่องเท่ียวตามรีวิวท่ีพบเห็น (ค่าเฉล่ีย 4.09 ) ฉันสนใจชม
นิทรรศการศิลปะและวฒันธรรม (ค่าเฉล่ีย 4.04) การเดินทางรอบโลกเป็นหน่ึงในความใฝ่ฝันของ
ฉัน(ค่าเฉล่ีย 3.97)  ฉันสนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย  3.94) ฉัน
สนใจการช่วยเหลืองานในชุมชน อาสาสมคัร หรือองค์กรการกุศล (ค่าเฉล่ีย 3.92) ประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามสนใจ ปานกลาง ฉนัชอบการปาร์ต้ี สังสรรคก์บัคนหมู่มาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)   

 
5.1.4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ดา้นความคิดเห็นพบวา่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยและให้ความสําคญั

มากท่ีสุด คือ สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกได ้(ค่าเฉล่ีย 4.62 ) 
รองลงมา คือ ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นเร่ืองท่ีควรช่วยกนัอนุรักษ์ (ค่าเฉล่ีย 4.50 ) ถดัมา คือ การได้
ท่องเท่ียวทาํให้ฉันมีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์(ค่าเฉล่ีย 4.42 ) การไดมี้ส่วนร่วมใน
แหล่งท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวท่ีไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อ
การตดัสินท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.31) การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถ่ิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.24)  

ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก คือ มีความสุขและพอใจกบัชีวิตท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี 
(ค่าเฉล่ีย  4.19) การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ืองเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.74)  คนไทยควร
เท่ียวเมืองไทยให้ทัว่เสียก่อนท่ีจะคิดไปเท่ียวเมืองนอก (ค่าเฉล่ีย 3.67 ) รูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

5.1.5 รูปแบบการด าเนินชีวติของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
เม่ือนาํกลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ กลุ่มความคิดเห็น ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ตวัแปรขั้น

แรกมาวเิคราะห์ปัจจยัในขั้นท่ีสองนั้น พบวา่ สามารถจดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มตวัอยา่ง
ได ้7 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง 
คนกลุ่มน้ีไม่ชอบอยูเ่ฉยชอบออกเดินทางทาํกิจกรรมกบัคนหมู่มากสนใจในความบนัเทิง

เปิดรับส่ือบนัเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาลและการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย 
รวมทั้งการสังสรรคก์บัคนหมู่มาก 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรักเมืองไทย 
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 คนกลุ่มน้ีชอบท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเพราะจะช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัคนทอ้งถ่ิน และการ
ท่องเท่ียวทาํให้มีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค ์โดยส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสิน
ท่องเท่ียว   และยงัชอบท่องเท่ียวในประเทศ เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
 คนกลุ่มน้ีมีความสนใจการท่องเท่ียวตามรีววิท่ีพบเห็นตามการรีววิในส่ือออนไลน์ ให้ความ
สนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ และยงัมีความฝันในว่าอยากเดินทางการ
ท่องเท่ียวรอบโลก 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่  
คนกลุ่มน้ีช่ืนชอบทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีมีความต่ืนเตน้ทา้ทายกบัการท่องเท่ียวทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในช่วงวนัหยุดพกัผ่อนเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ กลุ่มตวัอย่างยงัช่ืนชอบ
การรับประทานอาหารนอกบา้นโดยเลือกจากร้านท่ีมีบรรยากาศดีๆ  และคอยติดตามข่าวสารการ
ท่องเท่ียวเป็นประจาํ 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มใชเ้วลาวา่ใหเ้ป็นประโยชน์ 
คนกลุ่มน้ีจะขยนัทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็หรือวนัหยุด (OT) เป็นประจาํ และใชเ้วลาวา่งให้

เกิดประโยชน์ด้วยการทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรก ทั้งยงัเป็นอาสาสมคัรช่วยงาน
องค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมและยงัมีความสนใจชมนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรมเพื่อ
สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตวัเองในการสร้างสรรคข์องตวัเอง 

 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มพอใจในตนเอง 
คนกลุ่มน้ีให้ความสําคญักับตนเองและความรักความอบอุ่นในครอบครัว เน้นการทาํ

กิจกรรมกบัครอบครัว และมองว่าไดมี้ส่วนร่วมในการท่องเท่ียวสร้างประสบการณ์และสามารถ
กระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีใหก้บัตนเองและครอบครัวหรือสมาชิกในกลุ่มได ้

กลุ่มท่ี 7 กลุ่มความคิดสมยัใหม่ 
คนกลุ่มน้ีกลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ีมองวา่การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ืองเสียหาย 

เป็นเร่ืองปกติข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีเลียนแบบวา่เป็นเร่ืองอะไรสามารถแยกแยะไดอ้ยา่งไรวา่นัน่เป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง หรือไม่ถูกตอ้ง 

 
5.1.6 การเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเก่าและส่ือใหม่ในรอบ 1 สัปดาห์ ของกลุ่มตวัอย่างนั้น พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างเปิดรับส่ือใหม่ท่ีมากท่ีสุดได้แก่ Facebook  มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.71 รองลงมา 
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โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล เช่นGoogle, Yahoo, Bing  4.53 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype 4.37 
Youtube  Youtube อีเมล์ เช่น Hotmail, Gmail 3.90 Instagram 3.59 Twitter 2.35  ถดัมา คือ ส่ือเก่า
ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร 2.02 ตามลาํดบั 

การเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีของกลุ่มตวัอยา่งนั้น พบวา่ ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งเปิดรับมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram ถดัมาเป็นส่ือบุคคลเพื่อน/ครอบครัว/
ญาติ ส่ืออินเตอร์เน็ต thaiticketmajor.com ส่ือบูทประชาสัมพนัธ์ / งาน Event ส่ือโปสเตอร์, แผ่น
ปลิว ตามลาํดบั และส่ือท่ีกลุ่มเปิดรับนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ส่ือนิตยสาร A Day, happening 

กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเทศการดนตรี จากส่ือต่อไปน้ี
ไดแ้ก่ส่ือสังคมออนไลน์ facebook, Twitter, instagram มากท่ีสุด รองลงมา ส่ืออินเตอร์เน็ต /เวป็
ไซต ์โทรทศัน์ โปรแกรมการสนทนา Line, Skype ,Whats App วิทยุ เพื่อน/ครอบครัว โปสเตอร์, 
แผ่นปลิว ร้อยละ 18.3 E-mail  อ่ืนๆ เช่น บูทกิจกรรม/Event  หนงัสือพิมพ ์สุดทา้ย นิตยสาร 
ตามลาํดบั 

 
5.1.7 พฤติกรรมการท่องเทีย่วเทศกาลดนตรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งพฤติกรรมการท่องเท่ียว ออกเป็น 3 ดา้นคือ  

5.1.7.1 ปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี  
 ปัจจยัท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเขา้ร่วม มากท่ีสุด ได้แก่ รายช่ือศิลปิน วนั/เวลา/

สถานท่ี การรักษาดูแลความปลอดภยั แนวดนตรี (ประสบการณ์/เร่ืองราว) การเดินทางคมนาคม ถดั
มาประเด็นปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมระดบั มาก ไดแ้ก่  การเดินทางคมนาคม ราคาบตัร บุคคลท่ี
ไปดว้ย สิทธิพิเศษ/ส่วนลด (Promotion) สาธารณูปโภค/ส่ิงอาํนวยความสะดวก การประสัมพนัธ์  
เทศกาล/ฤดูกาล ฉาก/แสง/สี/เสียง ช่องทางการซ้ือบตัร ธีมงาน สุดทา้ยประเด็นปัจจยัประกอบการมี
ส่วนร่วมระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ บริษทั ทีมผูจ้ดังาน 

5.1.7.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรีของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ร่วมสร้างทะเล
ดาว (จากแสงแฟรชมือถือ) ร่วมทาํกิจกรรมเก็บขยะภายในงาน ร่วมแต่งกายตามธีมของงาน/ แฟนซี 
ร่วมโวลตก์ารประกวดและกิจกรรมภายในงาน (เพื่อลุน้รางวลั) ร่วมกิจกรรมworkshop ประดิษฐ์
ส่ิงของ อยูใ่นระดบั มาก ถดัมา ระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ ร่วมทาํเวฟ (คล่ืนมนุษย)์  ร้องเตน้เลียนแบบ
บุคคลท่ีฉนัช่ืนชอบ ร่วมสร้างสรรคเ์มนูอาหารใหม่ๆ ร่วมกนักางเตน้นอนภายในงาน ร่วมทาํ Tattoo 
paint ร่วมปล่อยโคมลอย/ ชมพลุไฟ 

