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การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคกับการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย  โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเท่ียว Unseen Tour Thailand และศึกษาถึงความสัมพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลนข์องผูบ้ริโภค และรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวของ Fan Page กับการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเท่ียว Unseen Tour Thailand 
ของผู้บริโภค  โดยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกดติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเท่ียว 
Unseen Tour Thailand จ านวน 400 คน ท าการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม และท าการวิเคราะหข์อ้มลู
ดว้ยสถิติค่ารอ้ยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และใชก้ารวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว  และสถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  2 ตัวแปร (Pearson’s 
Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกต่างกัน และพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพครอบครวั และอาชีพ
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเท่ียว 
Unseen Tour Thailand แตกต่างกนั นอกจากนัน้ยงัพบว่า พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้รโิภค ทัง้
ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการเปิดรบัขอ้มูล ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ และพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลนโ์ดยภาพรวมไม่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย  โดยติดตามขอ้มูลจาก 
Fan Page แนะน าการท่องเท่ียว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะ
ท่ีรูปแบบการน าเสนอข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวของ Fan Page แนะน าการท่องเท่ียว  Unseen Tour 
Thailand โดยการน าเสนอข้อมูลการท่องเท่ียวโดยใช้ข้อความท่ีน่าสนใจ  (Content) และโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย  โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเท่ียว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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This study aims to compare the differences in consumer demographic factors 

regarding travel decisions in Thailand, based on the information from the Unseen Tour 
Thailand Fan Page, and study the relationship between the behavior and the presentation 
style used for tourist information, which affected their decisions to travel in Thailand by the 
Unseen Tour Thailand fan page. The study was conducted with a sample of four hundred 
participants. The data was collected using a questionnaire and analyzed the data with 
percentage, statistics, frequency, average, standard deviation, a t-test, ANOVA and Pearson's 
Correlation Coefficient. The results showed that consumers differed in terms of age and 
monthly income. There were different online media behaviors, particularly older consumers 
with a family status. The factors of profession influenced travel decisions and were based on 
information from the fan page on travel from Unseen Tour Thailand. It was also found that the 
behavior of the online media usage of consumers. In terms of data pursuit, exposure, 
experience, and online media behavior as a whole, there was no relationship with travel 
decisions in Thailand and statistically significant among consumers, according to the Unseen 
Tour Thailand fan page. The presentation style introduced an attractive format for the Unseen 
Tour Thailand fan page by presenting tourist information using interesting text (content) and in 
overall terms. The Unseen Tour Thailand fan page also had a statistically significant level at 
0.01 

 
Keyword : Social network usage and behavior, Presentation style, Tourist information, Unseen 
Tour Thailand, Fan Page 
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คน้ควา้ต่อไป โดยคณุประโยชนจ์ากผลการศึกษาครัง้นี  ้ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนแด่บพุการี
ผูใ้หก้  าเนิดผูมี้พระคณุ และคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรูท้กุท่าน และหากมีขอ้ผิดพลาด
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง  

รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันถูกพัฒนาขึน้มาก โดยปัจจุบันนีส้ามารถกล่าวไดว้่าโลก
กลายเป็นสงัคมแห่งโลกาภิวตัน ์นั่นคือ การที่มนุษยส์ามารถติดต่อกนัไดจ้ากทั่วโลกอย่างรวดเรว็
และสะดวกสบายผ่านเทคโนโลยี รวมถึงอปุกรณก์ารสื่อสาร และระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตต่างๆ 
ซึ่งเป็นที่รูจ้ักกันอย่างแพร่หลาย นั่นคือสื่อออนไลน์ (Social Media) โดยจากความทันสมัย และ
ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารของสื่อออนไลนน์ีเ้อง ท าใหปั้จจบุนัผูใ้ชง้านไดมี้การน าสื่อ
ออนไลนม์าใชใ้นกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ เช่น การศกึษา ความบนัเทิง และทางดา้น
ธุรกิจต่างๆ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E - Commerce) ซึ่งเป็นการใช้
อินเทอรเ์น็ตเป็นสื่อกลางการคา้ระหว่างผูค้า้กับกลุ่มลกูคา้พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งก าลงัเป็นที่
นิยมอย่างกวา้งขวาง จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของมูลค่า e-commerce โดยแบ่งเป็น
ประเภทอตุสาหกรรมทัง้ 8 ประเภท พบว่า ประเภทอตุสาหกรรมที่มีมลูค่าของอีคอมเมิรซ์สงูที่สดุ  
ไดแ้ก่อตุสาหกรรมคา้ปลีกและการคา้สง่ รองลงมา คือ การใหบ้รกิารที่พกั การผลิต ขอ้มลูข่าวสาร 
และการสื่อสาร การขนส่ง ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ บริการอื่น ๆ และอันดับที่ 8 คือ 
การประกนัภยั (ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์ 2560) นอกจากนัน้จากการศกึษา ยงั
พบว่า สินคา้และบริการที่ประชาชนคนไทยนิยมซือ้จากสื่อออนไลนม์ากที่สดุ คือ สินคา้ประเภท
แฟชั่นรวมถึงเครื่องแต่งกาย รองลงมา คือ สินค้าประเภทสุขภาพและสินค้าบ ารุงความงาม 
อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์เครื่องใชแ้ละอปุกรณภ์ายในบา้น การสั่งอาหารออนไลน ์การเดินทางและ
การท่องเที่ยว เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 สินคา้และบรกิารท่ีคนไทยนิยมซือ้ออนไลน ์

 ที่มา: ETDA. (2560). สินคา้และบรกิารที่คนไทยนิยมซือ้ออนไลน ์

จากภาพประกอบ 1 พบว่า บริการเก่ียวกับการเดินทางและท่องเที่ยว ถือเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่เป็นบริการที่ผูบ้ริโภคใชส้ื่อออนไลนใ์นการเปิดรบัขอ้มูล เขา้ถึงและสั่งซือ้ เช่น การเลือกที่
ท่องเที่ยว การเลือกที่พกั การจองหอ้งพกั มากถึง 17.90% ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
พบว่า สื่อ Social Media จดัเป็นสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของคนที่ก าลงัเดินทาง หรือมี
แผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สดุ คือ สื่อ Facebook ซึง่ผลการส ารวจของ four-pillars.co.uk 
(2560) พบวา่ ผูบ้รโิภคมากกวา่รอ้ยละ 52 ของนกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวตดัสินใจเลือกใช้
สื่อ Facebook เป็นขอ้มลูในการหาขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวจะไดร้บัอิทธิพลจากรูปภาพที่แสดงบนสื่อ 
Facebook ในการตดัสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สดุ นอกจากนีย้งัรวมถึงการตอบค าถาม 
และให้ค าแนะน ากับผู้ที่สอบถามเข้ามา มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ Fan page มีความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา และผูท้ี่กดติดตาม Fan page สามารถเขา้มามีส่วนร่วมไดด้ว้ย โดยจาก
การศึกษาข้อมูล Fan page ที่น  าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการแนะน าการท่องเที่ยวยอดนิยมของ
ประเทศไทย พบว่า ปัจจุบัน Fan page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เป็น Fan 
page ที่ ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีผู้ติดตาม Fan page สูงถึง 
3,837,402 คน (ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ณ วนัที่ 28 
กรกฎาคม 2562) 

โดยจากการศึกษาการน าเสนอข้อมูลของ Fan page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand พบว่า ในการน าเสนอเนือ้หาและขอ้มูลข่าวสารบนสื่อ Facebook จะมีรูปแบบ
หลกั 4 ลกัษณะ คือ การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) การน าเสนอรูปภาพของ

44%

33.70%
26.50%

19.50%

18.70%

17.90%

สินค้าและบริการทีค่นไทยนิยมซือ้ออนไลน์
แฟชั่นและเครื่องแตง่กาย 

สินคา้ดา้นสขุภาพและความงาม 

อปุกรณไ์อที 

เครื่องใชภ้ายในบา้น 

บรกิารสั่งอาหารออนไลน ์

บรกิารเก่ียวกบัการเดินทางและ
ท่องเท่ียว



  3 

แหลง่ท่องเที่ยว การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ และการน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวโดย
ใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) ซึ่งมีการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ 4 รูปแบบใน
ปริมาณความถ่ีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจากการศึกษารูปแบบการน าเสนอขอ้มลูของ Fan page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand นี ้ท  าใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นว่า ปัจจุบนัไม่เพียงแต่สินคา้
เท่านัน้ที่สามารถจ าหน่ายบนสื่อออนไลนไ์ด ้แต่การบรกิารดา้นต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวก็สามารถ
เผยแพรข่่าวสาร เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจไปท่องเที่ยวไดท้างสื่อออนไลนด์ว้ยเช่นกนั ซึง่หาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงหน่วยงานภาครฐั เช่น ส านกังานการท่องเที่ยวและ
กีฬาประจ าจงัหวดัแตล่ะจงัหวดัมีความรู ้ความเขา้ใจ และมีรูปแบบในการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวของตนเองอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถใช้สื่อ
ออนไลนเ์ผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูการท่องเที่ยวประจ าจงัหวดั หรอืธุรกิจของตนเองได ้ซึง่ส่งผล
ดีในดา้นของการประหยดังบประมาณในการโฆษณาประชาสมัพนัธม์ากขึน้ และสามารถเผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารไดร้วดเรว็ เขา้ถึงผูบ้รโิภคไดใ้นวงกวา้งมากขึน้ และมีความถ่ีในการเผยแพรข่่าวสาร
ไดม้ากขึน้ ซึง่จะเป็นผลดีต่อการสง่เสรมิการท่องเที่ยวในประเทศไดม้ากขึน้ตอ่ไป  

จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวท าใหผู้ว้ิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาว่า การ
น าเสนอข้อมูลของ Fan page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ในแต่ละรูปแบบ
สามารถท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน า
การท่องเที่ ยว Unseen Tour Thailand ต่างกันหรือไม่  มากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นจาก
การศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งยงัพบว่า นอกจากรูปแบบการน าเสนอเนือ้หา ยงัมีปัจจยัอื่น ๆ ที่ท  า
ใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจท่องเที่ยวหลงัไดร้บัขอ้มลูจากสื่อออนไลนแ์ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ใน
การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัย จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึง “พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์และ
รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค” ซึ่งผลที่ไดจ้าก
การศกึษาจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมไปถึงหน่วยงาน
ภาครฐั เช่น ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาประจ าจงัหวดัแต่ละจงัหวดั น าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดแผน และกลยุทธก์ารเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแนะน าการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลนท์ี่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึง และกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวหลงัจากไดร้บั
ขอ้มลูข่าวสารจากสื่อออนไลนไ์ดม้ากขึน้ตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย  
การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค มีความมุ่งหมายของงานวิจยั ดงันี ้

1.  เพื่อศกึษาถึงพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้รโิภค 
2.  เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan 

Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค  
3.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคกับ

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
4.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคกับ

การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand 

5.  เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค กบั
การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

6.  เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวของ 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไดแ้ก่ 1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว (Live สด) 2.  การน าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว 3.  การแนะน าแหล่งท่องเที่ยว
โดยคลิปวิดีโอ 4.  การน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) กับการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์และรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูสถานที่
ท่องเที่ยวที่ มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการติดตามแฟนเพจ Unseen Tour 
Thailand มีขอบเขตการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 
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ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้กดติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 

Unseen Tour Thailand ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนทัง้สิน้ จ านวน 3,837,402 
คน (ขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 
2562) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยใช้

สูตรการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณในการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane 
(Yamane,1970) ซึง่ไดจ้  านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
เนื่ องจากผู้ติดตาม  Fan Page แนะน าการท่องเที่ ยว Unseen Tour Thailand 

กระจายตัวอาศัยอยู่ทั่ วประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากผู้กดติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ทั้งเพศชายและเพศหญิง  โดยท าการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม
ออนไลนจ์ากผูต้ิดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ที่มีความเต็มใจ
ในการใหข้อ้มลู จนครบจ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

 
ตัวแปรทีศ่กึษา 

การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์และรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสถานที่
ท่องเที่ยวที่ มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการติดตามแฟนเพจ Unseen Tour 
Thailand ในครัง้นี ้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้  าความรูท้ี่ได้
จากการศกึษามาท าการก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
1.1  ลกัษณะดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครวั รายไดต้่อ

เดือน อาชีพและระดบัการศกึษา 
1.2  พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ประกอบดว้ย 1. การแสวงหาขอ้มลู 2. การ

เปิ ดรับข้อมูล  ( Information Receptivity) และ 3. การเปิ ดรับประสบการณ์  (Experience 
Receptivity) 

1.3  รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไดแ้ก่ การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) การ
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น าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ และการน าเสนอ
ขอ้มลูการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยในการศกึษา
ครัง้นี ้คือ ความรูส้กึหลงัการตดัสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้รโิภคในการเปิดรบัข่าวสารผ่าน
สื่อออนไลนเ์พื่อจดุประสงคต์่าง ๆ ที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งในการศกึษาครัง้นี  ้คือ พฤติกรรมการใช ้
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ซึ่งแบ่งพฤติกรรมการใชอ้อกเป็น 3 ดา้น 
คือ 

1. การแสวงหาขอ้มลู (Information Seeking) คือ การที่บคุคลมีพฤติกรรมในการสืบ
คน้หาขอ้มลูที่ตนเองมีความสนใจเก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ การที่บุคคลเปิดรับข่าวสาร
รวมถึงขอ้มูลที่ตนเองตอ้งการอยากรู้ หรือตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ซึ่งหากขอ้มูลที่เปิดรบัมี
ความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูที่ตนสนใจก็จะมีความเอาใจใส่ ตัง้ใจดหูรอือ่านเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรบัประสบการณ ์(Experience Receptivity) คือ การที่ผูค้นมีพฤติกรรมใน
การเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงคต์่างๆ เช่น ตอ้งการผ่อนคลายความเครียด ตอ้งการ
ความรู ้ตอ้งการขอ้เสนอแนะหรอืขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ เป็นตน้ 

รูปแบบการน าเสนอข้อมูล หมายถึง ลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ส่งสารใช้ในการ
น าเสนอขอ้มลูข่าวสารสูผู่ร้บัสาร ซึ่งในการศกึษาครัง้นีห้มายถึง การน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการ
น าเสนอ 4 รูปแบบ คือ   

1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) คือ การถ่ายทอดสดผ่านทาง  
เฟซบุ๊ก (Facebook Live) ที่เป็นการน าเสนอรูปแบบวีดีโอ ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถถ่ายทอดสด รวมไป
ถึงมีการพูดคุยระหว่างผูถ้่ายทอดสดกับการแสดงขอ้ความของผูเ้ขา้ชม ณ เวลานัน้ โดยปัจจุบนั
ก าลงัเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใชด้ารานักแสดง บุคคลที่มีช่ือเสียง นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มี     
เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ เช่นกันที่ต่างพากันใช้โปรแกรมการถ่ายทอดสดผ่านทาง        
เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อน าเสนอสินคา้ หรือสนทนาพดูคยุกบัลกูคา้ 
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2.  การน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว คือ เนือ้หาในสื่อที่ใชก้ารน าเสนอรูปภาพ
เป็นส าคญัหรือเป็นใจความหลกั โดยอาจเป็นการโพสตเ์พียงภาพเดียวพรอ้มค าบรรยายโดยรวม 
หรือโพสตห์ลาย ๆ ภาพเหมือนเป็นการเล่าเรื่องแบบพาไปเที่ยวโดยมีค าบรรยาย เป็นสว่นเติมเต็ม
ใหเ้นือ้หาดงักลา่วสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

3.  การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ คือ การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของ
คลิปภาพเคลื่อนไหวที่ถูกน าขึน้แสดงผ่านระบบของ Facebook เพื่อถ่ายทอดใหเ้ห็นรายละเอียด
หรอืเรื่องราวของสถานที่ สิ่งของวตัถ ุบคุคล หรือสถานการณต์่าง ๆ 

4.  การน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) คือ การ
น าเสนอขอ้มลูที่มีเนือ้หาที่มีความน่าสนใจ มีความโดดเด่นและเอกลกัษณท์ี่แตกต่างไปจากผูอ้ื่น 
น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็นสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ท าให้
กลุม่เปา้หมายเกิดความสนใจ และยงัสรา้งแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ทัง้ยงัเป็นการเพิ่มทศันคติต่อ
การท่องเที่ยวใหก้บัผูบ้รโิภค 

การตดัสินใจ หมายถึง การที่ผูบ้ริโภคตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวหลงัจากไดร้บัขอ้มลู
ข่าวสารผ่าน Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยในการศึกษาครัง้นี ้คือ 
ความรูส้ึกหลงัการตดัสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) คือ ความรูส้ึก
ภายหลงัจากการที่ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใชส้ินคา้หรือบริการที่เลือกใชบ้ริการแลว้ ซึ่งความรูส้ึกหลงั
การใชบ้รกิารสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ รูส้กึพอใจ และไม่พอใจสินคา้หรือบรกิารนัน้ ๆ ซึ่ง
หากผูบ้รโิภครูส้กึพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมการใชบ้รกิารซ า้ตามมา แต่หากเกิดความรูส้กึไม่พอใจก็
จะตอ้งท าการแสวงหาขอ้มลูสินคา้หรือบรกิารนัน้ ๆ ใหม่ เพื่อน ามาพิจารณาหาสินคา้หรือบรกิารที่
สามารถแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดจ้รงิ ๆ 

Fan page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เป็น Fan page หมายถึง Fan 
page แนะน าการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ไดร้บัความนิยมสงูสดุของประเทศ โดยปัจจบุนั
มียอดผูต้ิดตามสงูถึง 3,837,402 คน (ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2562) 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง สามารถ

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) ไดด้งันี ้ 
 ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพครอบครวั 

4.  รายไดต้่อเดือน 

5.  อาชีพ 

6.  ระดบัการศกึษา 

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่วของ Fan Page 
แนะน าการทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 

1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว (Live สด) 

2.  การน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว 

3.  การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 

4.  การน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ 

(Content) 

(อรรถชยั วรจรสัรงัสี & พนม คลี่ฉายา, 2556)  

การตัดสินใจทอ่งเทีย่วประเทศไทย 
โดยตดิตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ

ทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 

1.  ความรูส้กึหลงัการตดัสินใจ (Post - Purchase 

Feeling or Outcomes of Choice) 

พฤตกิรรมการใชส้ื่อออนไลน ์

1.  ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 

2.  ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู 

3.  ดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์

(Becker, 1972) 
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สมมตฐิานการวิจยั 
1.  ผูบ้ริโภคที่มีปัจจัยดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน์

แตกตา่งกนั 
2.  ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ

ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค
แตกตา่งกนั 

3.  พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของ
ผูบ้รโิภค 

4.  รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ได้แก่ 1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) 2.  การ
น าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว 3.  การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 4.  การน าเสนอ
ขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

 

 

 



 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และรูปแบบการน าเสนอข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยวที่ มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการติดตามแฟนเพจ Unseen Tour 
Thailand ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศกึษา ดงันี ้

1.  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
2.  พฤติกรรมการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารผ่านสื่อออนไลนข์องผูใ้ชบ้รกิาร 
3.  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัสื่อออนไลน ์ 
4.  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั Facebook Fanpage 
5.  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูในสื่อออนไลน ์
6.  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเที่ยว 
7.  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
8.  ขอ้มลูเก่ียวกบั Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand  
9.  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
ปัจจัยดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นการศึกษาเก่ียวกับเรื่องของอตัราการเกิด  การเสียชีวิต

การยา้ยถิ่นที่อยู่อาศยั รวมถึงการกระจายตวัของประชากรในพืน้ที่นัน้ๆ ดว้ย ซึ่งในการศกึษาเรื่อง
ของประชากรศาสตรจ์ะตอ้งท าการศึกษาเก่ียวกับองคป์ระกอบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งดังนี ้(Kotler P, 
2000) 

1.  ด้านเพศ พบว่า เพศชาย และเพศหญิง โดยปกติแล้วจะมีพฤติกรรมความรู้
ทศันคติที่แตกต่างกันออกไป โดยเพศหญิงจะมีความอ่อนไหวและมีการตัดสินใจโดยใชอ้ารมณ์
มากกวา่เพศชายเป็นตน้ 

2.  ดา้นอายุของประชากร เป็นปัจจัยที่ถือว่าเป็นพืน้ฐานที่สดุของคุณลกัษณะหรือ
ลกัษณะทางประชากรของบคุคล  ซึง่อายจุะช่วยใหส้ามารถประเมินลกัษณะประชากรดา้นอื่นๆ ได้
เช่น อตัราการเกิด การเสียชีวิต เป็นตน้ นอกจากนัน้คนที่อายุแตกต่างกัน จะมีทศันคติความเช่ือ
และพฤติกรรมการตัดสินใจแตกต่างกัน เนื่องจากคนที่อายุแตกต่างกันจะมีโอกาสในการไดร้บั



  10 

ประสบการณแ์ละข่าวสารที่ต่างกนั จ านวนไม่เท่ากนั ดงันัน้จึงพบว่า คนที่มีอายมุากกว่าจะมีการ
ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ หรือมีการตดัสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นานกว่าคนที่มีอายุนอ้ย
กวา่ 

3.  ดา้นสถานภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่สามารถท าใหท้ราบสดัส่วนของประชากรได้
อีกทั้งสถานภาพยังเป็นตัวก าหนดความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะสังคม  เศรษฐกิจและ
ภาระหนา้ที่การงาน รวมถึงความรบัผิดชอบต่างๆ ของแตล่ะคนที่แตกตา่งกนัออกไป 

4.  ดา้นการศึกษา ระดบัการศึกษาเป็นดชันีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศ 

5.  ดา้นอาชีพ หมายถึง ในสว่นของอาชีพจะเป็นตวัแปรที่สามารถประมาณการไดถ้ึง
ศักยภาพในการซือ้ของผูค้น และผูบ้ริโภค ซึ่งอาชีพถือเป็นองคป์ระกอบส าคัญที่นักการตลาด
รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาข้อมูลส่วนนี ้  เพื่อวางแผนทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมกบัคนอาชีพตา่งๆ  

6.  ดา้นรายได ้เป็นคณุลกัษณะที่แสดงถึงสถานะทางสงัคมของประชากร ซึง่รายไดท้ี่
มากกว่าย่อมท าใหมี้ศักยภาพในการซือ้ที่มากกว่า ดังนั้นผูป้ระกอบการหรือนักการตลาดควร
พิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายของตนเองมีรายไดอ้ยู่ในระดับใด เพื่อออกแบบสินคา้หรือบริการให้
เหมาะสมและเพียงพอกบัก าลงัในการซือ้ของคนกลุม่นัน้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครวั รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเ้ป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นสิ่งส  าคญัและสถิติที่วดัไดข้องประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเปา้หมาย รวมทัง้
ง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอื่น ตวัแปรทางดา้นประชากรที่ส  าคญัดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2550) 

1.  อาย ุ(Age) เนื่องจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างของส่วนตลาด ได้ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 

2.  เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศึกษา     
ตัวแปรนีอ้ย่างรอบครอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรดา้นเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บรโิภค การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตจุากการท่ีสตรที  างานมากขึน้ 

3.  ลักษณะครอบครวั (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะครอบครวัเป็น
เป้าหมายที่ส  าคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความส าคญัอย่าง
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ยิ่งขึน้ในส่วนที่เก่ียวกับหน่วยผูบ้ริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลใน
ครวัเรือนที่ใชส้ินคา้ใดสินคา้หนึ่ง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และ
โครงสรา้งดา้นสื่อที่เก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครวัเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาดให้
เหมาะสม 

4.  รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income : Education and Occupation) เป็นตัว
แปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความร ่ารวย 
แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายไดต้  ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วน
การตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัชีค้วามสามารถในการจ่ายสินคา้
หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกันการเลือกซือ้สินคา้ที่แทจ้ริงอาจถือเป็น
เกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิตรสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมร้ายไดเ้ป็นตัวแปรที่ใชบ้่อยมาก 
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกับตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รืออื่น  ๆ เพื่อให้
ก าหนดตลาดเปา้หมายไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

สรุปได้ว่า จากแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร ์ตามทัศนะของผู้วิจัย โครงสรา้ง
ทางดา้นประชากรศาสตรมี์องคป์ระกอบที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้การศึกษา 
อาชีพ เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา โครงสรา้งครอบครวั รูปแบบบา้นเรือนที่อยู่อาศยั รูปแบบชมุชนและ
คณุลกัษณะอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เป็นตน้ 

 
พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูลขา่วสารผ่านสื่อออนไลนข์องผู้ใช้บริการ 

ในการด ารงชีวิตของมนุษยน์ัน้ไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
มนษุยท์กุคนจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งเนื่องจากว่าการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยใหม้นษุย์
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามความตัง้ใจของตวัเองในกิจกรรมต่างๆรวมถึงกิจกรรมประจ าวนัได้ (อรศิรา, 
2555) โดยไดมี้ผูท้ี่ใหค้วามหมายเก่ียวกบัการเปิดรบัข่าวสารดงันี ้

 
ความหมายเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
การเปิดรบัข่าวสาร หมายถึง บคุคลที่เปิดรบัสื่อมวลชนซึง่มีความครอบคลมุสื่อมวลชนถงึ 

5 ประเภท คือ สื่อหนังสือพิมพ ์สื่อภาพยนตร ์สื่อวิทยุ สื่อนิตยสาร และสื่อโทรทัศน์ (Rogers & 
Svenning, 1969) โดยลักษณะทางสังคมของผูเ้ปิดรบัข่าวสาร จะประกอบไปดว้ยลักษณะทาง
สงัคม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ชาติพนัธุ ์ศาสนา และภูมิล  าเนาต่างกนั จะ
แสดงพฤติกรรมการสื่อสารแตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่อสารเหล่านีไ้ดแ้ก่การเปิดรบัสื่อ ความ
พอใจในสื่อ และอุปนิสยัการใชส้ื่อ (Defleur, 1980) นอกจากนี  ้Atkin ยังไดก้ล่าวว่า การเปิดรบั
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ข่าวสาร หมายถึง การที่บุคคลมีการเปิดรบัข่าวสารมาก ยิ่งจะส่งผลใหมี้หูตาที่กวา้งไกลมาก มี
ความรูม้าก มีความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม และเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
เกิดขึน้มากกวา่บคุคลอื่น ๆ ที่เปิดรบัข่าวสารนอ้ยกวา่ (Atkin, 1973) 

จากค าจ ากัดความในขา้งตน้ของ ค าว่า “การเปิดรบัข่าวสาร” สามารถสรุปไดว้่าการ
เปิดรบัข่าวสาร หมายถึง ความถ่ีในการเปิดรบัข่าวสารของประชาชนจากสื่อต่าง ๆ โดยความสนใจ
ของผูร้บัสื่อจะขึน้อยู่กับเรื่องที่ผูร้บัมีความสนใจ และเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อผูร้บั และการ
เปิดรบัสื่อ ก็จะมีความเก่ียวขอ้งกบัความถ่ีในการเปิดรบัระยะเวลา และเป็นสื่อที่อยู่ใกลต้วั และจะ
เห็นไดว้่าพฤติกรรมที่ผูร้บัสารใหค้วามสนใจกบัสารใดสารหนึ่งนัน้จะมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัผูร้บั
สารเองทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตวัผูร้บัสารเอง อยากรู ้หรือสนใจ หรือมีจดุประสงคอ์ย่างใดอย่าง
หนึ่ง ท าใหน้กัการตลาดตอ้งค านงึถึงก่อนที่จะท าการโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธ์ 
 

กระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
การเปิดรบัข่าวสารของบุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัสภาพ

ปัจจยัสว่นบคุคล รวมถึงดา้นจิตวิทยา ซึง่ปัจจยัเหลา่นีล้ว้นมีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกสรรและการ
เปิดรบัสื่อของบุคคลทั้งสิน้ โดยจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการเพิ่มเติมพบว่า  
กระบวนการเปิดรบัข่าวสารของบคุคลนัน้จะมีขัน้ตอนที่ส  าคญั 3 ขัน้ตอนดงันี ้(ชานนัต,์ 2552)  

1. การเลือกเปิดรบัหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง การเลือกรบัหรือเลือกสนใจข่าวสาร หมายถึง การที่บคุคลมีการเลือกเปิดรบัข่าวสารจาก
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่มีอยู่ดว้ยกันหลายช่องทาง โดยในการเปิดรบัข่าวสารนั้นจะขึน้อยู่กับ
ความรู ้ทศันคติเดิมของผูเ้ปิดรบัข่าวสาร ซึง่มีการศกึษายืนยนัวา่ บคุคลโดยทั่วไปมกัจะเปิดรบัและ
ยินดีที่จะเปิดรบัข่าวสารท่ีสนบัสนนุในเรื่องของความเช่ือและทศันคติเดิมของตนที่มีอยู่อีกทัง้ยงัจะ
ปฏิเสธข่าวสารที่ไม่สอดคลอ้งกบัความคิด หรือว่าทศันคติของตนเอง ซึ่งกระบวนการนีเ้องเรียกว่า
การเลือกเปิดรบัหรอืเลือกสนใจข่าวสาร 

2. การเลือกรบัรูห้รือตีความ (Selective Perception) จากกระบวนการแรก คือการ
เลือกเปิดรับหรือสนใจข่าวสาร ขั้นตอนต่อมา คือ การเลือกรับรูห้รือตีความข่าวสาร โดยใน
กระบวนการที่บุคคลจะเลือกตีความหมายของข่ าวสารที่ตนเองได้รับมา จะต้องอาศัย
ประสบการณ์ความรูค้วามเขา้ใจ หรืออารมณ์ ในขณะนั้นเป็นตัวประกอบในการตีความขอ้มูล
ข่าวสาร ดงันัน้  ข่าวสารที่ส่งออกมาในลกัษณะที่เหมือนกัน อาจจะถูกผูร้บัสารแต่ละคนตีความ
แตกตา่งกนัออกไปได ้
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3. กระบวนการเลือกจดจ า (Selection Retention) หลงัจากผ่านกระบวนการในการ
ตีความข่าวสารมาแลว้ ล าดบัสดุทา้ยจะเป็นในขัน้ตอนที่ผูร้บัข่าวสารจะเลือกจดจ าข่าวสาร  โดย
สว่นใหญ่ผูร้บัข่าวสารจะเลือกจดจ าข่าวสารที่ตนเองพงึพอใจสอดคลอ้งกบัทศันดติ และความเช่ือ
เดิมของตนเอง โดยจะลืมข่าวสารที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัความคิดของตวัเองไดง้่ายมาก
ที่สดุ ดงันัน้การสื่อสารมวลชนอาจจะไม่ประสบผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย แมว้า่ผูร้บัสารจะไดร้บัสาร
นัน้ครบถว้น แต่ผูร้บัสารอาจจะไม่สนใจจดจ าสิ่งที่เราตอ้งการใหรู้ใ้หจ้ดจ าก็เป็นไดเ้สมอ 

 
ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรบัข่าวสารสามารถสรุปไดว้่า การเปิดรบัข่าวสาร

เป็นกิจกรรมที่มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนษุย ์เพราะในการด าเนินชีวิตปัจจบุนัมีความ
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาข่าวสาร ขอ้มลูต่างๆ ในการประกอบการตดัสินใจในการท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ไดมี้นักวิชาการไดก้ล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรบัข่าวสาร
ของบคุคลไว ้ดงันี ้

ทอดดฮ์นัท ์และ เบนต ์ดี รูเบน (Todd & Brent, 2002) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกเปิดรบัข่าวสารของบคุคลไวด้งันี ้

1.  ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความคิด ความเช่ือ
ความช่ืนชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ไดร้บัการยึดถือถ่ายทอด และปลกูฝังมาเป็นระยะ
เวลานาน 

2.  เป้าหมาย (Goal) ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนจะมีการก าหนด
เปา้หมายในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเปา้หมายในการเรียน เปา้หมายในการท างาน เปา้หมาย
ในการสรา้งครอบครวั ดงันัน้เป้าหมายที่เราก าหนดก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกรบัรู ้
ข่าวสารของบคุคลดว้ย 

3.  ความสามารถ (Capability) ความสามารถ ถือเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลมากต่อการ
เลือกเปิดรบัข่าวสาร ซึ่งบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน มักจะมีความคิดหรือความสนใจ
รวมถึงความตอ้งการข่าวสารท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

4.  ท่าทางในการสื่อสาร (Communication Style) รูปแบบในการสื่อสารที่บุคคลช่ืน
ชอบ และมกัจะมีพฤติกรรมในการเปิดรบั เช่น บางคนชอบอ่านหนังสือ บางคนชอบฟังวิทยุ หรือ
บางคนชอบดรูายการผ่านโทรทศัน ์เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารที่แตกต่างกนั โดยทั่วไป
แลว้มีวตัถปุระสงคใ์นการเลือกรบัข่าวสารที่แตกต่างกนั และมีความตอ้งการในการเปิดรบัข่าวสาร
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ที่แตกต่างกนันัน้ แต่โดยทั่วไปแลว้บคุคลจะท าการเปิดรบัข่าวสารอยู่ 3 ลกัษณะ (ดวงฤทยั, 2552) 
คือ 

1.  การเปิดรบัข่าวสารจากสื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูท้ี่น  าข่าวสารจากบุคคล
หนึ่งไปยงัอีกบคุคลหนึ่ง โดยอาศยัการติดต่อระหว่างบคุคล ในกรณีที่ตอ้งการใหบุ้คคลใดเกิดการ
ยอมรบัสารนัน้ควรที่จะใชก้ารสื่อสารระหว่างบคุคล โดยใชส้ื่อบคุคลเป็นผูเ้ผยแพรข่่าวสาร โดยสื่อ
บุคคลนี ้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวังผลให้ผู้รบัสารมีความมั่นใจ โดย
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ (เปรมมิกา, 2550)  

1.1  การติดต่อโดยตรง เป็นการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้โดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง 

1.2  การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) เป็นการ
ติดตอ่สื่อสารท่ีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

2.  การเปิดรบัข่าวสารจากสื่อ โดยผูร้บัสารมีความคาดหวงัว่า การบริโภคข่าวสาร
จากสื่อจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
ความคิดสว่นบคุคลเนื่องจากแตล่ะคนมีจดุมุ่งหมายที่แตกตา่งกนัออกไป 

3.  การเปิดรบัข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ เก่ียวขอ้งกบัสื่อที่ถกูผลิตขึน้มา โดยมีเนือ้หา
ที่เฉพาะเจาะจง และมีเป้าหมายหลกัอยู่ที่ผูร้บัสารเฉพาะกลุ่ม (เกศินี , 2550) เช่น แผ่นพับ คู่มือ 
นิทรรศการ เป็นตน้ ดงันัน้ผูร้บัสารจะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารหรือความรูเ้ฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
กรณีพิเศษ 

สรุปไดว้่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรบัข่าวสารของผูร้บัสารนัน้มีอยู่หลายปัจจัย ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยภายนอก เช่นวัฒนธรรม และสังคม กับปัจจัยภายในที่ เป็นเรื่องของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ความรู ้ทกัษะในการสื่อสารทศันคติ ลว้นมีผลที่กระทบต่อพฤติกรรมการเปิดรบั
ข่าวสาร รวมถึงมีการตีความของขอ้มลูข่าวสารที่แตกตา่งกนัออกไป 

 
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน ์
ในการน าเสนอข่าวสารในแบบดั้งเดิมมักเป็นการน าเสนอผ่านสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ

วิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน ์หรือแมก้ระทั่งภาพยนตร ์และภาพนิ่ง แต่ข่าวสารออนไลนจ์ะ
เป็นการน าเสนอรายงานข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร ์โทรศัพท ์
และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ โดยในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการดา้นข่าวสาร หรือธุรกิจจ านวนมากที่ใช้
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สื่อออนไลนใ์นการน าเสนอองคก์ร ผลิตภัณฑส์ินคา้ และบริการต่าง ๆ เป็นตน้ โดยสามารถแบ่ง
รูปแบบการรบัข่าวสารไดเ้ป็น 6 ประเภท ดงันี ้(Millisom, 2002) 

1.  กระดานข่าวของกลุม่ข่าว เป็นการบรกิารกระดานข่าวในกลุ่มข่าวและการสื่อสาร
บนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ที่ใหท้ัง้ขอ้มลูข่าวสาร และเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัไดอ้ย่างเสรี 

2.  กลุม่ข่าวสาร เป็นบรกิารข่าวสารขอ้มลูที่มีการจดัแบง่หมวดหมู่ออกเป็นหวัขอ้ต่าง 
ๆ เพื่อใหผู้อ้า่นสามารถเลือกใชบ้รกิารไดต้ามความสนใจ 

3.  กระดานข่าวประจ าเว็บไซตต์่าง ๆ เป็นบริการกระดานข่าวที่มีระบบการจดัการที่
ค่อนขา้งดีโดยจะไดร้บัความนิยมจากกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจที่ตอ้งการขอ้มลูข่าวสาร และการ
ติดตามในเรื่องของกลุม่ตลาดหุน้ และขอ้มลูข่าวสารมีคณุภาพ 

4.  บรกิารรายช่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นบรกิารขอ้มลูข่าวสารที่แตกต่างจากบรกิารแบบ
กลุม่ข่าวสาร เนือ้หาจะน าเสนอขอ้มลูที่สรุปผลจากการประชมุทางดา้นวิชาการในเรื่องเฉพาะดา้น 
และท าการน าเสนอ 

5.  กลุม่องคก์รข่าวสารออนไลน ์เป็นการบรกิารของหน่วยงานที่ท  าธุรกิจดา้นต่าง ๆ 
6.  นิตยสารออนไลน ์และหนังสือพิมพอ์อนไลน ์เป็นช่องทางการน าเสนอข่าวสาร

ของสื่อพิมพต์่าง ๆ รวมทัง้หนงัสือพิมพ ์และนิตยสารท่ีใชส้ื่อออนไลนเ์ป็นสื่อสง่เสรมิในการน าเสนอ
เนือ้หาที่ใกลเ้คียงกบัฉบบักระดาษ 

 
พฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลน ์
การเปิดรบัสื่อออนไลน์เป็นการสื่อสาร การติดต่อของกระบวนการทางสังคม รวมถึง

สงัคมที่อยู่ต่างแดน หรือไกลกัน ยิ่งสังคมมีความสลบัซบัซอ้นมาก และประกอบดว้ยคนจ านวน
มากขึน้เท่าใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคญัมากขึน้เท่านัน้ ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เปิดรบัสื่อออนไลนโ์ดยมีรายละเอียดดงันี ้

แมคเควล (McQuail, 2002) เสนอแนวคิดที่ เก่ียวกับการเปิดรับสื่อออนไลน์ว่า เป็น
รูปแบบในการเปิดรบัสื่อที่มีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีช่องทาง
การสื่อที่คลา้ยคลึงกนั แต่จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการใชง้าน เนือ้หา และบริบท ดงันัน้
ลกัษณะส าคญัของสื่อที่ส  าคญัต่อการเปิดรบัขอ้มลูมีอยู่ 4 ประการ คือ    

1.  สื่อเพื่อการสื่อสารระหวา่งบคุคล (Interpersonal Communication Media) ไดแ้ก่ 
โทรศพัท ์อีเมล ์ซึ่งโดยทั่วไปมกัมีเนือ้หาเป็นส่วนตวัการเปิดรบัข่าวสารในสื่อประเภทนีใ้นเรื่องของ
ความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้จากสื่อนีอ้าจส าคญัมากกวา่ขอ้มลูที่ไดร้บั 
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2.  สื่ อปฏิสัมพันธ์เพื่ อความ เพลิด เพลิน  ( Interactive Play Media) ซึ่ งได้แก่ 
คอมพิวเตอร ์และวิดีโอเกม รวมทัง้อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งหากเปรียบเทียบในการ
เปิดรบัสื่อแบบเก่า แมว้่าจะมีสื่อที่ใชเ้ทคโนโลยีที่คลา้ยคลงึกนัและอาจถือวา่เป็น “ทางเลือกในการ
ใชง้านเปิดรบัสื่อ” ของการใชส้ื่อบางอย่างขอ้แตกต่างที่ส  าคัญคือ ความสามารถในการโตต้อบ 
(Interactivity) และ”กระบวนการ” ในการใชป้ระโยชน ์

3.  สื่อเพื่อการคน้หาขอ้มลู (Information Search Media) เป็นประเภทที่มีสื่อหลาย
ชนิดแต่อินเทอรเ์น็ตและเวิลด์ไวดเ์ว็บเป็นตัวอย่างที่เด่นที่สุด เป็นประเภทที่มีสื่อหลายชนิด แต่
อินเทอรเ์น็ตและเวิลดไ์วดเ์ว็บเป็นตวัอย่างที่เด่นที่สดุ 

4.  สื่อเพื่อการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) ประกอบดว้ย การใช้
อินเทอรเ์น็ตในการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร ความคิด  ประสบการณ์ และสรา้ง
ความสมัพนัธ ์จากการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร ์นอกจากอินเทอรเ์น็ตแลว้การประชมุผ่านทางวีดีโอ
และโทรศพัทก์็เก่ียวขอ้งกบัสื่อประเภทนี ้ดว้ยเช่นกนั แมว้่าจะเป็นสื่อที่จ  ากดัในขอบเขตของการใช้
เพื่อจดุประสงคเ์รื่องงาน 

นอกจากนั้น เบรกเกอร ์(Becker, 1972) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อเปิดรบั
ข่าวสารวา่แบง่ออกเป็น 3 ดา้นที่ส  าคญั คือ  

1. ใชเ้พื่อการแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหา
ขอ้มลูเม่ือตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลงึกบัเรื่องทั่ว ๆ ไปหรอืบคุคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. ใช้เพื่อการเปิดรบัข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรบั 
ข่าวสารเพ่ือทราบขอ้มลูที่ตนเองอยากรูแ้ละสนใจ หากมีขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองก็จะให้
ความเอาใจใสด่ฟัูงหรืออ่านเป็นพิเศษ 

3. ใชเ้พื่อการเปิดรบัประสบการณ ์(Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จะ
เปิดรบัข่าวสารเพราะตอ้งการเพื่อผ่อนคลายอารมณ ์

กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของแต่ละบุคคลถือเป็น
พฤติกรรมที่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบคุคล ซึ่งโดยทั่วไปแลว้บคุคลจะ
เลือกเปิดรบัข่าวสารจากสื่อที่ตรงกับความสนใจของตนเอง แต่อย่างไรก็ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ปัจจุบนันีมี้ช่องทางหลายๆ ช่องทางในการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร ดงันัน้
จงึถือไดว้า่มีขอ้มลูข่าวสารท่ีเกินกว่าที่ผูร้บัสารจะสามารถรบัไวไ้ดท้ัง้หมด จึงเกิดพฤติกรรมในเรื่อง
ของกระบวนการเปิดรบัข่าวสารหรือเลือกรบัข่าวสารขึน้ เพื่อใหไ้ดข้่าวสารที่สอดคลอ้งกบักิจกรรม
ที่ตนเองสนใจมากที่สดุ 
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัสื่อออนไลน ์
สื่อออนไลน์ (Social Media) เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่ เข้าถึงผู้คนทุกระดับใน

ปัจจบุนั โดยมีการใชก้นัอย่างแพรห่ลายภายใตก้ารพฒันาของเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร ์ซึ่ง
มีแนวโนม้จะกลายเป็นสื่อหลกัส าหรบัผูค้นในโลกอนาคตนอกจากนีย้งัไดใ้หค้วามหมายเพิ่มเติมถึง 
สื่อสงัคมออนไลนไ์วว้่าสื่อสงัคมออนไลนค์ือ สื่อที่ผูส้ง่สารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยงั
ผูร้บัสารผ่านเครือข่ายออนไลนโ์ดยสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร หรือผูร้บัสาร
ดว้ยกันเองซึ่งสามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่ใชก้ันบ่อย ๆ คือบล็อก 
(Blogging) ทวิตเตอร ์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro Blogging) เครือข่ายสงัคมออนไลน์
(Social Networking) และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน(์Media Sharing) (พิชิต, 2554) 

 
ความหมายของสื่อออนไลน ์
สื่อออนไลน ์(Online Media) หมายถึง สื่อที่เป็นสื่อทางเลือก สื่อเสรมิหรือสื่อใหม่เขา้ถึง

ได้ตลอดเวลาโต้ตอบกับผู้รับสารได้ในทันทีจัดเก็บสารสนเทศไว้ได้โดยง่าย เช่น เครือข่าย
อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กทราเน็ต (Extranet) บริการส่งขอ้ความสัน้ (SMS) บริการส่งขอ้ความ
สื่อผสม (MMS) เนน้ความใหม่ของข่าวเนน้ข่าวเชิงลึก (ข่าวเชิงสืบสวน) เนน้ส่วนร่วมผูอ้่านผ่าน
กระดานข่าว (Web Board) เนน้ส่วนรว่มโดยสรา้งพืน้ที่ส่วนตวั (Blog) เปิดโอกาสใหบุ้คคลทั่วไป
เขา้มามีสว่นรว่มในการรายงานข่าวเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต ์(สรุสิทธ์ิ, 2553) 

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิตอลที่ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Tool) เพื่อใชส้ื่อสารระหว่างกนัในเครือข่ายสงัคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซตแ์ละ
โปรแกรมประยกุตบ์นสื่อใด ๆ ที่มีการเช่ือมต่อกบัอินเตอรเ์น็ต โดยเนน้ใหผู้ใ้ชท้ัง้ที่เป็นผูส้ง่สารและ
ผูร้บัสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสรา้งสรรคใ์นการผลิตเนือ้หาขึน้เอง (User-Generate 
Content: UGC) ในรูปของขอ้มลู ภาพ และเสียง (วฒัณี, 2553) โดยมนุษยเ์ป็นสงัคมที่ตอ้งมีการ
สื่อสารขอ้มูลถึงกันและกันซึ่งในสมัยโบราณมนุษยส์ื่อสารขอ้มูลดว้ยวิธีการที่ไม่ซบัซอ้นนัก เช่น 
ปากเปล่า มา้เร็ว และนกพิราบสื่อสาร ต่อมาไดมี้การปรบัเปลี่ยนการสื่อสารขอ้มลูเป็นจดหมาย 
โทรเลขโทรศัพท์ วิทยุ จากนั้นเม่ือเข้าสู่ยุคที่ มีเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตเข้ามา
เก่ียวขอ้งการสื่อสารขอ้มลูของมนษุยมี์การปรบัเปลี่ยนเป็นสื่อที่เก่ียวขอ้งกบัอิเล็กทรอนิกสม์ากขึน้ 
เช่ น  บ ริ ก า ร  IRC (Internet Relay Chat) โป รแ ก รม พู ด คุ ย (Chat Programs) จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส(์Electronic Mail หรอื Email) และเว็บบอรด์(Web Board) จวบจนถึงปัจจบุนัมนษุย์
เริม่มีการสื่อสารขอ้มลูในชีวิตประจ าวนัถึงกนัและกนัดว้ยการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์(พิชิต, 2553) 
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กฤษมันต ์วัฒนาณรงค ์กล่าวว่า สื่อออนไลน์ หมายถึง ช่องทางของการสื่อสารผ่าน
อินเตอรเ์น็ต (Internet) โดยผูร้บัสารใชอ้ินเตอรเ์น็ตเป็นช่องทางการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารและผูส้่ง
สารใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
“หนงัสือพิมพอ์อนไลน”์ เป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อออนไลนท์ี่ใชช้่องทางการสื่อสารผ่านอินเตอรเ์น็ต 
สามารถน าเสนอเนือ้หาสาระต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ใชก้ารพิมพ์บน
กระดาษนอกจากนัน้ยงัสามารถน าเสนอขอ้มลูข่าวสารไดท้ัง้ภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือในรูป
มัลติมีเดียรวมทั้งการเช่ือมโยงขอ้มูลไปสู่แหล่งขอ้มูลอื่นไดอ้ีกดว้ย นอกจากนีย้ังมีสื่อออนไลน์
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสารออนไลน ์หนงัสือออนไลน ์วีดิทศันอ์อนไลน ์วิทยอุอนไลน ์และโทรทศัน์
ออนไลน ์เป็นตน้ (กฤษมนัต,์ 2554) 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าสื่อออนไลน ์เป็นสื่อทางเลือกซึ่งสามารถเขา้ถึง
ไดต้ลอดเวลาโตต้อบกับผูร้บัสารไดใ้นทนัทีจัดเก็บสารสนเทศไวไ้ดโ้ดยง่าย  โดยเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบตัิการทางสงัคมเพื่อใชส้ื่อสารระหวา่งกนัในเครอืข่ายสงัคม  

 
ประเภทของสื่อออนไลน ์
สื่อสงัคมออนไลน ์คือสื่อที่ผูส้ง่สารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยงัผูร้บัสารผ่าน

เครือข่ายออนไลนโ์ดยสามารถโตต้อบ กนัระหว่างผูส้่งสาร และผูร้บัสาร หรือผูร้บัสารดว้ยกนัเอง 
ซึ่งสามารถแบ่งสื่อสงัคมออนไลนอ์อกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่ใชก้ันบ่อย ๆ คือ บล็อก (Blogging) 
ทวิตเตอร ์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro blogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน ์(Media Sharing) (พิชิต, 2553) 

1.  บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web + Log แลว้ย่อเหลือ  Blog คือ ประเภท 
ของระบบการจดัการเนือ้หาที่อ  านวยความสะดวกใหผู้เ้ขียน บล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความ
ของตนเอง โดยบทความที่โพสตล์งบล็อก เป็นการแสดงความคิดเห็นสว่นตวัของผูเ้ขียน บล็อก ซึ่ง
จุดเด่นของบล็อก คือการสื่อสารถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่างผูเ้ขียนและผูอ้่านบล็อกผ่านการ
แสดงความคิด เห็ น  (Comment) ซึ่ ง  Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress 
(http://wordpress.com) เป็นสองเว็บไซตท์ี่ผูค้นนิยม เขา้ไปสรา้งบลอ็กของตนเอง 

2.  ทวิตเตอร ์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อกคือ
รูปแบบหนึ่งของบลอ็กที่มีการจ ากดัขนาดของการโพสตใ์นแต่ละครัง้ซึ่งทวิตเตอรเ์ป็นไมโครบล็อกที่ 
จ  ากดัการโพสตแ์ต่ละครัง้พิมพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษรในปัจจุบนัทวิตเตอรเ์ป็นที่นิยมใชง้านของ
ผูค้นเพราะใชง้านง่าย และใชเ้วลาไม่มากนกั รวมทัง้เป็นที่นิยมขององคก์รต่างๆ ที่ใชท้วิตเตอรใ์น

http://wordpress.com/
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การแจง้กิจกรรมต่าง ๆ และความเคลื่อนไหวของธุรกิจ เพื่อไม่ใหข้าดการติดต่อกับสงัคมซึ่งหาก
ตอ้งการมีเลขที่บัญชี (Account) ส าหรบัทวิตเตอรส์ามารถเขา้ไปสมัครไดท้ี่เว็บไซตข์อง Twitter 
(http://twitter.com) 

3.  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ
เว็บไซตท์ี่ ผูค้นสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทัง้ที่รูจ้ักมาก่อน หรือรู ้จกัภายหลงัทางออนไลนซ์ึ่ง
เว็บไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลนแ์ตล่ะแห่งมีคณุลกัษณะแตกต่างกนัออกไปแต่สว่นประกอบหลกัที่
มีเหมือนกัน คือโปรไฟล์ (Profiles - เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี) การเช่ือมต่อ 
(Connecting – เพื่อสรา้งเพื่อนกับคนที่ รู ้จักและไม่ รู ้จักทางออนไลน์) และการส่งข้อความ 
(Messaging - อาจเป็นข้อความส่วนตัวหรือข้อความสาธารณะ) เป็นต้น โดยมี Facebook 
(http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ออนไลน์ที่ได้รบัความนิยมสูงสุดใน
ปัจจบุนั 

4.  การแบ่งปันสื่อทางออนไลน(์Media Sharing) เว็บไซตท์ี่เก่ียวกบัการแบ่งเป็นสื่อ
ทางออนไลนเ์ป็นเว็บไซตท์ี่ใหผู้ใ้ชส้ามารถท าการอัพโหลด (Upload) ไฟลส์ื่อผสม (Multimedia) 
ขึน้สู่เว็บไซตเ์พื่อแบ่งปันขอ้มลูแก่ผูใ้ชท้ั่วไป ซึ่งในปัจจบุนัไดร้บัความนิยมมาก เพราะดว้ยความที่
เป็นสื่อผสมเองไม่ว่าจะเป็นรูปสไลด ์หรือวิดีโอ รวมทั้งการใชง้านง่ายขึน้ของกลอ้งดิจิตอล และ
กลอ้งวิดีโอซึ่งเป็นเครื่องมือที่น  ามาสู่การไดไ้ฟลส์ื่อผสมแบบต่างๆ ออกมาเว็บไซตป์ระเภทนีท้ี่ 
ได้รบัความนิยมคือ YouTube / flickr และ slide share ( http://www.slideshare.net – ส าหรับ
แบ่งปันไฟล ์ พรเีซนเตชั่น) 

ดังนั้น Social Media ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลนท์ี่ผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ตสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน โดยใช้สื่อต่าง ๆ เป็นตัวแทนในการสนทนาโดยได้มีการจัดแบ่ง
ประเภทของ Social Media ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ ์(Publish) ที่มีวิกิพีเดีย 
(Wikipedia) บล็อกเกอร ์(Blogger) เป็นตน้ ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน(Share) ที่มียูทูป(YouTube) 
ฟลิก (Flickr) สไลค์แชร ์(SlideShare) เป็นต้น ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ที่ มีเอ็มเอสเอ็น 
(MSN) สไกลค ์(Skype) กูเกิล้ทอรค์ (Google Talk) เป็นตน้ และยังมีอีกหลายประเภทโดยอีก
ประเภทของ Social Media ที่สรา้งความสบัสนใหบ้า้งก็คือประเภทเครือข่ายสงัคมออนไลนห์รือที่
เรียกกันว่า Social Network ที่มี เฟซบุ๊ก (Facebook) ลิงเก็ท (LinkedIn) กูเกิล้พลัส (Google+) 
เป็นตน้ 

ลกัษณะของสื่อออนไลนท์ี่ เป็นการสื่อสารสองทาง การเขา้ถึงในวงกวา้ง สื่อออนไลนเ์ป็น
สื่อใหม่ที่ก่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ต่อเน่ือง เพราะมีการปฏิสมัพนัธก์บัสาร และเผยแพรต่่อได ้เชื่อมโยง

http://twitter.com/
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ขอ้มูลไดจ้ านวนมาก ขอ้มลูข่าวสารบนสื่อออนไลนมี์ลกัษณะแยกชิน้ส่วน หากผูร้บัสารไม่เขา้ใจ
และไม่สามารถประกอบรวมไดอ้าจท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดได ้แต่ถา้ประกอบรวมไดจ้ะมีประโยชน์
ในการสื่อสารที่รอบดา้น สื่อออนไลนเ์อือ้ต่อการสรา้งชมุชน ท าใหเ้กิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการ
รวมกลุม่ความคิด น าไปสูก่ารหลอมทศันคติและพฤติกรรมกลุม่ สื่อออนไลนมี์ความสามารถในการ
ประมวลเนือ้หาจากหลายแห่ง ท าใหบ้ทบาทของ User-generated content ส าคญั สื่อออนไลนมี์
ลกัษณะสง่เสรมิการรวมกลุม่กนัทางสงัคม และการรว่มมือกนัทางไซเบอร ์สื่อออนไลนย์งัท าใหเ้กิด
วฒันธรรมแบบรีมิกซ ์คือการเลือกเนือ้หามาดดัแปลง ตดัต่อ ประกอบสรา้งใหม่ โดยที่ผูร้บัสารเป็น
ผูเ้ปลี่ยนแปลงเนือ้หานัน้ 

เทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตท าใหเ้กิดลกัษณะของการสรา้งเนือ้หาบนสื่อออนไลนซ์ึง่ ซึ่งการใช้
สื่อออนไลนต์อ้งเลือกตดัสินใจการใชส้ื่อที่แตกต่างใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาที่จะน าเสนอและมีความ
เป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) ตอ้งค านึงถึงช่องทางเครื่องมือที่จะท าใหมี้การโตต้อบกับผูร้ ับสาร
และมีเครื่องมือใหผู้ร้บัสารสามารถเลือกรบัข่าวสารในรูปแบบที่ตอ้งการได ้(interactivity) และตอ้ง
ค านึ งถึ งก ารเช่ื อม โย งข้อมู ล ข่ าว ไปสู่ ป ระ เด็ น ห รือ ฐานข้อมู ลอื่ น  ๆ  ผ่ าน  Hyperlink 
(Hypertextuality) (Deuze, 2003) โดยสื่อสงัคมเป็นเรื่องของการแบง่บนั การรบัฟังและตอบโตก้บั
ผูอ้ื่น ซึ่งการแบ่งปันขอ้มลูนีท้  าใหมี้การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความรู ้และการรบัฟังความเห็น
ของผูอ้ื่น การสรา้งความสมัพนัธ ์และการรวบรวมความรูม้าจากแหลง่ที่หลากหลาย รวมถึงมาจาก
ประสบการณโ์ดยตรงไป (Skoler, 2009) 

การสื่อสารบนอินเตอรเ์น็ตท าใหค้นทั่วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดใ้กลเ้คียงกับ
สื่อมวลชน เขาสามารถสรา้งสื่อไดด้ว้ยตวัเอง ดงันัน้ การเขา้ถึงขอ้มูล อ านาจในการผลิตสื่อของ
สื่อมวลชนเป็นขอ้ไดเ้ปรียบที่นอ้ยลง คนทั่วไปมีบทบาทมากขึน้ และอาจมีขอ้มลู หรือสรา้งสื่อที่ดี
ไดม้ากกว่าสื่อมวลชนดว้ยซ า้ในบางเรื่อง ดังนั้นการปรบัตัวของคนสื่อก็คือ ตอ้งเช่ือมโยงความ
ร่วมมือระหว่าง “สื่อมวลชน” กับ “ชุมชนออนไลน์” ให้ได ้ท าไดท้ั้งตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการ
สนทนารว่มกบัชมุชนออนไลน ์เช่น การเขียน blog รว่มใน forum : web board อพัเดทขอ้มลูผ่าน 
twitter สรา้งเครือข่ายผ่าน Social Network ต่าง ๆ และการขยายเครือข่ายเช่นนี ้จะมีประโยชนท์ า
ให ้มิติ ในการเขา้ถึงขอ้มูล และการมองหาประเด็นที่เป็นประโยชนต์่องานสื่อสารมวลชนท าได้
กวา้ง และหลากหลายมากขึน้ ประเด็นในมิตินี ้การศึกษาที่ส  าคัญคือการดูรูปแบบ กระบวนที่
สื่อมวลชนสื่อสาร “ขา้มสื่อ” รวมถึงจรยิธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพเมื่อตอ้งท าข่าวขา้มสื่อ  

ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือสื่อที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตมี
ลกัษณะสรา้งใหผู้ใ้ชเ้กิดการแลกเปลี่ยน พูดคุยกันระหว่างผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งขอ้มลูดว้ย
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ผูใ้ชเ้อง แลกเปลี่ยนขอ้มลู หรือแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นกบัผูอ้ื่น โดยมีลกัษณะเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง โดยสื่อสงัคมมีลักษณะส าคัญคือ การมีส่วนร่วม (Participation) คือเป็นช่องทาง
สนบัสนนุใหเ้กิดการใหข้อ้มลู แลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างกนั ผูส้ื่อสารบนสื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นทัง้ผู้
สง่สาร และรบัสารในกระบวนการสื่อสารสองทาง การเปิดกวา้ง (Openness) คือการเปิดพืน้ที่ใหมี้
การแสดงตัวตน ความเห็น ความรูส้ึกอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ และเปิดพืน้ที่ใหมี้การตอบโต ้
ปฏิสัมพันธ์กันไดอ้ย่างกวา้งขวาง การสรา้งบทสนทนา (Conversation) สื่อสังคมออนไลนเ์ป็น
พืน้ที่ของการสนทนา และแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างคนที่อยู่ในเครือข่ายการสื่อสาร
เดียวกัน การสนทนาจะเกิดขึน้จากการตอ้งการขอ้มูล ข่าวสาร หรือมีความคิด ความเห็น และ
ความชอบใกลเ้คียงกนั และตอ้งการแลกเปลี่ยนกบัอีกฝ่าย ซึง่การสนทนานีเ้ม่ือเกิดเป็นกลุม่ มีการ
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง แบ่งปันใหผู้อ้ื่นทัง้ใน และนอกเครือข่ายไดร้บัรู ้ท าใหเ้กิดการรวมตวัเป็น
ชมุชนออนไลน ์(Community) ขึน้ซึ่งจดุเด่นของสื่อสงัคมออนไลนท์ัง้ 4 ประการนีก้่อใหเ้กิดรูปแบบ
ของการสื่อสารการเมืองรูปแบบใหม่บนสื่อออนไลน ์มีนกัวิชาการ นกัคิดหลายคนศึกษาเก่ียวกับ
บทบาทของสื่อสงัคมออนไลนก์บัการขบัเคลื่อนประเด็นทางการเมือง และประเด็นที่เป็นเชิงสงัคม
ไดด้ี ดว้ยลักษณะเด่นของสื่อสังคมออนไลนท์ี่เป็นการบอกต่อ กระจายขอ้มูลต่อ ซึ่งช่วยใหก้าร
สื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ท าไดก้วา้งขวาง มีประสิทธิภาพ ช่วยท าใหเ้กิดการ
ระดมความรว่มมือไดง้่ายมากขึน้  

จากแนวคิดสื่อออนไลนส์ามารถสรุปไดว้่า สื่อออนไลน ์เป็นเครื่องมือสื่อสารทางสงัคมที่
ใชง้านผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตโดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั่วไปเขา้มามีส่วนร่วมสนทนาโตต้อบ
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไดต้ลอดเวลาโดยสามารถน าเสนอขอ้มูล และ
ข่าวสารได้อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บบล็อก (Blog) เว็บบอรด์ (Web Board) ยูทูป
(YouTube) ไฮไฟว ์(Hi5) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร ์(Twister) เป็นตน้ นอกจากนีใ้นปัจจุบนั
สื่อออนไลนย์ังเป็นสื่อกลางในการโฆษณาซือ้ขายสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมเนื่องจากเป็นการท า
การตลาดที่ใชต้น้ทุนค่อนขา้งต ่า แต่ไดผ้ลลพัธค์่อนขา้งสงู เนื่องจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มบุคคลที่
สนใจในตัวสินคา้ได้อย่างตรงเป้าหมายโดยในงานวิจัยนีผู้ ้วิ จัยไดเ้ลือกที่จะเก็บขอ้มูลจากสื่อ
ออนไลนท์ี่เป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบั Facebook Fan page  
แฟนเพจ (Fan Page) หมายถึง หน้าแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก ที่ผู้ใช้สามารถสรา้งเนือ้หา

เก่ียวกับสินคา้และบริการของธุรกิจ หรือองคก์รของตนเอง แลว้น าขอ้มลูเหล่านีอ้อกสู่สาธารณะ 
โดยผูใ้ชส้ามารถแลกเปลี่ยนน าเสนอใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กคนอื่น ๆ รบัรูไ้ดโ้ดยตรง   

 
ความส าคัญของ Facebook Fan page 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpages) เปรียบเหมือนภาพลกัษณข์องแบรนดน์กัการ

ตลาดสรา้งเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ส าหรบัแบรนดส์ินคา้เพื่อสรา้งตวัตนใหก้บัแบรนดเ์ป็นเหมือน กบัคน
คนหนึ่งที่มีชีวิตมีตวัตน โดยไดใ้หค้  าอธิบายไวด้งันี ้(วิลาส, 2554) 

1.  สามารถสื่อสารไดบ้นหนา้เฟซบุ๊กของกลุม่เปา้หมาย ซึ่งสิ่งที่ส  าคญัที่สดุของการที่
สรา้งเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คือเป็นการสรา้งโอกาสเสนอขอ้มลูบนหนา้เฟซบุ๊กของกลุ่มเป้าหมายซึ่งถือ
วา่เป็นพืน้ที่ ที่ผูบ้รโิภคยินยอมแตกต่างจากเครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ๆ 

2.  สามารถให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทันเวลา ข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายได้รบัจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทนัทีทนัใด (Real Time) โดยประโยชนจ์ากจุดนีข้องเฟซบุ๊กช่วย
สรา้งใหเ้กิดการพดูคยุระหว่างแบรนดก์บักลุม่เปา้หมายสามารถท าไดง้่ายและรวดเรว็ ข่าวสารต่าง 
ๆ จะมีความสดใหม่ทนัตอ่สถานการณม์ากกวา่สื่อดัง้เดิม 

3.  ช่วยให้แบรนด์ร่วมพูดคุยสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเฟซบุ๊กไดส้รา้งโอกาส
ใหก้บัแบรนด ์ใหมี้บทบาทส าคญัในการพดูคยุกบักลุม่เปา้หมายในพืน้ที่ต่าง ๆ  

ความส าคญัของเฟซบุ๊ก แฟนเพจไวว้่าเฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็นการท าตลาดอย่างหนึ่งบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ถา้สามารถท าไดด้ีเจาะตรงกลุม่เปา้หมายแบรนด ์หรือองคก์รนัน้ ๆ ก็จะมี
โอกาสเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่ยากสามารถสรา้งข่าวสาร หรือกิจกรรมแลว้โพสตข์ึน้ไปบนเพจ 
ซึ่งสามารถประหยัดไดท้ั้งค่าใชจ้่ายใหก้ับบริษัท และองคก์ร นอกจากนีย้ังสามารถสรา้งคูปอง
สว่นลด หรือจดักิจกรรมชิงรางวลัเพื่อสรา้งความภกัดีของผูบ้รโิภคกบัองคก์ร ซึ่งประโยชนข์องแฟน
เพจมีหลายด้าน (ฐิติกานต์, 2554) เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงจากการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการบริการ โดยสามารถขยายและเพิ่มจ านวนฐานลูกค้ารายใหม่ได้ โดย
สามารถสรา้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มผูบ้ริโภค สามารถส่งบตัรเชิญใหก้ับ
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้รว่มในกิจกรรมที่จดัขึน้ได ้นอกจากนัน้ยงัเป็นการน าเสนอสินคา้ หรือบริการ
ใหม่ๆ ที่สามารถโฆษณาและน าเสนอการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายใหก้ับบริการ โดย
สามารถส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้รกิารได ้โดยรวมแลว้เป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายใน
การท าการตลาด  



  23 

จากความส าคัญของ Facebook Fan page สามารถสรุปได้ว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจคือ
เครื่องมือทางการตลาดที่มีประโยชนต์่อการตลาดในปัจจุบนั เนื่องจากเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน และเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่
สื่อสารแบบสองทาง สามารถสื่อสารกับผูบ้ริโภคไดอ้ย่างใกลช้ิด สามารถรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กิดความพงึพอใจ รวมถึงการสรา้งความภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้รโิภคได ้

 
ลักษณะของ Facebook Fanpage 
เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่สามารถแบ่งการท างานหลกัๆ ออกเป็น 3 แบบคือ 

เฟซบุ๊ก โปรไฟลเ์พจ (Facebook Profile Page) เฟซบุ๊กกรุ๊ป (Facebook Group) เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Facebook Fan Page) โดย เฟซบุ๊กมีรูปแบบตา่ง ๆ ไวด้งันี ้(ปวตัน,์ 2553) 

1.  เฟซบุ๊ก โปรไฟลเ์พจ (Facebook Profile Page) หรือเฟซบุ๊ก โปรไฟลแ์อคเคาท ์
(Facebook Profile Account) คือรูปแบบของเฟซบุ๊กที่ใชก้นัอย่างแพร่หลายโปรไฟลเ์พจเป็นของ
ตนเอง โดยเม่ือล็อกอินเขา้สูร่ะบบเฟซบุ๊กก็จะน าเขา้ไปสูห่นา้ที่เป็นหนา้หลกัหรือหนา้นิวฟีด (New 
Feed) ซึง่เป็นหนา้ที่สามารถมองเห็นขอ้ความ รูปภาพ ของเพื่อนในเครอืข่าย 

2.  เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fan Page) คือรูปแบบของเฟซบุ๊ก ที่ท  าขึน้เพื่อการ
ใชง้านในเชิงธุรกิจ โดยที่นกัการตลาดน ามาใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์โฆษณาแนะน า
สินคา้หรือบรกิาร และการบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ โดยรองรบัการท างานที่หลากหลายสามารถ
ตรวจสอบสถิติต่าง ๆ ไดอ้ย่างแม่นย า เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีลกัษณะของเว็บไซตค์ลา้ยองคก์รหรือ
บรษัิท 

 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างเฟซบุ๊ก Unseen Tour Thailand 
 

ที่มา: Facebook Unseen Tour Thailand. (2561). 
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รูปแบบของเฟซบุ๊ก แฟนเพจมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบัเฟซบุ๊กโปรไฟลเ์พจ ส่วนที่แตกต่าง
กนัคือเฟซบุ๊กโปรไฟลเ์พจจะเป็นเพื่อนในเครือข่ายของผูใ้ชง้าน แต่เฟซบุ๊กแฟนเพจจะเป็นกลุ่ม
คนที่กดไลค ์(Like) หรอืแฟนเพจนั่นเอง โดยความแตกต่างของทัง้ 2 รูปแบบยงัมีดงัตอ่ไปนี ้

1.  Authentication คือ เม่ือเขา้เป็นแฟนเพจของสินคา้หรือบริการนั้น ผู้ใชไ้ม่ตอ้ง
ไดร้บัการยอมรบัต่อเพจสินคา้หรือบริการที่เราตอ้งการเป็นแฟนเพจ เพียงกดปุ่ มช่ืนชอบ (Like) 
ก็จะเป็นแฟนเพจนัน้ไดท้นัที ดงัภาพประกอบ 4 

 

 
ภาพประกอบ 4  ขัน้ตอนการเป็นสมาชิกแฟนเพจของ Unseen Tour Thailand 

 
ที่มา: Facebook Unseen Tour Thailand. (2561). 
 

