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การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  และอุปสรรคในการแสวงหา

สารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย โดยใชว้ิธีการวจิยัเชิงคณุภาพ ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ นกัทอ่งเที่ยวไทยเจเนเร
ชนัวาย อายุระหว่าง 19-38 ปี จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า 
นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว  โดยมีการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ก าหนด
สารสนเทศท่ีตอ้งการ นักท่องเท่ียวมีการวางแผนการคน้หาสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวล่วงหน้าดว้ยตนเอง  โดยให้
ความส าคญักบัเนือ้หาสารสนเทศดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั อาหาร และวิธีการเดนิทาง ใชส้ารสนเทศประเภทออนไลน์
และสิ่งพิมพ์ ทัง้ในรูปแบบภาพ ข้อความ และวิดิทัศน์ จากแหล่งสารสนเทศอินเทอรเ์น็ต บุคคล งานนิทรรศการการ
ท่องเท่ียว และสิ่งพิมพ์ 2. คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ  นักท่องเท่ียวเริ่มตน้ส ารวจขอ้มูลตามขอบเขตเนือ้หาท่ีตอ้งการ
แบบเจาะลึกในแต่ละประเด็น โดยเริ่มตน้คน้หาจากโปรแกรมคน้หาและส่ือสงัคมออนไลน์ และใชเ้ทคนิคการคน้ดว้ยค า
ส าคัญ การจ ากัดค  าคน้ การใชแ้ฮชแท็ก และการปักหมุดสถานท่ีท่องเท่ียว 3. ตรวจสอบและการประเมินสารสนเทศ 
พิจารณาจาก 1) ความทนัสมยั โดยเลือกสารสนเทศจากปีล่าสุดหรือยอ้นหลงัไม่เกิน 1 - 2 ปี 2) ความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ ์โดยเปรียบเทียบสารสนเทศจากหลายแหล่งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมทกุประเด็นท่ีตอ้งการ  3) 
ความน่าเช่ือถือ พิจารณาความมีช่ือเสียงของเพจหรือเว็บไซต์ และอตัราการวดัผลตอบรบัจากผูใ้ชง้าน 4. รวบรวมและ
การน าสารสนเทศไปใช้ โดยวิธีการเขียนบันทึกดว้ยมือ และบนัทึกลงบนคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
สมารต์โฟน เป็นตน้ 5. ประเมินผลลัพธ์ นักท่องเท่ียวมีการประเมินผลลพัธอ์ย่างไม่เป็นทางการหลังน าสารสนเทศไปใช้ 
โดยสะท้อนว่าข้อมูลท่ีรวบรวมและน าไปใช้ตรงกับความตอ้งการค่อนข้างมาก  และเม่ือสิน้สุดการท่องเท่ียวยังมีการ
ทบทวนปัญหาท่ีพบระหว่างการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือจะไดน้ าไปปรบัปรุงการแสวงหาสารสนเทศส าหรบัการท่องเท่ียว
ครัง้ต่อไป ส่วนอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ ดา้นลักษณะเฉพาะบุคคล พบว่า นักท่องเท่ียวมีปัญหาดา้น
ภาษาตา่งประเทศท่ีไม่สามารถอ่านและเขา้ใจได ้และดา้นแหล่งสารสนเทศ ท่ีพบวา่ใหส้ารสนเทศไม่เป็นปัจจบุนั จงึท าให้
เกิดความคลาดเคล่ือน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวสถานท่ีทอ่งเท่ียว ราคา และเสน้ทางในการเดนิทาง เป็นตน้ 
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This research aims to study information-seeking behavior and the obstacles to acquire 

information among Thai Generation Y tourists using qualitative research methods. The main informants were 
30 Thai Generation Y tourists aged between 19-38. The tool used for collecting the data was an interview 
form. The results of the research showed that they had tourism information seeking behavior and performed 
five activities which were as follows: 1. Identify information needs, tourists plan to search for tourism 
information in advance and by themselves by paying more attention to information on tourist attractions, 
accommodation, food and transportation methods. They used online information and publications both in the 
form of images, texts and videos from internet resources, people, tourism exhibitions and publications; 2. 
Location and access, tourists begin by exploring the information according to the required content in-depth 
on each issue and by starting a search with search engines and social media, using keyword searching 
techniques, searching for term limits, using hashtags and location pinning; 3. Verifying and considering, 1) 
being up-to-date by selecting information from the most recent year but not exceeding 1-2 years 2) accuracy 
and completeness by comparing information from multiple sources to verify accuracy and to cover all of the 
required areas 3) reliability by considering the reputation of the page or website and the engagement rate of 
users; 4. Gathering and using information, through writing notes by hand, recorded on computers and 
electronic devices such as smartphones; and 5. Evaluation, tourists unofficially assess and judge the 
process after applying the information. It reflects that the information collected and used is quite relevant and 
at the end of the tourist period, there was also a review of the problems encountered during information 
seeking in order to improve the information acquisition for the next trip. As for the obstacles to acquiring 
information, such as personal characteristics, it was found that the tourists had foreign language problems 
and could not read and understand and the information sources found that information which was not current 
caused discrepancies, especially information about tourist attractions, prices and routes, etc. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสงู จากอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธห์ลกั 
ผูช้่วยศาสตราจารยศ์ศิพิมล ประพินพงศกร ผูซ้ึ่งเป็นอาจารยท์ี่ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา ใหก้ าลงัใจ สนบัสนนุและ
ช่วยกระตุน้เตือนสติ ตลอดจนเป็นผูท้ี่คอยผลกัดนัใหส้ามารถท าปรญิญานิพนธเ์ลม่นีไ้ดส้  าเรจ็ ซึง่อาจารยไ์มไ่ดเ้พียง
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปรญิญานิพนธเ์ท่านัน้ แตย่งัเป็นแบบอยา่งของอาจารยท์ี่ดีที่เก่งดมูีพลงัในการท างานอยูเ่สมอ 
ท าใหผู้ว้ิจยัมีก าลงัใจและน าเป็นแบบอยา่งในการท างาน และขอขอบพระคณุอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธร์ว่ม 
รองศาสตราจารย ์ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ ที่ไดก้รุณาใหค้  าแนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ดว้ยความเอา
ใจใสอ่ยา่งดียิ่ง ผูว้ิจยัรูส้กึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.น า้ทิพย ์วิภาวิน ประธานกรรมการสอบปรญิญาพิพนธ ์และ
อาจารย ์ดร. ศมุรรษตรา แสนวา ที่กรุณามารว่มเป็นกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์รวมทัง้ใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชนใ์นการปรบัปรุงปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หถ้กูตอ้งและสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการใหข้อ้มูล  
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยอย่างดียิ่ง  และขอขอบคุณคณาจารย  ์หลกัสูตร
สารสนเทศศึกษา คณะมนษุยศาสตร  ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหต้ลอด
ระยะเวลาที่ศกึษาตอ่ 

ขอบคณุเพื่อนในรุน่ที่เป็นกลัยาณมิตร ที่คอยช่วยเหลือ คอยผลกัดนัและใหก้ าลงัใจกนัและกนัตลอดมา 
ท าใหม้ีความสขุ ไดป้ระสบการณท์ี่ดีในการเรยีนในระดบัปรญิญาโทนี ้และขอบคณุเพื่อนสนิททกุคน ที่เป็นก าลงัใจ 
และอยูข่า้ง ๆ เสมอเวลาพบเจอปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ 

ขอขอบคณุนกัท่องเที่ยวไทยทกุท่านที่ใหค้วามรว่มมือ ช่วยเหลือ และกรุณาใหข้อ้มลูอนัมีค่าต่อการท า
ปรญิญานิพนธใ์นครัง้นี ้

ขอขอบพระคุณหัวหน้าแผนก  Planning and Technical Records / Bangkok Airways ทั้ง 4 ท่าน 
รวมถึงเพื่อนรว่มงานท่ีคอยสง่ก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลอืจนปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลงดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคณุคณุแม่โสภา ปาลกะวงศ ์คณุพ่ออคัระ ดาวลอ้มจนัทร ์คณุป้าณฐันีย ์มวน คณุป้า
ชาดา ปาลกะวงศ ์และคุณลงุพิเศษ จรสัเบญญารตัน์ ที่ใหก้ารสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น ท าใหผู้ว้ิจัยศึกษาต่อเป็น
ระยะเวลาหลายปีโดยไม่มีความกังวลใจใด  ๆ และมีอิสระในการบริการจัดการชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่โดย
ปราศจากขอ้แมใ้ด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา 

คณุค่าและประโยชนอ์นัพึงมีที่ไดจ้ากปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ขอมอบแด่บพุการี และบรูพาจารยท์กุท่าน
ดว้ยความเคารพยิ่ง 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญอย่างมากของประเทศไทย 
เน่ืองจากสรา้งรายไดเ้ขา้สู่ประเทศมหาศาล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประกอบดว้ยธุรกิจหลาย
ประเภททัง้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหาร 
บริษัททัวรน์  าเท่ียว เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดันด้านการท่องเท่ียวโดยร่วมมือกับการ
ทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดว้ยการออกมาตรการตา่ง ๆ มากระตุน้เศรษฐกิจการท่องเท่ียว
อยู่เสมอ โดยมีแผนปฏิบตัิการส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น ในปี 2562 เนน้แผนการเพิ่มรายไดอ้ย่าง
ยั่งยืนจากการเติบโตของค่าใชจ้่ายมากกว่าจ านวนนกัท่องเท่ียวภายใตก้ารด าเนินงาน 3 ทิศทาง
หลกั ประกอบดว้ย 1) กระตุน้ค่าใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 2) ส่งเสริมการกระจายตวัของ
นกัท่องเท่ียวสู่พืน้ท่ีรอง และ 3) ผลกัดนัใหเ้กิดการท่องเท่ียวอย่างใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม จึงท าใหข้อ้มูล
การท่องเท่ียวเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในการเดินทาง เพราะให้
รายละเอียดทกุอย่างท่ีเป็นประโยชนก์บัการเดินทาง มีผลตอ่การเลือกจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเท่ียวและการเลือกใชบ้ริการ เม่ือนักท่องเท่ียวไดร้บัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน 
ทนัสมยั จะชว่ยใหน้กัทอ่งเท่ียวเดินทางดว้ยความราบรื่นและมั่นใจ มีความรูค้วามเขา้ใจในสถานท่ี
ท่องเท่ียวนัน้ ๆ และไดร้บัประสบการณ์ท่ีดีกลบัไปดว้ย อีกทัง้ช่วยในการประชาสัมพันธแ์ละเป็น
สง่เสรมิภาพลกัษณข์ององคก์ร (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2562) 

 กลุ่มประชากรเจเนเรชนัวาย (Generation Y) ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุน่ใหม่ ท่ีมีจ  านวนประมาณ 
18 ลา้นคนของประชากรทัง้หมดในประเทศไทย (วิไล พึ่งผล, ประสพชยั พสนุนท ์และธีระวฒัน ์จนั
ทึก, 2561) เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดใน พ.ศ. 2521-2543 หรืออายุประมาณ 19-38 ปี (Riadh, Jessica, 
& Mathieu, 2019) และเป็นกลุ่มคนท่ีมีมากท่ีสดุในขณะนี ้ลกัษณะของคนเจเนเรชนัวายเป็นกลุ่ม
ทนัสมยั ไม่ตกยคุ และมกัเบื่อง่าย แตเ่ป็นกลุ่มท่ีทนัโลกทนัเทคโนโลยี โดยสามารถใชอุ้ปกรณแ์ละ
เครื่องมือทนัสมยั ไดแ้ก่ สมารต์โฟน โนต้บุ๊กและกลอ้งดิจิทลัไดค้ล่องแคล่ว เป็นกลุ่มคนท่ีนกัการ
ตลาดทั่ วโลกคาดว่าจะมีอิทธิพลสูงในยุคปัจจุบัน (พนิดา ไชยแก้ว , 2559) ส าหรับจ านวน
นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายในประเทศไทยมีทัง้หมด 8.9 ลา้นคน (กองวิจยัการตลาด ททท., 
2560) นิยมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เป็นการท่องเท่ียวท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและสอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมของคนรุน่ใหม่ท่ีอิสระและชอบวางแผนการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ในขณะท่ีคนยุคก่อน
นิยมการท่องเท่ียวโดยใชท้ัวร ์เพราะยงัไม่มีอินเทอรเ์น็ตท่ี มีประสิทธิภาพดีเท่ายุคปัจจุบันท าให้
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เลือกใชบ้ริการบรษิัททวัรเ์บด็เสรจ็เพ่ือความสะดวกและไมต่อ้งหาขอ้มลูเอง (ส านกังานบริหารและ
พฒันาองคค์วามรู,้ 2559)  

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบันนั้นได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ด้วยการ
พฒันาการดา้นเทคโนโลยีท่ีน าระบบดิจิทลัเขา้มาใช ้รวมถึงการท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั นกัท่องเท่ียว
พึ่งพาอินเทอรเ์น็ตในการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ จึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมการท่องเท่ียวเปล่ียนไปอย่าง
มาก และจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวเจเนเรชันวายใน
ประเทศไทย พบว่านกัท่องเท่ียวเจเนเรชนัวายมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกตา่งจากคนรุน่ก่อน ๆ 
อย่างชัดเจน โดยมีลักษณะเด่น ๆ ดังนี ้นักท่องเท่ียวเจเนเรชันวายมีความ ช่ืนชอบและรสนิยม
ทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย บางส่วนสนใจท่องเท่ียวเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง บาง
คนใหค้วามส าคญักบัอาหารเป็นอนัดบัแรก นกัทอ่งเท่ียวเจเนเรชนัวายชอบวางแผนดว้ยตนเอง ไม่
ชอบถูกก าหนดดา้นเวลา สถานท่ี หรือกิจกรรมจากบริษัทน าเท่ียว แผนการเดินทางสามารถ
ปรบัเปล่ียนไดต้ลอดเวลา มีการสืบคน้ขอ้มูลในการท่องเท่ียวมากกว่าคนรุ่นก่อน ๆ เพ่ือท่ีจะคดั
กรอง เปรียบเทียบ และวางแผนการเดินทางใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ เนน้แหล่งขอ้มูลท่ีมาจาก
ความสะดวกสบายในการใชง้าน เป็นกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีชอบใชส่ื้อสงัคม (Social media) มากกว่า
คนรุ่นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินทางท่องเท่ียว จะชอบบอกเล่าประสบการณต์่าง ๆ ผ่าน
ทางส่ือสงัคมตลอดเวลา นกัทอ่งเท่ียวเจเนเรชนัวายนีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีความคดิอิสระ แปลกใหม่ เป็นตวั
ของตวัเอง และชอบคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ (ชญานิน วังซา้ย, 2559; วนิดา เลิศพิพัฒนา
นนท,์ 2561; วรนิทรท์ิพย ์ก าลงัแพทย,์ 2560; วิไล พึ่งผล และคนอ่ืน ๆ, 2561) 

 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ( Information seeking behavior) เป็นกิจกรรมท่ี
บคุคลนัน้กระท าเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศ ขอ้มลูและข่าวสารท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตน ทัง้
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัความสนใจส่วนตวั หนา้ท่ีการงานและเพ่ือการเรียนรู้ ทัง้นีใ้นระหว่างการแสวงหา
สารสนเทศ บคุคลผูน้ัน้ตอ้งเริ่มมีการปฏิสมัพนัธก์บัระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นระบบสารสนเทศ
โดยมนุษย์ หรือระบบสารสนเทศโดยคอมพิวเตอร ์เช่น เวิลดไ์วดเ์ว็บ เป็นต้น (Wilson, 2000) 
ส าหรบัการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นการแสวงหาสารสนเทศนั้นเป็นการกระท าท่ีมีความ
สลับซับซ้อนและเป็นพลวัต ท าให้การศึกษาด้านนี ้ของมนุษย์นิยมใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คณุภาพ ศกึษากลุ่มตวัอย่างขนาดเล็กดว้ยวิธีสงัเกต การสนทนา และการสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบไม่
มีโครงสรา้ง หรือกึ่งโครงสรา้งเพ่ือให้ทราบพฤติกรรมท่ีแท้จริงของมนุษย์สามารถน ามาสรา้ง
รูปแบบพฤตกิรรมจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาได ้(Ellis, Cox, & Hall, 1993) และมีงานวิจยัชิน้ส  าคญั
ท่ีพัฒนาตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศท่ีไดร้บัการยอมรบัและน าไปใชห้ลายตวัแบบ 
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เช่น  ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิลสัน  (Wilson’ Model of Information 
Behavior) ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลิส (Ellis’ Behavioral Model of 
Information Seeking) ตวัแบบกระบวนการคน้หาสารสนเทศของคลัเธา (Kuhlthau’ Information 
Search Process : ISP) และตวัแบบการแก้ปัญหาสารสนเทศของไอเซนเบอรก์และเบอรโ์ควิซซ ์
(Eisenberg & Berkowitz’ Information Problem-Solving : Big6 Skills Model) เป็นตน้ 

จากการทอ่งเท่ียวในปัจจบุนัท่ีมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งมากขึน้ ประกอบกบัการ
เติบโตท่ีเพิ่มขึน้ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวเจเนเรชนัวาย ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศกึษานกัท่องเท่ียวเจเนเรชนั
วายเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มนีเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มคนท่ีเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง รกัอิสระ 
ชอบวางแผนการท่องเท่ียวและตอ้งการสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือน ามาใชใ้นการตดัสินใจ
ก่อนเดนิทาง และจากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ การบรกิารสารสนเทศดา้นการทอ่งเท่ียว
ในประเทศไทยยงัไม่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในหลายดา้น เชน่ ความสะดวกใน
การเข้าถึงขอ้มูลท่ีศูนยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียว ความถูกตอ้งทันสมัยของขอ้มูล วิธีการน าเสนอ
ขอ้มลูท่ีไมน่า่สนใจ มีเอกสารเผยแพรจ่  ากดั และไมค่รอบคลมุหลายภาษา (Mahdayani, 2011; รติ
รส อินกล ่า, 2557) อีกทัง้ดา้นความร่วมมือกับผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียยงัขาดการบูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรม ท าให้องค์กรขาดโอกาสในการพัฒนาการบริการสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวให้
กวา้งขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ได ้(ณอร สวุรรณธีระกิจ, 2553; ภรณท์ิพย ์สพุร, สพุรรษา 
รากรกัษ,์ & ปรวิรรต สมนกึ, 2556) ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาท าความเขา้ใจพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวาย การ
ศกึษาวิจยันีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ตอ่การวางแนวทาง
ส าหรบัการพัฒนาสารสนเทศทางดา้นการท่องเท่ียวและการบริการสารสนเทศทางการท่องเท่ียว 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการและความเปล่ียนแปลงของนักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายทั้งใน
ปัจจบุนัและในอนาคตใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
2. เพ่ือศกึษาอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลท่ีได้รับจากการวิจัยครั้งนี ้จะท าให้ทราบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ

นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงรูปแบบการบริการ
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สารสนเทศท่ีสนบัสนนุตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย ทัง้
ในปัจจุบนัและในอนาคตส าหรบัผูป้ระกอบการ หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย หอ้งสมดุการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บริษัททวัรต์า่ง ๆ สายการบินตา่ง ๆ  หรือ
หนว่ยงานอ่ืน ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ขอบเขตการวิจัย 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 19-38 

ปี จ  านวน 30 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก
เบือ้งตน้ คือ ผูท่ี้เคยเดินทางท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
ในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. นักท่องเที่ยวไทยเจเนเรชันวาย หมายถึง บุคคลสญัชาติไทย ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 
2521 – 2538 หรือมีอายรุะหวา่ง 19-38 ปี ท่ีเคยท่องเท่ียวตามเง่ือนไขท่ีผูว้ิจยัก าหนดเกณฑใ์นการ
คดัเลือก คือ ผูท่ี้เคยเดินทางท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
ในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

2. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาสารสนเทศ
อยา่งมีจดุมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศ ขอ้มลู และข่าวสารท่ีตอบสนองความตอ้งการของตน และ
สามารถน าสารสนเทศท่ีไดม้าใชเ้พ่ือการเดินทางท่องเท่ียว ซึ่งไดจ้ากการสังเคราะหต์วัแบบของ
คัลเธา (Kuhlthau) วิลสัน (Wilson) เอลิส (Ellis) ไอเซนเบอรก์และเบอโควิชซ ์(Eisenberg and 
Berkowitz) โดยแบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ หมายถึง การเริ่มตน้การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเริ่มมีการก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ ได้แก่ เนือ้หาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ประเภทสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ เช่น สารสนเทศทางดา้นท่ีพัก สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ อาหาร วฒันธรรม แผนท่ี สภาพ
อากาศ แหลง่ช็อปปิง การคมนาคม เป็นตน้ 

2.2 คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะเริ่มคน้หาสารสนเทศท่ีได้
ก าหนดขอบเขตการตอ้งการไวอ้ย่างกวา้ง ๆ แล้ว โดยนักท่องเท่ียวอาจมีการใชก้ลยุทธ์ในการ
สืบคน้ ขึน้อยู่กับตวัของนกัท่องเท่ียวเอง มีการเลือกแหล่งและเขา้ถึงสารสนเทศท่ีหลากหลายใน
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ขั้นตอนนี ้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสืบค้นอาจอยู่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น หนังสือ วารสาร 
อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

2.3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ หมายถึง เม่ือนักท่องเท่ียวมีการตรวจสอบ
และประเมินสารสนเทศท่ีคน้หามาไดก้่อนตัดสินใจน ามาใช ้โดยนักท่องเท่ียวอาจพิจารณาถึง
แหล่งท่ีมา ความน่าเช่ือถือของเนือ้หา ความถูกตอ้งของเนือ้หา ความทันสมัยของเนือ้หา และ
ความสมบรูณข์องเนือ้หาสารสนเทศท่ีแสวงหามาไดใ้นขัน้ตอนนี ้  

2.4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช้ โดยนักท่องเท่ียวจะรวบรวมสารสนเทศท่ี
แสวงหามาไดท้ั้งหมดท่ีตรงกับความตอ้งการ มีการจัดการสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของขอ้มลูท่ีไดม้า เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ พิจารณา หรือตอบค าถาม ขอ้สงสยั ท่ี
นักท่องเท่ียวต้องการ โดยจะสามารถตัดสินใจน าสารสนเทศบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ เช่น 
ข้อความจากบทความวารสาร รูปภาพ แผนท่ี เทคนิคในการท่องเท่ียว อุปสรรคท่ีต้องพบเจอ
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

2.5 ประเมินผลลพัธ ์เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยเม่ือนกัท่องเท่ียวน าสารสนเทศท่ีเลือกไปใช ้
สารสนเทศท่ีเลือกสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ โดยนักท่องเท่ียวอาจมีการมองภาพไปถึงการ
ทอ่งเท่ียวครัง้หนา้ว่าในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศกระบวนการใดท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงเพ่ือให้
ไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากขึน้ 

3. อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง ข้อจ ากัดหรือข้อขัดข้องท่ีท าให้
นกัทอ่งเท่ียวไมส่ามารถแสวงหาและไดร้บัสารสนเทศตามความตอ้งการ แบง่ออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้

3.1 ดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล หมายถึง อุปสรรคท่ีเกิดจากตวันกัท่องเท่ียวเองท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้เช่น ไม่มีเวลาสืบคน้ ขาดทกัษะการสืบคน้ อ่านสารสนเทศท่องเท่ียว
ภาษาตา่งประเทศไมเ่ขา้ใจ เป็นตน้ 

3.2 ด้านสังคมหรือระหว่างบุคคล หมายถึง อุปสรรคท่ี เกิดจากการแสวงหา
สารสนเทศจากแหลง่บคุคล หรือจากแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ หรืออปุสรรคท่ีเกิดจากระบบทางสงัคม
มีขอ้จ ากดั ขอ้หา้มตา่ง ๆ ท่ีขดัขวางไมใ่หผู้แ้สวงหาสารสนเทศเขา้ถึงสารสนเทศได ้เช่น การส่ือสาร
ระหวา่งผูแ้สวงหาสารสนเทศกบัผูใ้หส้ารสนเทศ ความรว่มมือของผูใ้หส้ารสนเทศ เป็นตน้ 

3.3 ดา้นสถาบนัและแหลง่สารสนเทศ หมายถึง อปุสรรคท่ีเกิดจากสถาบนั หรือแหล่ง
บริการสารสนเทศ ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศอยู่ไกล ไม่สะดวกในการเดินทางไป แหล่งสารสนเทศ
ท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ไม่ไดร้บัข้อมูลท่ีทันสมัย ไม่สมบูรณ์ ข้อมูล
กระจดักระจาย ไม่รวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน หรือไม่มีสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลในเรื่องท่ีก าลังคน้หา 
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เช่น เอกสารน าเท่ียวท่ีแจกในแหล่งบริการการท่องเท่ียวไม่ทันสมยั สารสนเทศดา้นลกัษณะท่ีตัง้ 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีแนะน าไมท่นัสมยั ไมเ่ป็นปัจจบุนั เป็นตน้  

3.4 ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ ์หมายถึง คา่นิยม ความเช่ือและวฒันธรรม 
เทคโนโลยี ขอ้ก าจดัทางดา้นเวลา ช่วงเวลาท่ีจะแสวงหาสารสนเทศกบัชว่งเวลาท่ีแหลง่สารสนเทศ
ให้บริการไม่ตรงกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ สภาพแวดล้อมไม่เอือ้ต่อการ
แสวงหาสารสนเทศ หรืออาจใชเ้วลามากกวา่จะไดส้ารสนเทศมา 

3.5 ดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง คา่ใชจ้่ายโดยตรงจากการแสวงหาสารสนเทศ เช่น ไม่มี
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคลใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือให้ได้สารสนเทศ ค่าเดินทางไปใช้แหล่ง
สารสนเทศ คา่เขา้ใชบ้ริการแหล่งสารสนเทศและเวลาท่ีสญูเสียไปกบัการแสวงหาสารสนเทศดา้น
การทอ่งเท่ียว เป็นตน้ 

4. การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบคุคลจากสถานท่ีซึ่งเป็นท่ีอาศยัอยูป่ระจ าไป
ยงัอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นการชั่วคราวดว้ยความสมคัรใจ โดยนกัท่องเท่ียวจะ
มีเหตุผล หรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันไป  เช่น เพ่ือพักผ่อน เพ่ือร่วมการ
ประชมุสมัมนา เพ่ือการศกึษา เพ่ือสขุภาพ เป็นตน้ 
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บทที ่2   
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งขอน าเสนอตามหวัขอ้

ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

1.1 แนวคดิและความหมายของพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
1.2 ลกัษณะการแสวงหาสารสนเทศ 
1.3 ลกัษณะและพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของกลุม่คนเจเนเรชนัวาย 
1.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
1.5 ตวัแบบเก่ียวกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
1.6 อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 

2. แนวคดิเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวและสารสนเทศเพ่ือการทอ่งเท่ียว 
2.1 ความหมายของการทอ่งเท่ียว 
2.2 องคป์ระกอบของการทอ่งเท่ียว 
2.3 วตัถปุระสงคข์องการเดนิทางทอ่งเท่ียว 
2.4 ประเภทของการทอ่งเท่ียวและแหลง่ทอ่งเท่ียว 
2.5 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการทอ่งเท่ียว 
2.6 สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.1 งานวิจยัตา่งประเทศ 
 3.2 งานวิจยัในประเทศ 
4. กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
แนวคิดและความหมายของพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศแสดงถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชแ้ละระบบสารสนเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศโดยมนุษย ์หรือระบบสารสนเทศโดยคอมพิวเตอร ์เพราะระบบ
สารสนเทศล้วนมีวัตถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมสารสนเทศ หรือข้อมูลด้านใดดา้นหนึ่ง อันจะเป็น
ประโยชนใ์นการคน้หาของผูใ้ช ้โดยมีผูใ้หบ้ริการเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศ
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้ช ้พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศยงัมีพืน้ฐานจาก
ความตอ้งการสารสนเทศท่ีซบัซอ้นในระดบัตา่ง ๆ รวมทัง้ลักษณะส่วนตวัของผูใ้ชเ้องดว้ย เชน่ ผูใ้ช้
บางคนชอบแสวงหาสารสนเทศดว้ยตนเอง ขณะท่ีผูใ้ชอี้กจ านวนหนึ่งนิยมใชก้ารสอบถามจาก
เพ่ือนหรือผูรู้เ้สียก่อน เป็นตน้ มีผูใ้หน้ิยามของพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศหลากหลาย ดงันี ้ 

เชน ชิ ง และ เฮอร์นอน (Chen, Ching, & Hernon, 1982) พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลกระท าเพ่ือแสวงหาขอ้มูล ท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของบุคคลนัน้ ๆ กระบวนการแสวงหาสารสนเทศจะเกิดขึน้หรือเริ่มตน้เม่ือบุคคลพบว่ามี
ความตอ้งการสารสนเทศ เพ่ือน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือชว่ยในการตดัสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
และจะสิน้สดุลงเม่ือบคุคลนัน้ไมต่อ้งการสารสนเทศอีกตอ่ไป 

วิลสนั  (Wilson, 2000) พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง การกระท าของบคุคล 
เพ่ือแสวงหาขอ้มลูใหต้รงกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตนเองตอ้งการ โดยในระหว่างการแสวงหาสารสนเทศ
นัน้ จะเกิดความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกับระบบสารสนเทศ เช่น หอ้งสมุด หรือ ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร ์(เวิลดไ์วดเ์ว็บ หรือ www.) เป็นตน้   

ครีเคอรล์ัส (Krikelas, 1983) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตน ทัง้ในดา้นความ
สนใจส่วนตวั หนา้ท่ีการงาน และการเรียนรู ้เพ่ือสนบัสนนุความคิด ทศันคติ และความเขา้ใจเดิม 
หรือความรูใ้หม่ รวมถึงเม่ือบุคคลนัน้ตอ้งการเพิ่มพูนความรู ้วิเคราะหเ์รื่องราว ปัญหาตา่ง ๆ และ
พบว่าความรูท่ี้ตนมีอยู่นัน้ไม่เพียงพอ จึงตอ้งแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

เอลิส (Ellis, 1989) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลกระท า
เพ่ือการแสวงหาสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการอย่างมีวัตถุประสงค์ ซึ่ งขึ ้นอยู่กับ
สภาพแวดลอ้มทางสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศอาจกระท าไดโ้ดยการคน้หาสารสนเทศดว้ย
ตนเองจากแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ หรือโดยสอบถามผูรู้ ้ 
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แอนซาริ (Ansari, 2008) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้
จากความรูส้ึกเม่ือตอ้งการสารสนเทศ หรือรบัรูว้่าตนเองตอ้งกระท าใหค้วามตอ้งการสารสนเทศ
ของตนบรรลุเป้าหมาย จากนั้นจึงเริ่มตอบสนองความต้องการของตนเองโดยการแสวงหา
สารสนเทศจากช่องทางต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด ศนูยส์ารสนเทศ อินเทอรเ์น็ต แหล่งสารสนเทศจาก
บคุคล เป็นตน้ 

อารีย์ ช่ืนวัฒนา (2545) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมหรือ
ปฏิสมัพนัธโ์ดยบุคคลกระท าเพ่ือแสวงหาสารสนเทศอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสนองความตอ้งการ
ของผูแ้สวงหาสารสนเทศ 

จากความหมาย พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศแสดงใหเ้ห็นถึงมมุมองและความเขา้ใจ
ท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจสรุปได้ว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง การกระท า 
กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีกระท าโดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือการแสวงหาสารสนเทศท่ีตอ้งการ โดย
น าสารสนเทศท่ีได้มาใช้ประโยชน ์หรือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ด้วยการแสวงหา
สารสนเทศจากแหลง่ หรือชอ่งทางตา่ง ๆ  

ลักษณะการแสวงหาสารสนเทศ 
ลักษณะการแสวงหาสารสนเทศ ประกอบด้วย แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ในการแสวงหา

สารสนเทศและหลกัการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช ้(สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล, 2551, น. 44-61) 
1. แหลง่สารสนเทศท่ีใช ้

1.1 แหล่งสารสนเทศท่ีตนมีอยู่ เป็นวิธีการท่ีผูใ้ชส้่วนใหญ่มกันิยมก่อนแหล่งอ่ืน 
คือ ความจ าของตนเอง โดยอาจพยายามทบทวนจากความทรงจ าของตนเองและแหลง่สารสนเทศ
ภายนอกของตนเอง เชน่ หนงัสือ เอกสาร วารสาร ท่ีมีในท่ีท างาน หรือท่ีบา้น เป็นตน้ 

1.2 แหล่งสารสนเทศภายนอกท่ีไม่เป็นทางการ โดยจะใช้แหล่งสารสนเทศ
ภายนอกท่ีไม่เป็นทางการท่ีสะดวกท่ีสดุก่อน เช่น การสอบถามจากเพ่ือน ผูร้ว่มงาน ผูเ้ช่ียวชาญท่ี
รูจ้กั ผูท่ี้สามารถตดิตอ่ไดอ้ยา่งสะดวก เป็นตน้ 

1.3 แหล่งสารสนเทศภายนอกท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุและสถาบนับริการ
สารสนเทศ 

2. หลกัการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช ้การศึกษาวิจยัจ านวนหนึ่งไดพ้บพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศท่ีเรียกว่า "หลกัการแสวงหาสารสนเทศโดยใชค้วามพยายามใหน้อ้ยท่ีสุด 
(Principle of least effort) หลักการดงักล่าวสามารถประยุกตไ์ด ้ไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศท่ี
ยงัคงเป็นระบบดัง้เดมิ หรือเป็นระบบทนัสมยั มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 
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โดยมีแนวคิดส าคญั คือ หากมีทางเลือกในการแสวงหาสารสนเทศมากกว่าหนึ่งทาง 
ผูใ้ชเ้ลือกทางเลือกท่ีตนรูส้ึกว่าสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีไดอ้ย่างสะดวกและง่ายท่ีสุดเสมอ 
แมว้่าพิจารณาแลว้ทางเลือกอ่ืนอาจจะช่วยให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีคณุภาพดีกว่าก็ตาม ดงันัน้ในการ
แสวงหาสารสนเทศโดยทั่วไป ผูใ้ชจ้ะใชแ้หล่งสารสนเทศท่ีสะดวกและง่ายท่ีสดุก่อน เช่น การถาม
เพ่ือนหรือผูรู้ ้โดยอาจไปพบดว้ยตนเอง การโทรศพัท ์หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 
หลงัจากนัน้หากยงัตอ้งการสารสนเทศเพิ่ม ผูใ้ชอ้าจตอ้งแสวงหาสารสนเทศจากแหลง่อ่ืนตอ่ไป 

ลักษณะและพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของกลุ่มคนเจเนเรชันวาย 
เจเนเรชันวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี  พ .ศ. 2524-2543 อายุ

ประมาณ 19-38 ปี เป็นคนยุคใหม่ท่ีตอ้งการเหตผุลในทุกเรื่อง เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดมาพรอ้มกบัการ
ปลูกฝังและผลกัดนัดา้นการศึกษาและเสริมทักษะดา้นต่าง ๆ ตัง้แต่วยัเด็ก คนกลุ่มนีมี้ความคิด
เป็นของตนเองค่อนขา้งสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเง่ือนไข มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความกล้า
แสดงออก ไม่ใส่ใจต่อค าวิจารณ ์มีความมั่นใจในตนเอง ดา้นการท างานคนกลุ่มนีใ้หค้วามส าคญั
กบัการคดิมากกวา่การทอ่งจ า ไม่ตอ้งการค าแนะน าวา่ควรหรือไม่ควรท าอะไร แตจ่ะใหค้วามสนใจ
กบัผลส าเรจ็ของงาน ความทา้ทายของลกัษณะงานมาก คนเจเนเรชนัวายเป็นกลุม่คนท่ีมองโลกใน
แง่ดี ชอบท างานเป็นทีม ยอมรบัตอ่ความเปล่ียนแปลงไดดี้ ชอบใชเ้ทคโนโลยีแบบตลอดเวลา พวก
เขาตอ้งการท างานท่ีมีโอกาสได้พบปะพูดคยุสงัสรรคก์ับผูอ่ื้น อยากท างานในสถานท่ีท่ีเปิดโล่งท่ี
สามารถเข้าถึง หรือติดต่อเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้าได้สะดวกตลอดเวลา มุ่งผลส าเร็จ รัก
ความก้าวหน้า แต่มักไม่มีการวางแผนระยะยาว มีความคาดหวังสูงแต่ไม่มีความอดทน โลก
สว่นตวัสงู แตไ่มไ่ดแ้สดงออกถึงความตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระเทียบเท่าคนเจเนเรชนัเอ็กซ ์คนเจเนเร
ชนัวายนีเ้ช่ือว่าทกุค าถามค าตอบมีในโลกอินเทอรเ์น็ต มีพฤติกรรมการสมคัรงานผ่านอินเทอรเ์น็ต 
คุยกันผ่านทางอินเทอรเ์น็ต ต้องการท างานท่ีถูกใจและต้องได้ใช้ชีวิตสบายไปพร้อม ๆ กับ
คา่ตอบแทนสงู ไม่ตอ้งการเวลาท างานท่ีแนน่อน หากเกิดปัญหาหรือไม่พอใจเรื่องใด มีโอกาสถอด
ใจ และลาออกสงู ไมเ่คารพผูอ้าวโุสกว่าหรือผูท่ี้มีต  าแหน่งสงูกว่า แตจ่ะใหค้วามเคารพท่ีตวัตนของ
บคุคลนัน้ คนเจเนเรชนัวายมกัคิดว่าคนเจเนเรชนัเอ็กซเ์ป็นเพ่ือนรว่มงานมากกว่าเป็นผูอ้าวุโสกว่า 
(พนิดา ไชยแกว้, 2559) 