5.1.7.3 วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี  
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  กลุ่มตัวอย่างมีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี เพื่อ
ตอ้งการฟังดนตรีมากท่ีสุด รองลงมาเพื่อสนองความตอ้งการของตวัเอง เพื่อแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ เพื่อให้กาํลงัใจศิลปินท่ีช่ืนชอบ เพื่อความสนใจพิเศษ 
(การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์/สุขภาพจิต/ศิลปวฒันธรรม/การศึกษา) และสุดทา้ยเพื่อความสัมพนัธ์
อนัดีกบับุคคลรอบขา้ง ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยยงัได้ประเด็นสํารวจด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเด็นอ่ืนๆได้แก่ กลุ่ม
ตวัอย่างเกินคร่ึงมีการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเฉล่ีย ปีละ 1-2 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่าย
ส่วนตวัในการเดินทางท่องเท่ียวเฉล่ีย 3,000 -5,000 บาท ใช้รถยนต์ส่วนตวัเป็นพาหนะในการ
เดินทางท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางร่วมกบัเพื่อนมากท่ีสุด ถดัมา สามี
ภรรยา และ ครอบครัว และมีจาํนวนผูร่้วมเดินทาง จาํนวน 2-3 คน ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงกิจกรรมท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างช่ืนชอบมากท่ีสุดคือการไดฟั้งดนตรีแบบสดๆ และไดเ้จอกบัศิลปินท่ีช่ืนชอบ โดยพื้นท่ีท่ี
ตอ้งการห้ีการจดังานเทศกาลดนตรีมากท่ีสุดไดแ้ก่ ทะเล รองลงมา ภูเขา/ป่า และในกลางเมือง 

5.1.7.4 การใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี 
 ประโยชน์จากการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่มีหลายประการ 
ส่วนมากใชเ้พื่อความบนัเทิง สนุกสนานมากท่ีสุด รองลงมาเพื่อความเพลิดเพลิน และพกัผอ่น
หยอ่นใจ เพื่อหลีกหนีความวุน่วายหรือปัญหาจากการทาํงาน เพื่อเสริมความคิดเห็นสร้างแรง
บนัดาลใจ เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีและการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพิ่มข้ึนเพื่อพดูคุย/สนทนา 
เพื่อตอ้งการรับรู้เหตุการณ์รอบตวั และสุดทา้ยเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและรู้เท่าทนัสังคม 
ตามลาํดบั  
 

5.2 การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่1 รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียว
งานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กับการ
เปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สัมพนัธ์นั้น พบว่า มีความสัมพนัธ์ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
นักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้ง 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่ม
เรียนรู้คู่กระแสกลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง กลุ่ม
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ความคิดสมยัใหม่ ยกเวน้คู่ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มนักกิจกรรมบันเทิง มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
เรียนรู้คู่กระแส และกลุ่มความคิดสมยัใหม่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่ือเก่านั้นอยา่งมีนยัทางสถิติ 

สมมติฐานที ่2 รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์
นั้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ทั้ง 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกั
กิจกรรมบนัเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ /บุกเบิกคน้หากลุ่มใช้
เวลาวา่ใหเ้ป็นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง กลุ่มความคิดสมยัใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ยกเวน้คู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
นกักิจกรรมบนัเทิงกบัวตุัประสงคก์ารท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี และกลุ่มความคิดสมยัใหม่กบัปัจจยั
ประกอบการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรี  นั้นมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และกลุ่มความคิด
สมยัใหม่กบัวตัถุประสงคน์ั้นไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัทางสถิติ  

สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์
นั้น พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งหมด โดย การเปิดรับข่าวสารส่ือเก่า การ
เปิดรับข่าวสารส่ือใหม่ และการเปิดรับข่าวสารส่ือเทศกาลดนตรี มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  

สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์กบัมีการใช้
ประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีมี
ความสัมพนัธ์กบัมีการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สัมพนัธ์นั้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัตามสมมติฐานทั้งหมด ไดแ้ก่ ปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วม
เทศกาลดนตรี พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี วตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี กบั
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชป้ระโยชน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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5.3 อภิปรายผลการวจิัย 
 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์กบัการใช้ประโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี 
เม่ือพิจารณาผลการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน ประกอบกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆแลว้นั้น ผูว้จิยัจึงนาํขอ้มูลมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 
รูปแบบการด าเนินชีวติ (AIO) 
การกระท ากจิกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยทําเป็นประจํา ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัครอบครัวและเพื่อความบนัเทิงช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดจากการทาํงาน 
ไดแ้ก่รูปแบบกิจกรรม รับประทานอาหารนอกบา้นในบรรยากาศดีๆ ฐิติพร ปิยะพงษส์กุล (2556) ท่ี
พบว่าคนกลุ่มน้ีชอบการทาํอาหารทานเองท่ีบา้นมากกว่าการออกไปทานตามร้านอาหารนอกบา้น 
ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการได้รับข่าวสารอยู่เสมอทาํให้มีความหวาดระแวงในการบริโภคและ
ตระหนกัถึงเร่ืองอาหารมากข้ึน และกิจกรรมการติดตามข่าวสารการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวต่างจงัหวดั
หรือต่างประเทศในวนัหยุด ร่วมงานสังสรรคใ์นงานร่ืนเริงตามเทศกาลต่างๆ เขา้ชมคอนเสิร์ตหรือ
ละครเวทีท่ีสนใจ  

กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํ บา้งบางคร้ัง คือ การหากิจกรรมใหม่ๆท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย ไดแ้ก่การ
ทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรกเม่ือว่างจากงานประจาํ หรือการทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็
หรือวนัหยดุ (OT) เป็นประจาํ เขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์รการกุศล ถือเป็นการใชเ้วลาวา่
ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะนิสัย และ
พฤติกรรมในการดาํเนินชีวติไปมาก   
 ทั้งน้ีผลการวิจยัมีความสอดคล้องกับผลการวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตการแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจท่องเท่ียวและพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของคนวยัทาํงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทาํกิจกรรมร่วมกบัครอบครัวค่อนขา้งบ่อย กลุ่ม
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรักครอบครัว คือมีความสุขกับชีวิตท่ีเป็นอยู่ ให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก เวลาว่างในช่วงวนัหยุดจะให้เวลากบัครอบครัวและทาํกิจกรรมร่วมกนั 
จากการเปรียบเทียบกบังานวจิยัอ่ืนๆ พบวา่ บางกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติมีความใกลเ้คียงกนั เช่น 
กลุ่มนกัสรรหากิจกรรม ทาํกิจกรรมท่ีสามารถทาํเพียงลาํพงัหรือทาํร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นกิจกรรมท่ี
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ให้ความรู้หรือความบนัเทิงมีความใกลเ้คียงกบั กลุ่มร่ืนเริงบนัเทิงนอกบา้น ในงานวิจยัของ เกษรา 
เกิดมงคล (2546)  

 
ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความสนใจในเร่ืองต่างๆไปในทิศทาง
เดียวกนั ได้แก่ ให้ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดับแรก กลุ่มเป้าหมายจะให้ความสนใจกับ
ครอบครัวในการร่วมเดินทางท่องเท่ียวและทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกนั ซ่ึงเร่ืองการให้ความสนใจใน
เร่ืองครอบครัวเป็นอนัดบัตน้ๆยงัสอดคลองตรงกบัรูปแบบการทาํกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัในครอบครัว
เช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษรา เกิดมงคล (2546) ท่ีมีลักษณะให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก และใชเ้วลาวา่งร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ในการทาํกิจกรรม
ต่างๆหรือการท่องเท่ียว  

ดา้นความสนใจความสนใจรองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างชอบการแสวงหาส่ิงใหม่
และความต่ืนเตน้ทา้ทาย และรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์พบจากการรีววิในส่ือต่างๆ อยา่ง
การเท่ียวงานเทศกาลดนตรีและการชมนิทรรศการศิลปะและวฒันธรรม เพราะอยากมีประสบการณ์
แปลกใหม่ ต่ืนเตน้ ทา้ทายรวมเป็นหน่ึงในความฝันของกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมาก ดงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปาริชาติ อินนุพฒัน์ (2552) กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบคนหัวนอก เป็นกลุ่มท่ี
ชอบกิจกรรมในลกัษณะการผจญภยั การเล่นกีฬา การไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายไปกบั
กิจกรรมต่างๆท่ี เป็นลกัษณะเดียวกนัทั้งยงัให้ความสําคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้นเคารพกติกาและหลกัเกณฑข์องสังคม ยอมรับและปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในสังคม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้านความสนใจเก่ียวกับการใช้เวลาว่างจากการทํางานเพื่อช่วยเหลืองานในชุมชน 
อาสาสมคัร หรือองค์กรการกุศล ก็เป็นอีกกลุ่มประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่าง ให้ความสําคญัโดยใช้เวลา
วา่งจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนัต่างๆมาช่วงเหลือสังคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาติ อิน
นุพฒัน์ (2552) พบว่า กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบเพื่อสังคม เป็นกลุ่มท่ีขออุทิศตนเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู ้อ่ืน ในลักษณะท่ีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น อาสาสมัคร
คณะกรรมการนกัพฒันา ชอบทาํงานช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตน สามารถสละ
เวลาส่วนใหญ่ในชีวติในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม มีลกัษณะการเป็นผูน้าํท่ี
ทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในชุมชนและครอบครัว  เพื่อนาํมาปรับใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น
ต่อไป 
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ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นความคิดเห็นท่ีแสดงถึงความ

ภูมิใจกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีในเมืองไทย และศิลปวฒันธรรมไทยท่ีควรค่าแก่การดาํรงอนุรักษ์ไว ้
เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยทั้งวิถีชีวิตประเพณี และรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนไทยในอดีต 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยไดเ้รียนรู้ และมีส่วนในการเผยแพร่วฒันธรรม
ไทยออกไปสู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติได ้ดงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีพร ธานีรัตน์ (2556) ได้
ทาํการวิจยั พบว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มภูมิใจไทยใฝ่ธรรมมะ มีความภาคภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย หวง
แหนวฒันธรรมประเพณี และวิถีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย รวมถึงทรัพยากรทางการท่องเท่ียว
ดว้ย ปฎิบติัตามจารีตประเพณีท่ีสั่งสอนมา ทาํกิจกรรมในวนัสําคญัทางศาสนา และคลา้ยคลึงกบั
รูปแบบการดาํเนินชีวติของกลุ่มรู้ค่าของเงิน  

ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยมาก นั้นคือกลุ่มตวัอย่างมีความสุขและพอใจ
กบัชีวติท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ืองเสียหาย (ศรีเรือน แกว้สังงวาล, 
2540) การยอมรับความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม ประกอบกบัวยัรุ่นไดรั้บการอบรมขดัเกลาจาก
ครอบครัว ท่ีเป็นผูอ้บรมขดัเกลาช้ีแนะแนวทางของวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างคิดว่าคนไทยควรเท่ียว
เมืองไทยใหท้ัว่เสียก่อนท่ีจะคิดไปเท่ียวเมืองนอก เน่ืองดว้ยประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย และเป็นเอกลกัษณ์ทาํใหท้ั้งคนไทยและคนต่างชาตินิยมเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย
อย่างมากสร้างรายมากมายได้เข้าสู่ประเทศ ดังสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรีเรือน แก้วกังวาน 
(2540) พบว่า การยอมรับความแตกต่างระหว่างวฒันธรรรม ประกอบกบัในช่วงวยัรุ่นไดรั้บการ
อบรมขดัเกลาจากครอบครัว ซ่ึงเป็นผูต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนในการอบรมแนะนาํคน
รุ่นหลงั ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีพฒันาการตามวยัของ Levins (1986) ดงันั้นจึงมีการสืบวฒันธรรมจาก
รุ่นหน่ึงสู่รุ่นถดัไป และใหค้นทุกช่วงวยัตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย  

 
รูปแบบการด าเนินชีวติของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกิจกรรรม ความสนใจ ความคิดเห็น สามารถจดักลุ่มรูปแบบ

การดาํเนินชีวิตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยได ้ 7 กลุ่ม ดงัน้ี 1 กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง 2 กลุ่มรัก
เมืองไทย 3 กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 4 กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ 5 กลุ่มใชเ้วลาวา่ให้เป็นประโยชน์ 6 กลุ่ม
พอใจในตนเอง 7 กลุ่มความคิดสมยัใหม่ 

1 กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง 
รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มท่ีไม่ชอบอยู่เฉยชอบออกเดินทางทํา

กิจกรรมกบัคนหมู่มากสนใจในความบนัเทิง เปิดรับส่ือบนัเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาลและการ
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ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย รวมทั้งการสังสรรค์กบัคนหมู่มาก ใกล้เคียงกบักลุ่ม
รูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบกลุ่มชอบแสวงหาความสนุกสนาน ท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี
ในหารใช้เครือข่ายส่งคมออนไลน์ในทิศทางบวก กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรูปแบบชอบแสวงหา
ความสนุกสนานมาก ก็จะมีความถ่ีในการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากตามไปด้วย
เช่นกนั และยงัสอดคลอ้งกบักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มร่ืนเริง
บนัเทิงนอกบา้น เป็นกลุ่มท่ีใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่ทาํกิจกรรมร่วมกบัเพื่อนฝงู โดยมกัจะเป็นกิจกรรม
ท่ีให้ความบันเทิง สนุกสนาน และผ่อนคลายจากการทาํงาน เช่นการเดินเล่นศูนย์การค้า ชม
ภาพยนตร์ รับประทานอาหารนอกบา้นในร้านบรรยากาศดีๆ ไปงานสรรค์สรรค์ในวาระต่างๆ 
รวมทั้งเดินทางไปท่องเท่ียวจงัหวดัใกลเ้คียงในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์

2 กลุ่มรักเมืองไทย 
รูปแบบการดาํเนินชีวติกลุ่มน้ี ท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเพราะช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบั

คนท้องถ่ิน และการท่องเท่ียวทาํให้มีมุมมองใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยส่ือสังคม
ออนไลน์มีผลต่อการตดัสินท่องเท่ียว   และยงัชอบท่องเท่ียวในประเทศ เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ไทย ซ่ึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตกลุ่มน้ีเป็นไปตามท่ี ชุลีพร ธานีรัตน์ (2546) ไดท้าํการวิจยั พบว่า 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มภูมิใจไทยใฝ่ธรรมมะ มีความภาคภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย หวงแหนวฒันธรรม
ประเพณี และวิถีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย รวมถึงทรัพยากรทางการท่องเท่ียวดว้ย ปฎิบติัตาม
จารีตประเพณีท่ีสั่งสอนมา ทาํกิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา และคลา้ยคลึงกบัรูปแบบการดาํเนิน
ชีวติของกลุ่มรู้ค่าของเงิน และงานวจิยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มน้ีมีความคิดวา่การแต่งงาน
ให้ดูดีมีรสนิยมนั้นไม่จาํเป็นตอ้งใช้เส้ือผา้ราคาแพงก็ได้ อีกทั้งไม่สนับสนุนการไปท่องเท่ียวยงั
ต่างประเทศ เพราะคิดว่าเป็นการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย ถ้าจะพกัผ่อนด้วยการท่องเท่ียวก็ควรเท่ียว
ประเทศของตนใหท้ัว่เสียก่อนท่ีจะคิดไปเท่ียวประเทศอ่ืน 

3 กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
รูปแบบการดาํเนินชีวิตกลุ่มน้ี มีความสนใจการท่องเท่ียวตามรีวิวท่ีพบเห็นตาม

การรีววิในส่ือออนไลน์ ใหค้วามสนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ และยงัมีความ
ฝันในวา่อยากเดินทางการท่องเท่ียวรอบโลก ธนนัไชย (2554) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความต่ืนตวัดา้นการ
ทาํกิจกรรม เปิดรับส่ือใหม่ๆ ไม่ปล่อยให้ตกเทรนหรือกระแสนิยม เพราะมกัจะมีการติดตาม
ข่าวสาร สถานการณ์บา้นเมืองจากส่ือต่างๆอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ีมกัจะใชโ้ฆษณาเป็นตวัช่วยใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการภายหลงัจากไดรั้บการประชาสัมพนัธ์จากส่ือมวลชลท่ีเป็นกระแส
ในขณะนั้นๆ และขดัแยง้กบั กลุ่มตามกระแสสังคมของ ฐิติพร ปิยะพงษส์กุล (2556) ท่ีพบว่าคน
กลุ่มน้ีชอบการทาํอาหารทานเองท่ีบา้นมากกวา่การออกไปทานตามร้านอาหารนอกบา้น ทั้งน้ีอาจมี
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สาเหตุมาจากการไดรั้บข่าวสารอยู่เสมอทาํให้มีความหวาดระแวงในการบริโภคและตระหนกัถึง
เร่ืองอาหารมากข้ึน  

