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บทคัดย่อ 
 

การค๎นคว๎าอิสระเรื่อง การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ”นี้
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาถึง ความสัมพันธ๑ระหวํางการเปิดรับและทัศนคติ  ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ 
“เที่ยวไทยเทํ” โดยเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎ติดตามแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” มีอายุ 20-50 
ปี โดยที่จะต๎องเป็นผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มาแล๎วอยํางน๎อย 1 เดือนที่ผํานมา จํานวน 300 คน 
และวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบาย ลักษณะทางประชากร การเปิดรับขําวสาร 
(ความถ่ี ครั้ง/สัปดาห๑) การมีปฏิสัมพันธ๑ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมการเปิดรับของผู๎ติดตามแฟนเพจ 
“เที่ยวไทยเทํ” ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน ใหญํซึ่งเป็นเพศหญิง และมีอายุระหวําง 20 – 
27 ปี มีการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีมากที่สุด เป็นอาชีพลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท รายได๎
สํวนตัวตํอเดือนอยูํในชํวง 15,001-25,000 บาท โดยมีการเปิดรับเพจ “เที่ยวไทยเทํ” เฉลี่ย 3 ครั้งตํอ
สัปดาห๑ ด๎านการเปิดรับ มีการเปิดรับมาก โดยเปิดรับข๎อมูลที่เป็นรูปแบบและเนื้อหา มากที่สุด 
นอกจากนั้นยังพบวํา ประเภทเนื้อหาสํวนใหญํที่เปิดรับมากที่สุดคือ เปิดรับภาพถํายแนะนําสถานที่
ทํองเที่ยว และสํวนการเปิดรับในลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑นั้นพบวํา กลุํมตัวอยํางเปิดรับโดยการกด
ชื่นชอบ แสดงความคิดเห็น และเผยแพรํตํอ (Like / Comment / Share) มากที่สุด สําหรับด๎าน
ทัศนคติ ผู๎ติดตามเฟซบุ๏กแฟนเพจเที่ยวไทยเทํมีทัศนคติเชิงบวกโดยมาจากคุณภาพการนําเสนอข๎อมูล 
มากที่สุด และด๎านทัศนคติตํอรูปแบบและเนื้อหา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอภาพถํายแนะนํา
สถานที่ทํองเที่ยวมีความโดดเดํนสวยงาม ดึงดูดความสนใจทําให๎อยากอํานเนื้อหาอ่ืนๆ ตํอไปมากที่สุด 
สํวนทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของเพจ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอโครงการ “เที่ยว
ไทยเทํ” ทําให๎รู๎สึกวําการทํองเที่ยวในประเทศเป็นที่ยอมรับมากขึ้นมากที่สุด จากผลการศึกษา
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ดังกลําวทําให๎สมมติฐานการศึกษาที่วํา ผู๎ติดตามที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน และการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ
เที่ยวไทยเทํนั้นเป็นสมมติฐานที่สามารถยอมรับได๎ 

 
ค าส าคัญ: การเปิดรับขําวสาร, ทัศนคติ, เฟซบุ๏กแฟนเพจ, เที่ยวไทยเทํ 
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 ABSTRACT 
 

This study to the exposure and attitude towards facebook fan page 
“Tiew Thai Tay” Quantitative methods were applied to collect and analyzed data 
from the page. The samplings consisted of 300 followers, who were about 20-50 
years old, and had been following the page for at least one month. Statistic results 
were done to find out the exposure via the frequency the visited the page. It was 
found that most of the samplings were 20-27 year-old female employees who got a 
bachelor degree, and their salary ranged between 15,001-25,000 baht. They visited 
the page about three times a week and “liked”, along with giving some comments 
and sharing contents of the page. They had positive attitudes toward the page due 
to attractive photographs and tourist attractions. In addition, they thought that the 
project “Tiew Thai Tay” helped promote tourism in Thailand. For the various 
followers of the page, they have different approaches to the exposure, but related 
to their attitudes. 

 
Keywords: Exposure, Attitudes, Facebook Fan Page, “Tiew Thai Tay” Fan Page 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค๎นคว๎าอิสระเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยว
ไทยเท”ํ” สําเร็จลงได๎ด๎วยความกรุณาอยํางสูงจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ๑ ขอ
กราบขอบพระคุณที่ให๎เกียรติและกรุณาในการเป็นกรรมการและอาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ 
รวมทั้งให๎คําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง ตรวจสอบ แก๎ไขเนื้อหาที่ถูกต๎อง และยินดีถํายทอดความรู๎ให๎แกํ
ผู๎วิจัยตลอดการศึกษาค๎นคว๎าอิสระเลํมนี้ออกมาสมบูรณ๑แบบ ทั้งที่ทํานอาจารย๑มีภาระทางวิชาการ
และงานบริหารมากมาย แตํทํานก็ยังสละเวลาให๎คําแนะนําอันเป็นประโยชน๑ในทุกขั้นตอนของ
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย๑ ดร. โมไนยพล รณเวช และ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย๑ ดร. พจนา ธูปแก๎ว ที่กรุณารับเป็นประธานและกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระ ให๎
คําแนะนํา ชี้แนะให๎การค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้มีความสมบูรณ๑ยิ่งขึ้นผู๎วิจัยจึงขอขอบคุณทํานไว๎ ณ ที่นี้  

ขอขอบคุณ อพพ. ซึ่งคอยเป็นที่ปรึกษาอีกทั้งยังให๎ความชํวยเหลือในทุกๆเรื่อง และเป็น
กําลังใจที่ดีเสมอมา 

ขอขอบคุณมิตรภาพจากเพ่ือนๆ ทุกกลุํม โดยเฉพาะ เนม ฟูล ต๎น ที่ให๎ความชํวยเหลือ
ในเรื่องตํางๆ และยังให๎คําปรึกษาในทุกด๎าน ตลอดจนเป็นกําลังใจที่ด ี

อันที่จริงชํวงเวลาที่ผํานมานับวําเป็นเวลาที่แสนยากลําบากสําหรับผู๎วิจัย เนื่องจาก
ข๎อจํากัดทั้งเรื่องเวลาและภาระงานจากงานประจํารวมทั้งการเรียนและศึกษาค๎นคว๎าสองปีที่ผํานมาจึง
นับวําเป็นชํวงเวลาที่หนักหนาพอสมควรสําหรับชีวิต หากไมํมีคุณแมํและป้าจ๐า คอยเป็นกําลังใจและ
ให๎ความเข๎าใจตลอดที่ผํานมา คงทําให๎ผู๎วิจัยผํานชํวงเวลานั้นได๎ยาก จึงอยากจะขอขอบพระคุณคุณแมํ
และป้าจ๐าสําหรับทุกสิ่งทุกอยํางที่ผํานมา เพียงแตํนําเสียดายตรงที่คุณพํอไมํมีโอกาสได๎รับรู๎ ถึง
ความสําเร็จในครั้งนี้ 

สุดท๎ายนี้ผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวํา การค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน๑และเป็น
แนวทางที่ดีอยูํบ๎าง สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมํไปประยุกต๑ใช๎ในการจัดการการสื่อสารองค๑กร 
พร๎อมนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง เพื่อให๎การสื่อสารมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป ขอมอบความดีนั้นแดํคุณ
พํอ คุณแมํและคุณป้าของผู๎วิจัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

สื่อรูปแบบตํางๆ (Medias) นั้นเป็นชํองทางการสื่อสารที่นําเสนอเนื้อหาตํางๆ  
ไมํวําจะเป็นขําวสาร ข๎อมูลบันเทิง หรือโฆษณาตํางๆ เพ่ือนําข๎อมูลไปยังผู๎บริโภค แตํในปัจจุบันซึ่งอาจ
เรียกได๎วําเป็นยุคของการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ยํอมกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
สื่อสารขนานใหญํซึ่งทําให๎รูปแบบสื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากยิ่งขึ้น จะเห็นจากแตํเดิม
เทคโนโลยีการสื่อสารก็มักจะเป็นเป็นสื่อสิ่ งพิมพ๑ ตํอมาสื่อสิ่ งพิมพ๑ก็ได๎ พัฒนาเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ อยํางเชํน สื่อวิทยุหรือสื่อโทรทัศน๑ ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยียังคง
ดําเนินตํอไปและก๎าวหน๎ามากยิ่งขึ้น  ดังจะเห็นได๎จากสื่ออินเทอร๑ เน็ต (Internet) ในปัจจุบันได๎ทําให๎
การติดตํอสื่อสารกันในสังคมที่แพรํหลายและรวดเร็วมากขึ้นจากอดีต ดังนั้นเราจึงกลําวได๎วํา  
การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยียํอมสํงผลตํอรูปแบบการสื่อสารของผู๎คนในสังคม และ 
จากพัฒนาการของสื่อดังกลําวเราสามารถแบํงสื่อออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช๎สื่อเพ่ือ
การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน๑ คือ สื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) ที่หมายถึง สื่อที่ผู๎สํงสาร 
ทําหน๎าที่สํงสารไปยังผู๎รับสารได๎ทางเดียวที่ผู๎รับสารไมํสามารถติดตํอกลับทางตรงไปยังผู๎สํงสารได๎ 
และสื่อใหมํ (New media) ที่หมายถึงสื่อที่เอ้ือให๎ผู๎สํงสารและผู๎รับสารทําหน๎าที่สํงสารและรับสารได๎
พร๎อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังทําหน๎าที่สํงสารได๎หลายอยํางรวมกัน คือ ภาพ เสียง และ
ข๎อความไปพร๎อมกัน (พรจิต  สมบัติพานิช, 2547: 4) 

ดังจะเห็นได๎วํ าสื่อและการสื่ อสารนั้น  นอกจากจะเป็นองค๑ปร ะกอบพ้ืนฐาน 
ของการใช๎ชีวิตในสังคมของมนุษย๑มาทุกยุคทุกสมัยแล๎ว ในปัจจุบันนี้ความเจริญก๎าวหน๎า  
ของเทคโนโลยีเป็นไปอยํางรวดเร็วและซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสื่อและการสื่อสารในสังคมก็ยิ่งมี
ความสําคัญกับชีวิตมนุษย๑มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได๎จากเทคโนโลยีการสื่อสารเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
(Social Media) ซึ่ง อภิชัจ    พุกสวัสดิ์ (2560: 9) ให๎ความหมายของสื่อสังคมออนไลน๑ไว๎วํา สื่อสังคม
ออนไลน๑หมายถึง อินเทอร๑เน็ต (Internet) เว็บไซต๑ (Website) มัลติมีเดีย (Multi Media)  
เกมคอมพิวเตอร๑ (Computer Games) ซีดีรอม (CD Rom) ดีวีดี (DVD) และ สื่อใหมํ (New Media) 
นอกจากนี้ เขายังเห็นวําสื่อสังคมออนไลน๑ เป็นการจุดประกายมุมมองใหมํเกี่ยวกับความสัมพันธ๑
ระหวํางมนุษย๑กับข๎อมูลขําวสารซึ่งบทบาทของสื่อสังคมออนไลน๑ อาจทําให๎ความสัมพันธ๑เดิม
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เปลี่ยนแปลงไป สื่อสังคมออนไลน๑ ไมํลดความสําคัญหรือเข๎ามาแทนที่สื่อกระแสหลัก แตํเป็นไปได๎วํา
สื่อสังคมออนไลน๑ จะชํวยเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพสื่อกระแสหลัก  

ในปัจจุบันจะเห็นวําสื่อสังคมได๎ เข๎ามามีบทบาทสําคัญอยํางยิ่ ง ในการสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ๑ ของในสํวนของภาครัฐ ไมํวําจะเป็นการประชาสัมพันธ๑นโยบายตํางๆ การรณรงค๑
ความคิดตํางๆ สํวนภาคเอกชน นํามาใช๎เป็นกลยุทธ๑การสื่อสารในรูปตํางๆ ไมํวําจะเป็นโฆษณา 
การตลาด ชํองทางการขาย ตลอดจนการสร๎างภาพลักษณ๑สินค๎า ดูเหมือนวําการสื่อสารผํานเครือขําย
ออนไลน๑ (Social Media) ได๎เพ่ิมศักยภาพของตัวสื่อเองให๎เข๎าไปถึงผู๎คนมากกวําสื่อแบบเดิม ทั้งนี้ยัง
สามารถเข๎าไปถึงอารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎รับสารเฉพาะกลุํมได๎ การที่นําสื่อใหมํเข๎ามาใช๎งานในสังคม
นั้นจะทําให๎สามารถเข๎าถึงผู๎รับสารได๎มากขึ้น เปิดกว๎างให๎กับทั้งผู๎สํงสารและผู๎รับสารในการเข๎าถึง
ข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ ที่ข๎อจํากัดของสื่อแบบเดิมไมํสามารถทําได๎   มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถ
โต๎ตอบสื่อสารได๎แบบ Real-time ไมํต๎องเสียเวลาเดินทาง และสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  

ในเวลาตํอมาความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ทําให๎ระบบเครือขําย
อินเทอร๑เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสาร สํงผลให๎เกิดเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social 
Media) ซึ่งเข๎ามามีอิทธิพลตํอมนุษย๑อยํางรวดเร็วเป็นอยํางมากในยุคปัจจุบัน และได๎เปลี่ยนวิถีทาง
การดําเนินชีวิตการดําเนินธุรกิจและการสื่อสารของคนในสังคมไปอยํางมากมาย จึงทําให๎เกิดการ
เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากยุคการสื่อสารแบบดั้งเดิมที่มีการพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน๎าพบเจอตัว
กัน หรือการเขียนสํงจดหมายทางไปรษณีย๑ เป็นการใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลแหํงโลก
เสมือนจริง (Virtual World) กํอให๎เกิดยุคแหํงการสื่อสารไร๎พรมแดน ดังนั้นเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
(Social Media)  จึงได๎กลายเป็นปรากฏการณ๑ของการเชื่อมตํอการสื่อสารระหวํางบุคคลในโลก
อินเทอร๑เน็ต(Internet) โดยมีการมุํงเน๎นไปที่การสร๎างชุมชนออนไลน๑ซึ่งทําให๎ผู๎คนสามารถที่จะ
แลกเปลี่ยน แบํงปันข๎อมูล ตามประโยชน๑กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน งานวิจัย
ด๎านเทคโนโลยีการสื่อสารบํงชี้วํา สื่อหรือเครื่องมือการสื่อสารที่ได๎รับความนิยมในแตํละชํวงเวลานั้น
จะมีอิทธิพลตํอความคิดของคน (ปณิชา นิติพรมงคล, 2555) และแนํนอนวํา ตลาดดิจิทัลได๎ขยายและ
เติบโตขึ้นมากอยํางเห็นได๎ชัดเจนในชํวงเวลาที่ผํานมา ซึ่งปัจจุบัน เกินครึ่งของจํานวนประชากร
ทั้งหมดของโลกสามารถเข๎าถึงอินเทอร๑เน็ต(Internet) และ มากกวํา 3.75 ล๎านล๎าน คนที่ใช๎
อินเทอร๑เน็ต (Internet)  อยูํขนาดนี้ จากการรํวมมือกันระหวําง Hootsuite และ We Are Social 
เพ่ือทํารายงานสถิติ และการเติบโตของตลาดดิจิทัล ใน 239 ประเทศทั่วโลก โดยเปรียบเทียบ ข๎อมูล
การใช๎อินเทอร๑เน็ต(Internet) ของประชากรทั่วโลก และ ประชากรในประเทศไทย ในเดือนมกราคม 
ปี 2561 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1 ข๎อมูลการใช๎อินเทอร๑เน็ตของประชากรทั่วโลก สํารวจในเดือน มกราคม 2561 
ที่มา : https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/ 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 ข๎อมูลการใช๎อินเทอร๑เน็ตของประชากรประเทศไทย สํารวจในเดือน มกราคม 2561 