ส าหรบัพฤติกรรมการบริโภคนัน้ ดว้ยความท่ีเป็นคนท่ีมีความมั่นใจในตวัเองจึงท าใหค้น
กลุ่มนีมี้อิสระทางความคิดในการเลือกสินคา้ โดยมองว่าสินคา้แตล่ะชิน้ควรมาจากการเหมาะสม
กับตัวเองท่ีสุด นอกจากนีค้นกลุ่มนีม้ักเลือกสินค้าท่ีบ่งบอกตัวตน (Finding yourself) เพราะ
สะท้อนถึงสิ่งท่ีคนกลุ่มนีใ้ห้ความส าคัญได้ อีกทั้งในการเลือกแบรนดส์ินค้าจะเลือกแบรนดท่ี์
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สะทอ้นถึงภาพลกัษณข์องตวัเองหรือภาพลกัษณท่ี์ตวัเองใหค้นอ่ืนเห็น (Brand personality / my 
personality) ซึ่งคนกลุ่มนีมี้ความรูท้างด้านแฟชันค่อนข้างมาก จึงไม่ยากถ้าจะติดตามความ
เคล่ือนไหวของสินคา้ใหม่ ๆ หรือแบรนดต์ลอดเวลาว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง จึงสะทอ้นให้
เห็นว่าคนกลุ่มนีมุ้่งหาสิ่งท่ีดีท่ีสดุใหก้ับตวัเอง (Value-seeking) อย่างไรก็ตามจากการท่ีคนกลุ่มนี ้
ยงัตอ้งการการยอมรบัและการเป็นส่วนหนึ่ง เขาจึงมักไม่ใชส้ิ่งท่ีท าใหต้วัเองโดดเด่ดเกินไป ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสถานการณ์ว่าควรจะปรับตัวอย่างไรในสังคม (Blend in / stand out) (Stephanie, 
Haytko & Phillips, 2009) 

เรื่องการท่องเท่ียวนั้นกลุ่มคนเจเนเรชันวายมีพฤติกรรมต่างไปจากรุ่นก่อน ๆ ตั้งแต่
ความชอบและรสนิยมการเท่ียวท่ีหลากหลายท่ีบางคนจะสนใจในการไปเท่ียวสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 
บางคนสนใจในการไปยังแหล่งของกิน  เป็นต้น โดยจะเป็นกลุ่มคนท่ีหาข้อมูลการเท่ียวเอง 
(Information seeker) เพ่ือท่ีจะไดเ้ลือกสิ่งท่ีชอบและสิ่งท่ีดีใหก้ับตวัเองได ้ทัง้นีเ้น่ืองจากการหา
ขอ้มูลต่าง ๆ นั้นท าไดง้่ายจากการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต อีกทั้งจะตอ้งวางแผนการท่องเท่ียวดว้ย
ตวัเองและมีความยืดหยุ่นในแผนนัน้ ๆ ไปตามสถานการณแ์ละความเหมาะสม ท าใหค้นกลุม่นีไ้ม่
มีความจงรกัภกัดี (Brand loyalty) ตอ่บริษัททอ่งเท่ียวตา่ง ๆ เน่ืองจากสามารถจดัการและเลือกสิ่ง
ท่ีดีท่ีสดุใหต้วัเองได ้อีกหนึ่งพฤติกรรมท่ีคนกลุ่มนีเ้ป็นขณะท่องเท่ียว คือ การแบง่ปันเรื่องราวตา่ง 
ๆ ลงส่ือสงัคมออนไลนเ์พ่ือใหค้นอ่ืนไดร้บัรู ้สิ่งนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนกลุ่มนีต้อ้งการเติมเตม็ทัง้ดา้น
อารมณแ์ละสงัคม (ศรุดา กรุณามิตร, 2561) 

ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศนัน้สมัพนัธโ์ดยตรงกบัความตอ้งการสารสนเทศและผูใ้ช้

สารสนเทศ โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศอาจแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ (สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล, 2546, น. 129-133)  

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ชส้ารสนเทศในระดบั
องคก์ร ซึ่งหมายถึงหน่วยงาน หรือองคก์ารท่ีผูใ้ชส้ารสนเทศสงักดั หรือปฏิบตังิานอยู ่ปัจจยัส าคญั 
ไดแ้ก่ 

1.1 วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายและพันธกิจขององคก์าร เช่น ผูใ้ชส้่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยย่อมแสวงหาสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับภารกิจท่ีส าคญั คือ การบริการทางวิชาการ 
การเรียนการสอน การวิจยั และการท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรม ผูใ้ชภ้ายในโรงพยาบาลยอ่มแสวงหา
สารสนเทศดา้นการใหบ้ริการการรกัษาทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วย การจดับริการทางการแพทย ์หรือ
สาธารณสขุ เป็นตน้ 
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1.2 โครงสรา้งและภารกิจขององคก์าร ย่อมสมัพนัธก์บัวตัถปุระสงคข์ององคก์าร
การศึกษาโครงสรา้งและภารกิจขององคก์ารย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของผูใ้ชใ้นองคก์าร เช่น มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในระบบ
การศกึษาทางไกล ดงันัน้ โครงสรา้งการบรหิารงานของมหาวิทยาลยัและภารกิจดา้นการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยัจึงต่างจากมหาวิทยาลยัอ่ืนในหลายดา้น เช่น คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุด
วิชาท่ีท าหนา้ท่ีผลิตเอกสารและส่ือการสอนในชุดวิชาต่าง ๆ เป็นตน้ โรงพยาบาลบางแห่งอาจมี
โครงสร้างท่ีสะท้อนภารกิจในการจัดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการเป็นเครือข่ายบริการ
สาธารณสขุในระดบัศนูยป์ระจ าภมูิภาคดว้ย เป็นตน้ 

1.3 บริการสารสนเทศในองคก์าร เชน่ การจดัใหมี้หอ้งสมดุ หรือศนูยส์ารสนเทศ
ในองคก์ารเพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงาน องคก์ารหลายแห่งมีการจัดบริการจัดส่ง
สารสนเทศถึงผูใ้ช ้ซึ่งเอือ้ต่อการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช ้เพราะสามารถเขา้ถึงสารสนเทศได้
อยา่งสะดวก เป็นตน้ 

1.4 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสารสนเทศในองคก์าร ไดแ้ก่ การใชค้อมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่ายคอมพิวเตอรใ์นองคก์าร ในปัจจุบนัองคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนจ านวนมากลงทุนดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสารสนเทศ โดยจดัใหมี้คอมพิวเตอรร์วมทัง้ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอรท์ั้งภายในและเช่ือมโยงกับภายนอกองคก์ารอย่างสะดวกและรวดเร็ว อันนับเป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การแสวงหาสารสนเทศผา่นเครือขา่ยสารสนเทศอย่างกวา้งขวาง 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ชส้ารสนเทศในระดบั
กลุม่ผูใ้ช ้ไดแ้ก ่

2.1 งานหรือภารกิจของผูใ้ช ้ทัง้นีอ้าจพิจารณากลุ่มผูใ้ชไ้ดจ้ากฝ่าย หรือแผนกท่ี
ผูใ้ชส้งักดั เช่น หากเป็นผูป้ฏิบตัิงานในแผนกบญัชี ผูใ้ชก้ลุ่มนีย้่อมตอ้งใชร้ะบบสารสนเทศภายใน
ดา้นระบบบญัชีและการเงิน หรือสนใจสารสนเทศท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 

2.2 ระดบัหรือต าแหน่งงาน เช่น ผูใ้ชใ้นระดบัผูบ้ริหารย่อมมีลกัษณะพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศท่ีต่างจากผูป้ฏิบตัิงานทั่วไป โดยทั่วไปผูบ้ริหารระดบัสูงซึ่งรบัผิดชอบใน
การก าหนดกลยุทธ์ขององคก์ารย่อมตอ้งการสารสนเทศภายในท่ีสรุปภาพการด าเนินงานของ
องคก์าร และสารสนเทศจากภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ขณะท่ีผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัตน้
จะตอ้งการสารสนเทศภายในท่ีมีรายละเอียดการด าเนินงานขององคก์ารมากกวา่ผูบ้รหิารระดบัสงู
และอาจแทบไมส่นใจสารสนเทศภายนอกนกั 
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2.3 สาขาวิชาท่ีผูใ้ชป้ระกอบอาชีพและปฏิบตัิงาน ผูป้ฏิบตัิวิชาชีพ เช่น แพทย ์
วิศวกร นกัวิทยาศาสตร ์เป็นตน้ มีความตอ้งการสารสนเทศในสาขาวิชาของตนเพ่ือการปฏิบตังิาน 
ปัจจุบนัมกัเรียกผูป้ฏิบตัิงานเหล่านีว้่า ผูป้ฏิบตัิงานท่ีใชค้วามรู ้(Knowledge worker) เช่น แพทย์
ตอ้งติดตามแสวงหาสารสนเทศเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการรกัษาโรคในสาขาท่ีตนช านาญ หรือ
นกัวิทยาศาสตรซ์ึ่งตอ้งตดิตามสารสนเทศประกอบการทดลองวิจยัในสาขาของตน เป็นตน้  

3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ชใ้นระดบัผูใ้ชแ้ตล่ะ
คน ไดแ้ก่ 

3.1 สาขาวิชาท่ีได้ศึกษามาหรือมีพื ้นฐานและความสนใจ สาขาวิชาเป็นสิ่ง
ก าหนด ความใส่ใจเบือ้งตน้ในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
อาจต้องการใช้และค้นหาสารสนเทศมากกว่านักศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตร ์หรือรัฐ
ประศาสนศาสตร ์เป็นตน้ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้จะสนใจคน้หาสารสนเทศท่ีตรงหรือมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาของตน ทัง้โดยการไดร้บัการศกึษาอบรมในวิชานัน้หรือโดยความสนใจก็ตาม 

3.2 ระดับการศึกษาของผูใ้ช ้หมายถึง ความรูร้ะดับต่าง ๆ เช่น ระดับวิชาชีพ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นตน้ ระดบัการศกึษามีผลตอ่พฤติกรรมการแสวงหาและ
การใชส้ารสนเทศ ผูใ้ชมี้ระดบัการศึกษาสูงอาจตอ้งการสารสนเทศท่ีลึกซึง้ เจาะลึกเฉพาะดา้น 
หรือหวัขอ้ยิ่งขึน้ อาจตอ้งการสารสนเทศเพิ่มเตมิจากแหลง่สารสนเทศในภาษาตา่งประเทศดว้ย 

3.3 ระดบัการรูส้ารสนเทศของผูใ้ช ้(Information literacy) หมายถึง ความเขา้ใจ
ถึงความส าคญัในการใชส้ารสนเทศในการแกปั้ญหา ทัง้ในการด ารงชีวิตและการปฏิบตัิงาน ผูใ้ชท่ี้
มีระดับการรูส้ารสนเทศในระดับสูงจะสามารถแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ รูว้ิธีการ
รวบรวมสารสนเทศ ประเมิน หรือตรวจสอบสารสนเทศ รวมทั้งประยุกต์สารสนเทศในการ
แกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.4 ระดับการรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้  ( Information technology 
literacy) หมายถึง ความเขา้ใจและความสามารถพืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ อนัไดแ้ก่ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ัง้ดา้นฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และเทคโนโลยีดา้นโทรคมนาคมหรือเครือข่าย
การส่ือสารต่าง ๆ ผู้ใช้ท่ีรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้าใจศัพทส์  าคัญท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าใจข้อดีและข้อก าจัดของเทคโนโลยีเหล่านี ้ และสามารถประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานของตนได ้

3.5 สภาพแวดล้อมส่วนตัว เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม อาย ุ
ประสบการณใ์นการท างาน และความสนใจส่วนตวั เป็นตน้ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและ
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การท างานของผูใ้ชส้ารสนเทศแตล่ะบคุคล เช่น ชาวชนบทอาจรบัสารสนเทศและข่าวสารจากทาง
วิทยมุากกวา่รบัจากการอา่นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร เป็นตน้ 

ตัวแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจึงท าให้เข้าใจผู้ใช้ ถือเป็นองคป์ระกอบ

ส าคญัในระบบสารสนเทศ รวมทัง้การน าผลการศึกษามาปรบัปรุงระบบสารสนเทศและระบบ
บริการสารสนเทศเพ่ือใหเ้หมาะสมกับผูใ้ช ้และเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้ห้มากท่ีสุด ซึ่ง
นบัเป็นจดุเดน่ของสารสนเทศศาสตรท่ี์มุ่งเนน้ผูใ้ชแ้ละการแสวงหาสารสนเทศจากแหลง่ตา่ง ๆ เป็น
ส าคัญ นอกจากนีก้ารศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในช่วงนับแต่หลัง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นตน้มา ท าใหเ้กิดความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
นกัวิชาการ นกัวิชาชีพ และอาจแบง่ออกอย่างกวา้ง ๆ เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (สมพร พทุธาพิทกัษผ์ล, 
2546, น. 130) 

1. การศกึษาวิจยัท่ีมีศนูยก์ลางอยู่ท่ีระบบสารสนเทศ (System-centered study) คือ
ใหค้วามส าคญักบัระบบสารสนเทศ โดยมุ่งออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศใหมี้สมรรถนะสงู 
ในระยะหลงัไดมี้การพฒันาระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายจ านวนมาก โดยเฉพาะเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต ซึ่งขยายตวัจนเป็นเครือข่ายสากลขนาดใหญ่ ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศได้
อยา่งกวา้งขวางขึน้และสะดวกขึน้กวา่เดมิ 

2. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับผู้ใช้และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หรือการ
ศกึษาวิจยัท่ีมีศนูยก์ลางอยู่ท่ีผูใ้ช ้(User-centered study) เช่น การแสวงหาสารสนเทศในสถาบนั
บริการสารสนเทศตา่ง ๆ หรือระบบสารสนเทศท่ีมีการน าคอมพิวเตอรม์าใช ้เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในการ
พฒันาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชท่ี้สดุ เป็นตน้ 

ตวัแบบเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเป็นการอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการ
ในการแสวงหาสารสนเทศ โดยชีใ้ห้เห็นถึงเหตแุละผลในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศ ทัง้รูปแบบของอิเล็กทรอนิกสแ์ละไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส ์ส าหรบัการศึกษาพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช ้นอกจากศกึษาตามสภาพความเป็นจริงแลว้ บางครัง้อาจจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาจากตวัแบบ (Model) ท่ีมีผูพ้ัฒนาขึน้ไว้ก่อนแลว้ เน่ืองจากตวัแบบอาจแสดงใหเ้ห็นกรอบ
ความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนต่าง ๆ ไดอ้ย่างชัดเจน ตัวแบบ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยทั่วไปมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแผนภาพท่ี
อธิบายกิจกรรม สาเหตุ และผลลัพธ์ของพฤติกรรมการแสวงหาสารสน เทศ หรืออธิบาย
ความสมัพนัธท่ี์เก่ียวเน่ืองของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในแตล่ะขัน้ตอน ตวัแบบเก่ียวกับ
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การแสวงหาสารสนเทศท่ีมีผูน้  าไปอา้งอิงอย่างกวา้งขวางในแวดวงของบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์ไดแ้ก่ 

1. ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิลสัน (Wilson’s information 
seeking behavior model) 

วิลสัน (Wilson, 1999) ไดศ้ึกษาความตอ้งการสารสนเทศและพฤติกรรมท่ีเกิด
จากความตอ้งการสารสนเทศของบุคคล โดยมีแนวคิดว่าความตอ้งการสารสนเทศของบุคคลนัน้
น าไปสู่พฤติกรรมท่ีต่างกัน ทัง้นีว้ิลสนัไดเ้สนอตวัแบบพฤติกรรมสารสนเทศขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การศกึษาวิจยัผูใ้ชส้ารสนเทศ (Information user) ในแวดวงวิชาการอนัหลากหลาย โดยมีแนวคิด 
คือ 

1. พฤติกรรมสารสนเทศ (Information behavior) เป็นพฤติกรรมหรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 2 ด้าน คือ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information-seeking 
behavior) และพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศ (Information use) 

2. พฤติกรรมสารสนเทศของผูใ้ชน้ั้นมีจุดผลักดนั หรือเป็นผลมาจากความ
ตอ้งการ (Need) สารสนเทศของผูใ้ช ้

3. เม่ือเกิดความต้องการ ผู้ใช้จึงต้องแสวงหาสารสนเทศ (Information-
seeking behavior) โดยใชบ้ริการต่าง ๆ จากแหล่งสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นทางการ (Demands on 
information systems) และแหลง่ท่ีไมเ่ป็นทางการ (Demands on other information sources)  

4. ในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศนอกจากระบบ หรือบริการสารสนเทศ
แลว้ ผูใ้ชห้รือผูแ้สวงหาสารสนเทศยงัอาจไดส้ารสนเทศจากการแลกเปล่ียนกบัผู้ อ่ืน (Information 
exchange) ซึ่งยังสามารถส่งหรือถ่ายโอนสารสนเทศ (Information transfer) ท่ีได้ไปให้ผู้อ่ืน 
(Other people) ดว้ยเชน่กนั 

5. ผลท่ีไดจ้ากการแสวงหาสารสนเทศจากระบบ หรือบริการสารสนเทศอาจ
เป็นความส าเร็จ (Success) หรือความลม้เหลว (Failure) ซึ่งหมายถึง สามารถแสวงหาสารสนเทศ
ไดต้รงกบัความตอ้งการคือความส าเร็จ แตห่ากแสวงหาไม่พบคือความลม้เหลว อาจตอ้งยอ้นกลบั
ไปคน้หาอีกครัง้ 

6. หลงัจากนัน้เม่ือไดส้ารสนเทศแลว้จะน าสารสนเทศท่ีไดไ้ปใช ้(Information 
use) ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งน าไปสู่ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ (Satisfaction or non 
satisfaction)  
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ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันมีองคป์ระกอบส าคัญ 3 ดา้น คือ 
บริบทของความตอ้งการสารสนเทศ อปุสรรคท่ีขดัขวางการแสวงหาสารสนเทศและพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ ทัง้นีส้ามารถอธิบายองคป์ระกอบส าคญั ไดด้งันี ้

1. บริบทความตอ้งการสารสนเทศ (Context of information need) พฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศเกิดจากความต้องการสารสนเทศ ซึ่งมีบริบทเฉพาะตัวของผู้แสวงหา
สารสนเทศ อนัเป็นลกัษณะส าคญัของตวัแบบต่าง ๆ ของวิลสนั เช่น อายุ ระยะเวลา พืน้ความรู้
เดิม เป็นต้น ผู้แสวงหาสารสนเทศแต่ละคนย่อมมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความสนใจเฉพาะตวั ความตัง้ใจ เป็นตน้ 

2. อุปสรรคท่ีขดัขวางการแสวงหาสารสนเทศ (Barriers) มีหลายดา้น เช่น อุปสรรค
ในการเข้าถึงสารสนเทศ พืน้ความรูข้องผู้แสวงหาสารสนเทศ ต าแหน่งงาน และหน้าท่ีของผู้
แสวงหาสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information-seeking behavior) วิลสันได้
ผนวกรูปแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของเอลิสเขา้ไวด้ว้ย ซึ่งประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน และ
ขัน้ตอนเหลา่นีไ้มจ่  าเป็นตอ้งเกิดขึน้ตามล าดบันบัตัง้แตแ่รกไปจนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยก็ได  ้

ภาพประกอบ 1 ตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิลสนั  
(Wilson’s model of information behavior) 

ท่ี ม า :  Wilson, T.D. (1999, p.251) . Intervening variable in information seeking 
behaviours. 
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ขัน้ตอนของตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันเป็นสถานการณ์
ความตอ้งการสารสนเทศ ภาวะท่ีขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคของการแสวงหาสารสนเทศอาจเขา้มา
ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการแสวงหาสารสนเทศหรือในระหว่างการคน้หาสารสนเทศให้
ประสบผลส าเร็จและอยู่ในขัน้ตอนของกิจกรรมการแสวงหาสารสนเทศ วิลสันได้ศึกษาความ
ตอ้งการสารสนเทศและพฤติกรรมอันเกิดจากความตอ้งการสารสนเทศ โดยมีฐานแนวคิดท่ีว่า 
ความตอ้งการสารสนเทศไม่จ  าเป็นตอ้งท าใหผู้ใ้ชแ้สวงหาสารสนเทศเสมอไป เพราะอาจเกิดภาวะ
ท่ีขดัขวางหรือเป็นอปุสรรค อนัท าใหผู้ใ้ชไ้ม่สามารถแสวงหาสารสนเทศท่ีตอบสนองความตอ้งการ
สารสนเทศของตนได ้เช่น ภาวะดา้นจิตใจ ภาวะแวดลอ้ม เป็นตน้ ในมุมมองของวิลสนัจึงมิใช่แค่
การศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบสารสนเทศเท่านัน้ แต่จะตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้
ตัง้แต่เม่ือเกิดความตอ้งการสารสนเทศ นั่นคือ การศึกษาพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศนัน้ไม่ควร
เน้นเฉพาะจากแง่มุมของระบบ แต่ควรหันมาสู่การศึกษาผูใ้ช้เป็นศูนยก์ลาง (อารีย ์ช่ืนวัฒนา, 
2545, น. 50) 

 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ตวัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิลสนั  

(Wilson’s model of information-seeking behavior) 

ท่ี ม า :  Wilson, T.D. (1981, p.252) . Intervening Variable in Information Seeking 
Behaviours.  
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2. ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลิส (Ellis’s information 
seeking behavior) 

เอลิส (Ellis, 1989) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญของตัวแบบพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเริ่มตน้ (Starting) เป็นการเริ่มตน้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดย
อาจเป็นการท างานชิน้ใหม่ หรือต้องการท่ีจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องใหม่  ๆ ซึ่งผู้แสวงหา
สารสนเทศอาจเริ่มตน้จากการสอบถามเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้รู ้การอ่านต าราพืน้ฐานเรื่องนั้น ๆ  
เป็นตน้ 

2. การเช่ือมโยง (Chaning) เป็นการเช่ือมโยงสารสนเทศจากการอ้างอิง หรือ
บรรณานุกรม  โดยอาจเป็นการเช่ือมโยงย้อนหลัง (Backward chaining) คือ เช่ือมโยงจาก
รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมในเอกสารท่ีมีอยู่ หรือการเช่ือมโยงแบบเดินหน้า (Forward 
chaining) คือเช่ือมโยงวา่มีเอกสารใดอา้งถึงเอกสารท่ีมีอยู่บา้ง 

3. การส ารวจเลือกด ู(Browsing) เป็นการคน้หาโดยมีเรื่องท่ีตอ้งการ หรือสนใจ
อยู่อย่างกวา้ง ๆ เพ่ือเลือกดสูิ่งท่ีอาจตรงกบัความสนใจเฉพาะได ้โดยเป็นการเลือกดอูย่างครา่ว ๆ 
ซึ่งต่างจากการค้นแบบเฉพาะเจาะจง (Specific searching) ท่ีสืบค้นจากหัวข้อ หรือช่ือเรื่อง
โดยตรง 

4. การแยกแยะ (Differentiating) เป็นการแยกแยะสารสนเทศท่ีแสวงหาได ้โดย
ใชเ้กณฑต์า่ง ๆ เชน่  ช่ือวารสาร ช่ือผูแ้ตง่ เป็นตน้ เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการกรองสารสนเทศท่ีแสวงหา
ได ้

5. การตรวจตรา (Monitoring) เป็นการตรวจตราวรรณกรรม หรือสารสนเทศ
ใหม่ในสาขาวิชาหรือสิ่งท่ีตนสนใจและคุ้นเคย เช่น การติดตามจากรายช่ือหนังสือใหม่ของ
ส านกัพิมพใ์นสาขาวิชานัน้ ๆ  การตดิตอ่ส่ือสารกบันกัวิจยัหรือนกัวิชาการท่ีตนรูจ้กั เป็นตน้ 

6. การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) เป็นการดึงสารสนเทศท่ีตอ้งการจาก
หนังสือ บทความวารสาร รายงานการวิจัย หรือเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเป็นสารสนเทศ
เพียงบางส่วนในเอกสารท่ีสามารถน าไปใชไ้ดท้ันที เช่น ค ากล่าว สถิติ ค  าพูดส าคญั ผลวิจัย ผล
การศึกษา เป็นตน้ ผูแ้สวงหาสารสนเทศจ าเป็นตอ้งระบุเอกสารท่ีมีสารสนเทศ ท่ีตอ้งการ จึงจะ
สามารถดงึสารสนเทศออกมาได ้
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ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลิสท่ีเป็นจุดแข็ง คือ มีความ
สอดคลอ้งกับตวัแบบของคนอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนัในรูปแบบของพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายท่ีสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการแสวงหาและคน้หาสารสนเทศ ตวัแบบพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของเอลิสเป็นตวัแบบท่ีส าคญั เพราะว่าเป็นตวัแบบพืน้ฐานและถูกน าไปใชใ้น
การศึกษาหลาย ๆ สาขาและหลากหลายกลุ่มผูใ้ช ้และในช่วงเวลาต่อมา คอกซ ์ฮอลล ์และสมิธ 
(Cox Hall, & Smith) ไดศ้กึษาวิจยัเก่ียวกบักระบวนการแสวงหาสารสนเทศของนกัวิจยัทางฟิสิกส ์
เคมี และวรรณคดีองักฤษ โดยใชก้รอบทฤษฎีและระเบียบวิจยัของเอลิส ซึ่งผลการศกึษาดงักล่าว
เอลิสน ามาเปรียบเทียบกบังานวิจยัของตนเอง และพบวา่แมง้านวิจยัเหลา่นีจ้ะแตกตา่งในเรื่องการ
ใช้ค  าและรายละเอียดต่าง ๆ แต่ก็สะท้อนให้เห็นกิจกรรมหลัก ๆ ในการแสวงหาสารสนเทศท่ี
เหมือนกันของนักวิชาการและนักวิจัยในสาขาวิชาทางสัง คมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
มนษุยศาสตร ์(อารีย ์ช่ืนวฒันา, 2545) ในเวลาตอ่มาเอลิสไดป้รบัปรุงตวัแบบเดมิใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้
โดยเพิ่มพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การตรวจสอบ (Verifying) และการ
สิน้สดุ (Ending) รวมเป็น 8 ขัน้ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

7. การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของสารสนเทศท่ีไดร้บั เช่น 
อาจตรวจซ า้จากเอกสารหรือฐานขอ้มลูอ่ืนว่าสารสนเทศตรงกนัหรือไม ่เป็นตน้ 

8. การสิน้สดุ เป็นการแสวงหาสารสนเทศขัน้สดุทา้ยเพ่ือเก็บรวบรวมสารสนเทศ
ท่ีแสวงหาไดท้ัง้หมดเขา้ดว้ยกนั และใหเ้กิดความแนใ่จวา่ไดส้ารสนเทศในระดบัท่ีตอ้งการแลว้ 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลิส  
(A stage process version of Ellis’s behavioural framework) 

ท่ี ม า  : Ellis, D. (1989, p.255) .  A behavioral approach to information retrieval 
design.  
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ส าหรบัตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศท่ีเอลิสพฒันาขึน้แสดงรายละเอียด
ความสมัพนัธภ์ายใน หรือปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกิจกรรมตา่ง ๆ ในตวัแบบ ท่ีขึน้อยู่กบัสถานการณท่ี์
เป็นลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมต่าง ๆ ในตวัแบบ จึงไม่ไดเ้กิดขึน้ในลกัษณะเป็นขัน้ตอนท่ีตอ้ง
เรียงล าดับเสมอไป (Ellis, 1989) ซึ่ งตัวแบบนี้ท  าให้ทราบถึงการรับ รู ้ของบุคคลเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มทางสารสนเทศ ตลอดจนสารสนเทศท่ีมีต่อกิจกรรมของบุคคลและเป็นตวัแบบท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัวิชาการไดอ้ย่างชดัเจน โดยสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศท่ีถกูตอ้งเป็นจรงิมากกว่าตวัแบบพืน้ฐานและสามารถน าตวัแบบ
ไปใชป้ระโยชนใ์นการออกแบบระบบการคน้คืนสารสนเทศท่ีตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศ
ของผูใ้ชไ้ดดี้ขึน้ 

3. ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของคัลเธา (Kuhlthau’s Information 
Search Process: ISP) 

ตวัแบบไอเอสพีของคลัเธามีลักษณะท่ีเนน้ผู้ใชเ้ป็นศูนยก์ลาง โดยมีกรอบทฤษฎีท่ี
พฒันามาจากแนวคดิของนกัวิจยัหลายคน ไดแ้ก่ เดอรว์ิน (Dervin) เคลล่ี (Kelly) เบลคิน (Belkin) 
และเทยเ์ลอร ์(Taylor) แนวคิดเหล่านีแ้สดงถึงขัน้ตอนความเปล่ียนแปลงความรูส้ึก ความคิด การ
แสดงออกและทัศนคติของผูใ้ชใ้นกระบวนการคน้หาสารสนเทศ แนวคิดเหล่านีแ้ตกต่างจากตวั
แบบพืน้ฐานในการคน้หาสารสนเทศซึ่งเนน้เฉพาะการปฏิบตัิ แตค่ลัเธาเห็นว่านอกจากการปฏิบตั ิ
ปัจจยัทางพทุธพิสยั (ความคิดเก่ียวกบักระบวนการและเนือ้หา) และจิตพิสยั (ความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้) 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการคน้หาสารสนเทศ ตวัแบบไอเอสพีจึงไดร้วมกิจกรรมทางกายภาพ 
(การปฏิบัติ หรือสิ่งท่ีกระท า) เข้าด้วยกันในการอธิบายแต่ละขั้นตอนของกระบวนการค้นหา
สารสนเทศ (ณมรตัน ์ปึงตระกลู, 2550)  

โดยตวัแบบกระบวนการคน้หาสารสนเทศของคลัเธา (Kuhlthau, 1993, p. 339-355) 
มีล าดบัขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ือง 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การริเริ่ม (Initiation) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ 
เกิดขึน้เม่ือบุคคลเริ่มตระหนักถึงภาวะของการขาดความรูค้วามเขา้ใจ บุคคลจึงรูส้ึกว่าตนเองมี
ความตอ้งการสารสนเทศท่ีจะน ามาพิจารณา ท าความเขา้ใจกับปัญหาท่ีก าลงัประสบ ความรูส้ึก
นึกคิดของบุคคลในขณะนัน้ยังคงคลุมเครือและยากท่ีจะก าหนดจุดส าคญั หรือก าหนดขอบเขต
ของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. การเลือก (Selection) เป็นกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดยเกิดขึน้เม่ือ
บคุคลมีความตอ้งการสารสนเทศขึน้แลว้ บคุคลนัน้จะระบุหรือเลือกเรื่องท่ีจะตรวจสอบ หรือคน้หา
อย่างกวา้ง ๆ หลงัจากนัน้สามารถเลือกแนวทางการคน้หาสารสนเทศไดแ้ละพรอ้มท่ีจะเริ่มตน้การ
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คน้หาสารสนเทศ ผูค้น้หาสารสนเทศจะสามารถท านายผลของการคน้หาในแต่ละทางเลือกท่ี
เป็นไปได ้เพ่ือตดัสินใจเลือกวิธีการคน้หาท่ีคาดว่าจะประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุ ในขัน้ตอนนีจ้ึง
เก่ียวขอ้งกบัประสบการณก์ารแสวงหาสารสนเทศในอดีตของบคุคลนั้น ในเรื่องทั่ว ๆ ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเรื่องท่ีตอ้งการคน้หา 

3. การส ารวจ (Exploration) มกัเป็นขัน้ตอนท่ียากท่ีสดุของผูแ้สวงหาสารสนเทศ
และมกัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดมากท่ีสุดในกลุ่มของผูแ้สวงหาสารสนเทศท่ีเป็นตวักลางระหว่าง
ผู้ใช้สารสนเทศและระบบสารสนเทศ (Intermediary) ความรูส้ึกไม่แน่ใจ สับสนและข้องใจจะ
เพิ่มขึน้ในขัน้ตอนนี ้ผูแ้สวงหาสารสนเทศจะตรวจสอบสารสนเทศในเรื่องนัน้อย่างกวา้ง ๆ เพ่ือท า
ความเขา้ใจ ความรูส้ึกไม่แน่ใจจะเกิดขึน้ในขัน้ตอนนี ้โดยเกิดขึน้ใน 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ ความไม่
แน่ใจท่ีเกิดจากธรรมชาติของการสรา้งกรอบแนวคิด เช่น สารสนเทศใดเป็นสารสนเทศท่ีผูใ้ชก้ าลงั
แสวงหา และความไม่แน่ใจท่ีเกิดจากเครื่องมือคน้หาสารสนเทศท่ีใช ้เช่น ฐานขอ้มูล ค าสั่งคน้ 
ทางเลือกท่ีจะปฏิสมัพนัธก์บัระบบ เป็นตน้ 

4. การสรา้งกรอบแนวคิดของหวัขอ้เรื่องท่ีตอ้งการ (Formulation) เป็นขัน้ตอนท่ี
เป็นจุดหักเหของกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ ความรูส้ึกไม่แน่ใจของผูแ้สวงหาจะลดลงใน
ขณะท่ีความเช่ือมั่นจะเพิ่มมากขึน้ เม่ือผูแ้สวงหาสารสนเทศสรา้งกรอบแนวคิดของเรื่องขึน้จาก
สารสนเทศท่ีคน้หาได ้ความเขา้ใจในประเดน็ปัญหาก็จะชดัเจนมากขึน้ 

5. การรวบรวม (Collection) เป็นขั้นตอนท่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูใ้ชจ้ะรวบรวมสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหา 
ในขณะท่ีกรอบแนวคดิของเรื่องจะชดัเจนและสามารถระบถุึงความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงได ้

6. การน าเสนอ (Presentation) เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการคน้หา ผู้
แสวงหาสารสนเทศจะยุติการคน้หาอย่างสมบูรณ์และน าสารสนเทศท่ีคน้หาไดไ้ปแก้ไข หรือท า
ความเขา้ใจกับปัญหา โดยท่ีผูแ้สวงหาสารสนเทศจะรูส้ึกผ่อนคลายและพึงพอใจเม่ือการคน้หา
สารสนเทศส าเรจ็ลงดว้ยดี หรืออาจจะผิดหวงัเม่ือการคน้หาสารสนเทศไมป่ระสบความส าเร็จ  

4. ตัวแบบการแก้ปัญหาสารสนเทศบิกซิกส ์(Big6 Skills) 
ไอเซนเบอรก์ และเบอโควิชซ ์ไดใ้หค้วามหมายของการแสวงหาสารสนเทศตามตวั

แบบบิกซิกส์ว่า เป็นกระบวนการการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากความตอ้งการ
สารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการท าวิจัย เพ่ือให้ ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ี
ตอบสนองความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึง



  22 

สารสนเทศท่ีตอ้งการไดต้รงตามวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ (พุธชญา ม่วงสวย, อารีย ์ช่ืน
วฒันา และเทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง, 2556)  

องคป์ระกอบของตวัแบบบิกซิกส ์(Eisenberg & Berkowitz, 2001) ประกอบดว้ย 6 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การก าหนดเรื่องท่ีจะคน้หา (Task definition) คือ การก าหนดเรื่องท่ีจะศึกษา
คน้คว้า เพ่ือท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าจะคน้หาสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องใด สารสนเทศ
อะไรบา้งตอ้งการ  

2. การก าหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาสารสนเทศ ( Information-seeking  
strategies) คือการวางแผนการสืบคน้สารสนเทศ ในขัน้ตอนนีผู้ค้น้ควา้จะตอ้งอาศยัการตดัสินใจ
เก่ียวกับความเหมาะสมของแหล่งสารสนเทศท่ีจะน ามาใช้ และรู้จักการใช้เครื่องมือสืบค้น
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น อินเทอรเ์น็ต ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ การใชแ้หล่งสารสนเทศท่ี
หลากหลายจะชว่ยใหส้ามารถแกปั้ญหาไดส้  าเรจ็ 