4 กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ 
 รูปแบบการดาํเนินชีวติกลุ่มน้ี ช่ืนชอบทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีมีความต่ืนเตน้ทา้ทาย

กบัการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวนัหยดุพกัผอ่นเพื่อแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ กลุ่มตวัอยา่งยงัช่ืนชอบการรับประทานอาหารนอกบา้นโดยเลือกจากร้านท่ีมีบรรยากาศดีๆ  
และคอยติดตามขา่วสารการท่องเท่ียวเป็นประจาํ สอดคลอ้งกบังานปาริชาติ อินนุพฒัน์ (2552) กลุ่ม
รูปแบบการดาํเนินชีวติแบบคนหวันอก เป็นกลุ่มท่ีชอบกิจกรรมในลกัษณะการผจญภยั การเล่นกีฬา 
การไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายไปกบักิจกรรมต่างๆท่ี เป็นลกัษณะเดียวกนัทั้งยงัให้
ความสาํคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นเคารพกติกาและหลกัเกณฑข์องสังคม 
ยอมรับและปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

5 กลุ่มใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
รูปแบบการดาํเนินชีวิตกลุ่มน้ี จะขยนัทาํงานล่วงเวลาช่วงเย็นหรือวนัหยุด (OT) 

เป็นประจาํ และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ดว้ยการทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงานอดิเรก ทั้ง
ยงัเป็นอาสาสมคัรช่วยงานองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมและยงัมีความสนใจชมนิทรรศการ
ศิลปะและวฒันธรรมเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตวัเองในการสร้างสรรคข์องตวัเอง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปาริชาติ อินนุพฒัน์ (2552) พบวา่ กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบเพื่อสังคม เป็น
กลุ่มท่ีขออุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ในลกัษณะท่ีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัออกไป 
เช่น อาสาสมคัรคณะกรรมการนกัพฒันา ชอบทาํงานช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วน
ตน สามารถสละเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคม มี
ลกัษณะการเป็นผนูาํท่ีทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในชุมชนและครอบครัว  เพื่อนาํมาปรับใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นต่อไป  
และ เกษรา เกิดมงคล (2546) กลุ่มศึกษาค้นคว้าพัฒนาชุมชน เป็นกลุ่มท่ีเลือกทํากิจกรรม
หลากหลายประเภทท่ีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม เม่ือวา่งจากงานประจาํมกัจะเป็น
อาสาสมคัรองค์กรการกุศลต่างๆ เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นสมาชิกชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัผ่อนและสันทนาการ ไปพิพิธภณัฑ์ ทาํกิจกรรมท่ีทา้ทาย 
รวมทั้งเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของตนเอง 

6 กลุ่มพอใจในตนเอง 
รูปแบบการดาํเนินชีวิตกลุ่มน้ี ให้ความสําคญักบัตนเองและความรักความอบอุ่น

ในครอบครัว เน้นการทาํกิจกรรมกบัครอบครัว และมองว่าได้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวสร้าง
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ประสบการณ์และสามารถกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัตนเองและครอบครัวหรือสมาชิกในกลุ่ม
ได ้ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลา้ยคลึงกบักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบมีความสุขในชีวิต ของ เลิญหญิง 
หิรัญโร (2545) และกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวติแบบรักครอบครัว ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ท่ีมี
ลกัษณะให้ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก และใช้เวลาว่างร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว
หรือเพื่อน ในการทาํกิจกรรมต่างๆหรือการท่องเท่ียว  

7 กลุ่มความคิดสมยัใหม่ 
รูปแบบการดาํเนินชีวิตกลุ่มน้ี มองว่าการเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่เร่ือง

เสียหาย เป็นเร่ืองปกติข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีเลียนแบบวา่เป็นเร่ืองอะไรสามารถแยกแยะไดอ้ยา่งไรวา่นัน่
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง หรือไม่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบักลุ่มเปิดรับส่ิงใหม่ของ เกษรา เกิดมงคล (2546) ท่ี
พบวา่กลุ่มคนกลุ่มน้ียอมรับส่ิงท่ีแตกต่างจากท่ีตนคุน้เคย ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมของต่างชาติ หรือ
ประสบบการณ์แปลกใหม่ท่ีน่าต่ืนเตน้ทา้ทาย โดยเห็นว่าการเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่
เร่ืองเสียหาย และความต่ืนเตน้ทา้ทายก็ช่วยให้รู้สึกมีชีวิตชีวายิ่งข้ึน กลุ่มน้ีจึงพร้อมท่ีจะยอมรับส่ิง
ใหม่ๆและกลา้ท่ีจะเส่ียงแมน้ไม่คน้เคยก็ตาม 

 

5.4 อภิปรายผลการวจิัยตามสมมุติฐาน 
 

สมมติฐานที ่1. รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียว
งานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
 จากผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิตของนกัท่องเที่ยวชาวไทยทั้ง 7 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ กลุ่มใชเ้วลา
วา่ให้เป็นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง กลุ่มความคิดสมยัใหม่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
เปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้กล่าวคือ รูปแบบการดาํเนินชีวิตทั้ง 7 กลุ่มมี
การเปิดรับข่าวสารจากส่ือทุกประเภท ทั้ง ส่ือเก่า ส่ือใหม่ และส่ือเทศกาลดนตรี Colin (1978: 27) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่ือสารของมนุษยก์ระทาํเพื่อแบ่งปันข่าวสาร (an act of sharing) กนันั้นเองและ
การแบ่งปันข่าวสารระหว่างกนัน้ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจและ
กระทาํ กิจกรรมท่ีประสานสอดคลอ้งกนั  ยกเวน้คู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเรียนรู้คู่กระแส และ
กลุ่มความคิดสมยัใหม่ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่ือเก่านั้นอยา่งมีนยัทางสถิติ  
 กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตที่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรีนั้น
สามารถกล่าวไดว้า่นกัท่องเที่ยวกลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส 
กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ กลุ่มใชเ้วลาวา่ให้เป็นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง มีการเปิดรับข่าวสาร
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ทั้งจากส่ือเก่า อยา่งโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ือใหม่อยา่ง ส่ือสังคมออนไลน์ 
facebook twitter youtube ส่ืออินเตอร์เน็ต โปรแกรมสนทนาLine และโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล
google เน่ืองจากส่ือต่างๆเป็นผลการพฒันาเทคโนโลยีและปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยั นกัท่องเที่ยว
ที่ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารต่างๆเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม ความคิดเห็น และความสนใจ ในรูปแบบ
การดําเนินชีว ิประจาํวนัจึงมีการเลือกเปิดรับสื่อเพื ่อรับข่าวสารการท่องเที่ยว โดยเร่ิมจาก
กระบวนการแสวงหาขอ้มูลเกี่ยวกบัเร่ืองท่องเที่ยวที่สนใจ หรือการเดินทาง แลว้จึงเลือกเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือที่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของตนเอง ทั้งส่ือเก่า ส่ือใหม่ และนกัท่องเที่ยวเห็น
วา่เป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัทศันคติของตน สอดคลอ้งกบั Becker (1979: 133 อา้งถึงใน พร
กมล รัชนาภรณ์, 2542: 24) ไดใ้ห้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยแบ่งตามพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร  