ที่มา : https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/ 
 

ผู๎ใช๎งานเกือบทุกคนที่ใช๎อินเทอร๑เน็ต (Internet) จะรู๎จักเฟซบุ๏ก (Facebook)  และ
หลายคนก็เป็นหนึ่งในผู๎ใช๎งาน เฟซบุ๏ก (Facebook) คือเว็บไซต๑ที่ให๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
(Social Media)  ผํานอินเทอร๑เน็ต(Internet) หรือ เรียกได๎วํา เป็น Social network ถูกกํอตั้งโดย 
มาร๑ก ซักเคอร๑เบิร๑ก เฟซบุ๏ก(Facebook) อนุญาตให๎ประชาชนทั่วไปสามารถเข๎าสมัครลงทะเบียน
กับเฟซบุ๏ก(Facebook) และผู๎เป็นสมาชิกหรือผู๎ติดตามของเฟซบุ๏ก(Facebook) นั้นสามารถสร๎าง
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พ้ืนที่สํวนตัว สําหรับแนะนําตัวเอง ติดตํอสื่อสารกับเพ่ือน ทั้งเเบบข๎อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ 
โดยผู๎ใช๎สามารถเลือกที่จะเป็นหรือไมํเป็นเพ่ือนกับใครก็ได๎ในเฟซบุ๏ก (Facebook)  ด๎วยเชํนกัน ซึ่ง
บางคนอาจจะมีการใช๎เพ่ือหาเพ่ือนใหมํ พูดคุย แชร๑ หรือระบายความรู๎สึกนึกคิดอะไรก็ตามแตํ  โดย
ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู๎ใช๎งานเฟซบุ๏ก (Facebook)  ที่เป็นประชากรคนไทยนั้นมีมากกวํา 46 
ล๎านบัญชีรายชื่อ (Checkfacebook, 2017) เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสังคมออนไลน๑หรือสื่อเครือขําย
สังคมออนไลน๑(Social Media) อ่ืนๆ และเฟซบุ๏ก(Facebook) เป็นสื่อที่ได๎รับความนิยมมากที่สุดใน
ประเทศไทย และในสํวนของเฟซบุ๏กแฟนเพจ (Facebook Fan Page) นั้น คล๎ายเป็นการสร๎างหน๎า
เว็บไซต๑ด๎วยบัญชีเฟซบุ๏ก(Facebook)  ซึ่งเฟซบุ๏กเป็นสื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) อันเป็นที่
นิยมใช๎ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ๑ในระดับ “มาก” (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2560: 149) โดยจะใช๎ชื่อ
แฟนเพจในนามของตราสินค๎า, ผลิตภัณฑ๑, ร๎านค๎า, บริษัท, กลุํมองค๑กร หรือ ผู๎มีชื่อเสียง เพ่ือใช๎ใน
การประชาสัมพันธ๑ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค๎า บริการ องค๑กร หรือตัวบุคคล กับ
กลุํมผู๎ใช๎งานบนเฟซบุ๏ก(Facebook)  

  

 
 

ภาพที่ 1.3 ข๎อมูลการใช๎เฟซบุ๏กของประชากรประเทศไทย สํารวจในเดือน มกราคม 2561 

ที่มา : https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/ 
 
การทํองเที่ ยวแหํ งประเทศไทย กํอตั้ ง โดยพระราชกฤษฎีกาลงประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 36 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ในสมัยรัฐบาลจอมพล 
สฤษดิ์ธนะรัชต๑ เป็นนายกรัฐมนตรี ให๎เป็น “องค๑การสํงเสริมการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย” ใช๎ตัวยํอ 
“อ.ส.ท.” และประกอบพิธีเปิดสํานักงานเป็นทางการเมื่อวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2503  
ตํอมาได๎รับการยกฐานะตามมติสภานิติบัญญัติแหํงชาติทําหน๎าที่รัฐสภาลงประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา เลํมที่ 96 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ยกฐานะ อ.ส.ท. ขึ้นเป็น  
“การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย” (Tourism Authority of Thailand) หรือรู๎จักกันดีในชื่ออักษรยํอ 
ททท. นั้นเป็นหนํวยงานของรัฐ มีอํานาจหน๎าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาสํงเสริมเผยแพรํ และ 
ดําเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเริ่มให๎มีการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ตลอดจนคุ๎มครองให๎ความปลอดภัยแกํ
นักทํองเที่ยวด๎วย โดยปกติ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ก็จะมีเว็บไซต๑อยํางเป็นทางการสําหรับ
ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลตํางๆ ที่ https://thai.tourismthailand.org/home  แตํด๎วยความแพรํหลาย
ของสื่อสังคมออนไลน๑ ทําให๎ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) มองเห็นชํองทางการสื่อสารกับ
สังคมกลุํมตํางๆ ได๎สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได๎จัดทําแฟนเพจบนเฟซบุ๏กของ การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ขึ้นในชื่อวํา ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  

ปัจจุบัน การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ยังคงทํางานสํงเสริมการทํองเที่ยวของประเทศ
มาอยํางตํอเนื่องเป็นเวลากวําครึ่งศตวรรษ โดยกําหนดวิสัยทัศน๑ที่มุํงสูํความเป็นเลิศระดับสากลในการ
สํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยวยุคใหมํ ให๎ความสําคัญกับการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนและการสํงเสริม
เอกลักษณ๑ความสงํางามของความเป็นไทย เพ่ือให๎เกิดดุลยภาพทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม 

หน๎าที่หนึ่งของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ก็คือการรณรงค๑สํงเสริมให๎ประชาชนคน
ไทยเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย และเชื้อเชิญให๎ชาวตํางชาติเดินมาทํองเที่ยวในประเทศไทย 
กลําวสําหรับการโฆษณาเชิญชวนให๎คนไทยหันมาทํองเที่ยวในประเทศไทยนั้น การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย จึงเสนอโครงการประชาสัมพันธ๑และรณรงค๑การทํองเที่ยวออกมาอยํางตํอเนื่อง กําหนด
นโยบายแตํละปีแตกตํางหรือตํอเนื่องกันไป ไมํวําจะเป็น  

“Thailand Dream Destination กาลครั้งหนึ่ง..ต๎องไป” (2557),  
“ปีทํองเที่ยววิถีไทย” (2558)  
“ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน” (2559)  
“ทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐สไตล๑ลึกซ้ึง” (2660) 
และในแตํละปี ก็จะมีแคมเปญ (Campaign) ยํอยแยกจุดเน๎นที่ตํางกัน แตํกํอนหน๎านี้  

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ก็จะใช๎สื่อประชาสัมพันธ๑ในแนวทางเดิมมาตลอด จนกระทั่งถึง
แคมเปญ “#เที่ยวไทยเท่” ในปี  พ.ศ. 2560 

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “เที่ยวไทยเทํ” ภายใต๎แนวคิด 
“ทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐สไตล๑ลึกซึ้ง” ตามนโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศ ปี 2560 โดยมี
วัตถุประสงค๑ เปิดมุมมองใหมํตํอการทํองเที่ยวไทย ที่สามารถสร๎างประสบการณ๑แปลกใหมํได๎ไมํน๎อย
กวําการเดินทางทํองเที่ยวในตํางประเทศ เพ่ือกระตุ๎นให๎คนไทยเดินทางเข๎าไปสัมผัสและมีสํวนรํวมกับ
ประสบการณ๑อันเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะในแตํละท๎องถิ่นของไทยอยํางลึกซึ้ง จนเกิดความรักและความ
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ภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยโครงการนี้การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) มีเป้าหมายคือมุํง
สร๎างรายได๎จากไทยเที่ยวไทยเชิงคุณภาพ เน๎นเพ่ิมการจับจํายใช๎สอยในท๎องถิ่น กระตุ๎นให๎เกิดการ
เดินทางทํองเที่ยวไทยได๎ตลอดทั้งปี พร๎อมปลุกกระแสคนไทยตื่นตัวเที่ยวในประเทศมากกวําไปเที่ยว
ตํางประเทศ โดยเฉพาะในชํวงวันหยุดยาว อยากให๎โครงการนี้ชํวยเพ่ิมคนไทยเที่ยวในประเทศ มาก
ขึ้น จากปกติที่มีการทํองเที่ยวชํวงเทศกาลอีก 20% โดยเฉพาะดึงกลุํมคนไทยที่วางแผนจะไปเที่ยว
ตํางประเทศมาเที่ยวในประเทศแทน ตั้งเป้ารายได๎เพ่ิมข้ึนไมํน๎อยวํา 10% ของปีที่ผํานมา เกิดการรับรู๎
ได๎ไมํต่ํากวํา 10 ล๎านคน สร๎างทัศนคติที่ดีตํอการทํองเที่ยวไทย ปลุกกระแสภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
(เทํ) เพ่ิมขึ้น 75% และโครงการนี้ถือวําการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) หันมาใช๎สื่อออนไลน๑ 
อยํางเชํน เฟซบุ๏กแฟนเพจ (http://www.facebook.com/Tiewthaitay/) อยํางเต็มรูปแบบ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 12 เมษายน 2561) 

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) จึงได๎จัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนคนไทยมารํวมเป็น  
“เทํ SETTER” โดยการสร๎างมุมมองการเที่ยวเทํากับเทํในลักษณะที่มีความลึกซึ้งและเป็นตัวของ
ตัวเอง ด๎วยการเที่ยวเมืองไทยเทํากับ สร๎างสรรค๑กิจกรรมเที่ยวไทยเทํากับเทํ หรือออกไปค๎นหาและ
นําเสนอมุมมองความหลากหลายของการทํองเที่ยวทั่วไทย ไมํวําจะเป็นเรื่อง 

1. “การแตํงเทํ” เป็นการทํองเที่ยวที่เน๎นเอกลักษณ๑การแตํงตัวของนักทํองเที่ยวที่ใช๎การ
ผสมผสานแฟชั่นเสื้อผ๎าท๎องถิ่นรํวมสมัย หากทํองเที่ยวไปในท๎องถิ่นใดก็สามารถนําเสื้อผ๎าท๎องถิ่นมา
ประยุกต๑ให๎เข๎ากับสไตล๑ของตัวเองได ๎

2. “การกินเทํ” เป็นการทํองเที่ยวที่ให๎ความสําคัญกับการค๎นหาอาหารท๎องถิ่นสูตร
พิเศษที่ไมํสามารถหาทานได๎ที่ไหนนอกจากไปสถานที่หรือแหลํงทํองเที่ยวพ้ืนเมืองนั้น 

3. “การทําเทํ” เป็นการทํองเที่ยวแบบลึกซึ้งที่จะต๎องสัมผัสให๎ถึงสิ่งที่ดีจากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ได๎รํวมเรียนรู๎และลงมือทําด๎วยตนเอง ได๎สัมผัสเสนํห๑ความเป็นไทย พร๎อมได๎รับของที่ระลึกที่
เราประดิษฐ๑เอง (D.I.Y.) นั่นก็คือเป็นที่ระลึกแบบมีชิ้นเดียวในโลก 

4. “การมีมุมเทํ” เป็นการทํองเที่ยวแบบสํงเสริมภาพลักษณ๑ให๎มีความรํวมสมัย มีสไตล๑
โดดเดํน เชํน การสะพายกล๎องถํายรูป แบกกระเป๋า ออกเดินทางไปเปิดมุมมองใหมํๆ ให๎คนทั่วโลกได๎
เห็นและอยากเข๎ามาสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทย 

5. “การชิลล๑เทํ” เป็นการทํองเที่ยวแบบได๎สัมผัสบรรยากาศอยํางลึกซึ้ง เน๎นความเนิบ
ช๎าไมํรีบร๎อน เพ่ือที่จะได๎ดื่มด่ํากับบรรยากาศของสถานที่ทํองเที่ยวนั้นอยํางแท๎จริง เชํน การเลือกดื่ม
เครื่องดื่มอยํางพิถีพิถันจากร๎านกาแฟที่มีคุณภาพประจําท๎องถิ่น 

6. “การช๎อปเทํ” เป็นการทํองเที่ยวเมืองไทยที่เน๎นการซื้อสินค๎าคุณภาพดีประจํา
ท๎องถิ่น เพ่ือกระตุ๎นเศรษฐกิจประชาชนไทย เพ่ือนําไปสูํเศรษฐกิจที่ดีภายในประเทศ 
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7. “ไปมาเทํ” เป็นการทํองเที่ยวที่ให๎ความสําคัญกับการเลือกพาหนะที่คุ๎มคําและได๎
สัมผัสบรรยากาศและเป็นการเดินทางที่สะดวก หรือยานพาหนะท๎องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น 

8. “เทศกาลเทํ” เป็นการทํองเที่ยวที่มุํงเข๎าไปสัมผัสประเพณีพ้ืนบ๎านแบบคนท๎องถิ่น 
เพ่ือที่จะเกิดการเรียนรู๎และรับรู๎บรรยากาศของประเพณีเหลํานั้นอยํางที่เป็น 

9. “แลกความเทํ” เป็นการทํองเที่ยวที่ให๎ความสําคัญกับการพูดคุยและแลกเปลี่ยน
มุมมองใหมํ เชํน การสนทนากับปราชญ๑พ้ืนบ๎านหรือคนท๎องถิ่น เพ่ือได๎รับข๎อมูลที่นําสนใจเกี่ยวกับ
สถานที่ทํองเที่ยว เพ่ือสามารถแชร๑ประสบการณ๑ให๎กับผู๎อ่ืนได๎รับรู๎ถึงความเป็นไทย 

10. “ใจเทํ” เป็นการเที่ยวเมืองไทย ด๎วยจิตใจรักษ๑เมืองไทย คือมุํงสร๎างการตระหนักรู๎
ถึงการทํองเที่ยวแบบสร๎างสรรค๑ การทํองเที่ยวไมํจําเป็นต๎องใช๎ทรัพยากรจํานวนมาก แตํเป็นการ
ทํองเที่ยวที่มีเป้าหมายที่จะสํงเสริมประเทศไทยให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า เชํน การทํองเที่ยวแบบเน๎น
การอนุรักษ๑ธรรมชาติ 

ความหลากหลายของความเป็นไทย ที่ “เทํ” ไมํแพ๎ใคร โดยการใช๎กลุํมคนรุํนใหมํ หรือ
เจนวาย (Gen Y) เพ่ือเป็นการริเริ่มกระแสของการเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย ผํานพฤติกรรม
การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) เข๎ามาเกี่ยวข๎องอยํางเต็มรูปแบบ (ประชาชาติธุรกิจ, 12 
เมษายน 2561) 

 
 
 

ภาพที่ 1.4 ภาพเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเท”ํ 
ที่มา : https://www.facebook.com/Tiewthaitay/?ref=br_rs 

 
ภาพที่ 1.4 เป็นภาพของหน๎าเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” ของการทํองเที่ยวแหํง

ประเทศไทย (ททท.) เพ่ือใช๎สื่อสาร ประชาสัมพันธ๑โครงการรณรงค๑ (Campaign) ดังกลําว ซึ่งจะมีผู๎
มากด “ถูกใจ” (like) เพ่ือติดตามข๎อมูลข๎าวสารหรือแม๎กระทั่งแลกเปลี่ยนข๎อมูล หรือสอบถาม
รายละเอียดตํางๆ ได๎หลายชํองทาง ไมํวําจะเป็นการโพสต๑ (Post) ถามเป็นกระทู๎หน๎าเพจ หรือ สํง
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ข๎อความไปทางชํองข๎อความสํวนตัว (inbox) หรือ การสอบถามพูดคุยในชํองแสดงความคิดเห็น 
(Comment) ทําให๎ผู๎ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๏กนี้เข๎าถึงได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 

ในสํวนของเนื้อหา (Content) ของแฟนเพจ ก็จะมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลในรูปแบบ
ตํางๆ เชํน โพสต๑ข๎อมูลทั่วไปพร๎อมภาพประกอบ หรือคลิปวิดีโอสั้นๆ ของสถานที่ทํองเที่ยวที่นําสนใจ 
ตลอดจนภาพยนตร๑สั้นแตํละตอนที่ต๎องการสร๎างแรงบันดาลใจในการทํองเที่ยวผํานภาพยนตร๑สั้น
เที่ยวไทยเทํฉบับพิเศษ พร๎อมผลิตสกู๏ปเที่ยวไทยเทํจํานวน 9 ตอน เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ให๎
กลุํมเป้าหมายรับรู๎ โดยการกดไลค๑ และ กดแชร๑ ภาพยนตร๑สั้นจากแฟนเพจของการทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (ททท.) เพ่ือให๎สารจากโครงการรณรงค๑ #เที่ยวไทยเทํ กระจายไปยังกลุํมเป้าหมายให๎
เกิดการรับรู๎และได๎รับแรงบันดาลใจจากโครงการดังกลําวออกเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย 