2.  Public & Private คือ ขอ้ความหรือขอ้มลูในเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นขอ้มลูที่เปิดเผย
ได ้โดยผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นตอ้งเป็นแฟนเพจ ส่วนขอ้ความหรือขอ้มูลใน เฟซบุ๊กโปรไฟลเ์พจ เป็น
ขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันัน้ผูท้ี่ไม่ไดร้บัอนญุาตจะไม่สามารถเขา้ดขูอ้มลูดงักลา่วได ้

3.  เฟซบุ๊ ก กรุ๊ป (Facebook group) เป็นรูปแบบที่ ถูกจัดขึ ้นในลักษณะชุมชม 
(Community) หรือเว็บบอรด์ การใชง้านก็สามารถเขา้รว่มกลุม่เป็นสมาชิกไดเ้ลย โดยลกัษณะของ
เฟซบุ๊กกรุป๊สามารถก าหนดไดว้า่เป็นแบบสว่นบคุคลหรอืแบบสาธารณะ 

2.  พิมพ ์URL มาที่ www.facebook.com/UnseenThailand  1.  ลงช่ือเขา้ใชด้ว้ย Account  
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จากลกัษณะของ Facebook Fanpage ทัง้ 3 รูปแบบนัน้ สามารถสรุปไดว้่าผูใ้ชง้านที่ใช้
เฟซบ๊กคจะมี เฟซบุ๊ก โปรไฟลเ์พจ เป็นของตนเอง รูปแบบของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นรูปแบบท่ีใชง้าน
ในเชิงธุรกิจ องคก์ร หรือสถาบนัต่าง ๆ ขึน้อยู่กับวตัถุประสงคข์องแต่ละองคก์ร และเฟซบุ๊ก กรุ๊ป
โดยส่วนใหญ่จะถกูใชง้านในลกัษณะกลุม่ ชมุชน กลุ่มสถาบนั หรือธุรกิจที่มีความเป็นกลุ่มเฉพาะ
บคุคล  

 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในสื่อออนไลน ์

สื่อออนไลน ์เป็นรูปแบบการสื่อสารและการน าเสนอขอ้มูลที่สามารถเขา้ถึงคนไดทุ้ก
ระดบัในปัจจบุนั โดยมีการใชก้นัอย่างแพรห่ลายภายใตก้ารพฒันาของเทคโนโลยีสื่อออนไลน ์ซึ่งมี
แนวโนม้จะกลายเป็นสื่อหลกัส าคญัของผูค้นในโลกออนไลน ์ซึ่งการน าเสนอขอ้มลูในสื่อออนไลน์
จะมีอยู่ในรูปแบบตา่ง ๆ 

 
ความหมายของการน าเสนอข้อมูลในสื่อออนไลน ์
ขอ้มูลจากสื่อออนไลน ์(User-generated Content หรือตัวย่อ UGC) หมายถึง ขอ้มูลที่

ผูร้บัสารหรือ ผูใ้ชส้ื่อออนไลนผ์ลิตและเผยแพรบ่นสื่อออนไลน ์เช่น เว็บไซต ์และสื่อสงัคม (Social 
Media) เม่ือกล่าวถึงค าว่าสื่อออนไลนห์มายรวมถึงแพลตฟอรม์ทุกประเภทที่มีการเช่ือมต่อกับ
ระบบอินเทอรเ์น็ตทัง้เว็บไซต ์แอพพลิเคชั่น และสื่อสงัคม เม่ือกล่าวถึงสื่อสงัคม มีความหมายถึง 
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก  ยูทูป ทวิตเตอร ์
อินสตาแกรม บลอ็ก เป็นตน้ 

โมเดลการสื่อสารแบบผสมผสานที่เรียกว่า “Prod usage” หมายถึง การผลิตสื่อที่ผูเ้สพ
สื่อเป็นผูผ้ลิตสื่อเองได ้คือเป็นทัง้ผูร้บัสาร และผูส้รา้งสารในขณะเดียวกนั (Bruns, 2007) 

ลกัษณะความสมัพันธข์องการสื่อสารที่ผูร้บัสารสรา้งสื่อ และสื่อสารดว้ยตัวเองเกิดขึน้
อย่างชดัเจนบนสื่อออนไลน ์และมีบทบาทในการผลกัดนั พฤติกรรมรว่ม หรือสรา้งการรวมตวัของ
ชมุชนออนไลนจ์ากความสนใจรว่มกนั (Van, 2009) 

การสื่อสารบนสื่อสงัคมสรา้ง ความหลากหลายของระดบัในการมีส่วนร่วมระหว่างผูร้บั
สาร และสื่อมวลชนมีผลต่อการสรา้งพืน้ที่ สาธารณะ (Public Sphere) ในการรบัขอ้มลูในประเด็น
ต่าง ๆ ใหเ้กิดขึน้ (Neuberger & Nuernbergk, 2010) ในขณะที่การศึกษาของ Kalsson เสริมว่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูจากผูใ้ชส้ื่อโดยเฉพาะเรื่องของคอมเมนตท์ี่มีต่อข่าวของสื่ออาชีพเป็น
รูปแบบ การปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่ มีผลต่อกรอบการสื่อสารของสื่อในประเด็นต่าง ๆ ด้วย ใน
ขณะเดียวกัน เม่ือผูร้บัสารเป็นผูส้รา้งสื่อและผลกัดันประเด็นบางเรื่องไดเ้อง ปฏิกิริยาต่อสื่อใน
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บางครัง้มีลกัษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นมุมมองที่สื่อน าเสนอในข่าว ใหข้อ้มูลในมุมที่
แตกตา่ง (Kalsson, 2010) 

ผูร้บัสารมีผลตอ่การตัง้ค าถามต่อการท างานของสื่อบนพืน้ที่สาธารณะบนสื่อสงัคมโดยมี
มิติของการถกเถียงแลกเปลี่ยนที่กวา้งมากขึน้กว่าพืน้ที่ที่สื่อสรา้งใหค้นด/ูคนอ่าน ในขณะเดียวกนั
บทบาทของการเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) ที่กรอกขอ้มูลก่อนน าสู่สงัคมก าลงัถูกทา้
ทายจากขอ้มูลจากผูร้บัสารที่น  าเสนอเองโดยไม่ตอ้งผ่านสื่อมวลชน ทัง้นี ้ประเด็นส าคัญในเชิง
จริยธรรมในการใชง้านขอ้มลูจากสื่อออนไลนค์ือเรื่องของความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง และการ
ตรวจสอบขอ้มลู (Robinson, 2009) 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า การศกึษาเรื่องของการสรา้งและการใชข้อ้มลูโดยผูร้บัสารใน
งานวิจัยนี ้มุ่งศึกษาเรื่องรูปแบบการจดัการขอ้มลู จากสื่อออนไลนข์ององคก์รสื่อไทย ครอบคลมุ
ประเด็นเรื่อง รูปแบบการสรา้งการมีส่วนร่วมระหว่างองคก์รข่าวกับผูร้บัสารในการรายงานข่าว 
จรยิธรรมในการน าขอ้มลูจากผูร้บัสารมาใช ้ขอ้พึงระวงัในการน าขอ้มลูจากผูร้บัสารมาใช ้และทิศ
ทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างผูร้บัสารกับกองบรรณาธิการข่าวขององคก์รสื่อใน
ไทย 

 
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลในสื่อออนไลน ์
ในปัจจุบันคนก าลงัอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและการสื่อสารในสื่อออนไลน ์เป็นการน า

ขอ้มูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ก  าลังจะกล่าวถึง คือ       
เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นช่องทางที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฟซบุ๊กมีการจดัรูปแบบ
การน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวไดห้ลายรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) ปัจจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ยงัเป็นผูน้  าในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการใชง้าน  (Features) ซึ่งล่าสุดการเปิดตัวรูปแบบ
การใชง้านใหม่ที่เรียกว่า การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ที่เป็นการน าเสนอ
รูปแบบวีดีโอ ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถถ่ายทอดสด รวมไปถึงมีการพดูคยุระหว่างผูถ้่ายทอดสดกบัการ
แสดงขอ้ความของผูเ้ขา้ชม ณ เวลานั้น โดยปัจจุบันก าลังเป็นที่นิ ยมในกลุ่มผูใ้ชด้ารานักแสดง 
บุคคลที่มีช่ือเสียง นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งธุรกิจต่างๆ เช่นกนัที่
ต่างพากันใช้โปรแกรมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ ก (Facebook) เพื่อน าเสนอสินค้า หรือ
สนทนาพดูคยุกบัลกูคา้ โดยส่วนมากจะเป็นรูปแบบการแฝงสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดของดารา
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นกัแสดง หรือการรีวิวสินคา้ของบคุคลที่มีช่ือเสียง และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (วรจรสัรงัสี & พนม, 
2556) ดงัภาพประกอบ 5 

 

 

ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก เพื่อประชาสมัพนัธ ์
แนะน าการทอ่งเที่ยว โดยวฒุิธร มิลินธจินดา (วูด้ดี)้ 

 

จากภาพดงักล่าวการใชก้ารถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) แสดงใหเ้ห็นว่า การ
สรา้งเนือ้หาการท่องเที่ยวผ่านทางการถ่ายทอดสด เป็นเครื่องมือที่สามารถสรา้งเนือ้หาที่แปลก
ใหม่ และสรา้งมิติทางการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลนใ์นรูปแบบใหม่ที่สรา้งความบนัเทิง การมี
ปฏิสมัพนัธ ์กระแสนิยม ความเฉพาะเจาะจง และสรา้งการบอกต่อ ซึ่งเห็นไดว้่า ความพิเศษของ
โปรแกรม คือการน าเสนอเนือ้หาในเวลาจริง เป็นการติดต่อสื่อสารของระบบสองทาง (Two-way 
Communication) ระหว่างผูน้  าเสนอและผูร้บัข่าวสารซึ่งสามารถโตต้อบกันได ้กลายเป็นการท า
กิจกรรมรว่มกนั นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจบนโลกออนไลนใ์นปัจจบุนั สิ่งที่ส  าคญัที่ทางธุรกิจ
ต้องได้รับจากลูกค้า คือความไว้วางใจ หากลูกค้ามีการไว้วางใจต่อธุรกิจ ก็สามารถเกิด
กระบวนการต่อไปได ้หากมีการถ่ายทอดสดขอ้มลู จะมีผูเ้ขา้ชมมาร่วมแสดงความคิดเห็น มีการ
แนะน า หรือติชม ซึง่ถือไดว้่า เป็นสว่นหนึ่งในการไวว้างใจที่จะใชบ้รกิาร หรือไปท่องเที่ยว 
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ส าหรบัการการถ่ายทอดสด ทัง้ผูถ้่ายทอดสดและผูร้บัชมจะตอ้งอาศยัระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการเขา้ถึง การสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างผูค้า้และผูบ้ริโภค หรือการ
โฆษณาแบบเวลาต่อเวลา นาทีต่อนาที โดยภาพรวมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) นัน้
ถือไดว้า่เป็นการสนทนากนัระหว่างผูน้  าเสนอและผูเ้ขา้ชมผ่านทางวิดีโอ เนื่องดว้ยการถ่ายทอดสด
เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีการบอกกล่าวเห็นภาพและเสียงจริง ท าใหผู้ช้มเกิดความอยากท่องเที่ยว 
และแรงบนัดาลใจ 

2.  การน าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว เป็นเนือ้หาที่ใชก้ารน าเสนอรูปภาพเป็น
ส าคญัหรือเป็นใจความหลกั โดยอาจเป็นการโพสตเ์พียงภาพเดียวพรอ้มค าบรรยายโดยรวม หรือ
โพสตห์ลาย ๆ ภาพเหมือนเป็นการเล่าเรื่องแบบพาไปเที่ยวโดยมีค าบรรยาย เป็นส่วนเติมเต็มให้
เนือ้หาดงักลา่วสมบรูณย์ิ่งขึน้ (อรรถชยั และพนม, 2556) ดงัภาพประกอบ 6 

 

 
ภาพประกอบ 6 การน าเสนอรูปภาพ "หลวงพอ่ใหญ่" วดัม่วง จ.อ่างทองบนเฟซบุ๊ก 

 
ที่มา: Facebook Unseen Tour Thailand. (2561). 
 

จากภาพประกอบ 6 แสดงให้เห็นว่า ภาพถ่ายถือว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
สื่อสารความหมาย ซึ่งสรา้งประสิทธิภาพในการสื่อสารไดด้ี รวดเรว็ เขา้ใจง่ายมากกว่าการสื่อสาร
พียงตัวอักษรอย่างเดียว ทั้งยังท าให้เห็นถึงพัฒนาการของการถ่ายภาพในมุมมองต่าง  ๆ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยคุดิจิทลัที่การถ่ายภาพเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่จะช่วยสรา้งความน่าใจ 
และดงึดดูใจในการเขา้ชม 

3.  การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ เนือ้หาประเภท Video เป็นการน าเสนอ
ขอ้มลูในรูปแบบของคลิปภาพเคลื่อนไหวที่ถกูน าขึน้แสดงผ่านระบบของ Facebook เพื่อถ่ายทอด
ให้เห็นรายละเอียดหรือเรื่องราวของสถานที่ สิ่งของวัตถุ บุคคล หรือสถานการณ์ต่าง  ๆ ซึ่งใน
อนาคต รูปแบบวีดี โอบน เฟซบุ๊ กอาจมีการพัฒ นาตาม เทคโน โลยี ที่ เปลี่ ยนแปลงไป                         
(อรรถชยั และพนม, 2556) ดงัภาพประกอบ 7 เป็นการน าจงัหวดัอบุลราชธานีและแหลง่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ที่จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 การแนะน าแหลง่ทอ่งเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ ของจงัหวดัอบุลราชธานี 
 
ที่มา: Facebook Unseen Tour Thailand. (2561). 
 

จากภาพดังกล่าว เป็นการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของคลิปวิดีโอผ่าน       
เฟซบุ๊ก (Facebook) แสดงใหเ้ห็นว่า การถ่ายทอดเนือ้หาที่เป็นในรูปแบบวิดีโอในการท่องเที่ยว 
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงความรูส้กึไดด้ีกว่ารูปภาพ และตวัอกัษร ซึ่งเห็นได้
ว่า ความพิเศษของโปรแกรม คือ การน าเสนอที่ท  าให้เห็นภาพชัดเจน ต่อเนื่อง และกระชับได้
ใจความ มากกวา่การน าเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ 
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4.  การน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) เป็นการ
น าเสนอขอ้มลูที่มีเนือ้หาที่มีความน่าสนใจ มีความโดดเด่นและเอกลกัษณท์ี่แตกต่างไปจากผูอ้ื่น 
น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็นสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ท าให้
กลุม่เปา้หมายเกิดความสนใจ และยงัสรา้งแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ทัง้ยงัเป็นการเพิ่มทศันคติต่อ
การท่องเที่ยวใหก้บัผูบ้รโิภค (อรรถชยั และพนม, 2556) 

จากแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูในสื่อออนไลน ์สรุปไดว้่า 
สื่อออนไลน ์เป็นช่องทางการสื่อสารที่ผูใ้ชส้ามารถสื่อสารหรือแบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง  ๆ 
โดยสื่อออนไลนอ์ย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางที่ไดร้บัความนิยมที่สดุ โดยมีรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และหลากหลาย คือ การน าเสนอดว้ย รูปภาพ คลิปวิดีโอ 
และ การวิดีโอ Live สด จงึเป็นเอกลกัษณพ์ิเศษของเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัการทอ่งเทีย่ว 

การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสนใจ โดยส่วนใหญ่การ
เดินทางชั่ วคราวและด้วยความสมัครใจในการเดินทาง โดยแต่ละคนนั้นมีวัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัไป เช่นการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การท่องเที่ ยว
เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ย่อมต้องอาศัยการพัฒนาหลายด้านไปพรอ้ม  ๆ กัน ทั้งการ
อนรุกัษ์การท่องเที่ยว การพฒันาการบรกิารที่ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ตลอดจน
การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัแหลง่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตอ้งท าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมี้การ
รบัรูท้ี่ดีของนกัท่องเที่ยว (ธญัชนก, 2557)  

 
ความหมายของการทอ่งเทีย่ว 
การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมนุษย ์ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อความผ่อนคลาย

ความตึงเครียดจากการท างานจากกิจการงานประจ า โดยปกติการท่องเที่ยวจะเป็นการเดินทาง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั้นจะใกล ้หรือไกล และการเดินทางนั้นจะมี
การคา้งแรมหรอืไม่ โดยไดมี้ผูท้ี่ใหค้วามหมายเพิ่มเติมดงันี ้

การท่องเที่ยว (Tourism) ว่าหมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่
พ  านกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพ
หารายได ้(ไพฑรูย ์& วิลาสวงศ,์ 2542) 
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สุวัฒน์ จุธากรณ์ และ จริญญา เจริญสุขใส กล่าวว่า กิจกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิด
ปรากฏการณ ์และความสมัพนัธท์ี่เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลที่เดินทาง (นกัท่องเที่ยว
หรือผูม้าเยือน) ธุรกิจในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลิตสินคา้และบริการที่ตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเที่ยวภาครฐับาลที่ดแูลการท่องเที่ยว และชมุชนในพืน้ที่ท่องเที่ยว (สวุฒัน ์& จรญิญา, 
2544) 

การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่งซึง่นบัตัง้แตจ่ดุเริ่มตน้
จนถึงปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการ คือ การเดินทาง การพกัคา้งคืน และการกิน
อาหารนอกบา้น (นิศา, 2550) 

ส านักพฒันาการท่องเที่ยว กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไป
เยือนยงัสถานที่ต่างถิ่น ซึง่มิใช่เป็นการพ านกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ และเป็นการเยือนชั่วคราว
โดยไม่ใชเ้พื่อเป็นการประกอบอาชีพ หารายได ้องคก์ารสหประชาชาติ (United Nation) ในคราว
ประชุมว่าดว้ยการเดินทางและการท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เม่ือ พ.ศ.2506 ไดใ้หค้  านิยามของการ
ท่องเที่ยวไวว้่าหมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งอยู่ 3 ประการ (ส  านกัพฒันาการท่องเที่ยว, 
2552) คือ 

1. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ไดถ้กูบงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง โดยมี
การวางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยงัอีกสถานที่หนึ่ง และใชย้านพาหนะไปเป็นระยะทางใกล้
หรอืระยะทางไกลก็ได ้

2. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็น
การชั่วคราวแลว้ตอ้งเดินทางกลบัที่อยู่เดิมหรือภูมิล  าเนาเดิมโดยเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวเลือก
เดินทางไปเยือนและใชช้่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั่น ซึ่ง ณ ที่นั่นมีสิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บรกิารที่เพียงพอส าหรบัสนองความตอ้งการและความพอใจใหก้บันกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 

3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีความมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงคใ์นการ
เดินทางใดก็ไดท้ี่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายไดโ้ดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่า
หนึ่งอย่างก็ได ้

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยงัอีกสถานที่หนึ่ง หรือ
การเดินทางจากถิ่นพ านกัที่อาศยัไปยงัสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวดว้ยความสมคัรใจไป และเป็น
การเดินทางดว้ยเหตผุลของการท่องเที่ยวมิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได ้เช่น การเดินทาง
เพื่อการพกัผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬาซีเกมส ์โอลิมปิก เป็น
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ตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อนการประชุมสัมมนา (ธุรกิจ) การเดินทางเพื่อ
เยี่ยมเยือนญาติพ่ีนอ้ง หรือ เพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวฒันธรรม เป็นตน้ (ฐิรชญา, 2552) 

จากความหมายของการท่องเที่ยวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว คือการ
ท่องเที่ยวจะน ามาซึง่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และประชาชนของประเทศ รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานที่ที่น่าสนใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็น และเข้าใจถึง
วัฒนธรรมประเพณี และนอกเหนือจากนั้นท าใหน้ักท่องเที่ยวไดพ้ักผ่อน มีประสบการณ์ สรา้ง
ความสมัพนัธภ์าพประกอบดีตอ่ผูร้ว่มเดินทางและเพื่อนมนษุยอ์ีกดว้ย 

 
องคป์ระกอบของการทอ่งเทีย่ว 
การท่องเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมใหญ่ที่มีองคป์ระกอบเป็นอตุสาหกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

ทั้งทางตรงและทางอ้อมจ านวนมาก ได้แก่อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร และ
เครื่องดื่มอตุสาหกรรมที่พกัแรม อตุสาหกรรมนนัทนาการ อตุสาหกรรมการผลิตสินคา้ และบรกิาร
ข้างเคียงต่าง ๆ ซึ่งได้มีผู้ก  าหนดแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับองค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไวด้งันี ้(พะยอม, 2549) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภทดงันี ้

1.  การเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ไดแ้ก่ การมีระบบโครงสรา้งพืน้ฐานที่
เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดา้นอตุสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่ง
ทางอากาศ ทางบก และทางน า้ ซึ่งจะเอือ้อ านวยใหน้ักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง (Destination) หรอืแหลง่ท่องเที่ยว (Attraction) 

2.  การมีที่พกัแรมรองรบันกัท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ตอ้งการคา้งคืน ไดแ้ก่ ที่
พักประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอรท์ เกสต์เฮ้าส ์โฮมสเตย์ที่พักแรม ประเภทต่าง  ๆ จะมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในระดับต่างกัน ไดแ้ก่ ภัตตาคาร สระว่ายน า้ บารฟิ์ตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า 
ศนูยก์ลางธุรกิจและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ 

3.  แหลง่ท่องเที่ยว (Attractions) นบัเป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคญัสงูสดุของการ
เดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดใหน้ักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่ง
ธรรมชาติที่มีความโดดเด่น เช่น ดอยอินทนนท ์ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขา
หิมาลยั หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ประวัติศาสตร ์เช่น ปราสาทพนมรุง้ซึ่งแสดงถึงความ
รุง่เรืองของอาณาจกัขอม ตลอดจนการท่องเที่ยวเที่ยวชนบทเพื่อสมัผสัวิถีชีวิตชาวบา้น เรียนรูถ้ึง
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวตัิศาสตร ์เช่นวฒันธรรมบา้นเชียง
เป็นตน้ 
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4.  กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities 
และRecreational Activities) นับเป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญที่ส  าคัญในยุคปัจจุบันเพราะการ
ท่องเที่ยวมิไดห้มายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนสุาวรียค์วามงดงามของธรรมชาติ
เท่านัน้ แต่เป็นการที่นกัท่องเที่ยวไดมี้โอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเดินศกึษาระบบนิเวศเขต
เสน้ศนูยส์ตูรในป่าดิบชืน้ การลอ่งแก่งในแม่น า้ทอ้งถิ่น การปีนหนา้ผา การด าน า้ในรูปแบบ Scuba 
Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนูในบริเวณป่าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึก 
ตลอดจนการรว่มกิจกรรมกบัชมุชนเจา้บา้น เช่น การด าน า้ การเก่ียวขา้ว การรว่มพิธีบายศรีสูข่วญั
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์  (Experience) ที่อยู่ ในความทรงจ า ของ
นกัท่องเที่ยวและกิจกรรมดงักลา่วมกัก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้

5.  บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้าน
รา้นอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณียส์ถานีบริการน า้มนั รา้นคา้ รา้นขายของที่ระลึก หอ้งสขุา ฯลฯ 
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการควรปรากฏอยู่บนระบบฐานข้อมูลการจัดการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวทกุแหลง่ที่เป็นจดุหมายปลายทาง (Destination Management System: DMS) 

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการ
ท่องเที่ยวออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงันีค้ือ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย, 2545) 

1.  แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส  าคัญ จัดเป็นอุปทานการท่องเที่ยว โดย
สามารถจดัหมวดหมู่ของแหลง่ท่องเที่ยวเป็น 4 ประเภท ดงันีค้ือ 

1.1  แหล่งท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรม  (Culture attractions) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวซึง่แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional attractions) 

1.2  แหล่งท่องเที่ยวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic attractions) ซึ่งแสดงถึง
ความงดงามในรูปแบบตา่ง ๆ ของภมูิประเทศ 

1.3  แหลง่ท่องเที่ยวประเภทที่ใหค้วามบนัเทิง (Entertainment attractions) 
1.4  แหลง่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific attractions) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไดจ้ าแนกแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่ง ท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนั้น จัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการ
นกัท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545) 
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2.  บริการการท่องเที่ยว บริการที่รบัรองการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่ง
ไม่ไดเ้ป็นจดุหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยว แตเ่ป็นบรกิารท่ีรองรบัความสะดวกสบายและความ
บนัเทิงแก่นกัท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดดูใจไดเ้ช่นกนั การบริการการท่องเที่ยวที่
ส  าคญัไดแ้ก่ ที่พกั อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอื่น  ๆ ทัง้นี ้
รวมถึงโครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอ  านวยความสะดวกที่จ  าเป็น 

3.  ตลาดการท่องเที่ยว เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism demand) ซึ่งมี
ความปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง เพื่อเขา้รว่มในกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อน
ใจ และเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งในกระบวนการจดัการไดร้วมถึงการส่งเสริมและพฒันาการขายและ
การใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยวดว้ย 

นอกจากนี ้ปานทิพย์ อัฒนวานิช ได้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวออกเป็น 5 
องคป์ระกอบ คือ (ปานทิพย ์อฒันวานิช, 2553) 

1.  นกัท่องเที่ยว ซึง่เป็นปัจจยัที่ส  าคญัท่ีสดุของการท่องเที่ยว 
2.  แหลง่ท่องเที่ยว หรอืทรพัยากรการท่องเที่ยว หมายถึง แหลง่ท่องเที่ยวที่มีลกัษณะ

เด่นดงึดดูความสนใจของนกัท่องเที่ยวได ้
3.  ผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจการขนส่ง 2) ธุรกิจที่พักโรงแรม 3) ธุรกิจ

การน าเที่ยว และ 4) ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ที่ระลกึ 
4.  ประชาชน/ชมุชนทอ้งถิ่น หมายถึง บุคคลที่อาศยัในทอ้งถิ่นโดยตรง มีหนา้ที่ดแูล

รบัผิดชอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในชมุชนของตนเอง อนัมาจากการท่องเที่ยวที่ก่อใหเ้กิดความ
เสื่อมโทรมของชมุชนและชีวิตความเป็นอยู่ 

5.  องคก์รภาครฐั เป็นองคป์ระกอบที่สนบัสนนุใหธุ้รกิจการท่องเที่ยวด าเนินไปดว้ยดี 
คือสง่เสรมิองคป์ระกอบโครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 
  

รูปแบบหรือรูปแบบการทอ่งเทีย่ว 
ประเภทของการท่องเที่ยว หมายถึง ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว กล่าวคือ ในการ

จ าแนกที่หมายปลายทางทางการท่องเที่ยวหรือแหลง่ท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็นประเภทของ
ประสบการณท์ี่นักท่องเที่ยวไดเ้ป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ การท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreation 
Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive tour) เป็นการท่องเที่ยวที่จดัขึน้เพื่อเป็นรางวลั
แก่พนกังาน เป็นสวสัดิการของหน่วยงาน การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) เช่น การ
ประชมุสมัมนา เป็นตน้  การท่องเที่ยวเพื่อชมวฒันธรรม (Culture Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อ
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สมัผสัวิถีชีวิตของทอ้งถิ่น ดัง้เดิมที่มีความน่าสนใจ เช่น วฒันธรรมความเป็นอยู่ วฒันธรรมการกิน 
การท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคท์ี่จะสงัเกตเห็น 
แสดงออกทางวฒันธรรมและแบบแผนการใชชี้วิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ ์การท่องเที่ยวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อชมประวัติศาสตร ์(Historical 
Tourism) เป็นการท่องเที่ ยวเพื่ อชมสถานที่ ที่ มีความรุ่งเรื่องในอดีต ซึ่ งปัจจุบันไม่ มี เช่น 
พิพิธภณัฑสถาน โดยประเภทของการท่องเที่ยว สามารถแบง่ไดห้ลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว
ตามวตัถุประสงคท์ี่ต่างกนัของนกัท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อการศึกษา 
เพื่อธุรกิจเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของชาวบา้น ฯลฯ และการท่องเที่ยวที่แบ่ง
ตามแหลง่ท่องเที่ยวท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและการท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวที่มนษุยส์รา้งขึน้ 
(วนัทิกา, 2552) 

ดังนั้นรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเป็นจัดการบริการใหก้ับนักท่องเที่ยวทีมีหลาย
รูปแบบหลากหลาย เพื่อน าเสนอการบริการใหก้ับนักท่องเที่ยว เช่น  การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งแวดลอ้มและวฒันธรรม เป็นตน้  

นอกจากนัน้ยงัพบว่า ประเภทของธุรกิจน าเที่ยวออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดงันี ้(ธัญชนก, 
2557) 

1.  ธุรกิจน าเที่ยวตามลกัษณะการจดัการบรกิารท่องเที่ยว แบ่งเป็น 
1.1  ธุรกิจน าเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour Operation)  
1.2  ธุรกิจจดัน าเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศไปยงัแหล่งท่องเที่ยวใน

ประเทศ (Inbound Tour Operation)  
1.3  ธุรกิจจัดน าเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวตา่งประเทศ (Outbound Tour Operation)   
2.  ธุรกิจน าเที่ยวตามลกัษณะและขอบเขตการบรกิาร ไดแ้ก่  

2.1  ธุรกิจน าเที่ยวที่เสนอบรกิารท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย  
3.  บรกิารเหมารวมที่มีผูน้  าเที่ยว (Escorted Tour) การน าเที่ยวแบบนีจ้ะมีผูน้  าเที่ยว

ที่เรียกวา่หวัหนา้ทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยว  
4.  บริการเหมารวมที่ไม่มีผูน้  าเที่ยว (Unescorted Tour) เป็นการท่องเที่ยวที่บริการ

ดา้นต่าง ๆ เบ็ดเสรจ็ โดยนกัท่องเที่ยวจะถือบตัรโดยสารหรือคปูอง (Voucher) ที่มีรายละเอียดต่าง 
ๆ ไปย่ืนใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร เช่น ที่พกั อาหารและเครื่องดื่ม แหลง่ท่องเที่ยวเป็นตน้  
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5.  ธุรกิจน าเที่ยวแบบบริการเฉพาะกลุ่ม (Group Inclusive Tour) เป็นการจัดการ
บรกิารตามความตอ้งการหรือความสนใจของกลุม่  

6.  ธุรกิจน าเที่ยวแบบเสนอบริการอิสระ ส าหรบัท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและเฉพาะ
ราย (Foreign Individual Tour and Domestic Individual Tour)  

7.  ธุรกิจน าเที่ยวที่เสนอบริการลกัษณะพิเศษ (Special Intermediaries) เป็นธุรกิจ
การน าเที่ยวระหวา่งผูผ้ลิต เช่น โรงแรม ภตัตาคารแหลง่ท่องเที่ยว  

นอกจากนัน้การแบง่ประเภทของการจดัน าเที่ยว อาจจดัแบง่ไดด้งันี ้(กลุวรา, 2553)  
1.  ทวัรน์  าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (A Package Tour) การจดัทวัรแ์บบเหมาจ่ายเป็นการ

สนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ที่มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารแบบครัง้เดียว หรือบรกิารที่
นกัท่องเที่ยวตอ้งการรวมบรกิารบรกิารเขา้ดว้ยกนัโดยคิดราคาเหมาจ่าย 

2.  ทวัรน์  าเที่ยวเหมาจ่ายอิสระ (Independent Package Tour) เป็นการจดัน าเที่ยว
ส าหรบันักท่องเที่ยวที่ตอ้งการอิสระในการท่องเที่ยวเอง มีการเลือกเลือกใชบ้ริการบริการจาก
บรษัิทน าเที่ยวตามที่ตนตอ้งการ เช่น ตั๋วพาหนะเดินทาง ที่พกัแรม 

3.  ทัวรน์  าเที่ยวเหมาจ่ายพรอ้มบริการ (A Hosted Tour) เป็นการจัดน าเที่ยวที่
นักท่องเที่ยว เลือกใช้บริการหรือบริการในราคาเหมาจ่าย ณ จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง 
(Destinations) โดยจะมีตวัแทนของธุรกิจน าเที่ยว (A Host or Representative Officer) นัน้คอย
บรกิารตอ้นรบัใหค้  าแนะน าปรกึษา หรอืจดัเตรยีมการท่องเที่ยวไวใ้ห ้

4.  ทวัรน์  าเที่ยวเหมาจ่ายพรอ้ม “มีเพื่อนเดินทาง” (An Escorted Tour) ค าวา่ “เพื่อน
เดินทาง” (Escort) หมายถึง บุคลากรของบริษัทธุรกิจน าเที่ยวที่เดินทางไปพรอ้มกับกลุ่มทัวร ์
อาจจะเป็นการเดินทางไปดว้ยตลอดเสน้ทางจนเดินทางกลบัถ่ินที่อยู่ 

5.  ทัวรน์  าเที่ยวเฉพาะกลุ่ม หรือสมาชิกของหน่วยงานองคก์าร (An Affinity Tour) 
เป็นการจดัน าเที่ยวส าหรบัสมาชิก องคก์ร หรือกลุม่สมาชิกที่รวมตวักนัขึน้ เพื่อไปท่องเที่ยวดว้ยกนั 
โดยอาจจะเลือกใช้ทัวรน์  าเที่ยวจากบริษัทผู้ขายส่ง (Wholesaler Company) หรือผู้ขายปลีก 
(Retailer) กลา่วคือ มีทวัรน์  าเที่ยวแบบเช่าเหมาเป็นกลุ่ม (A Charter Group) เป็นการจดัน าเที่ยว
ส าหรับกลุ่ม  ที่ ต้องการราคาพิ เศษที่ ต  ่ ากว่าราค าปกติมากและทัวร์น า เที่ ยวเป็นกลุ่ม                          
(A Group Tour) เป็นลกัษณะของการจัดทวัรน์  าเที่ยวทั่วไปเป็นกลุ่ม แต่ไม่ไดเ้ลือกใชบ้ริการหรือ
บรกิารในราคาพิเศษเหมือนทวัรเ์หมาจ่าย และบางครัง้เป็นการน าเที่ยวเป็นกลุม่ใหญ่ที่มีกลุม่ย่อย
รวมอยู่ ซึง่นกัท่องเที่ยวเป็นกลุม่เหลา่นีจ้ะตอ้งเลือกใชบ้รกิารหรอืบรกิารเพิ่มเติมเอาเอง 
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บทบาทของธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในปัจจบุนั เนื่องจากธุรกิจน าเที่ยวท าหนา้ที่เลือกใชบ้รกิารส าหรบัขนสง่ ที่
พกั อาหารและเครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง แลว้น ามาเสนอราคาในลกัษณะเหมาจ่าย อย่างไร
ก็ตามปัจจุบนัการด าเนินการธุรกิจท่องเที่ยวนัน้ไดมี้การพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวอย่างมากมาย และมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมไปถึงการแข่งขนัทางดา้นการบรกิาร มี
การเสนอการบริการที่มีหลากหลายรูปแบบ การน าเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ แบบเหมาจ่ายและแบบ
อื่น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไดเ้ลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการและความสะดวกของแต่ละคน 
ดงันัน้ธุรกิจทวัรจ์ึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่อ  านวยความสะดวกสบายใหก้บันกัท่องเที่ยวในการเดินทางได้
อย่างมาก ท าใหมี้การประหยดัคา่ใชจ้่ายในการเดินทางท าใหผู้มี้รายไดป้านกลางจนถึงต ่ามีโอกาส
เดินทางท่องเที่ยวมากขึน้ อีกทัง้ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศมีส่วนในการช่วยขยายตลาดใหก้วา้งขึน้
และมีสว่นในการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ๆ อีกดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 8  บทบาทของการด าเนินงานของธุรกิจน าเที่ยว  
 

ที่มา: Christopher. (2009). 
  