3. การค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ (Location and access) หลังจากผู้ใช้
ตดัสินใจว่าจะใชแ้หลง่สารสนเทศใด ในขัน้ตอนของการคน้หาสารสนเทศ อาจจะมีอยู่ในทรพัยากร
สารสนเทศท่ีแตกตา่งกนัไป ไดแ้ก่ สิ่งตีพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และสิ่งท่ีไม่
ตีพิมพ ์เชน่ วีดทิศัน ์ซีดีรอม ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ ซึ่งทรพัยากรสารสนเทศ
เหล่านี ้มีวิธีการคน้หาและเขา้ถึงแตกตา่งกันไป ผูใ้ชจ้ึงตอ้งแสวงหาช่องทางในการเขา้ถึงและคน้
คืนสารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

4. การใช้สารสนเทศ (Use of Information) หลังจากค้นหาสารสนเทศท่ี
เหมาะสมได้แล้ว สารสนเทศท่ีค้นหาได้อาจมีรูปแบบและวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกัน  เช่น 
ขอ้ความ ตวัเลข ตาราง รูปภาพ เสียง วีดทิศัน ์เป็นตน้  

5. การสังเคราะห์สารสนเทศ (Synthesis) เป็นการน าสารสนเทศท่ีค้นคืนได้
ทัง้หมดมาใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหา หรือตอบค าถามตามภาระงานท่ีนิยามไวใ้นขัน้ตอนท่ี 1 ใน
การสงัเคราะหส์ารสนเทศอาจจะตอ้งจดักระท ากบัสารสนเทศใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัภาระ
งาน ถา้เป็นภาระงานง่าย ๆ  เช่น คน้หาเมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ หรือคน้ควา้วนัเดือนปีเกิด
และท่ีอยู่ของบุคคล เป็นตน้ การสงัเคราะหก็์เป็นเพียงการส่ือสาร หรือน าสารสนเทศไปใชอ้ย่าง
เหมาะสม แต่ถา้เป็นภาระงานท่ีมีความซบัซอ้น เช่น การเตรียมรายงานส าหรบัโครงการ หรือการ
เขียนรายงานการวิจยั ก็จะอาศยัสารสนเทศท่ีหลากหลาย โดยรวบรวมจากแหลง่สารสนเทศหลาย
แหลง่และน าเสนอในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 
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6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการใชส้ารสนเทศท่ีสืบคน้ได้
จากแหล่งต่าง ๆ ว่ามีความถกูตอ้ง ทนัสมยั ความน่าเช่ือถือและตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ และ
สามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ค  าถามท่ีใชใ้นการประเมินไดแ้ก่ 

6.1 ปัญหาท่ีระบไุวต้อนนิยามภาระงานไดร้บัการแกไ้ขหรือไม่ 
6.2 สารสนเทศท่ีไดร้บัตรงกบัความตอ้งการหรือไม ่
6.3 สามารถน าสารสนเทศท่ีคน้หาไดม้าใชใ้นการตดัสินใจไดห้รือไม่ 
6.4 ผลลัพธ์ท่ีได้สรา้งความพอใจตามความต้องการท่ีได้ก าหนดไว้ตั้งแต่

เริ่มตน้หรือไม ่
อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 
ในปี ค.ศ. 1996 วิลสนัและวอลช ์(Wilson & Walsh, 1996)  ไดจ้  าแนกอุปสรรคท่ีขดัขวาง

การแสวงหาสารสนเทศซึ่งพบในรายงานการวิจยัทัง้หมดออกเป็น 5 กลุม่ใหญ่ ไดแ้ก่ 
1. ลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal characteristic) คือ ความสับสนจากการ

ได้รับสารสนเทศท่ีขัดแย้งกัน ลักษณะทางกายภาพ เช่น สติปัญญาและระดับอารมณ์ของผู้
แสวงหาสารสนเทศ ความบกพร่องทางการพูดหรือการไดย้ิน ความพิการทางดา้นร่างกาย ระดบั
การศกึษาและพืน้ฐานความรูเ้ดมิ และตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์เชน่ เพศ อาย ุเป็นตน้ 

2. อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (Economic barrier) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
คา่ใชจ้่ายโดยตรงจากการแสวงหาสารสนเทศและค่าเสียเวลา เช่น การซือ้ทรพัยาการสารสนเทศ 
คา่เดินทาง คา่เขา้ใชบ้ริการแหล่งสารสนเทศ และเวลาท่ีสญูเสียไปกบัการแสวงหาสารสนเทศ เป็น
ตน้  

3. อุปสรรคดา้นสังคมหรืออุปสรรคระหว่างบุคคล (Social/interpersonal barrier) 
เกิดจากการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งบุคคลหรือจากแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ โดยจ าเป็นตอ้ง
อาศยัปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งในสงัคม เช่น การส่ือสารระหว่างผูแ้สวงหาสารสนเทศ
กบัผูใ้หส้ารสนเทศ ความรว่มมือของผูใ้หส้ารสนเทศ เป็นตน้ 

4. อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์  (Environmental/situational 
barrier) ไดแ้ก่  

4.1 ขอ้ก าจัดทางดา้นเวลา (Time) เวลาท่ีเป็นอุปสรรค หมายถึง ช่วงเวลาท่ีจะ
แสวงหาสารสนเทศกับช่วงเวลาท่ีแหล่งสารสนเทศให้บริการไม่ตรงกัน หรือตรงกันแต่เป็น
ระยะเวลาท่ีสัน้ 
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4.2 สภาพทางภูมิศาสตร ์(Geography) ผูแ้สวงหาสารสนเทศท่ีอยู่ห่างไกลจาก
แหลง่สารสนเทศ หรือหา่งไกลจากเครื่องมือท่ีจะเขา้ถึงสารสนเทศ  

4.3 วฒันธรรมทอ้งถ่ิน หรือวฒันธรรมชมุชน (National cultures) ความแตกตา่ง
ในวฒันธรรมของชาติท่ีมีความแตกตา่งกนั เช่น การยอมรบัความไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจบคุคล
ในสงัคม การหลีกเล่ียงสิ่งท่ีเป็นความเช่ือทางสงัคม การยอมรบัความเห็นของผูน้  าคนเดียว การให้
ความส าคญัตอ่เพศชายมากกว่าเพศหญิง หรือการยอมรบัความเห็นของคนสว่นใหญ่ เป็นตน้ ลว้น
เป็นอปุสรรคตอ่การแสวงหาสารสนเทศได ้

5. ลกัษณะเฉพาะของแหล่งสารสนเทศ (Information source characteristic) ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือของแหล่งสารสนเทศ ความสะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศ และช่องทางการรบั /
เผยแพรส่ารสนเทศ แหลง่สารสนเทศมีชอ่งทางใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงไดห้ลายช่องทางหรือไม่ ถา้หากมีนอ้ย
ชอ่งทางจะถือเป็นอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ  

ส่วนเดอรว์ิน (Dervin, 1973) ไดจ้  าแนกอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศออกเป็น 5 
กลุม่ ดงันี ้  

1. อปุสรรคทางสงัคม เป็นอปุสรรคท่ีเกิดจากระบบทางสงัคมมีขอ้จ ากดั ขอ้หา้มตา่ง 
ๆ ท่ีขดัขวางไมใ่หผู้แ้สวงหาสารสนเทศเขา้ถึงสารสนเทศ 

2. อุปสรรคของสถาบนั เป็นอุปสรรคท่ีเกิดจากสถาบนัผูจ้ดัสรรสารสนเทศไม่เต็มใจ
หรือไมส่ามารถเผยแพรส่ารสนเทศท่ีตอ้งการใหแ้ก่ผูแ้สวงหา 

3. อุปสรรคทางจิตวิทยา เป็นอุปสรรคท่ีบุคคลนั้น ๆ ไม่ตระหนักถึงความตอ้งการ
สารสนเทศ หรือไม่ไดร้บัสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม หรือไม่ยอมรบัวา่ตนเองไดร้บั
การสนองความตอ้งการสารสนเทศแลว้ 

4. อุปสรรคทางกายภาพ เป็นอุปสรรคท่ีเกิดจากตัวผู้แสวงหาสารสนเทศเอง ไม่
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศไดเ้น่ืองจากปัญหาทางกายภาพ เช่น ห้องสมุดไม่มีทางขึน้ลง
ส าหรบัผูพ้ิการ เป็นตน้ 

5. อุปสรรคทางปัญญา เป็นอุปสรรคท่ีเกิดเม่ือบุคคลนัน้ขาดการฝึกฝน ขาดความ
ช านาญในการคน้หาสารสนเทศ 

ส่วน พิมพร์  าไพ (พิมพร์  าไพ เปรมสมิทธ์, 2533, น. 72-78) ไดส้รุปปัญหาและอปุสรรคใน
การแสวงหาสารสนเทศไว ้ดงันี ้ 

1. ไมท่ราบแหลง่สารสนเทศ 
2. ไมมี่แหลง่สารสนเทศท่ีใหข้อ้มลูในเรื่องท่ีก าลงัแสวงหา 
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3. อยูไ่กลแหลง่สารสนเทศ ไมส่ะดวกกบัการใชแ้หลง่สารสนเทศนัน้ 
4. ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยสงูเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศ 
5. ใชเ้วลามาก กวา่จะไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ 
6. ไมไ่ดร้บัขอ้มลูท่ีทนัสมยั 
7. ขอ้มลูท่ีไดร้บัไมส่มบรูณ ์
8. ไดร้บัขอ้มลูผิดพลาด 
9. แหลง่สารสนเทศไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการได ้
10. ขอ้มลูกระจดักระจายไมร่วมอยูแ่หลง่เดียวกนั 

จากการศกึษาอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าอปุสรรคในการแสวงหา
สารสนเทศ แบง่ออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นลักษณะเฉพาะบุคคล หมายถึง อุปสรรคท่ีเกิดจากตวันักท่องเท่ียวเองท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้เช่น ไม่มีเวลาสืบคน้ ขาดทกัษะการสืบคน้ อ่านสารสนเทศท่องเท่ียว
ภาษาตา่งประเทศไมเ่ขา้ใจ เป็นตน้ 

2. ดา้นสงัคมหรือระหว่างบคุคล หมายถึง อปุสรรคท่ีเกิดจากการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งบคุคล หรือจากแหลง่สารสนเทศอ่ืน ๆ หรือ อปุสรรคท่ีเกิดจากระบบทางสงัคมมีขอ้จ ากดั 
ขอ้หา้มต่าง ๆ ท่ีขดัขวางไม่ใหผู้แ้สวงหาสารสนเทศเขา้ถึงสารสนเทศได ้เช่น การส่ือสารระหว่างผู้
แสวงหาสารสนเทศกบัผูใ้หส้ารสนเทศ ความรว่มมือของผูใ้หส้ารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ดา้นสถาบนัและแหล่งสารสนเทศ หมายถึง อปุสรรคท่ีเกิดจากสถาบนั หรือแหล่ง
บริการสารสนเทศ ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศอยู่ไกล ไม่สะดวกในการเดินทางไป แหล่งสารสนเทศ
ท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ไม่ไดร้บัข้อมูลท่ีทันสมัย ไม่สมบูรณ์ ข้อมูล
กระจดักระจาย ไม่รวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน หรือไม่มีสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลในเรื่องท่ีก าลังคน้หา 
เช่น เอกสารน าเท่ียวท่ีแจกในแหล่งบริการการท่องเท่ียวไม่ทันสมยั สารสนเทศดา้นลกัษณะท่ีตัง้ 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีแนะน าไมท่นัสมยั ไมเ่ป็นปัจจบุนั เป็นตน้ 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ ์หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม 
เทคโนโลยี ขอ้ก าจดัทางดา้นเวลา ช่วงเวลาท่ีจะแสวงหาสารสนเทศกบัชว่งเวลาท่ีแหล่งสารสนเทศ
ให้บริการไม่ตรงกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ สภาพแวดล้อมไม่เอือ้ต่อการ
แสวงหาสารสนเทศ หรืออาจใชเ้วลามากกวา่จะไดส้ารสนเทศมา 

5. ดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง ค่าใชจ้่ายโดยตรงจากการแสวงหาสารสนเทศ เช่น ไม่มี
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคลใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือให้ได้สารสนเทศ ค่าเดินทางไปใช้แหล่ง
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สารสนเทศ คา่เขา้ใชบ้ริการแหลง่สารสนเทศ และเวลาท่ีสญูเสียไปกบัการแสวงหาสารสนเทศดา้น
การทอ่งเท่ียว เป็นตน้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเทีย่วและสารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยว  

ความหมายของการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวนัน้มีความหมายกวา้งขวางมาก แต่สามารถก าหนดไดโ้ดยมีเง่ือนไขตาม

หลักสากลโดยเฉพาะขององคก์ารการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ( International Union Official 
Travel Organization หรือ IUOTO) คือ 1) ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็น
การชั่วคราว 2) เป็นการเดินทางดว้ยความสมัครใจ 3) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ท่ี
มิใชเ่พ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

สมาคมระหว่างประเทศแห่ งความเช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว ( International 
Association of Scientific in Tourist หรือ IASET) โดยใหค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า การ
ทอ่งเท่ียว หมายถึง การเดนิทางจากท่ีอยู่ถาวรไปอีกท่ีหนึ่งเป็นการชั่วคราว และไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท ากิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน จากความหมายดงักล่าวท าใหก้ารท่องเท่ียวมีลกัษณะท่ีส าคญัอยู่ 5 
ประการ คือ (บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2548, น. 11-12) 

1. การทอ่งเท่ียวเป็นการเดนิทางของผูค้นจากท่ีเคยอยูถ่าวรไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ 
2. การท่องเท่ียวจะตอ้งมีหลกัส าคญั 2 อยา่ง คือ การเดินทางไปสูจ่ดุหมายปลายทาง

และพกัคา้งคืน 
3. การเดินทางและการพกัคา้งคืนจะตอ้งไม่ใช่สถานท่ีอยู ่หรือท่ีท างานประจ าและใน

การท ากิจกรรมระหวา่งการพกันัน้จะตอ้งแตกตา่งไปจากผูค้นในทอ้งถ่ินนัน้ ๆ 
4. การเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางตอ้งเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 

โดยมีแผนจะเดนิทางกลบัภายใน 180 วนั 
5. จดุหมายปลายทางท่ีเดินทางไปจะตอ้งไปเพ่ือการทอ่งเท่ียว หรือเย่ียมเยือนเท่านัน้ 

ไมใ่ชเ่พ่ือการอยูถ่าวร หรือการไปท างาน  
โดยสรุปแลว้การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางของผูค้นจากท่ีอยู่อาศยัหนึ่งซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยั

ถาวรไปพกัอาศยัยงัสถานท่ีอ่ืนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือการพักผ่อน การเย่ียมเยือน การติดต่อ
ทางธุรกิจ การประชุมสมัมนา การกีฬา ตลอดจนการท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษในสถานท่ี
ส าคญัตา่ง ๆ โดยไมมี่วตัถปุระสงคใ์นการแสวงหารายไดใ้นขณะเดนิทาง  
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องคป์ระกอบของการท่องเทีย่ว 
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญั ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุน้ให้เกิด

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ยงัเป็นผลดีแก่นกัท่องเท่ียวโดยทั่วไปดว้ยกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอยา่ง (สมุณี พีรกิจ, 2549) ไดแ้ก่ 

1. นกัท่องเท่ียว ซึ่งถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของธุรกิจท่องเท่ียว ซึ่งจะ
ประกอบดว้ย ลักษณะของนักท่องเท่ียว การกระจายตัวของนักท่องเท่ียว กิจกรรมต่าง ๆ ของ
นกัทอ่งเท่ียว และทศันคตขิองนกัทอ่งเท่ียว 

2. สินคา้ท่องเท่ียว หรือสถานท่ีท่องเท่ียว สินคา้ท่องเท่ียวเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ
กลา่วคือ เป็นสินคา้ท่ีรวบรวมเอาสินคา้และบรกิารหลายประเภททัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมไว ้
ดว้ยกนั เชน่ ทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรม ประเพณี อธัยาศยัไมตรี และสาธารณปูโภค เป็นตน้ 
สินคา้เหลา่นีมี้คณุสมบตัท่ีิแตกตา่งกนั ซึ่งสินคา้ทางการทอ่งเท่ียวจะตอ้งเป็นสิ่งซึ่งนกัทอ่งเท่ียวซือ้ 
(ไปเท่ียว) และเกิดความประทบัใจ (Attraction) เพราะมีสิ่งท่ีมีคณุคา่ดา้นตา่ง ๆ หลายอยา่ง เชน่ 
คณุคา่ทางวฒันธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ ทิวทศันห์รือทศันียภาพ 
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นตน้ 

3. การคมนาคมขนสง่ การเขา้ถึงแหล่งทอ่งเท่ียว หรือสถานท่ีทอ่งเท่ียว นบัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ และธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถด าเนินต่อไปได ้ซึ่ง
จะตอ้งพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปแบบของการคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว แบบแผนการเดินทางของนักท่องเท่ียว 
บริเวณ หรือสถานท่ีใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร หรืออปุกรณอ์ านวยความสะดวก รูปแบบ หรือปัญหา
การจราจร เป็นตน้ 

4. ขอ้มูลข่าวสารและการบริการ ขอ้มูลข่าวสารเป็นเอกสารเพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
เรื่องต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียว เพ่ือชักจูงใหน้ักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวมากขึน้ เช่น หนังสือ
แนะน าเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว แผ่นพับ แผนท่ี เอกสารแนะน า การโฆษณาประชาสัมพันธเ์พ่ือ
ชกัชวนใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียว การส่งเสริม และใหค้วามรูใ้หม่ ๆ การอบรมการน าเท่ียว 
หรือมคัคเุทศก ์รายละเอียดเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวแตล่ะแห่ง การจดัท าแผนท่ีเสน้ทางและแผนท่ี
ทอ่งเท่ียวของสถานท่ีทอ่งเท่ียวแตล่ะแหง่ เป็นตน้ 

5. ความปลอดภยั และการอ านวยความสะดวกในดา้นการเขา้เมือง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีตอ้ง
ค านึงถึงมากท่ีสดุ เพราะจะท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจตัง้แตก่า้วแรกท่ีไดเ้ดินทางเขา้สู่
ประเทศ โดยใหค้วามสะดวกในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้ 
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5.1 ระเบียบพิธีการเขา้ออกเมือง ไดแ้ก่ การท าวีซ่าและศลุกากร  
5.2 การขนสง่กระเป๋าของผูโ้ดยสาร  
5.3 บรกิารขนสง่ระหวา่งทา่อากาศยาน หรือสถานีขนสง่กบัท่ีพกั  
5.4 การอ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารท่ีสถานีขนสง่และทา่อากาศยาน 

6. องคป์ระกอบดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นองคป์ระกอบท่ีสนับสนุนให้ธุรกิจการ
ทอ่งเท่ียวสามารถด าเนินไปไดด้ว้ยดี และก่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ 

6.1 การไฟฟ้า มีเพียงพอและต้องใช้การได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ประกอบกิจการ และผูใ้ชบ้รกิาร รวมถึงความปลอดภยั  

6.2 การประปา สะอาด และมีปรมิาณเพียงพอแก่การบรกิาร 
6.3 การตดิตอ่ส่ือสาร โทรศพัท ์มีความสะดวก รวดเรว็ และมีบรกิารเพียงพอ  
6.4 ความสามารถในการก าจดัขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกลู  
6.5 สถานพยาบาลและโรงพยาบาลท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยัและการ

รกัษาพยาบาลอยูใ่นอตัราท่ียตุธิรรม 
7. การสนับสนุนทางดา้นอ่ืน ๆ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การเงินการธนาคาร กฎระเบียบต่าง ๆ สถานท่ีศึกษา แหล่งคน้ควา้ดา้นต่าง ๆ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนความสภุาพและมีไมตรีจิตตอ่กนั เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีปัจจยัภายนอก
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการท่องเท่ียว การขยายเสน้ทาง
คมนาคม  

วัตถุประสงคข์องการเดินทางท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียวเป็นความตอ้งการอย่างหนึ่ง ทัง้ทางดา้นร่างกายและทางดา้นจิตใจ โดย 

(สุดาพร ชุติธรานนท,์ 2542, น. 39) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียวว่ามีหลาย
ประการ ไดแ้ก่ 

1. เดินทางเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นการเดนิทางในวนัหยดุโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือการ
พกัผ่อน ขจดัความเม่ือยลา้ทางร่างกายและจิตใจจากการท างานใหห้มดไป เป็นการเดินทางเพ่ือ
แสวงหาความสนุกสนาน ความบนัเทิง รวมถึงการไปเท่ียวชมสถานท่ีต่าง ๆ ชมการเล่นกีฬา การ
แสดง และสิ่งนนัทนาการ 

2. เดินทางเพ่ือมาร่วมการประชุมสัมมนา  เป็นการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนา โดยปกติการจดัประชุมสมัมนาผูจ้ดัมกัมีรายการน าเท่ียวอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ท าให้
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ผูเ้ขา้รว่มประชมุสมัมนาเป็นนกัทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณแ์บบ และเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว มกัจะ
ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นท่ีประชมุสมัมนา เชน่ เมืองพทัยา เชียงใหม ่กรุงเทพฯ ภเูก็ต ปารีส เป็นตน้ 

3. เดินทางเพ่ือศึกษาหาความรู ้เป็นการเดินทางเพ่ือท าการวิจัย หรือสอนหนังสือ 
หรือเขา้ศกึษา หรือดงูานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซึ่งมกัจะพกัอยู่ในประเทศนัน้เป็นเวลานบัเดือน 
เชน่ ไปท าการวิจยัดา้นสงัคมวิทยาท่ีประเทศอินเดีย ไปดงูานท่ียโุรป ไปบรรยายวิชาการทอ่งเท่ียวท่ี
ประเทศสิงคโปร ์ไปฝึกอบรมระยะสัน้เก่ียวกบัวิชาการโรงแรมท่ีประเทศฝรั่งเศส เป็นตน้ 

4. เดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ โดยเฉพาะใน
สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และแคนาดา ประชากรจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถปุระสงคห์ลกั 
เปรียบเสมือนว่าธุรกิจกับการเดินทางตอ้งคู่กันเสมอ แมว้่าการเดินทางจะเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการท างาน แต่ก็จัดเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง เน่ืองจากการเดินทางใน
ลกัษณะนีส้ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัจดุหมายปลายทางท่ีนกัธุรกิจไปเยือน และนกัธุรกิจนัน้ก็ไม่ได้
มีวัตถุประสงคท่ี์จะไปอยู่ ณ สถานท่ีนั้นเพ่ือท่ีจะท างาน หารายได ้หากตอ้งบริโภคสินคา้และ
บริการต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงการเขา้พักในโรงแรม การใชบ้ริการหอ้งประชุม ซือ้ของฝากของท่ีระลึก
ตา่ง ๆ 

5. เดินทางเพ่ือการเย่ียมเยียนญาติพ่ีนอ้ง เป็นการเดินทางเพ่ือการสรา้งสมัพนัธภาพ
ใหดี้ยิ่งขึน้ เชน่ ไปเย่ียมเพื่อนท่ีประเทศองักฤษ ไปเย่ียมลกูท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 

6. เดินทางเพ่ือประกอบศาสนกิจ  เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะเรียนรูเ้ก่ียวกับ
วฒันธรรม ศาสนาของประเทศต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ชมการแสดงดนตรี ชมศิลปะในหอศิลป์ หรือละครของประเทศตา่งๆ นมสัการศนูยศ์าสนาท่ีส าคญั 
เพ่ือรว่มปฏิบตัศิาสนากิจ เป็นตน้ 

7. เดินทางเพ่ือสุขภาพหรือพักฟ้ืน เป็นการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเย่ียมชมสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีงดงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือเรียนรูว้ิถี
ชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเท่ียว เพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ/ 
หรือการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟสูขุภาพ เช่น การออกก าลงักายอย่างถกูวิธี การรบัค าปรกึษาแนะน าดา้น
สุขภาพ การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจน การตรวจร่างกาย การ
รกัษาพยาบาล และอ่ืนๆ โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึกตอ่การส่งเสริมและรกัษาสขุภาพและ
สิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ท่ีพักอาศยัแบบ
ตา่ง ๆ ภคัตาคาร รา้นคา้ ธุรกิจการขนส่งทางบก ทางน า้ ทางอากาศ หรือผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว
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อ่ืน ๆ ต่างก็พยายามจัดหาสินคา้ บริการ หรืออุปทานทางการท่องเท่ียว (Tourism Supply) เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว เพ่ือสรา้งความพึงพอใจ ดึงดูดใจให้เกิดความ
ตอ้งการหรืออปุสงคท์างการทอ่งเท่ียว (Tourism Demand) เพิ่มมากขึน้ 

ประเภทของการท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่ว 
เดมินัน้การท่องเท่ียวจะเป็นไปตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโดยธรรมชาต ิตอ่มามีการพฒันาขึน้

เรื่อย ๆ จนถึงขัน้ท่ีมนุษยจ์ดัสรา้งแหล่งท่องเท่ียว หรือดดัแปลงใหเ้กิดแหล่งท่องเท่ียวแบบใหม่ ๆ 
ขึน้มาเองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ัดแบ่ง
ประเภทของแหลง่ทอ่งเท่ียวออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ (สมุณี พีรกิจ, 2549) 

1. แหลง่ท่องเท่ียวประเภทโบราณสถาน ไดแ้ก่ พระราชวงั สิ่งก่อสรา้ง และอาคารท่ีมี
ความส าคญัในทางประวตัศิาสตร ์รวมทัง้อนสุาวรียต์า่ง ๆ ดว้ย 

2. แหล่งท่องเท่ียวประเภทศาสนสถาน ได้แก่ วัด โบสถ์ เจดีย์ ศูนย์กิจกรรมทาง
ศาสนา  

3. แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทธรรมชาต ิไดแ้ก่ ทะเล ป่าไม ้ภเูขา น า้ตก 
4. แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์

ศลิปวฒันธรรม และประเพณีประจ าทอ้งถ่ิน 
5. แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทสถานเรงิรมย ์เชน่ โรงภาพยนตร ์โรงละคร เป็นตน้ 
6. แหล่งท่องเท่ียวประเภทอุตสาหกรรมและหตัถกรรม เช่น อตุสาหกรรมเครื่องจกัร

สาน การทอผา้ การท ารม่ เป็นตน้ 
7. แหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนกีฬา 

หรือย่านท่องเท่ียวอันเกิดจากกิจกรรมของประชาชน แหล่งท่องเท่ียวทั้งหมดนี ้อาจเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวถาวร หรือมีกิจกรรมท่องเท่ียวตลอดทัง้ปีอย่างสม ่าเสมอ และแหล่งท่องเท่ียวชั่วคราวท่ีมี
ขึน้ตามชว่งเวลาท่ีมีเทศกาลเทา่นัน้ 

และส าหรบัประเภทของการทอ่งเท่ียว แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ (วรรณา วงษว์า
นิช (2539, น. 17-18) 

1. การท่องเท่ียวภายในประเทศ เป็นการท่องเท่ียวไปตามสถาน ท่ีต่าง ๆ 
ภายในประเทศ การท่องเท่ียวในลกัษณะนี ้จะตอ้งมีสิ่งจงูใจหลายอยา่ง เชน่ ความสวยงามของภูมิ
ประเทศ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความปลอดภยั การโฆษณา หรือมีสิ่งจงูใจโดยเฉพาะ
ของสถานท่ีนัน้ ๆ เชน่ หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์หรือศลิปวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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2. การท่องเท่ียวในตา่งประเทศ เป็นการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่ีตา่งไปจากประเทศ
ของตน และตอ้งผา่นกระบวนการระหวา่งประเทศหลายอย่าง เช่น ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมือง 
เป็นต้น ใช้ภาษาต่างประเทศ และอาจจะต้องมีมัคคุเทศก์เป็นผู้น  า เป็นต้น การท่องเท่ียว
ต่างประเทศนี ้ขนาดของประเทศเป็นสิ่งส าคญั เช่น ประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ มักจะมีสิ่งดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวมาก เพราะมีโอกาสท่ีจะมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสิ่งอ่ืน ๆ หลายอย่างกว่า
ประเทศท่ีมีขนาดเล็ก แตบ่างครัง้การเดินทางไกล ๆ ก็อาจจะเป็นอปุสรรค หรือท าใหน้กัท่องเท่ียว
หมดความสนใจ หรือมีความสนใจนอ้ยลงก็ได ้เป็นตน้ 

ปัจจัยทีท่ าให้เกิดการเดินทางท่องเทีย่ว 
เหตผุลของการเดินทางท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลมีความแตกตา่งกันในหลาย ๆ ประการ 

ดังท่ี (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542; วิภา วัฒนพงศช์าติ, 2542) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีท าให้บุคคล
ตดัสินใจเดนิทางทอ่งเท่ียว ประกอบไปดว้ย 

1. อายุ เม่ือมีอายุมากขึน้ เวลาส าหรบัการท่องเท่ียวพักผ่อนจะน้อยลง เน่ืองจาก
ภาระหนา้ท่ีการงานและครอบครวั ต่อเม่ือลกู ๆ ไดเ้ติบโตขึน้และแยกครอบครวัออกไป จนกระทั่ง
เม่ือเกษียณอายจุึงจะมีเวลาส าหรบัการท่องเท่ียวพกัผ่อนมากขึน้ สรุปไดว้่า กลุ่มของผูมี้อายุนอ้ย 
และกลุ่มของผูส้งูอายจุะมีเวลาส าหรบัการท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ แตใ่นกลุ่มนกัท่องเท่ียวจะ
มีสดัส่วนของผูส้งูอายเุป็นจ านวนนอ้ยกว่า ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพ นกัทอ่งเท่ียวท่ี
มีอายนุอ้ย มกัจะเลือกทอ่งเท่ียวในแหล่งท่ีผจญภยั ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุาก มกัจะเลือก
ทอ่งเท่ียวในท่ีไกล ๆ  

2. รายได ้มีความสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียว กล่าวคือ เม่ือรายไดส้งูขึน้ก็
จะมีเงินเหลือพอท่ีจะใชจ้่ายส าหรบัการท่องเท่ียวมากขึน้ หรืออาจจะสรุปไดว้่า เม่ือมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึน้ สดัสว่นของการทอ่งเท่ียวก็จะเพิ่มมากขึน้ดว้ย 

3. เพศ ไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างเพศชายและเพศหญิงในด้านการ
ทอ่งเท่ียว 

4. การศึกษา เม่ือบุคคลมีระดบัการศึกษาสูงขึน้ ก็จะนิยมเดินทางท่องเท่ียวมากขึน้ 
ทั้งนีส้่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านรายได้ เพราะว่า ระดับการศึกษาท่ีสูงขึน้ท าให้โอกาส
ประกอบอาชีพท่ีสรา้งรายไดม้ากขึน้ 

5. เวลา เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัส าหรบัผูเ้ดนิทางทอ่งเท่ียว เพราะแตล่ะบคุคลยอ่มอยู่
ในสถานภาพทางการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกัน บางคนอาจใชเ้วลาวนัหยดุสดุสปัดาหเ์พ่ือการ
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เดินทางท่องเท่ียว แต่บางคนอาจจะตอ้งรอถึงปิดภาคเรียน หรือบางคนอาจใชเ้วลาหลงัช่วงชีวิต
ท างานเพ่ือการทอ่งเท่ียว เป็นตน้ 

6. ความตัง้ใจท่ีจะไป ปัจจยัขอ้นีเ้กิดจากเหตผุล และความรูส้ึกนึกคิดส่วนตวัอย่าง
แท้จริง การมีเงิน และมีเวลา คงไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวได้ถ้าไม่ตั้งใจท่ีจะไป 
นักท่องเท่ียวอาจถูกกระตุน้ไดจ้ากสิ่งต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดา้นการท่องเท่ียว การเสริมสรา้งทศันคติท่ีดีใหเ้ห็นคณุค่าของการท่องเท่ียว ปัจจยั
ทางสังคม เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย 
และภาพพจนท์างการท่องเท่ียว เป็นตน้ สิ่งเหล่านีท้  าให้ความตัง้ใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวของ
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยว 
ลักษณะสารสนเทศของการท่องเท่ียวตามกลุ่มผูใ้ช ้มีดงันี ้ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.), 2561) 
1. สารสนเทศส าหรบันักท่องเท่ียว ได้แก่ สารสนเทศเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว สิ่ง

อ านวยความสะดวก ประเภท ราคาสินคา้และบริการ ท่ีมีไวบ้ริการ ภูมิอากาศและภูมิประเทศของ
แหลง่ทอ่งเท่ียว  

2. สารสนเทศส าหรบัผูผ้ลิตสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว เช่น สารสนเทศของ
ธุรกิจ ขอ้มลูและประวตัลิกูคา้ ขอ้มลูตวัแทนจ าหนา่ย เป็นตน้ 

3. สารสนเทศส าหรบัตวัแทนจ าหน่าย ไดแ้ก่ แนวโนม้ของความตอ้งการของลูกคา้ 
แหล่งท่องเท่ียว สิ่งอ านวยความสะดวก รายการน าเท่ียว ประเภทและราคาสินคา้บริการท่ีมีไว้
บรกิาร 

4. สารสนเทศส าหรบัหน่วยงานวางแผนการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ จ  านวนนักท่องเท่ียว 
รายไดจ้ากการทอ่งเท่ียว นโยบายการทอ่งเท่ียว  

ส าหรบัลกัษณะสารสนเทศของการท่องเท่ียวตามลกัษณะการเผยแพร ่หรือประมวลผล มี
ดงันี ้(ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.), 2561) 

1. สารสนเทศทางการท่องเท่ียวท่ีไม่เปล่ียนแปลงและท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
สารสนเทศท่ีไม่เปล่ียนแปลง หรืออาจเปล่ียนแปลงในระยะยาว เชน่ เสน้ทางการเดนิ ทางเขา้-ออก
แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีตัง้แหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ ส่วนสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เช่น 
อตัราคา่ท่ีพกั สภาพอากาศ อตัราคา่โดยสาร เป็นตน้ 
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2. สารสนเทศทางการท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทางและภายหลัง
การเดินทาง สารสนเทศทางการท่องเท่ียวก่อนการเดินทางเป็นสารสนเทศท่ีช่วยในการวางแผน
และตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการ สารสนเทศระหว่างการเดินทาง เช่น เอกสารน าเท่ียวท่ีแจกใน
แหล่งบริการการท่องเท่ียว ลกัษณะสภาพอากาศในแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ สารสนเทศภายหลงั
จากการเดนิทาง เชน่ ความคดิเห็นของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่แหลง่บริการท่องเท่ียวตา่ง ๆ เป็นตน้ 

3. สารสนเทศทางการท่องเท่ียวท่ีจัดท าโดยภาครฐัและเอกชน สารสนเทศท่ีจดัท า
โดยภาครฐัมกัใหข้อ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว เชน่ ลกัษณะท่ีตัง้ สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีแนะน า 
เป็นตน้ ขอ้มลูหรือสารสนเทศท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นกลางและครอบคลมุรายละเอียดขอ้มลูท่ีส าคญั 
ส่วนสารสนเทศทางการท่องเท่ียวท่ีจัดท าโดยภาคเอกชน เช่น บริษัทน าเท่ียว สายการบิน 
รา้นอาหารต่าง ๆ ผูใ้หบ้ริการท่ีพัก เป็นตน้ มกัเป็นสารสนเทศท่ีมุ่งใหข้อ้มูลในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สินค้าหรือการบริการของภาคเอกชนนั้น ๆ ดังนั้นการเลือกใช้สารสนเทศจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบ 

แหล่งสารสนเทศทางดา้นการท่องเท่ียว เป็นการบริการสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว 
เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ สามารถตอบขอ้ค าถามท่ีอยู่ในความสนใจ และไดร้บั
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์่อการเดินทาง โดยแบ่งออก 4 เป็นแหล่ง ดังนี  ้(ประภัสศรี โคทส์, 
2553) 

1. แหล่งสารสนเทศบคุคล ไดแ้ก่ ความคิดและประสบการณข์องตนเอง พ่อแม่ ญาติ
พ่ีนอ้ง เพ่ือนรว่มงาน เพ่ือนสนิท ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
ปรกึษา พดูคยุ เพ่ือใหไ้ดม้าเป็นสารสนเทศท่ีตรงความตอ้งการ 

2. แหล่งสารสนเทศประเภทองคก์ร/สถาบนั เป็นแหล่งท่ีใหบ้ริการสารสนเทศ ช่วย
ตอบค าถามใหข้อ้มลู ข่าวสารดา้นการทอ่งเท่ียว สามารถตอบค าถามและช่วยน าเสนอทางเลือกได้
เป็นอย่างดี เช่น บริษัททัวร ์ หรือบริษัทท่องเท่ียว ห้องสมุดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา เป็นตน้ 

3. แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วิทยุ รายการโทรทัศน ์หนงัสือพิมพ ์ตลอดจน
หนงัสือและนิตยสารทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ แหลง่สารสนเทศประเภทนีไ้ม่สามารถใหค้  าตอบหรือเรื่องราว
ท่ีตอ้งการไดใ้นทนัที 
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ภาพประกอบ 4 นิตยสารท่องเท่ียว My world KTC 

ท่ีมา : https://www.ktc.co.th/ktcworld/travel-service/my-world-magazine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 หนงัสือทอ่งเท่ียวไตห้วนั ไทเป 

ท่ีมา : https://www.naiin.com/product/detail/492071 

4. แหล่งสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอรท่ี์ให้บริการแบบ 
เวิลดไ์วดเ์ว็บ ท่ีมีจ  านวนสารสนเทศมหาศาล และสามารถน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศใน
ลกัษณะส่ือประสม เช่น ขอ้ความ ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ โดยเป็นแหล่งสารสนเทศท่ี
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นักท่องเท่ียวนิยมใช้มากท่ีสุดในการแสวงหาสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศเก่ียวกับเท่ียวบิน 
สารสนเทศทางดา้นท่ีพกั สภาพอากาศ แหลง่ทอ่งเท่ียว ดงันี ้ 

4.1 เว็บไซตท์างการดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทย เป็นองคก์ารส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวแตเ่ดิมนัน้มีหนา้ท่ีส่งเสรมิการทอ่งเท่ียวเป็นหลกั ตอ่มาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไดข้ยายตวั
อย่างกวา้งขวางรวดเร็ว ท าใหมี้การพัฒนา อนุรกัษ์ทรพัยากรทางการท่องเท่ียวและการส่งเสริม
เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว ตลอดจนคุม้ครองใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  หอ้งสมุดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ส านักอุทยานแห่งชาต ิ
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพื์ช  กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 เว็บไซตก์ารทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย หรือ ททท.  