ในสํวนของผู๎ติดตามแฟนเพจ (Followers) เป็นกลุํมคนที่อายุตั้งแตํ 18-50 ปี  
ซึ่งการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) นั้นเน๎นกลุํมเป้าหมายหลักอยูํที่กลุํมคนเจนวาย (Gen Y) 
เกิดระหวํางปี พ.ศ. 2523-2543 หรือมีอายุประมาณ 18-32 ปี ซึ่งมีจํานวนกวํา 19 ล๎านคนในปัจจุบัน 
(คิดเป็น 28% ของประชากรรวม) และใน 10-20 ปีข๎างหน๎าจะทวีบทบาทสําคัญตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะอยูํในชํวงวัยที่กําลังเติบโตด๎านหน๎าที่การงาน และยังเป็นแรงงานกลุํม
ใหญํของประเทศคิดเป็น 50% ของแรงงานทั้งระบบ หรือประมาณ 38 ล๎านคน ซึ่งผลสํารวจ
พฤติกรรมผู๎ใช๎อินเตอร๑เน็ตของไทยปี 2560 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การ
มหาชน) หรือ ETDA พบวํา คน Gen Y เป็นกลุํมที่มีการใช๎อินเตอร๑เน็ตครองแชมป์สูงสุดถึง 3 ปีซ๎อน 
โดยในปี 2560 คนเจนวาย (Gen Y) ใช๎อินเตอร๑เน็ตเฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง 12 นาทีตํอวัน ในวัน
ธรรมดา และในวันหยุดจะใช๎เฉลี่ย 7 ชั่วโมง 36 นาทีตํอวัน โดยเฉลี่ยจะใช๎ผําน Social Media 3 
ชั่วโมง 42 นาทีตํอวัน ใช๎ดูทีวี, ดูหนัง, ฟังเพลง 2ชั่วโมง 18 นาทีตํอวัน และใช๎เลํนเกมออนไลน๑ 2 
ชั่วโมง 6 นาทีตํอวัน ผลชี้วําคนเจนวาย (Gen Y) เป็นกลุํมที่มีการใช๎สื่อออนไลน๑มากที่สุด การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย(ททท.) จึงตั้งกลุํมเป้าหมายเป็นคนกลุํมนี้เป็นหลัก เพ่ือตรงกับวัตถุประสงค๑
หลักที่ทางการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย(ททท.) ได๎จัดทําการสื่อสารในรูปแบบเฟนเพจอยํางเต็ม
รูปแบบ 

 

Ref. code: 25605907011026UQD



9 

 
 

ภาพที่ 1.5 ภาพของภาพยนตร๑สั้นของเพจเที่ยวไทยเทํ (ทริปล๎างใจ 1 โพสต๑วันที่ 13 มิถุนายน 2560) 
ที่มา : https://www.facebook.com/Tiewthaitay/?ref=br_rs 

 

 
 

ภาพที่ 1.6 ภาพของภาพยนตร๑สั้นของเพจเที่ยวไทยเทํ (ทริปล๎างใจ 2 โพสต๑วันที่ 23 มกราคม 2561) 
ที่มา : https://www.facebook.com/Tiewthaitay/?ref=br_rs 

 
จากที่มาและความสําคัญข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงเห็นวําการติดตามของสมาชิกแฟนเพจ 

“เที่ยวไทยเทํ” นั้นมีความนําสนใจเพราะวํา แฟนเพจฯ ดังกลําว มีการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหมํ
ซ่ึงตํางจากโครงการรณรงค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเท่ียวโครงการอ่ืนๆ กํอนหนา๎นี ้ของ การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (ททท.)  
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ผู๎วิจัยจึงเห็นวําควรศึกษาถึงปัจจัยตํางๆ ที่สํงผลตํอการรับรู๎และการประสบความสําเร็จ
ของแฟนเพจวําแฟนเพจเฟซบุ๏กดังกลําวสามารถเข๎าถึงสมาชิกผู๎ติดตามได๎มากน๎อยเทําใดและสมาชิก
ผู๎ติดตามนั้นมีทัศนคติอยํางไรตํอการใช๎สื่อในรูปแบบแฟนเพจเฟซบุ๏กเพ่ือประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลตํางๆ 
ซึ่งในท่ีนี้คือข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวในประเทศไทย ผู๎วิจัยจึงเห็นวําประเด็นการเปิดรับและทัศนคติ ที่
มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “ เที่ยวไทยเทํ ” นั้นมีความนําสนใจและควรคําแกํการศึกษาวิจัย 

 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

1.  การเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํของผู๎ติดตามเป็นอยํางไร 
2. ทัศนคติของผู๎ติดตามที่มีตํอแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นอยํางไร 
3.  ผู๎ติดตามที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันจะมีการเปิดรับแฟนเพจ 

เที่ยวไทยเทํหรือไมํ อยํางไร 
4. การเปิดรับแฟนเพจมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติของผู๎ติดตามหรือไมํ อยํางไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
3. เพ่ือศึกษาผลของความแตกตํางด๎านลักษณะประชากรที่มีตํอการเปิดรับแฟนเพจ

เที่ยวไทยเท ํ
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการเปิดรับกับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ 

เที่ยวไทยเท ํ
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู๎ติดตามที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ
เที่ยวไทยเท ํ
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือ
ศึกษาการเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” ศึกษาเฉพาะกลุํมประชากรที่
เป็นผู๎ติดตามแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” (http://www.facebook.com/Tiewthaitay/) จํานวน 
363,614 คน (อ๎างอิงจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2561) ซึ่งมีอายุ 20-50 ปี ประชากรจะต๎องเปิดรับแฟน
เพจ “เที่ยวไทยเทํ” อยํางน๎อย 1 เดือนที่ผํานมา โดยใช๎แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นกลุํมคนที่
เป็นผู๎ติดตามแฟนเพจ “เที่ยวไทยเท”ํ ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูลในชํวงเดือน มิถุนายน 2561 

 

1.6 นิยามศัพท์ 
 

ผู๎ศึกษาวิจัยได๎นิยามศัพท๑เฉพาะการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอ 
เฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเท”ํ ดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากร หมายถึง ลักษณะความแตกตํางของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยว
ไทยเทํ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

2. เฟซบุ๊กแฟนเพจ หมายถึง ที่สร๎างขึ้นมาเพ่ือที่ประชาสัมพันธ๑สิ่งตํางๆ เชํน ขําวสาร 
กิจกรรม ตลอดจนสินค๎าและบริการตํางๆ ให๎กับบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธ๑ โดย
มีความเฉพาะในด๎านของความสนใจของผู๎ติดตามเทํานั้น 

3. เพจเที่ยวไทยเท่ หรือแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ หมายถึง เพจที่สร๎างขึ้นเพ่ือชวนคนไทย
ออกไปออกแบบความเทํทั่วไทย สร๎างทัศนคติและแนวคิดให๎นักทํองเที่ยวรุํนใหมํ เกิดความรู๎สึกวํา 
เที่ยวเมืองไทย เทํากับ เทํ 

4. ผู้ติดตามแฟนเพจ หมายถึง ประชากรที่กดติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ โดยจะต๎อง
เปิดรับแฟนเพจ อยํางน๎อย 1 เดือนที่ผํานมา 

5. การเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ หมายถึง ความถี่ที่เปิดรับข๎อมูลขําวสารจากแฟน
เพจเที่ยวไทยเทํของผู๎ติดตามของแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” ระดับของประเภทเนื้อหาที่เปิดรับ ระดับ
ของลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ และเหตุผลในการติดตามแฟนเพจ  

6. ทัศนคติของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ หมายถึง อารมณ๑ความรู๎สึกในทางชอบ
หรือไมํชอบที่มีตํอในด๎านรูปแบบของเนื้อหา และด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูล 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1. เพ่ือทราบความแตกตํางด๎านลักษณะทางประชากร การเปิดรับ ของผู๎ติดตามแฟน
เพจเที่ยวไทยเท ํ

2. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ๑ระหวํางการเปิดรับ และทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ
เที่ยวไทยเท ํ 

3. เพ่ือให๎แฟนเพจเที่ยวไทยเทํสามารถนําข๎อมูลจากการศึกษาวิจัยมาปรับปรุงและ
พัฒนาแฟนเพจให๎ดียิ่งขึ้น และสํงข๎อมูลขําวสารได๎ตรงตามความต๎องการของแฟนเพจ 

4. เป็นแนวทางสําหรับผู๎ที่สนใจ หรือ ต๎องการศึกษาเพ่ิมเติมในงานวิจัยและการศึกษาที่
เกี่ยวข๎องกับธุรกิจการทํองเที่ยวในประเทศไทย 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ”  

ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อดังกลําวเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย นอกจากนี้ผลวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังกลําวยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด๎วย 
ดังตํอไปนี้ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับขําวสาร 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) สื่อใหมํ  

(Social Media) และเฟซบุ๏ก (Facebook) 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

 
ลักษณะประชากรนั้นเป็นปัจจัยสําคัญพ้ืนฐานที่เราใช๎ในการวิเคราะห๑ถึงความเหมือน

หรือความแตกตํ างของการสื่ อสาร  การรับสาร  การรับรู๎  ตลอดจนทัศนคติตํ า งๆ ดั งที่  
ยุบล เบ็ญจรงค๑กิจ (2534: 64) อธิบายไว๎วํา การวิเคราะห๑ผู๎รับสารเป็นการศึกษาวิจัยที่นักวิชาการ
สื่อสารให๎ความสนใจมานานแล๎ว เนื่องจากผู๎รับสารเป็นตัวแปรที่สามารถให๎ข๎อมูลอันจะเป็นประโยชน๑
ตํอการปรับปรุงประสิทธิภาพของการสื่อสารได๎ดีที่สุด การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู๎รับสารในยุคเริ่มแรก
เป็นการวิเคราะห๑แบบงําย ไมํได๎ใช๎ตัวแปรที่เป็นนามธรรม หรือตัวแปรที่เป็นลักษณะทางจิตใจ เชํน 
ทัศนคติ หรือแรงจูงใจ ตัวแปรที่มักจะใช๎ศึกษาในการวิจัยจึงมักเป็นตัวแปรที่เห็นได๎ชัด เชํน  
เพศ ลักษณะของตัวแปรกลุํมนี้ เราเรียกรวมๆวํา ตัวแปรทางประชากรศาสตร๑ (Demographic 
variables) ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ภูมิลําเนา 
ศาสนา ฯลฯ  

นอกจากนี้ ยุบล เบ็ญจรงค๑กิจ (2534: 70-71) ยังได๎อธิบายเพ่ิมเติมวํา รายได๎เป็น 
ตัวแปรที่สามารถนํามาใช๎อธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลได๎ดีเชํนเดียวกันกับกรณีตัวแปร
การศึกษา เพราะเป็นตัวแปรที่มีบทบาทใกล๎เคียงกันและมีความสัมพันธ๑ระหวํางกันสูงมาก กลําวคือ  
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ผู๎ที่มีรายได๎สูงนั้น มักมีการศึกษาสูง มีอาชีพตําแหนํงหน๎าที่การงานที่ดี จึงมักถูกผลักดัน
ให๎มีความจําเป็นที่ต๎องเรียนรู๎หาขําวสารตํางๆ ให๎ทันตํอเหตุการณ๑อยูํเสมอ การเปิดรับสื่อจึงจําเป็นตํอ
ผู๎รับสารกลุํมนี้มากกวํากลุํมอ่ืน  

แนวคิดด๎านประชากรศาสตร๑เห็นวํา พฤติกรรมตํางๆ ของมนุษย๑ เกิดขึ้นตามแรงบังคับ
จากภายนอกมากระตุ๎น ซึ่งมีความเชื่อพ้ืนฐานวํา มนุษย๑ดําเนินชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมได๎วางเป็น
แมํบทไว๎ให๎ พฤติกรรมของคนที่มีอายุวัยเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกัน เนื่องจากสภาพสังคมได๎วาง
ไว๎เป็นแบบอยํางให๎แล๎ว สังคมทําให๎ผู๎หญิงมีลักษณะนิสัย และ พฤติกรรมแตกตํางจากผู๎ชาย คนที่มี
การศึกษาจะมีพฤติกรรมแตํงตํางไปจากคนที่ด๎อยการศึกษา กลํา วโดยสรุปคือ แนวคิดด๎าน
ประชากรศาสตร๑เชื่อในความคิดที่วํา คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตํางกัน จะมีพฤติกรรมที่
แตกตํางกันไปด๎วย  

สําหรับประเด็นเรื่องเพศและการเปิดรับสื่อมวลชน จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู๎รับสาร
ตามแนวทฤษฎีประชากรศาสตร๑ นักวิจัยได๎ให๎ความสนใจกับความแตกตํางทางพฤติกรรมการเปิดรับ
สาร ระหวํางเพศหญิงและเพศชาย แม๎ผลวิจัยจะไมํพบความแตกตํางเดํนชัดมากเทําอายุ และ
การศึกษา แตํก็มีความแตกตํางในพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนอยูํบ๎างระหวํางเพศหญิงและเพศ
ชาย เพศหญิงใช๎เวลาดูโทรทัศน๑ และฟังวิทยุมากกวําเพศชาย โดยนิยมดูรายการประเภทละคร ขณะที่
เพศชายนิยมอํานหนังสือพิมพ๑มากกวํา หากดูโทรทัศน๑ เพศชายมักนิยมดูรายการขําวและกีฬา  
กรีนเบิร๑ก และคูตามะ ได๎กลําวถึง การดูโทรทัศน๑ของเพศชายนั้น มักจะเกิดขึ้นขณะที่พักผํอน  
แตํสําหรับเพศหญิงแล๎วมักจะดูโทรทัศน๑ไปพร๎อมๆ กับทํางานอ่ืนๆ ที่ต๎องใช๎สมาธิและพลังงานมาก
พอสมควร (Greenberg and Kumata, 1968) 

สํวนประเด็นเรื่องอายุก็เชํนเดียวกัน นั่นคือ แตํละชํวงวัยตํางก็มีโอกาสในการเปิดรับ
สื่อมวลชนแตกตํางกัน พฤติกรรมในการเปิดรับสื่อทั้งประเภทของสื่อ ปริมาณและเนื้อหาสื่อ จึงมี
ความแตกตํางกันไป   บาวเออร๑ (Bower, 1973)  ได๎ศึกษากลุํมผู๎รับสารที่เขาเรียกวํากลุํมที่มีโอกาส
เปิดรับสื่อเทําเทียมกัน บาวเออร๑ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร๑ที่ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้วํา ความจริงแล๎วทุกคนดูโทรทัศน๑ไมํวําจะเป็นผู๎ชาย ผู๎หญิง คนรวยหรือคนจน คนที่มีการศึกษา
หรือด๎อยการศึกษา แตํปริมาณการชมโทรทัศน๑ของแตํละคนนั้นถูกควบคุมโดยเวลา ซึ่งแตํละคนมีเวลา
ดูโทรทัศน๑ซึ่งเหลือมาจากภารกิจหน๎าที่ประจําวัน และขึ้นกับสถานที่ด๎วยวําอยูํใกล๎เครื่องรับโทรทัศน๑
เพียงใด แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร๑นี้จะเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการศึกษาพฤติกรรมของผู๎รับ
สาร และยังสะดวกในการเก็บข๎อมูล เนื่องจากมักจะได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎สูงเป็นตัวแปรที่มีความ
คลุมเครือน๎อย  

 เบเรลสันและสไตเนอร๑ (Berelson and Steiner, 1946) เสนอวํา การสื่อสารของ
มนุษย๑ เชํนการดูและฟังมักจะสอดคล๎องกับกรอบอ๎างอิงทางความคิดของเรา ซึ่งกรอบอ๎างอิงดังกลําว
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นี้ จะรวมถึงปัจจัยเรื่อง เพศ การศึกษา ความสนใจ ตลอดจนความสัมพันธ๑กับสิ่งอ่ืนๆ สถานภาพทาง
สังคม ฯลฯ  ที่เป็นคุณสมบัติที่มีความสําคัญของตัวเรา โดยกรอบอ๎างอิงทางความคิดนี้ ทําให๎เกิด
ความแตกตํางกันในเรื่องของความรู๎ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ซึ่งสํงผลตํอพฤติกรรมการสื่อสาร
ของคน ด๎วยเหตุนี้เอง ตัวแปรทางด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ที่สําคัญจึงได๎รับความนิยมนํามาศึกษา
ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎สื่อ 

พรทิพย๑ วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ได๎กลําวถึง ลักษณะผู๎รับสารที่วิเคราะห๑ตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ซึ่งแตํละบุคคลจะแตกตํางกันไปโดยมีความแตกตํางทางประชากรศาสตร๑
จะมีอิทธิพลตํอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร๑ คือ 

(1) เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่แสดงให๎เห็นวํา คุณลักษณะบางอยํางของเพศชายและ
คุณลักษณะบางอยํางของเพศหญิงที่แตกตํางกันนั้นจะสํงผลให๎การสื่อสารของเพศชายและเพศหญิง
ตํางกันด๎วย เชํน การวิจัยเกี่ยวกับการชมภาพยนตร๑และการชมโทรทัศน๑ของเด็กวัยรุํน พบวําเด็กวัยรุํน
ชายสนใจภาพยนตร๑สงครามและโจรกรรมมากที่สุด และในสํวนของเด็กวัยรุํนหญิง จะมีความสนใจ
ภาพยนตร๑วิทยาศาสตร๑มากที่สุด แตํก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวําชายและหญิงมีการสื่อสาร และรับ
สื่อที่ไมํตํางกัน 

(2) การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรสําคัญอยํางยิ่งที่มีผลตํอประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารของผู๎รับสาร ดังจะเห็นได๎จากงานวิจัยหลายชิ้นที่บํงชี้วํา การศึกษาของผู๎รับสารจะ
สํงผลให๎ผู๎รับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกตํางกันออกไป ยกตัวอยํางเชํน โดยทั่วไปแล๎วคนที่มี
การศึกษาสูงมักจะใช๎สื่อมวลชนมากกวําคนที่มีการศึกษาต่ํา และ คนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช๎สื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ๑ในขณะที่คนที่มีการศึกษามักจะใช๎สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน๑และภาพยนตร๑ กลําวอีก
นัยหนึ่งก็คือ หากผู๎มีการศึกษาสูงมีเวลาวํางพอ คนเหลํานี้จะมีการใช๎ทั้งสื่อประเภทสิ่งพิมพ๑และสื่อ
วิทยุโทรทัศน๑ และสื่อภาพยนตร๑ แตํหากมีเวลาจํากัด ผู๎ที่มีการศึกษา สูงมักจะแสวงหาขําวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพ๑มากกวําจากสื่อประเภทอ่ืน 

(3) ฐานะทางสังคม และทางเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง 
อาชีพ รายได๎ เชื้อชาติ ตลาดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องได๎พิสูจน๑แล๎ววําฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจนั้นมี
อิทธิพลตํอทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม 

นอกจากนี้ยังมีผู๎ที่มีความเห็นไปในทํานองเดียวกัน คือ เขามีความเห็นวําคนที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร๑ตํางกันนั้น จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตํางกัน โดยวิเคราะห๑จากปัจจัย ดังนี้  

ปัจจัยแรกคือ เพศ ซึ่งเพศที่ตํางกันจะทําให๎คนมีพฤติกรรมของการติดตํอสื่อสารตํางกัน 
เชํนเพศหญิงมีแนวโน๎ม ที่จะมีความต๎องการที่จะสํงและรับขําวสารมากกวําเพศชาย ซึ่งในขณะที่เพศ
ชายนั้นไมํได๎มีความต๎องการที่จะสํงและรับขําวสารเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํยังมีความต๎องการที่จะ
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สร๎างความสัมพันธ๑อันดีให๎เกิดขึ้นจากการรับขําวสารและสํงขําวสารนั้นด๎วย นอกจากนี้เพศหญิงและ
เพศชายจะมีความแตกตํางกันอยํางมากในเรื่องของความคิด คํานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้ก็เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมได๎กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว๎ตํางกัน ปัจจัยที่สองคือ อายุ ซึ่ง
อายุนั้นเป็นปัจจัยที่ทําให๎คนมีความแตกตํางกันในเรื่องของความคิดหรือพฤติกรรม คนที่อายุน๎อย
สํวนมากจะมีความคิดที่เสรีนิยม มีการยึดถืออุดมการณ๑ และมองโลกในแงํดีมากกวําคนที่อายุมาก  
ซึ่งในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษ๑นิยม มักจะยึดถือการปฏิบัติ มีความระมัดระวัง และ
มองโลกในแงํร๎ายกวําคนที่มีอายุน๎อย เนื่องมาจากการผํานประสบการณ๑ชีวิตที่แตกตํางกัน ซึ่งลักษณะ
การใช๎สื่อมวลชนก็ยํอมตํางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช๎สื่อเพ่ือแสวงหาขําวสารที่จริงจังมากกวําความ
บันเทิง ปัจจัยที่สามคือ การศึกษา เป็นปัจจัยที่ทําให๎คนมีความคิด คํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกตํางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได๎เปรียบอยํางมากในการเป็นผู๎รับสารที่ดี เพราะเป็นผู๎มีความ
กว๎างขวางและเข๎าใจ สารได๎ดี แตํจะเป็นคนที ไมํเชื่ออะไรงํายๆ ถ๎าไมํมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 
ในขณะที คนมีการศึกษาต่ํามักจะใช๎สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน๑และภาพยนตร๑ หากผู๎มีการศึกษาสูงมี
เวลาวํางพอก็จะใช๎สื่อ สิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ และภาพยนตร๑ แตํหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหา
ขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ๑ มากกวําประเภทอ่ืน สํวนปัจจัยที่สี่คือ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
หมายถึง อาชีพ รายได๎ และสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มีอิทธิพล อยํางสําคัญตํอปฏิกิริยาของ
ผู๎รับสารที่มีตํอผู๎สํงสาร เพราะแตํละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ๑ ทัศนคติ คํานิยมและเป้าหมายที่
ตํางกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) 

สํวน พงษ๑ วิเศษสังข๑ (2552: 84-86) ก็ให๎ความเห็นไปในทํานองเดียวกันที่เห็นวํา  
ข๎อมูลประชากรศาสตร๑มีสํวนชํวยในการวิเคราะห๑ผู๎รับสาร ทําให๎ผู๎สื่อสารสามารถวางแผนการสื่อสาร
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและทําให๎เกิดการยอมรับมากขึ้น ได๎แกํ เพศ ระดับการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ อาชีพ เพศ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมไปถึง สถานภาพทางครอบครัว ศาสนา 
รายได๎ ซึ่งสามารถเป็นตัวแปรที่มีผลตํอการรับสารสื่อสารได๎ทั้งสิ้น 

แนวคิดลักษณะประชากรกับการเปิดรับขําวสาร คือการที่ลักษณะประชากรแตกตํางกัน
ในด๎านตํางๆ ยํอมสํงผลในการเปิดรับขําวสารนั้นแตกตํางกันออกไป การศึกษาครั้งนี้จึงนําแนวคิด
ลักษณะประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได๎ เฉลี่ยตํอเดือนกับการเปิดรับ
ขําวสารมาศึกษาดูวําลักษณะทางประชากรตํางๆ เหลํานี้ ลักษณะใดบ๎างที่มีผลตํอการเปิดรับแฟนเพจ 
“เที่ยวไทยเทํ” กลําวคือลักษณะทางประชากรที่มีลักษณะแตกตํางกันจะมีผลตํอการเปิดรับแฟนเพจ
ตํางกันหรือไมํ อยํางไร 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
 

สํวนทฤษฎีการเปิดรับขําวสาร (Media Exposure) นั้น อยํางที่เราทราบกันดีวํา  
การสื่อสารนั้นจัดวําเป็นองค๑ประกอบสําคัญอยํางหนึ่งในชีวิตของมนุษย๑ เพราะกิจกรรมตํางๆ ของ
มนุษย๑เมื่ออยูํในสังคม ล๎วนยํอมต๎องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมืออยํางแนํนอน การสื่อสารเป็น
พ้ืนฐานของการติดตํอของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ๎อนมากและประกอบด๎วยคน
จํานวนมากขึ้นเทําใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเทํานั้น ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมจะนํามาซึ่งความสลับซับซ๎อน หรือความสับสนตําง ๆ จนอาจ
กํอให๎เกิดความไมํเข๎าใจและไมํแนํใจแกํสมาชิกของสังคมดังนั้นจึงต๎องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
เพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537: 3) และในการรับขําวสารตําง ๆ ผู๎รับสารยํอมมี
กระบวนการเลือกสาร (Selective Processes) ด๎วย สํวนสาเหตุตํางๆ ซึ่งแตํละบุคคลก็จะมี
พฤติกรรมในการเปิดรับสารที่แตกตํางกันไปตาม ประสบการณ๑ ความต๎องการ ความเชื่อ ทัศนคติ 
ความรู๎สึกนึกคิด ฯลฯ ที่ไมํเหมือนกัน (พีระ จีรโสภณ,2529: 636-640)  

จึงเห็นวํา บุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับสารด๎วยสาเหตุตํางๆ อันได๎แกํ 
(1) ความเหงา เพราะมนุษย๑ต๎องการมีเพ่ือน จึงไมํสามารถอยูํได๎เพียงลําพัง ต๎องหาทาง

สื่อสารกับบุคคลอ่ืน ความอยากรู๎อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาติญาณของมนุษย๑ที่ต๎องการจะรับรู๎
ขําวสารเพื่อตอบสนองความต๎องการของตนเอง 

(2) ประโยชน๑ใช๎สอย (Self-Aggrandizement) มนุษย๑ต๎องการรับรู๎ขําวสารเพ่ือ
ประโยชน๑ของตนเอง เชํน ได๎รับความรู๎ ความสนุกสนาน ความสุขกายสบายใจ 

(3) สาเหตุจากตัวสื่อซึ่งมีลักษณะกระตุ๎น ชี้นํา ทําให๎ผู๎รับขําวสารต๎องการได๎รับขําวสาร
นั้น ๆ 

ศิวัช จันทนาสุภาภรณ๑ (2554: 9) ได๎กลําววํา กระบวนการเลือกรับขําวสารหรือเปิดรับ
ขําวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขําวสารในการรับรู๎ของมนุษย๑ ซึ่งประกอบด๎วยการกลั่นกรอง 4 ขั้น
ตามลําดับดังตํอไป ขั้นแรกคือ การเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นตอนในการเลือกชํองทาง
การสื่อสารบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและขําวสารจากแหลํงสารที่มีอยูํด๎วยกันหลากหลาย เชํน  
การเลือกซื้อหนังสือพิมพ๑ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียสถานีใดสถานีหนึ่งตามความ
สนใจ และเพ่ือนํามาใช๎แก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการของตน ขั้นตํอคือ การเลือกให๎ความสนใจ 
(Selective Attention) บุคคลมีแนวโน๎มที่จะเลือกให๎ความสนใจสารจากแหลํงขําวใดแหลํงหนึ่ง  
โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมของ
บุคคลนั้นๆ และหลีกเลี่ยงขําวสารที่ไมํสอดคล๎องกับความรู๎ความเข๎าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยูํแล๎ว 
และมีแนวโน๎มแสวงหาขําวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจนั้น (Reinforcement Information) มากกวํา
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ที่จะแสวงหาขําวสารที่ขัดแย๎งกับสิ่งที่กระทําลงไป ขั้นตอนที่สาม คือ การเลือกรับรู๎และตีความหมาย 
(Selective Perception and Selective Interpretation) เมื่อบุคคลมีการเปิดรับขําวสารจากแหลํง
ใดแหลํงหนึ่งแล๎วนั้น ผู๎รับสารอาจมีการเลือกรับรู๎และเลือกตีความสารที่ได๎รับด๎วย ตามประสบการณ๑
ของแตํละบุคคล ผู๎รับสารจะมีการตีความขําวสารที่ได๎รับมาตามความเข๎าใจหรืออาจจะตามทัศนคติ
ของตนเอง ประสบการณ๑ความเชื่อ ความต๎องการ และแรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในขณะนั้น
สํวนขั้นตอนสุดท๎ายคือ การเลือกจดจํา (Selective Retention) เมื่อได๎ผํานขั้นตอนของการเลือก
เปิดรับสาร เลือกสนใจ เลือกรับรู๎  และตีความขําวสารไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับทัศนคติ  
และความเชื่อของบุคคลยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสาร ในสํวนที่ต๎องการจ๎าเข๎าไว๎ เป็น
ประสบการณ๑ และมักจะไมํจดจําในสิ่งที่ตนเองไมํสนใจ หรือขัดแย๎งกับ ความคิด ทัศนคติ ของตนเอง
บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับขําวสาร วัตถุประสงค๑ และความต๎องการในการเปิดรับสารที่แตกตําง
กันออกไป  

โดยทั่วไปแล๎วบุคคลจะทําการเปิดรับขําวสารอยูํ 3 ลักษณะ คือ (ดวงฤทัย พงศ๑ไพฑูรย๑ , 
2544: 13-14) 

(1) การเปิดรับขําวสารจากสื่อมวลชน โดยผู๎รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวําการ
บริโภคขําวสารจากสื่อมวลชนจะชํวยตอบสนองความต๎องการของเขาได๎ ซึ่งจะท๎าให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย หรือเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยํางได๎ โดยการเลือก
บริโภคสื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยูํกับความต๎องการ หรือแรงจูงใจของผู๎รับสารเอง เพราะบุคคลแตํละ
บุคคลมีวัตถุประสงค๑ และความตั้งใจในการใช๎ประโยชน๑แตกตํางกันไป นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ  
วิไลลักษณ๑ ชมพูศรี (2544) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับขําวสาร ความรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ของนักทํองเที่ยวชาวไทย” ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการ
เปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศจาก สื่อโทรทัศน๑เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ๑ และ นิตยสาร ตามล๎าดับ และมีการเปิดรับขําวสารจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เป็นอันดับ
สุดท๎าย อีกทั้ง การเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธ๑ในเชิงบวก กับ
พฤติกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทํองเที่ยว 

(2) การเปิดรับขําวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคล หมายถึง ผู๎ที่นําขําวสารจากบุคคล
หนึ่ ง ไป ยั ง อี กบุ คคลหนึ่ ง  โ ดยอาศั ย กา รติ ด ตํ อสื่ อ ส า ร ระหวํ า งบุ ค คล  ( Interpersonal 
Communication) ซึ่งจะมีปฏิกิริยาโต๎ตอบระหวํางกัน ซึ่งการสื่อสารระหวํางบุคคลนั้นสามารถแบํง
ออกได๎ดังนี้  

การติดตํอโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพรํขําวสารเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
หรือชักจูงโน๎มน๎าวใจกับประโยชน๑โดยตรง และการติดตํอโดยกลุํม (Group Contact of 
Communication Public) โดยกลุํมจะมีอิทธิพลตํอบุคคลสํวนรวมชํวยให๎การสื่อสารของบุคคลบรรลุ
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เป้าหมายได๎ เพราะเมื่อกลุํมมีความสนใจในเรื่องหรือทิศทางเดียวกัน บุคคลสํวนใหญํในกลุํมก็จะมี
ความสนใจนั้นด๎วย 