จะเห็นไดว้่าธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ  มีโอกาสที่จะขยายตัว

เติบโตเป็นที่นิยมกวา้งขวางยิ่งขึน้และที่ส  าคญัที่สดุก็คือ ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศมีบทบาทส าคญั

ธุรกิจขนสง่ 

ธุรกิจเก่ียวกบัที่พกั 

ธุรกิจเก่ียวกบัอาหารและ

เครื่องดื่ม 

จดุบรกิารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ธุรกิจท่องเที่ยว, บรษัิท 
นกัท่องเที่ยว 

ตวัแทนบรษัิท, ธุรกิจ

ท่องเที่ยว 
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ในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศชาติและมีความส าคญัมากต่ออตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพราะเป็นธุรกิจที่รวมบริการอ านวยความสะดวกทัง้ในดา้นของพาหนะ  ที่พัก อาหาร 
การน าชมสถานที่ และบรกิารที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ เพื่อน ามาขายในลกัษณะเหมาจ่าย เป็นตน้  

 
ความส าคัญของการทอ่งเทีย่ว 
การท่องเที่ยวนัน้มีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีบทบาทใน

การกระตุ้นให้เกิดการผลิต และน าเอาทรพัยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เม่ือ
นกัท่องเที่ยวเดินทางไปไดก้็จะตอ้งใชจ้่าย เป็นค่าที่พกั และค่าอาหาร รวมทัง้ของที่ระลกึต่าง ๆ ซึ่ง
รายไดก้็จะกระจายลงไปสู่ชุมชนดว้ยแมว้่าจะเป็นรายไดเ้ล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่เม่ือรวมกนัเป็นปริมาณ
มาก ๆ ก็เป็นรายไดส้  าคญั ซึ่งจะกระตุน้การผลิตหรือที่เรียกว่า Multiplier Effect ทางการท่องเที่ยว 
ซึง่เป็นลกัษณะที่สงูมากเมื่อเทียบกบัการผลิตสินคา้หรืออตุสาหกรรมอื่น ๆ 

ความส าคญัของการท่องเที่ยวสามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นดงันี ้(ชยัสิทธ์ิ ด ารงวงศเ์จรญิ, 
2550) 

1.  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้โดยน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศชาติ
เช่นเดียวกับการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศคือค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (Tourism 
Expenditure) ที่ใช้จ่ายเพื่อซือ้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งสามารถ
ค านวณรายไดจ้ากนกัท่องเที่ยวคือจ านวนนกัท่องเที่ยว x วนัพกัเฉลี่ย x ค่าใชจ้่ายเฉลี่ย/วนั/คน 

2.  การท่องเที่ยวเป็นการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงินของ
ประเทศกล่าวคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและประสบปัญหาสภาวะการขาด
ดลุการคา้ และดลุการช าระเงิน เนื่องจากประเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งพึ่งพิงประเทศที่พฒันาแลว้
ในการน าเขา้สินคา้ที่ตนเองไม่สามารถผลิตได ้เช่น เครื่องมือเครื่องจกัรและเทคโนโลยีต่าง  ๆ อนั
เป็นปัจจยัที่จ  าเป็นต่อการผลิตและการพฒันาประเทศ ซึง่สินคา้เหลา่นีมี้มลูค่าสงูมากเม่ือเทียบกบั
มูลค่าส่งออกสินคา้ทางการเกษตร นอกจากนีป้ระเทศก าลังพัฒนายังตอ้งพึ่งสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ เพื่อกูย้ืมเงินมาใชใ้นการพฒันาประเทศ ดงันัน้รายไดจ้ากการท่องเที่ยวมลูค่านบั
แสนลา้นบาทตอ่ปีจงึช่วยลดดลุการคา้ไดอ้ย่างมาก 

3.  การท่องเที่ยวช่วยเพิ่มรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีรฐับาลคือนกัท่องเที่ยวตอ้งจ่าย
ภาษีต่าง ๆ เช่นเดียวกบัคนอื่น ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่นกัท่องเที่ยวตอ้งจ่ายภาษีเม่ือซือ้
สินค้าและบริการ และภาษีทางอ้อม เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าภาษีศุลกากร 
ค่าธรรมเนียมในการประทับตราหนังสือเดินทาง และธุรกิจอื่นที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว เช่น ภาษี
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กรมสรรพากร ภาษีหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ค่ารถ บริการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
โรงแรม ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตจ าหน่ายอาหาร สรุาและเครื่องดื่ม เป็นตน้ 

4.  การท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ออกไปตามส่วนภูมิภาคของประเทศ
เนื่องจากการท่องเที่ยวประกอบดว้ยธุรกิจขนาดเล็กจ านวนมาก ดงันัน้รายรบัจากการท่องเที่ยวจึง
กระจายออกไปสูป่ระชาชนอย่างรวดเรว็ทัง้ระบบเศรษฐกิจ 

5.  การท่องเที่ยวก่อใหเ้กิดการจา้งงาน สรา้งอาชีพใหแ้ก่ประชาชนทัง้แรงงานทั่วไป 
(Unskilled) และแรงงานที่มีความช านาญ (Skill) เพราะการท่องเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่มีสดัสว่น
ของแรงงานสงูกวา่เครื่องจกัร (labor Intensive Industry) 

6.  การท่องเที่ยวก่อใหเ้กิดการหมุนเวียนเงินตราอย่างกวา้งขวาง ช่วยกระตุน้ การ
ผลิตและการลงทุนในอตัราสงูดว้ยค่าทวีทางเศรษฐกิจ (Economic Multiplier) เป็นผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากค่าใชจ้่ายของนกัท่องเที่ยวจะมีผลโดยตรงต่อผูจ้ดัการที่พกัและ
ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งสรา้งงานสร้างอาชีพอีกมากมายแล้ว ผลทางอ้อมจากค่าใช้จ่ายของ
นกัท่องเที่ยวยงัท าใหร้ายไดข้องแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ หมนุเวียนรบั-จ่ายต่อไปอีกหลาย
รอบ จนกระทัง้ถึงจดุสิน้สดุของตวัเองยิ่งหมนุเวียนไดม้ากรอบเพียงใดก็ยิ่งท าใหม้ลูค่าของมนัเพิ่ม
มากขึน้เพียงนัน้ 

7.  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจ ากัด (Limitless Boundary Industry) 
ไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตและไม่มีการก าหนดโควตา้การจ าหน่ายกลา่วคือการผลิตไม่ขึน้กบัสภาพ
ดินฟ้า อากาศ หรือเครื่องไมเ้ครื่องมือโดยเฉพาะเจาะจงเหมือนเช่นการผลิตในสาขาอื่น  ๆ การ
ท่องเที่ยวสามารถเกิดขึน้ไดทุ้กเวลาแลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศ และขึน้อยู่กบัความสามารถของ รฐับาลแต่ละประเทศที่จะใชก้ลยุทธใ์นการพฒันา และ
สง่เสรมิอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวของตน 

สามารถสรุปไดว้่าความส าคญัของการท่องเที่ยวหรือความส าคญัของอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ขึน้ต่อคุณภาพของมนุษย ์ทรพัยากร สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ และ
วฒันธรรม ซึ่งไม่สามารถแยกตวัออกจากการพฒันาทางเศรษฐกิจอื่น ๆ กระบวนการท่องเที่ยวได้
พัฒนาจนเกิดเป็นสาขาที่ส  าคัญในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดกระบวนการของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่ฟ้ืนตวัไดไ้ว 
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัการตัดสนิใจ 
การตัดสินใจของผูบ้ริโภค ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่นักการตลาด หรือผูผ้ลิตสินคา้

และบรกิารตอ้งการใหเ้กิดขึน้มากที่สดุ เพราะหากผูบ้รโิภคเกิดการตดัสินใจใชบ้ริการสินคา้ในครัง้
แรกก็ย่อมที่จะมีโอกาสตดัสินใจใชบ้ริการสินคา้หรือบริการอีกในครัง้ต่อไป หากสินคา้หรือบริการ
นั้น ๆ สามารถแก้ไขปัญหา หรือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้ โดยจาก
การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค พบว่าไดมี้นักวิชาการ
หลายท่านใหค้วามหมายของการตดัสินใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

 
ความหมายของการตัดสินใจของผู้บริโภค 
การตดัสินใจ คือกระบวนการใชค้วามคิดสติของมนุษยท์ี่ผูกพนักบัปรากฏการณอ์นัเกิด

จากบคุคลและสงัคม การตดัสินใจมีพืน้ฐานบนสมมติฐานของขอ้เท็จจรงิที่มีคณุค่า และครอบคลมุ
ตวัเลือกที่ไดร้บัการเลือกสรรแลว้จากตวัเลือกอื่นๆ ตามความมุ่งหมายที่ตอ้งการ (Shull, 1970) 

การตดัสินใจวา่เป็นขบวนการ การประเมินผลเก่ียวกบัทางเลือก หรือตวัเลือกที่จะน าไปสู่
การบรรลเุป้าหมาย การคาดคะเนผลที่เกิดจากทางเลือกปฏิบตัิที่จะส่งต่อการบรรลเุป้าหมายได้
มากที่สดุ (Harrison, 1981) 

กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการก่อนที่ผูบ้ริโภคจะซือ้สินคา้หรือ
บริการ ผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่งการ
ตดัสินใจซือ้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ส  าคญัมากส าหรบัผูป้ระกอบการ แต่ยงัช่วยใหอ้งคก์รสามารถปรบั
กลยทุธก์ารขายตามกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคไดอ้ีกดว้ย (Johnston, 2013) 

การตัดสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคไวว้่า การตัดสินใจของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการใช้
บรกิารที่ประกอบไปดว้ยขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ซึ่งผูบ้รโิภคจะตอ้งผ่านกระบวนการในการตดัสินใจใช้
บรกิารในแต่ละขัน้ เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจใชบ้รกิาร (อดลุย,์ 2553) ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การรบัรูปั้ญหา (Problem of Need Recognition) หมายถึง ผูบ้รโิภคเกิดการรบัรู ้
ถึงปัญหา หรอืความตอ้งการของตนเองในการที่จะตอ้งใชบ้รกิารนัน้ ๆ โดยมีแรงกระตุน้จากภายใน 
เช่น ความหิว และภายนอก เช่น การไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อน จนท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความตอ้งการ
ในการจะหาบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งมาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือมาช่วยแกปั้ญหา
นัน้ๆ 

2.  การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) คือ การคน้หาข้อมูลก่อนการใช้
บริการ (Pre – Purchase Search) จะเป็นขัน้ตอนที่เม่ือผูบ้ริโภคทราบปัญหา หรือความตอ้งการ
ของตนเองแล้วนั้น ก็จะแสวงหาข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ตนเองต้องการ เพื่อมาใช้ในการ



  41 

ประกอบการตดัสินใจในการเลือกสินคา้ หรือบรกิารนัน้ ๆ โดยแสวงหาขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
สื่อมวลชน สื่อบคุคลแหลง่การคา้ เป็นตน้ 

3.  การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ เป็นขัน้ตอนที่เม่ือไดข้อ้มูล
ของสินค้าหรือบริการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคก็จะน าข้อมูลที่ ได้มาประเมิน
เปรียบเทียบเพื่อเลือกหาสินคา้หรือบรกิารที่ดีท่ีสดุ  

4.  การตดัสินใจและการกระท าการใชบ้รกิาร (Purchase or Choice) หมายถึง เป็น
ขัน้ตอนในการตดัสินใจเลือกสินคา้หรอืบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผูบ้รโิภคคิดวา่สามารถแกปั้ญหา
หรือตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองไดม้ากที่สดุ พรอ้มทัง้ด าเนินการเพื่อใหไ้ดส้ินคา้ หรือ
บรกิารนัน้มา 

5.  ความ รู้สึกหลังการใช้บ ริการ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of 
Choice) ความรูส้กึหลงัการใชบ้รกิาร หมายถึง ความรูส้กึภายหลงัจากการที่ผูบ้รโิภคไดท้ดลองใช้
สินค้าหรือบริการที่ เลือกใช้บริการแล้ว ซึ่งความรูส้ึกหลังการใช้บริการสามารถแบ่งได้เป็น  2 
ประเภท คือ รูส้ึกพอใจ และไม่พอใจสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ซึ่งหากผูบ้ริโภครูส้ึกพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมการใชบ้ริการซ า้ตามมา แต่หากเกิดความรูส้ึกไม่พอใจก็จะตอ้งท าการแสวงหาขอ้มูล
สินค้าหรือบริการนั้นๆ ใหม่ เพื่อน ามาพิจารณาหาสินค้าหรือบริการที่สามารถแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดจ้รงิๆ 

จากความหมายของการตดัสินใจที่กลา่วขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การตดัสินใจ หมายถึง
การเลือกคิด อนัจะน าไปสู่การแยกแยะแนวทางปฏิบตัิหลายๆทาง เพื่อใหไ้ดท้างเลือกที่เห็นว่าดี
ที่สดุ และสามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ ซึ่งทางเลือกตอ้งมีหลายทาง มีเหตผุลประกอบการ
พิจารณาและมีจดุมุ่งหมายที่แน่นอนในการตดัสินใจ 

 
กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคสามารถพิจารณาตามขัน้ตอนต่างๆ ไดเ้ป็น 5 

ขัน้ตอนโดยเริ่มจากเหตุการณก์่อนที่จะมีการซือ้สินคา้จริงๆ จนถึงเหตกุารณภ์ายหลงัจากการซือ้ 
ซึ่งสรุป ขัน้ตอนที่ส  าคญั (Kotler P, 2000) ดงัภาพประกอบ 2.7 แสดงใหเ้ห็นถึงโมเดล 5 ขัน้ตอน
ในกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
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ภาพประกอบ 9  แสดงโมเดล 5 ขัน้ตอนในกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 

 ที่มา: Kotler P. (2000) 

1.  การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซือ้มีจุดเริ่มตน้
จากการที่ผูบ้รโิภคมีความตอ้งการท่ีอาจไดร้บัจากการกระตุน้จากภายนอก เช่น สื่อโฆษณาที่จงูใจ 
หรือเห็นคนรอบขา้งใชส้ินคา้นั้นๆ เป็นตน้ หรือจากภายใน เช่น ความรูส้ึกหิว ความตอ้งการขั้น
พืน้ฐาน เป็นตน้  

2.  การคน้หาขอ้มลู (Information Search) หลงัจากผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้ 
การคน้หาเสาะหา ศึกษาขอ้มลูของสินคา้นัน้ๆ เป็นขัน้ตอนที่จะเกิดต่อมาแต่ทัง้นีก้ระบวนการหา
ขอ้มลูในขัน้นีอ้าจไม่เกิดขึน้ในกรณีที่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้นัน้ๆ สงูมาก และสามารถซือ้
สินคา้ไดท้ันทีการเสาะหาขอ้มูลอาจไม่มีเพราะผูบ้ริโภคจะซือ้สินคา้ในทันทีแต่ถ้าหากมีความ
ต้องการธรรมดาตามธรรมชาติและไม่อาจหาซื ้อได้ทันทีการเสาะหาข้อมูลก็จะเกิดขึน้ใน
กระบวนการตดัสินใจซือ้  

3.  การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื ้อ (Evaluation of Alternatives) เม่ือ
ผูบ้ริโภคไดมี้การเสาะหาขอ้มลูแลว้ จากนั้นผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ และประเมินผลทางเลือก
ต่างๆ นัน้ หมายถึงผูบ้รโิภคตอ้งมีการตดัสินใจวา่จะซือ้สินคา้ยี่หอ้อะไร หรอืซือ้สินคา้อะไร ผูบ้รโิภค
แต่ละคนก็มีแนวทางการตัดสินใจที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับสถานการณ์ของการตัดสินใจ และ
ทางเลือกที่มีอยู่ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรูถ้ึงวิธีการต่างๆ ที่ผูบ้รโิภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือก 
กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย และไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใชก้บัผูบ้รโิภคทกุคน และไม่ใช่
เป็นของผูซ้ือ้คนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณซ์ือ้แนวความคิดพืน้ฐานที่ช่วยเหลือในกระบวนการ
ประเมินผลพฤติกรรมผูบ้รโิภคมีหลายประการ คือ 

การคน้หา
ขอ้มลู 

(Informatio
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3.1  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Attributes) และประโยชนข์องสินคา้ที่ไดร้บัคือ 
การพิจารณาถึงผลประโยชนท์ี่จะไดร้บั และคณุสมบตัิของสินคา้ว่า สามารถท าอะไรไดบ้า้งหรือมี
ความสามารถเพียงใด 

3.2  ผูบ้รโิภคจะใหน้ า้หนกัความส าคญัของคณุสมบตัิผลิตภณัฑ ์(Degree of 
Importance) คือ การพิจารณาถึงความส าคญัของคณุสมบตัิ(Attributes Importance) ของสินคา้
เป็นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ (Salient Attributes) ดังนั้น ความเช่ือถือ
เก่ียวกบัตราสินคา้อาจเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ 

3.3  ความเช่ือถือต่อตราสินคา้ (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความ
เช่ือถือต่อตราของสินคา้ หรือภาพลกัษณข์องสินคา้ (Brand Image) ที่ผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็นรบัรู ้
จากประสบการณใ์นอดีต 

3.4  ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินวา่มีความพอใจต่อสินคา้
แต่ละตราสินคา้แค่ไหน ถา้น าคุณสมบตัิของสินคา้เทียบกบัความพึงพอใจที่ไดร้บัจากคุณสมบตัิ
ของแตล่ะสินคา้แลว้ก็จะสามารถประเมินการเลือกซือ้สินคา้ไดง้่ายขึน้ 

3.5 กระบวนการประเมิน วิธีนี ้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น  าเอาปัจจัยส าหรับการ
ตดัสินใจ เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในตราสินคา้ คณุสมบตัิของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบ
ใหค้ะแนนเพื่อหาผลสรุปว่า ตราสินคา้ใดไดร้บัคะแนนจากการประเมินมากที่สดุก่อนการตดัสินใจ
ซือ้ต่อไป 

4.  การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ
ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถจดัล าดบัความส าคญัของการเลือกซือ้ไดแ้ลว้ ในขัน้ต่อไปคือ การพิจารณา
ถึงทัศนคติของผู้อื่นที่ มีต่อการตัดสินใจซื ้อ (Attitudes of Others) และปัจจัยที่ ไม่สามารถ
คาดการณไ์ด ้(Unexpected Situation) การที่ผูบ้ริโภคสามารถประเมิน และเลือกสินคา้หรือตรา
สินคา้ไดแ้ลว้ ไม่ไดห้มายความวา่จะเกิดการซือ้ไดเ้พราะปัจจยัทัง้สองอย่างนีซ้ึง่อาจท าใหเ้กิดความ
เสี่ยงจากการเลือกบรโิภคสินคา้นัน้ๆ ไดอ้ีกดว้ย  

5.  พฤติกรรมหลังการซื ้อ  (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซื ้อแล้ว 
ผูบ้รโิภคจะไดร้บัประสบการณใ์นการบรโิภค ซึ่งอาจจะไดร้บัความพอใจ หรือไม่พอใจก็ไดถ้า้พอใจ
ผูบ้ริโภคไดร้บัทราบถึงขอ้ดีต่างๆ ของสินคา้ ก็ท าใหเ้กิดการซือ้ซ  า้ไดห้รืออาจมีการแนะน าใหเ้กิด
ผูบ้ริโภครายใหม่ไดแ้ต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซือ้สินคา้ในครัง้ต่อไป และอาจส่งผลเสีย
ตอ่เนื่องจากการบอกต่อ ท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สินคา้ไดน้อ้ยลงตามไปดว้ย  
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ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 
ตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ว่าการตัดสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคจะประกอบไปดว้ย

ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอนคือการรบัรูปั้ญหาการแสวงหาขอ้มลู การประเมินทางเลือกการตดัสินใจเลือกใช้
บริการและความรูส้ึกหลงัการใชบ้ริการซึ่งจะเห็นไดว้่ากว่าที่ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินคา้หรือบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้เป็นเรื่องที่ตอ้งใชเ้วลาและตอ้งผ่านขัน้ตอนในการตดัสินใจ
มากมายซึ่งในการตัดสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคนั้นก็ยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของผูบ้ริโภคอีกหลากหลายปัจจยัดว้ยกนัโดยจากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้
บริการของผูบ้ริโภคพบว่าไดมี้นักวิชาการกล่าวถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ
ผูบ้รโิภคไวด้งันี ้

ปัจจยัต่าง ๆ ทัง้จากภายใน และภายนอกที่เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารของ
ผูบ้รโิภคสรุปไดเ้ป็น 2 สว่นใหญ่ ๆ คือ (ศิรวิรรณ, 2552)  

1.  ปัจจัยภายใน (Internal Influences) เป็นปัจจัยที่ เกิดขึ ้นจากภายใน หรือ
เฉพาะตัวบุคคลและเป็นตัวกระตุ้นความต้องการจากภายในของผู้บริโภค ซึ่งจะมีผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมการใชบ้รกิารของบคุคลซึง่ปัจจยัภายในดงักลา่วจะประกอบดว้ยการจงูใจ 
(Motivation) การรบัรู ้(Perception) การเรียนรู ้(Learning) บคุลิกภาพ (Personality) และทศันคติ 
(Attitude) 

2.  ปัจจัยภายนอก (External Influences) เป็นปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งจะประกอบด้วย วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย (Culture and 
Subculture) ชั้นทางสังคม (Social Class) กลุ่มทางสังคมหรือกลุ่มอ้างอิง (Social/Reference 
Groups/Family) ซึ่งนอกจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการตดัสินใจใช้
บริการของผู้บริโภคที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ปัจจัยภายนอกที่ส  าคัญอีกตัวหนึ่งที่ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากก็คือ ปัจจัยทางด้านการตลาดได้แก่ ส่วนประสมทาง
การตลาดเช่นการโฆษณาการประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมส่งเสริมการขายฯลฯ ซึ่งปัจจยัต่างๆ 
เหลา่นีล้ว้นแต่มีบทบาทท าใหผู้บ้รโิภคเกิดพฤติกรรมในการใชบ้รกิารมากยิ่งขึน้ 

กลา่วโดยสรุปปัจจยัที่มีสว่นท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการตดัสินใจใชบ้รกิารสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 สว่น คือ เกิดจากความตอ้งการภายในของผูบ้รโิภค เช่น ความหิวจึงตอ้งการอาหารเป็นตน้ 
และปัจจยัภายนอกนั่นก็คือปัจจยัในเรื่องของอิทธิของสงัคมที่ผูบ้รโิภคอาศยัอยู่ ซึ่งคนเรามกัเลือก
ปรบัตวัและมีความเห็นคลอ้ยตามไปในทางใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมที่บุคคลอาศยัอยู่ และปัจจยัที่
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ส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือ ปัจจยัทางดา้นการตลาดเช่นการท ากิจกรรมกระตุน้ทางการตลาด เช่น 
การลดราคาก็เป็นปัจจยัที่ท  าใหผู้บ้รโิภคเกิดการตดัสินใจใชบ้รกิารไดเ้ช่นกนั 

วิธีกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค (How to Activate Decision 
Making) 

ในการตดัสินใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคนัน้จะตอ้งผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คือ การรบัรู ้
ปัญหาการแสวงหาขอ้มลู การประเมินทางเลือกการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารและความรูส้กึหลงัการ
ใชบ้ริการซึ่งกระบวนการดังกล่าวจ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้วลาในชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่จากการศึกษา
ขอ้มลูเพิ่มเติมพบว่า นกัการตลาดหรือผูผ้ลิตสินคา้สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการ
สินคา้หรือบรกิารไดเ้รว็ขึน้ ดว้ยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

เสรี วงษ์มณฑา ไดเ้สนอวิธีในการกระตุน้การตดัสินใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคไว ้3 วิธีการ
ดว้ยกนัดงันี ้(เสร,ี 2552) 

1.  การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) โดยนักการตลาดจะตอ้งสรา้งความ
แตกตา่งใหก้บัสินคา้หรือบรกิารของตนเองเพื่อใหส้ินคา้หรอืบรกิารดมีูความน่าสนใจมากกวา่คูแ่ข่ง 
ยิ่งมีความแตกต่างมากก็จะยิ่งท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการสินคา้หรือบริการไดง้่ายขึน้ไดแ้ก่
การเพิ่มคณุสมบตัิที่แตกต่างใหก้บัสินคา้เช่นยาสีฟันที่โดยปกติจะมีคณุสมบตัิในเรื่องของการท า
ความสะอาดฟันก็เพิ่มคุณสมบัติที่แตกต่างกับคู่แข่งคือเป็นยาสีฟันที่ท  าความสะอาดฟัน และ
สามารถท าใหส้ีฟันขาวขึน้ได ้3 เท่าจากสีฟันเดิม เป็นตน้ 

2.  การลดอัตราความเสี่ยงในความรูส้ึกของผูบ้ริโภค (Reduced Perceived Risk) 
ในการตดัสินใจใชบ้รกิารสินคา้หรือบริการใดบริการหนึ่งสิ่งที่ผูบ้รโิภคกลวั คือ การจะเสียเงินเปล่า
คุณภาพของสินค้าหรือบริการไม่คุ้มกับเงินที่ เสียไปผู้บริโภคจึงใช้เวลาในการพิจารณาเลือก
ทางเลือกต่าง ๆ หรือมีความลงัเลใจในการตดัสินใจใชบ้ริการ ดังนัน้ในการเร่งรดัใหผู้บ้ริโภคเกิด
การตดัสินใจนกัการตลาดจะตอ้งท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึวา่ความเสี่ยงของเขาไม่มากนกัโดยวิธีการที่จะ
ลดความเสี่ยงมีดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ช่ือเสียงบริษัทซึ่งหากบริษัทมีช่ือเสียงดีผูบ้ริโภคก็จะสบายใจในระดับ
หนึ่งวา่บรษัิทที่มีช่ือเสียงดีคงไม่เอาของที่ไม่มีคณุภาพมาขาย 

2.2  จ านวนปีของบริษัท บริษัทที่ตัง้มาหลายปีแลว้ย่อมมีประสบการณ์ใน
การผลิตสินคา้ดงันัน้ก็น่าจะท าสินคา้ไดมี้คณุภาพ 

2.3  ภาพลกัษณข์องตราสินคา้สินคา้ที่มีภาพลกัษณด์ีผูบ้ริโภคก็จะมีความ
สบายใจที่จะใชบ้รกิารเพราะคิดวา่สินคา้ที่มีภาพลกัษณด์ีคงไม่ท าลายตนเอง 



  46 

2.4  ภาพลกัษณข์องพนกังานขาย เวลาที่ผูบ้รโิภคจะใชบ้รกิารสินคา้จากใคร
นัน้นอกจากผูบ้ริโภคจะใหค้วามสนใจในตวัสินคา้แลว้นัน้ยงัใหค้วามสนใจว่าผูท้ี่มาขายสินคา้นัน้
บคุลิกภาพเป็นอย่างไรแต่งตวัอย่างไรพดูจาอย่างไรมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ ดงันัน้นกัการตลาดจึง
ตอ้งเอาใจใสพ่นกังานขายของตนที่จะตอ้งพบเจอกบัผูบ้รโิภคดว้ย 

2.5  ภาพลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมายการที่ผูบ้ริโภคจะใชบ้ริการสินคา้ หรือ
บริการอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะน าเอากลุ่มคนที่ใชส้ินคา้หรือบริการนัน้ๆ มาพิจารณาดว้ยว่าคน
กลุม่นัน้เป็นใครหากเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือได ้เป็นคนที่มีวิจารณญาณท่ีดีผูบ้รโิภคก็จะสบายใจ
ที่จะใชบ้รกิารตามกลุม่คนเหลา่นัน้ 

2.6  จ านวนของกลุ่มเป้าหมายสินคา้ที่ขายดีคนมกัจะเช่ือมั่นว่าตอ้งดีจรงิจึง
มีคนนิยมแต่สินคา้ที่ขายไม่ดีคนใชบ้ริการนอ้ยผูบ้ริโภคก็จะไม่สบายใจเพราะคิดว่าคงไม่ดีจึงไม่มี
คนนิยม  

2.7  สินค้าบางอย่างนั้นถ้าเกิดคุณภาพไม่ดี หรือมีการเสียจะต้องใช้เงิน
จ านวนมากในการซ่อม เช่น ตูเ้ย็น โทรทศัน ์ฯลฯ สินคา้เหลา่นีถ้า้เกิดมีการรบัประกนัประกอบการ
ขายผูบ้รโิภคก็จะมีความสบายใจรูส้กึไม่เสี่ยงมากนกัในการใชบ้รกิาร  

3.  การสรา้งสิ่งลอ่ใจ (Incentives) หมายถึง การลด แลก แจก แถม หรือการสง่เสรมิ
การขายนั่นเอง หรือหากมีการลดเวลาในช่วงเวลาจ ากัดก็จะเป็นการเร่งการตดัสินใจใหผู้บ้ริโภค
ดงันัน้ในบางครัง้จึงตอ้งอาศยัการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นส่วนในการเร่งรดัการ
ตดัสินใจของผูบ้รโิภค 

กล่าวโดยสรุปนักการตลาดสามารถกระตุน้การตดัสินใจของผูบ้ริโภคใหเ้กิดพฤติกรรม
การใชบ้ริการไดเ้ร็วขึน้ดว้ยวิธีการต่างๆ คือ การสรา้งความแตกต่างกับสินคา้ถ้าสินคา้มีความ
แตกต่างก็จะท าใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจไดเ้รว็ขึน้พรอ้มทัง้ควรลดความเสี่ยงใหก้บัลกูคา้ดว้ยการสรา้ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าพนักงานขายและบริษัทเพื่อสรา้งความน่าเช่ือถือและสรา้ง
ความรูส้กึว่าความเสี่ยงในการใชบ้ริการสินคา้ของผูบ้ริโภคลดลงและสดุทา้ยคือการสรา้งสิ่งล่อใจ
เช่น การลด แลก แจกแถมหรือการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เพื่อเป็นการกระตุน้ให้
ผูบ้รโิภคตดัสินใจไดเ้รว็ขึน้ 

จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค
สามารถสรุปไดว้่า การตัดสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการในการตัดสินใชบ้ริการ
สินคา้หรือบรกิารที่มีตวัเลือกตัง้แต่ 2 ตวัเลือกขึน้ไปโดยการตดัสินใจจะผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ คือ 
การรบัรูปั้ญหา การหาขอ้มูล การประเมินผลการตัดสินใจใชบ้ริการ และความรูส้ึกหลังการใช้
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บริการ ซึ่งกระบวนการทั้ง 5 ขั้นนี ้จะใชร้ะยะเวลาในการตัดสินใจ แต่นักการตลาดก็สามารถ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการสินคา้ไดเ้รว็ขึน้โดยการสรา้งความแตกต่างใหก้บัสินคา้และ
สรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้เพื่อลดความเสี่ยงในการใชบ้รกิารสินคา้ใหก้บัผูบ้รโิภครวมทัง้การ
จดักิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ 

 
ข้อมูลเกี่ยวกบั Fan Page แนะน าการทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 

แฟนเพจ Unseen Tour Thailand เป็นเพจที่ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย แหล่งชุมชนออนไลน์ของนักท่องเที่ยว รวมแหล่งท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิง อาหารอร่อย รูปภาพ
ท่องเที่ยว และขอ้มูลการท่องเที่ยว 77 จังหวดั เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละที่เที่ยวใหม่ๆ ที่
เป็น Unseen ของประเทศไทย  

จดุเริ่มตน้มาจาก เจา้ของแฟนเพจ คณุ สีรุง้ เป็นเว็บดีไซด ์ออกแบบเว็บ เริ่มแรกก่อนจะ
เป็นแฟนเพจ ไดท้  าเว็บ www.unseentourthailand.com ขึน้มาก่อน โดยท าเป็นเว็บบอรด์ ท าขึน้
ดว้ยใจรกั เพื่อรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป มีนอ้งๆ นกัศึกษาขอขอ้มลูในการท ารายงาน มีหน่วย
งายขอขอ้มลูไปใชบ้า้ง ไม่ไดท้  าในเชิงธุรกิจ เพจ Unseen Tour Thailand คณุสีรุง้เป็นแอดมินเพียง
คนเดียว ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี  ในช่วงแรกก่อนมีคนส่งรูปและข้อมูลมาให้ คุณสีรุง้เป็นคน
รวบรวมขอ้มลูขอ้มลูจากที่นั่นที่นี่มาใส่ เหลือเช่ืออยู่เหมือนกนัที่มีคนตามมากขนาดนี ้เพราะเพจ
เองไม่เคยซือ้ like หรือโปรโมทเพจ ท าไปท ามากลายเป็นเพจชุมชนนักท่องเที่ยว เฉลี่ยหนึ่งวันโพสป
ระมาณ 8 รูป แต่หนึ่งวนัมีคนสง่มาใหเ้กิน 8 รูป คณุสีรุง้จะเลือกรูปที่สวย และ unseen บางสถานที่
เป็นที่มีมานานแลว้แต่ยงัไม่ค่อยมีใครไดไ้ปและนอกจากภาพแหล่งท่องเที่ยวอนัซีนแลว้ ก็โพสข่าว
ท่องเที่ยวหรือปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวอยู่อย่างเรื่องแพลงก์ตอนเขียวที่บางแสน ที่ถ่ายรูปแลว้
เหมือนทะเลเรอืงแสง (แพลงกต์อนบลมู)  

 



  48 

 

ภาพประกอบ 10  แพลงกต์อนบลมู (Bloom) จ.ชลบรุี  
 

 ที่มา : http://www.tnews.co.th. (2561). 

คณุสีรุง้ใหส้มัภาษณไ์วว้่า การท าแฟนเพจส่วนหนึ่งคลา้ยจิตอาสา คือช่วงโปรโมท และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ อยากใหค้นไทยท่องเที่ยวในประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศที่ยังมีอีกหลายคนไม่รูห้รือยังไม่เคยไป แหล่งขอ้มูลท่องเที่ยวที่มีในแฟนเพจ เป็นสิ่งที่
นกัท่องเที่ยวบอกต่อกนัเอง มนัเรียลไทมแ์ละมีความน่าเช่ือถือสงู เพราะเป็นรูปจรงิ คนไปเที่ยวจรงิ
ถ่ายแลว้โพส ซึ่งอยากเตือนใหผู้ป้ระกอบการ หรืออาชีพที่ใหบ้ริการเก่ียวกับเรื่องท่องเที่ยวคอย
ปรบัปรุงและดแูลงานตวัเองใหด้ี เพราะโซเชียลมีเดียเรว็มาก กระจายเรว็มากในการบอกต่อ มีรูปมี
หลกัฐานชดัเจน  อย่างบรษัิททวัรท์ี่โกงมีการแชรไ์ปอย่างรวดเรว็ 

 
 
 

http://www.tnews.co.th/
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ภาพประกอบ 11  องคพ์ระพทุธโชค วดัเขาวงพระจนัทร ์จ.ลพบรุี  
 

 ที่มา: Facebook Unseen Tour Thailand. (2561). 