เพื ่อนําขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ตามพื้นฐานจากการเลือกเปิดรับส่ือดว้ย 
ไดแ้ก่ ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น ประโยชน์ใชส้อยของตน เป็นตน้ ( Merrill and 
Lowenstein, 1971) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งฤดี ห่อนาค (2541) พบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต
ของเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเปิดรับเพลงไทยสากลจากส่ือ วิทย ุ
โทรทศัน์ วีดีโอ และการแสดงสด (คอนเสิร์ต)  อยา่งมียนัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.001 นัน่
คือหากมีการเปิดรับส่ือเพลงไทยสากลจากส่ือต่างๆมากรูปแบบการดาํเนินชีวิตของเยาวชนก็จะดาํเนิน
ไปในทิศทางเดียวกนักบัจุดมุ่งหมายในเหตุผลและคุณลกัษณะต่างๆของเพลงไทยสากล  
 กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส และกลุ่มความคิดสมยัใหม่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่ือเก่านั้นผูว้ ิจยั
พบวา่อาจมีสาเหตุจากคนสองกลุ่มน้ีจะให้ความสนใจการท่องเท่ียวตามรีวิวท่ีพบเห็นตามการรีวิว
ในส่ือออนไลน์ ให้ความสนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ และยงัมีความฝันใน
ว่าอยากเดินทางการท่องเท่ียวรอบโลก และสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่านั่นเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง 
หรือไม่ถูกตอ้งซ่ึงเป็นการเลือกเปิดรับข่าวสารที่เปล่ียนไปตามกระแสนิยมและส่วนมากจะเปลือก
เปิดรับเฉพาะจากส่ือใหม่และส่ือที่ตอ้งการเท่านั้น โดยจากแนวคิดของพรทิพย ์วรกิจโภคาทร 
(2357) กล่าววา่การเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสารนั้น ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1.เลือกรับสารที่สามารถจดัหามาได ้2. เลือกส่ือที่สอดคลอ้ง กบัความรู้ค่านิยม ความเช่ือทศันคติ
ของตน 3. เลือกที่ตนสะดวก 4. เลือกตามความเคยชิน 5.ลกัษณะเฉพาะของส่ือ เช่นfacebook ที่มี
ความทนัสมยั อพัเดทขอ้มูลแบบ Real time เขา้ถึงไดง้่าย ทั้งหมดน้ีจึงเป็นเหตุผลทาํให้กลุ่มเรียนรู้
คู่กระแส และกลุ่มความคิดสมยัใหม่จึงไม่มีการเปิดรับ เลือกที่จะบริโภค ส่ือเก่าอยา่ง โทรทศัน์
และวิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เพราะกลายเป็นส่ือที่ลา้ชา้ในการเขา้ถึงข่าวสารสําหรับคนสอง
กลุ่มน้ี แสดงให้เห็นไดว้า่รูปแบบการดาํเนินชีวิตความสัมพนัธ์แบบแปรผนัตรงกบัการเปิดรับ
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ข่าวสารจากส่ือต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนิณี บณัฑิตวฒันาวงศ ์(2556) ท่ีพบวา่ รูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของหญิงโสดในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง21 – 28 ปี มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ใหม่ในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีผูห้ญิงอายุ 29 – 34 ปี และอายุ 35 – 40 ปี มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ประเภทส่ือใหม่ในระดบัมาก โดยผูห้ญิงโสดในทุกช่วงอายุมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประเภทส่ือใหม่
มากกวา่ส่ือดงัเดิมหรือส่ือเก่า  

ภทัรา เรืองสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษา “รูปแบบการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ของคนวัยทํางา นในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า  คนวันทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบการดาํเนินชีวิต 6 กลุ่ม คือ กลุ่มฐานะดีมี
รสนิยม กลุ่มชอบแสวงหาความสนุก กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มนกัต่อสู้ด้ินรน กลุ่มคนหวัเก่า และกลุ่ม
คนท่ีอุทิศตนเพื่อสังคม โดยรูปแบบการดาํเนินชีวติทั้ง 6 กลุ่ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายการเขา้
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่มชอบแสวงหาความสนุกสนาน มี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ี (วนั/สัปดาห์) ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบการดาํเนินชีวิต
แบบครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา (นาที) ในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 2. รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  

จากผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิตเกือบทุกกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ทั้ง 
7 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิง กลุ่มรักเมืองไทย กลุ่มเรียนรู้คู่กระแส กลุ่มแสวงหาส่ิงใหม่ 
กลุ่มใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ กลุ่มพอใจในตนเอง กลุ่มความคิดสมยัใหม่ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการองเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนกลุ่มความคิดสมยัใหม่
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคน์ั้น  

กล่าวคือ กลุ่มนกักิจกรรมบนัเทิงนั้น เป็นกลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีความสนใจเร่ือง
การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ท่ีต่ืนเต้นท้าทายอยู่แล้ว ทั้ งยงัไม่ชอบอยู่เฉยชอบออกเดินทางทาํ
กิจกรรมกบัคนหมู่มากสนใจในความบนัเทิง เปิดรับส่ือบนัเทิง ติดตามข่าวสารงานเทศกาล รวมทั้ง
ชอบการสังสรรคก์บัคนหมู่มาก เพราะฉะนั้นคนกลุ่มน้ีจึงนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆ
เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ แลต้อบสนองความตอ้งการ เพื่อการผอ่นคลายและแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆของตนเอง ดงันั้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีจะตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีนั้น ตรงกบั
ลกัษณะนิสัยพฤติกรรมของคนกลุ่มน้ี ดารา ทีละปาล (2542) ท่ีแสดงให้เห็นวา่ลกัษณะประชากร
แบบการดาํเนินชีวิต ทั้งในดา้นกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ลว้นแลว้แต่มีผลต่อพฤติกรรม
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การบริโภค ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงในงานเทศกาล
ดนตรีนั้นเปิดโอกาสใหผู้ค้นแสดงพฤติกรรมไดป้ลดปล่อยแลกเปล่ียนความคิด ความสามารถท่ีมีใน
การร่วมทาํกิจกรรมต่างๆภายในงาน ไดมี้ส่วนร่วมร้อง เตน้ ไปกบัศิลปินท่ีช่ืนชอบ พร้อมกบัพบเจอ
เพื่อนๆใหม่ท่ี มีทัศนคติและความช่ืนชอบในการทํากิจกรแรมท่ีคล้ายๆกัน  ซ่ึงทําให้เ กิด
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมอย่าง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมและวตัถุประสงค์ท่ี
เขา้ร่วมในงานเทศกาลดนตรี สรชยั พิศาลบุตร และ นฤมล สมิตินนัทน์ (2526 : 38-39) ไดก้ล่าววา่ 
พฤติกรรมของมนุษย ์ อาจแตกต่างกนัไปตามสถานภาพทางสังคมของแต่ละคน ซ่ึงการแสดงออก
อาจมีเหตุผลหลายอยา่งประกอบกนักล่าวคือ ส่วนหน่ึงมาจากความพอใจส่วนตวั และอีกส่วนหน่ึง
เพื่อต้องการแสดง สถานภาพของตน เพื่อให้สังคมยอมรับและยกย่อง สําหรับคนบางคนการ
เดินทางท่องเท่ียวมีเหตุผล มาจากความตอ้งการท่ีจะหลีกหนีภารกิจประจาํวนั ท่ีซํ้ าซาก นอกจากนั้น
ก็มีการเดินทางเพื่อตอบสนอง ความอยากรู้อยากมีประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ 

และยงัมีพฤติกรรมประกอบการตดัสินใจท่องเท่ียวประเด็นอ่ืนๆไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างเกิน
คร่ึงมีการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเฉล่ีย ปีละ 1-2 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายส่วนตวัในการ
เดินทางท่องเท่ียวเฉล่ีย 3,000 -5,000 บาท ใชร้ถยนต์ส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว
เทศกาลดนตรี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เดินทางร่วมกบัเพื่อนมากท่ีสุด ถดัมา สามีภรรยา และ 
ครอบครัว และมีจาํนวนผูร่้วมเดินทาง จาํนวน 2-3 คน ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืน
ชอบมากท่ีสุดคือการไดฟั้งดนตรีแบบสดๆ และไดเ้จอกบัศิลปินท่ีช่ืนชอบ โดยพื้นท่ีท่ีตอ้งการให้มี
การจดังานเทศกาลดนตรีมากท่ีสุดไดแ้ก่ ทะเล รองลงมา ภูเขา/ป่า และในกลางเมือง สอดคลอ้งกบั
เนาวรัตน์ พลายนอ้ยและคณะ (2538 : 4) ไดเ้สนอวา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียว นั้นจะ
กล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลตดั สินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ีใช ้ สําหรับการ
ท่องเท่ียว เวลาสาํหรับการท่องเท่ียว และความตั้งใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงทั้ง 3 องคป์ระกอบ
นั้นเป็นตวักาํหนดท่ีสําคญัยิ่งต่อการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยาก เห็นของ
มนุษยอ์งคป์ระกอบเหล่านั้นจึงเป็นกรอบกาํหนดทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมการ ท่องเท่ียวให้
แตกต่างกนัออกไปตามขอ้จาํกดัท่ีแต่ละบุคคลมีอยูก่ล่าวคือ บุคคลท่ีมีรายไดต้ ํ่า มีเวลา นอ้ย หรือไม่
ตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวยอ่มสามารถท่องเท่ียวไดใ้กลแ้ละในเวลาสั้นเท่านั้น แต่ในขณะท่ีคนท่ีมีรายได้
สูง มีเวลามากและมีความตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีทนัสมยั และมีคุณภาพเหนือกวา่เป็น
ตน้ ทั้งยงัคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของ เกษรา เกิดมงคล (2546) พบว่า กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว มี 5 กลุ่มคือ กลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบคน
รุ่นใหม่ กลุ่มอนุรักษนิ์ยม กลุ่มกา้วทนัโลก กลุ่มผูน้าํยุคใหม่ กลุ่มตามแระแสโลก โดยรูปแบบการ
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ดาํเนินชีวติมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว ในดา้นลกัษณะการท่องเท่ียว ผูร่้วม
เดินทาง และพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