ท่ีมา : https://www.tat.or.th 
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ภาพประกอบ 7 เว็บไซตห์อ้งสมดุการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย  

ท่ีมา : http://lib.tat.or.th/main/index.aspx 

4.2 เพจทอ่งเท่ียวทางส่ือสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร ์ยู
ทบู เป็นแหลง่ขอ้มลูข่าวสารการทอ่งเท่ียวท่ีสามารถหาไดอ้ย่างสะดวกสบาย ปัจจบุนัมีเหลา่บล็อก
เกอรท่ี์ช่ืนชอบการท่องเท่ียว เดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ และน ามาเขียนเป็นรีวิวให้ได้ตามรอย
ท่องเท่ียวกันไดง้่ายมากขึน้ หลายคนติดตามเพจเหล่านีเ้พ่ือหาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั รา้น
น่านั่ง ทริปท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจต่าง ๆ จากเหล่าบล็อกเกอรช์ั้นน าของเมืองไทย เช่น TripTH ทริป
ไทยแลนด ์ I Roam Alone  ไปไหนดี  Go Went Go : เท่ียว เวน้ เท่ียว  ท่องเท่ียวสะดุดตา  แบก
กลอ้งเท่ียว เป็นตน้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ตวัอย่างเพจทอ่งเท่ียวทางเฟซบุ๊ก แบกเปเ้ท่ียว 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/bakpeatiew 
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ภาพประกอบ 9 ตวัอย่างเพจทอ่งเท่ียวทางอินสตาแกรม Iroamalone 

ท่ีมา : https://instagram.com/iroamalone 

4.3 เว็บไซต์ท่องเท่ียว เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวทั้งไทยและ
ต่างประเทศออนไลน์ ท่ีเหมือนเป็นผูช้่วยแนะน าทางเลือกในการตดัสินใจ กิน เท่ียว พัก แนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือความสะดวกและช่วยในการวางแผนท่องเท่ียว เช่น Go Went Go : เท่ียว 
เวน้ เท่ียว  ไปดว้ยกนัทอ่งเท่ียว  ไปไหนดี เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอยา่งเว็บไซตท์อ่งเท่ียว Go went go : เท่ียว เวน้ เท่ียว 

ท่ีมา : https://www.gowentgothailand.com 
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4.4 เว็บไซตเ์พ่ือการจองตั๋วเครื่องบนิและท่ีพกั เป็นบรกิารเว็บไซตส์  าหรบัคน้หาท่ี
พกัจ านวนมาก สามารถดรูายละเอียดของหอ้งและราคาได ้สามารถจองลว่งหนา้ไวก้่อนเดนิทางได ้
การเขา้ใชง้านคอ่นขา้งง่าย สะดวกรวดเรว็ ซึ่งหนา้แรกจะมีชอ่งใหเ้ลือกพืน้ท่ีท่ีตอ้งการพกั วนัเวลา 
และจ านวนผูเ้ขา้พกั จากนัน้เว็บจะแสดงขอ้มูลทัง้หมดท่ีมี ไดแ้ก่ แผนท่ี รีวิว และรูปภาพประกอบ 
โดยมีขอ้มลูมากพอส าหรบัการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร เชน่  Agoda  Booking  Traveloka เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 11 ตวัอยา่งเว็บไซต ์Agoda 

ท่ีมา  : https://www.agoda.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 ตวัอยา่งเว็บไซต ์Booking 

ท่ีมา  : https://www.booking.com 
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จากการท่ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษาตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศรวมถึงพฤติกรรม

ของกลุ่มคนเจเนเรชันวาย ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปตารางสังเคราะห์ถึงพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย โดยมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

 
ตาราง 1 สงัเคราะหพ์ฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ  
 

 

Wilson+Ellis,1981 
 

Kuhlthaus,1993 
Eisenberg and 
Berkowitz,2001 

สรุปการสงัเคราะห์
พฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ 

1. การเร่ิมต้น 
  1.1 เริ่มตน้กระบวนการแสวงหา
สารสนเทศ อาจเป็นชิน้งานใหม่ หรือ
ความรูใ้หม ่ 
  1.2 เริ่มตน้จากการสอบถามบคุคล
ใกลช้ิด หรือหนงัสือเรื่องนัน้ ๆ ก่อน 

 
2. การเชื่อมโยง 
  2.1 เช่ือมโยงสารสนเทศจากการ
อา้งอิง หรือบรรณานกุรม 
 
3. การส ารวจเลือกดู 
  3.1 คน้หาโดยมีเรื่องท่ีตอ้งการ 
หรือสนใจอย่างกวา้ง ๆ 
 
4. การแยกแยก 
  4.1 แยกแยะสารสนเทศโดยใช้
เกณฑต์า่ง ๆ เช่น ช่ือผูแ้ตง่ ช่ือ
วารสาร ฯลฯ 
 
5. การตรวจตรา 
  5.1 ตรวจตราสารสนเทศใหม่ ๆ ที่
สนใจและคุน้เคย 

 

1. การริเร่ิม 
  1.1 ตระหนกัว่าตนเองมีความ
ตอ้งการสารสนเทศ เพ่ือน ามา
พิจารณา หรือใชใ้นการแกปั้ญหา 
 
2. การเลือก 
  2.1 ผูค้น้หาสารสนเทศจะระบ ุ
หรือเลือกเรื่องที่จะตรวจสอบ หรือ
คน้หาอย่างกวา้ง ๆ  
  2.2 สามารถเลือกแนวทางการ
คน้หาสารสนเทศได ้และพรอ้มท่ี
จะเริ่มตน้การแสวงหาสารสนเทศ 
 
3. การส ารวจ   
  3.1 ผูค้น้หาสารสนเทศจะ
ตรวจสอบสารสนเทศอย่างกวา้ง ๆ 
  3.2 ความลงัเล ไมแ่น่ใจเกิดขึน้
ในขัน้ตอนนี ้
  3.3 ผูค้น้หาสารสนเทศเริ่มสรา้ง
กรอบแนวคดิของตนเองแตย่งัไม่
ชดัเจน 
 
 
   

1. การนิยามภาระงาน 
  1.1 นิยามภาระงาน หรือปัญหา
สารสนเทศ 

  1.2 ระบแุหลง่สารสนเทศท่ี
ตอ้งการ และสารสนเทศอะไรบา้ง
ท่ีตอ้งการ 
 
2. การก าหนดกลยุทธใ์นการ
แสวงหาสารสนเทศ วาง
แผนการสืบค้นสารสนเทศ 
  2.1 การก าหนดแหลง่
สารสนเทศตา่ง ๆ  
  2.2 การเลือกแหลง่สารสนเทศ
ตา่ง ๆ ที่หลากหลาย 

  2.3 มีการใชเ้ครื่องมือสืบคน้
สารสนเทศ 
 
3. การค้นหาและเข้าถงึ
สารสนเทศ 
  3.1 คน้หาสารสนเทศ 

  3.2 เขา้ถงึสารสนเทศท่ีตอ้งการ
มาใช ้
 
   

ข้ันตอนที ่1 ก าหนด

สารสนเทศทีต้่องการ 

  1. ก าหนดขอบเขตของ

สารสนเทศท่ีตอ้งการ 

ไดแ้ก่ เนือ้หาสารสนเทศ 

แหลง่สารสนเทศ 

ประเภทสารสนเทศ 

รูปแบบสารสนเทศ 

ข้ันตอนที ่2 ค้นหาและ

เข้าถงึสารสนเทศ                    

  2.1 วิธีการคน้หา

สารสนเทศ คน้หา

สารสนเทศอย่างกวา้ง ๆ 

เลือกแหลง่และเขา้ถึง

สารสนเทศท่ีหลากหลาย  

  2.2 กลยทุธใ์นการ

คน้หาสารสนเทศ 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 

 

Wilson+Ellis,1981 
 

Kuhlthaus,1993 
Eisenberg and 
Berkowitz,2001 

สรุปการสงัเคราะห์
พฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ 

6. การดงึสารสนเทศออกมา 
  6.1 ดงึสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
สารสนเทศบางสว่นสามารถน าไปใช้
ไดท้นัที 
 
7. การตรวจสอบ 
  7.1 ตรวจสอบความถกูตอ้ง เช่น 
อาจตรวจซ า้จากเอกสาร หรือ
ฐานขอ้มลูอ่ืนว่าสารสนเทศท่ีไดร้บั
ตรงกนัหรือไม ่
 
8. การสิน้สุด 
  8.1 เก็บรวบรวมสารสนเทศทัง้หมด 
ซึง่อยู่ในระดบัท่ีตอ้งการ 

4. การสร้างกรอบแนวคดิของ
หัวข้อเร่ืองทีต้่องการ 
  4.1 ความรูส้กึลงัเล ไม่แน่ใจ
ลดลง และสามารถสรา้งกรอบ
แนวคดิชดัเจนมากขึน้ 
 
5. การรวบรวม 
  5.1 ผูค้น้หาสารสนเทศจะ
รวบรวมสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการ หรือปัญหา 
  5.2 กรอบแนวคดิจะชดัเจน และ
สามารถระบคุวามตอ้งการได ้
 
6. การน าเสนอ 
  6.1 ผูค้น้หาสารสนเทศจะยตุกิาร
คน้หา และน าสารสนเทศท่ีคน้หา
ไดไ้ปแกไ้ข หรือท าความเขา้ใจ 
  6.2 รูส้กึพงึพอใจหากคน้หา
ส าเรจ็ หรือผิดหวงัหากคน้หาไม่
ประสบความส าเรจ็ 

4. การใช้สารสนเทศ 
  4.1 ใชส้ารสนเทศ (ฟัง ด ูอ่าน 
สมัผสั) 
  4.2 ดงึสารสนเทศท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ วีดิ
ทศัน ์เป็นตน้ 
 
5. การสังเคราะหส์ารสนเทศ 
  5.1 จดัสารสนเทศท่ีไดม้าจาก
แหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือมองเหน็ภาพรวม
ของขอ้มลูท่ีไดม้า 
  5.2 น าสารสนเทศไปใชอ้ย่าง
เหมาะสม 
 
6. การประเมนิผลลัพธ ์
  6.1 สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดมี้
ความถกูตอ้ง ทนัสมยั น่าเช่ือถือ 
และตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
สามารถน าสารสนเทศไปใชง้าน
ไดจ้รงิ 
 

ข้ันตอนที ่3 ตรวจสอบ

และประเมนิ

สารสนเทศ  

  3.1 ตรวจสอบและ

ประเมินสารสนเทศท่ี

คน้หามาไดก่้อนตดัสนิใจ

น ามาใช ้ไดแ้ก่การ

พิจารณาถึงแหลง่ที่มา 

ความน่าเช่ือถือ ความ

ถกูตอ้ง ความทนัสมยั 

และความสมบรูณข์อง

เนือ้หาสารสนเทศ 

ข้ันตอนที ่4 รวบรวม

และน าสารสนเทศไป

ใช้       

  4.1 รวบรวมสารสนเทศ

ท่ีแสวงหามาไดท้ัง้หมดท่ี

ตรงกบัความตอ้งการ   

  4.2 มีการจดัการ

สารสนเทศท่ีไดม้าจาก

แหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือใหเ้หน็

ภาพรวมของขอ้มลูท่ี

ไดม้า 

  4.3 สามารถตดัสนิใจ

น าสารสนเทศบางสว่น

หรือทัง้หมดไปใช ้

 

 

 



  41 

ตาราง 1 (ตอ่)  
 

 

Wilson+Ellis,1981 
 

Kuhlthaus,1993 
Eisenberg and 
Berkowitz,2001 

สรุปการสงัเคราะห์
พฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ 

    
 

 ข้ันตอนที ่5 ประเมนิ

ผลลัพธ ์

  นกัทอ่งเท่ียวน า

สารสนเทศท่ีเลือกไปใช ้                                

สารสนเทศท่ีเลือกตรงกบั

ความตอ้งการและ

สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ

หรือไม่ และ   

นกัทอ่งเท่ียวมีการ

ประเมินผลเพ่ือทบทวน

กระบวนการแสวงหา

สารสนเทศของตนเอง

หรือไม่ 

 
ขั้นตอนท่ี 1  ก าหนดสารสนเทศท่ีต้องการ หมายถึง การเริ่มต้นการแสวงหา

สารสนเทศเพ่ือใชใ้นการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวเริ่มมีการก าหนดขอบเขตของ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่  เนือ้หาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ประเภทสารสนเทศ รูปแบบ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น สารสนเทศทางดา้นท่ีพัก สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ อาหาร วัฒนธรรม 
แผนท่ี สภาพอากาศ แหลง่ช็อปปิง การคมนาคม เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ หมายถึง นักท่องเท่ียวจะเริ่มค้นหา
สารสนเทศท่ีไดก้ าหนดขอบเขตการตอ้งการไวอ้ย่างกวา้ง ๆ แลว้ โดยนกัท่องเท่ียวอาจมีการใชก้ล
ยุทธ์ในการสืบค้น ขึน้อยู่กับตัวของนักท่องเท่ียวเอง มีการเลือกแหล่งและเข้าถึงสารสนเทศท่ี
หลากหลายในขัน้ตอนนี ้ทรพัยากรสารสนเทศท่ีสืบคน้อาจอยู่ในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั เช่น หนงัสือ 
วารสาร อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี  3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ หมายถึง เม่ือนักท่องเท่ียวมีการ
ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศท่ีค้นหามาได้ก่อนตัดสินใจน ามาใช้ โดยนักท่องเท่ียวอาจ
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พิจารณาถึงแหล่งท่ีมา ความน่าเช่ือถือของเนือ้หา ความถูกตอ้งของเนือ้หา ความทันสมัยของ
เนือ้หา และความสมบรูณข์องเนือ้หาสารสนเทศท่ีแสวงหามาไดใ้นขัน้ตอนนี ้  

ขัน้ตอนท่ี 4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้โดยนกัท่องเท่ียวจะรวบรวมสารสนเทศ
ท่ีแสวงหามาไดท้ัง้หมดท่ีตรงกับความตอ้งการ มีการจดัการสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของขอ้มลูท่ีไดม้า เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ พิจารณา หรือตอบค าถาม ขอ้สงสยั ท่ี
นกัท่องเท่ียวตอ้งการ โดยท่ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถตดัสินใจน าสารสนเทศบางส่วนหรือทัง้หมดไป
ใช ้เช่น ขอ้ความจากบทความวารสาร รูปภาพ แผนท่ี เทคนิคในการท่องเท่ียว อปุสรรคท่ีตอ้งพบ
เจอระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผลลัพธ ์เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยเม่ือนักท่องเท่ียวน าสารสนเทศท่ี
เลือกไปใช ้สารสนเทศท่ีเลือกสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ พบเจออุปสรรคทางดา้นใดบา้ง โดย
นกัท่องเท่ียวอาจมีการมองภาพไปถึงการท่องเท่ียวครัง้หนา้ว่าในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
กระบวนการใดท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงเพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากขึน้ 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
ชอย (Choi, 2006) ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการหาข้อมูลของนักท่องเท่ียวจีน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,725 คน  ผลการวิจยัพบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวจีนใชแ้หล่งขอ้มูลมากกว่าหนึ่งแหล่งในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว มีการ
ตดัสินใจเดินทางท่ีรวดเร็ว โดยการขอค าแนะน าจากเพ่ือนและญาติ ชอบดโูฆษณาท่องเท่ียวผ่าน
ทางทีวีและวิทยมุากกวา่ส่ือสิ่งพิมพ ์นกัท่องเท่ียวชาวจีนไมน่ิยมใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูดา้น
การเดินทาง ส่วนใหญ่นิยมเดนิทางแบบทวัร ์หรือไกดน์ าเท่ียว ส าหรบันกัทอ่งเท่ียวชาวจีนรุน่ใหม่ท่ี
อายนุอ้ยจะนิยมเดนิทางทอ่งเท่ียวดว้ยตนเองและจดัการวางแผนเดนิทางดว้ยตนเอง  

อดมัส ์(Adams, 2009) ศกึษาถึงพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศกึษาเจเนเรชนั
วาย ท่ีมหาลัย Stellenbosch ประเทศอเมริกาใต ้ขณะท่ีไดร้บัมอบหมายงาน โดยใชว้ิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาเจเนเรชันวายชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า
นกัศึกษาไม่ประสบปัญหากับการเลือกหวัขอ้ทางวิชาการ มีการตรวจดูแหล่งขอ้มูลว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ก่อนเลือกหัวข้อ นักศึกษาเลือกใชโ้ปรแกรมคน้หา กูเกิล  ในการคน้หาข้อมูล เน่ืองจาก
สะดวกและรวดเร็ว นักศึกษาลังเลท่ีจะขอความช่วยเหลือจากบรรณารกัษ์ในการค้นหาขอ้มูล 
ประสบปัญหาและอุปสรรคเน่ืองจากทางหอ้งสมุดไม่มีคอมพิวเตอรเ์พียงพอส าหรบัการคน้หา
ขอ้มลูและหนา้เว็บไซตข์องหอ้งสมดุท่ีมีใหบ้รกิารใชต้วัอกัษรเล็กเกินไป ควรท ารูปแบบอินเทอรเ์ฟซ
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ใหค้ลา้ยกบั กเูกิล ควรจดัหมวดหมู่ขอ้มลู เช่น ควรจดัหมวดหมู่วารสาร (วารสารอิเล็กทรอนิกส)์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เฉพาะ / หมวดหมู่เรื่องเดียวกนั หรือมีโปรแกรมเชิงโตต้อบท่ีสอนการใชง้านบน
หนา้เว็บของหอ้งสมดุ 

วิลสัน (Wilson, 2014) ศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลการเดินทางต่อ
ภาพลกัษณข์องแทนซาเนียในฐานะจดุหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 625 คน ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลมีอิทธิพลอย่างมากตอ่การตดัสินใจเดินทางและภาพลกัษณป์ลายทาง
ในเมืองแทนซาเนีย การใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกันมีต่อการตดัสินใจเดินทาง นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ใชเ้วลาในการวางแผนและหาขอ้มูลนานกว่า 1 เดือน ส่วนใหญ่เลือกการเดินทางโดยใชท้วัร ์
ท่องเท่ียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ โดยนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในการวางแผนและคน้หา
ขอ้มลู รองลงมามีการสอบถามขอ้มลูจากเพ่ือนหรือญาติ 

แคมเบล ลี และโจว (Kambele, Li, & Zhou, 2015) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรม
การแสวงหาขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวระหว่างชาวอเมริกนัและชาวจีนในประเทศสหรฐัอเมริกา โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลูจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกัน 
จ านวน 700 คน และชาวจีนในสหรฐัอเมริกา จ านวน 352 คน ผลการวิจัยพบว่าอายุและระดับ
การศึกษาเป็นปัจจัยกับพฤติกรรมการเดินทางส าคญั อายุระหว่าง 21-30 ปีมีแนวโน้มท่ีจะเดิน
ทางไกลมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ๆ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัในแง่ของวิธีการท่ีทัง้สอง
กลุ่มแสวงหาข้อมูลการเดินทางรวมถึงพฤติกรรมการเดินทาง นักเดินทางชาวอเมริกันพึ่งพา
อินเทอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มูลมากท่ีสุด ให้ความส าคัญกับการโฆษณาแบบดัง้เดิมและส่ือ
ส่งเสริมการขายน้อยลง ในขณะท่ีชาวจีนนิยมหาขอ้มูลแบบปากต่อปาก เพ่ือน / ญาติ / เพ่ือน
รว่มงานมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าวฒันธรรมมีส่วนต่อพฤติกรรมในการแสวงหาขอ้มูล นกัท่องเท่ียว
ชาวอเมริกันและชาวจีนเลือกท่ีจะจองบริการโดยตรงกับผู้ให้บริการมากกว่าใชบ้ริการตัวแทน
ทอ่งเท่ียว หรือบรษิัททวัร ์

โคเร้าทานาซิส มิคาลีฟ พัฟพัส และ คอสเทรสจีโอลัส  (Kourouthanassis, Mikalef, 
Pappas, & Kostagiolas, 2017) ศึกษาถึงความพึงพอใจของพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลออนไลน์
ของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนการเดินทางในช่วงวันหยุด โดยใช้
แบบสอบถามออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 764 คน 
ผลการวิจัยพบว่าเพศและอายุเป็นปัจจัยส าคัญ  นักท่องเท่ียวชอบคน้หาข้อมูลการเดินทางท่ี
เผยแพร่ทางอินเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะข้อมูลบนส่ือสังคมออนไลน์ นักท่องเท่ียวมักจะเลือกใช้
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แหล่งขอ้มูลท่ีไม่เป็นทางการ เช่น บล็อกท่องเท่ียว ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บไซตร์ีวิว เป็นตน้ แต่
ทางดา้นขอ้มูลการขนส่ง สภาพอากาศ นกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีเป็นทางการ เช่น 
ตัวแทนการท่องเท่ียวออนไลน์ คู่มือการเดินทางออนไลน์ หรือผู้จัดน าเท่ียว และระดับการรู ้
สารสนเทศมีผลตอ่การแสวงหาขอ้มลู 

เยโบว (Yeboah et al., 2019) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลก่อน
การเดินทางของผูโ้ดยสารระบบขนส่งสาธารณะในสภาพแวดลอ้มของคนเมืองในประเทศองักฤษ 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 907 คน 
ผลการวิจัยพบว่าผู้โดยสารท่ีใช้รถประจ าทางใช้อินเทอรเ์น็ตเพ่ือหาข้อมูลก่อนทางเดินทาง 
ผูโ้ดยสารท่ีใชร้ถไฟมีการใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ อินเทอรเ์น็ต การบอกตอ่แบบปากต่อ
ปาก การเขา้เย่ียมชมรา้นคา้/ศนูย/์หอ้งสมดุ และผูโ้ดยสารท่ีใชร้ถไฟใตด้ินมกัจะไม่แสวงหาขอ้มูล
ก่อนการเดนิทางและผูโ้ดยสารเลือกใชส้มารต์โฟนในการวางแผนการเดนิทางมากท่ีสดุ 

งานวิจัยในประเทศ 
ประภัสศรี โคทส์  (2553) ศึกษาการแสวงหาสารสนเทศและปัญหาในการแสวงหา

สารสนเทศของนักท่องเท่ียวชาวสหราชอาณาจกัร กลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้งท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก จ  านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวสห
ราชอาณาจักรแสวงหาสารสนเทศก่อนการเดินทางได้แก่ สารสนเทศด้านสายการบินจาก
อินเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ดา้นโรงแรมท่ีพกั สว่นสารสนเทศท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
การเดินทางและสารสนเทศเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวระหว่างการเดินทางจากแหล่งสารสนเทศ
รว่มกนัมากกว่าหนึ่งแหล่ง เช่น ส่ืออินเทอรเ์น็ตรว่มกบับรษิัททวัรเ์พ่ือเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบิน
และโรงแรมท่ีพัก ส่ืออินเทอร์เน็ตร่วมกับหนังสือท่องเท่ียวและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการเดินทาง เอกสารแผ่นพับและคนท้องถ่ินเพ่ือแสวงหาสารสนเทศท่ี
สนใจเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเท่ียว
ไดแ้ก่ ประสบการณใ์นการเดินทาง ทศันคติต่อเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต การใชเ้ครือข่ายทางสงัคม 
ความสนใจพิเศษ และการเขา้ถึงสารสนเทศจากแหลง่ตา่ง ๆ และปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศ 
ไดแ้ก่ ปัญหาคณุภาพและปริมาณของสารสนเทศ ปัญหาการใชไ้ฮเปอรล์ิงก ์ปัญหาเวลาท่ีใชใ้น
การคน้ ปัญหาเว็บไซตภ์าษาไทย และปัญหาการจองตั๋วเครื่องบนิออนไลน ์

นวลจนัทร ์บุญหนู (2555) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการและอปุสรรค
ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการจดัท าโครงงานวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงคณุภาพ ผูใ้หข้อ้มูลหลัก คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
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2554 จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ประกอบดว้ยขอ้
ค าถามท่ีพฒันาตามขัน้ตอนของตวัแบบการแกปั้ญหาสารสนเทศบิกซิกส ์(Big6 skills) 6 ขัน้ตอน 
ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มี
ขัน้ตอนเช่นเดียวกับตวัแบบบิกซิกส ์นักเรียนไดท้ักษะการสืบคน้ขอ้มูลภาษาอังกฤษ การฝึกใช้
อุปกรณ์และห้องทดลอง และทักษะการส่ือสารโดยการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน และการ
ประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ส าหรบัการศกึษาอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัเรียน 
พบว่านกัเรียนมีความรูพื้น้ฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษาและความรูท้างภาษาไม่เพียงพอ ไม่กลา้ขอ
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรกึษาภายนอก มีขอ้จ ากดัเรื่องเวลาในการคน้หาขอ้มลู การขอค าแนะน า
จากอาจารยแ์ละการท าการทดลอง และขอ้จ ากดัในการเดนิทางไปท าโครงงานท่ีโรงเรียนแหง่อ่ืน 

พุธชญา ม่วงสวย (2555) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการ
ปฏิบตัิการพยาบาลของพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชน
ท่ีไม่มุ่งผลประโยชนส์่วนตน กรุงเทพมหานคร กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ พยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย 
25 คน โดยคดัเลือกแบบเจาะจงจากพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย ในชมรมโรงพยาบาลเอกชนท่ีไม่มุ่ง
ผลประโยชนส์่วนตน กรุงเทพมหานคร 5 แห่ง วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์กึ่ง
โครงสรา้งโดยใชต้วัแบบการแสวงหาสารสนเทศของเลคคี เพ็ตตกิรูและซิลแว็ง เป็นกรอบแนวคดิใน
การสรา้งค าถามนอกจากนี ้ยังใชก้ารสงัเกตในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกับหอ้งสมุดของโรงพยาบาล 
ผลการวิจยัพบว่าบทบาททางการงาน 4 ดา้นท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย คือ งานพยาบาล งานบริหาร งานสอน และงานนิเทศ ลักษณะ
ความตอ้งการสารสนเทศในงานบริหาร ไดแ้ก่ สารสนเทศประเภทสถิติและรายงาน ส่วนในการ
ปฏิบตัิงานพยาบาล งานนิเทศ และงานสอน พยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วยตอ้งการสารสนเทศประเภท
งานวิชาการ งานวิจยั วิธีการปฏิบตัิท่ีดี และหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์มีเนือ้หาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
การแพทยแ์ละองคค์วามรูด้า้นการพยาบาล หากมีสถานการณเ์รง่ดว่นหรือพบปัญหาในการสืบคน้
หรือสารสนเทศท่ีแสวงหามาไดย้ังไม่เพียงพอ จะมีการขอค าปรึกษาจากบุคคล เช่น แพทย ์หรือ
เพ่ือนรว่มงาน พยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วยสว่นใหญ่ใชแ้หล่งสารสนเทศอินเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ โดยใช ้
กเูกิล คน้หาจากค าส าคญัท่ีตอ้งการ เช่น โรค หตัถการ และยา เป็นตน้ เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา
เลือกใชส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ ช่ือผูแ้ตง่ ช่ือสถาบนั และปีท่ีพิมพ ์ปัญหาท่ีพบในการแสวงหาสารสนเทศ 
ไดแ้ก่ ไม่มีบริการอินเทอรเ์น็ตในหอผู้ป่วย และบริการอินเทอรเ์น็ตโดยทั่วไปไม่เพียงพอ อีกทั้ง
พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยยังขาดทักษะการสืบคน้สารสนเทศทางอินเทอรเ์น็ต หรือฐานข้อมูล
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ออนไลน ์ผลการวิจยัยงัพบวา่พยาบาลไดน้  าสารสนเทศท่ีคน้หาไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบตัิการ
พยาบาล 

กลุวรางขค ์ฤทธิเดช (2557) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการท าวิจยัของ
นกัวิจยัในบริษัท ศนูยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั โดยใชต้วัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอ
ลิส และแนวคิดอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันและวอลช ์เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ นกัวิจยัในบริษัท ศนูยว์ิจยักสิกรไทย จ ากัด จ านวน 25 คน และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการท าวิจยัของนกัวิจยัในบริษัท ศนูยว์ิจยักสิกรไทย จ ากัด 
ประกอบดว้ย 9 กิจกรรม ไดแ้ก่ เริ่มตน้ การส ารวจเลือกด ูการเช่ือมโยงรอ้ยเรียง การตรวจตรา การ
รวบรวม การแยกแยะ การดงึสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และการจบ ซึ่งกิจกรรมท่ีกล่าวมา
นัน้มีกิจกรรมเพิ่มขึน้จากตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลิส 1 กิจกรรม คือ “การ
รวบรวม” เน่ืองจากนกัวิจยัมีช่องทางในการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีหลากหลาย และมีแหล่งขอ้มลูตา่ง 
ๆ จ านวนมาก เม่ือท าการส ารวจเลือกด ูเช่ือมโยงรอ้ยเรียง และการตรวจตรา จึงมีขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยัจ านวนมาก ส่งผลใหต้อ้งมีการรวบรวมสารสนเทศเหล่านัน้ไวเ้พ่ือความสะดวกต่อการ
น าไปใช ้ผลการวิจยัเก่ียวกับอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีนักวิจยั
ประสบในการท าวิจยั ไดแ้ก่ ทกัษะทางภาษาตา่งประเทศท่ีไมเ่พียงพอ การจ ากดัสิทธ์ิในการเขา้ถึง
สารสนเทศ การคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการไมพ่บ และไมส่ามารถเขา้ถึงสารสนเทศฉบบัเตม็ได ้

ยุทธนา เสมอจิตร (2558) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณโดยใชห้ลักการใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสุด เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณวิทยาเขต
สงขลาและพัทลุง จ  านวน 268 คน ผลการวิจยั พบว่า ความถ่ีในการใชแ้หล่งสารสนเทศโดยรวม
ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณอยู่ในช่วง 1-3 ครัง้/สปัดาหม์ากท่ีสุด แหล่ง
สารสนเทศท่ีเลือกใชม้ากท่ีสดุ คือ อินเทอรเ์น็ต หรือเว็บไซต ์เพราะสะดวกและง่าย สารสนเทศมีให้
ใช ้และมีประสบการณ/์คุน้เคยในการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศจากทกุแหล่ง โดยภาพรวมมีคา่เฉล่ีย
อยู่ในระดับปานกลาง ความสะดวก ความง่าย สารสนเทศมีให้ใช้และประสบการณ์/คุ้นเคยมี
ความสมัพนัธท์ิศทางบวกกับความถ่ีการใชแ้หล่งสารสนเทศทุกแหล่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว ้

ศภุวรรณ อาจกลา้ (2559) ศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัศกึษาตา่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่ม
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ประชากรมีจ านวนทัง้สิน้ 461 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาตา่งชาติท่ีศกึษาในระดบัปริญญาตรี
ส่วนใหญ่มีการใชส้ารสนเทศและมีความตอ้งการสารสนเทศประเภท หนงัสือ ต ารา ในระดบัมาก 
โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้พ่ือการศกึษา ส าหรบันกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีการใชส้ารสนเทศ
ประเภทฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวารสารวิชาการ ในระดับมาก ส าหรับการท างานวิจัย 
นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  นิยมเข้าใช้บริการ
ส านกัหอสมดุและหอ้งสมดุคณะตามหลกัสตูรท่ีสงักดัเพ่ือการคน้ควา้ ส าหรบัการศกึษาพฤตกิรรม
การแสวงหาสารสนเทศ พบว่านกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใชช้่องทาง CMUL OPAC ในระดบัมาก 
ในขณะท่ีนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่ใชส้ารสนเทศประเภทฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์
โดยนักศึกษาทั้ง 2 ระดบั ท าการสืบคน้สารสนเทศดว้ยการก าหนดค าส าคัญก่อนเริ่มตน้สืบคน้
สารสนเทศ และหลงัจากนัน้จึงท าการสืบคน้สารสนเทศโดยพิมพค์  าส าคญัลงในชอ่งสืบคน้ จากผล
การสืบคน้สารสนเทศ พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่สืบคน้สารสนเทศเพิ่มเตมิโดยเช่ือมโยงจากผลลพัธ์
ท่ีสืบคน้ได ้เชน่ ผูเ้ขียน และหวัเรื่อง เป็นตน้ โดยขอบเขตของการประเมินผลการใชส้ารสนเทศทัง้ 2 
กลุม่ พบวา่ มีการสืบคน้สารสนเทศเก่ียวกบั ผูเ้ขียน ปีท่ีตีพิมพ ์และเนือ้หา 

จฑุามาศ เกษมสขุสถาพร (2559) ศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัวิชาการ
สาธารณสขุ สงักัดกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ในด้านวตัถปุระสงค ์แหล่ง ประเภท รูปแบบ 
เครื่องมือสืบค้น เทคนิคการสืบค้น การประเมินแหล่งสารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการ
แสวงหาสารสนเทศ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 230 คน โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผลวิจัย พบว่า นักวิชาการสาธารณสุขส่วนใหญ่มีวัตถุประสงคใ์นการ
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือเพิ่มพูนความรู ้แหล่งสารสนเทศส่วนใหญ่แสวงหาจากเว็บไซตข์อง
หน่วยงานราชการ เกณฑใ์นการประเมินแหล่งสารสนเทศ คือ ความน่าเช่ือถือ เขา้ถึงไดง้่ายรวดเร็ว 
และไม่มีค่าใชจ้่าย ตามล าดบั ประเภทของสารสนเทศท่ีส่วนใหญ่แสวงหา ไดแ้ก่ หนังสือ ต ารา
วิชาการ เครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต และวารสารวิชาการตามล าดบั โดยแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบท่ี
มีเนือ้หาฉบบัเต็ม ใชก้ารสืบคน้จากโปรแกรมคน้หา (Search engine) ส่วนเทคนิคการสืบคน้จาก
ฐานขอ้มูลใชเ้ทคนิคการสืบคน้แบบพืน้ฐาน (Basic search) ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ แหล่ง
สารสนเทศอินเทอรเ์น็ตมีการจ ากดัสิทธ์ิในการเขา้ถึงสารสนเทศ 

ธัญนันท ์วีรภัทรรุ่งโรจน ์(2559) ศึกษาลักษณะความแตกต่างระหว่าง Generation X, Y 
และ Z ในกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมในการสั่งซือ้สินคา้ออนไลน ์โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 430 คน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม Generation X, Y และ Z จ  านวนเท่า ๆ กัน 
มีการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี สถานภาพโสด ในการศึกษากลุ่ม
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ตัวอย่างจ าแนกตามเพศ พบว่า มีความแตกต่างเพียงบางประเด็น (ชอบส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน ์ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ ชอบท างานท่ีมีเงินเดือนประจ า) แตเ่ม่ือท าการศกึษากลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกตามเจเนเรชนั พบว่า มีความแตกต่างถึง 35 ใน 53 ประเด็น ผลจากการวิเคราะห์
ปัจจยั พบว่า คณุลกัษณะของ Generation X, Y และ Z ท่ีมีเหมือนกนั คือ ความมั่นใจในตนเอง มี
โลกส่วนตวัสงู ท างานโดยมีการวางแผนล่วงหนา้ ท าอะไรตามแบบแผนท่ีตัง้ไว ้ชอบส่ือสารผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน ์รูส้ึกหงุดหงิดหากไม่สามารถส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลนไ์ด ้ออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ ดแูลสขุภาพตนเอง คิดว่าทกุวนันีค้นจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีทกัษะท่ีหลากหลาย 
เช่ือวา่เดก็ตอ้งเคารพผูใ้หญ่ จะท าไดดี้เม่ือมองเห็นผลลพัธท่ี์เป็นตวัเงิน อยากท างานท่ีสามารถแบง่
เวลาใหก้ับชีวิตส่วนตวั ตดัสินใจโดยยึดผลประโยชนข์องตนเองเป็นหลกั พรอ้มเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาตนเองตามค าแนะน าของผู้ อ่ืน  คุณลักษณะท่ีท าให้ Generation Y แตกต่างจาก 
Generation X และ Z คือ ชอบการท างานเป็นกลุ่ม เช่ือวา่ความส าเร็จขึน้อยูก่บัโชควาสนา ยอมรบั
ความแตกต่างของชนชัน้ในสังคม ทุกเพศสภาพควรไดร้บัการยอมรบั และการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน คน Generation Z เหมือนกัน Generation Y ตรงท่ีไม่หวั่นไหวเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของพฤติกรรมการสั่งซือ้สินคา้ออนไลน ์พบว่า Generation X จะไม่ค่อยนิยมสั่งซือ้สินคา้
เพราะมีความกงัวลตรงท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ห็นตวัสินคา้จริง Generation Y มกัจะสั่งซือ้สินคา้ประเภท
เสือ้ผา้และของขวญัท่ีระลกึ 