คณุสีรุง้แนะน าตามประสบการณจ์ากคนที่แชรรู์ปมาส่วนใหญ่จะเป็นวดั เพราะทกุครัง้ที่
แชรรู์ปเก่ียวกบัแหลง่ท่องเที่ยวท่ีเป็นวดัมกัจะไดร้บัความสนใจสงูมาก เพราะสามารถไปเท่ียวกนัได้
ทัง้ครอบครวั รูปที่ฮิตมาก like หลกัแสน จากแฟนเพจสง่มาคือ วดัเขาวงพระจนัทร ์จ.ลพบรุี สร้าง
เสรจ็แลว้องคจ์ะเป็นสีทอง แต่ตอนนีย้งัไม่เสรจ็องคเ์ป็นสีขาว (สีปนู) ตัง้ตระหง่านกลางภเูขา ตอ้ง
ขึน้บนัไดไปเกือบ 4 พนัขัน้ คนถ่ายที่ส่งรูปแลว้ทางเพจ Unseen Tour Thailand แชรท์่านนีรู้ปเขา
วงพระจนัทรรู์ปแรกถกูกด like เป็นหลกัลา้น 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจัยเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อการเปิดรบัสื่อออนไลนบ์น

เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ผลสรุปการเปรียบเทียบทศันคติมีต่อการเปิดรบัสื่อออนไลนบ์นเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า มีความแตกต่างกนั ในดา้นความคิด เม่ือจ าแนกตาม
อาย ุพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือจ าแนกตามคณะ พบวา่มีความแตกต่างกนั ในดา้นความคิด 
เม่ือจ าแนกตาม ระดบัชัน้ปีการศกึษา พบวา่ มีความแตกต่างกนั ในดา้นความรูส้กึ เมื่อจ าแนกตาม
สถานที่ในการใชง้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือจ าแนกตามระยะในการใชง้าน พบว่า มี
ความแตกต่างกัน เม่ือจ าแนกตามความถ่ีใน การใชง้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน ในดา้นการ
กระท า เม่ือจ าแนกตามจดุประสงคใ์นการใชง้าน และ เครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่เลือกใชง้านประจ า 
ไม่มีความแตกต่างกนั (ศิวชั, 2554) 
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สถาพร สิงหะ ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การเปิดรบัสื่อ การใชป้ระโยชน ์และความพึงพอใจ
กบัการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน า้ลกึของนกัด าน า้ชาวไทย โดยผลการวิจยัสามารถสรุปได้
ดงันี ้(สถาพร, 2556) 

1. เพศ อายุ ระดับหลักสูตรการเรียนด าน า้ที่ส  าเร็จ ประสบการณ์ในการด าน า้ลึก 
ความถ่ีในการเดินทางท่องเที่ยวแบบดา้นลึกในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน า้ลึกแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม รายได ้ของนักด าน า้ชาวไทยที่
แตกตา่งกนันัน้ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน า้ลกึ 

2. นกัด าน า้ชาวไทยมีพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อในการตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด า
น า้ลกึ จากสื่ออินเทอรเ์น็ต อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา ไดแ้ก่ สื่อเฉพาะกิจ รองลงมา ไดแ้ก่ สื่อ
บคุคล ในสว่นสื่อมวลชน นัน้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สื่อมวลชนไม่มีความสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน า้ลกึของนกัด าน า้ชาวไทย 

3. นักด าน า้ชาวไทยมีพฤติกรรมการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจจากสื่อมวลชน 
สื่ออินเทอรเ์น็ต และสื่อบุคคล ในระดับปานกลาง แต่สื่อเฉพาะกิจนักด าน า้ชาวไทยมีพฤติกรรม
การใชป้ระโยชนแ์ละความพงึพอใจ ในระดบัสงู 

รญัญา นาคนุ่น ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารทางสื่อ
ออนไลน ์(สื่ออินเตอรเ์น็ต) และทศันคติที่ส่งผลต่อภาพลกัษณส์บู่แครอทฟิลิปปินสท์ี่ จ  าหน่ายทาง
ออนไลน ์จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารและทศันคติของผูบ้รโิภคส่งผลต่อ
ภาพลกัษณข์องสบู่แครอทฟิลิปปินสท์ี่จ  าหน่ายทางออนไลนแ์ตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 
0.05 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความบ่อยที่ปฏิบตัิต่อพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารดา้นต่าง ๆ ที่
สง่ผลตอ่ภาพลกัษณข์องสบูแ่ครอทฟิลิปปินสท์ี่จ  าหน่ายทางออนไลนโ์ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
โดยมีระดับความบ่อยที่ปฏิบตัิมากที่สุดคือ ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นของทศันคติที่มีต่อสบู่แครอทฟิลิปปินสด์า้นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพลกัษณข์อง
สบู่แครอทฟิลิปปินสท์ี่จ  าหน่ายทางออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สดุคือ ทศันคติที่มีต่อสบู่แครอทฟิลิปปินสด์า้นความรูส้กึ และผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณข์องสบู่แครอทฟิลิปปินสด์า้นต่าง ๆ ที่จ  าหน่ายทางออนไลนโ์ดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นมากที่สดุคือ ภาพลกัษณข์องสบู่แครอทฟิลิปปินสท์ี่
จ  าหน่ายทางออนไลนด์า้นคณุประโยชน ์(รญัญา, 2556) 

ปริญญา ธีระเกษมสุข ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การเปิดรบัสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชั่นของวยัรุ่นไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
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เปิดรบัสื่อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชั่นในดา้นประเภทของสื่อโฆษณาที่พบเห็นและดา้นการเคย
เปิดรบัชมสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในโมบาย
แอพพลิเคชั่น แต่ผลการวิจยัพบว่าทศันคติต่อสื่อโฆษณาในโมบายแอพพลิเคชั่นของกลุม่ตวัอย่าง
มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาในดา้นการเพิกเฉยสื่อโฆษณาอย่าง
มีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.05 แต่ไม่พบความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงในดา้นการ
ขจัดสื่อโฆษณา ดา้นการขา้มสื่อโฆษณาและดา้นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาโดยรวม  
(ปรญิญา, 2558) 

สุดา สุวรรณาภิรมย์ ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
เปิดรบัข่าวสาร ทัศนคติ และความรูเ้ก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ที่มีต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครและพรรคการเมืองของนักศึกษาแพทย์และพยาบาลของ
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช จากการทดสอบพบว่า ดา้นเพศ ดา้นชัน้ปี ดา้นคณะและดา้นที่พกั
อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกผู ้สมัครและพรรคการเมืองของนักศึกษา
แพทยแ์ละพยาบาลของมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ที่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นอาย ุส่วนอิทธิพล
ของพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตยและการ เลือกตัง้และอิทธิพลของ
ทศันคติเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตัง้ไม่ มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกผูส้มคัร
และพรรคการเมืองยกเวน้อิทธิพลของความ รูเ้ก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตัง้มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือก ผูส้มัครและพรรคการเมืองของนักศึกษาแพทยแ์ละพยาบาลของ
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราชที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (สดุา, 2559) 

 
งานวิจัยเกี่ยวกับสื่อออนไลน ์
พิศทุธ์ิ อปุถมัภ ์และนิตนา ฐานิตธนกร ไดศ้ึกษาเรื่อง ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจ

ผ่านสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายปิดจ านวน 280 คน โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า ความไวว้างใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดา้นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและดา้นการบอกต่อส่งผลต่อความความตัง้ใจซือ้สินคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่า งมี
นยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั 0.05 โดยที่ลกัษณะธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลนด์า้นการบอกต่อส่งผล
ต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลนม์ากที่สดุ รองลงมาคือ ความไวว้างใจต่อธุรกิจผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์และลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดา้นความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจ 
ตามล าดบั สว่นลกัษณะธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลนด์า้นขนาด ช่ือเสียงการสื่อสารความปลอดภยั
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ในการท าธุรกรรม และคุณภาพขอ้มูล ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้สินคา้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(พิศทุธ์ิ & นิตนา, 2557) 

จิดาภา ทัดหอม ไดท้ าการศึกษา การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ความไวว้างใจและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศที่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้รโิภคออนไลนใ์นกรุงเทพมหานครผลการศกึษาพบว่า ปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้รโิภคออนไลนใ์น
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์ดา้นความบนัเทงิ ปัจจยัความไวว้างใจ ปัจจยัคณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพ
ระบบและการบริการ โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซือ้สินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นรอ้ยละ 67.8 ในขณะที่ปัจจยัการตลาดผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการปฏิสมัพนัธ ์ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง การบอกปากต่อปาก และ
ปัจจยัคณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพขอ้มลูไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้รโิภค (จิดาภา, 2558) 

ณัฐวิภา สินสวุรรณ ไดท้ าการศึกษาเรื่องกลยุทธก์ารสื่อสารผ่านส่วนผสมทางการตลาด
บนสื่อออนไลนข์องธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสงัคมไทย ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า ตัง้แต่
เดือนเมษายน 2556 - มกราคม 2557 ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ชพ้ืน้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจสื่อสาร
ขอ้มลูไปยงัผู ้บริโภครวม 8 :280 ครัง้ โดยแบรนด ์จอหน์นี่ วอลก์เกอร ์ไดร้บัการช่ืนชอบมากที่สุด 
(2 :269 :493 ครัง้) และแบ่งปันขอ้มูลมากที่สุด (235 :056 ครัง้) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบกล
ยุทธ์การสื่อสารผ่านส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑผ์่านจุดจูงใจที่ให้
ขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ละจุดจูงใจดา้น อารมณท์ี่เช่ือมโยงกับความรูส้ึกของผูบ้ริโภค (2) กลยุทธด์า้น
ราคาเน้นการลดราคาพิเศษเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3) กลยุทธ์ด้านสถานที่สื่อสารถึงสถานที่
จ  าหน่ายและสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(4) กลยุทธด์า้นการส่งเสริมการตลาดสื่อสารผ่าน
กิจกรรมกีฬา ดนตรี บันเทิง ปารต์ี ้ศิลปะและกิจกรรมที่ขายจุดดึงดูดดา้นเพศ การตลาดผ่าน
ระบบปฏิบตัิการของโทรศพัทมื์อถืออจัฉรยิะ การประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย, 2558) 

พัชนี เชยจรรยา ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ทางสื่อ
ออนไลนข์องผูบ้ริโภค ผลการวิจัยพบว่า 1. ผูบ้ริโภคมีการรบัรูข้่าวสารทาง Facebook มากที่สุด 
รองลงมาคือ การรบัรูข้่าวสารทาง Line Instagram Shopee TH และ Kaidee.com 2. ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากที่สดุ รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด 3. ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ซ  า้มากที่สดุ รองลงมาคือมีการซือ้
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สินคา้แต่ละครัง้เป็นจ านวนมาก และมีการซือ้สินคา้ทุกอาทิตย์ 4. การรบัรูข้่าวสารทาง Line มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 0.05 และ 0.05 ตามล าดบั 
5. การรบัรูข้่าวสารทาง Instagram Line Shopee TH และ Kaidee.com มีความสัมพันธก์ับการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้ทางสื่อออนไลน ์แต่การรบัรูข้่าวสารทาง Facebook ไม่มีความสมัพนัธก์ับการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้ทางสื่อออนไลน ์6. ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด (พชันี, 2560) 

 
งานวิจัยเกี่ยวกับ Facebook Fan page 
พีรพฒัน ์ตลุยาเดชานนท ์ไดท้  าการศึกษาเรื่องการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสาร ความพึงพอใจ 

และความภกัดีต่อตราสินคา้ ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินคา้ในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า 1) สมาชิกมีการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารจากแฟนเพจอยู่ในระดบัสงู โดยเปิดรบัขอ้มลูข่าวสาร
ในเรื่องของการติดตามแฟนเพจ เพราะสนใจขอ้มลูที่น  าเสนอเป็นรูปภาพ มากที่สดุ 2) สมาชิกมี
ความพึงพอใจต่อองคก์รธุรกิจและแฟนเพจอยู่ในระดบัสงู โดยมีความพึงพอใจในเรื่องของการมี
ความรูส้กึว่า องคก์รมีการส่งเสรมิการตลาดที่น่าสนใจและเขา้ใจง่าย มากที่สดุ 3) สมาชิกมีความ
ภกัดีต่อองคก์รธุรกิจและแฟนเพจอยู่ในระดบัสงู โดยมีความภกัดีในเรื่องของการมีความยินดีที่จะ
เป็นผูบ้ริโภคขององคก์รต่อไป มากที่สดุ 4) การเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารของสมาชิก มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความพงึพอใจของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินคา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 5) ความพึง
พอใจของสมาชิก มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความภกัดีของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินคา้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (พีรพฒัน,์ 2555) 

กมลชนก ป่ินเพชร ไดท้  าการศึกษาเรื่องความตอ้งการ การเปิดรบัข่าวสาร และความ
ตัง้ใจซือ้ของผูบ้ริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินคา้ประเภทเสือ้ผา้ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่มีความตอ้งการเก่ียวกบัสินคา้ประเภทเสือ้ผา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีความตอ้งการ
ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สดุ ส่วนการเปิดรบัข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างเป็น
สมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินคา้ Uniqlo Thailand มากที่สดุ โดยเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของตราสินคา้ 6 เดือนขึน้ไป เยี่ยมชม 1 วันต่อสัปดาห ์นอ้ยกว่า 30 นาทีต่อครัง้ และเขา้ชมใน
ช่วงเวลา 20.01-24.00 น. นอกจากนีก้ลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารเม่ือมีความตอ้งการซือ้
สินคา้ โดยอ่านขอ้มูลข่าวสารเม่ือมีโพสตอ์ัปเดทปรากฏบนหนา้ News Feed จึงท าใหค้ลิกเขา้
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ชมเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างรูจ้ักและเป็นสมาชิกจากการแนะน าระบบของเฟซบุ๊ ก 
(Suggest page) หรือโฆษณาบนสื่อเฟซบุ๊ก (Facebook Ads) ส่วนสาเหตทุี่ท  าใหต้ิดตามเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของตราสินคา้ เพราะสามารถใหข้อ้มลูในการตดัสินใจซือ้สินคา้ได ้และกลุม่ตวัอย่างแสดง
การมีส่วนรว่มดว้ยการกดช่ืนชอบ (Like) ขอ้ความ ภาพ และวิดีโอมากที่สดุ ส  าหรบัความตัง้ใจซือ้
สินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างมีความตัง้ใจซือ้สินคา้ที่เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ
มากที่สดุส าหรบัผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) การเปิดรบัข่าวสารมีความสมัพนัธก์บัความ
ตัง้ใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคท่ีมีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินคา้ประเภทเสือ้ผา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 2) ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรที่แตกต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา มีความ
ตอ้งการเก่ียวกบัสินคา้ประเภทเสือ้ผา้ที่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีความตอ้งการ
เก่ียวกบัสินคา้ประเภทเสือ้ผา้มากกว่าเพศชาย กลุม่ตวัอย่างที่มีอาย ุ26 - 33 ปี มีความตอ้งความ
ตอ้งการเก่ียวกบัสินคา้ประเภทเสือ้ผา้มากกว่ากลุ่มที่มีอาย ุ42 - 49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป นอกจากนี ้
กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการเก่ียวกบัสินคา้ประเภท
เสือ้ผา้มากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 ในขณะที่ดา้นอาชีพ และรายไดท้ี่แตกต่างกนั มีความตอ้งการเก่ียวกบัสินคา้ประเภท
เสือ้ผา้ไม่แตกต่างกัน 3) ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรที่แตกต่างกันในดา้นเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดท้ี่แตกต่างกันมีความตั้งใจซือ้เก่ียวกับสินค้าประเภทเสือ้ผ้าที่ไม่
แตกตา่งกนั (กมลชนก, 2556) 

มงคล โสภณ ไดท้ าการศกึษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กของสมาชิกในแฟน
เพจสายการบินตน้ทนุต ่า ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็น นกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี
เพศชาย รายไดต้่อเดือนต ่ากว่า 15,001 บาท รูจ้กัแฟนเพจของสายการบินตน้ทุนต ่าหลงัจากการ
ใชบ้รกิารของสายการบิน มีการเขา้ใชส้ื่อสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ก นอ้ยกว่า 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ในช่วง
เวลา 18.01 - 21.00 น. แต่ละครัง้จะใชเ้วลาบนหนา้แฟนเพจสายการบินตน้ทุนต ่ากว่า 15 นาที 
เพื่อติดตามโปรโมชนั (Promotion) ลา่สดุจากทางสายการบิน และจะท าการคลิก Like เม่ือเห็นว่า
ขอ้มูลบนแฟนเพจมีความน่าสนใจ ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
สมาชิกแฟนเพจมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเปิดรบัต่อสื่อสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊กของสายการ
บินตน้ทุนต ่าในระดับปานกลาง ทัศนคติของสมาชิกแฟนเพจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรบัต่อสื่อสังคมออนไลนเ์ฟซบุ๊กของสายการบินตน้ทุนต ่าในทิศทางเดียวกัน ระดับต ่า และ
ทศันคติต่อสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของสมาชิกแฟนเพจสายการบินนกแอรก์ับสมาชิกแฟนเพจ
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สายการบินไทยแอรเ์อเชียมีความแตกต่างกัน ทั้ง 3 ดา้น ที่ช่วงความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 (มงคล, 
2558) 

วสุพล ตรีโสภากุล ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเรื่องการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน       
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีต่อการมีส่วนรว่มและการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคคนไทย  ผลการวิจยั พบว่า 
การรบัรูป้ระโยชนท์างดา้นสังคม การรบัรูป้ระโยชนท์างดา้นบันเทิง การรบัรูป้ระโยชนท์างดา้น
ขอ้มลูข่าวสาร และทศันคติ มีความส าคญักบัพฤติกรรมการมีส่วนรว่มบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ระดบั 
0.01 โดยที่ตัวแปรทั้งสี่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีค่า R2 
=0.218 นอกจากนี ้ตัวแปรพฤติกรรมการมีส่วนร่วมจากการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ หากมี
ความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจการซือ้สินคา้และบรกิารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ดงันัน้
นักการตลาดควรพิจารณาในการออกแบบกลยุทธก์ารตลาดบนสื่อสงัคมออนไลนโ์ดยมุ่งเนน้ให้
เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอันจะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคตงานวิจัย
เก่ียวกบัการท่องเที่ยว (วสพุล, 2558) 

ศภุชานนัท ์วนภ ูไดท้  าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นสมาชิกแฟน
เพจบ้านมะขามเทศดอนสระจันทร ์จังหวัดนครราชสีมา ผลวิจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตและเฟซบุ๊ก พบว่า ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ใชง้านอินเทอรเ์น็ตผ่านอปุกรณโ์ทรศพัทมื์อถือ/
สมารต์โฟน มากที่สดุรองลงมาคือใชง้านผ่านคอมพิวเตอร ์โน๊ตบุ๊คพกพา และวตัถปุระสงคห์ลกัใน
การใชง้านอินเทอรเ์น็ตเพื่อคน้หาขอ้มลูความถ่ีในการใชง้านเฟซบุ๊กมากกว่า 6 ครัง้ต่อวนั การใช้
งานเฟซบุ๊ก แต่ละครัง้ใชเ้วลา 16 – 30 นาที ช่วงเวลาที่มีการใชง้าน เฟซบุ๊กบ่อยที่สดุ คือ 20.01 – 
22.00 น. และการใชง้านเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เป็นการกด Like/Comment เหตุผลอนัดบัแรกของการ
เลือกหรือสมคัรแฟนเพจต่างๆ ของเฟซบุ๊ก คือ ตอ้งการติดตามข่าวสาร ซึ่งผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตมี
ความเห็นวา่ แฟนเพจที่ดีของเฟซบุ๊กควรมีการน าเสนอขอ้มลูใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัปัจจยัที่
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจบา้นมะขามเทศดอนสระจนัทร ์โนนไทย โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัที่มีความส าคญัจากมากไปนอ้ยเป็นดงันี ้ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการ
สร้างตราสินค้า ด้านบริการลูกค้า และด้านข้อมูลข่าวสาร ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
ความสมัพันธพ์บว่า ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็น
สมาชิกแฟนเพจบา้นมะขามเทศ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ กลุม่อาย ุและภมูิภาค
ที่อาศยัในปัจจบุนั ขอ้มลูพฤติกรรมการใชง้านอินเทอรเ์น็ต และเฟซบุ๊กที่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัที่
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจบา้นมะขามเทศ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
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0.05 คือ ความถ่ีในการใช้งานเฟซบุ๊กต่อวันและช่วงเวลาที่ มีการใช้งานเฟซบุ๊กบ่อยที่สุด                 
(ศภุชานนัท,์ 2560) 

 
งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในสื่อออนไลน ์
ปนดัดา เซ็นเชาวนิช ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การสื่อสารของผูมี้อิทธิพลบนโลกออนไลนแ์ละ

การเปิดรบัขอ้มลู ทศันคติและการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา
พบว่า ผูมี้อิทธิพลบนโลกออนไลนแ์ต่ละคนมีวิธีการสื่อสารและช่องทางที่ใชต้่างกนัตามความถนดั
ของตนเอง ทัศนคติและการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคจะแตกต่างกัน ดา้นการเปิดรบัขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภคจะไม่มีความสมัพนัธก์บัทศันคติและการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง ผูมี้อิทธิพล
บนโลกออนไลนบ์างคนเท่านัน้ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสนใจซือ้ของผูบ้รโิภค (ปนดัดา, 2556) 

ดวงแกว้ เธียรสวสัดิ์กิจ ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหเ์นือ้หาการส่ือสารผ่านส่ือเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ขององคก์รภาครฐั พบว่า องคก์รภาครฐัมกัใชก้ารน าเสนอเนือ้หาดว้ยภาษาใน
แบบขา้ราชการท่ีดเูป็นทางการเหมือนกบัที่ใชใ้นสื่อรูปแบบออฟไลน ์และบางครัง้มีความยาวหลาย
ย่อหน้าซึ่งไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้ใช้เฟซบุ๊ก ในส่วนรูปภาพก็มักจะเป็นภาพในเชิง
ประชาสัมพันธ์ที่ยังดูเขา้ใจยากมีความสลับซับซอ้น ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับวัฒนธรรมผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก
เช่นเดียวกนั (ดวงแกว้, 2556) 

ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก ไดท้  าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่ อสารบน Facebook Fan 
page Goal Thailand ที่มีผลต่อการเขา้ชมเว็บไซต ์Goal.com/th/ พบวา่ กลยทุธก์ารสื่อสารเนือ้หา
ไดร้บัความนิยมจากความน่าสนใจและมีความแตกต่าง มีการใชค้  าแสดงภาพลกัษณแ์ละค ารว่ม
สมยั ในส่วนการสรา้งเนือ้หารูปแบบกราฟิกที่ทางเว็บ Goal Thailand ผลิตขึน้จะไดร้บักระแสการ
ตอบรบัที่ดีกวา่การใชภ้าพกราฟิกแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีความเป็นแบบฉบบัของตวัเอง เป็นเรื่องราว
ที่เก่ียวขอ้งกบักลุม่เปา้หมาย และมีความรว่มสมยั นอกจากนีก้ารโพสรูปหรือขอ้มลูของนกัฟตุบอล
ที่มีช่ือเสียงหรือมีความโดดเด่นก็ท าใหไ้ดร้บัความสนใจจากแฟนเพจเพิ่มมากขึน้ (ธนพฒัน,์ 2558) 

รฐัญา มหาสมทุร และ วรชัญ์ ครุจิต ไดท้  าการศึกษาเรื่อง กลยุทธก์ารสื่อสารของผูท้รง
อิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้ิดตามเลือกเปิดรบัสื่อเฉพาะเรื่องที่ตนเองใหค้วามสนใจ โดยมีการอธิบายเนือ้หาอย่างละเอียด 
ใชรู้ปภาพช่วยสรา้งแรงดงึดดูและน่าสนใจ สว่นผูต้ิดตามที่ใหค้วามสนใจกบัคลิปวิดีโอจะขึน้อยู่กบั
เนือ้หาที่น  าเสนอ (รฐัญา & วรชัญ,์ 2559) 
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การวิจัยเกี่ยวกับการทอ่งเทีย่ว 
สขุุมาภรณ ์ขนัธศ์รี ไดท้  าการศึกษาเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลบางน า้ผึง้ อ  าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ  ผลการวิจัยเชิง
คณุภาพ พบว่า กระบวนการสื่อสารการประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวโดยชมุชนต าบลบางน า้ผึง้ มี
หน่วยงานหลกัที่รบัผิดชอบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน า้ผึง้ ยังไม่มีการวางแผนการ
ประชาสมัพนัธโ์ดยเฉพาะ แต่ไดร้บัความรว่มมือและการสนบัสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยและสื่อมวลชนจากภายนอกเขา้มาช่วยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  มีการ
ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อหลายรูปแบบ ขึน้กบัความเหมาะสมและวตัถุประสงค ์สื่อที่กลุ่มตวัอย่างมี
การรบัรูม้ากที่สดุคือสื่อโทรทศัน ์เพราะเป็นสื่อที่เขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเที่ยวไดอ้ย่างทั่วถึง ผลการวิจยั
เชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างมีการรบัรูข้่าวประชาสัมพันธ์จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ขอ้มูลจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดใจมากที่สุด คือภาพของอาหารและสินคา้พืน้บา้นในตลาดน า้ ส่วนของ
ขอ้มลูข่าวสารที่ควรเพิ่มเติมในการประชาสมัพันธก์ารท่องเที่ยวต าบลบางน า้ผึง้ ควรเพิ่มเติมใน
เรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวมากที่สดุ (สขุมุาภรณ,์ 2556) 

เฉลิมรชัต์ เข็มราช ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวแบบมนุษยส์รา้งขึน้ กรณีศึกษา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี  และอ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัย  พบว่า ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตรข์องนกัท่องเที่ยว ดา้นอาย ุรายได ้สถานภาพ การศกึษา อาชีพที่แตกตา่งกนั มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างกัน เม่ือพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) และปัจจัยภายนอก โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก พบว่า มีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ทั้งนีผ้ลการวิจัยที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 แหล่งท่องเที่ยว พบว่า ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตรข์องนกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกแหลง่ท่องเที่ยวที่
แตกต่างกนั โดยมีการน าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มาใชบ้ริการแหล่งท่องเที่ยว แต่
ซานโตรินี่ พารค์ และ ตลาดน า้หัวหินสามพนันาม มองว่า ปัจจยัภายนอกไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ในการท่องเที่ยว ยกเวน้ รถไฟหัวหิน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ความรูถ้ึงประวัติศาสตร ์มองว่า 
ปัจจยัภายนอกมีผลต่อการมาท่องเที่ยว (เฉลิมรชัต,์ 2557) 

นครนิทร ์พงษเ์พียร ไดท้  าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการเลือกซือ้แพ็คเกจท่องเที่ยว
ไทยของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซือ้แพ็คเกจท่องเที่ยวไทยของพนักงาน
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บรษัิทเอกชน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซือ้มากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 รองลงมา 
คือดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 
และดา้นการส่งเสรมิการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ในเรื่องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลต่อการเลือกซือ้แพ็คเกจท่องเที่ยวไทยของพนกังาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากรศาสตรพ์บว่า พนักงาน
บริษัทเอกชนที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซือ้แพ็คเกจท่องเที่ยวไทยแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซือ้แพ็คเกจท่องเที่ยวไทยแตกต่างกันในดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พนกังานบรษัิทเอกชนที่มีระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั
มีความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซือ้แพ็คเกจท่องเที่ยวไทย
แตกต่างกันในดา้นผลิตภัณฑ์และดา้นราคาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงาน
บริษัทเอกชนที่ มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซือ้แพ็คเกจท่องเที่ยวไทยแตกต่างกนัในด้านราคาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 (นครนิทร,์ 2558) 

ธัญวลยั ชตุิมาวฒันานนัทน ์ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคณะทวัรท์ี่ส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  ผล
การศึกษาพบว่า ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึน้ไป ระดับ
การศกึษาต ่า กว่าปรญิญาตรอีาชีพสว่นใหญ่เป็นเกษตรกร รายไดต้่อเดือนอยู่ในช่วง 2,001-5,000 
หยวน ผูร้ว่มเดินทางสว่นใหญ่มากบั เพื่อนหรือเพื่อนรว่มงาน มาท่องเที่ยวประเทศไทยและพทัยา
เป็นครัง้แรก จ านวนวนัที่พกัทัง้หมดในประเทศไทย 6 วนั จ านวนวนัที่พกัในพทัยาส่วนใหญ่พกั 2 
วัน ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าทัวรใ์นขณะที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาพบว่าใชจ้่ายเงินใน
ระหว่างการท่องเที่ยว 1,001-2,000 หยวน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุง้  ความ
คาดหวงัของนกัท่องเที่ยวชาวจีนก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวเมืองพทัยาพบว่าดา้นที่พกัแรม ดา้น
ความปลอดภยั และดา้นการใหบ้ริการ มีความคาดหวงัอยู่ในระดบั มากที่สดุส่วนดา้นทั่วไปของ
เมืองพทัยาดา้นสิ่งแวดลอ้มของแหล่งท่องเที่ยวและดา้นอาหาร มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก  
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลงัจากที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองพัทยา พบว่า ดา้นการ
ให้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดา้นทั่วไปของเมืองพัทยา ด้านที่พักแรม ดา้นความ
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ปลอดภัย มีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนดา้นสิ่งแวดลอ้มของแหล่งท่องเที่ยวและ
ดา้นอาหาร มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงักบั
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พบว่า ดา้นทั่ว ไปของเมือง
พทัยาดา้นสิ่งแวดลอ้มของแหล่งท่องเที่ยว ดา้นอาหาร ดา้นที่พกัแรม และดา้นความปลอดภยั มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนดา้นการใหบ้ริการ พบว่า ความ
คาดหวงัและความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต์่อความภกัดีของนกัท่องเที่ยว
ชาวจีนต่อการท่องเที่ยวเมืองพทัยา พบว่า ทกุปัจจยัมีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจและอิทธิพล
ของความพงึพอใจที่มีต่อความภกัดีมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.91 และมีค่าเป็นบวกแสดงว่า หาก
นกัท่องเที่ยวมีความพงึพอใจสงูก็จะสง่ผลตอ่ความจงรกัภกัดีสงูขึน้ตามไปดว้ย (ธญัวลยั, 2559) 

  
งานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
เบญจพร แสนพลมาตย ์ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวตา่งประเทศ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศโซน
เอเชีย ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และอาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมและสิ่งจงูใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ในโซนเอเชีย อันดับแรกคือ ค าชักชวนจากเพื่อนหรือญาติ รองลงมาคือ เป็นผลพลอยไดจ้าก
กิจกรรมอื่นและเคยไปเที่ยวมาแล้วเกิดความประทับใจ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศในโซนเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3 อันดับแรก คือ 
ทรพัยากรการท่องเที่ยวรองลงมา คือ ดา้นคมนาคม และดา้นที่พกั ตามล าดบั (เบญจพร, 2554) 

อติกานต ์ไพโรจนพ์ิริยะกลุ และ สชุาติ ทวีพรปฐมกลุ ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง โดยใชปั้จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และ ปัจจัยความตอ้งการของนักท่องเที่ยว วตัถุประสงค ์การวิจัยครัง้นีมี้
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยที่ เดินทางไป
ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของ นกัท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวง พระบาง ระหว่างเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถามที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ระหวา่ง เพศ อาชีพ ระดบัการศกึษา 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปัจจัยความ
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ตอ้งการของนกัท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามที่เดินทางไปท่องเที่ยว ที่มี 
เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 (อติกานต ์& สชุาติ, 2555) 

มทันี ค าส าราญ ไดท้  าการศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวของชาวมสุลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความคิดเห็นของชาวมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมและ
รายขอ้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.94) โดยขอ้รา้นอาหารมีบริการอาหารฮาลาลมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.08) รองลงมา คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.89) โดยขอ้การจัดมหกรรมการท่องเที่ยว
ของมสุลิมมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ดา้นสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดบัความคิดโดยรวมและ
รายขอ้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.78) โดยขอ้ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น 
การหยุดพักละหมาดระหว่างทาง มีรา้นอาหารฮาลาลระหว่างทางมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 
3.83) และ ดา้นราคา มีค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.76) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 5 ขอ้ และระดบัปานกลาง 
1 ขอ้ โดยขอ้การใหส้่วนลดพิเศษส าหรบัคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 
3.90) หากจ าแนกระดบัความคิดเห็นตามคณุลกัษณะประชากรศาสตรพ์บว่า ชาวมสุลิมที่มีความ
แตกต่างด้านเพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สว่นชาวมสุลิมที่มีอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และหากจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ชาวมสุลิมที่มีช่วงเวลาการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทาง และระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนชาวมุสลิมที่เลือกไปแหล่งท่องเที่ยว มีสิ่งจูงใจในการ
เดินทางและมีบุคคลรว่มเดินทางแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(มทันี, 2557) 

อริสรา ไวยเจริญ ไดท้  าการศึกษาเรื่องรูปแบบการโฆษณาบนโทรศพัทมื์อถือที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า รูปแบบ
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การโฆษณาบนโทรศพัทมื์อถือที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตา่งกนั โดยรูปแบบของการโฆษณาสง่ผ่านทาง Line มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ มากกว่าส่งผ่าน SMS โดยความคิดเห็นต่อขอ้ความที่ส่งผ่านทางไลน์ ท าใหเ้กิดการ
จดจ าตราสินคา้ไดเ้ม่ือตอ้งการซือ้ท าใหท้ราบถึงรายละเอียดของสินคา้มากขึน้ พรอ้มสรา้งความ
น่าเช่ือถือในสินคา้นั้นๆ ส่วนทางดา้นลักษณะทางประชากร พบว่า รูปแบบการโฆษณาแบบ
โทรศัพท์มือถือ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ โดยมีการโฆษณาผ่านทาง SMS มีผลต่อ
ผูบ้รโิภคที่มีช่วงอาย ุ18 – 24 ปี และ 40 ปีขึน้ไป มากกวา่ผูบ้รโิภคที่มีช่วงอาย ุ25 – 29 ปี สว่นการ
โฆษณาสง่ผ่านทางไลน ์มีผลตอ่ผูบ้รโิภคท่ีมีการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มากกวา่ผูท้ี่
มีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ และระดับปริญญาตรี ผูท้ีมีการศึกษาในระดบัอาชีพหรือ
อนปุรญิญา มากกวา่ผูท้ี่มีการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี (อรสิรา, 2558) 

 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และรูปแบบการน าเสนอข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยวที่ มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการติดตามแฟนเพจ Unseen Tour 
Thailand ในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยผูว้ิจัยไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการ
วิจยั ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2.  การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.  การจดักระท าขอ้มลู 
5.  การวิเคราะหข์อ้มลู 
6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ที่กดติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 

Unseen Tour Thailand ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนทัง้สิน้  จ านวน 3,837,402 
คน (ขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 
2562) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูท้ี่กดติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 

Unseen Tour Thailand ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนทัง้สิน้ จ านวน 3,837,402 
คน มีการค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณในการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane 
(Yamane, 1970) 

    n     =            n 
          1+n(e)2 
 ก าหนดให ้  n   = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
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    n   = ขนาดประชากร 
      e   = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้โดย 

              ก าหนดใหค้วามคลาดเคลื่อนมีคา่ 0.05 
 แทนคา่ 
         n          =            3,837,402 
              1 + 3,837,402 (0.05)2 

          =               376 
จากการค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างพบว่า จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสมกับ

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ 376 ตวัอย่าง และเพื่อใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่างที่ครอบคลมุกบัจ านวนประชากร
มากขึน้ ผูว้ิจัยจึงก าหนดใหมี้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้พิ่มขึน้อีก 6% 
เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุม่ตวัอย่างที่ง่ายต่อการเขา้ใจในการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบตารางเป็นรอ้ยละ
มากขึน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงมีกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง โดยในการสุม่กลุม่ตวัอย่าง
ในครัง้นีเ้นื่องจากผูต้ิดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand กระจายตวั
อาศัยอยู่ทั่วประเทศไทย ดังนั้นผูว้ิจัยจึงท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากผู้กดติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand ทัง้เพศชายและเพศหญิง โดยท าการเก็บขอ้มลูผ่านแบบสอบถามออนไลนจ์ากผูต้ิดตาม 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ที่มีความเต็มใจในการใหข้อ้มลู จนครบ
จ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครัง้นี ้ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ ผูท้ี่กดติดตาม Fan Page แนะน า

การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึง่ปัจจบุนัมีจ  านวนทัง้สิน้ จ านวน 
3,837,402 คน และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อใหมี้ความครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด 
ผูว้ิจยัจึงท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างในครัง้นีใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยเป็นวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  
(Multi - stage Sampling) ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกเก็บ
กลุ่มตวัอย่างจากผูท้ี่กดติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ทัง้เพศ
ชายและเพศหญิง และจะตอ้งเป็นผูท้ี่กดติดตาม Fan Page ที่เป็นชาวไทยเท่านัน้ 
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ขัน้ตอนที่  2  ใชว้ิธีการสุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ท าการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์กับผู้ติดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ที่มีความเต็มใจในการใหข้อ้มูล โดยท าการประสานงานผ่านผูดู้แลเพจ
โดยตรง จนไดจ้ านวนครบทัง้ 400 ตวัอย่าง จงึเป็นอนัสิน้สดุการตอบแบบสอบถาม 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสรา้ง
จากการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งสามารถแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพครอบครวั รายไดต้่อเดือน อาชีพและระดบัการศกึษา โดยมีลกัษณะค าถามแบบให้
เลือกตอบเพียงขอ้เดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) มีจ านวน 6 ขอ้ โดย
ค าถามแต่ละขอ้มีมาตรวดัตวัแปร ดงันี ้

 
ตาราง 1  มาตรวดัตวัแปรของแบบสอบถามตอนท่ี 1 

 

ค าถาม ตัวเลือก มาตรวัดตัวแปร 
1.  เพศ 1.1  เพศชาย 

1.2  เพศหญิง 
นามบญัญัติ 

(Nominal Scale) 
2.  อาย ุ 2.1  กวา่ 20 ปี หรือเทียบเท่า 

2.2  21 - 30  ปี   
2.3  31 – 40  ปี  
2.4  41 – 50 ปี 
2.5  มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

เรียงล าดบั 
(Ordinal Scale) 

 

        3.  สถานภาพ   
ครอบครวั 

3.1  โสด 
3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั  
3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

นามบญัญัติ 
(Nominal Scale) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ค าถาม ตัวเลือก มาตรวัดตัวแปร 
       4.  รายไดต้่อ

เดือน 
 
 

4.1  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
4.2  15,001 – 25,000 บาท 
4.3  25,001 – 35,000 บาท  
4.4  35,001 – 45,000 บาท 
4.5  มากกวา่ 45,001 บาทขึน้ไป 

เรียงล าดบั 
(Ordinal Scale) 

 

5.  อาชีพ 
 
 

5.1  พนกังานบรษัิท 
5.2  ขา้ราชการ /พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
5.3  เจา้ของกิจการ 
5.4  นกัศกึษา 
5.5  อื่นๆ โปรดระบ.ุ................... 