สมมติฐานที่ 3. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงาน
เทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย   

จากผลการวิจยั พบวา่ การเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหว่างกับ
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งหมดกล่าวคือ การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเก่า การเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่ 
การเปิดรับข่าวสารเทศกาลดนตรี มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมตดัสินใจ
ท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

จากผลการวิจยัการเปิดรับส่ือของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะคุณสมบติัของ
ผูรั้บสารและคุณสมบติัของส่ือมวลชนแต่ละรูปแบบมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป ตวัอยา่งเช่นส่ือใหม่ท่ี
นิยมใชใ้นปัจจุบนัอยา่งส่ือสังคมออนไลน์นั้น สามารถเขาถึงขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว เรียลไทม ์แต่
มีความน่าเช่ือถือในระดับตํ่า แต่สามารถเผยแพร่และกระจายข่าวสารได้กวา้งและคลอบคลุม
มากกวา่ส่ืออ่ืนๆ อรัญญา มา้ลายทอง (2539) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆ พบวา่ ผูใ้ช้
การส่ือสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคลประเภทเพื่อน
ร่วมงานมากท่ีสุด สําหรับความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
นั้น มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีพร ธานีรัตย ์(2557) ไดศึ้กษา “รูปแบบการดาํเนินชีวิต การ
เปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยุคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย” ผลการศึกษา
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต และเหตุผลท่ีตอ้งการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพราะต้องการพกัผ่อน ซ่ึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะ และ
รูปแบบการดาํเนินชีวติแบบไอทีพาเพลิน มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว
ตลาดยอ้นยุคอย่างมีนัยสําคญั สุดทา้ยรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบภูมิใจไทยฝักใฝ่ธรรมมะ และ
รูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบไอทีพาเพลินมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวตลาด
ยอ้นยุค และดารามาส มณฑลวิทย ์(2549) ท่ีพบว่า “การใช้เทศกาลดนตรีพทัยาในฐานะกิจกรรม
เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์เมืองพทัยา ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” พบวา่ ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับโครงการเทศกาลดนตรีพัทยาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ในระดับตํ่า โดยมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับโครงการฯ จากส่ือมวลชนใน
ระดบักลาง ถดัมาจากส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจในระดบัตํ่า มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการฯ 
ในระดบัสูง มีทศันคติต่อโครงการฯในระดบัปานกลาง 
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นุชนนัทน์ อรัณยะนาค (2555) ศึกษาเร่ือง เทศกาลดนตรี“เป๊ปซ่ี พรีเซน้ทชิ์กเมาทเ์ท่น มิว 
สิคเฟสติวลั มนั ไก่ มาก” กบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป๊ปซ่ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเก่ียวขอ้ง และภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป๊ปซ่ีซ่ึงเป็นงานวิจยั
เชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งคือ28ผูเ้ขา้ร่วมชมเทศกาล
ดนตรี“เป๊ปซ่ี พรีเซ้นท์ชิกเมาท์เท่น มิวสิคเฟสติวลั มนั ไก่ มาก” จาํนวน 376 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการเปิดรับข่าวสารในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีการใชศิ้ลปิน การโฆษณาทางโทรทศัน์
การอพัเดตขอ้มูลผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ โปสเตอร์และการจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย เป็นช่องทางท่ี
กลุ่มตวัอย่างสามารถรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเทศกาลดนตรีได้ในระดับสูงการรับรู้ถึงความ
เก่ียวขอ้งระหวา่งตราสินคา้เป๊ปซ่ีกบักิจกรรมทางดนตรีอยู่ในระดบัสูงและมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้
ในเชิงบวกทั้งในดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์คุณประโยชน์และทศันคติต่อตราสินคา้ 

วรรณพร รอดทอง (2557) ไดศึ้กษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือบตัรคอนเสิร์ต Big Mountain music festival  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ จาํนวน 400 คนสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และตามสะดวก โดยการเก็บ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัส่วนประสบการตลาดในระดบัมาก 
โดยเป็นดา้นผลิตภณัฑ์สูงท่ีสุด ในท่ีน้ีคือตวังาน Big Mountain music festival ถดัมาผูบ้ริโภคซ้ือ
บตัรคอนเสิร์ต Big Mountain music festival เน่ืองจากตอ้งการความบนัเทิง โดยมีการคน้หาขอ้มูล
หลกัๆจากอินเตอร์เน็ต และมีการประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือบตัร Big Mountain music festival โดยดู
จากศิลปิน ลากมีการจดังานคร้ังต่อไปผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือบตัรเช่นเดิม  

สมมติฐานที ่4. พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์กบัมีการใช้
ประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 

จากการวจิยั พบวา่ พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี มีความสัมพนัธ์กบัมีการ
ใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไวท้ั้ งหมดทุก
ตวัแปล กล่าวคือ พฤติกรรมตดัสินใจท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพนัธ์กับมีการใช้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี ไดแ้ก่ ปัจจยัประกอบการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเทศกาลดนตรี ว ัตถุประสงค์การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี กับมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชป้ระโยชน์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆทั้งทางดา้นปัจจยัการเขา้ร่วม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงาน
เทศกาลดนตรี วตัถุประสงค์การขา้ร่วมในเทศกาลดนตรีของนกัท่องเท่ียว นั้นมีการใช้ประโยชน์
จากการท่องเท่ียวเทศกาลดนตรี เพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน เพื่อความเพลิดเพลิน และพกัผ่อน
หย่อนใจ เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายหรือปัญหาจากการทาํงาน เพื่อเสริมความคิดเห็นสร้างแรง
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บนัดาลใจ เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีและการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพิ่มข้ึน ตรงกบัแนวคิดของ
กนั เนาวรัตน์ พลายนอ้ยและคณะ (2538 : 4) ไดเ้สนอวา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียว นั้น
จะกล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลตดั สินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ค่าใช้จ่ายท่ีใช ้ สําหรับ
การท่องเท่ียว เวลาสําหรับการท่องเท่ียว และความตั้ งใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงทั้ ง 3 
องค์ประกอบนั้นเป็นตวักาํหนดท่ีสําคญัยิ่งต่อการเดินทางท่องเท่ียว และยงัคล้ายคลึงกบั ธนพร 
คลองน้อย (2547) พฤติกรรมท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างตอ้งการชมคอนเสิร์ต เพราะช่ืนชอบการชม ณ 
สถานท่ีการแสดงสดมากกวา่การรับชมทางโทรทศัน์ โดยส่วนใหญ่เดินทางมาชมกบักลุ่มเพื่อน และ
ใหค้วามสาํคญักบัการชมคอนเสิร์ตในระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัยา่งมีความพึงพอใจภายหลงัการ
ไดช้มคอนเสิร์ต ในระดบัมาก และคิดวา่ไดรั้บประโยชน์จากการชมในระดบัมากเพื่อพูดคุย/สนทนา 
เพื่อตอ้งการรับรู้เหตุการณ์รอบตวั และเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและรู้เท่าทนัสังคม 