วนิดา เลิศพฒันานนท ์(2561) ศกึษารูปแบบพฤติกรรมและแรงจงูใจในการท่องเท่ียวของ
คนไทยเจเนเรชนัวาย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั กลุ่มตวัอย่าง คือ คนไทยท่ีมี
อายรุะหว่าง 22-36 ปี ในเขตตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มคนไทยเจเนเรขนั
วาย โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีจะวางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง ช่ืนชอบการท่องเท่ียวทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ เดินทางท่องเท่ียวปีละ 1-3 ครัง้ บคุคลรว่มเดินทางท่องเท่ียวสว่นใหญ่จะ
เป็นคนในครอบครวั จ  านวน 1-3 คน นิยมเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยใช้
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว แบบ 3 วัน 2 คืน เดินทางดว้ยรถยนตส์่วนตัว ส่วนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ส  าหรบัการจองท่ีพกัจะท าการจอง
ผา่นเว็บไซตบ์รกิารตา่ง ๆ เชน่ Agoda  Expedia เป็นตน้ ซึ่งถา้ไม่ไดใ้ชร้ถยนตส์ว่นตวั จะมีการจอง
บริการตั๋วโดยสารผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง และส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ส่ือสังคมออนไลน ์กิจกรรมท่ีกลุ่มเจเนเรชันวายชอบท าในขณะเดินทาง
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การถ่ายภาพ เดินเท่ียวชม ชิมหรือลิม้ลองอาหาร ตามล าดับ ปัจจัยก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท่องเท่ียวของคนไทยกลุ่มนี ้คือ ตอ้งการพกัผ่อนคลายเครียด ความตอ้งการท่ีจะ
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แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ สังคมใหม่ ๆ ความน่าสนใจของลักษณะจุดหมายปลายทาง การ
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นการทอ่งเท่ียว และการคมนาคมขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพ  

วิไล พึ่งผล , ประสพชัย พสุนนท์ และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2561) ศึกษาการวิเคราะห์
คณุลกัษณะของเจเนเรชนัวายยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษานักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 390 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า คณุลกัษณะของเจเนเรชนัวาย เรียงจากมาก
ท่ีสดุ ดงันี ้1) ปฏิบตัิอย่างมีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี ไดแ้ก่ การเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ 
ชอบพบปะและมีเพ่ือนหลากหลายเพิ่มมากขึน้ เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรูก้าลเทศะและการ
วางตวัในงานสงัคมตา่ง ๆ 2) นกัสรา้งความปรองดองกนัท่ีเฉียบคม คือ การใหค้วามส าคญักบัการ
ปรบัตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข สามารถเจรจายุติขอ้ขัดแย้งไดเ้ป็นส่วนมาก กล้า
รบัผิดชอบหากมีความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากตัวเอง 3) ทัศนคติเชิงบวก คือ การมีใจรกัในการ
พัฒนาตนเอง ได้รบัค าสั่งสอนให้มีจริยธรรมและคุณธรรม สนใจฝึกทักษะท่ีดีจนเป็นนิสัย ให้
ความส าคญักับการพัฒนาตนเอง เปล่ียนแปลงตนเองอย่างเหมาะสม 4) ความกระตือรือรน้ คือ 
การกระตือรือรน้ท่ีจะท างานใหเ้สร็จตามเป้าหมาย กระฉับกระเฉงในการท างาน เป็นแบบอย่างใน
การท าอย่างมุ่งมั่นท าใหผู้อ่ื้นสนับสนุน พรอ้มรบังานเพิ่มมากขึน้ มุ่งมั่นกับการพฒันาตนเองอยู่
เสมอ 5) มองเห็นคุณค่าผู้อ่ืน คือ การรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  พยายามปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ยอมรบัแก่ผูอ่ื้น 6) ส่ือสารอย่างสภุาพ คือ มีความสามารถในการส่ือสารเพ่ือสรา้งความสมานฉันท์
ระหว่างทีม สามารถเจรจาต่อรองเพ่ือประสานประโยชนข์องทีม มีการพฒันารูปแบบการส่ือสาร
เพ่ือเป็นผูน้  ากิจกรรมไดเ้ป็นอย่างดี มีความสภุาพอ่อนนอ้มกบัคนทุกรูปแบบ 7) เปิดสูเ่ครือขา่ยทาง
สงัคม คือ การติดตามขา่วสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงส่งผลตอ่การวางตวัทนัสมยัอยูเ่สมอ ศกึษาและ
พฒันาเครือข่ายใหข้ยายเพิ่มมากขึน้ 8) ความเป็นตวัตนกับทีม คือ ความตรงต่อเวลาในการนัด
หมายทุกครัง้ ค  านึงถึงคนส่วนใหญ่มากกว่าส่วนตัว ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 9) 
ยอมรบัความคิดใหม่ คือ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมไดเ้สมอ มีความยืดหยุ่นในการอยู่
รว่มกบัคนหลากหลายเจเนเรชนั และ 10) จ  าเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม คือ ความสามารถใน
การเขา้หาผูอ่ื้นก่อนเสมอในทุกเหตุการณ์ มีความมั่นใจท่ีจะติดต่อกับผูค้นไดทุ้กรูปแบบ พรอ้ม
พฒันาตนเองดว้ยการแสวงหาความรูอ้ย่างตอ่และมีการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมกลุม่ใหญ่ได ้

ขวญัฤทยั แกว้จ าปา (2561) ศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและปัญหาท่ีส่งผล
ต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูเ้ขา้เย่ียมชมพิพิธภณัฑส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์จ านวน 384 คน โดยการ
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สุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า ผูเ้ย่ียมชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด ผล
การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูเ้ย่ียมชมพิพิธภัณฑส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร ์มีวตัถปุระสงคใ์นการเขา้เย่ียมชมพิพิธภณัฑเ์พ่ือศกึษาขอ้มลู เสริมการเรียนรูแ้ละเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู ้และผูเ้ย่ียมชมไดส้ารสนเทศตรงตามวตัถปุระสงค ์แตผู่เ้ย่ียมชมส่วนใหญ่
ไม่เคยแลกเปล่ียนหรือแบง่ปันสารสนเทศ ส าหรบัปัญหาท่ีส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ คือ ผู้
เย่ียมชมพิพิธภณัฑมี์ปัญหาดา้นการใหบ้ริการสารสนเทศบนเว็บไซตพ์ิพิธภณัฑ ์ปัญหาดา้นความ
พรอ้มในการแนะน าขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีพิพิธภัณฑ ์ปัญหาดา้นขอ้มูลนิทรรศการท่ีจดัแสดงและ
ดา้นความพรอ้มของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภณัฑ ์

ศรุดา กรุณามิตร (2561) ศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมการท่องเท่ียวคนเดียวของเจเนเรชนั
วาย กลุม่ตวัอย่าง คือ คนเจเนเรชนัวายท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครจ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชใ้น
การวิจัย ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะ
เท่ียวคนเดียวมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดดู โดยปัจจยัผลกัดนัประกอบไปดว้ย
การพกัผ่อน การหลีกหนี การเปิดประสบการณใ์หม่ ความอิสระ ความอุ่นใจ การไดต้ามเปา้หมาย 
และความสนใจท่ีต่างจากคนอ่ืน ในส่วนของปัจจยัดึงดดูนัน้ประกอบไปดว้ย ความปลอดภัยของ
สถานท่ีท่ีไป ความสะดวกสบายของสถานท่ีท่ีไป และสถานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับความสนใจ
สว่นตวั ดา้นพฤติกรรมพบว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มนีเ้ป็นกลุม่ท่ีมีอิสระในการตดัสินใจในขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ตัง้แต่การหาท่ีพักจนถึงการท ากิจกรรมระหว่างเท่ียว อีกทั้งยังเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความ
ยืดหยุ่นในการท่องเท่ียวสงู ไม่มีแผนการท่องเท่ียวท่ีรดักมุ แตเ่ลือกท่ีจะท่องเท่ียวตามสถานการณ์
ตรงหนา้ ชอบไปยงัสถานท่ีท่ีตนเองสนใจจรงิ ๆ ไมว่่าสถานท่ีนัน้จะเป็นท่ีนิยมหรือไม่ อีกทัง้ยงัชอบ
เดนิดบูา้นเมือง พดูคยุกบัผูค้นใหม่ ๆ ท่ีไมเ่คยรูจ้กั วฒันธรรม หรือแมแ้ตแ่นวคิดตา่ง ๆ อีกทัง้ยงัฝึก
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง แตก็่ยงัมีบางคนท่ีตอ้งการพกัผ่อนจริง ๆ โดยเลือกท่ีจะไม่ท าอะไร แคเ่ปล่ียน
สถานท่ีและอยูก่บัตนเองก็พอแลว้ 

ประภัสศรี โคทส ,์ น า้ทิพย ์วิภาวิน, สุนันทา ชูตินันท ์และโกวิท รพีพิศาล (2562) ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวประเทศไทย เพ่ือศึกษาสภาพการ
บรกิารสารสนเทศดา้นการทอ่งเท่ียวประเทศไทย และพฒันารูปแบบการบริการสารสนเทศดา้นการ
ท่องเท่ียวประเทศไทย ซึ่งการวิจยัเป็นแบบผสมผสานซึ่งมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเท่ียวจ านวน 
396 คน คดัเลือกแบบง่ายจากจงัหวดัท่ีมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุและสรา้งรายไดส้งูทางการ
ท่องเท่ียวตัง้แต่ปี 2554-2558 จ านวน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี กาญจนบุรี ภูเก็ต 
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เชียงใหม ่และนครราชสีมา ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตังิานจ านวน 18 คน จากการท่องเท่ียวแหง่ประเทศ
ไทยและกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพื์ช จ  านวน 6 แห่ง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้ง ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริการ
สารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นการบริการสารสนเทศพืน้ฐานแบบเผชิญหนา้ 
ไดแ้ก่ บรกิารตอบค าถาม บอกเสน้ทาง ใหแ้ผนท่ี สืบคน้ขอ้มลูออนไลน ์และการบริการสารสนเทศ
พิเศษ ไดแ้ก่ บริการขอ้มลูท่องเท่ียวเชิงธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการ ขอ้มลูเฉพาะดา้น และบริการน าส่ง
เอกสาร มีการบูรณาการความรูแ้ละใชท้รพัยากรร่วมกันกับหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวภาครฐั 
เอกชน และทอ้งถ่ิน 2) แนวปฏิบตัิท่ีดีของการบรกิารสารสนเทศดา้นการทอ่งเท่ียวประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ มี 2 ดา้นไดแ้ก่ การบริหารจดัการบคุลากรและดา้นการบรกิารสารสนเทศ 3) ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ การคดั
สรรสารสนเทศท่ีใหบ้ริการเฉพาะกลุ่ม โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณท่ี
ใชจ้า้งบุคลากร ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร และการมีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และ 4) รูปแบบ
การบริการสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยคือ โมเดล SI-IS ประกอบดว้ย 
SI ไดแ้ก่ Sharing (S) การใชท้รพัยากรร่วมกันและการบูรณาการความรูข้องบุคลากรขององคก์ร
ทอ่งเท่ียวและชมุชนในทอ้งถ่ิน และ Information (I) สารสนเทศเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของ
การบริการสารสนเทศดา้นการท่องเท่ียว Information systems (IS) ระบบสารสนเทศด้านการ
ท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ระบบการท่องเท่ียวอจัฉริยะ การเช่ือมโยงบริการสารสนเทศแบบจดุเดียว
เบด็เสรจ็ และมาตรฐานขอ้มลูทอ่งเท่ียวทั่วไทย 

นนทนันท ์แยม้วงษ์ (2562) ศึกษากระบวนการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการ
แสวงหาสารสนเทศ เพ่ือการท าผลงานทางวิชาการของคณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคณาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจาก 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการฝึกหดัครู และวิทยาลยันานาชาติพระนคร ซึ่งแบ่งออกเป็น
การวิจยัเชิงปรมิาณ จ านวน 202 คน และการวิจยัเชิงคณุภาพ จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการของคณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เริ่มตน้การ
แสวงหาสารสนเทศบนเว็บไซต ์อินเทอรเ์น็ต การส ารวจเลือกดู โดยลงมือคน้หาเอกสารอ่ืน ๆ 
สาระสังเขป ตัวเอกสารท่ีได้รับค าแนะน า การเช่ือมโยงร้อยเรียงจากรายการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม แยกแยะสารสนเทศโดยพิจารณาจากความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา การตรวจตรา
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โดยติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ือสังคมออนไลน ์การรวบรวมจดัเก็บในโฟลเดอรห์ลังจากสืบคน้
แล้ว การดึงสารสนเทศออกมาโดยการใช้เอกสาร หนังสือ วารสาร การอ้างอิงแหล่งท่ีมา การ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาและการอา้งอิงของขอ้มูล และการสิน้สุดโดยการไดร้บัสารสนเทศตามโครง
เรื่องท่ีก าหนด ส่วนอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการท าผลงานทางวิชาของคณาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ไม่ทราบวิธีการ
ในการแสวงหาสารสนเทศ มีปัญหาดา้นภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ ดา้นเศรษฐกิจ เช่น มีขอ้จ ากัด
ในเรื่องระยะเวลาในการเขา้ถึงสารสนเทศ เวลาไม่เพียงพอในการศกึษาคน้ควา้สารสนเทศเพ่ือการ
ท าผลงานทางวิชาการ เป็นต้น ด้านสถาบันและแหล่งสารสนเทศ เช่น แหล่งสารสนเทศเปิด
ใหบ้ริการกบัเวลาท่ีคณาจารยส์ะดวกนัน้ไม่ตรงกนั หรือไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารฉบบัเต็มได ้และ
การจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงสารสนเทศ เป็นตน้ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในต่างประเทศ
และในประเทศ มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สมัภาษณ ์และการสงัเกต เพราะเป็นวิธีท่ีช่วยใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงลึกไดดี้กว่าวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยใชก้ระบวนการแสวงหาสารสนเทศตามตัวแบบท่ีมีผู้พัฒนาไวแ้ล้ว เครื่องมือส าคัญท่ีใชคื้อ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกับวัตถุประสงคใ์นการแสวงหา
สารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ รูปแบบ/เนือ้หา แหล่งสารสนเทศ ปัญหาและ
อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ อีกทัง้ยงัศกึษาในบรบิทตา่ง ๆ อาชีพการท างานตา่ง ๆ ออกไป
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอินเทอรเ์น็ตเขา้มามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศเปล่ียนไปเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งผู้วิจัยสรุปงานวิจัย
เก่ียวกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดสารสนเทศท่ีต้องการ ได้แก่ งานวิจัยของนวลจันทร ์บุญหน ู
(2555) และ กุลวรางขค ์ฤทธิเดช (2557) พบว่า บุคคลมีการเริ่มตน้ก าหนดขอบเขต/เลือกหัวขอ้
เรื่องท่ีตอ้งการแสวงหาสารสนเทศ เน่ืองจากภาระงานท่ีตอ้งรบัผิดชอบ งานวิจยัของกานดา เจริญ
วนัชยักุล (2554) และ ซูฟาน ตง (2557) พบว่า บุคคลมีพฤติกรรมการเริ่มตน้แสวงหาสารสนเทศ
โดยเกิดจากแนวความคิด ความสนใจ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบการเรียน การท าโครงงาน 
หรือการท าวิทยานิพนธ ์

ขัน้ตอนท่ี 2 คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ ไดแ้ก่ งานวิจยัของชอย (Choi, 2006) และ 
แคมเบล ลี และโจว (Kambele, Li, & Zhou, 2015) พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนนิยมการแสวงหา
สารสนเทศจากแหล่งบุคคล ได้แก่ เพ่ือนสนิท ญาติ และเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด ชอบการชม
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โฆษณาท่องเท่ียวผ่านทางทีวีและวิทยมุากกว่าสิ่งพิมพ ์ไม่นิยมใชอิ้นเทอรเ์น็ต นิยมเดินทางแบบ
ทวัร ์หรือไกดน์ าเท่ียวเพราะไม่ตอ้งการแสวงหาสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง งานวิจยั
ของอดัมส ์(Adams, 2009) วิลสัน (Wilson, 2014) แคมเบล ลี และโจว (Kambele, Li, & Zhou, 
2015) โคเร้าทานาซิส มิคาลีฟ พัฟพัส และ คอสเทรสจีโอลัส (Kourouthanassis, Mikalef, 
Pappas, & Kostagiolas, 2017) เยโบว (Yeboah et al., 2019) และ ประภัสศรี โคทส์ (2553) 
พบว่า นกัท่องเท่ียวนิยมคน้หาสารสนเทศจากแหล่งอินเทอรเ์น็ตมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กูเกิล ส่ือสงัคม
ออนไลน ์เว็บไซตท่ี์เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบและการประเมินสารสนเทศ ไดแ้ก่ งานวิจัยของชอย (Choi, 
2006) อดัมส ์(Adams, 2009) ณมรตัน์ ปึงตระกูล (2550) ประภัสศรี โคทส ์(2553) นวลจันทร ์
บุญหนู (2555) กุลวรางขค ์ฤทธิเดช  (2557) พบว่า บุคคลมีการเปรียบเทียบ ตรวจสอบ และ
ประเมินสารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูมากกวา่หนึ่งแหลง่ก่อนการน าสารสนเทศมาใช ้มีการพิจารณา
ถึงความนา่เช่ือถือ ความทนัสมยั ความถกูตอ้งของเนือ้หาสารสนเทศท่ีแสวงหามาได ้

ขัน้ตอนท่ี 4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช้ ไดแ้ก่ งานวิจยัของกลุวรางขค ์ฤทธิเดช 
(2557) และ นนทนนัท ์แยม้วงษ ์(2562) พบวา่ มีการรวบรวมสารสนเทศโดยการดาวนโ์หลดขอ้มลู
เก็บไวใ้นโฟลเดอร ์การส าเนาเอกสารและจดัเก็บในกล่องเอกสาร งานวิจยัของนวลจนัทร ์บุญหน ู
(2555) พบวา่ มีการคดัลอกขอ้ความและแปลเอกสารเพ่ือสรุปเนือ้หาท่ีไดเ้ป็นภาษาของตนเองโดย
ใหไ้ดเ้นือ้หาตามขอบเขตงาน และ งานวิจยัของกุลวรางขค ์ฤทธิเดช (2557) พบว่า มีการจดัเก็บ
รวบรวมสารสนเทศโดยบุ๊กมารค์ (Bookmark) คือ การเก็บบนัทึก URL หรือท่ีอยู่ของขอ้มูลต่าง ๆ 
ในอินเทอรเ์น็ต เพ่ือใหส้ามารถเรียกใชภ้ายหลงัไดง้่าย 

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผลลพัธ ์ ไดแ้ก่ งานวิจยัของอดมัส ์(Adams, 2009) ณมรตัน ์ปึง
ตระกลู (2550) นวลจนัทร ์บญุหน ู(2555) ศภุวรรณ อาจกลา้ (2559) ขวญัฤทยั แกว้จ าปา (2561) 
และ นนทนันท ์แย้มวงษ์ (2562) พบว่า บุคคลนั้นไดร้บัสารสนเทศครบถ้วนและตอบสนองกับ
ความตอ้งการสารสนเทศและสามารถน าสารสนเทศไปใชไ้ดต้รงตามวตัถปุระสงค ์

ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศทัง้ในต่างประเทศและใน
ประเทศ มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีผู้จ  าแนกอุปสรรคตามดา้นต่าง ๆ ไว้แล้ว ซึ่ง
อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศนัน้เป็นสิ่งท่ีขดัขวางกระบวนการในการแสวงหาสารสนเทศของ
ผู้แสวงหาสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศท่ีพบนั้นเกิดจากตัวผู้
แสวงหาสารสนเทศ คือ ขาดทกัษะหรือประสบการณใ์นการคน้หา ทกัษะดา้นภาษา ไม่ทราบแหล่ง
สารสนเทศ และปัญหาท่ีเกิดจากแหล่งสารสนเทศ คือ ความไม่ทนัสมยั ความไม่สมบรูณค์รบถว้น
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ของสารสนเทศท่ีเผยแพร่ และยงัพบอุปสรรคทางดา้นอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัจึงสรุปผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศได ้ดงันี ้

1. ดา้นลกัษณะเฉพาะของบุคคล ไดแ้ก่ งานวิจยัของประภัสศรี โคทส  ์(2553) และ 
นวลจันทร์ บุญหนู (2555) พบว่า มีอุปสรรคทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ท่ี มีความ
หลากหลายตามภาษาประจ าชาติของประเทศต่าง ๆ  ส่วนงานวิจยัของพุธชญา ม่วงสวย (2555) 
และ นนทนนัท ์แยม้วงษ์ (2562) พบว่า บุคคลนัน้ ๆ ขาดทกัษะในการแสวงหาสารสนเทศและไม่
ทราบแหลง่สารสนเทศท่ีสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด ้

2. ด้านสังคมหรือระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ งานวิจัยของขวัญฤทัย แก้วจ าปา (2561) 
พบว่า มีอุปสรรคด้านความพรอ้มในการแนะน าข้อมูลของผู้ให้สารสนเทศ และ งานวิจัยของ
นวลจันทร ์บุญหนู (2555) พบว่า บุคคลนั้น ๆ ไม่กล้าขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากผู้ให้
สารสนเทศ 

3. ดา้นสถาบนัและแหล่งสารสนเทศ ไดแ้ก่ งานวิจยัของกลุวรางขค ์ฤทธิเดช (2557) 
จุฑามาศ เกษมสุขสถาพร (2559) ขวญัฤทยั แก้วจ าปา (2561) และ นนทนนัท ์แยม้วงษ์ (2562) 
พบว่า มีการจ ากัดสิทธ์ิในการเขา้ถึงสารสนเทศ สืบคน้ขอ้มูลจากภายนอกไม่ได ้และไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศฉบับเต็มได้ งานวิจัยของประภัสศรี โคทส์ (2553) พบว่า มีปัญหาดา้น
คณุภาพและปรมิาณของสารสนเทศ สารสนเทศขาดความถกูตอ้งและทนัสมยั ใชไ้ฮเปอรล์ิงกไ์มไ่ด ้
และ งานวิจยัของอดมัส ์(Adams, 2009) พบวา่ หนา้เว็บไซตท่ี์ใหบ้รกิารใชต้วัอกัษรเล็กเกินไปและ
ไมมี่การจดัหมวดหมูข่อ้มลู 

4. ด้านสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์  ได้แก่ งานวิจัยของนนทนันท์ แย้มวงษ ์
(2562) พบว่า แหล่งสารสนเทศเปิดใหบ้ริการกบัเวลาท่ีผูแ้สวงหาสารสนเทศสะดวกนัน้ไม่ตรงกัน 
และผู้แสวงหาสารสนเทศมีเวลาไม่พอในการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ งานวิจัยของอดัมส ์
(Adams, 2009) พบว่า ไม่มีโปรแกรมเชิงโตต้อบท่ีสอนการใช้งานบนหนา้เว็บไซตข์องหอ้งสมุด  
และ งานวิจยัของนวลจนัทร ์บุญหนู (2555) พบว่า มีขอ้จ ากัดดา้นระยะทางในการเดินทางไปยงั
แหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ  

5. ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ งานวิจยัของอดมัส ์(Adams, 2009) พบวา่ ไมมี่คอมพิวเตอร์
เพียงพอส าหรับการค้นหาข้อมูล และ พุธชญา ม่วงสวย (2555) พบว่า บริการอินเทอร์เน็ต
โดยทั่วไปไม่เพียงพอ และ นนทนนัท ์แยม้วงษ ์(2562) พบว่า มีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาและเวลาท่ี
สญูเสียไปในการคน้หาสารสนเทศ 
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ในขณะท่ีงานวิจยัท่ีศกึษากลุม่คนเจเนเรชนัวายมีทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เครื่องมือ
ส าคญัท่ีใชคื้อแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์ โดยการศึกษากลุ่มคนเจเนเรชนัวายนีส้่วนใหญ่
เน้นการศึกษาไปทางดา้นวิเคราะหพ์ฤติกรรม การตลาด และการบริหารธุรกิจ เป็นการศึกษา
เก่ียวกับวัตถุประสงคใ์นดา้นปัจจัย แรงจูงใจ พฤติกรรมการท่องเท่ียว การตลาด  การวิเคราะห์
คณุลกัษณะและเจตคติของคนเจเนเรชนัวายท่ีมีประโยชนต์อ่องคก์ร  จากการทบทวนวรรณกรรม
พบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับลกัษณะเฉพาะของคนเจเนเรชนัวาย เช่น  งานวิจยัของธัญนนัท ์วีร
ภัทรรุ่งโรจน์ (2559) และ วนิดา เลิศพัฒนานนท์ (2561) พบว่า คนเจเนเรชันนีมี้ความมั่นใจใน
ตนเอง ตรงต่อเวลา รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ท างานโดยมีการวางแผนล่วงหนา้ ท าอะไรตาม
แบบแผนท่ีตัง้ไว ้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาตนเองและปรบัตนเองใหอ้ยู่รว่มกบัสงัคมอย่างเป็น
สขุ กลา้รบัผิดชอบหากมีความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากตวัเอง ชอบพบปะ มีเพ่ือนหลากหลาย ชอบ
ท างานเป็นทีม ชอบส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และมีความยืดหยุ่นในการอยู่ร่วมกับคน
หลากหลายเจเนเรชนั  สว่นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวของคนเจเนเรชนัวายพบวา่มี
จ านวนหนึ่ง เช่น งานวิจัยของศรุดา กรุณามิตร  (2561) และ วนิดา เลิศพัฒนานนท์ (2561) ท่ี
ผลการวิจยัพบว่า คนเจเนเรชนัวายส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเองเน่ืองจากมีความ
อิสระและยืดหยุน่ในการท่องเท่ียว ซึ่งส่ือสงัคมออนไลนมี์อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเดนิทางทอ่งเท่ียว
มากท่ีสดุ กิจกรรมท่ีคนเจเนเรชนัวายชอบท าในขณะท่องเท่ียว คือ การถ่ายภาพ การเดินเล่น และ
การลองทานอาหารทอ้งถ่ิน และปัจจัยท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท่องเท่ียว คือ ตอ้งการพกัผ่อน
คลายเครียด ตอ้งการใชเ้วลาอยู่กับตนเอง ตอ้งการประสบการณแ์ละสงัคมใหม่ ๆความน่าสนใจ
ของลักษณะจุดหมายปลายทาง การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวและดา้นการ
คมนาคมขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศกึษาวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหา
สารสนเทศ ของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย ผูว้ิจยัจึงท าการสงัเคราะหต์วัแบบพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ (Ellis, 1989; Kuhlthaus, 1993; Wilson, 1999; Eisenberg and Berkowitz, 
2001) สรุปเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
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ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ หมายถึง การเริ่มตน้การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ
ใชใ้นการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเริ่มมีการก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ ได้แก่เนือ้หาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ประเภทสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ เช่น สารสนเทศทางดา้นท่ีพัก สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ อาหาร วัฒนธรรม แผนท่ี สภาพ
อากาศ แหลง่ช็อปปิง การคมนาคม เป็นตน้  

ขัน้ตอนท่ี 2 คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะเริ่มคน้หาสารสนเทศท่ี
ไดก้ าหนดขอบเขตการตอ้งการไวอ้ย่างกวา้ง ๆ แลว้ โดยนกัท่องเท่ียวอาจมีการใชก้ลยุทธใ์นการ
สืบคน้ ขึน้อยู่กับตวัของนกัท่องเท่ียวเอง มีการเลือกแหล่งและเขา้ถึงสารสนเทศท่ีหลากหลายใน
ขั้นตอนนี ้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสืบค้นอาจอยู่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น หนังสือ วารสาร 
อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ หมายถึง เม่ือนกัท่องเท่ียวมีการตรวจสอบ
และประเมินสารสนเทศท่ีคน้หามาไดก้่อนตัดสินใจน ามาใช ้โดยนักท่องเท่ียวอาจพิจารณาถึง
แหล่งท่ีมา ความน่าเช่ือถือของเนือ้หา ความถูกตอ้งของเนือ้หา ความทันสมัยของเนือ้หา และ
ความสมบรูณข์องเนือ้หาสารสนเทศท่ีแสวงหามาไดใ้นขัน้ตอนนี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้โดยนักท่องเท่ียวจะรวบรวมสารสนเทศท่ี
แสวงหามาไดท้ั้งหมดท่ีตรงกับความตอ้งการ มีการจัดการสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของขอ้มลูท่ีไดม้า เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ พิจารณา หรือตอบค าถาม ขอ้สงสยั ท่ี
นกัท่องเท่ียวตอ้งการ โดยท่ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถตดัสินใจน าสารสนเทศบางส่วนหรือทัง้หมดไป
ใช ้เช่น ขอ้ความจากบทความวารสาร รูปภาพ แผนท่ี เทคนิคในการท่องเท่ียว อปุสรรคท่ีตอ้งพบ
เจอระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผลลพัธ ์เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยเม่ือนกัท่องเท่ียวน าสารสนเทศท่ีเลือกไป
ใช ้สารสนเทศท่ีเลือกสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ โดยนกัท่องเท่ียวอาจมีการมองภาพไปถึงการ
ทอ่งเท่ียวครัง้หนา้ว่าในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศกระบวนการใดท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงเพ่ือให้
ไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากขึน้ 

อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศนั้นสามารถสรุปได ้5 ดา้น (Wilson & Walsh, 1996; 
Dervin, 1973; พิมพร์  าไพ เปรมสมิทธ,์ 2533) ดงันี ้

1. ดา้นลักษณะเฉพาะบุคคล หมายถึง อุปสรรคท่ีเกิดจากตวันักท่องเท่ียวเองท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้เช่น ไม่มีเวลาสืบคน้ ขาดทกัษะการสืบคน้ อ่านสารสนเทศท่องเท่ียว
ภาษาตา่งประเทศไมเ่ขา้ใจ เป็นตน้ 
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2. ดา้นสงัคมหรือระหว่างบคุคล หมายถึง อปุสรรคท่ีเกิดจากการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งบคุคล หรือจากแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ หรืออปุสรรคท่ีเกิดจากระบบทางสงัคมมีขอ้จ ากดั 
ขอ้หา้มต่าง ๆ ท่ีขดัขวางไม่ใหผู้แ้สวงหาสารสนเทศเขา้ถึงสารสนเทศได ้เช่น การส่ือสารระหว่างผู้
แสวงหาสารสนเทศกบัผูใ้หส้ารสนเทศ ความรว่มมือของผูใ้หส้ารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ดา้นสถาบนัและแหล่งสารสนเทศ หมายถึง อปุสรรคท่ีเกิดจากสถาบนั หรือแหล่ง
บริการสารสนเทศ ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศอยู่ไกล ไม่สะดวกในการเดินทางไป แหล่งสารสนเทศ
ท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ไม่ไดร้บัข้อมูลท่ีทันสมัย ไม่สมบูรณ์ ข้อมูล
กระจดักระจาย ไม่รวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน หรือไม่มีสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลในเรื่องท่ีก าลังคน้หา 
เช่น เอกสารน าเท่ียวท่ีแจกในแหล่งบริการการท่องเท่ียวไม่ทันสมยั สารสนเทศดา้นลกัษณะท่ีตัง้ 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีแนะน าไมท่นัสมยั ไมเ่ป็นปัจจบุนั เป็นตน้ 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ ์หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม 
เทคโนโลยี ขอ้ก าจดัทางดา้นเวลา ช่วงเวลาท่ีจะแสวงหาสารสนเทศกบัชว่งเวลาท่ีแหลง่สารสนเทศ
ให้บริการไม่ตรงกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ สภาพแวดล้อมไม่เอือ้ต่อการ
แสวงหาสารสนเทศ หรืออาจใชเ้วลามากกวา่จะไดส้ารสนเทศมา 

5. ดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง ค่าใชจ้่ายโดยตรงจากการแสวงหาสารสนเทศ เช่น ไม่มี
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคลใช้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือให้ได้สารสนเทศ ค่าเดินทางไปใช้แหล่ง
สารสนเทศ คา่เขา้ใชบ้ริการแหล่งสารสนเทศและเวลาท่ีสญูเสียไปกบัการแสวงหาสารสนเทศดา้น
การทอ่งเท่ียว เป็นตน้ 
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กรอบแนวคดิในการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการแสวงหาสารสนเทศ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดสารสนเทศทีต่อ้งการ 

ขัน้ตอนท่ี 2 คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ 

ขัน้ตอนที ่4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผลลพัธ ์  

พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

ของนักทอ่งเทีย่วไทยเจเนเรชันวาย อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 

1. ดา้นลกัษณะเฉพาะบคุคล 

2. ดา้นสงัคมหรอืระหวา่งบคุคล 

3. ดา้นสถาบนัและแหลง่สารสนเทศ 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มหรอืสถานการณ ์

5. ดา้นเศรษฐกิจ 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีศ้กึษาเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนั

วาย ผูว้ิจัยใชร้ะเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผูว้ิจัยด าเนินงานตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย  ท่ีมีอายุระหว่าง 
19-38 ปี จ  านวน 30 คน โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑใ์น
การคดัเลือกเบือ้งตน้ คือ ผูท่ี้เคยเดนิทางท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ อยา่งนอ้ยปี
ละ 2 ครัง้ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา โดยผูว้ิจยัไดว้างแผนการสมัภาษณเ์ริ่มจากการสรรหาและคดัเลือก
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัก่อน ผูว้ิจยัไดส้รรหานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีพิจารณาจากคณุสมบตัิท่ีตรงกับความ
ตอ้งการและบคุคลนัน้สะดวกท่ีจะใหข้อ้มลู โดยเริ่มสรรหาจากเพ่ือนท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวก่อนและได้
มีการแนะน าผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนอ่ืนๆ ต่อไป (Snowball sampling) นอกจากนีย้งัสรรหาผูใ้หข้อ้มูล
หลักจากเพจท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน์ โดยใช้วิธีการสอบถามถึงประวัติการเดินทาง
ท่องเท่ียว อาย ุจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัก่อนเริ่มด าเนินการสมัภาษณเ์พ่ือใหไ้ดผู้ใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีตรงกับ
เกณฑใ์นการคดัเลือกท่ีก าหนดไว ้

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์โดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth interview) ซึ่งมีขัน้ตอนการสรา้งแบบสมัภาษณด์งัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
การทอ่งเท่ียวและนกัทอ่งเท่ียวเจเนเรชนัวาย 

2. สงัเคราะหแ์นวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ ตรวจสอบและประเมิน
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สารสนเทศ รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้และประเมินผลลพัธ ์(Ellis, 1989; Kuhlthau, 1993; 
Wilson, 1999; Eisenberg & Berkowitz, 2001) ส่วนอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศแบ่งเป็น 
5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล 2) ดา้นสงัคมหรือระหว่างบุคคล 3) ดา้นสถาบนัและ
แหล่งสารสนเทศ 4) ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ 5) ดา้นเศรษฐกิจ (Wilson & Walsh, 
1996; Dervin, 1973; พิมพ์ร  าไพ เปรมสมิทธ์, 2533) เพ่ือใช้เป็นแนวค าถามในการสรา้งแบบ
สมัภาษณ ์ 

3. สรา้งแบบสมัภาษณ ์ประกอบดว้ยแนวค าถาม 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูภูมิหลงัของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 5

ขัน้ตอน 
 ตอนท่ี 3 อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 5 

ดา้น 
4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสรา้งขึน้เสนอต่อประธานและกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา

นิพนธ ์เพ่ือขอค าแนะน าและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
5. ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือโดยผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 3 คน ซึ่งประเมินความตรง

ตามเนือ้หาและน ามาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึ่งทกุขอ้ค าถามไดค้า่ IOC มากกว่า 0.67 
จงึถือว่าเป็นขอ้ค าถามท่ีมีคณุภาพ สามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูได ้นอกจากนีผู้ว้ิจยัปรบัปรุง
แกไ้ขแบบสมัภาษณต์ามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ โดยผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ 