นามบญัญัติ 
(Nominal Scale) 

   6.  ระดบัการศกึษา 
 

6.1  ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
6.2  ปรญิญาตร ี
6.3  สงูกวา่ปรญิญาตร ี

เรียงล าดบั 
(Ordinal Scale) 

 

ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น คือ 1.  ด้านการแสวงหาข้อมูล 2.  ดา้นการเปิดรบัขอ้มูล 3.  ดา้นการเปิดรบั
ประสบการณ ์โดยระดบัคะแนนของความคิดเห็น เป็นแบบ Rating Scale ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2550) 

มากที่สดุ  = 5 คะแนน 
มาก  = 4 คะแนน 
ปานกลาง  = 3 คะแนน 
นอ้ย  = 2 คะแนน 
นอ้ยที่สดุ  = 1 คะแนน 

โดยการก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น
ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 
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Interval          =              Range (R) 
    Class (C) 
           =                 5 – 1 
                      5 
                           =                 0.8 

การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑส์ าหรบัวดัระดบัพฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค โดยน าค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตวัชีว้ดั โดยก าหนดเกณฑด์งันี ้
(วิเชียร, 2550) 

       ค่าเฉลี่ย             ระดบัพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้รโิภค 
 4.21 – 5.00 หมายถึง     มีพฤติกรรมการใชง้านในระดบัสงูมาก 
 3.41 – 4.20 หมายถึง     มีพฤติกรรมการใชง้านในระดบัสงู 
 2.61 – 3.40  หมายถึง     มีพฤติกรรมการใชง้านในระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง      มีพฤติกรรมการใชง้านในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง     มีพฤติกรรมการใชง้านในระดบันอ้ยมาก  

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยระดบัคะแนนของความคิดเห็น 
เป็นแบบ Likert Scale ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2550) 

มากที่สดุ  = 5 คะแนน 
มาก  = 4 คะแนน 
ปานกลาง  = 3 คะแนน 
นอ้ย  = 2 คะแนน 
นอ้ยที่สดุ  = 1 คะแนน 

โดยการก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น
ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 

Interval          =              Range (R) 
    Class (C) 
           =                 5 – 1 
                      5 
                           =                 0.80 
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การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑส์ าหรบัวดัระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand โดยน าค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชีว้ดั โดยก าหนดเกณฑด์ังนี ้(วิเชียร, 
2550)  

    ค่าเฉลี่ย              ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ 
     น าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวของ Fan Page 
4.21 – 5.00 หมายถึง     เห็นดว้ยมากที่สดุ 
3.41 – 4.20 หมายถึง     เห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง     เห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ยมาก 

โดยการก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น
ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 

Interval          =                  Range (R) 
                              Class (C) 
                  =                      5 – 1 
                         5 
                 =                       0.8 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยในการศึกษาครัง้นี ้คือ ความรูส้ึกหลัง
การตัดสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) โดยระดับคะแนนของการ
ตดัสินใจ เป็นแบบ Rating Scale ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 

มากที่สดุ  = 5 คะแนน 
มาก  = 4 คะแนน 
ปานกลาง  = 3 คะแนน 
นอ้ย  = 2 คะแนน 
นอ้ยที่สดุ  = 1 คะแนน 

โดยการก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น
ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 
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Interval   =  Range (R) 
    Class (C) 
   =     5 – 1 
          5 
   =              0.8 
การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑส์ าหรบัวดัระดบัการตดัสินใจของ

ผูบ้รโิภค โดยน าคา่เฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตวัชีว้ดั โดยก าหนดเกณฑด์งันี ้(วิเชียร, 2550) 
    ค่าเฉลี่ย              ระดบัการตดัสินใจท่องเที่ยว 
4.21 – 5.00 หมายถึง     มีการตดัสินใจในระดบัสงูมาก 
3.41 – 4.20 หมายถึง     มีการตดัสินใจในระดบัสงู 
2.61 – 3.40 หมายถึง     มีการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง     มีการตดัสินใจในระดบันอ้ยมาก 

 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นีค้ือแบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการ
สรา้งเครื่องมือดงันี ้

1.  ศึกษาลักษณะรูปแบบและวิธีเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจยัและผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2.  รวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากเอกสารต าราเรียนและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
น ามาสรา้งแบบสอบถาม 

3.  น าแบบสอบถามที่สรา้งเสรจ็แลว้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อตรวจสอบ
เสนอแนะและปรบัปรุงแกไ้ข 

4.  น าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้หา จากนัน้น าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธเ์พื่อพิจารณาตรวจสอบอีก
ครัง้ใหส้มบรูณก์่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

5.  น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปทดลองใชก้ับผูบ้ริโภค
จ านวน 40 ราย เพื่อน าผลไปวิเคราะหห์าความเช่ือถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the Test) 

โดยใชว้ิธีหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 
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ของ Cronbach’s โดยการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (alpha - coefficient) ของคอนบราค 
(Cronbach) ซึง่มีสตูรการค านวณ ดงันี ้(ลว้น และองัคณา, 2538) 

          

 โดย   = ค่าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือถือได ้
      k = จ านวนขอ้ 
     si2 = ความแปรปรวนของคะแนน 
        st2 = ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละขอ้ 
การแปลความหมายว่าค่าความเช่ือมั่นที่ค  านวณไดค้วรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านัน้

กล่าวคือถ้าเครื่องมือการวัดหรือแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ ผู้ตอบย่อมจะสามารถตอบ
ค าตอบท่ีคงที่คะแนนจากผลสอบแต่ละครัง้ก็จะคงที่ ท  าใหค้่าความเชื่อมั่นที่ค  านวณไดจ้ะใกลเ้คียง
กบั 1 หรือเท่ากบั 1 ในกรณีที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลย และในทางตรงกนัขา้ม แบบทดสอบใดที่
ขาดความเที่ยง ค่าความเชื่อมั่นจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนเขา้ใกล ้0 และถา้คา่ความเช่ือมั่นเป็น 0 แลว้
ย่อมชีใ้หเ้ห็นว่าแบบทดสอบนัน้ไม่มีความเที่ยงเลย ดงันัน้แบบทดสอบที่ดีควรมีค่าความเช่ือมั่น
อย่างนอ้ย 0.70 โดยเกณฑก์ารแปลผลความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดงันี ้(เกียรติสดุา, 2552) 

 
ตาราง 2  เกณฑว์ดัระดบัคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
 

ค่าความเช่ือมั่น ระดบัความเชื่อมั่น การน าไปใช ้
0.80 – 1.00 สงูมาก        ใชไ้ดด้ีมาก 
0.70 – 0.79 สงู ใชไ้ดด้ี 
0.50 – 0.69 ปานกลาง พอใช ้
0.30 – 0.49 ต ่า ควรปรบัปรุง 

0 - 0.29 ต ่ามาก ไม่สามารถใชไ้ด ้

 
กล่าวโดยสรุปค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยจะมีค่า

ระหว่าง 0 <α< 1 ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงว่ามีความเช่ือถือมากโดยควรมีค่าความเช่ือมั่น 
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ตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป (ชูศรี, 2541) ซึ่งจากการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้ พบวา่ แบบสอบถามทกุตอน มีคา่ความเช่ือมั่นมากกวา่ 0.7 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น คือ  

 แบบสอบถามดา้นการแสวงหาขอ้มลู มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.83 
 แบบสอบถามดา้นการเปิดรบัขอ้มลู มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.78 
 แบบสอบถามดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.91 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  

 แบบสอบถามดา้นการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากบั 0.89 

 แบบสอบถามดา้นการน าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากบั 0.94 

 แบบสอบถามดา้นการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากบั 0.79 

 แบบสอบถามดา้นการน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ 
(Content) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.92 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.91 

จากค่าความเช่ือมั่ นที่ ได้ สามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้  เป็น
แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดจ้รงิ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูของการศกึษาครัง้นีค้ือการใชแ้บบสอบถามโดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาคน้ควา้จากต าราและ

งานวิจยัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
2.  ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูที่ผูศ้กึษาไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู

จากการตอบแบบสอบถามจากผูบ้รโิภค โดยท าการเก็บขอ้มลูจากผูก้ดติดตาม Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ทัง้เพศชายและเพศหญิง ผ่านแบบสอบถามออนไลนจ์าก
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ผูต้ิดตาม Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยท าการประสานงานผ่าน
ผูด้แูลเพจโดยตรง จนไดจ้ านวนครบทัง้ 400 ตวัอย่าง  

 
การจัดกระท าข้อมูล 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยท าการประมวลผล โดยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความ
สมบูรณ์แลว้มาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร ์
จากนั้นน าข้อมูลที่ลงรหัสไปแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผล (Processing)  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการศกึษาครัง้นี ้มีการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ ดงันี ้
1.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหข์อ้มูล

เชิงพรรณนาจะใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิง

สถิติจะน าขอ้มูลที่ไดจ้ากวิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถามน ามาวิเคราะหส์ถิติดว้ยเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อหาความสมัพนัธข์องลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคโดยใชค้่าสถิติในการวิเคราะหด์งันี ้

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
สถิติที่ใช ้: ใชส้ถิติการวิเคราะห ์การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่มที่เป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) โดยใชว้ิเคราะหต์วัแปร ไดแ้ก่ เพศ และใช้
สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชว้ิเคราะหต์ัวแปร ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือน 
การศกึษา และอาชีพ และพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand แตกตา่งกนั  
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ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือน การศกึษา และอาชีพ 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยในการศึกษาครัง้นี ้คือ ความรูส้ึก
หลงัการตดัสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) 

สถิติที่ใช ้: ใชส้ถิติการวิเคราะห ์การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) โดยใชว้ิเคราะหต์วัแปร ไดแ้ก่ เพศ และใช้
สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชว้ิเคราะหต์ัวแปร ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือน 
การศึกษา และอาชีพ กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

ตวัแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้รโิภค  
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก 

Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยในการศึกษาครัง้นี ้คือ ความรูส้ึก
หลงัการตดัสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) 

สถิติที่ใช ้: ใชส้ถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน คือ ใชส้ถิติการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  2  ตัวแปร  (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้รโิภค กบัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

สมมติฐาน 4 รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไดแ้ก่ 1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว (Live สด) 2.  
การน าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว 3.  การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 4.  การ
น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่น่าสนใจ (Content) ของ FanPage แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 
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ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไดแ้ก่ 1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
(Live สด) 2.  การน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว 3.  การแนะน าแหลง่ทอ่งเที่ยวโดยคลิปวดิีโอ 
4.  การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่น่าสนใจ (Content) จาก Unseen Tour 
Thailand 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยในการศึกษาครัง้นี ้คือ ความรูส้ึก
หลงัการตดัสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) 

สถิติที่ใช ้: ใชส้ถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน คือ ใชส้ถิติการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่ อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไดแ้ก่ 1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) 2.  
การน าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว 3.  การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 4.  การ
น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่น่าสนใจ (Content) กับการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของ
ผูบ้รโิภค 

 
 
 



 

บทที ่4 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะหก์ารวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์และรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการติดตามแฟนเพจ 
Unseen Tour Thailand การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
แลว้น ามาวิเคราะหป์ระมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ จากนัน้ท าการสรุปผลการวิจยัโดย
น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบของตารางบรรยาย 
 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณเ์พื่อใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ดงันี ้
 n แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

 �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
 SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา t- Distribution 
 df แทน ชัน้ของความอิสระ Degree of Freedom 
 SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน Sum of Squares 
 MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน Mean of Squares 
 F แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณา F-Distribution 
 P แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 * แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการเสนอผลการ

วิเคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 5 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค โดยพิจารณาจาก

ค่าความถ่ี (Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
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ส่วนที่  2 การวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค โดย
พิจารณาจาก คา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สว่นที่ 3 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สว่นที่ 4 การวิเคราะหก์ารตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สว่นที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหลั์กษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บริโภค 

 
ตาราง 3  แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูบ้รโิภค จ าแนก

ตามเพศ 

 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 
หญิง 
ชาย 

210 
190 

52.50 
47.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามเพศ 

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวนทั้งสิ ้น 210 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.50 
รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 190 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.50  
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ตาราง 4  แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูบ้รโิภค จ าแนก

ตามอาย ุ

 

อาย ุ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี หรอืเทียบเทา่ 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

89 
98 

120 
52 
41 

22.25 
24.50 
30.00 
13.00 
10.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามอาย ุ

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 
รองลงมา คือ อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.50 และที่นอ้ยที่สดุ คือ มากกว่า 
50 ปีขึน้ไป จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.25 
 

ตาราง 5 แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูบ้รโิภค จ าแนก

ตามสถานภาพครอบครวั 

  

สถานภาพครอบครวั จ านวน รอ้ยละ 
โสด 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

347 
36 
17 

86.75 
9.00 
4.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม

สถานภาพครอบครวั พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 347 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
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86.75 รองลงมา คือ สมรส / อยู่ดว้ยกัน จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 และที่นอ้ยที่สดุ คือ 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ จ  านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.25 

 
ตาราง 6  แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูบ้รโิภค จ าแนก

ตามรายไดต้่อเดือน 

 

รายไดต้่อเดือน จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000บาท 
35,001 – 45,000 บาท 

90 
198 
67 
45 

22.50 
49.50 
16.75 
11.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามรายได้

ต่อเดือน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 198 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 49.50 รองลงมา คือ ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
22.50 และท่ีนอ้ยที่สดุ คือ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 
 

ตาราง 7  แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูบ้รโิภค      
จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน รอ้ยละ 
พนกังานบรษัิทเอกชน 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
เจา้ของกิจการ 
นกัศกึษา / นิสิต 

228 
65 
54 
53 

57.00 
16.25 
13.50 
13.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามอาชีพ 
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
57.00 รองลงมา คือ ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.25 และที่
นอ้ยที่สดุ คือ นกัศกึษา / นิสิต จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 

 
ตาราง 8  แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูบ้รโิภค       

จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ระดบัการศกึษา จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
สงูกวา่ปรญิญาตร ี

93 
285 
22 

23.25 
71.25 
5.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 8  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามระดบั

การศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปรญิญาตรี จ านวน 285 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
71.25 รองลงมา คือ ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 และ
ที่นอ้ยที่สดุ คือ ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.50 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหเ์กี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลนข์องผู้บริโภค 

ตาราง 9  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์        

โดยภาพรวม 

 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
ระดบัพฤติกรรม 

X̅ S.D. แปลผล 
ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 3.74 0.79 สงู 
ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู 3.70 0.67 สงู 
ดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์ 3.72 0.74 สงู 

รวม 3.72 0.49 สงู 

 
จากตารางที่ 9  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูผูบ้รโิภคเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนโ์ดย

ภาพรวม พบว่า ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ด้านการแสวงหา
ขอ้มลูมากที่สดุ โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 รองลงมา คือ ดา้นการเปิดรบั
ประสบการณ ์โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และที่นอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการ
เปิดรบัขอ้มลู โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ผลการศกึษามีรายละเอียดดงัตารางที่ 10 - 12 
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ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน ์      
ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 
 

พฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลน ์

ระดบัพฤติกรรม 

�̅� S.D. แปลผล มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการแสวงหาข้อมูล      
1.  หากมีเวลาวา่ง มกัจะ

แสวงหาขอ้มลูแหลง่
ท่องเท่ียวผ่านสื่อ
ออนไลน ์

155 
(38.75) 

112 
(28.00) 

65 
(16.25) 

50 
(12.50) 

18 
(4.50) 

3.84 0.19 สงู 

2.  หาขอ้มลูแหลง่
ท่องเท่ียวจากสื่อ
ออนไลน ์เพื่อใช้
ตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ท่ีจะไปท่องเท่ียวใน
วนัหยดุ 

145 
(36.25) 

105 
(26.25) 

90 
(22.50) 

49 
(12.25) 

11 
(2.75) 

3.81 1.13 สงู 

3.  เคยตดัสินใจเดินทาง
ไปท่องเท่ียวท่ีใดท่ี
หนึ่งหลงัจากเปิดรบั
ขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียว
นัน้ผ่านส่ือออนไลน์
โดยไม่ไดม้ีการ
วางแผนลว่งหนา้ไว้
ก่อน 

111 
(27.75) 

122 
(30.50) 

77 
(19.25) 

71 
(17.75) 

19 
(4.75) 

3.58 1.20 สงู 

รวม      3.74 0.79 สงู 

 
จากตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูบ้ริโภคเก่ียวกับพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์

ดา้นการแสวงหาขอ้มลู พบว่า ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ดา้นการแสวงหาขอ้มลูโดย
รวมอยู่ในระดับสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมโดยหากมีเวลาว่าง มกัจะแสวงหาขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลนม์ากที่สดุ โดยมี
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พฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมา คือ หาขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อ
ออนไลน ์เพื่อใชต้ดัสินใจเลือกสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวในวนัหยุด โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และที่นอ้ยที่สุด คือ เคยตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งหลังจาก
เปิดรบัขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวนั้นผ่านสื่อออนไลนโ์ดยไม่ไดมี้การวางแผนล่วงหนา้ไวก้่อน โดยมี
พฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 
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ตาราง 11  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน ์      
ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู 
 

พฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลน ์

ระดบัพฤติกรรม 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการเปิดรับข้อมูล       
1.  ใชส้ื่อออนไลนใ์น

การศกึษาจดุเดน่ 
ความสวยงาม ความ
น่าสนใจ กิจกรรมที่
น่าสนใจของแหลง่
ท่องเที่ยวแห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ท่านสนใจจะไป 

121 
(30.25) 

131 
(32.75) 

87 
(21.75) 

48 
(12.00) 

13 
(3.25) 

3.74 0.19 สงู 

2.  ใชส้ื่อออนไลนใ์น
การศกึษาราคา
คา่บรกิาร รวมไปถึง
โปรโมชั่นหรอืสว่นลด
ตา่ง ๆ ของแหลง่
ท่องเที่ยวแห่งใดแห่ง
หนึ่งที่สนใจจะไป 

113 
(28.25) 

123 
(30.75) 

98 
(24.50) 

55 
(13.75) 

11 
(2.75) 

3.68 1.10 สงู 

3.  ใชส้ื่อออนไลนใ์น
การศกึษาเสน้ทาง 
และวิธีการเดินทางไป
ยงัแหลง่ท่องเท่ียวแห่ง
ใดแห่งหนึ่งท่ีสนใจจะ
ไป 

119 
(29.75) 

130 
(32.50) 

78 
(19.50) 

57 
(14.25) 

16 
(4.00) 

3.69 1.15 สงู 

รวม      3.70 0.67 สงู 

 
จากตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูบ้ริโภคเก่ียวกับพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์

ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู พบว่า ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ดา้นการเปิดรบัขอ้มลูในภาพ
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รวมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคมีการเปิดรบั
ขอ้มลูโดยใชส้ื่อออนไลนใ์นการศกึษาจดุเดน่ ความสวยงาม ความน่าสนใจ กิจกรรมท่ีน่าสนใจของแหลง่
ท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่งท่ีท่านสนใจจะไปมากที่สดุ โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.74 รองลงมา คือ ใชส้ื่อออนไลนใ์นการศกึษาเสน้ทาง และวิธีการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวแห่งใด
แห่งหนึ่งท่ีสนใจจะไป โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 และที่นอ้ยที่สดุ คือ ใชส้ื่อ
ออนไลนใ์นการศึกษาราคาค่าบริการ รวมไปถึงโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่าง ๆ ของแหล่งท่องเท่ียวแห่งใด

แห่งหนึ่งท่ีสนใจจะไป โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 
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ตาราง 12  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์       
ดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์
 

พฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลน ์

ระดบัพฤติกรรม 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการเปิดรับประสบการณ ์       
1.  ใชส้ื่อออนไลนใ์น

การอา่น
ประสบการณข์อง
นกัท่องเท่ียวท่ีเคย
ไปเท่ียวยงัแหลง่
ท่องเท่ียวท่ีสนใจจะ
ไป 

128 
(32.00) 

118 
(29.50) 

72 
(18.00) 

71 
(17.75) 

11 
(2.75) 

3.70 0.17 สงู 

2.  ใชส้ื่อออนไลนใ์น
การสอบถามขอ้มลู
เก่ียวกบัแหลง่
ท่องเท่ียวนัน้ ๆ จาก
นกัท่องเท่ียวท่ีเคย
ไปเท่ียวโดยตรง 

137 
(34.25) 

118 
(29.50) 

83 
(20.75) 

51 
(12.75) 

11 
(2.75) 

3.79 1.12 สงู 

3.  ใชส้ื่อออนไลนใ์น
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์าร
ท่องเท่ียว ณ แหลง่
ท่องเท่ียวนัน้ ๆ จาก
นกัท่องเท่ียวคนอื่น 
ๆ 

135 
(33.75) 

103 
(25.75) 

81 
(20.25) 

64 
(16.00) 

17 
(4.25) 

3.68 1.21 สงู 

รวม      3.72 0.74 สงู 

 
จากตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูบ้ริโภคเก่ียวกับพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์

ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ดา้นการเปิดรบั
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ประสบการณ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
ผูบ้ริโภคมีใชส้ื่อออนไลนใ์นการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวนัน้ ๆ จากนกัท่องเท่ียวท่ีเคยไป
เท่ียวโดยตรงมากที่สุด โดยมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมา คือ ใชส้ื่อ
ออนไลนใ์นการอ่านประสบการณข์องนักท่องเท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีสนใจจะไป  โดยมี
พฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 และที่นอ้ยที่สดุ คือ ใชส้ื่อออนไลนใ์นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียวนัน้ ๆ จากนักท่องเท่ียวคนอื่น ๆ  โดยมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 
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ส่วนที ่ 3 การวิเคราะหเ์กีย่วกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่วของ Fan Page 
แนะน าการทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 
 

ตาราง 13  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูล         

แหลง่ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยภาพรวม 

 

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวของ Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 

ระดบัความคดิเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
การถ่ายทอดสดแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว (Live สด) 

4.04 0.57 
เห็นดว้ย
มาก 

การน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว 
3.82 0.68 

เห็นดว้ย
มาก 

การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 
3.89 0.67 

เห็นดว้ย
มาก 

การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่น่าสนใจ 
(Content) 

3.88 0.63 
เห็นดว้ย
มาก 

รวม 
3.91 0.38 

เห็นดว้ย
มาก 

 
จากตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ 

Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริโภคเห็นดว้ย
มากกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูบ้รโิภคเห็นดว้ยกบั
รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand โดยการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) มากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04 รองลงมา คือ การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 
โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 และที่นอ้ยที่สดุ คือ การน าเสนอ
รูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 โดย
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผลการศกึษามีรายละเอียดดงัตารางที่ 13 – 16 
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ตาราง 14  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูล        

แหล่ งท่ องเที่ ย วของ Fan Page แนะน าการท่ องเที่ ย ว  Unseen Tour Thailand ด้านการ

ถ่ายทอดสดแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว (Live สด) 

  

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลู
แหลง่ท่องเท่ียวของ Fan 

Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งทอ่งเทีย่ว (Live สด)    
1.  การแนะน าแหลง่

ท่องเที่ยวโดยการ
ถ่ายทอดสดท าใหไ้ดร้บั
ขอ้มลูท่ีมีความสดใหม่ 

132 
(33.00) 

161 
(40.25) 

51 
(12.75) 

38 
(9.50) 

18 
(4.50) 

3.87 1.10 
เห็น
ดว้ย
มาก 

2.  การแนะน าแหลง่
ท่องเที่ยวโดยการ
ถ่ายทอดสดเป็นการ
น าเสนอขอ้มลูท่ีสนกุ
ตอ่การติดตามรบัชม 

173 
(43.25) 

134 
(33.50) 

73 
(18.25) 

18 
(4.50) 

2 
(0.50) 

4.14 0.90 
เห็น
ดว้ย
มาก 

3.  การแนะน าแหลง่
ท่องเที่ยวโดยการ
ถ่ายทอดสดท าใหไ้ดร้บั
ขอ้มลูตามความเป็น
จรงิมากที่สดุเพราะ
ปราศจากการตดัตอ่
ภาพ เสียง 

160 
(40.00) 

125 
(31.25) 

90 
(22.50) 

19 
(4.75) 

6 
(1.50) 

4.03 0.97 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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ตาราง 14  (ต่อ) 

 

รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียวของ 

Fan Page แนะน าการ
ท่องเท่ียว Unseen Tour 

Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งทอ่งเทีย่ว (Live สด) (ต่อ)    
4.  การแนะน าแหลง่

ท่องเท่ียวโดยการ
ถ่ายทอดสดเป็นการ
ติดต่อแบบ 2 ทาง ท า
ใหผู้ช้มสามารถ
สอบถามขอ้มลูท่ี
สนใจไดเ้พิ่มเติมเลย
ใน ณ ขณะนัน้ 

183 
(45.75) 

123 
(30.75) 

62 
(15.50) 

29 
(7.25) 

3 
(0.75) 

4.13 0.97 
เห็น
ดว้ย
มาก 

รวม      4.04 0.57 
เห็น
ดว้ย
มาก 

 
จากตารางที่  14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ด้านการถ่ายทอดสด
แนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยเห็นดว้ยมากกบัรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้น
การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นว่า การแนะน าแหลง่ท่องเท่ียวโดยการถ่ายทอดสดเป็นการ
น าเสนอขอ้มูลที่สนุกต่อการติดตามรบัชมมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 รองลงมา คือ การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสดเป็นการติดต่อ
แบบ 2 ทาง ท าใหผู้ช้มสามารถสอบถามขอ้มลูที่สนใจไดเ้พิ่มเติมเลยใน ณ ขณะนัน้ โดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และที่น้อยที่สุด คือ การแนะน าแหล่ง
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ท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสดท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่มีความสดใหม่ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.87 

 
ตาราง 15  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่ง
ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการน าเสนอรูปภาพ
ของแหลง่ท่องเที่ยว 
 
รูปแบบการน าเสนอ

ขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียวของ 
Fan Page แนะน าการ
ท่องเท่ียว Unseen Tour 

Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการน าเสนอรูปภาพของแหล่งทอ่งเทีย่ว    
1.  การแนะน าแหลง่

ท่องเท่ียวโดยการ
น าเสนอรูปภาพท่ี
สวยงามช่วยดงึดดู
ความสนใจไดด้ี 

155 
(38.75) 

125 
(31.25) 

55 
(13.75) 

51 
(12.75) 

14 
(3.50) 

3.89 1.15 
เห็น
ดว้ย
มาก 

2.  การแนะน าแหลง่
ท่องเท่ียวโดยการ
น าเสนอรูปภาพท่ี
สวยงามท าใหไ้ดร้บั
ความเพลิดเพลินใน
การดรููปภาพ 

127 
(31.75) 

135 
(33.75) 

67 
(16.75) 

62 
(15.50) 

9 
(2.25) 

3.77 1.12 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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ตาราง 15  (ต่อ) 

 

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลู
แหลง่ท่องเท่ียวของ Fan 

Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการน าเสนอรูปภาพของแหล่งทอ่งเทีย่ว (ต่อ)    
3.  การแนะน าแหลง่

ท่องเที่ยวโดยการ
น าเสนอรูปภาพท่ี
สวยงามท าใหเ้ขา้ถึง
ไดง้่ายกว่าการรบัชม 
Live สด หรอื คลิป
วิดีโอ เพราะใชค้วาม
แรงของอินเตอรเ์น็ต
นอ้ยกวา่ 

147 
(36.75) 

125 
(31.25) 

55 
(13.75) 

60 
(15.00) 

13 
(3.25) 

3.83 1.17 
เห็น
ดว้ย
มาก 

4.  การแนะน าแหลง่
ท่องเที่ยวโดยการ
น าเสนอรูปภาพท่ี
สวยงาม เป็นรูปแบบ
ของขอ้มลูท่ีดแูละ
เขา้ใจไดง้่าย ไมเ่ป็น
อปุสรรคตอ่ผูร้บัชมท่ี
อ่านไม่ออก หรอื
ไม่ไดย้ินเสียง 

147 
(36.75) 

116 
(29.00) 

64 
(16.00) 

57 
(14.25) 

16 
(4.00) 

3.80 1.19 
เห็น
ดว้ย
มาก 

รวม      3.82 0.68 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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จากตารางที่ 15  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ด้านการน าเสนอรูปภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่า ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการน าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า การ
แนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการน าเสนอรูปภาพที่สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจไดด้ี โดยมีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา คือ การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดย
การน าเสนอรูปภาพที่สวยงามท าใหเ้ขา้ถึงไดง้่ายกว่าการรบัชม Live สด หรือ คลิปวิดีโอ เพราะใช้
ความแรงของอินเตอรเ์น็ตนอ้ยกว่า โดยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 
และที่นอ้ยที่สดุ คือ การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยการน าเสนอรูปภาพที่สวยงามท าใหไ้ดร้บัความ
เพลิดเพลินในการดรููปภาพ โดยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 
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ตาราง 16  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่ง
ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 
 

รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียว
ของ Fan Page แนะน า
การท่องเท่ียว Unseen 

Tour Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการแนะน าแหล่งทอ่งเทีย่วโดยคลิปวิดโีอ    
1.  การแนะน าแหลง่

ท่องเท่ียวโดยคลิป
วิดีโอ ช่วยใหไ้ดร้บั
ขอ้มลูเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวท่ีครบถว้น 
ทัง้ภาพ เสียง และ
ตวัหนงัสือ 

186 
(46.50) 

96 
(24.00) 

57 
(14.25) 

54 
(13.50) 

7 
(1.75) 

4.00 1.14 
เห็น
ดว้ย
มาก 

2.  การแนะน าแหลง่
ท่องเท่ียวโดยคลิป
วิดีโอท าใหไ้ดร้บั
ขอ้มลูเก่ียวกบัแหลง่
ท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคญัตอ่การ
ตดัสินใจไปท่องเท่ียว
มากท่ีสดุ เพราะ
สามารถเลือกตดั
ต่อมาเผยแพรไ่ด้
เฉพาะขอ้มลูท่ีมี
ประโยชน ์มีสาระ 

152 
(38.00) 

109 
(27.25) 

56 
(14.00) 

68 
(17.00) 

15 
(3.75) 

3.78 1.22 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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ตาราง 16  (ต่อ) 

 

รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียว
ของ Fan Page แนะน า
การท่องเท่ียว Unseen 

Tour Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการแนะน าแหล่งทอ่งเทีย่วโดยคลิปวิดโีอ (ต่อ)    
3.  การแนะน าแหลง่

ท่องเท่ียวโดยคลิป
วิดีโอท าใหไ้ดร้บั
ขอ้มลูท่ีน่าสนใจใน
การรบัชมมากขึน้ 
เพราะสามารถใส่
เทคนิคในการตดัต่อ
เพิ่มเติมได ้เช่น 
เทคนิคภาพ เสียง 
หรือ 3D 

169 
(42.25) 

115 
(28.75) 

58 
(14.50) 

46 
(11.50) 

12 
(3.00) 

3.95 1.13 
เห็น
ดว้ย
มาก 

4.  การแนะน าแหลง่
ท่องเท่ียวโดยคลิป
วิดีโอมีการแสดงผล
เห็นเป็นภาพขนาด
ใหญ่ใน News Feed 
/ Timeline ท าให้
ดงึดดูความสนใจได้
ดี 

158 
(39.50) 

119 
(29.75) 

42 
(10.50) 

61 
(15.25) 

20 
(5.00) 

3.83 1.23 
เห็น
ดว้ย
มาก 

รวม      3.89 0.67 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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จากตารางที่  16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ พบว่า ผูบ้รโิภคเห็นดว้ยมากกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดย
คลิปวิดีโอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
ว่า การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ ช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัการท่องเที่ยวที่ครบถว้น 
ทัง้ภาพ เสียง และตัวหนังสือมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 รองลงมา คือ การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลที่น่าสนใจในการ
รบัชมมากขึน้ เพราะสามารถใส่เทคนิคในการตัดต่อเพิ่มเติมได ้เช่น เทคนิคภาพ เสียง หรือ 3D 
โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และที่นอ้ยที่สุด คือ การแนะน า
แหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อการ
ตดัสินใจไปท่องเที่ยวมากที่สดุ เพราะสามารถเลือกตดัต่อมาเผยแพรไ่ดเ้ฉพาะขอ้มลูที่มีประโยชน ์
มีสาระ โดยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.78 
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ตาราง 17  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการน าเสนอขอ้มูล
การท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) 
 

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลู
แหลง่ท่องเท่ียวของ Fan 

Page แนะน าการท่องเท่ียว 
Unseen Tour Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการน าเสนอข้อมูลการทอ่งเทีย่วโดยใช้ข้อความทีน่่าสนใจ (Content)    
1.  การแนะน าแหลง่

ท่องเท่ียวโดยใชข้อ้ความ
ท่ีน่าสนใจ (Content) สัน้ 
ๆ ท าใหป้ระหยดัเวลาใน
การเปิดรบัขอ้มลู 

69 
(17.25) 

223 
(55.75) 

101 
(25.25) 

2 
(0.50) 

5 
(1.25) 

3.87 0.73 
เห็น
ดว้ย
มาก 

2.  การแนะน าแหลง่
ท่องเท่ียวโดยใชข้อ้ความ
ท่ีน่าสนใจ (Content) ท า
ใหเ้พลิดเพลินต่อการอา่น
ส านวนการเขียนของ
ผูเ้ขียน 

60 
(15.00) 

242 
(60.50) 

85 
(21.25) 

10 
(2.50) 

3 
(0.75) 