(3) การเปิดรับขําวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา
โดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุํงหมายหลักอยูํที่ผู๎รับสารเฉพาะกลุํมอยํางไรก็ตาม บุคคล
จะไมํรับขําวสารทุกอยํางที่ผํานมาสูํตนทั้งหมด แตํจะเลือกรับรู๎เพียงบางสํวนที่คิดวํามีประโยชน๑ตํอตน 
ดังนั้น ขําวสารที่หลั่งไหลผํานเข๎ามาไปยังบุคคลจากชํองทางตํางๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา 
ขําวสารที่นําสนใจ มีประโยชน๑และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู๎รับสาร จะเป็นขําวสารที่กํอให๎เกิด
ความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533: 46-47) สํวน แอตกิน (Atkin, 1973 อ๎างใน สมภพ 
ติรัตนะประคม, 2542: 15) ให๎ความเห็นที่นําสนใจไว๎วํา บุคคลจะเลือกรับสารใดจากสื่อมวลชนขึ้นอยูํ
กับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวํางผลรางวัลตอบแทนกับการลงทุนลงแรง และพันธะผูกพันที่จะ
ตามมา ถ๎ารางวัลตอบแทนคือการได๎รับขําวสารหรือความบันเทิงที่ต๎องการสูงกวําการลงทุนลงแรง 
บุคคลยํอมแสวงหาขําวสารนั้น ดังจะเห็นจากผลงานวิจัยของ สิริกาญจน๑ ปรับโตวิตโจโย (2539) 
ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับขําวสารการทํองเที่ยวกับการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ” ผล
การศึกษาพบวํา นักทํองเที่ยวชาวไทยมีลักษณะการเปิดรับขําวสารด๎านการทํองเที่ยว จากนิตยสาร
ด๎านการทํองเที่ยวของตํางประเทศ บริษัททัวร๑ หรือตัวแทนจําหนําย ตั๋วเครื่องบิน เพ่ือน หรือบุคคลใน
ครอบครัว องค๑กรสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศไทย แตํทั้งนี้ การเปิดรับขําวสารด๎านการทํองเที่ยว 
ไมํมีความสัมพันธ๑ กับการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ สํวน วิลเบอร๑ ชแรมม๑ อธิบายวํา 
ขําวสารที่เข๎าถึงความสนใจของผู๎รับสารได๎มากจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของการสื่อสาร ซึ่งสํงผล
ให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่ผู๎สํงสารต๎องการ (Schramm, 1971 อ๎างใน 
อัญชุลี วงษ๑บุญงาม และดารณี ธัญญสิริ, 2554: 10) 

จะเห็นวํา การเปิดรับขําวสารมีลักษณะแตกตํางกันออกไปตามลักษณะทางประชากร
และลักษณะของขําวสาร ซึ่งจากความสัมพันธ๑ตรงนี้จะเป็นประโยชน๑ในการนําไปศึกษาการเปิดรับ
ขําวสารของแฟนเพจเที่ยวไทยเทํของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํวําเป็นอยํางไร ซึ่งในการศึกษาครั้ง
นี้ ผู๎วิจัยได๎นําแนวคิดลักษณะประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  
มาพิจารณาวําลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันจะมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ ยวไทยเทํ 
เป็นอยํางไร และจะสัมพันธ๑กับแนวคิดตํอไปคือ การเปิดรับแฟนเพจมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติที่มีตํอ  
แฟนเพจเที่ยวไทยเทํอยํางไร 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายของคําวํา “ทัศนคติ” 
ไว๎เพียงแคํวํา “แนวความคิดเห็น” ซึ่งอาจจะไมํได๎เพ่ิมความกระจํางให๎แกํเราเทําใดหนัก อยํางไรก็ตาม
คําวํา “ทัศนคต”ิ นั้นเราแปลมาจากคําภาษาอังกฤษที่วํา “attitude” หากเราลองหาความหมายด๎วย
วิธีงํายๆ โดยค๎นจาก พจนานุกรมของกูเกิล (Google Dictionary) จะได๎ความหมายวํา “a settled 
way of thinking or feeling about someone or something, typically one that is 
reflected in a person's behavior.” ซึ่งหมายถึงแนวทางการคิดหรือความรู๎สึกที่มั่นคงตํอบางคน
หรือบางสิ่ง โดยปกติทัศนคติมักจะสะท๎อนออกมาในพฤติกรรมของคนเรา จากความหมายดังกลําว
กํอให๎เกิดความเข๎าใจได๎มากขึ้นพอสมควร กลําวสําหรับทัศนคติในด๎านการสื่อสารแล๎ว ความเห็นของ 
ศุภร เสรีรัตน๑ (2554: 177-180) นําสนใจอยํางยิ่งท่ีกลําวถึงคุณสมบัติของทัศนคติที่มีความสัมพันธ๑กับ
แนวโน๎มพฤติกรรมไว๎วํา ทัศนคติมีลักษณะที่มั่นคงไมํคํอยเปลี่ยนแปลง (Attitudes have 
consistency) มีความสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่แสดงออก ความมั่นคงของ
ทัศนคติไมํได๎หมายความวําจะคงที่อยูํถาวร ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ สิ่งสําคัญที่แสดงถึงความ
มั่นคงของทัศนคติ หมายความวํา เราคาดวําพฤติกรรมผู๎บริโภคจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ทัศนคติที่เขามี ผู๎บริโภคมีอิสระที่จะกระทําการที่เขาปรารถนา เราจึงทํานายวําการกระทําของเขา
มั่นคงตามทัศนคติที่เขาม ี 

พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2542: 124) ให๎ความเห็นวํา ทัศนคติ เป็นกลุํมของ
องค๑ประกอบที่มีการผสมผสานกันอยํางตํอเนื่องตํอวัตถุทางสังคม องค๑ประกอบนี้รวมทั้งความเชื่อ 
(belief) และการประเมินคํา (องค๑ประกอบทางความคิด) ความรู๎สึกและอารมณ๑ (องค๑ประกอบทาง
อารมณ๑และความรู๎สึก) และความเตรียมพร๎อมทางพฤติกรรม (องค๑ประกอบทางพฤติกรรม) 

 
นอกจากนี้ลักษณะของทัศนคติยังมีรายละเอียดตํางๆ ดังที่ ธงชัย สันติวงษ๑ (2539: 

166-167) อธิบายไว๎ดังนี้ 
(1) ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพ้ืนฐานระบบความนึกคิดที่อยูํภายในของแตํละบุคคลซึ่ง

จะมีความแตกตํางกันออกไป 
(2) ทัศนคติของบุคคลนั้นไมํได๎เกิดขึ้นและติดตัวมาตั้งแตํเกิด หากแตํเป็นการเรียนรู๎ที่

ต๎องใช๎ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ๑ จากเรื่องราวตํางๆที่เกิดขึ้นภายนอกของบุคคลผําน
กระบวนการประเมินความเกี่ยวข๎องและความสนใจในเรื่องราวนั้นๆจนกํอให๎เกิดเป็นทัศนคติ 

(3) ทัศนคติจะมีความมั่นคงถาวร กลําวคือ เมื่อใดที่บุคคลเกิดทัศนคติแล๎วไมํวําจะเป็น
ในเชิงบวกหรือเชิงลบ ทัศนคตินั้นจะไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎งํายๆ ในทันทีจากสิ่งเร๎า เพราะการกํอ
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เกิดของทัศนคตินั้นต๎องผํานกระบวนการในการประเมิน วิเคราะห๑ จากการเรียนรู๎ความเชื่อ 
ประสบการณ๑ดั้งเดิมของบุคคลมาเป็นเวลานาน แตํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ซึ่งก็จําเป็นต๎องใช๎เวลา
เชํนกัน 

(4) ทัศนคติมีความหมายอ๎างถึงตัวบุคคลและสิ่งของนั้นๆ เสมอ เนื่องจากทัศนคติกํอตัว
ขึ้นจากการเรียนรู๎ ความเชื่อที่มาจากประสบการณ๑ดั้งเดิม ฉะนั้นการเรียนรู๎จากวัตถุที่เป็นรูปธรรมหรือ
บุคคลที่สามารถอ๎างอิงถึงได๎ อาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว สถาบันการศึกษา วัตถุสิ่งของหรือคํานิยม
ทางสังคม พ้ืนฐานของทัศนคติกํอเกิดจากการการเรียนรู๎ ความเชื่อของบุคคลที่ได๎ผํานกระบวนการ
ตกตะกอนทางความคิดหลํอหลอมมาเป็นประสบการณ๑ที่ต๎องใช๎เวลาสั่งสม ซึ่งทัศนคติที่เกิดขึ้นมานั้น
จะมีความคงทนในชํวงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ด๎วยปัจจัยที่หลากหลาย ดังนี้  

4.1 การจูงใจทางรํางกาย (Biological Motivations) ทัศนคติจะเกิดข้ึนจากสิ่ง
เร๎าในตัวบุคคลที่กระตุ๎นให๎บุคคลนั้นสามารถกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการตอบสนองความต๎องการของ
ตนเองได๎สําเร็จ สิ่งที่ตามมาคือทัศนคติท่ีดีตํอสิ่งนั้น ในทางกลับกันการกํอให๎เกิดทัศนคติที่ไมํดี จะ
เกิดข้ึนเมื่อ อะไรก็ตามไมํวําจะเป็นสิ่งของ เหตุการณ๑หรือบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเป็นเหตุในการขัด
ขว๎างในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือตอบสนองความต๎องการของบุคคล 

4.2 ขําวสารข๎อมูล (Information) กลําวคือข๎อมูลขําวสารเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทํา
ให๎บุคคลเกิดทัศนคติและสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนได๎ จากการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่
หลากหลายแหลํงที่มาที่แตกตํางกันไปของแตํละบุคคล เนื่องด๎วยบุคคลจะมีระบบการประมวล
กลั่นกรองและวิเคราะห๑เรื่องราว ขําวสารตํางๆอันนําไปสูํกระบวนการประมวลความคิดที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

4.3 การเก่ียวข๎องกับกลุํม (Group Affiliation) คนใกล๎ตัว เพ่ือน ครอบครัว หรือ
กลุํมคนที่แวดล๎อมอยูํรอบตัวบุคคลก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญท่ีจะสามารถเป็นแรงผลักทําให๎เกิด
ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

4.4 ประสบการณ๑ (Experience) ประสบการณ๑ดั้งเดิมที่บุคคลสั่งสมมาเป็นระยะ
เวลานานถือเป็นปัจจัยที่มีผลอยํางมากตํอทัศนคติ เพราะทัศนคติในเชิงบวกหรือลบของบุคคลเกิดจาก
ประสบการณ๑ เชํน หากวําบุคคลที่ติดตามขําวบันเทิง เพราะชื่นชอบดารา นักแสดงหญิงชื่อดังคนหนึ่ง
เขาก็จะมีทัศนคติที่ดีตํอดารานักแสดงหญิงคนนั้น และจะคอยติดตามผลงานหรือขําวความเคลื่อนไหว
อยูํเสมอ ในทางตรงกันข๎ามหากดารานักแสดงคนดังกลําวเกิดมีพฤติกรรมที่ไมํดีหรือมีขําวฉาวอยูํ
บํอยครั้ง ก็อาจจะทําให๎บุคคลที่ติดตามเกิดทัศนคติที่ไมํดีและเลิกติดตามอีกตํอไป 

งานอีกเลํมหนึ่งที่ได๎อธิบายถึงองค๑ประกอบของทัศนคติไว๎อยํางนําสนใจก็คือ งานของ 
วิภาพร มาพบสุข (2546: 2-3) ได๎อธิบายถึงองค๑ประกอบของทัศนคติวํามีองค๑ประกอบสําคัญ  
3 ประการ ดังนี้คือ 
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(1) ด๎านความคิดความเข๎าใจ (Cognitive Component) เป็นความรู๎ความเข๎าใจที่
บุคคลทีตํอสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

(2) ด๎านอารมณ๑และความรู๎สึก (Affective Component) เป็นการแสดงความรู๎สึกตํอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดตามประสบการณ๑ที่ตนได๎มาในทางบวกหรือทางลบ และเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วย 
องค๑ประกอบทางอารมณ๑เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญท่ีสุดของทัศนคติ 

(3) ด๎านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร๎อมที่บุคคลจะแสดงออก
ให๎สอดคล๎องกับความรู๎สึกของตนที่มีตํอสิ่งนั้น 

นอกจากนี้ปัจจัยที่หลํอหลอมทําให๎เกิดทัศนคติล๎วนมากจากการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ รอบตัว
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม แหลํงที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างทัศนคติของบุคคล มีรายละเอียดดังนี้  
(วิภาพร มาพบสุข, 2546: 3) 

(1) สถาบันครอบครัว การอบรวมเลี้ยงดูของพํอแมํในวัยกํอนเข๎าเรียนมีผลตํอการสร๎าง
ทัศนคติ คํานยิม และความเชื่อให๎แกํเด็ก 

(2) ประสบการณ๑สํวนตัว การมีประสบการณ๑โดยตรงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดยํอมเป็นการพัฒนา
ทัศนคติให๎เกิดขึ้นอยํางหนักแนํน 

(3) อิทธิพลของกลุํมตํางๆ กลุํมของสังคม ได๎แกํ กลุํมนักการเมือง กลุํมวิชาชีพ  
กลุํมเพ่ือนและกลุํมสถาบันการศึกษา กลุํมดังกลําวล๎วนมีอิทธิพลตํอการสร๎างทัศนคติ คํานิยมและ
ความเชื่อโดยเฉพาะกลุํมเพ่ือนจะมีอิทธิพลตํอทัศนคติ ความเชื่อและคํานิยมของวัยรุํนมาก  
กลุํมวิชาชีพและกลุํมการเมืองจะมีอิทธิพลตํอบุคคลเมื่อเข๎าสูํวัยผู๎ใหญํ 

(4) สื่อมวลชน ได๎แกํ อิทธิพลของวิทยุ โทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑  นิตยสาร ภาพยนตร๑  
ล๎วนเป็นสื่อกลางในการสร๎างทัศนคติตํอบุคคลทั้งในทางบวกและทางลบ  

สํวนการเกิดทัศนคติ (Attitude Formation) นั้น ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 4)  
ระบุไว๎วํา พื้นฐานของการเกิดทัศนคติ มาจากการเรียนรู๎ความเชื่อและประสบการณ๑ดั้งเดิมที่มีอยูํของ
บุคคลที่มีความหลากหลายแตกตํางกันไป ดังนี้ 

(1) ทัศนคติเกิดจากประสบการณ๑เฉพาะอยําง (Specific Experience) บุคคลจะมี
ประสบการณ๑ที่สั่งสมมาจากการเรียนรู๎แตกตํางกันออกไป นํามาสูํการแสดงออกที่แตกตํางกันไปด๎วย
เชํนกันกลําวคือ บางคนมีทัศนคติที่ดีตํอขําวบันเทิงประเภทซุปซิป กอสซิปดารา เพราะตนชอบเสพ
ขําวบันเทิงด๎านนี้ ในทางตรงกันข๎ามบางคนอาจจะมีทัศนคติในทางลบกับขําวบันเทิงเพราะชอบที่จะ
ติดตามขําวดีๆ เกี่ยวกับผลงานการแสดงมากกวําขําวฉาวของดารา 

(2). การติดตํอสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from other) การรับรู๎ขําวสาร
จากบุคคลอ่ืนสามารถทําให๎บุคคลเกิดทัศนคติได๎ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน จากเดิมที่บุคคลไมํมี
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ความสนใจในเรื่องของขําวบันเทิงเลย แตํเพ่ือนในที่ทํางานตํางก็พูดคุยกันถึงขําวบันเทิงเป็นประจําทุก
วัน อาจจะทําให๎บุคคลเกิดการรับรู๎ ลองติดตามขําวบันเทิงบ๎างก็เป็นได ๎

(3) สิ่งที่เป็นแบบอยําง (Models) เกิดจากการเลียนแบบในแงํของความคิดและการ
กระทําจากบุคคลอ่ืนเสมือนเป็นความคิดของตนเอง เชํน บางคนที่ชอบติดตามขําวบันเทิงอาจจะเป็น
เพราะได๎รับอิทธิพลของทัศนคติมาจาก กลุํมเพ่ือนหรือครอบครัวที่ชื่นชอบในการติดตามขําวบันเทิง
มาเป็นทัศนคติของตนเอง 

(4) ความเกี่ยวข๎องกับสถาบัน (Institutional Factors) กลําวคือ ทัศนคติที่เกิดขึ้น
บางครั้งอาจจะมาจากสถาบันครอบครัว โรงเรียนหรือที่ทํางาน ที่มีการปลูกฝังการรับรู๎เป็นทัศนคติที่มี
ความเกี่ยวโยงไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบันนั้นๆ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535 : 113) กลําววําเนื่องจากทัศนคติเปนพฤติกรรม
ภายใน มีลักษณะเปนนามธรรมซึ่งเจาตัวเทานั้นที่ทราบการวัดทัศนคติโดยตรงจึงทําไมได แตโดยที่
ทัศนคติมีองคประกอบที่สําคัญตํางๆ ดังที่กลาวมาขางตน ดังนั้น การวัดทัศนคติจึงตองวัดตามองค
ประกอบของทัศนคติและตองวัดเปนภาพรวม ๆ โดยพิจารณาจากกิริยาทาทีการตอบสนองตอสิ่งเร๎า
ในหลายด๎านรวมกัน มิใชวัดจากการกระทําหรือพฤติกรรมเพียงอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล 