นุชนนัทน์ อรัณยะนาค (2555) ศึกษาเร่ือง เทศกาลดนตรี“เป๊ปซ่ี พรีเซน้ทชิ์กเมาทเ์ท่น มิว 
สิคเฟสติวลั มนั ไก่ มาก” กบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป๊ปซ่ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเก่ียวขอ้ง และภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป๊ปซ่ีซ่ึง พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างสามารถรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเทศกาลดนตรีไดใ้นระดบัสูงการรับรู้ถึงความเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งตราสินคา้เป๊ปซ่ีกบักิจกรรมทางดนตรีอยูใ่นระดบัสูงและมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในเชิงบวก
ทั้งในดา้นคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นคุณประโยชน์และทศันคติต่อตราสินคา้ และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของปาริชาต ศิริบรรณ (2554) ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง“การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ Mr.1081009 Tan Page ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการใชบ้ริการทาง ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นความบนัเทิง 
และ ดา้นความสุขอยู่ใน ระดบัมาก โดย ด้านการรับรู้ การเรียนและการใช้ประโยชน์ด้านขอ้มูล
ข่าวสาร และดา้นการเสริมย ํ้าความเช่ือและการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปลานกลาง อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทาง ดา้นรูปแบบการนาํเสนอดา้นขอ้มูลข่าวสาร อยู่ในระดบัมาก 
ส่วนทาง ดา้นกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ อยู่ใน ระดบั ปลานกลาง ทั้งน้ีการใช้ประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ 
Mr.1081009 Tan Page ของ ททท. มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจ จากการใชบ้ริการ โดยมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
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5.5 ประโยชน์และการน าผลการวจิัยไปประยุกต์ใช้ 
 

ประโยชน์ด้านวชิาการ 
จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ท่ีได ้ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ เร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต การ

เปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ในบริบทงานเทศกาลดนตรี พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความตอ้งการและเปิดรับข่าวสาร
ผา่นส่ือใหม่อยา่ง ส่ือสังคมออนไลน์  facebook twitter instagram  มากท่ีสุด จึงควรให้ความสําคญั
กบัช่องทางส่ือใหม่ในการเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ควรจาํกดัเพียงแค่ทาํการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเท่านั้น เพราะนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอ้มูลดา้นการอาํนวยความสะดวก ทั้ง
ดา้นท่ีพกั การเดินทาง ความปลอดภยั และกิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนภายในงานเทศกาลดนตรี เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งตนเองและผูร่้วมเดินทางในการเป็นกระบอกเสียงท่ีจะเชิญชวนคน
รอบข้างให้ไปร่วมงานเทศกาลดนตรีด้วยกัน ซ่ึงเป็นส่วนในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีจะ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานเทศกาลดนตรีพฤติกรรมการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย  

 
ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ 
จากผลการวจิยัน้ีหน่วยงานภาครัฐอยา่งกระทรวงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวง

อุตสาหกรรม และภาคเอกชน ได้แก่ ค่ายเพลง โปรโมเตอร์ สปอนด์เซอร์ นักการตลาด นัก
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงตวัศิลปินอิสระ สามารถนาํขอ้มูลมาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการวางแผนสนบัสนุน
อุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผลกัดนั ประชาสัมพนัธ์ และกระตุน้ประเทศไทย
ให้มีการพฒันาของอุสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย การสร้างวฒันธรรมดนตรีอย่างจริงจงั ให้
ศิลปินและนักดนตรีมีตวัตนมีช่องทางการขายผลงานให้เป็นท่ียอมรับ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สําหรับงานเทศกาลดนตรีให้เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ ให้
ประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นเมืองดนตรีในสายตาประชาคมโลก จนสามารถใชง้านเทศกาลดนตรี เป็น
แม่เหล็กดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติใหเ้ขา้มาเท่ียวประเทศไทย ทั้งยงัสามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ
ไดอ้ยา่งมหาศาล 
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5.6 ข้อเสนอแนะแนวทางงานวจิัยในอนาคต 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นตวัช้ีวดัในภาพรวมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเขา้ร่วมเทศกาลดนตรีเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรมีศึกษา
กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดว้ยวธีิวจิยัเชิงคุณภาพโดยใชว้ธีิสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ควบคู่ไปดว้ย ทั้งในมุมมองของผูจ้ดังานและมุมมองของนกัท่องเท่ียว เพื่อให้
ไดล้การศึกษาจากหลายมุมมองเพื่อการนาํผลการศึกษาไปพฒันาต่อยอดในอนาคต 
 ตวัแปรท่ีนาํมาใช้ศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ รูปแบบการดาํเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว และการใชป้ระโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัในอนาคตสามารถศึกษาเพิ่มเติมในตวัแปรอ่ืนๆ ทั้งดา้นนกัท่องเท่ียว เช่น ดา้นการแสวงหา
ขอ้มูล ทศันคติ ความพึงพอใจ หรือดา้นของผูป้ระกอบการเทศกาลดนตรี เช่น ดา้นกลยุทธ์การตลาด 
การรักษาความสัมพนัธ์ และประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์กบัการใช้

ประโยชน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี 
คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทนิเทศสาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไม่มีการระบุช่ือ ขอ้มลูเป็นความลบัเพ่ือการศึกษาเท่านั้น 
โดยแบบสอบถามน้ีประกอบดว้ย คาํถาม 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 รูปแบบการดาํเนินชีวิต 
ตอนท่ี 2 การเปิดรับข่าวสาร 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ในบริบทเทศกาลดนตรี 
ตอนท่ี 4 การใชป้ระโยชนข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ค าถามคัดกรอง  
ผูต้อบแบบสอบถาม เคยมีการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบงานเทศกาลดนตรีหรือไม่  
 เคย    ไม่เคย 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
1 . เพศ  
 ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
 ต ํ่ากวา่ 20 ปี    20 – 29 ปี   30 – 39 ปี   

 40 – 49 ปี   มากกวา่ 50 ปี 
3. การศึกษาสูงสุด 

 มธัยมศึกษาตอนตน้และตํ่ากวา่ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส. 
 ปริญญาตรี     ปริญญาโท    ปริญญาเอกหรือสูงกวา่ 
4. รายได ้ต่อเดือน 

 นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท  20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท  40,001 - 50,000 บาท  50,001 บาท ข้ึนไป  
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5. อาชีพ 

 นกัเรียน/นกัศึกษา   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
 พนกังานบริษทัเอกชน  ธุรกิจส่วนตวั  
 รับจา้งทัว่ไป    วา่งงาน /เกษียณอาย ุ   อ่ืนๆ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ  
โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความเป็นคิดของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว 
6. ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านกจิกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ด้านกจิกรรม 
ท า

ประจ า 

ท า
ค่อนข้าง
บ่อย 

ท าบ้าง
ไม่ท า
บ้าง 

ท านานๆ
คร้ัง 

ไม่ท าเลย 

1 ทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็หรือวนัหยดุ 
(OT) เป็นประจาํ 

     

2 ทาํกิจกรรมใหม่ๆท่ีต่ืนเตน้ทา้ทาย      
3 ทาํงานศิลปะหรืองานฝีมือ เป็นงาน

อดิเรกเม่ือวา่งจากงานประจาํ 
     

4 ร่วมงานสังสรรคแ์ละงานร่ืนเริงตาม
เทศกาลต่างๆ 

     

5 ชมคอนเสิร์ตหรือละครเวทีท่ีสนใจ      
6 ท่องเท่ียวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ

ในวนัหยดุ 
     

7 รับประทาทนอาหารนอกบา้นในร้าน
บรรยากาศดีๆ 

     

8 เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์ร 
การกุศล 

     

9 ติดตามข่าวสารการท่องเท่ียว      
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7. ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ด้านความสนใจ 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1 ฉนัใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวเป็น

อนัดบัแรก 
     

2 ฉนัสนใจการช่วยเหลืองานในชุมชน 
อาสาสมคัร หรือองคก์รการกุศล 

     

3 การเดินทางรอบโลกเป็นหน่ึงในความ
ใฝ่ฝันของฉนั 

     

4 ฉนัสนใจการท่องเท่ียวตามรีววิท่ีพบ
เห็น 

     

5 ฉนัสนใจเร่ืองราววงการบนัเทิงทั้งไทย
และต่างประเทศ 

     

6 การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ 

     

7 ฉนัชอบการปาร์ต้ี สังสรรคก์บัคนหมู่
มาก 

     

8 ฉนัอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ 
ต่ืนเตน้ ทา้ทาย 

     

9 ฉนัสนใจชมนิทรรศการศิลปะและ
วฒันธรรม 
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8. ข้อมูลเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ด้านความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1 ฉนัมีความสุขและพอใจกบัชีวติท่ี

เป็นอยูทุ่กวนัน้ี 
     

2 การไดมี้ส่วนร่วมในแหล่งท่องเท่ียว
เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดป้ระสบการณ์
ใหม่ๆ 