5.1 ปรบัแก้ค  าถามข้อท่ี 1 ควรถามเกริ่นน าเวลาเดินทางท่องเท่ียวท าอย่างไร 
คน้หาขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศ ทรพัยากรประเภทอะไร และควรปรบัขอ้ค าถามใหก้ระชบัมาก
ขึน้  

5.2 ปรับแก้ค  าถามข้อท่ี 2 ควรแยกถามเป็นข้อ ๆ ได้แก่ เนื ้อหาสารสนเทศ 
ประเภทสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศ และแหลง่สารสนเทศ 

5.3 ปรบัแกค้  าถามขอ้ท่ี 4 ค  าถามใชค้  าศพัทท่ี์ซบัซอ้น ควรเปล่ียนค าว่า กลยทุธ ์
เป็นวิธีการหรือค าอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ใจง่ายขึน้ 

5.4 ปรบัแกค้  าถามขอ้ท่ี 5 ควรยกตวัอย่างค าว่า “ประเมินสารสนเทศ” ว่ามีดา้น
ใดบา้ง 
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5.5 ปรบัแกค้  าถามขอ้ท่ี 6 ควรปรบัภาษาในการสมัภาษณใ์หเ้ป็นภาษาท่ีผูต้อบ
สามารถเขา้ใจไดง้่าย เน่ืองจากผูต้อบไมไ่ดอ้ยูใ่นวิชาชีพของเรา อาจจะไมเ่ขา้ใจค าถาม 

5.6 ปรบัแกค้  าถามขอ้ท่ี 7 ควรเพิ่มว่าสารสนเทศท่ีไดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ตามท่ีตอ้งการ หรือภายใตส้ถานการณจ์รงิหรือไม ่ 

5.7 ปรับแก้ค  าถามข้อท่ี 10 ด้านอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ควร
ยกตวัอยา่งแตล่ะดา้นใหผู้ต้อบเขา้ใจง่ายขึน้  

6. น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์ (Try out) กับนักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชัน
วาย จ านวน 5 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั เพ่ือทดสอบวา่ขอ้ค าถามมีความชดัเจน สามารถส่ือ
ความหมายตรงความตอ้งการและครอบคลุมค าถามการวิจยัหรือไม่ ผูต้อบมีความเขา้ใจและมี
ปฏิกิริยาอย่างไร ความต่อเน่ืองของเนือ้หาและการตอบเป็นอย่างไร จากนัน้ผูว้ิจยัไดท้บทวนและ
ปรบัปรุงขอ้ค าถามกบัอาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์เพ่ือให้ขอ้ค าถามมีความชดัเจนยิ่งขึน้ก่อน
น าไปเก็บขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. ผู้วิจัยน าเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

ส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจัย 
SWUEC-G-021/2563X โดยได้รับผลการพิ จารณาว่าเป็น โครงการวิจัย ท่ี เข้าข่ายยกเว้น 
(Research with Exemption from SWUEC) เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักด้วย
ตนเอง โดยใชว้ิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญร่วมดว้ยภายใตเ้กณฑก์ารเลือกผูใ้หข้้อมูลหลัก
ตามท่ีก าหนดในชว่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นชว่งท่ีอยู่ในสถานการณก์าร
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงใชว้ิธีสมัภาษณท์ัง้แบบเผชิญหนา้และแบบออนไลนผ์่านแอปพลิเคชนั 
Microsoft Team, Zoom และ Line โดยใชเ้วลาในการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลหลกั รายละประมาณ 
40-60 นาที พรอ้มทัง้ขออนญุาตผูส้มัภาษณใ์นการจดบนัทกึและบนัทกึเสียงสมัภาษณ ์

3. ผูว้ิจยัน าขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์เพ่ือน ามาจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
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การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูใน 2 ลกัษณะตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลไปพรอ้ม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือประเมินว่า
ข้อมูลท่ีได้รับมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวเจเนเรชนัวายหรือไม่ เพ่ือจะ
เป็นขอ้มลูท่ีจะชว่ยใหผู้ว้ิจยัสามารถปรบัปรุงการสมัภาษณใ์นครัง้ตอ่ไป 

2. วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) ภายหลังเสร็จสิน้
การเก็บขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัครบทุกคนแลว้ เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจากการสมัภาษณ ์มี
ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ถอดค าสัมภาษณ์และแปลงค าสัมภาษณ์ให้เป็นเนือ้หา และจัดพิมพ์ใน
รูปแบบเอกสาร 

2.2 จัดระเบียบข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลเนือ้หาและจ าแนกเนือ้หาตามประเด็นท่ี
ตอ้งการเก็บขอ้มลู 

3. ตรวจสอบขอ้มลู ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบโดยประเมินขอ้มลู ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ความเพียงพอของขอ้มลูวา่จะสามารถตอบทกุประเด็นท่ีตอ้งการศกึษาไดอ้ยา่งครบถว้น รวมถึงใช้
วิธีการสงัเกตอย่างไม่เป็นทางการควบคูไ่ปกบัการซกัถามผูใ้หข้อ้มลูโดยมีการสรุปประเด็นค าตอบ
กับผูใ้หข้อ้มูลเพ่ือใหยื้นยันความถูกตอ้งหรือปรบัขอ้มูลเพ่ือใหถู้กตอ้งตามสภาพการณ์จริงก่อน
น าไปวิเคราะหแ์ละสรา้งเป็นขอ้สรุปในครัง้สดุทา้ย 

4. สรา้งขอ้สรุปและยืนยันผลสรุป โดยการสังเคราะหข์้อสรุปเข้าด้วยกัน โดยการ
วิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูลเพ่ือใหไ้ด้เป็นผลสรุปเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและ
อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายและน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณาและตารางสรุป 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวาย ผูว้ิจัย

น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมายของการวิจยัและขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
2. เพ่ือศกึษาอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณ์แทนตวัผูใ้หส้ัมภาษณ์ ทัง้หมด 30 คน ไดแ้ก่ TGY1-TGY30 

ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหา
สารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย และน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเป็น 3 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มลูภมูิหลงัของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
2. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
3. อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
1. ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  

  นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,000 – 30,000 บาท อาศยัอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถานภาพโสด วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง
ท่องเท่ียว คือ เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ แนวการท่องเท่ียวท่ีชอบเป็น แนวธรรมชาติ เท่ียวตามรา้นคา
เฟ่/รา้นอาหาร เนน้ถ่ายรูป แฟชนั/ช็อปปิง และตามรอยศิลปินเกาหลี และชอบเดินทางท่องเท่ียว
เองและไปกบักลุ่มเพ่ือน ไปกับครอบครวั แฟน/คู่รกั ชอบเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศ ใชส้มารต์
โฟนและคอมพิวเตอรใ์นการคน้หาขอ้มลูในการท่องเท่ียวเป็นหลกั  

2. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเทีย่วไทยเจเนเรชันวาย 
  การวิเคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ ์แสดงถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายใน 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
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ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ  
นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายเตรียมตวัคน้หาสารสนเทศเพ่ือวางแผนการ

เดินทางล่วงหนา้ดว้ยตนเอง โดยก าหนดขอบเขตดา้นเนือ้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ สถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร และวิธีการเดินทาง  ด้านประเภทสารสนเทศ ได้แก่  ประเภท
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสิ่งพิมพ ์ดา้นรูปแบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ รูปภาพ ขอ้ความบรรยายแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีพัก วิธีการเดินทาง และวิดีโอ โดยคน้หาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ไดแ้ก่ แหล่ง
สารสนเทศอินเทอรเ์น็ต ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บไซต ์บล็อก พันทิป และยูทูบ แหล่งสารสนเทศ
ประเภทบุคคล โดยมีการสอบถามเพ่ือนหรือคนรูจ้กั และแหล่งสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ ์ไดแ้ก่ 
หนังสือท่องเท่ียว โบรชัวร ์วารสารท่ีแจกตามงานนิทรรศการท่องเท่ียว แผนท่ีรายละเอียดการ
เดนิทางหรือขอ้มลูเกรด็เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากบรษิัททวัร ์ดงัค  าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

“เตรียมตวัหาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนค่ะ ก็ตอ้งดูจากวนัไป-กลบัก่อน ดูวนัที่เราจะม ี
อีเวน้ท์ฟิกไวอ้ยู่แลว้ วนัทีเ่หลือก็ค่อยหาขอ้มูลว่าช่วงนัน้มีอีเวน้ท์ประจ าปีหรือเฉพาะเดือนอะไรในช่วงนัน้ไหม
โดยตอ้งค านงึถึงระยะทางทีส่ามารถเดินทางไดด้ว้ย ไม่ล าบากจนเกินไป นอกนัน้ก็จะคน้จากทางทวติเตอร์ เฟ
ซบุ๊ก ทีเ่ป็นแหล่งแนะน าทีเ่ทีย่วต่าง ๆ กูเกิลบา้งเพือ่หาขอ้มูลสถานทีเ่ทีย่วทีน่่าสนใจเพิ่มเตมิ สถานทีท่่องเทีย่ว 
ทีพ่กั ดูทีใ่กลก้ารคมนาคมขนสง่ รา้นคา้และรา้นอาหาร ทีส่ามารถหารา้นอาหารง่าย จะใชอ้ินเทอรเ์นต็ หลกั ๆ 
จะกดดูตามแทก็ (#) แนะน าทีเ่ทีย่วในทวติเตอรแ์ละเฟซบุ๊ก นอกจากนัน้ถงึจะค่อยหาจากทางกูเกิล เวบ็ไซตพ์นั
ทปิประกอบอีกทีค่ะ ชอบดูรูปก่อนอนัดบัแรก จะหาขอ้มูลดว้ยตนเอง ทีเ่ลือกใชอ้ินเทอร์เนต็ เพราะหาง่าย แค่
เราพิมพ์คน้หาก็ไดผ้ลการคน้หามา เดี๋ยวนีต้ามโซเชียลจะมีแท็ก (#) เพื่อเป็นการรวบขอ้มูลที่น่าสนใจจาก
ประสบการณค์นอืน่ ๆ ไวม้ากมายดว้ย ก็จะสะดวกและไดเ้หน็ภาพจรงิมากยิ่งขึน้ และหากมีขอ้สงสยัก็สามารถ
สอบถามกบัผูโ้พสต์ไดเ้ลย และอาจจะมีถามเพือ่นบา้งนดิหน่อย เพือ่นเคยไปมาแลว้หรือเคยไปทีไ่หนมาแลว้ดี
บา้ง” (TGY9) 

“หาขอ้มูลล่วงหนา้ค่ะ ใชอ้ินเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล หรือไปตามนิทรรศการ
การท่องเทีย่วทีม่ีแจกเอกสารรายละเอยีดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว เช่น งานเทีย่วทั่วไทยไปทั่วโลก มีการสอบถาม
จากเพื่อนก็มีส าหรบัคนที่เคยไปแลว้หรือคนที่ไปบ่อย ๆ ส่วนในอินเทอร์เน็ตจะคน้หาข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก 
รา้นอาหาร สถานทีท่ีจ่ะไปเทีย่ว และการเดินทางเกี่ยวกบัจุดทีเ่ราจะไปท่องเทีย่วและสายการบนิ จะดูรวีิวจาก
เว็บไซต์ จะตอ้งเตรียมตวัมากในการหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ กนัหลงทาง จะใชเ้ว็บไซต์ในการหาขอ้มูลเป็น
หลกัเพราะเดีย๋วนีส้ือ่อืน่จะไม่ทนัสมยั อย่างหนงัสอืท่องเทีย่วอาจจะไม่ปัจจุบนั เพราะพวกนีจ้ะตีพมิพห์ลายปี
มาแลว้ พวกวารสาร โบรชวัร์อืน่ ๆ จะมีบา้งตามงานท่องเทีย่วบรษิัททวัร์ หรือบริษัททีข่ายแพค็เกจตัว๋บางครัง้
จะแจก แผนที่เดินทาง หรือข้อมูลเกร็ดเล็ก ๆ นอ้ยของสถานที่ บางครัง้ก็จะเอามาอา้งอิงในการท าแผน
ท่องเทีย่วเหมือนกนั จะดูรูปภาพ ขอ้ความสัน้ ๆ อธิบายสถานที ่ต าแหนง่ แลว้ก็แผนทีด่ว้ย มี” (TGY6) 
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“หาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนค่ะ ส่วนใหญ่หาทัง้ในอินเทอร์เน็ต กูเกิล ยูทูบ พันทิป 
เว็บไซต์ต่าง ๆ เฟซบุ๊กเพจ เช่น เที่ยวทั่วไทย ไปไหนดี มีการดูรูปจากคนที่เคยไปเที่ยวค่ะ จะหาขอ้มูลดา้น
สถานทีท่่องเทีย่ว ทีพ่กั รา้นอาหาร เลอืกดูทีเ่ป็นวดิโีอ รูปภาพ และขอ้ความบรรยายสถานทีน่ ัน้ ๆ และจะตอ้งมี
แผนทีก่ารเดนิทางชดัเจน และมีการสอบถามเพือ่นทีอ่ยู่ในระแวกใกลเ้คียงพืน้ทีน่ ัน้ ๆ อนิเทอรเ์นต็ท าใหรู้ข้อ้มูล
ในมมุของนกัท่องเทีย่ว แต่เพือ่นทีเ่ป็นคนทอ้งถิ่นจะใหค้ าแนะน าเชิงลกึไดค้่ะ” (TGY21) 

“มีการหาขอ้มูลก่อนค่ะ ดูรีวิว แลว้แพลนเป็นตารางเวลาคร่าว ๆ ว่าอยากไปไหน
บา้ง ดูจากแมพในโทรศัพท์ แลว้คุยกับเพื่อนว่าแต่ละจุดจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ เผื่อเวลาเกิน ๆ ไว ้ 
แลว้แพลนคร่าว ๆ ดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว ทีพ่กั อาหาร ใชอ้ินเทอร์เนต็ค่ะ ดูจากโซเชียลต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ยู
ทูบ ทวิตเตอร์ และไอจีเช็คอิน เลือกดูแบบวิดีโอวล็อคของยูทูบเบอรท์ี่ท าลงไวแ้ต่ละช่อง เพราะเป็นภาพวิดีโอ
มองไดม้ากกว่า แลว้ก็รูปจากไอจีเช็คอิน เพราะมีหลายมุมมองจากหลายคนค่ะ แลว้ก็คยุกบัเพือ่นทีเ่คยไปว่า
นา่สนใจไหม ถา้เป็นวลอ็คก็อาจจะเลอืกคน้หาในยูทูบแลว้ดูภาพรวม ไม่มีใครทีต่ดิตามเป็นพเิศษค่ะ” (TGY28) 

ขัน้ตอนท่ี 2 คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ  
นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายมีการคน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ โดยสรุปได้

ดงันี ้
2.1 เริ่มต้นส ารวจและค้นหาข้อมูลเชิงลึกตามขอบเขตเนื ้อหาท่ีได้

วางแผน ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว รา้นอาหาร จะคน้หาจาก กูเกิล ยูทูบ พนัทิป ส่ือสงัคมออนไลน์
ตา่ง ๆ เน่ืองจากเขา้ถึงง่าย สะดวก มีขอ้มลูมาก มีหลายขอ้มลูหลายรีวิวใหเ้ปรียบเทียบ ท่ีพกัคน้หา
จาก  AirBnB, Agoda และ Booking เน่ืองจากเว็บไซตอ์อกแบบใหด้งู่าย มีโปรโมชนับ่อยครัง้และ
ไดร้บัประสบการณต์รงตามรีวิวเม่ือเขา้พกัแลว้ ส าหรบัวิธีการเดินทาง นกัท่องเท่ียวฯใชกู้เกิลแมพ
เป็นตวัช่วยเพิ่มและใชแ้อปพลิเคชนั World transit maps ดา้นตั๋วเครื่องบินนกัท่องเท่ียวฯเลือกใช้
เวบ็ไซต ์Skyscanner เพ่ือเปรียบเทียบสายการบนิและดรูาคาท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุ 

2.2 ใช้เครื่องมือช่วยค้นหาสารสนเทศ ได้แก่ โปรแกรมค้นหาและส่ือ
สงัคมออนไลน ์เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร ์ยทููบ เป็นตน้ เพ่ือดผูลการคน้หาและมี
การเช่ือมต่อลิงกไ์ปยงัแหล่งสารสนเทศตา่ง ๆ เพ่ือคน้หาและเลือกสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม
ตอ่ไปเรื่อย ๆ  

2.3 เทคนิคในการค้นหาสารสนเทศ ได้แก่ การใช้ค  าส าคัญ เช่น ช่ือ
จงัหวดั ประเทศ เมือง สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ การจ ากดัค าคน้หาดว้ยการเวน้วรรคหลงัสถานท่ี 
ตามดว้ยค าว่า “รีวิว” “ท่องเท่ียว” “ท่ีเท่ียว” “ท่ีพกั” “รา้นอาหาร” “พนัทิป” “ประหยดั” “ประทบัใจ” 
การปรบัค าคน้ใหแ้คบลงหรือกวา้งขึน้เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตอ้งการ การใชแ้ฮชแท็ก # จากทวิตเตอร ์
อินสตาแกรม หรือเฟซบุ๊กเพ่ือคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น “#รีวิวเกาหลี” “#รีวิวญ่ีปุ่ น” เป็นตน้ 
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และการปักหมุดสถานท่ีในอินสตาแกรม ส่วนนีน้ักท่องเท่ียวฯจะใช้ดูรูปภาพเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวฯบางส่วนมีการติดตามเพจท่ีช่ืนชอบเพ่ือการติดตาม
ข้อมูลการท่องเท่ียว เช่น HashCorner  GowentGo  แบกเป้เท่ียว เป็นต้น ดังค าให้สัมภาษณ์
ตอ่ไปนี ้

 “หาจากกูเกิล หาที่พกัและโปรโมชั่นสายการบินต่าง ๆ ในราคาและที่ตัง้ที่
เหมาะสม แลว้หลงัจากนัน้ถึงค่อยหาขอ้มูลดา้นสถานทีท่่องเทีย่วในกวัลาลมัเปอร์ และก็มีการสอบถามจากรุ่น
พี่หรือเพื่อนที่เคยไปมา ว่าถ้าไปถึงที่น ั่นแล้วควรไปที่ไหน การท่องเที่ยวของเราจะเน้นเที่ยวให้เหมือน
นกัท่องเทีย่วกึ่งคนพืน้ที ่เวลาหาขอ้มูลจะดูจากรีววิทีค่นสามารถเทีย่วไดด้ว้ยตวัเอง แลว้ก็มาปรบัเรือ่งสถานที่
เอง สว่นสถานทีพ่กัเราก็จะเลอืกจากทีท่  าเลสามารถเดนิทางไดง้่าย ก็จะดูแผนทีใ่นกูเกิลและเวบ็ไซตท์ีจ่องทีพ่กั
ดว้ย ว่าอยากจะอยู่ละแวกไหนบวกกับตอนอ่านรีวิวเราก็จะทราบว่าละแวกไหนปลอดภยัแลว้ถึงตดัสินใจ  
ใชเ้สริช์เอนจินทั่วไปค่ะ คอื กูเกิลเป็นหลกั แลว้ก็จะดูในเฟซบุ๊ก ประกอบกบัอนิสตาแกรมส าหรบัสถานทีส่วย ๆ 
มุมเมืองสวย ๆ ทีน่่าไปถ่ายรูปดว้ยค่ะ จะใชค้ าคน้เป็นค าทีต่รงความตอ้งการทีส่ดุ เช่น ทีพ่กัในมาเลเซีย หรือ 
สถานทีเ่ทีย่วในกวัลาลมัเปอร์ หรือ เทีย่วมาเลเซีย แลว้จะใชเ้ครือ่งมือทีร่ะบุความใหม่ของขอ้มูลโดยจะเลือก
เช่น โพสต์ภายในปีที่ผ่านมา เดือนที่ผ่านมา หรือสัน้กว่านัน้ เพื่อที่จะไดเ้ห็นขอ้มูลที่ใหม่ที่สุดที่ค่อนข้าง
นา่เชือ่ถอืกว่าปีเก่า ๆ เพราะบางสถานทีอ่าจปิดไปแลว้ค่ะ” (TGY30) 

“ก่อนอื่นจะเขา้กูเกิลก่อนเลยค่ะ เพราะจ า URL ของเว็บอื่น ๆ ไม่ได ้อย่างที่
พกัจะเลือกที่เป็นโรงแรมจากเว็บไซต์ Booking หรือ Agoda ก็ค่อยมาเลือกอีกทีว่าเว็บไหนใหร้าคาถูกสุด 
หรอืไม่ก็เขา้อะโกดา้เลยค่ะ เพราะชินกบัหนา้เวบ็ มีการเลอืกจ ากดัการคน้หาค่ะ มนัจะขึน้ ย่านคน้หายอดนยิม  
(แถบดา้นซา้ย) ขึน้มาใหเ้ลอืก ก็กดเลอืกค่ะ แลว้ก็เลอืกทีพ่กัตามผลการคน้หาทีข่ึน้มาค่ะ หวัขอ้อืน่ ก็เหมือน ๆ 
กนัค่ะ เขา้กูเกิลก่อนแลว้ค่อยไปต่อ ถา้เดินทางไปทีป่ระเทศทีส่ามารถเดนิทางดว้ยรถไฟได ้จะใชแ้อปพลิเคชนั 
World transit maps ในการเดินทาง หรือใชกู้เกิลแมพ ใชเ้สริช์เอนจินแลว้ไปต่อเวบ็ไซต์อืน่ ๆ เอาค่ะ ช่องทาง
อืน่อย่างเช่นวิดีโอก็ดู ยูทูบดูในเพจเฟซบุ๊ก เพราะจะมีพวกกรุ๊ปท่องเทีย่วแต่ละคนก็จะมารวีิวสถานทีท่่องเทีย่ว
ตามหวัขอ้เพจค่ะ เทคนคิในการคน้หาขอ้มูล ถา้เป็น กูเกิล ก็จะพมิพ ์ชือ่ ย่าน หรอื สถานที ่เป็นภาษาไทย เช่น 
เทีย่วไทเป ทีพ่กั รา้นอาหาร เป็นตน้ ทีต่อ้งการจะไป แลว้ตามดว้ย ทีพ่กั อาหาร การเดนิทาง ต่อทา้ย ค่ะ สว่น
การหาขอ้มูลในเฟซบุ๊ก ก็จะพิมพ์ชื่อ สถานที่ ลงไป เป็นภาษาไทยเหมือนกนั เช่น ลี่เจียง ที่ช่องคน้หาของ 
เฟซบุ๊ก ก็จะไดผ้ลการคน้หาออกมาเป็นทีเ่ขารวีวิไว”้ (TGY6) 

“เห็นจากเพจเฟซบุ๊ก เพจทีเ่ราชอบ พอจะเริ่มคน้หาขอ้มูลจะเริ่มเขา้กูเกิลก่อน
ค่ะ เช่น พมิพเ์ป็นชือ่เมืองไปก่อน “โอซากา้ แหล่งท่องเทีย่ว” ก็ดูว่าทีไ่หนมีทีเ่ทีย่วทีเ่ราสนใจและรูจ้กัอยู่แลว้บา้ง 
มีค าแนะน าจากเพื่อนดว้ย ถา้เป็นเฟซบุ๊กจะดูจากที่เราเคยแชร์เก็บไว ้หรือเคยเห็นผ่าน ๆ บงัเอิญเห็น เห็น
บลอ็กเกอรล์งหรือทีเ่ขาแชร์ ๆ มาในเฟซบุ๊กและเห็นพอดี ยูทูบนีจ่ะมีช่องทีช่อบอยู่แลว้ก็จะเขา้ช่องนัน้ ไปเลอืก
ดูอกีทคี่ะ สว่นการจองทีพ่กั ชอบจองของ Booking ค่ะ เพราะใชง้่ายและชินกบัแอปพลเิคชนันีแ้ลว้ สว่นเทคนคิ
จะเลือกตรง “ตวักรอง” เลอืกทีพ่กัทีใ่กลต้ิดสถานรีถไฟค่ะ และแอปฯจะโชวจ์ านวนเงนิทีเ่ราตอ้งจ่ายจรงิ ๆ เลย
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ดว้ย และเลือกบินเลือกสายการบินโลว์คอสต์ อย่างเว็บ HashCorner ก็จะแนะน าราคาบตัร รูปสวยมาก ซือ้
บตัรไดท้ีไ่หน บตัรแต่ละประเภทมีอะไรบา้ง วิธีการเดินทางไป และก็จะมีรีววิลิงก์ต่อ ๆ ทีเ่ป็นสถานทีใ่กลเ้คียง 
ใหเ้ลือกดูต่อไดต้รงดา้นล่างของเวบ็บลอ็ก มีการพมิพค์ าส าคญั หรอืชื่อสถานทีน่ ัน้ ๆ ลงไปในกูเกิลเลยค่ะ โดย
พมิพว์่า “โอซากา้ ท่องเทีย่ว” แลว้ก็ขึน้ผลการคน้หามา ก็จะกดเขา้ไปอ่าน ๆ ดู ผลการคน้หาทีข่ึน้มาล่าสดุ สว่น
ถา้จะดูรวีิวในพนัทปิ จะพมิพต์่อทา้ยในกูเกิลว่า “โอซากา้ รา้นอาหาร พนัทปิ” “แนะน ารา้นกินหน่อยครบั เนน้
ย่านชินไซบาชิ” และจะเลอืกปี ใหม่ ๆ 2560 ขึน้ไปค่ะ” (TGY1) 

“เริ่มตน้จากการเลือกประเทศ เลือกเมืองทีจ่ะไป จากเพจรวีิวท่องเทีย่วต่าง ๆ 
และดูจากยูทูบ หลงัจากนัน้หารายละเอยีดของสถานที ่การเดนิทาง ทีพ่กั รา้นอาหาร จากเว็บพนัทปิ หรอืเว็บ
อืน่ ๆ ที่มีคนเขียนรีวิวค่อนขา้งละเอียดมีดี เลือกดูเว็บไซต์ของประเทศนัน้ ๆ เพิ่มอีก อาจจะจองตั๋วเครื่องบิน
จากแอปพลิเคชนัในมือถือ จองผ่านเว็บไซต ์เลือกทีพ่กัเป็นโรงแรม หรอืทีเ่ป็นบา้นพกั AirBnB ก็ค่อนขา้งตอบ
โจทย์ส าหรบัเราที่ชอบเดินทางกับเพื่อนหรือครอบครวัหลาย ๆ คน และส่วนมากจะจองผ่านเว็บ AirBnB, 
Booking หรือ Agoda เพราะเป็นเว็บที่ค่อนขา้งตอบโจทย์ ใชง้่าย รีวิวที่พกั โดยส่วนมากจะเป็นไปในทาง
เดียวกนั และหลงัจากนัน้ก็จะหาทีเ่ทีย่ว หรือรา้นอาหารเพิ่มเติมจากทีเ่ทีย่วหลกัทีไ่ดแ้พลนไวแ้ลว้จากเว็บไซต ์
หรอืจากเพือ่นทีเ่คยไปทีน่ ัน้ ๆ มาแลว้ค่ะ ก่อนทีจ่ะเริ่มเดนิทาง อาจจะใชกู้เกิลแมพ และแอปพลิเคชนัของทีน่ ัน้ 
ๆ เพิ่มเตมิในการหาขอ้มูลการเดนิทาง ใชเ้สริช์เอนจินและเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็ สว่นใหญ่เวลาคน้หาขอ้มูลจาก
อนิเทอรเ์นต็ มกัจะพมิพค์ าทีอ่ยากรูห้รอืตอ้งการลงไปเลยเพือ่คน้หา เช่น การเดนิทางในโตเกียว, แผนทีร่ถไฟใน
เยอรมนั ก็จะไดข้อ้มูลค่อนขา้งทีจ่ะสโคปกบัความตอ้งการทีจ่ะหา” (TGY13)  

ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ  
นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายมีการตรวจสอบและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้

ในการตัดสินใจในการเดินทางในสถานท่ีต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบและประเมิน
สารสนเทศ ไดแ้ก่ 1) ความทันสมัยของขอ้มูล โดยพิจารณาจากปีท่ีเผยแพร่ขอ้มูล ซึ่งตอ้งการปี
ลา่สดุ หรือยอ้นหลงัไมเ่กิน 1 – 2 ปี เพราะบางครัง้สถานท่ีทอ่งเท่ียวนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นราคาคา่
ตั๋วโดยสาร หรือวิธีการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 2) ความถูกตอ้ง ความสมบูรณข์องขอ้มูล โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบขอ้มลูจากหลายแหล่งเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและครอบคลมุทกุ
ประเด็นท่ีตอ้งการ และ 3) ดูความน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาจากเพจท่องเท่ียวในเฟซบุ๊ก เว็บไซต์
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และอัตราการวัดผลตอบรบัจากผู้ใช้งาน (Engagement Rate) เช่น  Go 
went go  Hashcorner  อาจุมม่าบา้เกาหลี  มุมเล็ก ๆ at เกาหลี และ I roam alone เป็นตน้ โดย
อา้งอิงจากจ านวนคนกดตดิตาม คนกดไลคแ์ละคนแชรจ์  านวนมาก ๆ ดงัค  าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

“ตรวจสอบโดยดูจากหลาย ๆ เวบ็ เลือกทีอ่ปัเดตในปีล่าสดุ เพือ่ใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจ อ่านและพจิารณาทัง้ขอ้มูลเชิงบวกและเชิงลบเอามาประกอบการตดัสนิใจค่ะ และดูจากรูปภาพและ
วดิโีอ ว่าขอ้มูลทีใ่หม้ีความสอดคลอ้งกนัไหม เพือ่ใหแ้นใ่จว่าจะไม่เดนิทางไปเสยีเทีย่ว” (TGY21) 
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“มีการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลทีไ่ดม้าก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ โดยดูจากความนา่เชือ่ถือ
ครบั เช่น ถา้เฟซบุ๊กแฟนเพจ หรอื ยูทูบชาแนล ควรจะมีคนกดตดิตาม ถูกใจ กดแชรจ์ านวนมาก มีรูปภาพหรือ
วิดีโอประกอบ อีกทัง้ควรเป็นขอ้มูลที่ทันสมัยไม่เก่ามากจนเกินไป และถา้ยิ่งขอ้มูลมีความน่าสนใจ เช่น  
ผูเ้ผยแพร่ท าเป็นภาพอินโฟกราฟิก ประกอบกบักบัการบรรยายสัน้ ๆ ก็จะยิ่งท าใหน้่าสนใจมากขึน้ครบั เพราะ
เราสามารถบนัทกึรูปเก็บไวใ้นมือถอืเปิดดูไดท้กุเมือ่ เผือ่ลมืครบั” (TGY25) 

“แนน่อนว่าตอ้งมีการตรวจสอบค่ะ เพราะเราไดร้บัขอ้มูลมาจากหลายดา้นหลาย
แหล่งขอ้มูล แต่สว่นมากจะเนน้ทีเ่ป็นขอ้มูลของปีล่าสดุค่ะ คดิว่าเป็นขอ้มูลทีอ่ปัเดตใกลเ้คยีงปัจจุบนั เราก็ตอ้ง
มารวบรวมแลว้ดูว่าทิศทางส่วนมากจะไปในทางไหน หรอือาจจะตอ้งดูจากความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูลไม่
ว่าจะเป็นรวีวิ เช่น บลอ็กเกอรต์่าง ๆ เพจนีม้ีผูต้ดิตามเยอะไหม ดูวดิโีอจะนา่เชือ่ถอืทีส่ดุค่ะ” (TGY12) 

“ดูจากหลาย ๆ เวบ็ เลือกปีใหม่ ๆ ทีท่นัสมยั 2561 ขึน้ไป และดูแหล่งทีม่ีความ
นา่เชื่อถือ เช่น บลอ็กเกอร์ เพจทีไ่ปเทีย่วจริง ดูรูป มีคนติดตามเยอะ รวีิวท าใหเ้ห็นภาพ ก็ท าใหน้่าเชือ่ถือดว้ย 
ดูความถูกตอ้งของขอ้มูล จะเลือกดูหลาย ๆ เว็บจากกูเกิล ที่ผลการคน้หาขึ้นมา ก็จะตดัสินใจจากความ
นา่สนใจของขอ้มูล เลอืกดูเวบ็ทีดู่ง่าย เขา้ใจง่ายดว้ย บางทเีขียนยาว แต่ไม่มีการจดัเรยีงใหส้วยก็จะเลือกไปดู
เวบ็ทีท่  าเป็นขอ้ ๆ ไวใ้หแ้ลว้แทนค่ะ” (TGY1) 

“ตรวจสอบด้วยการหาข้อมูลจากหลาย ๆ เว็บไซต์ หลาย ๆ กระทู้ มา
เปรียบเทียบกัน ความชอบของแต่ละคนที่รีวิวก็ไม่เหมือนกัน เราก็ตอ้งเปิดดูเปรียบเทียบแลว้วิเคราะห์เอา 
นอกจากนัน้ยงัตอ้งตรวจดูดว้ยว่ากระทูท้ีเ่ขาเขียนมาไม่นานเกินสองถงึสามปี เพราะบางทสีถานทีท่่องเทีย่วนัน้
อาจจะมีการเปลีย่นแปลง” (TGY7) 

ขัน้ตอนท่ี 4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้ 
นักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายมีการรวบรวมและน าสารสนเทศไปใช้ โดย

สรุปไดด้งันี ้
4.1 รวบรวมสารสนเทศโดยการเขียนบันทึกและการบันทึกด้วย

คอมพิวเตอร ์/ อิเล็กทรอนิกส ์การเขียนบนัทกึโดยการจดบนัทกึขอ้มลูท่ีคน้พบลงในสมดุโนต้ และมี
การวาดภาพประกอบเองเพ่ือความเขา้ใจ ส่วนการบนัทึกดว้ยคอมพิวเตอรมี์ทัง้การใชโ้ปรแกรม 
Microsoft word เน่ืองจากสะดวก สามารถเพิ่มรูปภาพ ขอ้ความตา่ง ๆ เพ่ือดเูป็นภาพรวมได ้และ 
Microsoft excel เน่ืองจากสะดวกและเขา้ใจง่าย สามารถท าเป็นตาราง แท็บหมวดหมู่ตา่ง ๆ และ
เพิ่มรายละเอียดได ้รวมถึงมีการบนัทึกในลกัษณะการแคปเจอรรู์ปภาพลงบนสมารต์โฟน เพ่ือเวลา
ใชง้านจรงิจะสามารถเปิดเลือกดไูดท้นัที  

4.2 การน าสารสนเทศไปใช ้หากเป็นการเขียนบนัทึกก็จะดจูากท่ีบนัทึก
นัน้และน าไปพิมพต์อ่ในคอมพิวเตอร ์และหากบนัทึกดว้ยคอมพิวเตอร ์/ อิเล็กทรอนิกส ์นัน้จะใช้
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การพิมพแ์ผนการทอ่งเท่ียวของตนเอง และมีการสั่งพิมพอ์อกมาในรูปกระดาษออกมาพกตดิตวัไป
ด้วยหากเดินทางท่องเท่ียว และมีการส่งไฟล์เข้าอีเมลของตนเองในสมารต์โฟน เพ่ือป้องกัน
แผนการท่องเท่ียวท่ีพกติดตัวไปด้วยสูญหายระหว่างทาง หรือไม่สะดวกในการหยิบขึน้มาดู
นอกจากนีย้งัใชว้ิธีการส่งตอ่หรือแชร ์(Share) แผนการท่องเท่ียวผ่านทางแอปพลิเคชนัไลน ์“Line” 
“Google sheet” หรือทางอีเมลใหเ้พ่ือนรว่มเดนิทางดว้ย ดงัค  าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

“จะอ่านขอ้มูลทัง้หมดและสรุปลงสมุดโนต้เล็ก ๆ ของตนเองไว ้หลงัจากที่
เขียนใสส่มุดแลว้ก็จะมาพมิพใ์นไฟล์ Word เพือ่ใหเ้ขา้ใจง่าย และพมิพอ์อกมาใหผู้ร่้วมเดินทางไดอ่้านและท า
ความเขา้ใจในแพลนเทีย่วก่อนทีจ่ะเทีย่วจริง ๆ และก็นอกจากนีม้กัจะบนัทึก (Save) แผนที ่รูปรา้นอาหาร รูป
แลนดม์ารค์เก็บไวใ้นมือถอืเป็นตวัช่วยค่ะ” (TGY13) 

“จะรวบรวมอยู่ในโทรศพัท์มือถือค่ะ แลว้ก็พิมพ์ใน Word แลว้พมิพ์ (Print) 
ออกมาค่ะแลว้เอาไปดว้ย แลว้ก็เซฟเขา้โทรศพัทม์ือถอืเป็นไฟล์ pdf แลว้ก็แคปเป็นรูปภาพดว้ย รูปภาพสวย ๆ 
ในอนิสตาแกรมเป็นแนวทางในการถ่ายภาพตาม และเลือกท าใน Word เพราะว่า สามารถตกแต่งใหส้วยงาม
ได ้แนบรูปภาพได”้ (TGY3) 