สมมติฐาน (Assumption) เบื้องต๎นในการวัดทัศนคติ มักจะมี ดังนี้ 
(1) การศึกษาทัศนคติเปนการศึกษาความคิดเห็น ความรูสึกของบุคคลที่มีลักษณะ 

คงเสนคงวาหรืออยํางเปนความคิดเห็นหรือความรูสึกที่ไมเปลี่ยนแปลงใชํวงเวลาหนึ่ง 
(2) ทัศนคติเปนสิ่งที่ไมสามารถวัดไดหรือสังเกตไดโดยตรง ฉะนั้น การวัดทัศนคติจึง 

เปนการวัดทางออมจากแนวโนมที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอยางมีระเบียบแบบแผน
คงท่ีไมใชพฤติกรรมโดยตรงของมนุษย 

(3) การศึกษาทัศนคติของบุคคลนั้นไมใชเปนการศึกษาแตเฉพาะทิศทางทัศนคติของ
บุคคลเทํานั้น แต ต องศึกษาถึงระดับความมากน อยหรือความเข มของทัศนคตินั้น ๆ ด วย  
(เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ, 2522: 94-96) 

จากงานวิจัยของ พุทธิมาศ ยมนา (2557: 134) เรื่อง “การรับรู๎และทัศนคติของ
ประชาชนตํอรายการประเภทรับเรื่องร๎องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3”  
จากสมมติฐานการวิจัยที่วํา ทัศนคติมีความสัมพันธ๑กับแนวโน๎มพฤติกรรมโดยรวมของประชาชนใน
การร๎องเรียนปัญหาผํานสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 กลําวคือทัศนคติมีความสัมพันธ๑กับแนวโน๎ม
พฤติกรรมโดยรวมของประชาชนในการร๎องเรียนปัญหาผํานสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3  
เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก หมายความวํา ผู๎ที่มีทัศนคติในทางบวก จะมีแนวโน๎ม
พฤติกรรมโดยรวมในการร๎องเรียนปัญหาผํานสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 ตํอไปในระดับตั้งใจมาก
ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ๑ดังกลําวอยูํในระดับตั้งใจมาก 
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จากทฤษฎีเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ที่กลําวมาข๎างต๎น จะพบวํา ทัศนคติมีผลตํอการรับรู๎ 
เข๎าใจ ความรู๎สึกนึกคิด ตลอดจนสะท๎อนออกมาทางพฤติกรรมของมนุษย๑เอง ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึงสนใจวํา ทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํที่มีตํอแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นอยํางไรและ  
การเปิดรับแฟนเพจมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติที่มีตํอแฟนเพจเที่ยวไทยเทํอยํางไร ซึ่งผู๎ วิจัยจะใช๎ตัว
แปรด๎านรูปแบบและเนื้อหา กับ ตัวแปรด๎านคุณภาพของการนําเสนอข๎อมูล มาศึกษาวําตัวแปรเหลํานี้
มีผลตํอทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๏ก เที่ยวไทยเทํ อยํางไร ซึ่งนัยยะของการศึกษานี้จะ
พยายามชี้ให๎เห็นความสัมพันธ๑ระวําง การเปิดรับขําวสาร ทัศนคติ วําสํงผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู๎ติดตามแฟนเพจดังกลําวอยํางไร 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) สื่อใหม่ (Social Media) 

และเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

เป็นที่ทราบกันดีวํา ด๎วยความก๎าวหน๎าของคอมพิวเตอร๑ อินเตอร๑เน็ตและเทคโนโลยี  
การสื่อสารกํอให๎เกิดนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน๑ (Online Social Media) และจากสื่อสังคมออนไลน๑
นี่เองที่นําเราไปสูํเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2560: 9) ได๎ให๎
ความหมายของสื่อสังคมออนไลน๑ไว๎วํา สื่อสังคมออนไลน๑หมายถึง อินเทอร๑เน็ต ( Internet)  
เว็บไซต๑ (Website) มัลติมีเดีย (Multi Media) เกมคอมพิวเตอร๑ (Computer Games) ซีดีรอม  
(CD Rom) ดีวีดี (DVD) และ สื่อใหมํ (New Media) นอกจากนี้ เขายังเห็นวําสื่อสังคมออนไลน๑  
เป็นการจุดประกายมุมมองใหมํเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับข๎อมูลขําวสารซึ่งบทบาทของ
สื่อสังคมออนไลน๑ อาจทําให๎ความสัมพันธ๑เดิมเปลี่ยนแปลงไป สื่อสังคมออนไลน๑ ไมํลดความสําคัญ
หรือเข๎ามาแทนที่สื่อกระแสหลัก แตํเป็นไปได๎วําสื่อสังคมออนไลน๑ จะชํวยเสริมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสื่อกระแสหลัก  

นอกจากนี้ราชบัณฑิตยสถานให๎นิยามวํา สื่อสังคมออนไลน๑ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ซึ่ง
บุคคลทั่วไปมีสํวนรํวมสร๎าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผํานระบบอินเทอร๑เน็ต(Internet)  องค๑กรตํางๆ 
ใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ ผํานเว็บไซต๑ของตน เชํน เฟซบุ๏ก (Facebook) ทวิตเตอร๑ (Twitter) วิกิพิเดีย 
(Wikipedia) สื่อสังคมออนไลน๑เป็นสื่อดิจิทัลในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพ่ือให๎ผู๎ใช๎ใน
โลกออนไลน๑ผํานเครือขํายทางสังคม (Online Social Network) ผํานเว็บไซต๑และโปรแกรมประยุกต๑
บนสื่อที่เชื่อมตํอกับอินเทอร๑เน็ต(Internet)   โดยเน๎นให๎ผู๎ใช๎ทั้งที่เป็นผู๎สํงสารและผู๎รับสารมีสํวนรํวม
อยํางสร๎างสรรค๑ในการผลิตเนื้อหาเอง ในรูปของข๎อมูล ภาพและเสียงเพ่ือการสื่อสาร แบํงปันความรู๎
และจัดการความรู๎ โดยเว็บไซต๑ที่เป็นสื่อสังคมออนไลน๑ ต๎องมีคุณลักษณะที่ตอบสนองผู๎ใช๎คือ รู๎จักและ
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เข๎าใจความรู๎สึกของผู๎ใช๎ ผู๎ใช๎มีสํวนรํวมในสังคม มีการเชื่อมโยงระหวํางกัน และมีการรวมกลุํมกัน  
ในสังคม (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2560: 9 -10) 

ยิ่งไปกวํานั้น กาญจนา แก๎วเทพ (2556: 16-17) ได๎อ๎างความเห็นของโรนัลด๑ อี ไรซ๑ 
(Ronald E. Rice) เรื่องสื่อใหมํที่วํา สื่อใหมํนั้นมีลักษณะสําคัญคือการขยายรสสัมผัสของมนุษย๑ให๎
กว๎างขวางและสลับซับซ๎อนมากขึ้น คุณลักษณะสําคัญของสื่อใหมํก็คือการปฏิสัมพันธ๑และการนําไปใช๎
ในอาณาจักรของสื่อเดิม นอกจากนี้สําหรับขอบเขตประเภทของสื่อใหมํได๎แบํงออกเป็น 3 ประเภท
ใหญํๆ ซึ่งประกอบด๎วย 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ (Computer technology) 2) เทคโนโลยีทางด๎าน
การสื่อสารคมนาคม (Telecommunication Technology) และ 3) เทคโนโลยีระบบสื่อสาร 
(Communication System Technology)  

นอกจากนี้ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545) ได๎กลําววํา สื่อใหมํเป็นระบบการสื่อสารหรือ
เชื่อมตํอทางอิเล็กทรอนิกส๑ของเครือขํายระดับโลก ได๎แกํ เครือขํายอินเทอร๑เน็ต บริการระดับ
เวิลด๑ไวด๑เว็บ บริการข๎อมูลเชิงพาณิชย๑ เป็นต๎น สํวน นภัสวัณจ๑ ศักดิ์ชัชวาล  (2553: 20-21) ได๎อ๎าง
ความเห็นของแมคเควล (McQuail, 2000) ที่เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับสื่อใหมํวํา เป็นสื่อที่มีความ
หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ซึ่งสื่อใหมํมีชํองทางการสื่อสารที่คล๎ายคลึงกัน  
แตํจะแตกตํางกันไปตามประเภทของการใช๎งาน เนื้อหาและบริบท ดังนั้นลักษณะสําคัญของสื่อใหมํที่
สําคัญมีอยูํ 4 ประการ คือ 

(1) สื่อเพ่ือการสื่อสารระหวํางบุคคล ( Interpersonal Communication Media) 
ได๎แกํ โทรศัพท๑ (ซึ่งมีลักษณะของความสามารถในการเคลื่อนย๎ายมากขึ้น) และอีเมล๑ (ในระยะแรก 
เป็นการใช๎เพ่ือการท๎างาน แตํปัจจุบันเป็นการใช๎ในเรื่องสํวนตัวมากขึ้น) โดยทั่วไปมักมีเนื้อหาเป็น
สํวนตัว ความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารอาจสําคัญมากกวําข๎อมูลที่สํงถึงกัน 

(2) สื่อปฏิสัมพันธ๑เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ได๎แกํ คอมพิวเตอร๑ 
และวีดีโอเกม รวมทั้งอุปกรณ๑ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หากเปรียบเทียบกับสื่อเกํา 
แม๎วําจะมีการสื่อสารที่ใช๎เทคโนโลยีคล๎ายคลึงกันและอาจถือวําเป็น “ทางเลือกในการใช๎งาน”  
ของการใช๎สื่อบางอยํางข๎อแตกตํางที่สําคัญก็คือ ความสามารถในการโต๎ตอบ ( Interactivity) และ 
“กระบวนการ” ในการใช๎ประโยชน๑ 

(3) สื่อเพ่ือการค๎นหาข๎อมูล (Information Search Media) เป็นประเภทที่มีสื่อหลาย
ชนิด แตํอินเทอร๑เน็ตและเวิลด๑ไวด๑ เว็บเป็นตัวอยํางที่ เดํนที่สุด โดยจัดเป็นเสมือนห๎องสมุด  
และแหลํงข๎อมูลที่ไมํมีข๎อจํากัดในเรื่องของขนาดความเป็นปัจจุบันและการเข๎าถึง  

อยํางไรก็ตาม ความหลากหลายของเนื้อหา และแรงจูงใจในการใช๎ แสดงให๎เห็นถึง
ลักษณะที่เป็นประโยชน๑ ที่นอกเหนือไปจากผลของการพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
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(4) สื่อเพ่ือการมีสํวนรํวม (Collective Participatory Media) สื่อในกลุํมนี้ 
ประกอบด๎วยการใช๎อินเทอร๑เน็ตในการแบํงปัน และแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร ความคิด ประสบการณ๑ 
และสร๎างความสัมพันธ๑ จากการสื่อสารผํานคอมพิวเตอร๑ นอกจากอินเทอร๑เน็ตแล๎วการประชุมผําน
ทางวีดีโอ และโทรศัพท๑ก็เกี่ยวข๎องกับสื่อประเภทนี้ด๎วยเชํนกัน แม๎วําจะเป็นสื่อที่จํากัดในขอบเขตของ
การใช๎เพื่อจุดประสงค๑เรื่องงาน วรวุธ ชินทรเดช (2555) ศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาสถานการณ๑และ
แนวโน๎มด๎านการตลาดสําหรับนักทํองเที่ยวกลุํมดําน้ํา” ผลการศึกษาพบวํา อินเทอร๑เน็ตเป็นชํองทางที่
ถูกใช๎มากที่สุด รองลงมาคือ นิตยสาร โดยการค๎นหาข๎อมูลจากทางอินเทอร๑เน็ต ได๎แกํ การค๎นหา
ข๎อมูลจากเว็บไซต๑โดยตรง และการใช๎ Search Engine ในการค๎นหา โดยข๎อมูลที่นักทํองเที่ยวกลุํม 
ดําน้ําสํวนใหญํ ต๎องการทราบเมื่อหาข๎อมูล เกี่ยวกับการทํองเที่ยวดําน้ํานั้นสามารถแบํงเป็น  
2 ประเภทหลัก คือประเด็นที่เกี่ยวกับการดําน้ําโดยตรง เชํน อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ํา กระแสน้ํา 
แหลํงดําน้ําใหมํ ๆ แหลํงดําน้ําที่มีในประเทศ เป็นต๎น และประเด็นที่เกี่ยวกับการดําน้ําทางอ๎อม เชํน 
สถานการณ๑ทางการเมือง เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ รุจิยา แก๎วไทรเทียน (2548) ศึกษา
เรื่อง “การเปิดรับขําวสารด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม กับความรู๎ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการทํองเที่ยวของสมาชิกในโครงการนักทํองเที่ยวรุํนใหมํใสํใจสิ่งแวดล๎อม” ผลการศึกษา
พบวํานักทํองเที่ยวมีการเปิดรับผํานสื่ออินเทอร๑เน็ต มากที่สุด เนื่องจากอินเทอร๑เน็ตเป็นแหลํงข๎อมูลที่
สามารถเปิดหาข๎อมูลรายละเอียดได๎งําย รวมถึง ติดตํอสอบถามเพ่ิมเติมได๎สะดวกจากแนวคิดทฤษฎี
การเปิดรับขําวสารที่ได๎กลําวมานั้น จะเห็นได๎วํานักดําน้ําแตํละคนจะมีโดยจะขึ้นอยูํกับกระบวนการ
เลือกรับขําวสารหรือเปิดรับขําวสาร นอกจากนี้ การเปิดรับขําวสารของนักดําน้ําจะแตกตํางกันไปตาม 
ประสบการณ๑ ความต๎องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิด ฯลฯ ดังนั้นผู๎ วิจัยจึงนําเอาแนวคิด
ทฤษฎีการเปิดรับขําวสาร มาวิเคราะห๑ถึงแนวทางในการสื่อสารให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมการเปิดรับ
ขําวสารของนักดําน้ําชาวไทย 

จากที่กลําวมาดูเหมือนคํานิยามของ “สื่อใหมํ” ยังมีความหมายลื่นไหลและยังไมํหยุด
นิ่ง ชูวัส ฤกษ๑สิริสุข (2554: 146-147) ตั้งข๎อสังเกตวํา เราอาจหาลักษณะเฉพาะรํวมของสื่อใหมํได๎  
2 ประการคือ  

(1) เป็นสื่อที่ใช๎ชํองทางทางเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเตอร๑เน็ต  
(2) เป็นสื่อที่มีการสื่อสารสองทาง ซึ่งตรงกับ กาญจนา แก๎วเทพ (2556: 18-51) ที่เห็น

วําคุณลักษณะของสื่อใหมํนั้นมีอยูํ 16 ประการ ดังตํอไปนี้ 
2.1 สื่อใหมํเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) 
2.2 สื่อใหมํงํายตํอการเข๎าถึงและการแพรํกระจายสารสนเทศ (Ease of access  
     to and dissemination of information) 
2.3 สื่อใหมํกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ตํอเนื่อง (Continuous learning) 
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2.4 สื่อใหมํมีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอ้ือตํอการบูรณาการ (Alignment  
     and Integration) 
2.5 สื่อใหมํเอ้ือตํอการสร๎างชุมชน (Creation of community) 
2.6 สื่อใหมํมีลักษณะที่งํายตํอการเคลื่อนย๎าย พกพาได๎สะดวก (Portability) 
2.7 สื่อใหมํมีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence)  
2.8 สื่อใหมํมีลักษณะปฏิบัติงานรํวมกันได๎ (Interoperability) 
2.9 สื่อใหมํมีความสามารถท่ีจะประมวลเนื้อหาจากหลายแหลํงมาไว๎รวมกัน  
     (Aggregation of Content) 
2.10 สื่อใหมํเพ่ิมความหลากหลาย เพิ่มทางเลือกและ Longtail 
2.11 การหวนคืนกลับมาประสานกันครั้งใหมํระหวํางผู๎สํงสาร/รับสาร 
2.12 สื่อใหมํมีลักษณะสํงเสริมการรวมกลุํมกันทางสังคมและการรํวมมือกันทาง 
      ไซเบอร๑ (Social collectivity & Cyber-cooperation) 
2.13 การเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ๑ (Remix Culture) 
2.14 การเปลี่ยนจาก “ผลผลิต” (product) มาสูํ “บริการ” (service) 
2.15 สื่อใหมํเป็นสื่อที่อนุญาตให๎ผู๎รับสารเป็นผู๎เปลี่ยนแปลงเนื้อหา (User- 
      based transformation of new media) 
2.16 สื่อใหมํมีคุณลักษณะทั้ง 15 ข๎อ ซึ่งแตกตํางจากสื่อเดิมที่มีเพียงบาง 