3.86 0.71 
เห็น
ดว้ย
มาก 

3.  การแนะน าแหลง่
ท่องเท่ียวโดยใชข้อ้ความ
ท่ีน่าสนใจ (Content) สัน้ 
ๆ เปรยีบเสมือนการพาด
หวัข่าว ซึง่ช่วยใหค้ดั
กรองเนือ้หาท่ีสนใจจะ
เปิดรบัหรอืไม่เปิดรบัได้
เรว็ขึน้ 

66 
(16.50) 

230 
(57.50) 

80 
(20.00) 

19 
(4.75) 

5 
(1.25) 

3.83 0.80 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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ตาราง 17  (ต่อ) 

 

รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียว
ของ Fan Page แนะน า
การท่องเท่ียว Unseen 

Tour Thailand 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการน าเสนอข้อมูลการทอ่งเทีย่วโดยใช้ข้อความทีน่่าสนใจ (Content) (ต่อ)  
4.  การแนะน าแหลง่

ท่องเท่ียวโดยใช้
ขอ้ความท่ีน่าสนใจ 
(Content) ท าใหเ้พจ
มีความน่าสนใจ
แตกต่างจากเพจอื่น 
ๆ เพราะส านวนการ
เขียนของผูเ้ขียนแต่
ละท่านมีเทคนิคและ
ความน่าสนใจ
ต่างกนั 

107 
(26.75) 

201 
(50.25) 

71 
(17.75) 

14 
(3.50) 

7 
(1.75) 

3.96 0.86 
เห็น
ดว้ย
มาก 

รวม      3.88 0.63 
เห็น
ดว้ย
มาก 

 
จากตารางที่  17  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการน าเสนอขอ้มูล
การท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) พบว่า ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากกับรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้น
การน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
ขอ้ความที่น่าสนใจ (Content) ท าใหเ้พจมีความน่าสนใจแตกต่างจากเพจอื่น ๆ เพราะส านวนการ
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เขียนของผูเ้ขียนแต่ละท่านมีเทคนิคและความน่าสนใจต่างกนั โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 รองลงมา คือ การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ 
(Content) สัน้ ๆ ท าใหป้ระหยดัเวลาในการเปิดรบัขอ้มลู โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และที่น้อยที่สุด คือ การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่
น่าสนใจ (Content) สัน้ ๆ เปรียบเสมือนการพาดหวัข่าว ซึง่ช่วยใหค้ดักรองเนือ้หาท่ีสนใจจะเปิดรบั
หรอืไม่เปิดรบัไดเ้รว็ขึน้ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.83 
 

ส่วนที ่4 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจทอ่งเทีย่วประเทศไทยโดยตดิตามข้อมูลจาก Fan 
Page แนะน าการทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 
 

ตาราง 18  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดย

ติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ด้านการแสวงหา

ขอ้มลู (Search for Information) 

 

การตดัสนิใจท่องเท่ียว
ประเทศไทยโดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว 

Unseen Tour Thailand 

ระดบัการตดัสนิใจ 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ความรู้สึกหลังการตดัสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) 
1.  ท่านจะติดตามขอ้มลูจาก 

Fan Page และจะใช้
ขอ้มลูจาก Fan Page  

     ในการพิจารณาตดัสินใจ
เลือกแหลง่ท่ีท่องเที่ยว
ตอ่ไป โดยไม่เปลี่ยนไป
ติดตามข่าวสารจากเพจ
อื่น 

147 
(36.75) 

236 
(59.00) 

0 
17 

(4.25) 
0 4.28 0.67 

สงู
มาก 
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ตาราง 18  (ต่อ) 

 

การตดัสินใจท่องเท่ียว
ประเทศไทยโดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเท่ียว 

Unseen Tour Thailand 

ระดบัการตดัสินใจ 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ความรู้สึกหลังการตัดสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) (ตอ่) 
2.  ในการท่องเท่ียวของทา่น

ครัง้ตอ่ไป จะหาขอ้มลู
แหลง่ท่องเท่ียวโดย
ติดตามขอ้มลูจาก Fan 
Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand 

105 
(26.25) 

276 
(69.00) 

0 
19 

(4.75) 
0 4.16 0.65 สงู 

3.  ท่านจะแนะน าใหเ้พื่อน 
คนรูจ้กั หรอืคนใน
ครอบครวัมาตดิตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเท่ียว 
Unseen Tour Thailand 
เพื่อใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลู
ในการเดินทางท่องเท่ียว
ดว้ย 

101 
(25.25) 

273 
(68.25) 

0 
26 

(6.50) 
0 4.12 0.70 สงู 

รวม      4.19 0.54 สงู 

 
จากตารางที่ 18  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม

ข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand พบว่า ผู้บริโภคมีการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand โดยเป็นความรูส้ึกหลงัการตดัสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of 
Choice) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
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ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยจะติดตามข้อมูลจาก Fan Page และจะใช้ข้อมูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกแหล่งที่ท่องเที่ยว
ต่อไป โดยไม่เปลี่ยนไปติดตามข่าวสารจากเพจอื่นมากที่สดุ โดยมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัสงูมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมา คือ ในการท่องเที่ยวครัง้ต่อไป จะหาขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวโดย
ติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยมีการตดัสินใจอยู่
ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และที่น้อยที่สุด คือ จะแนะน าให้เพื่อน คนรูจ้ัก หรือคนใน
ครอบครวัมาติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เพื่อใช้
เป็นแหล่งขอ้มูลในการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย โดยมีการตัดสินใจอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

สมมติฐานย่อยที่ 1.1  ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้รโิภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผูบ้รโิภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติของการทดสอบ ( Independent Simple t-test) 
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prob. (P) มีค่านอ้ย
กว่า 0.05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's Test 
โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 19  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เพศโดยใช ้Levene's test  
 

ตวัแปร Levene's test for Equality of Variances 
F Sig. 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ 0.11 0.73 

 
จากตารางที่ 19  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบว่า พฤติกรรม

การใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.11 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง
เท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) 

 
ตาราง 20  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน์
จ าแนกตามเพศ 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า t = 0.79 โดยมีค่า Sig. (2 - tailed) เท่ากับ 0.42 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
 

ตวัแปร เพศ n �̅� S.D. t 
Sig. 
(2-

tailed) 
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ หญิง 

ชาย 
210 
190 

3.74 
3.70 

0.49 
0.48 

0.79 0.42 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่

ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 21  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาย ุโดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ 2.17 4 395 0.07 

 
จากตารางที่ 21  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า พฤติกรรม

การใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.07 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุเท่ากนัจึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
 
 



 104 
 
ตาราง 22  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
จ าแนกตามอาย ุ

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 22  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
จ าแนกตามอายุ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA 
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

เพื่อใหท้ราบความแตกต่างระหว่างอายุ กับพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์แตกต่างกัน 
โดยจ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ และท าการทดสอบว่าคู่ใดมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกต่าง
กนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหคุณู (Multiple comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ 
LSD Test ตามตารางที่ 23 ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

ตวัแปร อาย ุ n �̅� S.D. F Sig. 

พฤติกรรมการใช ้
สื่อออนไลน ์

ต ่ากวา่ 20 ปี หรอื
เทียบเท่า 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 

มากกวา่ 50 ปีขึน้
ไป 

89 
 

98 
120 
52 
41 

3.71 
 

3.74 
3.84 
3.73 
3.38 

0.50 
 

0.48 
0.40 
0.52 
0.52 

6.85* 
 
 
 
 
 

0.00 
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ตาราง 23  แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนเ์ป็นรายคู่  โดยจ าแนกตาม
อาย ุ
 

อาย ุ x̄ 

ต ่ากวา่ 20 
ปี หรอื
เทียบเท่า 
(3.71) 

21 – 30 ปี 
 
 

(3.74) 

31 – 40 ปี 
 
 

(3.84) 

41 – 50 ปี 
 
 

(3.73) 

มากกวา่ 50 
ปี  

ขึน้ไป 
(3.38) 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
หรอืเทียบเทา่ 

3.71 
(Sig.) 

- 
-0.03 
(0.63) 

-0.13 
(0.06) 

-0.02 
(0.76) 

0.32* 
(0.00) 

21 – 30 ปี 3.74 
(Sig.) 

 - 
-0.09 
(0.13) 

0.00 
(0.91) 

0.35* 
(0.00) 

31 – 40 ปี 3.84 
(Sig.) 

  - 
0.10 
(0.18) 

0.45* 
(0.00) 

41 – 50 ปี 3.73 
(Sig.) 

   - 
0.34* 
(0.00) 

มากกวา่ 50 ปี  
ขึน้ไป 

3.38 
(Sig.) 

    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 23  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลนเ์ป็นรายคู ่จ  าแนกตามอาย ุดว้ยวิธี LSD ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ผูบ้รโิภคท่ี
มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี หรือเทียบเท่า ถึง 41 - 50 ปี จะมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนม์ากกวา่ผูบ้รโิภคที่
มีอายมุากกวา่ 50 ปี ขึน้ไป 
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สมมติฐานที่ 1.3  ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพครอบครวัแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

H0 : ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพครอบครวัแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 24  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพครอบครวั  โดยใช ้
Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ 0.36 2 397 0.69 

 
จากตารางที่ 24  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพครอบครวั

พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.69 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่สถาณภาพครอบครวัเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 25  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน์
จ าแนกตามสถานภาพครอบครวั 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 25  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
ดา้นสภาพครอบครวั จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test 
โดยวิธี One - Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.11 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดง
วา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปร 
สถานภาพ
ครอบครวั 

n �̅� S.D. F Sig. 

พฤติกรรมการใช ้
สื่อออนไลน ์

โสด 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
หมา้ย / หย่ารา้ง  
/ แยกกนัอยู ่

347 
36 
17 
 

3.74 
3.72 
3.48 

 

0.48 
0.50 
0.54 

 

2.20 
 
 
 

0.11 
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สมมติฐานที่ 1.4  ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

H0 : ผู้ใช้บริการที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ใช้บริการที่ มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 26  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายไดต้่อเดือน โดยใช ้Levene's 
test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ 0.72 3 396 0.54 

 
จากตารางที่ 26  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายไดต้่อเดือนพบว่า 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.54 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายได้
ต่อเดือนเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 27  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน์
จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 27  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way 
ANOVA ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ Sig. เท่ากบั 0.00 ซึง่มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้่อ
เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างรายไดต้่อเดือน  กับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน ์
แตกตา่งกนั โดยจ าแนกตามรายไดต้่อเดือนเป็นรายคู ่และท าการทดสอบวา่คู่ใดมีพฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลนแ์ตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison) 
โดยใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test ตามตารางที่ 28 ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปร รายไดต้่อเดือน n �̅� S.D. F Sig. 

พฤติกรรมการ
ใชส้ื่อออนไลน ์

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท 

15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท 
35,001 – 45,000 บาท 

90 
198 
67 
45 
3 

3.43 
3.84 
3.67 
3.84 
4.03 

0.45 
0.45 
0.51 
0.46 
0.46 

17.54* 
 
 
 
 

0.00 
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ตาราง 28  แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนเ์ป็นรายคู่  โดยจ าแนกตาม
รายไดต้่อเดือน 
 

รายไดต้่อเดือน x̄ 

ต ่ากวา่ หรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 
(3.43) 

15,001 – 
25,000 บาท 

 
(3.84) 

25,001 – 
35,000 บาท 

 
(3.67) 

35,001 – 
45,000 บาท 

 
(3.83) 

ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

3.43 
(Sig.) 

 
- 

-0.41* 
(0.00) 

-0.24* 
(0.00) 

-0.41* 
(0.00) 

15,001 – 25,000 
บาท 

3.84 
(Sig.) 

 
 

- 
0.17* 
(0.00) 

0.00 
(0.99) 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.67 
(Sig.) 

  - 
-0.17 
(0.06) 

35,001 – 45,000 
บาท 

3.83 
(Sig.) 

   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 28  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลนเ์ป็นรายคู ่จ  าแนกตามรายไดต้่อเดือน ดว้ยวิธี LSD ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 
ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จะมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนน์อ้ยกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมี
รายได้ 15,001 – 25,000 บาท ถึง35,001 – 45,000 บาท และพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 15,001 – 
25,000 บาท จะมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนม์ากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีรายได ้25,001 – 35,000 บาท 
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สมมติฐานที่ 1.5  ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
แตกตา่งกนั 

H0 : ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่

ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 29  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาชีพ โดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ 2.39 3 396 0.06 

 
จากตารางที่ 29  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุม่อาชีพ พบว่า พฤติกรรม

การใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.06 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อาชีพเทา่กนัจงึใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 30  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน์
จ าแนกตามอาชีพ 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 30  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA 
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากบั 0.85 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปร อาชีพ n �̅� S.D. F Sig. 

พฤติกรรมการ
ใชส้ื่อออนไลน ์

พนกังานบรษัิทเอกชน 
ขา้ราชการ / พนกังานวิสาหกิจ 

เจา้ของกิจการ 
นกัศกึษา / นิสิต 

228 
65 
54 
53 

3.73 
3.67 
3.73 
3.73 

0.49 
0.56 
0.39 
0.50 

0.25 
 
 
 

0.85 
 
 
 



 113 
 

สมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

H0 : ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ใช้บริการที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 31  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา  โดยใช ้
Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ 1.12 2 397 0.32 

 
จากตารางที่ 31  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษา พบว่า 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.32 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบั
การศกึษาเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 32  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน์ 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 32  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - 
Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.29 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่
มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 2  ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand แตกต่างกัน 

สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบ (Independent Simple t-test) 
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prob. (P) มีค่านอ้ย
กว่า 0.05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's Test 
โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 

ตวัแปร ระดบัการศกึษา n �̅� S.D. F Sig. 

พฤติกรรมการใช ้
สื่อออนไลน ์

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
ปรญิญาตร ี

สงูกวา่ปรญิญาตรี 

93 
285 
22 

3.79 
3.71 
3.63 

0.45 
0.50 
0.54 

1.24 
 
 

0.29 
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H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 33  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เพศโดยใช ้Levene's test  
 

ตวัแปร Levene's test for Equality of Variances 
F Sig. 

การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

0.00 0.98 

 
จากตารางที่  33  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบว่า การ

ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand มีค่า Sig. เท่ากบั 0.98 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงเท่ากนัจึง
ใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) 
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ตาราง 34  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
เพศ 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 34  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย

ติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตามเพศ 
พบว่า มีค่า t = -1.15 โดยมีค่า Sig. (2 - tailed) เท่ากบั 0.25 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ไม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานย่อยที่ 2.2  ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ

ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 
H0 : ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม

ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม

ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่

ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง

ตวัแปร เพศ n �̅� S.D. t 
Sig. 
(2-

tailed) 
การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก  

Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand 

หญิง 
ชาย 

210 
190 

4.16 
4.22 

0.55 
0.53 

1.15 
 

0.25 
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นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 35  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาย ุโดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

0.20 4 395 0.93 

 
จากตารางที่ 35  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า พฤติกรรม

การใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.93 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุเท่ากนัจึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 36  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
อาย ุ
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตามอาย ุ
พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand แตกตา่งกนั 

เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างอายุ กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกัน โดย
จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ และท าการทดสอบว่าคู่ใดมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกนับา้ง ท า
การทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหคุณู (Multiple comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test 
ตามตารางที่ 37 ดงัตอ่ไปนี ้

 

ตวัแปร อาย ุ n �̅� S.D. F Sig. 

การตดัสินใจ
ท่องเท่ียวประเทศ
ไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan 

Page แนะน าการ
ท่องเท่ียว Unseen 

Tour Thailand 

ต ่ากวา่ 20 ปี หรือ
เทียบเท่า 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 

มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

89 
 

98 
120 
52 
41 

3.85 
 

3.92 
3.99 
3.96 
3.70 

0.31 
 

0.42 
0.37 
0.35 
0.38 

5.46* 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 



 119 
 
ตาราง 37  แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand รายคู ่โดยจ าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ x̄ 

ต ่ากวา่ 20 
ปี หรือ
เทียบเท่า 
(3.85) 

21 – 30 ปี 
 
 

(3.92) 

31 – 40 ปี 
 
 

(3.99) 

41 – 50 ปี 
 
 

(3.96) 

มากกวา่ 50 
ปี  

ขึน้ไป 
(3.70) 

ต ่ากวา่ 20 ปี หรือ
เทียบเท่า 

3.85 
(Sig.) 

- 
-0.07 
(0.15) 

-0.14* 
(0.00) 

-0.11 
(0.07) 

0.14* 
(0.04) 

21 – 30 ปี 3.92 
(Sig.) 

 - 
-0.06 
(0.22) 

-0.03 
(0.54) 

0.22* 
(0.00) 

31 – 40 ปี 3.99 
(Sig.) 

  - 
0.02 
(0.70) 

0.28* 
(0.00) 

41 – 50 ปี 3.96 
(Sig.) 

   - 
0.26* 
(0.00) 

มากกวา่ 50 ปี  
ขึน้ไป 

3.70 
(Sig.) 

    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เป็น
รายคู ่จ  าแนกตามอาย ุดว้ยวิธี LSD ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายตุ  ่ากว่า 
20 ปี หรือเทียบเท่า จะมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand น้อยกว่าผู้บริโภคที่ มีอายุ 31 – 40 ปี และพบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 20 ปี หรือเทียบเท่า ถึง 41 – 50 ปี จะมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มากกว่าผูบ้รโิภค
ที่มีอายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 
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สมมติฐานที่  2.3  ผู้บริโภคที่ มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพครอบครวัแตกต่างกัน มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพครอบครวัแตกต่างกัน มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 38  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพครอบครวั  โดยใช ้
Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

1.54 2 397 0.21 
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จากตารางที่ 38  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพครอบครวั 
พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.21 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่สถานภาพครอบครวัเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตาราง 39  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
สถานภาพครอบครวั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 39 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตามสถาพ
ภาพครอบครวั พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน H1 แสดงวา่ ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพครอบครวั
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างสถานภาพครอบครวั กับการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 
แตกต่างกัน โดยจ าแนกตามสถานภาพครอบครวัเป็นรายคู่ และท าการทดสอบว่าคู่ใดมีการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 

ตวัแปร 
สถานภาพ
ครอบครวั 

n �̅� S.D. F Sig. 

การตดัสินใจท่องเท่ียว
ประเทศไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเท่ียว 

Unseen Tour Thailand 

โสด 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
หมา้ย / หย่ารา้ง  
/ แยกกนัอยู ่

347 
36 
17 

 

3.90 
4.08 
3.64 

 

0.35 
0.48 
0.47 

 

8.18* 
 
 
 

0.00 
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Tour Thailand แตกต่างกันบ้าง ท าการทดสอบด้วยการเปรี ยบ เที ยบพหุคูณ  (Multiple 
comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test ตามตารางที่ 40 ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 40  แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ ยว Unseen Tour Thailand เป็นรายคู่  โดยจ าแนกตาม
สถานภาพครอบครวั 
 

สถานภาพครอบครวั x̄ 
โสด 

 
(3.90) 

สมรส /  
อยู่ดว้ยกนั 
(4.08) 

หมา้ย / หย่ารา้ง 
/ แยกกนัอยู ่
(3.64) 

โสด 3.90 
(Sig.) 

- 
-0.17* 
(0.00) 

0.26* 
(0.00) 

สมรส / อยู่ดว้ยกนั 4.08 
(Sig.) 

 - 
0.44* 
(0.00) 

หมา้ย / หย่ารา้ง 
/ แยกกนัอยู ่

3.64 
(Sig.) 

  - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 40  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เป็น
รายคู่ จ  าแนกตามสถานภาพครอบครวั  ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพสมรส / อยู่
ดว้ยกนั และพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพโสด และสมรส / อยู่ดว้ยกนั จะมีการตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 
มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
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สมมติฐานย่อยที่  2.4  ผู้บริโภคที่ มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 41  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายไดต้่อเดือน โดยใช ้Levene's 
test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

0.39 3 396 0.75 

 
จากตารางที่ 41  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายไดต้่อเดือน พบว่า 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.75 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายได้
ต่อเดือนเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
รายไดต้่อเดือน 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตวัแปร รายไดต้่อเดือน n �̅� S.D. F Sig. 

การตดัสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan 

Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen 

Tour Thailand 
Unseen Tour 

Thailand 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท 

15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท 
35,001 – 45,000 บาท 

90 
 

198 
67 
45 

4.18 
 

4.19 
4.09 
4.30 

0.55 
 

0.54 
0.52 
0.51 

1.36 
 
 
 
 

0.25 
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จากตารางที่  42 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ โดยภาพรวม 
จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way 
ANOVA ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากบั 0.25 ซึง่มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ 2.5 ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 

โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 
H0 : ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม

ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม

ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่

ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 43  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาชีพ โดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

0.15 3 396 0.92 

 
จากตารางที่ 43  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุม่อาชีพ พบว่า พฤติกรรม

การใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.92 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อาชีพเทา่กนัจงึใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 44  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
อาชีพ 
  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตวัแปร อาชีพ n Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

การตดัสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan 

Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen 

Tour Thailand 

พนกังานบรษัิทเอกชน 
ขา้ราชการ / พนกังาน

วิสาหกิจ 
เจา้ของกิจการ 
นกัศกึษา/นิสิต 

228 
65 
 

54 
53 

3.86 
3.86 

 
3.94 
4.12 

0.35 
0.39 

 
0.36 
0.45 

7.18* 
 
 
 
 

0.00 
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จากตารางที่ 44  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
อาชีพ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand แตกตา่งกนั 

เพื่อใหท้ราบความแตกต่างระหว่างอาชีพ กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกัน โดย
จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ และท าการทดสอบว่าคู่ใดมีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกนับา้ง ท า
การทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหคุณู (Multiple comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test 
ตามตารางที่ 45 ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 45  แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เป็นรายคู ่โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ x̄ 

พนกังาน
บรษิัทเอกชน 

 
(3.86) 

ขา้ราชการ / 
พนกังาน
วิสาหกิจ 
(3.86) 

เจา้ของกิจการ 
 

(3.94) 

นกัศกึษา/นิสิต 
 
 

(4.12) 
พนกังาน

บรษิัทเอกชน 
3.86 
(Sig.) 

- 
0.00 
(0.89) 

-0.07 
(0.17) 

-0.25* 
(0.00) 

ขา้ราชการ / 
พนกังานวิสาหกิจ 

3.86 
(Sig.) 

 - 
-0.08 
(0.21) 

-0.26* 
(0.00) 

เจา้ของกิจการ 3.94 
(Sig.) 

  - 
-0.17* 
(0.01) 

นกัศกึษา/นิสิต 4.12 
(Sig.) 

   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 45  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างการตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เป็น
รายคู่ จ  าแนกตามอาชีพ ดว้ยวิธี LSD ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ / พนักงานวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการ จะมีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand นอ้ยกวา่ผูบ้รโิภคท่ีเป็นนกัศกึษา/นิสิต 

 

สมมติฐานที่ 2.6 ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 
แตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่แตกตา่งกนั 
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H1 : ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง
นอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิ ธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 46  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา  โดยใช ้
Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand 

2.06 2 397 0.12 

 
จากตารางที่ 46  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษา พบว่า 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.12 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบั
การศกึษาเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 47  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 47  ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา พบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA ที่
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากบั 0.27 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่แตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

ตวัแปร ระดบัการศกึษา n Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

การตดัสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan 

Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen 

Tour Thailand 

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
ปรญิญาตร ี

สงูกวา่ปรญิญาตรี 

93 
285 
22 

4.11 
4.21 
4.19 

0.57 
0.54 
0.30 

1.29 
 

 

0.27 
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สมมติฐานที่ 3  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค มีความสัมพันธก์ับ
การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภค 

H0 : พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand ของผูบ้รโิภค 

H1 : พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand ของผูบ้รโิภค 

 
ตาราง 48  การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลนข์องผูบ้รโิภค 
กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ จ านวน 

ค่าสหสมัพนัธ ์
การตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก 

Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour 

Thailand  

P 

ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 400 0.053 0.286 
ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู 400 0.074 0.137 
ดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์ 400 0.039 0.441 

โดยรวม 400 0.082 0.100 

 
จากตารางที่ 48 พบว่า พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค ทัง้ดา้นการแสวงหา

ขอ้มลู ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ และพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนโ์ดย
ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานที ่4 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วของ Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มีความสัมพันธก์ับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของ
ผู้บริโภค 

H0 : รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

H1 : รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

 

ตาราง 49  การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียว
ของ Fan Page กบัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 
 

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลู จ านวน 

ค่าสหสมัพนัธ ์
การตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว 

Unseen Tour Thailand 

P 

การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
(Live สด) 

400 0.026 0.602 

การน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว 400 0.031 0.542 
การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ 400 0.045 0.366 
การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้
ขอ้ความที่น่าสนใจ (Content) 

400 0.414** 0.000 

โดยรวม 400 0.215** 0.000 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางที่ 49  พบว่า ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand พบวา่  

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ หาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ก็จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มากตามไปดว้ย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต ่า (r = 
0.215) 

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand โดยการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่น่าสนใจ (Content) มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ความสมัพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ หาก  Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand มีการน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) มาก ก็จะท าให้
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัปานกลาง 
(r = 0.414) 

นอกจากนัน้ยงัพบว่า รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด)การ
น าเสนอรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ ไม่ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัในครัง้นี ้ได้
ดงัตารางที่ 50 

 
ตาราง 50  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน มีพฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลนแ์ตกต่างกัน 

- - 

   1.1  ผู้บริโภคที่ มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

 x 

   1.2  ผู้บริโภคที่ มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

x  

   1.3  ผู้บ ริโภคที่ มี สถานภาพครอบครัวแตกต่ างกัน  มี
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์แตกต่างกนั 

 x 

   1.4  ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

x  

   1.5  ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

 x 

   1.6  ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การใชส้ื่อออนไลน ์แตกต่างกนั 

 x 
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ตาราง 50  (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand แตกต่างกัน 

- - 

   2.1  ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

 x 

   2.2  ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

x  

   2.3  ผู้บริโภคที่ มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่าง
กนั 

x  

   2.4  ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

 x 

   2.5  ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

x  

   2.6  ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกตา่งกนั 

 x 
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ตาราง 50  (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน 
สมมตฐิานที ่3 พฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลนข์องผู้บริโภค 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย 
โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภค 

- - 

   3.1  ดา้นการแสวงหาขอ้มลู  x 
   3.2  ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู  x 
   3.3  ดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์  x 
   3.4  โดยรวม  x 
สมมตฐิานที ่4 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของ Fan Page แนะน าการท่ องเที่ ยว  Unseen Tour 
Thailand มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน า
การทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภค 

- - 

   4.1  การถ่ายทอดสดแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว (Live สด)  x 
   4.2  การน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว  x 
   4.3  การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ  x 
   4.4  การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่
น่าสนใจ (Content) 

x  

   4.5  โดยรวม x  

 
จากตาราง 50  สามารถสรุปไดว้่า ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มี

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกต่างกนั พบว่า มีเพียง
ตวัแปรดา้นอาย ุและรายไดเ้ท่านัน้ ที่จะท าใหผู้บ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนท์ี่แตกต่างกนั 
ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มีการ
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ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีอาย ุสถานภาพครอบครวั และอาชีพที่แตกต่างกนั 
จะมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่  3 พฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลนข์องผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค พบวา่ พฤติกรรมการใชส้ื่อ
ออนไลนข์องผูบ้รโิภค ไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภค ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน และผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 4 รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ ยว Unseen Tour Thailand มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand ของผู้บริโภค พบว่า มีเพียงรูปแบบการน าเสนอข้อมูล โดยการน าเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่น่าสนใจ (Content) และการน าเสนอข้อมูลโดยรวมเท่านั้นที่ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์และรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสถานที่

ท่องเที่ยวที่ มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการติดตามแฟนเพจ Unseen Tour 
Thailand ที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่างดว้ยแบบสอบถาม และท า
การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี ้

 
สรุปผลการศกึษา 

ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวนทั้งสิน้ 210 คน 

รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 190 คน มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่  15,001 – 25,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ี 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้รโิภค 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านการ
แสวงหาขอ้มลูมากที่สดุ รองลงมา คือ ดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์และที่นอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการ
เปิดรบัขอ้มลู เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่  

ดา้นการแสวงหาข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านการ
แสวงหาขอ้มลูโดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยสว่นใหญ่มีพฤติกรรมโดยหากมีเวลาว่าง มกัจะแสวงหา
ขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลนม์ากที่สุด รองลงมา คือ หาขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อ
ออนไลน ์เพื่อใชต้ดัสินใจเลือกสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวในวนัหยดุ  

ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู พบว่า ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ดา้นการเปิดรบั
ขอ้มลูในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมีการเปิดรบัขอ้มลูโดยใชส้ื่อออนไลนใ์นการศกึษาจดุเด่น ความ
สวยงาม ความน่าสนใจ กิจกรรมท่ีน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่งท่ีท่านสนใจจะไปมาก
ที่สดุ รองลงมา คือ ใชส้ื่อออนไลนใ์นการศึกษาเสน้ทาง และวิธีการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวแห่งใด
แห่งหนึ่งท่ีสนใจจะไป  
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ดา้นการเปิดรบัประสบการณ ์พบว่า ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ดา้นการ
เปิดรบัประสบการณโ์ดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมีการใชส้ื่อออนไลนใ์นการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบั
แหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ จากนกัท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวโดยตรงมากที่สดุ รองลงมา คือ ใชส้ื่อออนไลน์
ในการอ่านประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจจะไป โดยมี
พฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู  

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ ยว Unseen Tour Thailand เม่ือพิ จารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live 
สด) มากที่สุด รองลงมา คือ การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ และที่นอ้ยที่สุด คือ การ
น าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) พบว่า ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมาก
กบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand ดา้นการถ่ายทอดสดแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว (Live สด) โดยมีความคิดเห็นว่า การแนะน า
แหล่งท่องเท่ียวโดยการถ่ายทอดสดเป็นการน าเสนอข้อมูลท่ีสนุกต่อการติดตามรับชมมากที่สุด 
รองลงมา คือ การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวโดยการถ่ายทอดสดเป็นการติดต่อแบบ 2 ทาง ท าใหผู้้ชม
สามารถสอบถามขอ้มลูท่ีสนใจไดเ้พิ่มเติมเลยใน ณ ขณะนัน้  

ดา้นการน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว พบว่า ผูบ้รโิภคเห็นดว้ยมากกบัรูปแบบ
การน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 
ดา้นการน าเสนอรูปภาพของแหลง่ท่องเที่ยว โดยมีความคิดเห็นว่า การแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวโดย
การน าเสนอรูปภาพที่สวยงามช่วยดงึดดูความสนใจไดด้ีมากที่สดุ รองลงมา คือ การแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยการน าเสนอรูปภาพที่สวยงามท าใหเ้ขา้ถึงไดง้่ายกว่าการรบัชม Live สด หรือ คลิป
วิดีโอ เพราะใชค้วามแรงของอินเตอรเ์น็ตนอ้ยกวา่  

ด้านการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากกับ
รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand ดา้นการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ โดยมีความคิดเห็นว่า การแนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยคลิปวิดีโอ ช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีครบถว้น ทัง้ภาพ เสียง และตวัหนงัสือ
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มากที่สุด รองลงมา คือ การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวโดยคลิปวิดีโอท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลท่ีน่าสนใจในการ
รบัชมมากขึน้ เพราะสามารถใสเ่ทคนิคในการตดัต่อเพิ่มเติมได ้เช่น เทคนิคภาพ เสียง หรอื 3D  

ดา้นการน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) พบว่า 
ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดา้นการน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ 
(Content) โดยมีความคิดเห็นวา่ การแนะน าแหลง่ท่องเท่ียวโดยใชข้อ้ความท่ีน่าสนใจ (Content) ท าให้
เพจมีความน่าสนใจแตกต่างจากเพจอื่น ๆ เพราะส านวนการเขียนของผูเ้ขียนแต่ละท่านมีเทคนิคและ

ความน่าสนใจแตกต่างกันมากท่ีสุด รองลงมา คือ การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยใชข้้อความที่
น่าสนใจ (Content) สัน้ ๆ ท าใหป้ระหยดัเวลาในการเปิดรบัขอ้มลู  

การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยเป็นความรูส้กึหลงัการตดัสินใจ 
(Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยผูบ้ริโภคมี
การตัดสินใจ โดยจะติดตามขอ้มูลจาก Fan Page และจะใชข้อ้มูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ในการพิจารณาตดัสินใจเลือกแหล่งที่ท่องเที่ยวต่อไป โดยไม่
เปลี่ยนไปติดตามข่าวสารจากเพจอื่นมากที่สุด รองลงมา คือ ในการท่องเที่ยวครัง้ต่อไป จะหา
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อ

ออนไลนแ์ตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่  
1.  ผูบ้ริโภคที่มีเพศ สถานภาพครอบครวั อาชีพ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนไ์ม่แตกตา่งกนั 
2.  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์แตกต่างกัน  โดย

ผูบ้รโิภคที่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี หรือเทียบเท่า ถึง 41 - 50 ปี จะมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนม์ากกว่า
ผูบ้รโิภคท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี ขึน้ไป 

3.  ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกตา่งกนั 
โดยผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท จะมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนน์อ้ยกว่า
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ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท ถึง 35,001 – 45,000 บาท และพบว่า ผู้บริโภคที่ มี
รายได้ 15,001 – 25,000 บาท จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าผู้บริโภคที่ มีรายได ้
25,001 – 35,000 บาท 

สมมติฐานที่  2  ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand แตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่  

1.  ผูบ้รโิภคที่มีเพศ รายได ้และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยว
ประเทศไทยโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ไม่
แตกตา่งกนั 

2.  ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคที่มี
อายตุ  ่ากว่า 20 ปี หรือเทียบเท่า จะมีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ

พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 20 ปี หรือเทียบเท่า ถึง 41 – 50 ปี จะมีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศ
ไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มากกว่า
ผูบ้รโิภคท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 

3.  ผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพครอบครวัแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย
โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกนั โดย
ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพสมรส / อยู่
ดว้ยกนั และพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพโสด และสมรส / อยู่ดว้ยกนั จะมีการตดัสินใจท่องเที่ ยว
ประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 
มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีสถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

4.  ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตาม
ขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคที่มี
อาชีพพนกังานบรษัิทเอกชน ขา้ราชการ / พนกังานวิสาหกิจ และเจา้ของกิจการ จะมีการตดัสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand นอ้ยกวา่ผูบ้รโิภคท่ีเป็นนกัศกึษา/นิสิต 
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สมมติฐานที่  3  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand ของผูบ้รโิภค 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค ทัง้ดา้นการแสวงหา
ขอ้มลู ดา้นการเปิดรบัขอ้มลู ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ และพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนโ์ดย
ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภค ผล
การศกึษาพบวา่ 

1.  รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand โดยการน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) 
มีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
ความสมัพันธท์ี่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ หาก  Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand มีการน าเสนอขอ้มลูการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) มาก ก็จะท าให้
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัปานกลาง 
(r = 0.414) 

2.  รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้ริโภคอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสมัพันธท์ี่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ หาก  Fan Page 
แนะน าการท่องเท่ียว Unseen Tour Thailand รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มาก ก็จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบั
ต ่า (r = 0.215) 
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3.  รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand โดยการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว (Live สด) การน าเสนอ
รูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ ไม่มีความสมัพันธก์ับ
การตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว 
Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
อภปิรายผลการศึกษา  

ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ดา้นการแสวงหาขอ้มูลมากที่สุด โดยพบว่า 
สว่นใหญ่มีพฤติกรรมโดยหากมีเวลาว่าง มกัจะแสวงหาขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลนม์าก
ที่สุด ทั้งนีเ้นื่องจากสื่อออนไลน ์เป็นสื่อที่มีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไว้
อย่างหลากหลาย และคลอบคลุมทุกมิติ ทั้งขอ้มูลดา้นวิชาการ ขอ้มูลดา้นการส ารวจ ขอ้มูลที่
เก่ียวกบัความบนัเทิง รวมไปถึงขอ้มลูที่เป็นการแชรป์ระสบการณ ์หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ของผูใ้ชส้ื่อออนไลนท์่านอื่น ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงพบว่า ผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ดา้นการแสวงหาขอ้มูลมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่พบสอดคลอ้ง
กับกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ที่กล่าวว่า สื่อออนไลน์ หมายถึง ช่องทางของการสื่อสารผ่าน
อินเตอรเ์น็ต (Internet) โดยผูร้บัสารใชอ้ินเตอรเ์น็ตเป็นช่องทางการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารและผูส้่ง
สารใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
“หนงัสือพิมพอ์อนไลน”์ เป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อออนไลนท์ี่ใชช้่องทางการสื่อสารผ่านอินเตอรเ์น็ต 
สามารถน าเสนอเนือ้หาสาระต่างๆ ได้เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ใช้การพิมพ์บน
กระดาษ นอกจากนัน้ยงัสามารถน าเสนอขอ้มลูข่าวสารไดท้ัง้ภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือในรูป
มัลติมีเดียรวมทั้งการเช่ือมโยงขอ้มูลไปสู่แหล่งขอ้มูลอื่นไดอ้ีกดว้ย นอกจากนีย้ังมีสื่อออนไลน์
รูปแบบต่างๆ เช่น วารสารออนไลน ์หนงัสือออนไลน ์วีดิทศันอ์อนไลน ์วิทยอุอนไลน ์และโทรทศัน์
ออนไลน ์เป็นตน้ ดงันัน้ปัจจบุนัสื่อออนไลน ์จึงเป็นสื่อที่ถกูใชเ้พื่อการคน้หาขอ้มลูที่สนใจทัง้ขอ้มลู
ดา้นการศึกษา ความรูท้ั่วไป และขอ้มลูเก่ียวกบัความบนัเทิง (กฤษมนัต,์ 2554) ซึ่งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Van Dijck ที่ระบุว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่ผูร้บัสารสรา้งสื่อ และ
สื่อสารดว้ยตวัเองเกิดขึน้อย่างชดัเจนบนสื่อออนไลน ์และมีบทบาทในการผลกัดนั พฤติกรรมรว่ม 
หรือสรา้งการรวมตวัของชุมชนออนไลนจ์ากความสนใจร่วมกนั จนท าใหเ้กิดเป็นแหล่งการเรียนรู ้
เพื่อศกึษาหาขอ้มลูต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ (Van Dijck, 2009)  
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ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand โดยการถ่ายทอดสดแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว (Live สด) มาก
ที่สดุ ทัง้นีเ้นื่องจากการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสดแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว (Live สด) เป็นการน าเสนอขอ้มูลที่มีบรรยากาศเปรียบเสมือนผูร้บัชมไดเ้ดินทางไป
ท่องเที่ยวยงัสถานที่นัน้ ๆ ดว้ยตนเอง สามารถตอบโต ้สอบถามขอ้มลูที่สนใจได ้ณ ขณะนัน้ๆ ท า
ใหเ้กิดความสนกุในการรบัชม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาครัง้นีท้ี่พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นว่า 
การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสดเป็นการน าเสนอขอ้มลูที่สนุกต่อการติดตามรบัชม
มากที่สดุ โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรรถชยั วรจรสัรงัสี และพนม คลี่ฉายา 
ที่กล่าวว่า ปัจจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) ยงัเป็นผูน้  าในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งาน
(Features) ซึ่งล่าสุดการเปิดตัวรูปแบบการใชง้านใหม่ที่เรียกว่า การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook Live) ที่เป็นการน าเสนอรูปแบบวีดีโอ ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถถ่ายทอดสด รวมไปถึงมีการ
พดูคยุระหว่างผูถ้่ายทอดสดกบัการแสดงขอ้ความของผูเ้ขา้ชม ณ เวลานัน้ โดยปัจจบุนัก าลงัเป็นที่
นิยมในกลุ่มผู้ใช้ดารานักแสดง บุคคลที่ มีช่ือเสียง นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่ มีเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ซึ่งธุรกิจต่างๆ เช่นกันที่ต่างพากันใช้โปรแกรมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เพื่อน าเสนอสินคา้ หรือสนทนาพดูคยุกบัลกูคา้ โดยส่วนมากจะเป็นรูปแบบการแฝง
สินคา้ผ่านการถ่ายทอดสดของดารานกัแสดง หรือการรีวิวสินคา้ของบุคคลที่มีช่ือเสียง และแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งการสรา้งเนือ้หาการท่องเที่ยวผ่านทางการถ่ายทอดสด เป็นเครื่องมือที่สามารถ
สรา้งเนือ้หาที่แปลกใหม่ และสรา้งมิติทางการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลนใ์นรูปแบบใหม่ที่ สรา้ง
ความบนัเทิง การมีปฏิสมัพนัธ ์กระแสนิยม ความเฉพาะเจาะจง และสรา้งการบอกต่อ ซึง่เห็นไดว้่า 
ความพิเศษของโปรแกรม คือการน าเสนอเนือ้หาในเวลาจริง เป็นการติดต่อสื่อสารของระบบสอง
ทาง (Two-way Communication) ระหว่างผู้น  าเสนอและผู้รบัข่าวสารซึ่งสามารถโตต้อบกันได้ 
กลายเป็นการท ากิจกรรมรว่มกนั นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจบนโลกออนไลนใ์นปัจจุบนั สิ่งที่
ส  าคัญที่ทางธุรกิจตอ้งไดร้บัจากลูกคา้ คือความไวว้างใจ หากลูกคา้มีการไวว้างใจต่อธุรกิจ ก็
สามารถเกิดกระบวนการต่อไปได ้หากมีการถ่ายทอดสดขอ้มูล จะมีผูเ้ขา้ชมมาร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีการแนะน า หรือติชม ซึ่งถือไดว้่า เป็นส่วนหนึ่งในการไวว้างใจที่จะใชบ้ริการ หรือไป
ท่องเที่ยว ซึง่ถือไดว้า่เป็นการสนทนากนัระหวา่งผูน้  าเสนอและผูเ้ขา้ชมผ่านทางวิดีโอ เนื่องดว้ยการ
ถ่ายทอดสดเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีการบอกกลา่วเห็นภาพและเสียงจรงิ ท าใหผู้ช้มเกิดความอยาก
ท่องเที่ยว และแรงบนัดาลใจไดม้ากที่สดุ (อรรถชยั และพนม, 2556) 
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ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกต่างกนั  โดยผูบ้รโิภคที่มี
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี หรือเทียบเท่า ถึง 41 - 50 ปี จะมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนม์ากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึน้ไป ทัง้นีเ้นื่องจากผูท้ี่มีอายุมาก ๆ ในปัจจุบนั มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู ้
ความเขา้ใจในการใชส้ื่อออนไลนน์อ้ยที่สดุ เนื่องจากสื่อออนไลนเ์ป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที่เริ่มเขา้
มามีอิทธิพลและมีการใชง้านอย่างแพรห่ลายไดไ้ม่นานมากนกั ดงันัน้จงึสง่ท าให้ผูส้งูอายสุว่นใหญ่
จะไม่มีความรู ้และขาดทกัษะในการใชง้านสื่อออนไลน ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาครัง้นีท้ี่พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี หรือเทียบเท่า ถึง 41 - 50 ปี จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
มากกว่าผู้บริโภคที่ มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึน้ไป โดยผลการศึกษาที่พบ มีความสอดคล้องกับ             
ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ ที่กลา่วว่า ผูท้ี่มีอายแุตกต่างกนั จะมีความรู ้ทศันคติและพฤติกรรมใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกต่างกัน เนื่องจากมีประสบการณ์และมุมมองในเรื่องนั้น ๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไป (ศิริวรรณ และคณะ, 2550) และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของวสุพล ตรีโสภากุล ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัเรื่องการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีต่อการมีสว่นรว่ม
และการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคคนไทย ที่พบว่า ผูบ้รโิภคคนไทยที่มีอายแุตกต่างกนั จะมีการรบัรู ้
ประโยชนจ์ากการใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (วสพุล, 2558) 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนแ์ตกต่างกนั  ทัง้นี ้
เนื่องจากรายได ้เป็นปัจจัยหลกัส าคัญอย่างหนึ่งที่ท  าใหผู้บ้ริโภคแต่ละบุคคลมีศักยภาพในการ
เขา้ถึงสื่อออนไลน ์และสื่อประเภทต่าง ๆ โดยปกติทั่วไปแลว้ ผูท้ี่มีรายไดม้ากกว่า จะมีศกัยภาพใน
การเขา้ถึงสื่อต่าง ๆ ไดม้ากกว่าผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยกวา่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขา้ถึงสื่อที่เก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเที่ยว เนื่องจากผูท้ี่มีรายไดส้งู ย่อมมีก าลงัทรพัยใ์นการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่มี
รายไดน้อ้ยกว่า จึงส่งผลท าใหมี้ความตอ้งการขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเที่ยวเพื่อน ามาใชใ้น
การประกอบการตัดสินใจมากกว่าผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยกว่า ซึ่งมีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ณ 
สถานที่ต่างๆ ไดน้อ้ยกว่า โดยผลการศึกษาที่พบ มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของศิ ริวรรณ เสรี
รตัน ์และคณะ ที่กล่าวว่า รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income : Education and Occupation) 
เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคที่มีความ
ร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายไดต้  ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการ
แบ่งสว่นการตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัชีค้วามสามารถในการจ่าย
สินคา้หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ (ศิรวิรรณ, 2550) 

ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพครอบครวัแตกต่างกัน มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดย
ติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกัน ทั้งนี ้
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เนื่องจากสถานภาพครอบครวั เป็นพนัธะส าคญัที่ท  าใหรู้ปแบบการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคแต่ละคน
แตกต่างกนัออกไป เนื่องจากมีภาระครอบครวัที่ตอ้งดแูลรบัผิดชอบที่มากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป 
ซึ่งผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler ที่กล่าวว่า ด้านสถานภาพ เป็น
การศึกษาถึงสถานภาพการสมรส ตลอดจนสิน้สดุการสมรสโดยการหย่ารา้งหรือหมา้ย การทราบ
ถึงสดัสว่นของประชากรที่เป็นโสดหรือสมรส สามารถใชเ้ป็นเครื่องวดัความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรมได ้(Philip, 2000) 

ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มลูจาก 
Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่ มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ / พนักงานวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการ จะมีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour 
Thailand นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่เป็นนักศึกษา/นิสิต ทัง้นีเ้นื่องจากผูบ้ริโภคที่เป็นกลุ่มคนท างาน จะ
เป็นผูท้ี่มีภาระในการรบัผิดชอบต่อหนา้ที่การงานมากกว่าผูบ้ริโภคที่อยู่ในวยันกัศึกษา/นิสิต ซึ่งมี
เวลาว่างจากการเรียนมากกว่า จึงท าให้มีเวลาและมีโอกาสในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
มากกวา่ ไม่วา่จะเป็นช่วงวนัหยดุท่ีไม่มีเรียน หรอืช่วงปิดเทอม โดยผลการศกึษาที่พบสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Kotler ที่กล่าวว่า อาชีพเป็นตวัแปรที่สะทอ้นถึงหนา้ที่รบัผิดชอบ และรายไดข้องบคุค
ลานั้น ๆ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป  (Kotler, 
2000) 

พฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค ทั้งดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการเปิดรบั
ข้อมูล ด้านการเปิดรับประสบการณ์  และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์โดยภาพรวมไม่ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีเ้นื่องจากการใชส้ื่อ
ออนไลน์ของผู้บริโภค ทั้งด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการเปิดรับข้อมูล ด้านการเปิดรับ
ประสบการณ ์เป็นเพียงการหาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวเท่านัน้ เนื่องจาก
ในการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครัง้ จะมีปัจจยัอื่น ๆ ที่ส  าคญัที่น  ามาใชใ้นการหาโอกาส
ในการเดินทางท่องเที่ยว และตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวดว้ย ไม่วา่จะเป็นในเรื่องของความสะดวก
ของเวลา การเดินทาง งบประมาณที่ตอ้งใชใ้นการท่องเที่ยวแต่ละครัง้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้ึง
พบว่า เพียงแค่การใชส้ื่อออนไลนข์องผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการหาขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ออนไลนใ์นเวลาว่าง การเปิดรบัขอ้มลูโดยใชส้ื่อออนไลนใ์นการศกึษาจดุเด่น ความสวยงาม ความ
น่าสนใจ กิจกรรมที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งที่สนใจจะไป หรือการใช้สื่อ
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ออนไลนใ์นการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆ จากนกัท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวโดยตรง 
ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย ของผู้บริโภคแต่อย่างใด 
เนื่องจากในการใชส้ื่อออนไลนเ์พื่อหาขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวของผูบ้ริโภคนัน้ จะมีการใช้
ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่ได้มีการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อหาข้อมูลส าหรบัการ
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของแมคเควล (McQuail, 
2000 อา้งใน นภสัวณัจ,์ 2553) ที่กลา่วว่า การเปิดรบัสื่อออนไลน ์เป็นรูปแบบในการเปิดรบัสื่อที่มี
ความหลากหลาย โดยลกัษณะส าคญัของสื่อที่ส  าคญัต่อการเปิดรบัขอ้มลูมีอยู่ 4 ประการ คือ 1.  
สื่อเพื่อการสื่อสารระหว่างบคุคล (Interpersonal Communication Media) 2.  สื่อปฏิสมัพนัธเ์พื่อ
ความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) 3.  สื่อเพื่อการค้นหาข้อมูล (Information Search 
Media) และ 4.  สื่อเพื่อการมีสว่นรว่ม (Collective Participatory Media)  

รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลู
จาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้รโิภคอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในเชิงบวก กล่าวคือ หาก  Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand รูปแบบการน าเสนอขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ก็จะ
ท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน าการ
ท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand มากตามไปดว้ย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต ่า (r = 
0.215) โดยในการศึกษาครัง้นีพ้บว่า มีเพียงการน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่
น่าสนใจ (Content) เท่านัน้ที่มีความสมัพันธก์ับการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตาม
ข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ ยว Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภคอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนีเ้นื่องจากรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวของ Fan Page ที่มี
องคก์รประกอบของเนือ้หาโดยภาพรวมที่น่าสนใจ ย่อมสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภคที่เขา้มาติดตามรบัชม 
เกิดแรงบนัดาลใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวยงัแหล่งแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ บา้ง โดยสิ่งที่สามารถ
บรรยายใหผู้บ้รโิภคมีเกิดความสนใจ และมีความเขา้ใจในรายละเอียดของแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ได้
มากที่สดุ ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่า ไม่ใช่การถ่ายทอดสด ไม่ใช่การน าเสนอขอ้มลูดว้ยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวสวย ๆ หรือการน าเสนอเป็นคลิปวิดีโอ แต่เป็นการน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใช้
ขอ้ความที่น่าสนใจ (Content) เท่านัน้ที่ความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดย
ติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ของผูบ้ริโภค ทั้งนี ้
เนื่องจากการซึมซบัขอ้มลูที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวผ่านตวัอกัษรที่รอ้ยเรียงเรื่องราว
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ใหน้่าสนใจ ย่อมท าใหผู้บ้ริโภคเกิดจินตนาการถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ไดด้ีกว่า สามารถใหข้อ้มลู
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เขา้ใจไดง้่ายกว่า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรรถชยั วรจรสัรงัสี และพนม คลี่
ฉายา ที่กล่าวว่า การน าเสนอขอ้มูลการท่องเที่ยวโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) เป็นการ
น าเสนอขอ้มลูที่มีเนือ้หาที่มีความน่าสนใจ มีความโดดเด่นและเอกลกัษณท์ี่แตกต่างไปจากผูอ้ื่น 
น าเสนอข้อมูลต่างๆได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็นสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ ท าให้
กลุม่เปา้หมายเกิดความสนใจ และยงัสรา้งแรงจงูใจในการท่องเที่ยว ทัง้ยงัเป็นการเพิ่มทศันคติต่อ
การท่องเที่ยวใหก้บัผูบ้รโิภค (อรรถชยั และพนม, 2556) 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาในคร้ังนี ้

1.  ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์ดา้นการแสวงหาขอ้มลูมากที่สดุ โดยพบว่า 
ปัจจบุนัหากผูบ้รโิภคตอ้งการขอ้มลู เพื่อประกอบการตดัสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ซือ้สินค้า หรือการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว มักจะแสวงหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ออนไลนม์ากที่สุด ดังนัน้หากตอ้งการใหเ้นือ้หาข่าวสารที่น  าเสนอใน Fan page สามารถเขา้ถึง
ผูบ้รโิภคไดม้ากที่สดุ ควรมีการท าการศกึษาถงึช่วงเวลาว่างที่ผูบ้รโิภคมกัจะเขา้ถึง หรอืเขา้มาเยี่ยม
ชมเพจ โดยสามารถศึกษาข้อมูลช่วงเวลาการเขา้ถึงได้ผ่านระบบการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกของ 
Facebook ดงัเช่นภาพตวัอย่าง 12 
 

 

 

ภาพประกอบ 12 ภาพประกอบการศกึษาขอ้มลูช่วงเวลาที่ผูบ้รโิภคเขา้เยี่ยมเพจผ่าน
ระบบการศกึษาขอ้มลูเชิงลกึของ Facebook 
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 2.  ในส่วนพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในส่วนของการเกิดรบัข้อมูล พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีการเปิดรบัขอ้มลูโดยใชส้ื่อออนไลนใ์นการศึกษาจุดเด่น ความสวยงาม ความน่าสนใจ 
กิจกรรมที่น่าสนใจของแหลง่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งที่สนใจจะไปมากที่สดุ ดงันัน้แนวทางในการ
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
ผูบ้ริโภคไดม้ากที่สุด คือ การเลือกน าเสนอจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นภาพ หรือคลิ ป
วิดีโอสัน้ ๆ ประกอบกบัการเขียนบรรยายความน่าสนใจของกิจกรรมที่จะไดท้ าในการเดินทางไป
ท่องเที่ยว ณ สถานที่นัน้ ๆ เช่น การถ่ายภาพเมนูเด็ดของแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดันัน้ แลว้เขียน
บรรยายความหอมของกลิ่นอาหาร และรสชาติอาหารที่อร่อย เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะทอ้งถิ่นที่หา
จากที่อื่นไม่ได ้เป็นตน้ 

 3.  นอกจากนัน้ผูบ้รโิภค จะใชส้ื่อออนไลนใ์นการหาขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวแลว้นัน้ 
ยังพบว่าผูบ้ริโภคมีการใชส้ื่อออนไลนใ์นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ จาก
นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวโดยตรง ดังนั้นในการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Fan Page 
ผูป้ระกอบการควรมีการจดัท ารีวิวในการท่องเที่ยวจากคนดงั หรือจากลกูคา้จรงิ น ามาน าเสนอแก่
ผูต้ิดตามเพจเพิ่มเติมจากเนือ้หาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแหลง่ท่องเที่ยว เพื่อใหมี้ความน่าเชื่อถือ และ
กระตุน้การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผูต้ิดตามไดม้ากขึน้ 

4.  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสดเป็นการ
น าเสนอขอ้มลูที่สนกุต่อการติดตามรบัชมมากที่สดุ ดงันัน้ในการน าเสนอขอ้มลูในเพจ ควรจดัใหมี้
การน าเสนอขอ้มูลดว้ยการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการสรา้งสีสนั และความสนุกสนาน 
ชวนใหน้่าสนใจที่จะกดติดตามเพจ เช่น เพจแนะน าแหลง่ท่องเที่ยว มีการจดักิจกรรม Live สด เช่น 
บรรยากาศการแวะซือ้ของฝาก ของที่ระลกึจากแหลง่ท่องเที่ยวที่นัน้ ๆ รวมถึงมีการจดักิจกรรมแจก
ของรางวลัระหวา่ง Live ใหก้บัผูต้ิดตามเพจ เดือนละ 2 ครัง้ เป็นตน้ 

5.  ในส่วนของการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand พบว่า ผูบ้ริโภคมีการตัดสินใจ โดยติดตามขอ้มูล
จาก Fan Page และจะใชข้อ้มลูจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ใน
การพิจารณาตดัสินใจเลือกแหลง่ที่ท่องเที่ยวต่อไป โดยไม่เปลี่ยนไปติดตามข่าวสารจากเพจอื่น ซึ่ง
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การน าเสนอขอ้มลูดา้นการท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Fan Page โดยมี
การออกแบบเนือ้หาใหน้่าสนใจ และมีการน าเสนออัพเดทขอ้มูลให้เป็นขอ้มูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ดังเช่นการน าเสนอข้อมูลของ  Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ที่ มี
รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ การไลฟ์สด ฯลฯ ซึ่งการ
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น าเสนอน าเสนอขอ้มลูดา้นการท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Fan Page นี ้จดัว่าเป็นรูปแบบ
การน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัแหลง่ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลตอ่ความคิด พฤติกรรม และการตดัสินใจของ
ผูบ้รโิภคมาก ดงันัน้ผูป้ระกอบการที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเที่ยว ทัง้ภาครฐัและเอกชน ควร
มีการเพิ่มช่องทางในการแนะน า ให้ขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวของตนเองผ่าน Fan Page 
เพื่อใหเ้ป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มลู และติดตามขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวได ้

6.  อายุของผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนท์ี่แตกต่างกนัออกไป 
ดงันัน้จึงควรมีการศึกษาขอ้มลูลกัษณะประชากรของผูต้ิดตามเพจ เพื่อใหท้ราบว่า ผูต้ิดตามเพจ
ส่วนใหญ่คือใคร มีช่วงอายุประมาณเท่าใด เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบเนื ้อหาข่าวสารให้
เหมาะสมกับความสนใจของผู้บริโภคมากขึ ้น โดยข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ติดตามเพจ
สามารถศึกษาขอ้มูลของกลุ่มอายุของผูท้ี่ติดตามเพจไดผ้่านระบบการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกของ 
Facebook ดงัเช่นภาพตวัอย่าง 13 ซึ่งการทราบช่วงอายุผูท้ี่ติดตามเพจ จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถคดัเลือกเนือ้หา ขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวที่เหมาะกบักลุม่คนกลุ่มนัน้ ๆ มาน าเสนอไดง้่ายขึน้ 
เช่น หากทราบว่า กลุ่มผู้ติดตามส่วนใหญ่ เป็นคนมีอายุ อาจเลือกน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่
เก่ียวกบัธรรมชาติ วดั เดินทางสะดวก เหมาะกบัผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

 

 

ภาพประกอบ 13 ภาพประกอบการศกึษาช่วงอายขุองผูบ้รโิภคติดตามเพจผ่านระบบ
การศกึษาขอ้มลูเชิงลกึของ Facebook 

 

7.  สถานภาพครอบครวั เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่มีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย
โดยติดตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดังนั้นในการ
น าเสนอเนือ้หาขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว นอกจากจะน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตาม
ต่างจังหวัดที่ห่างไกล ใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานแล้ว ควรมีการน าเสนอข้อมูลที่
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เหมาะสมกบักลุ่มผูท้ี่มีครอบครวั มีพ่อ แม่ ลกู ที่ไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวไกล ๆ ได ้ใหมี้
โอกาสไดร้บัทราบขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ตอ้งเดินทางไกล สามารถไปเที่ยวแบบเชา้ไป 
เย็นกลบัได ้เป็นตน้ 

8.  การน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อความที่น่าสนใจ (Content) เท่านั้นที่ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย ดงันัน้ในการน าเสนอเนือ้หาข่าวสารบนเพจ 
จึงควรมีการเรียบเรียงขอ้มูลที่จะน าเสนอโดยใชข้อ้ความที่น่าสนใจ (Content) ชวนอ่าน ชวนให้
ติดตาม เขา้ใจง่าย เพราะถึงแมว้า้จะมีถ่ายทอดสดที่สนุกสนาน ภาพแหล่งท่องเที่ยว หรือสินคา้
สวย ๆ หรือคลิปวิดีโอที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ขาดการบรรยาย อธิบายขอ้มูลโดยการใช้ขอ้ความที่
น่าสนใจ (Content) ที่ดีพอ ก็ไม่สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจท่องเที่ยว ตดัสินใจซือ้สินคา้
หรอืบรกิารไดม้ากเท่าที่ควร 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาวิจัยในคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการเก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ เพื่อให้
ไดข้อ้มลูที่มีประโยชนต์่อการน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อเฟซบุ๊ก แฟน
เพจ หรอืสื่อออนไลนอ์ื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในเชิงลกึมากยิ่งขึน้ 

2.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
แหลง่ท่องเที่ยวที่น  าเสนอในเพจ เป็นตน้ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 

เร่ือง พฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลน ์และรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่วทีมี่ผล
ต่อการตัดสนิใจทอ่งเทีย่วประเทศไทย โดยตดิตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ

ทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand ของผู้บริโภค 

***************************************************************************************************** 

ค าชีแ้จง 

 1.  การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน ์และรูปแบบ
การน าเสนอขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ที่
มีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand ดังนั้นผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
ค าถามที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สดุ โดยค าตอบของท่านจะไม่มีผลเสียหายใด ๆ ต่อตวัท่าน 
เนื่องจากในการน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจัยจะท าการประมวลผลเป็นภาพรวมเพื่อใชป้ระโยชนใ์นการ
วิจยัครัง้นีเ้ท่านัน้ 

 2.  ส  าหรบัเนือ้หาสาระในแบบสอบถามนี ้ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 4 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลนข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 

 ตอนที่ 4  แบบสอบถามการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทย โดยติดตามขอ้มูลจาก Fan 
Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand  

 
       ขอแสดงความขอบคณุเป็นอย่างยิ่ง 
                  ผูว้ิจยั 
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ส่วนที ่1  ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย /  ลงใน □ ที่ตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกับตวัท่านมากที่สดุ
เพียง 1 ขอ้ 

1.  เพศ 
 □  หญิง      □  ชาย 
2.  อาย ุ
 □  ต ่ากวา่ 20 ปี หรือเทียบเท่า  □  21 - 30  ปี    
 □  31 – 40  ปี    □  41 – 50 ปี 
 □  มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 
3.  สถานภาพครอบครวั 
 □  โสด     □  สมรส/อยู่ดว้ยกนั  
 □  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
4.  รายไดต้่อเดือน 
 □  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท □  15,001 – 25,000 บาท 
 □  25,001 – 35,000 บาท  □  35,001 – 45,000 บาท 
5.  อาชีพ 
 □  พนกังานบรษัิทเอกชน    
 □  ขา้ราชการ / พนกังานวิสาหกิจ 
 □  เจา้ของกิจการ 
 □  นกัศกึษา/นิสิต     
 □  อื่นๆโปรดระบ.ุ.............................................. 
6.  ระดบัการศกึษา 
 □  ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
 □  ปรญิญาตร ี     
 □  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 □  อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.............................................. 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลนข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดย
ในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยระดบัคะแนน 5 ระดบั คือ 5 4 3 2 1 

ล า 

ดับ 
พฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน ์

ระดับพฤตกิรรม 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

1.  พฤตกิรรมด้านการแสวงหาข้อมูล 

1.1 หากมีเวลาว่าง ท่านมักจะแสวงหาขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยว
ผ่านสื่อออนไลน ์

     

1.2 ท่านหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ เพื่อใช้
ตดัสินใจเลือกสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวในวนัหยดุ 

     

1.3 ท่านเคยตดัสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งหลงัจาก
เปิดรบัขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยวนัน้ผ่านสื่อออนไลนโ์ดยไม่ได้
มีการวางแผนลว่งหนา้ไวก้่อน 

     

2.  พฤตกิรรมด้านการเปิดรับข้อมูล 

2.1 ท่านใช้สื่อออนไลน์ในการศึกษาจุดเด่น ความสวยงาม 
ความน่าสนใจ กิจกรรมที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใดแห่งหนึ่งที่ท่านสนใจจะไป 

     

2.2 ท่านใชส้ื่อออนไลนใ์นการศกึษาราคาค่าบรกิาร รวมไปถึง
โปรโมชั่นหรือส่วนลดต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใด
แห่งหนึ่งที่ท่านสนใจจะไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลนข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดย
ในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยระดบัคะแนน 5 ระดบั คือ 5 4 3 2 1 

ล า 

ดับ 
พฤตกิรรมการใช้สื่อออนไลน ์

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

2.  พฤตกิรรมด้านการเปิดรับข้อมูล 

2.3 ท่านใช้สื่อออนไลน์ในการศึกษาเส้นทาง และ
วิธีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ท่านสนใจจะไป 

     

3.  พฤตกิรรมด้านการเปิดรับประสบการณ ์

3.1 ท่านใชส้ื่อออนไลนใ์นการอ่านประสบการณ์ของ
นกัท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวยงัแหลง่ท่องเที่ยวที่ท่าน
สนใจจะไป 

     

3.2 ท่านใชส้ื่อออนไลนใ์นการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกับ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ จากนักท่องเที่ยวที่ เคยไป
เที่ยวโดยตรง 

     

3.3 ท่ า น ใช้ สื่ อ อ อ น ไล น์ ใน ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณก์ารท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวนัน้ 
ๆ จากนกัท่องเที่ยวคนอื่น ๆ  
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่ง
ทอ่งเทีย่วของ Fan Page แนะน าการทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 

ค าชีแ้จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดย
ในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยระดบัคะแนน 5 ระดบั คือ 5 4 3 2 1 

ล า 

ดับ 

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand 

ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

1.  การถ่ายทอดสดแนะน าแหล่งทอ่งเทีย่ว (Live สด) 

1.1 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสดท า
ใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่มีความสดใหม่  

     

1.2 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสด
เป็นการน าเสนอขอ้มลูที่สนกุตอ่การติดตามรบัชม 

     

1.3 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสดท า
ใหไ้ดร้บัขอ้มูลตามความเป็นจริงมากที่สุดเพราะ
ปราศจากการตดัต่อภาพ เสียง 

     

1.4 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยการถ่ายทอดสด
เป็นการติดต่อแบบ 2 ทาง ท าให้ผู้ชมสามารถ
สอบถามข้อมูลที่ สนใจได้เพิ่ ม เติม เลยใน ณ 
ขณะนัน้ 
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ส่วนที ่3  (ต่อ) 

ล า 

ดับ 

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand 

ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

2.  การน าเสนอรูปภาพของแหล่งทอ่งเทีย่ว 

2.1 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยการน าเสนอ
รูปภาพที่สวยงามช่วยดงึดดูความสนใจไดด้ี 

     

2.2 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยการน าเสนอ
รูปภาพที่สวยงามท าใหไ้ดร้บัความเพลิดเพลินใน
การดรููปภาพ 

     

2.3 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยการน าเสนอ
รูปภาพที่สวยงามท าใหเ้ขา้ถึงไดง้่ายกว่าการรบัชม 
Live สด หรือ คลิปวิดีโอ เพราะใช้ความแรงของ
อินเตอรเ์น็ตนอ้ยกวา่  

     

2.4 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยการน าเสนอ
รูปภาพที่สวยงาม เป็นรูปแบบของขอ้มูลที่ดูและ
เขา้ใจไดง้่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อผูร้บัชมที่อ่านไม่
ออก หรอืไม่ไดย้ินเสียง 
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ส่วนที ่3  (ต่อ) 

ล า 

ดับ 

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand 

ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

3.  การแนะน าแหล่งทอ่งเทีย่วโดยคลิปวิดโีอ 

3.1 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอ ช่วยให้
ท่านไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ครบถว้น 
ทัง้ภาพ เสียง และตวัหนงัสือ 

     

3.2 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอท าให้
ได้ รับ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ที่ มี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจไปท่องเที่ยวมากที่สดุ 
เพราะสามารถเลือกตัดต่อมาเผยแพร่ได้เฉพาะ
ขอ้มลูที่มีประโยชน ์มีสาระ  

     

3.3 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอท าให้
ไดร้บัขอ้มลูที่น่าสนใจในการรบัชมมากขึน้ เพราะ
สามารถใส่เทคนิคในการตัดต่อเพิ่มเติมได้ เช่น 
เทคนิคภาพ เสียง หรอื 3D 

     

3.4 การแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยคลิปวิดีโอมีการ
แสดงผลเห็นเป็นภาพขนาดใหญ่ใน News Feed / 

Timeline ท าใหด้งึดดูความสนใจไดด้ี 
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ส่วนที ่3  (ต่อ) 

ล า 

ดับ 

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ของ Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand 

ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

4.  การน าเสนอข้อมูลการทอ่งเทีย่วโดยใช้ข้อความทีน่่าสนใจ (Content) 

4.1 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยใช้ข้อความที่
น่าสนใจ (Content) สั้น ๆ ท าให้ประหยัดเวลาใน
การเปิดรบัขอ้มลู 

     

4.2 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยใช้ข้อความที่
น่าสนใจ (Content) ท าให้เพลิดเพลินต่อการอ่าน
ส านวนการเขียนของผูเ้ขียน 

     

4.3 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยใช้ข้อความที่
น่าสนใจ (Content) สัน้ ๆ เปรียบเสมือนการพาดหวั
ข่าว ซึ่งช่วยให้คัดกรองเนือ้หาที่สนใจจะเปิดรบั
หรอืไม่เปิดรบัไดเ้รว็ขึน้ 

     

4.4 การแนะน าแหล่งท่องเที่ ยวโดยใช้ข้อความที่
น่าสนใจ (Content) ท าให้เพจมีความน่าสนใจ
แตกต่างจากเพจอื่น ๆ เพราะส านวนการเขียนของ
ผู้เขียนแต่ละท่านมีเทคนิคและความน่าสนใจ
ต่างกนั 
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ตอนที ่4  แบบสอบถามการตัดสินใจทอ่งเทีย่วประเทศไทยโดยตดิตามข้อมูลจาก Fan 
Page แนะน าการทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 

ค าชีแ้จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page แนะน าการท่องเที่ยว Unseen 
Tour Thailand โดยในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยระดบัคะแนน 5 ระดบั คือ 5 4 3 2 1 

ล า 

ดับ 

การตัดสนิใจทอ่งเทีย่วประเทศไทยโดย
ตดิตามข้อมูลจาก Fan Page แนะน าการ

ทอ่งเทีย่ว Unseen Tour Thailand 

ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

1. ความรู้สึกหลังการตัดสินใจ (Post - Purchase Feeling or Outcomes of Choice) 

1.1 ท่านจะติดตามข้อมูลจาก Fan Page และจะใช้
ข้อมูลจาก  Fan Page แนะน าการท่ องเที่ ย ว 
Unseen Tour Thailand ในการพิจารณาตดัสินใจ
เลือกแหล่งที่ท่องเที่ยวต่อไป โดยไม่เปลี่ยนไป
ติดตามข่าวสารจากเพจอื่น 

     

1.2 ในการท่องเที่ยวของท่านครัง้ต่อไป จะหาข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวโดยติดตามขอ้มูลจาก Fan Page 
แนะน าการท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand 

     

1.3 ท่ านจะแนะน าให้ เพื่ อน  คน รู้จัก  หรือคนใน
ครอบครวัมาติดตามขอ้มลูจาก Fan Page แนะน า
การท่องเที่ยว Unseen Tour Thailand เพื่อใชเ้ป็น
แหลง่ขอ้มลูในการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย 

     

 

ขอขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

ประวัตผิู้เขยีน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวกญัชลิตา ตนัเจรญิ 
วัน เดอืน ปี เกิด 21 ตลุาคม 2530 
สถานทีเ่กิด Chachoengsao 
วุฒกิารศึกษา ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 23/3 ถ.เปรมประชา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา 24000   
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