“น าขอ้มูลทีร่วบรวมมาทัง้ ขอ้ความ การเดินทาง มาท าลง Excel ค่ะ เพราะ 
Excel ดูเรียบรอ้ย ท าเป็นหมวด ๆ ได ้เช่น รา้นอาหารทีอ่ยากไป ตารางรถไฟ ค่าใชจ่้าย แลว้พมิพ์ออกมาพก
ติดตวัไปดว้ยค่ะ แลว้ก็อปัโหลด Excel ที่ท าไวใ้น Google sheet ดว้ยค่ะ เพราะมนัดูออนไลนไ์ดเ้ลย แชร์ให้
เพือ่นดูไดด้ว้ยค่ะ” (TGY5) 

“มีการรวบรวมอยู่ในมือถอื (สว่นใหญ่จะแคปเจอรรู์ปอาหารทีอ่ยากกิน การ
เดนิทาง) และจะสง่ไปในไลนก์ลุ่มค่ะ แลว้ก็ท าเป็นตารางแผนใน Excel ดว้ยค่ะ (แผนแต่ละวนัส าหรบัการ
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่ว) แลว้ก็จะพมิพข์อ้มูลออกมา รวมถงึสง่ใหเ้พือ่นในไลนก์ลุ่มดว้ย” (TGY6) 

“ท าเป็นเอกสารใน Word ครบั เก็บในคอมพวิเตอรก่์อน โดยเกบ็ตวัไฟลร์่าง 
(Draft) ไวใ้นอเีมล และใชก้ารแคปเจอรห์นา้จอ เช่น แคปเจอรห์นา้จอรวีวิการเดนิทาง รวีวิรา้นอาหาร วธีิการ
เดนิทาง เป็นตน้ เก็บไวใ้นมือถอื เวลาใชง้านจรงิก็จะเปิดดูจากรูปภาพในมือถอืไดค้รบั สว่นเอกสาร word 
เปิดดูจากอเีมลในมือถอืแลว้เปิดไฟลท์ีเ่ราร่างเอาไวไ้ดเ้ลย” (TGY16) 

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผลลพัธ ์ 
นักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายสามารถประเมินผลลัพธ์การแสวงหา

สารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวแบบไม่เป็นทางการ ขอ้มูลท่ีรวบรวมและน าไปใชน้ัน้ตรงกับความ
ตอ้งการคอ่นขา้งมาก ขอ้มลูทกุอยา่งท่ีหามาไดส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิและขอ้มลูท่ีไดต้รงกบัความ
เป็นจริงภายใตส้ถานการณน์ัน้ ๆ ท่ีไดพ้บเจอ ยกเวน้เจอเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ซึ่งจะตอ้งหาขอ้มูล
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ใหม่ เช่น เกิดหลงทาง ขอ้มลูตารางเวลาการเดินรถไฟเปล่ียน รา้นหรือสถานท่ีนัน้ ๆ ปิดไปแลว้ แต่
ขอ้มูลท่ีหามาไม่ไดอ้ปัเดต กูเกิลแมพ ท่ีน  าทางไปขอ้มลูไม่ไดอ้ปัเดตใหเ้ป็นปัจจบุนั สภาพอากาศ
ไม่ดี หรือเปล่ียนแผนใหม่ ณ ตรงนัน้ เป็นตน้ โดยหลังการเดินทางท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวฯมีการ
ทบทวนปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีประสบ และน ามาปรบัปรุงการแสวงหาสารสนเทศส าหรบัการ
ท่องเท่ียวครัง้ต่อไป เช่น ในขัน้ตอนของการแสวงหาสารสนเทศ นกัท่องเท่ียวฯมีจุดหรือขัน้ตอนท่ี
ตอ้งการปรบัปรุงหรือใส่ใจในเรื่องของการคน้หาขอ้มูลดา้นเวลาเปิด-ปิดสถานท่ี และการเดินทาง 
เช่น เวลาของรถไฟซึ่งอาจมีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจตอ้งอปัเดตขอ้มลูการเดินทางของตนเอง
ก่อนเดินทางล่วงหนา้ 1 วนั เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตรงกับความตอ้งการมากขึน้ ดงัค าให้
สมัภาษณต์อ่ไปนี ้

“ตรงกับความตอ้งการค่ะ ข้อมูลทุกอย่างที่หาไป หนา้งานอาจมีเปลี่ยนแปลง
เล็กนอ้ยดา้นขอ้มูลเวลาของรถไฟ และตรงกบัความเป็นจริงภายใตส้ถานการณ์นัน้ ๆ การเดินทางไดข้อ้มูลมา
ถูก แต่พอไปหนา้งานจริงเราอาจจะงงเฉย ๆ หรือเราเดินหลงเองค่ะ ส่วนขัน้ตอนทีต่อ้งการปรบัปรุงหรือใส่ใจ
มากขึน้ นา่จะเป็นขัน้ที ่2 การคน้หาขอ้มูลค่ะ จะตอ้งคน้หาขอ้มูลดา้นเวลา ตอ้งใสใ่จเวลาเปิด-ปิดมากขึน้ เวลา
การเดนิทาง หาขอ้มูลใหล้ะเอยีดมากขึน้ค่ะ” (TGY1) 

“ตรงกบัความตอ้งการค่ะ  สว่นสารสนเทศทีไ่ดม้านัน้ค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจรงิ
ภายใตส้ถานนัน้ ๆ แต่ขอ้มูลรูปภาพค่อนขา้งเกินจริง เพราะส่วนใหญ่มีการปรบัแต่งเพื่อใหส้ถานที่น ัน้ ๆ 
สวยงามมากขึน้ ดา้นการเดินทางขอ้มูลค่อนขา้งตรงไม่หลงค่ะ สว่นการเทีย่วในประเทศกูเกิลแมพยงัไม่ค่อยดี
เท่าไหร่มีพาหลงบา้ง ควรหาขอ้มูลการเดินทางเพิ่มเติมจากบล็อกอืน่ ๆ และในส่วนขัน้ตอนของการแสวงหา
สารสนเทศทีต่อ้งปรบัปรุง คิดว่าไม่มีอะไรตอ้งปรบัปรุงนะคะ แต่มีส่วนทีจ่ะใส่ใจเพิ่มขึน้คอืเรือ่งของวนัเวลาท า
การ เปิด-ปิด มากกว่าจะไดไ้ม่เสยีเทีย่วค่ะ” (TGY29) 

“ตรงกบัความตอ้งการค่ะ  และตรงกบัความเป็นจรงิภายใตส้ถานการณ์นัน้ ๆ ค่ะ 
สว่นเหตกุารณ์เฉพาะหนา้ คือ หลง ค่ะ จะหาขอ้มูลใหม่ตรงนัน้ใชกู้เกิลแมพ แลว้พมิพส์ถานทีล่งไปค่ะแลว้ให้
น าทางไปใหม่ ส่วนจุดใดหรือขัน้ตอนใดทีต่อ้งการปรบัปรุงนะคะ ถา้สมมติไปทีเ่ดิม จะใส่ใจและปรบัปรุงมาก
ขึน้นา่จะเป็นเรือ่งของการหาขอ้มูลดา้นการเดนิทางค่ะ เพราะว่า ถา้อย่างเราเคยไปมาแลว้ เราจะจ าไดว้่าทางนี ้
เป็นยงัไง ทางนัน้เป็นยงัไง เราจะใหค้วามส าคญัมากขึน้ คือ ดว้ยความที่เราเคยไปมาแลว้ มีประสบการณ์ มี
ภาพนัน้แลว้ เช่น เคยไปเชียงใหม่ แลว้พอจะไปอีก เราก็จะรูแ้ลว้ว่าเราตอ้งปรบัปรุงเรือ่งขอ้มูลการเดนิทางยงัไง
ต่อค่ะ” (TGY2) 

“ตรงกบัความตอ้งการครบั ส่วนตรงกบัภายใตส้ถานการณ์นัน้ ๆ หรอืไม่ มีทัง้ตรง
และไม่ตรงครบั ทีต่รง เช่น ขอ้มูลดา้นวธีิการเดนิทาง เดินทางดว้ยรถไฟสายอะไร ออกทีท่างออกไหน ควรระวงั
ช่วงเวลาเร่งด่วน รถไฟวิ่งเทีย่วสดุทา้ยเวลาไหน สว่นทีไ่ม่ตรง เช่น รา้นอาหารมีการรอควิทีเ่ป็นจ านวนมาก ใน



  71 

ขอ้มูลทีห่ามาไม่มีการบอกในสว่นนี ้ทีพ่กัไม่ตรงตามขอ้มูลทีห่ามา (มีการเปลีย่นแปลงทีพ่กัตามเมืองทีเ่ดนิทาง
ไป) เป็นตน้ครบั สว่นการท่องเทีย่วครัง้ต่อไปจุดทีต่อ้งปรบัปรุงคอื ผมอยากจะรวบรวมสถานการณท์ีเ่ราเจอและ
อยู่นอกเหนอืขอ้มูลทีห่ามาไดค้รัง้ก่อน ท าการคน้หาในส่วนนีเ้พิ่มเติมและสอบถามจากผูท้ีม่ีประสบการณ์เพือ่
ขอค าแนะน าเพิ่มเตมิครบั” (TGY16) 

“ตรงกับความตอ้งการค่ะ เพราะท าขอ้มูลไวล้ะเอียดค่ะ ติดตรงขอ้มูลดา้นการ
เดินทางค่ะ ขอ้มูลที่ไดร้บัตรงกับความเป็นจริงภายใตส้ถานการณ์นัน้ ๆ แต่ก็จะมีส่วนของขอ้มูลดา้นการ
เดนิทาง คอื เราท าขอ้มูลไปแลว้ก็จรงิ แต่พอสถานการณจ์รงิ เวลาทีญี่ป่ ุ่ นมนัเป๊ะมากค่ะ เหมือนมีเปลีย่นแปลง
ดว้ย แล้วเราไม่ไดเ้ช็กข้อมูลอีกทีเลยตกรถค่ะ ไปไม่ทัน ส่วนจุดที่อยากจะใส่ใจเพิ่มเติม คือ เรื่องข้อมูล
ตารางเวลาเดนิรถมากขึน้ค่ะ ขัน้ทีห่าขอ้มูลค่ะ อาจจะตอ้งอปัเดตขอ้มูลก่อนการเดนิทางล่วงหนา้อกีทสีกั 1 วนั 
และขอ้มูลเรือ่งการต่อรถใหม้ากขึน้” (TGY5) 

3. อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเที่ยวไทยเจเนเรชันวาย 
พบว่า นักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายมีอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ลกัษณะเฉพาะบคุคลและดา้นแหลง่สารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1 ดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล พบว่า นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายมีอปุสรรค
ในการหาขอ้มลูทางดา้นภาษาตา่งประเทศท่ีไมส่ามารถอา่นและเขา้ใจได ้แหลง่ขอ้มลูดงักลา่วไม่มี
ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาสากล ภาษามีความหลากหลายตามภาษาประจ าชาติของประเทศตา่ง ๆ 
เช่น นักท่องเท่ียวฯไดเ้ข้าเว็บไซตท์่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่ น เป็นเว็บท่ีขึน้ช่ือของจังหวัดนั้น ๆ 
นกัท่องเท่ียวฯตอ้งการขอ้มูลจากเว็บนี ้แต่อ่านภาษาญ่ีปุ่ นไม่เขา้ใจ จึงไดล้องน าไปแปลท่ีกูเกิล
แปลภาษา แตก็่ยงัไมเ่ขา้ใจเนือ้หาอยู่ดี เป็นตน้ และหากมีการเดนิทางท่องเท่ียวแลว้เกิดเหตกุารณ์
เฉพาะหนา้ หรือตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิ ณ จดุ ๆ นัน้ ก็จะเนน้สอบถามคนในพืน้ท่ี และมีการใชแ้อป
พลิเคชนัชว่ยแปลภาษาทนัทีเม่ือประสบปัญหาทางดา้นภาษา ดงัค  าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

“อ่านภาษาต่างประเทศไม่ค่อยเขา้ใจค่ะ สมมตไิปญีปุ่่ นมา มนัก็จะมีเว็บของเขาเอง
ทีแ่บบว่าขึน้ชื่อของจงัหวดันัน้ ๆ นอ้ยมากทีค่นไทยจะเอามาแปล และทัง้เว็บเป็นภาษาญี่ปุ่ นค่ะ อ่านไม่รูเ้รือ่ง 
แต่ขอ้มูลมนัดูครบ เลยลองเอาไปแปลในกูเกิลแปลภาษา (Google translate) ก็ยงัไม่เขา้ใจอยู่ดคี่ะ” (TGY3) 

“ภาษาต่างประเทศไม่เขา้ใจค่ะ เลยใชกู้เกิลแปลภาษาช่วย แต่ก็ไม่ค่อยตรงอยู่ดีค่ะ 
เช่น อยากจะสอบถามขอ้มูลว่าของนีค้อือะไร ราคาเท่าไหร่ เป็นตน้ค่ะ” (TGY5) 

“ภาษาครบั เช่น ต่างประเทศที่เขาไม่พูดหรือไม่ใชภ้าษาองักฤษ และคนพืน้ที่ไม่
สามารถสือ่สารภาษาองักฤษกบัเราได้ ก็จะท าใหเ้กิดความล าบากในดา้นนีเ้วลาเราตอ้งการสอบถามขอ้มูล
เพิ่มเตมิจากคนในพืน้ทีค่รบั” (TGY25) 
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3.2 ดา้นแหล่งสารสนเทศ พบว่า นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายประสบอปุสรรค
ดา้นแหล่งสารสนเทศท่ีไม่ทนัสมยั ไม่มีการอปัเดตใหเ้ป็นปัจจุบนั จึงท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน
ของขอ้มลูในเรื่องของสถานท่ี ราคา และเสน้ทางในการเดนิทาง ดงัค  าใหส้มัภาษณต์อ่ไปนี ้

“หากเป็นสถานทีท่ีเ่ราไม่เคยไป การตามจากแผนทีใ่นกูเกิล (Google maps) อาจ
พาเราหลงได ้เพราะสถานทีบ่างสถานทีม่ีการอปัเดตเสน้ทาง แตกู่เกิลแมพไม่ไดอ้ปัเดตใหเ้ป็นปัจจุบนัตาม หรอื
เขา้ไม่ถงึหากไม่ใช่สถานทีส่  าคญั ๆ ท าใหเ้ราหลงทางและเสยีเวลาค่ะ” (TGY21) 

“สว่นมากจะเป็นปัญหาเรือ่งขอ้มูลสว่นใหญ่ทีไ่ม่อปัเดตจนเป็นปัจจบุนัมากนกั จึงท า
ใหเ้กิดความคลาดเคลือ่นกบัสถานทีจ่รงิอยู่บา้ง ถา้ปรบัปรุงจุดนีไ้ดก้็จะเป็นประโยชนต์่อผูบ้รโิภคมากขึน้ครบั” 
(TGY30) 

“ขอ้มูลไดร้บัไม่ทันสมัยค่ะ บางทีคือเราไปหารีวิวแลว้เราไดข้้อมูลไม่ทันสมัยค่ะ 
เหมือนเขาไม่ไดเ้คยไปมาภายใน 1 เดอืนทีแ่ลว้ค่ะ เราก็ตอ้งเลอืกภายในไม่เกินปีนัน้ ๆ แทนค่ะ” (TGY2) 

“แผนที่ในกูเกิลแมพบางทีไม่มีการอัปเดตค่ะ ท าใหไ้ดข้้อมูลคลาดเคลื่อน และ
เว็บไซต์บางเวบ็ขอ้มูลดา้นราคาตั๋วโดยสารรถ อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจรงิทีห่นา้งาน อาจจะถูกกว่า หรือ
แพงกว่า แลว้แต่สถานการณค์่ะ” (TGY13) 

“แหล่งขอ้มูลค่ะการอธิบายรวีิวไม่ชดัเจน การโฆษณาไม่ชดัเจน ใหข้อ้มูลไม่เพยีงพอ 
เช่น โฆษณาก็ตอ้งอ่านด ีๆ ค่ะ เพราะบอกว่าไปญีปุ่่ นเท่านี ้แต่ไม่รวมค่าตัว๋เครือ่งบิน หรอืค่าจิปาถะอืน่ ๆ และ
แหล่งขอ้มูลไม่ทนัสมยัไม่ตรงกบัสถานทีท่ีส่รา้งใหม่ในปัจจุบนัทีม่ีการเปลีย่นแปลงไปแลว้” (TGY18) 

 
ตาราง 2 พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศและอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของ
นกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
 

พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 

 
 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 

ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ 

1. มีการเตรยีมตวัคน้หาสารสนเทศเพื่อวางแผนการเดินทางลว่งหนา้ดว้ย
ตนเองทัง้หมด  
2. ก าหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตอ้งการเบือ้งตน้ในดา้นตา่ง ๆ  ดงันี ้
  2.1 ดา้นเนือ้หาสารสนเทศ ไดแ้ก่ สถานท่ีทอ่งเที่ยว ท่ีพกั อาหาร และการ
เดินทาง 
  2.2 ดา้นประเภทสารสนเทศ ไดแ้ก่ ประเภทอิเลก็ทรอนิกส ์สือ่สงัคม
ออนไลน ์เว็บไซต ์และสิง่พิมพ ์เชน่ หนงัสอืทอ่งเที่ยว โบรชวัร ์เป็นตน้ 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 

  2.3 ดา้นรูปแบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ รูปภาพ ขอ้ความบรรยายแนะน า
สถานท่ีทอ่งเทีย่ว ท่ีพกั วิธีการเดนิทาง และวดิีโอจากยทูบู 
 2.4 ดา้นแหลง่สารสนเทศ ไดแ้ก่ แหลง่สารสนเทศอินเทอรเ์น็ต สือ่
สงัคมออนไลน ์เว็บไซตต์า่ง ๆ  แหลง่สารสนเทศประเภทบคุคล โดยมี
การสอบถามเพื่อนหรอืคนรูจ้กั และแหลง่สารสนเทศประเภทสิง่พมิพ ์
เช่น หนงัสอืทอ่งเที่ยว วารสารท่ีแจกตามงานนิทรรศการทอ่งเที่ยว เป็น
ตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 
คน้หาและเขา้ถงึสารสนเทศ 

1. เริม่ตน้ส ารวจและคน้หาขอ้มลูเชิงลกึตามขอบเขตที่ไดว้างแผนตาม
ขัน้ตอนท่ี 1 โดยจะคน้หาจาก กเูกิล ยทูบู พนัทิป สือ่สงัคมออนไลนต์า่ง 
ๆ  
2. ใชเ้ครือ่งมือช่วยคน้หาสารสนเทศ ไดแ้ก่ โปรแกรมคน้หาและสือ่สงัคม
ออนไลน ์เช่น กเูกิล เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร ์ยทูบู เป็นตน้  
3. เทคนิคในการคน้หาสารสนเทศ ไดแ้ก่  

3.1 การใชค้  าส าคญั เช่น ช่ือจงัหวดั ประเทศ เมือง สถานท่ีทอ่งเที่ยว 
เป็นตน้  

3.2 การจ ากดัค าคน้หาดว้ยการเวน้วรรคหลงัสถานท่ี ตามดว้ยค าวา่ 
“รวีิว” “ทอ่งเทีย่ว” “ทีเ่ที่ยว” “ที่พกั” “รา้นอาหาร” “พนัทิป” “ประหยดั” 
“ประทบัใจ” 

3.3 การปรบัค าคน้ใหแ้คบลงหรอืกวา้งขึน้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ตอ้งการ 
การใชแ้ฮชแท็ก # จากทวิตเตอร ์อินสตาแกรม หรอืเฟซบุ๊กเพือ่คน้หา
สารสนเทศที่ตอ้งการ เช่น “#รวีิวเกาหล”ี “#รวีิวญ่ีปุ่ น” เป็นตน้ 

3.4 การเลอืกดสูถานท่ีที่ปักหมดุในอินสตาแกรม สว่นนีน้กัทอ่งเทีย่วฯ
จะใชด้รููปภาพเพื่อประกอบการตดัสนิใจเดินทางทอ่งเที่ยว  

3.5 บางสว่นมีการติดตามเพจทีช่ื่นชอบเพื่อการติดตามขอ้มลูการ
ทอ่งเที่ยว เช่น HashCorner  GowentGo  แบกเปเ้ทีย่ว เป็นตน้ 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 

 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 
ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ 

ใชเ้กณฑใ์นการตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ ไดแ้ก่  
1. ความทนัสมยัของขอ้มลู โดยพจิารณาจากปีที่เผยแพรข่อ้มลู ซึง่
ตอ้งการปีลา่สดุ หรอืยอ้นหลงัไมเ่กิน 1 – 2 ปี เพราะบางครัง้สถานที่
ทอ่งเที่ยวนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นราคาคา่ตั๋วโดยสาร หรอืวิธีการเดนิทาง
มีการเปลีย่นแปลง  
2. ความถกูตอ้ง ความสมบรูณข์องขอ้มลู โดยพิจารณาจากการ
เปรยีบเทียบขอ้มลูจากหลายแหลง่เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและ
ครอบคลมุทกุประเด็นที่ตอ้งการ  
3. ดคูวามนา่เช่ือถือ โดยพิจารณาจากเพจทอ่งเที่ยวในเฟซบุ๊ก เวบ็ไซต์
ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีง และอตัราการวดัผลตอบรบัจากผูใ้ชง้าน 
(Engagement rate) เช่น  Go went go  Hashcorner  อาจมุมา่บา้
เกาหล ี มมุเลก็ ๆ at เกาหล ีและ I roam alone เป็นตน้ โดยอา้งองิจาก
จ านวนคนกดติดตาม คนกดไลคแ์ละคนแชรจ์ านวนมาก ๆ 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 4 
รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้

มีการรวบรวมสารสนเทศ ดงันี ้
1. การเขียนบนัทกึดว้ยการจดลงในสมดุโนต้และวาดภาพประกอบ 
2. การบันทึกด้วยคอมพิวเตอร ์/ อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม 

Microsoft word และ Microsoft excel 
3. มีการบนัทกึในลกัษณะการแคปเจอรรู์ปภาพลงบนสมารต์โฟน  

มีการน าสารสนเทศไปใช ้ดงันี ้
1. การเขยีนบนัทกึจะดจูากที่บนัทกึนัน้และน าไปพิมพต์อ่ใน

คอมพิวเตอร ์
2. บนัทกึดว้ยคอมพวิเตอร ์/ อิเลก็ทรอนิกส ์จะใชก้ารพิมพแ์ผนการ

ทอ่งเที่ยวของตนเอง และมีการสั่งพิมพอ์อกมาในรูปกระดาษออกมาพก
ติดตวัไปดว้ยหากเดินทางทอ่งเทีย่ว 

3. มีการสง่ไฟลเ์ขา้อีเมลของตนเองในสมารต์โฟน การสง่ตอ่หรอืแชร ์
(Share) แผนการทอ่งเที่ยวผา่นทางแอปพลเิคชนัไลน ์“Line” “Google 
sheet” 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 

 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 5 
ประเมินผลลพัธ ์

1. มีการประเมินผลลพัธก์ารแสวงหาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวแบบ
ไมเ่ป็นทางการ  
2. ขอ้มลูทกุอยา่งที่หามาไดส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ ยกเวน้เจอเหตกุารณ์
เฉพาะหนา้ซึ่งจะตอ้งหาขอ้มลูใหม่ เช่น ขอ้มูลตารางเวลาการเดินรถไฟ
เปลีย่น เป็นตน้  
3. หลงัการเดินทางทอ่งเทีย่วนกัทอ่งเที่ยวฯมีการทบทวนและปรบัปรุง
การแสวงหาสารสนเทศส าหรบัการทอ่งเทีย่วครัง้ตอ่ไป เช่น นกัทอ่งเที่ยว
ฯอาจตอ้งอปัเดตขอ้มลูการเดินทางของตนเองก่อนเดินทางลว่งหนา้ 1 
วนั ก่อนการเดินทาง เป็นตน้ 

อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 

 
ดา้นลกัษณะเฉพาะบคุคล 

1. ไม่สามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลภาษาต่างประเทศ  แหล่งข้อมูล
ดงักลา่วไมม่ีภาษาองักฤษที่เป็นภาษาสากล  
2. มีการใชแ้อปพลิเคชนัช่วยแปลภาษาทนัทีเมื่อประสบปัญหาทางดา้น
ภาษา 

 
ดา้นแหลง่สารสนเทศ 

1. ไม่ทันสมัย ไม่มีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน จึงท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของขอ้มูลในเรื่องของสถานที่ ราคา และเสน้ทางในการ
เดินทาง 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้ในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอความมุ่งหมายในการวิจยั วิธีด  าเนินการวิจยั 
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบัตอ่ไปนี ้

 
ความมุ่งหมายในการท าวิจัย 

ในการท าวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัตัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 
2. เพ่ือศกึษาอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวาย ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 19-38 ปี จ  านวน 30 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์
ในการคดัเลือกเบือ้งตน้ คือ ผูท่ี้เคยเดินทางท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่าง
นอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา โดยผูว้ิจยัไดว้างแผนการสมัภาษณเ์ริ่มจากการสรรหาและ
คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัก่อน ผูว้ิจยัไดส้รรหานกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีพิจารณาจากคณุสมบตัิท่ีตรง
กับความตอ้งการและบุคคลนัน้สะดวกท่ีจะใหข้อ้มูล โดยเริ่มสรรหาจากเพ่ือนท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว
ก่อนและไดมี้การแนะน าผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนอ่ืนๆ ตอ่ไป (Snowball sampling) นอกจากนีย้งัสรรหา
ผู้ให้ข้อมูลหลักจากเพจท่องเท่ียวจากส่ือสังคมออนไลน ์โดยใช้วิธีการสอบถามถึงประวัติการ
เดนิทางท่องเท่ียว อาย ุจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัก่อนเริ่มด าเนินการสมัภาษณเ์พ่ือใหไ้ดผู้ใ้หข้อ้มลูหลกัท่ี
ตรงกบัเกณฑใ์นการคดัเลือกท่ีก าหนดไว ้

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสมัภาษณโ์ดยมีแนวค าถามในการ

สมัภาษณเ์ชิงลึก (Indepth interview) ประกอบดว้ยขอ้มูลบุคคลและแนวทางการสมัภาษณ ์โดย
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกับผูใ้หส้มัภาษณ ์และใชแ้บบสมัภาษณโ์ดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณเ์ชิง
ลึก ใหค้รอบคลมุพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของผู้วิจัยท่ีไดส้ังเคราะหจ์ากตัวแบบท่ีมีผู้พัฒนาขึน้ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 1) 
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ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ 2) คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ 3) ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ 
4) รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้5) ประเมินผลลพัธ ์และอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 5 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นลกัษณะเฉพาะทางบคุคล 2) ดา้นสงัคมหรือระหว่างบคุคล 3) ดา้นสถาบนัและ
แหล่งสารสนเทศ 4) ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ 5) ดา้นเศรษฐกิจ โดยแบบสมัภาษณ์
แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

     ตอนท่ี 1 ขอ้มลูภูมิหลงัของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 5 
ขัน้ตอน 

 ตอนท่ี 3 อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 5 
ดา้น 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ผูว้ิจยัน าเสนอโครงการวิจยัเพ่ือรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
ส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจัย 
SWUEC-G-021/2563X โดยได้รับผลการพิ จารณาว่าเป็น โครงการวิจัย ท่ี เข้าข่ายยกเว้น 
(Research with Exemption from SWUEC) เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 

3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กับผู้ให้ขอ้มูลหลัก
ดว้ยตนเอง โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญรว่มดว้ยภายใตเ้กณฑก์ารเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกั
ตามท่ีก าหนดในชว่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นชว่งท่ีอยู่ในสถานการณก์าร
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงใชว้ิธีสมัภาษณท์ัง้แบบเผชิญหนา้และแบบออนไลนผ์่านแอปพลิเคชนั 
Microsoft Team, Zoom และ Line โดยใชเ้วลาในการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลหลกั รายละประมาณ 
40-60 นาที พรอ้มทัง้ขออนญุาตผูส้มัภาษณใ์นการจดบนัทกึและบนัทกึเสียงสมัภาษณ ์

4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูลจากการสัมภาษณ ์
ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูใน 2 ลกัษณะตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด  าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลไปพรอ้มๆ กับการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือประเมิน
ว่าข้อมูลท่ีไดร้บัมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวเจเนเรชนัวายหรือไม่ เพ่ือจะ
เป็นขอ้มลูท่ีจะชว่ยใหผู้ว้ิจยัสามารถปรบัปรุงการสมัภาษณใ์นครัง้ตอ่ไป 
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2. วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชว้ิธีวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) ภายหลังเสร็จ
สิน้การเก็บขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัครบทกุคนแลว้ เป็นการด าเนินการตอ่เน่ืองจากการสมัภาษณ ์
มีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ถอดค าสมัภาษณแ์ละแปลงค าสมัภาษณใ์หเ้ป็นเนือ้หา และจดัพิมพใ์น
รูปแบบเอกสาร 

2.2 จดัระเบียบขอ้มลู จดักลุ่มขอ้มลูเนือ้หาและจ าแนกเนือ้หาตามประเด็นท่ี
ตอ้งการเก็บขอ้มลู 

3. ตรวจสอบขอ้มลู ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบโดยประเมินขอ้มลู ตรวจสอบความถกู
ตอ้ง ความเพียงพอของขอ้มูลว่าจะสามารถตอบทุกประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาไดอ้ย่างครบถ้วน 
รวมถึงใช้วิธีการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการควบคู่ไปกับการซักถามผู้ให้ข้อมูลโดยมีการสรุป
ประเด็นค าตอบกับผู้ให้ข้อมูลเพ่ือให้ยืนยันความถูกต้องหรือปรับข้อมูลเพ่ือให้ถูกต้องตาม
สภาพการณจ์รงิก่อนน าไปวิเคราะหแ์ละสรา้งเป็นขอ้สรุปในครัง้สดุทา้ย 

4. สรา้งขอ้สรุปและยืนยนัผลสรุป โดยการสงัเคราะหข์อ้สรุปเขา้ดว้ยกนั โดยการ
วิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูลเพ่ือใหไ้ด้เป็นผลสรุปเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและ
อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายและน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณาและตารางสรุป 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
ของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย สรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

ตอนที ่1 พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเทีย่วไทยเจเนเรชันวาย 
ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเน

เรชนัวาย มี 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ ตรวจสอบ
และประเมินสารสนเทศ รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช้ ประเมินผลลัพธ์ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ  
นักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายเตรียมตัวค้นหาสารสนเทศเพ่ือวางแผนการ

เดินทางล่วงหนา้ดว้ยตนเอง โดยก าหนดขอบเขตดา้นเนือ้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ สถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร และวิธีการเดินทาง  ด้านประเภทสารสนเทศ ได้แก่  ประเภท
อิเล็กทรอนิกสแ์ละสิ่งพิมพ ์ดา้นรูปแบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ รูปภาพ ขอ้ความบรรยายแนะน าสถานท่ี
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ท่องเท่ียว ท่ีพัก วิธีการเดินทาง และวิดีโอ โดยคน้หาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ไดแ้ก่ แหล่ง
สารสนเทศอินเทอรเ์น็ต ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บไซต ์บล็อก พันทิป และยูทูบ แหล่งสารสนเทศ
ประเภทบุคคล โดยมีการสอบถามเพ่ือนหรือคนรูจ้กั และแหล่งสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ ์ไดแ้ก่ 
หนังสือท่องเท่ียว โบรชัวร ์วารสารท่ีแจกตามงานนิทรรศการท่องเท่ียว แผนท่ีรายละเอียดการ
เดนิทางหรือขอ้มลูเกรด็เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากบรษิัททวัร ์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 คน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ  
นกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายมีการคน้หาและเขา้ถึงสารสนเทศ โดยสรุปไดด้งันี ้

2.1 เริ่มตน้ส ารวจและคน้หาขอ้มูลเชิงลึกตามขอบเขตเนือ้หาท่ีไดว้างแผน 
ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว รา้นอาหาร จะคน้หาจาก กูเกิล ยูทูบ พันทิป ส่ือสังคมออนไลนต์่าง ๆ 
เน่ืองจากเขา้ถึงง่าย สะดวก มีขอ้มูลมาก มีหลายขอ้มลูหลายรีวิวใหเ้ปรียบเทียบ ท่ีพกัคน้หาจาก  
AirBnB, Agoda และ Booking เน่ืองจากเว็บไซตอ์อกแบบใหด้งู่าย มีโปรโมชนับ่อยครัง้และไดร้บั
ประสบการณต์รงตามรีวิวเม่ือเขา้พกัแลว้ ส าหรบัวิธีการเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวฯใชก้เูกิลแมพเป็นตวั
ชว่ยเพิ่มและใชแ้อปพลิเคชนั World transit maps ดา้นตั๋วเครื่องบินนกัท่องเท่ียวฯเลือกใชเ้ว็บไซต ์
Skyscanner เพ่ือเปรียบเทียบสายการบนิและดรูาคาท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุ 

2.2 ใชเ้ครื่องมือช่วยคน้หาสารสนเทศ ไดแ้ก่ โปรแกรมคน้หาและส่ือสังคม
ออนไลน ์เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร ์ยูทูบ เป็นตน้ เพ่ือดูผลการคน้หาและมีการ
เช่ือมตอ่ลิงกไ์ปยงัแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ เพ่ือคน้หาและเลือกสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมตอ่ไป
เรื่อย ๆ  

2.3 เทคนิคในการคน้หาสารสนเทศ ไดแ้ก่ การใชค้  าส าคญั เช่น ช่ือจังหวัด 
ประเทศ เมือง สถานท่ีทอ่งเท่ียว เป็นตน้ การจ ากดัค าคน้หาดว้ยการเวน้วรรคหลงัสถานท่ี ตามดว้ย
ค าว่า “รีวิว” “ท่องเท่ียว” “ท่ีเท่ียว” “ท่ีพกั” “รา้นอาหาร” “พนัทิป” “ประหยดั” “ประทบัใจ” การปรบั
ค าคน้ใหแ้คบลงหรือกวา้งขึน้เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตอ้งการ การใชแ้ฮชแท็ก # จากทวิตเตอร ์อินสตา
แกรม หรือเฟซบุ๊กเพ่ือคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ เช่น “#รีวิวเกาหลี” “#รีวิวญ่ีปุ่ น” เป็นตน้ และ
การปักหมดุสถานท่ีในอินสตาแกรม ส่วนนีน้กัท่องเท่ียวฯจะใชด้รููปภาพเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
เดนิทางทอ่งเท่ียว และนกัท่องเท่ียวฯบางสว่นมีการตดิตามเพจท่ีช่ืนชอบเพ่ือการติดตามขอ้มลูการ
ทอ่งเท่ียว เชน่ HashCorner  GowentGo  แบกเปเ้ท่ียว เป็นตน้ 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ  
นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายมีการตรวจสอบและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชใ้น

การตดัสินใจในการเดนิทางในสถานท่ีตา่ง ๆ โดยใชเ้กณฑใ์นการตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ 
ไดแ้ก่ 1) ความทันสมัยของขอ้มูล โดยพิจารณาจากปีท่ีเผยแพร่ขอ้มูล ซึ่งตอ้งการปีล่าสุด หรือ
ยอ้นหลงัไมเ่กิน 1 – 2 ปี เพราะบางครัง้สถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นราคาคา่ตั๋วโดยสาร 
หรือวิธีการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 2) ความถกูตอ้ง ความสมบรูณข์องขอ้มลู โดยพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบขอ้มูลจากหลายแหล่งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมทุกประเด็นท่ี
ตอ้งการ และ 3) ดคูวามน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาจากเพจท่องเท่ียวในเฟซบุ๊ก เว็บไซตท์่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง และอัตราการวัดผลตอบรับจากผู้ใช้งาน (Engagement Rate) เช่น  Go went Go 
HashCorner  อาจุมม่าบา้เกาหลี  มุมเล็ก ๆ at เกาหลี และ I Roam Alone เป็นตน้ โดยอ้างอิง
จากจ านวนคนกดตดิตาม คนกดไลคแ์ละคนแชรจ์  านวนมาก ๆ 

ขัน้ตอนท่ี 4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้ 
นกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายมีการรวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้โดยสรุปได้

ดงันี ้
4.1 รวบรวมสารสนเทศโดยการเขียนบนัทกึและการบนัทกึดว้ยคอมพิวเตอร ์/ 

อิเล็กทรอนิกส ์การเขียนบันทึกโดยการจดบันทึกข้อมูลท่ีคน้พบลงในสมุดโน้ต และมีการวาด
ภาพประกอบเองเพ่ือความเขา้ใจ ส่วนการบนัทึกดว้ยคอมพิวเตอรมี์ทัง้การใชโ้ปรแกรม Microsoft 
word เน่ืองจากสะดวก สามารถเพิ่มรูปภาพ ขอ้ความตา่ง ๆ เพ่ือดเูป็นภาพรวมได ้และ Microsoft 
excel เน่ืองจากสะดวกและเข้าใจง่าย สามารถท าเป็นตาราง แท็บหมวดหมู่ต่าง ๆ และ เพิ่ม
รายละเอียดได ้รวมถึงมีการบนัทึกในลกัษณะการแคปเจอรรู์ปภาพลงบนสมารต์โฟน เพ่ือเวลาใช้
งานจรงิจะสามารถเปิดเลือกดไูดท้นัที  