คุณลักษณะเทํานั้น 
จะเห็นได๎วําคุณลักษณะตํางๆ ของ “สื่อใหมํ” นั้นยํอมสํงผลตํอการเปิดรับสื่อ การรับรู๎ 

ตลอดจนทัศนคติของผู๎รับสื่อไปจากเดิมอยํางสิ้นเชิง สํงผลให๎การสื่อสาร การประชาสัมพันธ๑ 
การตลาด ฯลฯ เปลี่ยนรูปแบบไปด๎วยเชํนกัน 

งานวิจัยเรื่อง “การดําเนินงานประชาสัมพันธ๑ผํานการสื่อสารเครือขํายสังคมออนไลน๑
ขององค๑กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย” ของ อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2559) ซึ่งผู๎วิจัยคิดวําสามารถนําไปใช๎
กับองค๑กรของรัฐเชํน การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย(ททท.)ได๎ มีบทบาทดังตํอไปนี้ 

(1) การศึกษาสถานการณ๑ภายในประเทศ (ด๎านเศรษฐกิจ สังคม/ การเมือง/วัฒนธรรม/
เทคโนโลยี) การศึกษาสถานการณ๑ในตํางประเทศ (ด๎านเศรษฐกิจ สังคม/การเมือง/วัฒนธรรม/
เทคโนโลยี) 

(2) การศึกษาข๎อมูลในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับองค๑กร การศึกษา การดําเนินธุรกิจ
ของคูํแข็ง เผยแพรํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสินค๎า/บริการขององค๑กร 

(3) การสํงขําวประชาสัมพันธ๑และภาพขําวประชาสัมพันธ๑ให๎สื่อมวลชน การอัปเดต
ข๎อมูล/ขําวสารการประชาสัมพันธ๑องค๑กร การติดตาม/ตรวจสอบประเด็นขําวสารเกี่ยวกับองค๑กร  
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การติดตาม/ตรวจสอบประเด็นขําวสารของผู๎บริหาร การติดตาม/ตรวจสอบประเด็นขําวสารเกี่ยวกับ
สินค๎า/บริการองค๑กร ติดตาม/ตรวจสอบประเด็นขําวสารของคูํแขํง 

(4) การควบคุมการนําเสนอขําวสารขององค๑กรให๎อยูํในทิศทางที่ถูกต๎อง การศึกษา
ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมเป้าหมายขององค๑กร การแลกเปลี่ยน/แบํงปัน/แชร๑ข๎อมูล/ขําวสารแบบเรียลไทม๑
กับกลุํมเป้าหมายขององค๑กร  

(5) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑กับกลุํมเป้าหมายขององค๑กร  
การประชาสัมพันธ๑การตลาดแบบบอกตํอระหวํางกลุํมเป้าหมาย (Viral Marketing PR)  
การใช๎จุดสัมผัสการประชาสัมพันธ๑กับกลุํมเป้าหมาย (เชํน เนื้อหา/เรื่องราวดีๆ/ ความนําสนใจของ
สินค๎า/บริการ) การสร๎างแบรนด๑เพ่ือให๎กลุํมเป้าหมายเกิดความไว๎วางใจ/นําเชื่อถือ 

(6) การสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร/สินค๎า/บริการให๎กลุํมเป้าหมายรับรู๎และเกิดการยอมรับ 
(7) การสร๎างความสัมพันธ๑กับกลุํมเป้าหมายแบบหวังผล และ/หรือไมํหวังผลตอบแทน 

การสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมาย 
(8) การสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมของสาธารณชนทั่วไป ดําเนินการ

เพ่ือป้องกันมิให๎กลุํมเป้าหมายมีความเข๎าใจผิดๆ ตํอองค๑กร การแก๎ไขความเข๎าใจผิดของของ
กลุํมเป้าหมาย (การตอบปัญหา ข๎อสงสัย การอธิบาย การชี้แจง) 

(9) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ๑/การ
ประเมินผล/การตรวจสอบเนื้อหา/ขําวสารที่เผยแพรํผํานสื่อสังคมออนไลน๑/การประเมินประสิทธิผล
การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ในงานประชาสัมพันธ๑องค๑กร/การตรวจสอบการเข๎าชม/การมีสํวนรํวม
กิจกรรมประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อสังคมออนไลน๑ของกลุํมเป้าหมาย (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2560: 81-82) 

จะเห็นวําการดําเนินการสื่อสารผํานสื่อสังคมออนไลน๑ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย(ททท.) โดยเฉพาะโครงการเที่ยวไทยเทํนั้นจะเข๎าขํายการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ในลักษณะข๎อที่ 5 – 
ข๎อที่ 9 นั่นเอง 

สําหรับเฟซบุ๏กแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เป็นบริการที่สําคัญอยํางยิ่งของ 
เฟซบุ๏กในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ขําวสารตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพและใช๎ต๎นทุนน๎อยสะท๎อนให๎
เห็นถึงบทบาทความสําคัญของสื่อใหมํได๎เป็นอยํางดี เฟซบุ๏กแฟนเพจนั้นเป็นบริการจากเฟซบุ๏กเสมือน
เป็นเว็บไซต๑ (website) ของผู๎ใช๎เพียงแตํต๎องใช๎ผํานเฟซบุ๏ก เดวิด เอ จอร๑จ (David A. George, 
2012) เห็นวํา แฟนเพจมีไว๎สําหรับพวกองค๑กรธุรกิจ บุคคลที่มีชื่อเสียง นักการเมือง ฯลฯ  
สําหรับสื่อสาร โฆษณา เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ประชาสัมพันธ๑ โดยที่เขาเห็นตํอไปวํา แฟนเพจนั้นไมํ
เหมือนกับบัญชีผู๎ใช๎เฟซบุ๏กทั่วไป เพราะเฟซบุ๏กแฟนเพจนั้นทุกคนสามารถเห็นและเข๎าถึงได๎ ซึ่งตําง
จากบัญชีผู๎ใช๎เฟซบุ๏กทั่วไปที่มี “โพรไฟล๑” ของตนเอง และถ๎าใครต๎องการติดตํอ สื่อสาร ก็จะต๎องยื่น
คําขออนุญาต “เป็นเพ่ือน” กํอนจึงจะสามารถติดตํอสื่อสารหรือเข๎าถึงได๎ แตํแฟนเพจจะตํางจากที่
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กลําวมาข๎างต๎น เพราะทุกคนสามารถเข๎าถึงและเชื่อมโยงกับแฟนเพจนั้นได๎เลยโดยการกด “ไลค๑” 
เพจ แล๎วเราก็จะกลายมาเป็นแฟนเพจหรือผู๎ติดตามทันที เราก็จะสามารถรับรู๎ขําวสารอันเป็นปัจจุบัน
และสามารถตอบโต๎หรือมีปฏิกิริยาตํอข๎อมูลขําวสารได๎อยํางทันที ลักษณะนี้เองจึงเป็นข๎อได๎เปรียบ
ของแฟนเพจที่สามารถสื่อสารกับผู๎ติดตามได๎อยํางใกล๎ชิดและเป็นกลุํมเป้าหมายของเพจโดยตรง 

 
ในเว็บไซต๑ http://www.mindphp.com ให๎ความเห็นไว๎วํา Facebook Fan Page 

(เฟซบุ๏ก แฟนเพจ) เป็นสํวนหนึ่ งของเฟซบุ๏ก (Facebook) ที่ เ พ่ิมขึ้นมาเ พ่ือให๎ผู๎ ใช๎ เฟซบุ๏ก  
สร๎างเพจในสิ่งที่ชื่นชอบไมํวําจะเป็นแฟนเพจดารา นักร๎อง นักแสดง กีฬา ขําวสาร ถํายรูป สื่อสิ่งพิมพ๑ 
กลุํมที่มีความชื่นชอบเหมือนกัน หรือจะเป็นแฟนเพจประชาสัมพันธ๑สินค๎า แฟนเพจขายสินค๎า  
บริการตํางๆ แฟนเพจที่เปิดขึ้นมาเพ่ือรับจ๎างทํางาน เชํน ขายกระเป๋าแฟชั่น และ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
เพ่ือเป็นชํองทางให๎ผู๎คนที่ใช๎ Facebook (เฟซบุ๏ก) รู๎จักกับกลุํมที่ชอบเหมือนกันหรือเพ่ือขายสินค๎า
นั่นเอง ถือวําเป็นชํองทางการสื่อสารระหวํางแบรนด๑กับลูกค๎าอีกชํองทางหนึ่ง นอกจากนี้ หมวดหมูํ
ของ Facebook Fan Page (เฟซบุ๏กแฟนเพจ)  

สามารถแบํงออกเป็น 6 หมวดหมูํใหญํๆ ด๎วยกัน ดังนี้ 
(1) Local Business or Place of interest เป็นหมวดหมูํที่เกี่ยวกับ ร๎านค๎า ธุรกิจ 

หรือ สถานที่สําคัญๆ  
(2) Company, Organization or Institution เป็นหมวดหมูํที่เกี่ยวกับ บริษัท, องค๑กร 

หรือ สถาบันตํางๆ หรือ SME  
(3) Brand or Product เป็นหมวดหมูํที่เก่ียวกับ แบรนด๑สินค๎า หรือ ชนิดของสินค๎า  
(4) Artist, Band or Public Figure เป็นหมวดหมูํที่เกี่ยวกับ ศิลปิน ดารา วงดนตรี 

และบุคคลสาธารณะ  
(5) Entertainment เป็นหมวดหมูํที่เก่ียวกับ ประเภท ธุรกิจความบันเทิง  
(6) Cause of Topic เป็นหมวดหมูํที่เกี่ยวกับ เรื่องที่นําสนใจ เชํน เหตุการณ๑ใหญํ 

อยําง คนไทยรักชาติ, ตํอต๎านยาเสพติด เป็นต๎น 
 นอกจาก Facebook Fanpage (เฟซบุ๏ก แฟนเพจ) แล๎วก็ยังมีผลิตภัณฑ๑อ่ืนๆ  

จาก Facebook (เฟซบุ๏ก) ที่นําสนใจอีก ได๎แกํ Facebook Messenger (เฟซบุ๏ก เมสเซ็นเจอร๑) 
สนทนาด๎วยข๎อความ เสียง และวีดีโอ เป็นต๎น (mindphp.com, 2561) 
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2.4.1 ลักษณะของกลุ่มผู้ใช้ Facebook 
เว็บไซต๑ Opify.net ได๎เผยแพรํผลการวิจัยเรื่อง “เอ็กซ๑เรย๑พฤติกรรม 9 ประเภทของ

กลุํม ผู๎ใช๎งาน Facebook (Infographic)” (อ๎างถึง อัมพร, 2546) พบวํา พฤติกรรมของกลุํมผู๎ใช๎งานมี
ทั้งหมด 9 กลุํมด๎วยกัน ได๎แกํ 

(1) กลุํมนักสะกดรอย (The Stalker) ผู๎ใช๎งานกลุํมนี้มีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการติดตาม
และ สังเกตความเคลื่อนไหวของเพ่ือนหรือผู๎ใช๎งานคนอ่ืนๆ ซึ่งสํวนใหญํใช๎เวลาเฉลี่ยในการใช๎งาน 
Facebook มากกวําผู๎ใช๎งานทั่วไปถึง 14 เทํา 

(2) กลุํมผู๎สูงอายุ (The Baby Boomer) กลุํมผู๎สูงอายุนับวําเป็นอีกหนึ่งที่เริ่มให๎ความ
สนใจ และหันมาใช๎งาน Facebook เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นกลุํมที่มีอายุเฉลี่ยระหวําง 55-65 ปี
ขึ้นไป ซึ่ง การใช๎งานสํวนใหญํเป็นการติดตํอสื่อสารกับลูกหลาน 

(3) กลุํมผู๎เลํนหน๎าใหมํ (The Newbie) ผู๎ใช๎งานกลุํมนี้สํวนใหญํเป็นกลุํมเด็กวัยรุํนที่เพ่ิง
หัด ใช๎งาน ซึ่งสํวนใหญํนิยมถํายตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment เป็นชีวิตจิตใจ เรียกได๎
วํา กดทุกอยํางที่เห็นเลยก็วําได๎ โดยผลการสํารวจพบวําผู๎เลํนหน๎าใหมํกลุํมนี้มีการกด Like สูงถึง  
5 แสนครั้งภายในระยะเพียงแคํ 2 นาที 

(4) กลุํมที่รักการโพสต๑และแชร๑เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของ
ผู๎ใช๎งานใน กลุํมนี้เป็นกลุํมที่รักและชื่นชอบการเช็คอินเป็นชีวิตจิตใจ ถึงแม๎วําบางครั้งจะอยูํในห๎องน๎ํา
ก็ตามก็ ยังสามารถที่จะเช็คอิน โดยผลการสํารวจพบวําผู๎ใช๎งานประเภทนี้มีจํานวนมากถึง 4.8 ล๎าน
คนเลย ทีเดียว 

(5) กลุํมนักประชาสัมพันธ๑ (The Brand Promoter) ผู๎ใช๎งานกลุํมนี้สํวนใหญํเป็น
พนักงาน ของแบรนด๑หรือบริษัทซึ่งมีหน๎าที่ในการใช๎งาน Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํ
เฉพาะ สินค๎าขององค๑กรเทํานั้น 

(6) กลุํมท่ีกลัวเสียความเป็นสํวนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผู๎ใช๎งานกลุํมนี้ 
คํอนข๎างมีความลึกลับและไมํคํอยมีการเปิดเผยข๎อมูลสํวนตัวสูํสาธารณะมากนัก เพราะกลัววํา อาจจะ
มีกลุํมมิจฉาชีพแอบนําภาพถํายหรือข๎อมูลสํวนตัวไปใช๎โดยไมํได๎รับอนุญาต  โดยสํวนใหญํ  
มักใช๎ชื่อสมมุติในการใช๎งานรวมถึงยังไมํคํอยรับ Add จากคนแปลกหน๎าอีกด๎วย ซึ่งผลการสํารวจ 
พบวําผู๎ใช๎งานที่มีพฤติกรรมลึกลับเหลํานี้มีจํานวนมากถึง 13 ล๎านคน 

(7) กลุํมท่ีชอบโพสและแชร๑เพ่ือสร๎างกระแส (The Curator) ผู๎ใช๎งานกลุํมนี้ชอบโพสรูป 
ภาพหรือวีดีโอไมํวําจะเป็นแมว, สุนัข, เด็กรวมถึงมุขตลกและคําคมที่ได๎รับความนิยมเพ่ือสร๎าง กระแส
และได๎ยอดกด Like โดยการโพสในรูปแบบนี้พบวําเป็นรูปแบบที่คนสํวนใหญํชื่นชอบมากที่สุด 
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(8) กลุํมนักเลํนเกม (The Gamer) กลุํมนี้ดูจากชื่อกลุํมแล๎วก็คํอนข๎างชัดเจนวําสํวน
ใหญํเน๎นการใช๎งานเพื่อการเลํนเกมบน Facebook เทํานั้น ซึ่งบนหน๎าโปรไฟล๑ของผู๎ใช๎งานกลุํมนี้มักมี
เพียง แคํการอัพเดทคะแนนและสถิติในการเลํนเกมตํางๆ 

(9) กลุํมที่มี Facebook ไว๎เฉยๆ (The Non-User) ผู๎ใช๎งานกลุํมนี้เป็นกลุํมที่มีบัญชีแตํ
ไมํเคย ใช๎งานหรือมีสํวนรํวมกับกิจกรรมอะไรเลยและบางสํวนยังใช๎เป็นบัญชีสําหรับสัตว๑เลี้ยงอยําง  
น๎องหมา น๎องแมวอีกด๎วย โดยผู๎ใช๎งานกลุํมนี้คิดเป็นสัดสํวนมากถึง 18% ของจํานวนผู๎ใช๎งาน 
Facebook ทั้งหมด 