     

3 การท่องเท่ียวเทศกาลดนตรีช่วยสร้าง
รายไดใ้หค้นทอ้งถ่ิน 

     

4 การไดท้่องเท่ียวทาํใหฉ้นัมีมุมมอง
ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค ์

     

5 การเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติไม่ใช่
เร่ืองเสียหาย 

     

6 ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสิน
ท่องเท่ียว 

     

7 คนไทยควรเท่ียวเมืองไทยให้ทัว่เสีย
ก่อนท่ีจะคิดไปเท่ียวเมืองนอก 

     

8 ศิลปวฒันธรรมไทยเป็นเร่ืองท่ีควร
ช่วยกนัอนุรักษ ์

     

9 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกได ้
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ตอนที ่2 การเปิดรับข่าวสาร 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความเป็นคิดของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว 
9.ในรอบ 1 สัปดาห์ ท่านเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่อไปน้ีบ่อยคร้ังเพียงใด 

ขอ้ ส่ือ ทุกวนั 
5-6 

วนั/
สัปดาห์ 

3-4 วนั/
สัปดาห์ 

1-2 
วนั/

สัปดาห์ 

ไม่ไดทุ้ก
สัปดาห์/
ไม่ไดใ้ช้

เลย 
ส่ือดั้งเดิมหรือส่ือเก่า 
6.1 โทรทศัน์      
6.2 วทิย ุ      
6.3 นิตยสาร      
6.4 หนงัสือพิมพ ์      

ส่ือใหม่ 
6.5 เวป็ไซทท่ี์เน้ือหาสร้างโดยผูบ้ริโภค  

6.5.1 Facebook      
6.5.2 Twitter      
6.5.3 Instagram      
6.5.4 Youtube      

6.6 โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล เช่น 
Google, Yahoo, Bing 

     

6.7 อีเมล ์เช่น Hotmail, Gmail      

6.8 โปรแกรมการสนทนา Line, Skype      

6.8 ระยะเวลาเปิดรับข่าวสารเทศกาล
ดนตรี 
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10. ท่านเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี จากส่ือใดบา้ง  

ส่ือทีเ่ปิดรับ 
ความถี่ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

รายการNineEntertain      

คล่ืนวทิย ุcool 93      

นิตยสาร A Day, happening       

หนงัสือพิมพห์นา้บนัเทิง       

อินเตอร์เน็ต 
thaiticketmajor.com/ 

     

โปสเตอร์, แผน่ปลิว      

สังคมออนไลน์ facebook, 
Twitter, instagram 

     

เพื่อน/ครอบครัว/ญาติ      

บูทประชาสัมพนัธ์ / งาน Event      

ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับ
ข่าวสารเทศกาลดนตรี ใน 1 งาน 

     

11. ท่านตอ้งการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเทศการดนตรี จากส่ือใดบา้ง  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ)  
 โทรทศัน์  วทิย ุ  นิตยสาร  หนงัสือพิมพ ์
 โปสเตอร์, แผน่
ปลิว 

 อินเตอร์เน็ต /เวป็
ไซต ์ 

 เพื่อน/ครอบครัว  E-mail 

 สังคมออนไลน์ 
facebook, Twitter, 
instagram 

 โปรแกรมการ
สนทนา Line, Skype 
,Whats App  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
....... 
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ตอนที ่3 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรี 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความเป็นคิดของท่านมากท่ีสุด เพียงช่องเดียว 

12. ด้านปัจจัยประกอบการมีส่วนร่วมท่องเทีย่วเทศกาลดนตรี 

ปัจจัยประกอบการมีส่วนร่วม มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ราคาบตัร      

2. ช่องทางการซ้ือบตัร      

3. การประสัมพนัธ์       

4. สิทธิพิเศษ/ส่วนลด (Promotion)      

5. รายช่ือศิลปิน       

6. การเดินทางคมนาคม      

7. ธีมงาน      

8. ฉาก/แสง/สี/เสียง      

9. บุคคลท่ีไปดว้ย      

10. วนั/เวลา /สถานท่ีจดังาน      

11. บริษทั ทีมผูจ้ดังาน      

12. เทศกาล/ฤดูกาล      

13. แนวดนตรี (ประสบการณ์/เร่ืองราว)      

14. สาธารณูปโภค/ส่ิงอาํนวยความสะดวก      

15. การรักษาดูแลความปลอดภยั      
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13. ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรี 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ร่วมแต่งกายตามธีมของงาน/ แฟนซี      

2. ร่วมทาํ Tattoo paint      

3. ร่วมทาํเวฟ (คล่ืนมนุษย)์      

4. ร่วมสร้างทะเลดาว (จากแสงแฟรชมือ
ถือ) 

     

5. ร่วมสร้างสรรคเ์มนูอาหารใหม่ๆ      

6. ร่วมกนักางเตน้นอนภายในงาน      

7. ร้องเตน้เลียนแบบบุคคลท่ีฉนัช่ืนชอบ      

8. ร่วมปล่อยโคมลอย/ ชมพลุไฟ      

9. ร่วมทาํกิจกรรมเก็บขยะภายในงาน      

10. ร่วมกิจกรรมworkshop ประดิษฐ์
ส่ิงของ 

     

11. ร่วมโวลตก์ารประกวดและกิจกรรม
ภายในงาน (เพื่อลุน้รางวลั) 

     

 

14. ความบ่อยคร้ังในการท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี โดยเฉล่ียในระยะเวลา 1 ปี  
 1-2 คร้ัง    3-4 คร้ัง 
 5-6 คร้ัง    มากกวา่ 6 คร้ัง 

15. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 
      *ใน 1 งาน ต่อคร้ัง ( รวมค่าบตัร, อาหาร, ท่ีพกั, การเดินทาง ) 

 ต ํ่ากวา่ 3,000 บาท   3,000 – 5,000 บาท  
 5,001 – 8,000 บาท   8,001 – 10,000 บาท   

 มากกวา่ 10,000 บาท 
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16. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย 

 รถยนตส่์วนตวั    รถยนต ์ญาติ/เพื่อน 
 รถรับจา้งเหมา    รถโดยสารสาธารณะ (รถไฟ/รถทวัร์/รถตู)้ 

17. บุคคลท่ีร่วมในการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 คนเดียว     เพื่อน 
 ญาติ/พี่นอ้ง    สามี/ภรรยา (แฟน)  
 คนแปลกหนา้    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 

19. จาํนวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี 
 1 คน     2-3 คน 

 4-5 คน     มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 

20. กิจกรรมท่ีช่ืนชอบในงานเทศกาลดนตรี 
 ฟังดนตรีแบบสดๆ   ไดเ้จอศิลปินท่ีช่ืนชอบ  พบเจอคนใหม่ๆ 
 พกัผอ่นในบรรยากาศใหม่ๆ  อ่ิมอร่อยไปกบัอาหารหลากลาย workshop 

21. ประเภทพื้นท่ีในการจดังานเทศกาลดนตรีท่ีท่านช่ืนชอบ  
 ใจกลางเมือง     ทะเล 
 ภูเขา/ป่า    สถานท่ีประวติัศาสตร์ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 

22. วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. เพื่อสนองความตอ้งการของตวัเอง      

2. เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ      

3. เพื่อตอ้งการฟังดนตรี      

4. เพื่อใหก้าํลงัใจศิลปินท่ีช่ืนชอบ      

5. เพื่อการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ      

6. เพื่อความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลรอบขา้ง      
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วตัถุประสงค์ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

7. เพื่อความสนใจพิเศษ (การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์/สุขภาพจิต/ศิลปวฒันธรรม/
การศึกษา)      
 

ตอนที ่4 การใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
23. การใชป้ระโยชน์ในการเดินทางท่องเท่ียวงานเทศกาลดนตรี ในประเทศไทย  

การใช้ประโยชน์ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. เพื่อความเพลิดเพลิน และพกัผอ่น
หยอ่นใจ 

     

2. เพื่อตอ้งการรับรู้เหตุการณ์รอบตวั      

3. เพื่อพดูคุย/สนทนา      

4. เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีและการมีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

     

5. เพื่อเสริมความคิดเห็นสร้างแรงบนัดาล
ใจ 

     

6. เพื่อความบนัเทิง สนุกสนาน      

7. เพื่อหลีกหนีความวุน่วายหรือปัญหา
จากการทาํงาน 

     

8. เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและรู้เท่า
ทนัสังคม 

     

 

ขอขอบพระคุณทีเ่สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้ 
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