4.2 การน าสารสนเทศไปใช ้หากเป็นการเขียนบนัทึกก็จะดูจากท่ีบนัทึกนัน้
และน าไปพิมพต์อ่ในคอมพิวเตอร ์และหากบนัทึกดว้ยคอมพิวเตอร ์/ อิเล็กทรอนิกส ์นัน้จะใชก้าร
พิมพแ์ผนการทอ่งเท่ียวของตนเอง และมีการสั่งพิมพอ์อกมาในรูปกระดาษออกมาพกตดิตวัไปดว้ย
หากเดินทางท่องเท่ียว และมีการส่งไฟลเ์ขา้อีเมลของตนเองในสมารต์โฟน เพ่ือป้องกันแผนการ
ทอ่งเท่ียวท่ีพกติดตวัไปดว้ยสญูหายระหวา่งทาง หรือไม่สะดวกในการหยิบขึน้มาดนูอกจากนีย้งัใช้
วิธีการส่งต่อหรือแชร ์(Share) แผนการท่องเท่ียวผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ “Line” “Google 
sheet” หรือทางอีเมลใหเ้พ่ือนรว่มเดนิทางดว้ย 
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ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผลลพัธ ์ 

นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายสามารถประเมินผลลพัธก์ารแสวงหาสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเท่ียวแบบไม่เป็นทางการ ข้อมูลท่ีรวบรวมและน าไปใช้นั้นตรงกับความต้องการ
คอ่นขา้งมาก ขอ้มลูทกุอย่างท่ีหามาไดส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงและข้อมลูท่ีไดต้รงกบัความเป็นจริง
ภายใตส้ถานการณน์ัน้ ๆ ท่ีไดพ้บเจอ ยกเวน้เจอเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ซึ่งจะตอ้งหาขอ้มลูใหม่ เช่น 
เกิดหลงทาง ขอ้มลูตารางเวลาการเดนิรถไฟเปล่ียน รา้นหรือสถานท่ีนัน้ ๆ ปิดไปแลว้ แตข่อ้มลูท่ีหา
มาไม่ไดอ้ัปเดต กูเกิลแมพ ท่ีน าทางไปขอ้มูลไม่ได้อปัเดตใหเ้ป็นปัจจุบนั สภาพอากาศไม่ดี หรือ
เปล่ียนแผนใหม่ ณ ตรงนั้น เป็นตน้ โดยหลังการเดินทางท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวฯมีการทบทวน
ปัญหาหรือเหตกุารณท่ี์ประสบ และน ามาปรบัปรุงการแสวงหาสารสนเทศส าหรบัการทอ่งเท่ียวครัง้
ต่อไป เช่น ในขั้นตอนของการแสวงหาสารสนเทศ นักท่อง เท่ียวฯมีจุดหรือขั้นตอนท่ีต้องการ
ปรบัปรุงหรือใสใ่จในเรื่องของการคน้หาขอ้มลูดา้นเวลาเปิด-ปิดสถานท่ี และการเดินทาง เช่น เวลา
ของรถไฟซึ่งอาจมีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจตอ้งอัปเดตข้อมูลการเดินทางของตนเองก่อน
เดนิทางลว่งหนา้ 1 วนั เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการมากขึน้  

ตอนที ่2 อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเที่ยวไทยเจเนเรชันวาย 
อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย มี 2 ดา้น คือ 

ดา้นลักษณะเฉพาะบุคคลและดา้นแหล่งสารสนเทศ โดยดา้นลักษณะเฉพาะบุคคล พบว่า มี
อุปสรรคในการหาขอ้มูลทางดา้นภาษาต่างประเทศท่ีไม่สามารถอ่านและเขา้ใจได ้แหล่งขอ้มูล
ดงักล่าวไม่มีภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาสากล ภาษามีความหลากหลายตามภาษาประจ าชาติของ
ประเทศต่าง ๆ เช่น นักท่องเท่ียวฯไดเ้ขา้เว็บไซตท์่องเท่ียวท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่ น เป็นเว็บท่ีขึน้ช่ือของ
จงัหวดันัน้ ๆ นกัท่องเท่ียวฯตอ้งการขอ้มูลจากเว็บนี ้แต่อ่านภาษาญ่ีปุ่ นไม่เขา้ใจ จึงไดล้องน าไป
แปลท่ีกูเกิลแปลภาษา แต่ก็ยงัไม่เขา้ใจเนือ้หาอยู่ดี เป็นตน้ และหากมีการเดินทางท่องเท่ียวแลว้
เกิดเหตกุารณ์เฉพาะหนา้ หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ณ จุด ๆ นัน้ ก็จะเนน้สอบถามคนในพืน้ท่ี  
และมีการใชแ้อปพลิเคชนัช่วยแปลภาษาทันทีเม่ือประสบปัญหาทางดา้นภาษา ส่วนดา้นแหล่ง
สารสนเทศ พบว่า แหล่งสารสนเทศท่ีไม่ทนัสมยั ไม่มีการอปัเดตใหเ้ป็นปัจจบุนั จงึท าใหเ้กิดความ
คลาดเคล่ือนของขอ้มลูในเรื่องของสถานท่ี ราคา และเสน้ทางในการเดนิทาง 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ

ของนกัทอ่งเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย พบประเดน็ท่ีนา่สนใจเพื่อน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
1. ก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งการ นกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายมีการเตรียมตวัคน้หา

สารสนเทศเพ่ือการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวล่วงหน้าด้วยตนเอง ซึ่งคนเจเนเรชันนีช้อบ
วางแผนเดินทางล่วงหน้าเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนและอยู่ในกรอบการเดินทางท่องเท่ียวท่ี
ตนเองตอ้งการ และไม่นิยมเดินทางท่องเท่ียวกับทัวร ์โดยนิยมคน้หาขอ้มูลผ่านทางอินเทอรเ์น็ต 
ส่ือสังคมออนไลน ์เว็บไซต ์และบล็อกท่องเท่ียวต่าง ๆ นักท่องเท่ียวเจเนเรชนันีค้น้หาขอ้มูลผ่าน
ทางส่ือสิ่งพิมพเ์ป็นส่วนนอ้ย เน่ืองจากรูส้ึกไดเ้นือ้หาท่ีไม่ทนัสมยั และเขา้ถึงไดไ้ม่สะดวกเท่ากับ
การใชอิ้นเทอรเ์น็ต ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของแคมเบล ลี และโจว (Kambele et al., 2015) ท่ี
นักท่องเท่ียวพึ่งพาการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเป็นอย่างมากในแสวงหาขอ้มูล และงานวิจัยของ เซียงผิง 
เซียง และไซมอน (Xiangping, Xiang, & Simon, 2013) ท่ีพบว่าส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดนิทางทอ่งเท่ียวของกลุม่คนเจเนเรชนัวายมากท่ีสดุคือส่ือสงัคมออนไลน ์เพราะกลุ่มคนเจเนเรชนั
วายเป็นผูท่ี้ใชแ้ละมีความคุน้เคยกบัการติดตอ่ส่ือสาร ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทลั อีกทัง้สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของเออรเ์นส เลเวล และคัลเบอสัน (Ernest, Level, & Culbertson, 2005) ท่ีพบว่า
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของประชาชนทั่ วไป ในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศแบบเดิม เช่น โทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียว จดหมาย มาเป็นการค้นหาจากส่ือ
อินเทอรเ์น็ต และนักท่องเท่ียวเจเนเรชนัวายมักจะนิยมวางแผนเบือ้งตน้ โดยใหค้วามส าคญักับ
เนือ้หาขอ้มลูเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั รา้นอาหาร และการเดินทาง เลือกคน้หาสารสนเทศ
ในรูปแบบออนไลนจ์ากแหล่งอินเทอรเ์น็ต เพราะ สะดวกรวดเร็ว ทนัสมยั เขา้ถึงง่าย เลือกดเูนือ้หา
ในรูปแบบรูปภาพ ภาพอินโฟกราฟิก วิดีโอจากยูทูบ ข้อความอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ดา้น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวในเว็บไซต ์และแผนท่ีรายละเอียดการเดินทาง ทัง้นีเ้ป็นเพราะนกัท่องเท่ียวเจเนเร
ชนัวายซึ่งเป็นคนรุน่ใหม่มีความเคยชินกบัการใชอิ้นเทอรเ์น็ต และส่ือสงัคมออนไลน ์ซึ่งเป็นส่ือท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวเจเนเรชนัวายท่ีชอบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
ไม่ชอบถูกจ ากัดในดว้ยเรื่องของเวลา หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของรอดริก 
(Rodríguez, 2009) ท่ีกล่าวถึงส่ือสงัคมออนไลนว์่าเป็นเครื่องมือช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถแสดงตวัตน 
ไดเ้ห็นการน าเสนอประสบการณ์ แนวคิด รูปภาพ หรือเนือ้หาการท่องเท่ียวเพ่ือใหน้ักท่องเท่ียว
สามารถน าใชใ้นการอา้งอิงการวางแผน การตดัสินใจการท่องเท่ียว และงานวิจยัของนชุฤดี รุย่ใหม ่
(2549) ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีเป็นบวกตอ่การใชเ้ทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต เวิลดไ์วดเ์ว็บ ได้
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กลายเป็นเครื่องมือส าคญัในการใชชี้วิตประจ าวนั นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่บน
อินเทอรเ์น็ตสามารถดึงดดูใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางท่องเท่ียวได ้และสอดคลอ้งกับลอว ์บูฮาลิส 
และโคบาโนกลู (Law, Buhalis, & Cobanoglu, 2014) ท่ีให้ข้อเสนอแนะว่าการให้บริการขอ้มูล 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการวางแผนของนกัท่องเท่ียวควรค านึงถึงรูปแบบพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวดว้ย เพราะบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบันสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างหลากหลายและยงัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนในยุค
ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งกวา้งขวางดว้ย 

2. ค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ นักท่องเท่ียวไทยเจเนเรชันวายเริ่มต้นส ารวจ
สารสนเทศทางอินเทอรเ์น็ต ทัง้นีเ้ป็นเพราะคนเจเนเรชนันีคุ้น้เคยกับการใชเ้ทคโนโลยีเป็นอย่างดี 
ถนดัการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเน่ืองจากสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย สะดวกรวดเร็ว มีขอ้มลูมาก มีหลาย
ขอ้มูลจากหลายแหล่งและหลายรีวิวใหเ้ปรียบเทียบ โดยนกัท่องเท่ียวฯจะใช ้กูเกิล ในการเริ่มตน้
ค้นหาข้อมูลก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือเข้าถึงผลการค้นหา มีข้อมูลให้เลือกดูหลากหลาย และ
สามารถไปตอ่ยงัเว็บไซตอ่ื์น ๆ ได ้ซึ่งเป็นไปตามหลกัการใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสดุท่ีอธิบายว่าคน
ทั่วไปมักจะแสวงหาสารสนเทศดว้ยวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด จากแหล่งท่ีเขา้ถึงง่ายท่ีสุด (Bates, 2010)
เน่ืองจากมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวของส่ือมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ และมี
ความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวอีกทั้งยังมีส่ือต่าง ๆ ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ส่ือสงัคมออนไลนต์า่ง ๆ รวมถึงดา้นการคมนาคมขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ และใน
ส่วนท่ีพบว่านิยมใชส่ื้อสงัคมออนไลนเ์ป็นอีกช่องทางท่ีจะไดร้บัสารสนเทศทางดา้นการท่องเท่ียว
เน่ืองจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่มักใชส่ื้อสังคมออนไลนใ์นชีวิตประจ าวันอยู่แล้วท าให้ไดร้บั
สารสนเทศมีการแสดงขึน้มาหนา้ฟีด (Feed) บอ่ยครัง้ตามท่ีตนเองสนใจไปติดตาม อีกทัง้ยงัไดร้บั
ขอ้มลูตลอดเวลาจากการแชรข์องคนในกลุ่มเดียวกันท่ีมีความสนใจในเรื่องท่องเท่ียวเหมือนๆกัน
อีกดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของยุทธนา เสมอจิตร (2558) ท่ีพบว่าแหล่งสารสนเทศท่ีบุคคล
ในช่วงวัยนีเ้ลือกใชม้ากท่ีสุด คือ อินเทอรเ์น็ต เว็บไซต ์เพราะสะดวก ง่าย มีความคุน้เคยในการ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศโดยวิธีนี ้และจากรายงานผลการส ารวจของส านกัยุทธศาสตร ์ส านกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (2563) รายงานวา่ กลุ่ม
เจเนเรชนัวายมีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ และกิจกรรมยอดนิยมของคนวยันี ้คือ การใชส่ื้อสงัคม
ออนไลน ์ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ยทููบ และ Line และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนิดา เลิศพิพฒันานนท ์
(2561) ท่ีพบว่า มกัจะพบเห็นคนในเจเนเรชนัวายในแหล่งท่องเท่ียวตา่ง ๆ ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 
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เช่น เฟซบุ๊ก  อินสตาแกรม และ ยูทูบ เป็นตน้ โดยจะพบถึงการเล่าเรื่องรายละเอียดการเดินทาง 
ประกอบภาพถ่ายแบบทนัทีทนัใด ซึ่งเป็นพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งไปจากคนเจเนเรชนัก่อนหนา้ 

ส าหรบัการใชเ้ครื่องมือช่วยคน้หาสารสนเทศ พบว่ามกัใช ้โปรแกรมคน้หา และ ส่ือ
สงัคมออนไลนเ์พ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการคน้หาขอ้มลูและใชก้ารเช่ือมตอ่ลิงกไ์ปยงัเว็บไซตต์า่ง ๆ 
เพ่ือคน้หาและเลือกสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมตอ่ไปเรื่อย ๆ เน่ืองจากวิถีชีวิตของนกัท่องเท่ียว
รุน่ใหม่เปล่ียนแปลงไป อินเทอรเ์น็ตเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัต่อการใชชี้วิตในประจ าวนัซึ่ง เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนักบัผลส ารวจของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(2563) รายงานว่า
ในปี 2561 วยัท่ีมีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ คือ กลุ่มเจเนเรชนัวายซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียน
ผ่านสู่ชีวิตดิจิทลัเพิ่มมากขึน้ งานวิจยัของมาลี กาบมาลา สนุสัริน บวัเลิส และกนัยารตัน ์ดดัพนัธ ์
(2544) ท่ีพบว่ากลุ่มนกัวิจยัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั สงักดัทบวงมหาวิทยาลยัใชส้ารสนเทศจาก
เว็บไซตเ์พราะใชง้่าย สะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศ สามารถเช่ือมโยงไปยงัแหลง่สารสนเทศอ่ืน ๆ 
ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่คน้ผ่านโปรแกรมคน้หาก็สามารถพบหรือเขา้ถึงขอ้มูลจาก
แหล่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย และการมีลิงก์ให้เช่ือมโยงสะดวกในเข้าถึงเว็บไซตอ่ื์น  ๆ ท่ีมี
เรื่องราวท่ีตอ้งการไดง้่าย งานวิจัยของสายลม วุฒิสมบูรณ์ (2546) และส่วนใหญ่ใชเ้ทคนิคการ
คน้หาดว้ยค า กลุ่มค า ค  าส าคญั เพ่ือใชใ้นการจ ากัดค าคน้หาท่ีต้องการดว้ยการใชเ้ทคนิคการเวน้
วรรคและใชแ้ฮชแท็ก (#) เพ่ือคน้หาจากทางส่ือสงัคมออนไลน ์เน่ืองจากวิถีชีวิตของนกัทอ่งเท่ียวรุน่
ใหมเ่ปล่ียนแปลงไป มีการสืบคน้ขอ้มลูอย่างง่าย สะดวกตนเองมากท่ีสดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสกุานดา เจริญวนัชยักลุ (2554) ท่ีพบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่คน้หาขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา
ขอ้มลู ไดแ้ก่ กเูกิล มากท่ีสดุ คน้หาขอ้มลูโดยใชค้  าส าคญัท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ แตจ่ะ
ใชค้  าคน้ท่ีเป็นภาษาไทยก่อนในการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ซึ่งนักศึกษามักใชศ้พัทแ์บบไม่
ควบคุม หรือภาษาธรรมชาติ เช่น ค า กลุ่มค า และวลี มาเป็นค าคน้มากกว่าการใช้ศัพท์แบบ
ควบคมุ และมีการใชเ้ทคนิคการสืบคน้สารสนเทศ เช่น การเวน้วรรค การปรบัค าคน้ใหแ้คบลง หรือ
กวา้งขึน้ เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปภสันนัท ์ชมจนัทกึ (2561) ท่ีกลา่ว
ว่าแฮชแท็กท่องเท่ียวเกิดขึน้เพ่ือเอาไวแ้ชรข์้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอสถานท่ีตามแหล่ง
ทอ่งเท่ียว และเพื่อใหง้่ายตอ่การเขา้ถึงจงึมีการใชแ้ฮชแท็กทอ่งเท่ียวเป็นส่ือกลางในการรีวิวสถานท่ี
ตา่ง ๆ ผ่านตวัอกัษรและรูปภาพท่ีสวยงามบนแฮชแท็กของหวัขอ้นัน้ ๆ ซึ่งในส่วนนีค้ิดว่าแฮชแท็ก
ท่องเท่ียวท่ีตัง้ขึน้มาน่าจะมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเพราะการใชแ้ฮชแท็กเปรียบเสมือนเป็น
การบอกต่อข้อมูล และยังสอดคลอ้งกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช.) (2559) ท่ีกล่าววา่ในปัจจบุนัแฮชแท็กไดถ้กูน ามาใชก้บัส่ือสงัคมออนไลนห์ลายตวัทัง้ ทวิต
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เตอร,์ อินสตาแกรม, ยทููบ รวมทัง้ กูเกิล เองก็ไดเ้พิ่มความสามารถระบบสืบคน้ของตนเองใหรู้จ้กั
กบัเครื่องหมาย # เป็นสว่นประกอบของค าคน้อีกดว้ย 

3. ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ ท่ีพบว่า มีการตรวจสอบและประเมินขอ้มูลท่ี
คน้หามาเบือ้งตน้ โดยพิจารณาความทนัสมัยของขอ้มูล ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
ความน่าเช่ือถือ เป็นล าดบัแรก ๆ ซึ่งจากการสมัภาษณน์กัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวายส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบความถกูตอ้ง ความทนัสมยั ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลก่อนท่ีจะน า
ขอ้มูลไปใชใ้นการเดินทาง เพราะจะตอ้งน าขอ้มูลท่ีคน้หามาไดไ้ปใชจ้ริง และเน่ืองจากคนเจเนเร
ชนันีมี้ความคาดหวงัสูง ตอ้งการความน่าเช่ือถือว่าขอ้มลูท่ีหามาไดจ้ะตรงกบัสถานการณจ์ริงเม่ือ
เดนิทางทอ่งเท่ียว ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมุาลี พงศดลิก (2559) ท่ีพบวา่นิสิตมีการแยกแยะ
และตรวจตราสารสนเทศจากความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา จากความเก่ียวข้องของเนือ้หา
สารสนเทศ และความทันสมัยของสารสนเทศ งานวิจัยของบรอนเสตียน (2007) ท่ีพบว่าการ
ตรวจสอบขอ้มูลและขอ้เท็จจริงจากการคน้หาสารสนเทศว่าสารสนเทศท่ีคน้หามาไดน้ัน้ตรงกับ
วตัถุประสงคห์รือไม่ และกิจกรรมการตรวจสอบเป็นขัน้ตอนอิสระท่ีสามารถกระท าไดทุ้กขัน้ตอน
ของการวิจยั 

4. รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช ้ท่ีพบว่า ก่อนน าขอ้มลูไปใชใ้นการท่องเท่ียวมกัมี
การรวบรวมและจดัการขอ้มลูการท่องเท่ียวของตนเองโดยการท าขอ้มลูเป็นแผนการท่องเท่ียวโดย
พิมพจ์ดัเก็บไวใ้นโปรแกรม Microsoft word  และ Microsoft excel รวมถึงมีการบนัทึกในลกัษณะ
การแคปเจอรรู์ปภาพลงสมารต์โฟน และจะจัดเตรียมน าสารสนเทศไปใช้โดยการพิมพ์ (Print) 
แผนการท่องเท่ียวของตนเองในรูปกระดาษออกมาพกติดตวัไปดว้ยหากเดินทางท่องเท่ียว รวมทัง้
สง่ไฟลเ์ขา้อีเมลของ อีกทัง้ยงัใชว้ิธีการแชรแ์ผนการท่องเท่ียวผา่นทางแอปพลิเคชนัไลนต์า่ง ๆ หรือ
ทางอีเมลใหเ้พ่ือนร่วมเดินทางดว้ย ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะคนเจเนเรชนันีมี้ความยืดหยุ่นสามารถ
ปรบัและจดัการขอ้มูลการท่องเท่ียวของตนเอง โดยขึน้อยู่กับความความถนัด และความสะดวก
ของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของกุลวรางขค ์ฤทธิเดช (2557) ท่ีพบว่านักวิจยัมีวิธีการดึง
สารสนเทศออกมาในรูปแบบของ PDF, Microsoft word และ Microsoft Excel ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมและความสะดวกของนักวิจัย และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เดชดนัย จุย้ชม ฤทัย
ชนนี สิทธิชัยและอ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ (2556) ท่ีพบว่านักศึกษามีวิธีการจัดการสารสนเทศท่ี
คดัเลือกจากการสืบคน้จากอินเทอรเ์น็ต เว็บไซต ์โดยมีการบนัทึกขอ้มูลเก็บไว ้ เน่ืองจากเห็นว่า
สามารถเรียกดขูอ้มลูทัง้หมดในภายหลงัได ้และสะดวกในการน าไปใช ้
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5. ประเมินผลลพัธ ์เม่ือน าสารสนเทศไปใชใ้นการเดินทางแลว้ นกัท่องเท่ียวไทยเจเน
เรชนัวายจะมีการประเมินแบบไม่เป็นทางการว่า สารสนเทศท่ีรวบรวมและน าไปใชน้ัน้ครบถว้น
และตรงกับความตอ้งการค่อนข้างมาก ขอ้มูลทุกอย่างท่ีไดค้น้หามานัน้โดยรวมค่อนขา้งตรงมาก 
และมีความพอใจ เพราะสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ส าหรบัการแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมนัน้ อาจมี
การคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือเดินทางท่องเท่ียวแลว้ประสบปัญหาขอ้มูลท่ีหามาไดไ้ม่ครอบคลุม 
หรือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหนา้ จึงท าใหต้อ้งเกิดการแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมในขณะนัน้ และ
หากมีการทอ่งเท่ียวในครัง้หนา้ นกัทอ่งเท่ียวฯก็ประเมินและใหค้วามส าคญัไดว้า่สารสนเทศท่ีไดร้บั
มานั้นเพียงพอหรือไม่ หรือยังขาดส่วนใดอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลวราขค ์ฤทธิเดช 
(2557) ท่ีพบวา่นกัวิจยัไดส้ารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการอย่างเพียงพอ ครบตรงตามโครงเรื่องท่ี
ก าหนด และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลครัง้สุดทา้ยซึ่งท าใหส้ามารถประเมินไดว้่า
สารสนเทศท่ีตนคน้หามาไดน้ัน้เพียงพอหรือไม่ หรือยงัขาดส่วนใดอยู่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของที
แวนต์ (Thivant, 2005) ท่ีพบว่าการแสวงหาสารสนเทศจะเสร็จสิ ้นลงหรือไม่  ต้องดูจาก
สถานการณว์่าขณะนัน้มีขอ้มลูพรอ้มส าหรบัน าไปใช ้หรือตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมโดยกลบัไปตรวจ
ตราแหล่ง และส ารวจเลือกดูอีกครัง้ และยังสอดคลอ้งกับวิจัยของอัล-สุครี (AI-Suqri, 2007) ท่ี
พบว่าหากไดร้บัสารสนเทศไม่ตรงกับประเด็นท่ีตอ้งการ หรือหากมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก
ปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศเกิดขึน้ นกัวิจยัก็จะท าการแสวงหาสารสนเทศใหม่ โดยใชว้ิธีการ
ตา่ง ๆ ใหส้ามารถหาสารสนเทศมาตรงตามตอ้งการ 

อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเทีย่วไทยเจเนเรชันวาย 
จากผลการวิจยัท่ีพบว่ามีอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 2 ดา้นหลกั คือ 1) ดา้น

ลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีเจออุปสรรคในการหาขอ้มูลทางดา้นภาษาต่างประเทศท่ีไม่สามารถอ่าน
และเขา้ใจได ้แหล่งขอ้มลูบางแหล่งไม่มีภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาสากลภาษามีความหลากหลาย
ตามภาษาประจ าชาติของประเทศต่าง ๆ มีการใชแ้อปพลิเคชันช่วยแปลภาษาทันทีเม่ือประสบ
ปัญหาทางดา้นภาษา เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวฯบางส่วนจะไม่ใชค้  าคน้ท่ีเป็นภาษาองักฤษ ในการ
สืบคน้เพราะไม่ถนดัใชภ้าษาทัง้ตอนแสวงหาสารสนเทศก่อนการเดนิทางและเมื่อเดินทางท่องเท่ียว
แลว้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายลม วฒุิสมบรูณ ์(2546) ท่ีพบว่าอปุสรรคทางดา้นภาษาองักฤษ 
ซึ่งเป็นภาษาท่ีไม่ถนดัในการใชแ้ละการแปลเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบตอ่การแสวงหาสารสนเทศ 
และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุกานดา เจริญวนัชยักุล (2554) นวลจันทร ์บุญหนู (2555) กุลว
รางขค ์ฤทธิเดช (2557) ท่ีพบว่าบุคคลมกัมีอุปสรรคทางดา้นภาษาซึ่งเป็นปัญหาลกัษณะเฉพาะ
ของบคุคล บางคนจะไมใ่ชค้  าคน้ท่ีเป็นภาษาองักฤษในการสืบคน้ เพราะไมถ่นดัในการใชภ้าษา ท า
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ใหเ้กิดอุปสรรคในการคน้หาขอ้มูล 2) ดา้นแหล่งสารสนเทศ ท่ีพบว่า ไม่มีความทันสมัยหรือทัน
เหตุการณ์ในช่วงเวลาท่ีจะไปเท่ียว จึงท าใหเ้กิดไดร้บัขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง 
เน่ืองจากนักท่องเท่ียวฯส่วนใหญ่กล่าวว่าข้อมูลท่ีหามาไดน้ั้นเม่ือน าไปใช้จริงแล้ว ส่วนใหญ่ท่ี
พบวา่ไม่คอ่ยทนัสมยัหรือทนัเหตกุารณม์ากท่ีสดุจะเป็นในเรื่องของเวลาเปิด-ปิดสถานท่ี การขนส่ง 
ราคาค่าโดยสาร และรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งนกัท่องเท่ียวฯกล่าวว่าควรจะอปัเดตขอ้มูลของ
ตนเองอีกครัง้ล่วงหนา้ 1 วนัก่อนเดินทางอีกดว้ย เพ่ือป้องกันขอ้มูลคลาดเคล่ือน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของประภัสศรี โคทส ์(2553) ท่ีพบว่าบางเว็บไซตใ์หข้อ้มูลไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมท่ีจะ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ท าให้ต้องแสวงหาสารสนเทศท่ีต้องการจากแหล่งสารสนเทศ
มากกว่าหนึ่งแหล่ง ขอ้มลูขาดความถกูตอ้งและเว็บไซต์บางเว็บไม่ไดป้รบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอยู่
ตลอดเวลา ท าใหน้กัทอ่งเท่ียวไดร้บัสารสนเทศท่ีไมถ่กูตอ้งจากแหลง่นัน้ไปดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช ้
จากผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว

โดยใชอิ้นเทอรเ์น็ต และส่ือสงัคมออนไลนเ์ป็นหลกั มีอุปสรรคทางดา้นภาษาเม่ือพบสารสนเทศท่ี
เป็นภาษาต่างประเทศ และสารสนเทศท่ีไดไ้ม่เพียงพอความตอ้งการ ดงันัน้หน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารขอ้มลูนกัท่องเท่ียว เชน่ หอ้งสมดุการทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีใหบ้ริการสารสนเทศท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ควรส่งเสริมใหมี้การผลิตส่ือสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเท่ียวในรูปแบบออนไลนท่ี์มีความถูกตอ้ง ทันสมัยเพ่ือการประชาสมัพันธใ์หม้ากขึน้
เพ่ือใหส้อดรบักบัพฤติกรรมของคนรุน่ใหม่ นอกจากนีอ้าจพฒันารูปแบบบริการสารสนเทศใหม่  ๆ 
ใหต้รงกบัความตอ้งการและอยูใ่นความสนใจของนกัทอ่งเท่ียวเฉพาะกลุม่โดยน าเสนอขอ้มลูท่ีเป็น
ประโยชนต์่อการเดินทางอย่างครอบคลมุและเพียงพอ เช่น บริการขอ้มูลผ่านเว็บไซตท่ี์มีการแปล
ขอ้มลูเฉพาะจากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทยในบางหวัขอ้เฉพาะตามความเหมาะสมเพิ่มเติม 
บริการข้อมูลเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะเรื่องเดียวกันโดยเน้นผ่านช่องทาง
ออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มจุดเช่ือมโยงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานไปยัง
แหล่งขอ้มูลออนไลนห์ลากหลายประเภทเพ่ือขยายช่องทางขอ้มูลและอ านวยความสะดวกใหก้ับ
นกัทอ่งเท่ียวในการคน้หาขอ้มลูและไดข้อ้มลูเพียงพอตอ่การน าไปใชง้านตามวตัถปุระสงค ์
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ควรศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของกลุ่มนกัท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น เจเนเร

ชนัซี (Generation Z) ท่ีเป็นเดก็ ๆ รุน่ใหมใ่นปัจจบุนั ท่ีมีความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยีตา่ง 
ๆ และเรียนรูไ้ดเ้ร็ว หรือกลุ่มท่ี Google และ Nielsen บญัญัติเพิ่มขึน้มาใหม่ คือ กลุม่คนเจเนเรชนั
ซี (Generation C) คือ คนกลุ่ม เบบีบู้มเมอร ์และ เจเนเรชันเอ็กซ ์ท่ีมีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม
ของตวัเอง หนัมาสนใจเทคโนโลยีมากขึน้ไปจนถึงขัน้การเสพติดการเช่ือมต่อ มีการอัปเดตขอ้มูล
สนใจขา่วสารท่ีไดร้บัรูม้าในโลกออนไลน ์และพรอ้มท่ีจะแชรต์อ่ทกุเม่ือ 
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                                    แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักท่องเทีย่วไทยเจเนเรชันวาย 

 
ค าชีแ้จง : แบบสัมภาษณชุ์ดนีจั้ดแบ่งข้อค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์

1.1 ผูใ้หส้มัภาษณ ์...................................................................................................... 
1.2 อาย.ุ...................ปี    
1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ  .......................................................................................... 
1.4 อาชีพ .................................................................................................................. 
1.5 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ............................................................................................. 
1.6 จงัหวดัท่ีอาศยัอยู่ในปัจจบุนั .................................................................................. 
1.7 สถานภาพ ........................................................................................................... 

สว่นท่ี 2 แนวค าถามสมัภาษณแ์บบปลายเปิดเก่ียวกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ และ
อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทยเจเนเรชนัวาย 

แนวค าถามขอ้มูลภูมิหลังเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวของผูใ้หข้อ้มูลหลัก  ไดแ้ก่ เท่ียวครัง้
ลา่สดุเมื่อไหร่ รูปแบบแนวการท่องเท่ียวท่ีชอบ ส่วนใหญ่ไปเท่ียวเองหรือไปกบัทวัร ์ชอบเท่ียวกบัใครมาก
ท่ีสดุ ชอบเท่ียวตา่งประเทศหรือในประเทศ วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว ต่อไปเป็นแนวค าถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของนกัท่องเท่ียวไทย
เจเนเรชนัวาย 

กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ ค าถาม 
ข้ันที ่1 ก าหนดสารสนเทศทีต้่องการ 

1.1 การก าหนดขอบเขตของสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
ไดแ้ก่ เนือ้หาสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศ ประเภท
และแหล่งสารสนเทศท่ีใชใ้นการวางแผนการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียว 

 

ข้ันที ่1 ก าหนดสารสนเทศทีต้่องการ  
1. ก่อนการเดนิทางทอ่งเท่ียว ท่านท าอย่างไร มีการ
เตรียมตวัคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการเพ่ือวางแผนการ
เดนิทางล่วงหนา้หรือไม่อย่างไร  
2. และในการเดนิทางทอ่งเท่ียวแต่ละครัง้ทา่น
ก าหนดความตอ้งการขอ้มลูดา้นใดบา้ง อย่างไร 

ข้ันที ่2 ค้นหาและเข้าถงึสารสนเทศ 
2.1 วธีิการคน้หาสารสนเทศ คน้หาสารสนเทศอย่าง
กวา้ง ๆ เลือกแหล่งและเขา้ถงึสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
2.2 กลยทุธใ์นการคน้หาสารสนเทศ 

ข้ันที ่2 ค้นหาและเข้าถงึสารสนเทศ 
3. ทา่นมีวธีิการคน้หาและเขา้ถงึขอ้มลูที่ตอ้งการ
อย่างไร  
    3.1 เริ่มตน้ส ารวจและคน้หาขอ้มลูทอ่งเท่ียวที่
ตอ้งการจากแหล่งใด 
    3.2 เครื่องมือช่วยคน้ คืออะไร และใชช้่องทาง
ใดบา้งในการเขา้ถงึขอ้มลูที่ตอ้งการ  
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4. มีการใชว้ธีิการหรือเทคนิค (กลยุทธ)์ ในคน้หา
ขอ้มลูหรือไม่ ถา้มีใชว้ธีิการหรือเทคนิคอะไรบา้ง  

ข้ันที ่3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ 
3.1 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศท่ีคน้หามาได้
ก่อนตดัสินใจน ามาใช ้ไดแ้ก่ การพิจารณาถงึ
แหล่งท่ีมา ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง ความ
ทนัสมยั และความสมบรูณข์องเนือ้หาสารสนเทศ 

 

ข้ันที ่3 ตรวจสอบและประเมินสารสนเทศ 
5. มีการตรวจสอบและประเมินขอ้มลูที่คน้หาไดม้า
ก่อนน าไปใชห้รือไม่ และมีวธีิการประเมินขอ้มลู
อย่างไร 

ข้ันที ่4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช้ 
4.1 รวบรวมสารสนเทศท่ีแสวงหามาไดท้ัง้หมดที่ตรง
กบัความตอ้งการ 
4.2 มีการจดัการสารสนเทศท่ีไดม้าจากแหล่งตา่ง ๆ 
เพ่ือใหเ้หน็ภาพรวมของขอ้มลูที่ไดม้า 
4.3 สามารถตดัสินใจน าสารสนเทศบางส่วน หรือ
ทัง้หมดไปใช ้ 

ข้ันที ่4 รวบรวมและน าสารสนเทศไปใช้ 
6. มีวธีิการรวบรวมและจดัการขอ้มลูที่คน้หามาได้
อย่างไรก่อนการน าไปใช ้ 
 

ข้ันที ่5 ประเมินผลลัพธ ์
5.1 นกัทอ่งเท่ียวน าสารสนเทศท่ีเลือกไปใช ้สารสนเทศ
ท่ีเลือกตรงกบัความตอ้งการและสามารถน าไปใชไ้ด้
จรงิหรือไม่ และนกัทอ่งเท่ียวมีการประเมินผลเพ่ือ
ทบทวนกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของตนเอง
หรือไม่ 

      

ข้ันที ่5 ประเมินผลลัพธ ์
7. เม่ือน าขอ้มลูไปใชใ้นการเดินทางแลว้ ขอ้มลูที่ทา่น
ไดร้วบรวมและน าไปใชน้ัน้ตรงกบัความตอ้งการ
หรือไม่ อย่างไร 
8. ขอ้มลูที่ทา่นน าไปใชน้ัน้ตรงกบัความเป็นจรงิ
ภายใตส้ถานท่ี หรือสถานการณน์ัน้ ๆ ท่ีทา่นไดพ้บ
เจอหรือไม่ 
9. หากมีการทอ่งเท่ียวในครัง้ตอ่ไป คดิว่าในขัน้ตอน
ของการแสวงหาขอ้มลูจดุใดท่ีตอ้งการปรบัปรุง หรือ
ใหค้วามใส่ใจมากขึน้เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูตรงกบัความ
ตอ้งการมากขึน้และสามารถน าไปใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพกว่าเดมิ  

อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ค าถาม 
นกัทอ่งเท่ียวพบเจอปัญหาหรืออปุสรรคทางดา้นใดบา้งใน
การแสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่  

1. ดา้นลกัษณะเฉพาะบคุคล  
2. ดา้นสงัคมหรือระหวา่งบุคคล  
3. ดา้นสถาบนัและแหล่งสารสนเทศ  
4. ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ ์
5. ดา้นเศรษฐกิจ  

10. ทา่นประสบปัญหาหรืออปุสรรคในการแสวงหา
ขอ้มลูเพ่ือการเดนิทางทอ่งเท่ียวในดา้นใดหรือไม่ 
อย่างไร 
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