ทั้งนี้ พฤติกรรมชาว Facebook ทั้ง 9 ประเภทนี้หากมองผํานๆ แล๎วอาจเป็นเพียงการ
แสดง ให๎เห็นถึงลักษณะของผู๎ใช๎งาน Facebook ที่แตกตํางกันไปเทํานั้น แตํหากพิจารณาดูจะพบวํา 
สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงพฤติกรรมของผู๎ใช๎งาน Facebook ในแตํละกลุํมวํามีกลุํมไหนบ๎างที่มี 
พฤติกรรมในการใช๎งาน เพ่ือเป็นประโยชน๑สําหรับนําไปตํอยอดและปรับใช๎ตํอไป และในงานค๎นคว๎า
อิสระฉบับนี้ผู๎วิจัยได๎เรียกลักษณะผู๎ใช๎เฟซบุ๏กทั้ง 9 กลุํมนี้โดยรวมวําเป็น “ผู๎ติดตาม” (Followers) 
แฟนเพจเฟซบุ๏กนั่นเอง 

จากที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วําในปัจจุบันมีองค๑กร บริษัท กลุํมคน ฯลฯ ที่พยายาม
สื่อสาร ประชาสัมพันธ๑ หรือแม๎กระท่ังทําการค๎าผํานแฟนเพจจํานวนมากมายและเป็นที่นิยมอยํางมาก 
ซึ่งการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ก็จัดอยูํในหมวดหมูํที่ 2 คือเป็นองค๑กร และการทํองเที่ยว
แหํงประเทศก็เล็งเห็นความสําคัญของเฟซบุ๏กแฟนเพจที่เป็นสื่อใหมํซึ่งจะใช๎เป็นการเผยแพรํ 
ประชาสัมพันธ๑ สื่อสารตํางๆ ขององค๑กร เพ่ือให๎เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายให๎ได๎มากท่ีสุด 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สถาพร สิงหะ (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ การใช๎ประโยชน๑ และความ 
พึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวแบบดําน้ําลึกของนักดําน้ําชาวไทย (Media Exposure, Uses 
and Gratifications toward Decision Making on Scuba Diving among Thai Divers)”  
ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยเรื่อง เพศ อายุ ระดับหลักสูตรการเรียนดําน้ําที่สําเร็จ ประสบการณ๑ในการ
ดําน้ําลึก ความถี่ในการเดินทางทํองเที่ยวแบบดําน้ําลึกในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมาแตกตํางกัน มีผลตํอ
การตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวแบบดําน้ําลึกแตกตํางกัน อยํางไรก็ตาม รายได๎ ของนักดําน้ําชาวไทยที่
แตกตํางกันนั้น ไมํมีผลตํอการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวแบบดําน้ําลึก ประการตํอมา นักดําน้ําชาวไทยมี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อในการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวแบบดําน้ําลึก จากสื่ออินเทอร๑เน็ต อยูํในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ได๎แกํ สื่อเฉพาะกิจ รองลงมา ได๎แกํ สื่อบุคคล ในสํวนสื่อมวลชนนั้นผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวํา สื่อมวลชนไมํมีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจเลือกทํองเที่ยวแบบดําน้ําลึก
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ของนักดําน้ําชาวไทย ประการสุดท๎าย นักดําน้ําชาวไทยมีพฤติกรรมการใช๎ประโยชน๑ และความพึง
พอใจจากสื่อมวลชน สื่ออินเทอร๑เน็ต และสื่อบุคคล ในระดับปานกลาง แตํสื่อเฉพาะกิจนักดําน้ําชาว
ไทยมีพฤติกรรมการใช๎ประโยชน๑ และความพึงพอใจ ในระดับสูง 

 วราศรี อัจฉริยะเดชา (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติของกลุํมคนเจ
เนอเรชั่น วาย ที่มีตํอขําวบันเทิงในเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก (Facebook)” ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีชํวงอายุระหวําง 23-29 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สํวนใหญํประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ๎าง มีการเปิดรับขําวบันเทิงในเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก เฉลี่ย  10 ครั้งตํอสัปดาห๑  
โดยสํวนใหญํรับชมน๎อยกวํา 1 ชั่วโมง/ครั้ง ในชํวงเวลา 19.01 – 24.00 น. เหตุผลในการเปิดรับคือ 
เพ่ือความบันเทิงโดยเลือกติดตามประเด็นขําวที่กําลังได๎รับความนิยมในขณะนั้นมากที่สุด  
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีทัศนคติโดยรวมตํอขําวบันเทิงในเว็บไซต๑ เฟซบุ๏กในเชิงบวก และมีความตั้งใจ
ในการติดตามและแนะนําขําวบันเทิงผํานทางเว็บไซต๑เฟซบุ๏กตํอไป สําหรับการทดสอบสมมติฐาน 
พบวํา ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับขําวบันเทิง ไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติที่มีตํอขําวบันเทิง
ผํานทางเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก แตํทัศนคติที่มีตํอขําวบันเทิงในเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก มีความสัมพันธ๑กับแนวโน๎ม
พฤติกรรมในการเปิดรับขําวบันเทิงในเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก 

 วิภาวี จันทร๑แก๎ว (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและ 
การใช๎ประโยชน๑: กรณีศึกษาเฟซบุ๏กแฟนเพจ ดังตฤณแฟนคลับ (Exposure, Attitude and Uses:  
A Case Study of Facebook Page Dungtrin Fan Club)” ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยที่พบมากที่สุดคือ อายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาสูงสุดที่พบมากที่สุด
คือปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเฟซบุ๏กแฟนเพจ
ในลักษณะการเข๎าไปใช๎งานทุกวัน ความถี่ในการเข๎าใช๎งาน 2-5 ครั้งตํอวัน ใช๎งานในชํวงเวลา 18.01-
22.00 มากที่สุด อุปกรณ๑การใช๎งานคือโทรศัพท๑มือถือ สิ่งที่ทําให๎กลุํมตัวอยํางรู๎จักแฟนเพจคือค๎นหา
ด๎วยตนเอง เหตุผลของการเลือกเป็นแฟนเพจคือการติดตามข๎อมูลขําวสาร มีปริมาณการได๎รับข๎อมูล 
2-3 ครั้งตํอวัน และลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ตํอแฟนเพจที่มีสํวนรํวมมากที่สุดคือ กดปุ่มชื่นชอบ
เนื้อหาที่นําเสนอ นอกจากนั้นยังพบวําทัศนคติที่มีตํอแฟนเพจอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีทัศนคติด๎าน
เนื้อหาที่นําเสนอเป็นสิ่งที่มีคุณคําอยูํในระดับมากท่ีสุด และมีการใช๎ประโยชน๑จากแฟนเพจอยูํในระดับ
มาก โดยมีการนําความรู๎และข๎อคิดที่ได๎ไปปรับใช๎ในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูํในระดับมากที่สุด  
อีกทั้งความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติที่มีตํอแฟนเพจและการใช๎ประโยชน๑จากแฟนเพจนั้นยังมี  
ความสอดคล๎องสัมพันธ๑กันอีกด๎วย 

 
 ภาวิณี น๎อยชํางคิด (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับขําวและ 

ความพึงพอใจตํอรูปแบบการนําเสนอขําวผํานเฟซบุ๏กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวํา 
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ผลการวิจัยพบวํา พฤติกรรมการเปิดรับขําวผํานทางเฟซบุ๏กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
จะทําการเปิดรับจากเฟซบุ๏กแฟนเพจของหนังสือพิมพ๑ไทยรัฐมากที่สุด โดยพบเห็นขําวผํานหน๎า Feed 
ที่เ พ่ือนหรือคนรู๎จักได๎การกดไลค๑หรือแสดงความเห็น ประเภทขําวที่เปิดรับได๎แกํขําวสังคม  
โดยพิจารณาความนําสนใจจากหัวข๎อขําวมากที่สุด จะมีการเปิดรับขําวทุกวันในชํวงเวลา 18.00  – 
24.00 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพ่ือติดตามเหตุการณ๑ สํวนพฤติกรรมหลังการเปิดรับขําวจะกดไลค๑อีกทั้ง
ยังพบวํา พฤติกรรมการเปิดรับขําวผํานเฟซบุ๏ก จะมีความสัมพันธ๑กับลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคล ระดับ
ความพึงพอใจตํอการนําเสนอขําวผํานทางเฟซบุ๏ก มีความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  
ทั้งในด๎านคุณภาพของขําวและเทคนิคในการนําเสนอ การเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจตํอรูปแบบการนาเสนอขําว จําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับขําวผํานเฟซบุ๏ก
พบวํา พฤติกรรมการเปิดรับขําวที่แตกตํางกันจะมีความพึงพอใจตํอรูปแบบการนําเสนอขําวแตกตําง
กัน 

 ภานุรุจ ปวิดาภา (2558) ได๎ทําวิจัยเรื่อง “เนื้อหาการโพสต๑ใน Facebook 
Fanpage และพฤติกรรมผู๎บริโภค” โดยมีผลวิจัยพบวํา Facebook Fanpage ของ Burger King 
ได๎รับความนิยมสูงสุดในด๎านอัตราเฉลี่ยของจํานวนการกด Like และอัตราเฉลี่ยของการกด Share 
สํวน The Pizza ได๎รับความนิยมสูงสุดในด๎านอัตราเฉลี่ยของจํานวนความคิดเห็น ในขณะเดียวกัน 
McDonald’s เป็นเพจที่ได๎รับความนิยมต่ําที่สุดในทั้ง 3 ด๎าน หากพิจารณาในด๎านเวลาของการโพสต๑
พบวําชํวงเวลาการโพสต๑ของทั้ง 5 เพจมีลักษณะแตกตํางกัน แตํพบความสัมพันธ๑วํามีแนวโน๎มที่ในวัน
สําคัญที่ Facebook Fanpage จะได๎รับความนิยมสูงกวําวันธรรมดาทั่วไป ในขณะที่เมื่อพิจารณา
ลักษณะของข๎อความที่มีความนิยมสูงสุดและต่ําสุด 20% ของแตํละเพจนั้นสํวนใหญํมากกวํา 85% 
จะเป็นข๎อความสํวนประสมทางการตลาดทั้งสองประเภทแตํข๎อความที่ได๎รับความนิยมมักจะเชิญชวน
ให๎รํวมกิจกรรม ออกโปรโมชั่นในระยะเวลาใกล๎หมดอายุ และบรรยายสรรพคุณสินค๎าสํวนข๎อความที่
ได๎รับความนิยมต่ํานั้นมีแนวโน๎มที่จะเจาะจงพ้ืนที่หรือสาขามากเกินไป หรือเน๎นการสื่อสารที่ขาย
สินค๎าตรงมากเกินไป 

 ปาริชาต ศิริบรรณ (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง “การใช๎ประโยชน๑และความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ Mr. 1081009 Fan Page ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย” โดยมีผลการศึกษาพบวํา 
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 25-34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ห๎างร๎านเอกชน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท ในสํวน
พฤติกรรมการเปิดรับ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความถี่ในการเข๎าใช๎บริการ สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง 
ในชํวงเวลา 18.01 - 22.00 น. และมีระยะเวลาในการเข๎าใช๎บริการแตํละครั้ง 30 – 59 นาที ซึ่งกลุํม
ตัวอยํางมีการเปิดเข๎าใช๎บริการจากที่พัก/หอพัก มากที่สุด และสํวนใหญํใช๎คอมพิวเตอร๑เป็นเครื่องมือ
ในการใช๎บริการ โดยกิจกรรมท่ีทําเป็นประจํามากที่สุดคือ ติดตามขําวสารการทํองเที่ยว สําหรับการใช๎
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ประโยชน๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการใช๎ประโยชน๑จากการใช๎บริการ โดยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการปฏิสัมพันธ๑ทางสังคมและด๎ านความบันเทิง
และความสุข มีการใช๎ประโยชน๑อยูํในระดับมาก สํวนทางด๎านการรับรู๎ การเรียนรู๎และการใช๎ประโยชน๑
ด๎านข๎อมูลขําวสารและด๎านการเสริมย้ําความเชื่อและการตัดสินใจนั้นมีการใช๎ประโยชน๑ระดับกลาง 
สุดท๎ายความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านรูปแบบการนําเสนอ ด๎านข๎อมูลขําวสาร  
มีความพึงพอใจ อยูํในระดับมาก สํวนทางด๎านกิจกรรมปฏิสัมพันธ๑ มีความพึงพอใจอยูํในระดับปาน
กลาง 

 อภิชาติ ติลกสกุลชัย (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต๎องการข๎อมูลของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยผํานสื่อออนไลน๑ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย” ซึ่งมีผลการศึกษาพบวํา 
ข๎อมูลที่นักทํองเที่ยวมีความต๎องการที่จะค๎นหาผํานระบบอินเตอร๑เน็ตหรือสื่อออนไลน๑ 10 อันดับแรก 
ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยว โรงแรมที่พัก เส๎นทางการเดินทางและแผนที่ ร๎ านอาหาร ราคาและรายการ
สํงเสริมการขาย โปรแกรมการทํองเที่ยว รูปภาพของแหลํงทํองเที่ยวและที่พัก กิจกรรมที่ทําได๎  
ชํองทางการติดตํอและการจองที่พักและร๎านอาหาร และ ข๎อคิดเห็นจากผู๎ที่เคยใช๎บริการมากํอน 
นอกจากนี้ยังพบวํา ความต๎องการข๎อมูลทํองเที่ยวในด๎านแหลํงทํองเที่ยว การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว  
วิ่งอํานวยความสะดวกและข๎อเสนอพิเศษ กิจกรรมที่ทําได๎ และบริการที่เกี่ยวข๎องอ่ืนๆ ของแตํละชํวง
อายุนั้นมีลําดับความสําคัญของความต๎องการที่แตกตํางกันไป นอกจากนี้กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญ
กับสื่อ เว็บไซต๑ เฟซบุ๏ก และบล็อก ในระดับมาก และหาจากสื่อเว็บบอร๑ด ยูทูบ ทวิตเตอร๑ และ
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท๑มือถือ อยูํในระดับปานกลาง 

ธัญพร เหลืองสุรงค๑ (2553) สนใจศึกษาค๎นคว๎าเรื่อง “ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการตํอ
ชํองทาง Facebook Fan Page และ Official Website ของตราสินค๎าและบริการ" และพบวํา 
Facebook Fan Page และเว็บไซต๑อยํางเป็นทางการสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู๎บริโภค
ในประเด็นที่แตกตํางกัน โดยที่ Facebook Fan Page สามารถสามารถสร๎างความพึงพอใจด๎านของ
ลูกค๎าสัมพันธ๑ (Customer Service) ด๎านการสร๎างภาพลักษณ๑ (Image Building) และ 
การสร๎างสังคมผู๎ใช๎งาน (Community Building) ได๎ดีกวําเว็บไซต๑อยํางเป็นทางการ ที่ผู๎บริโภคมีความ
พึงพอใจในด๎านเนื้อหาและระบบ (Web & Server) และด๎านความปลอดภัย (Trust & Security) 
มากกวํา 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎นล๎วนมีผลการวิจัยที่ชํวยสนับสนุนสมมติฐานของ
งานวิจัยฉบับนี้ไมํวําจะเป็น ลักษณะประชากร เชํน เพศ อายุ มีผลตํอการตัดสินใจในการเลือกใช๎
บริการจากสื่อออนไลน๑ สํวนในเรื่องของการเปิดรับขําวสาร ผลวิจัยชี้วํา ความถี่ในการเปิดรับสารไมํมี
ความสัมพันธ๑กับทัศนคติที่มีตํอขําวสาร สําหรับประเด็นทัศนคติที่มีตํอขําวสารจากเฟซบุ๏กมี
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ความสัมพันธ๑กับแนวโน๎มพฤติกรรมในการเปิดรับขําวสารในเฟซบุ๏ก นอกจากนี้ประเด็นจากงานวิจัย
ดังกลําวยังแสดงให๎เห็นวําพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารที่แตกตํางกัน จะสํงผลให๎มีความพึงพอใจตํอ
รูปแบบการนําเสนอข๎อมูล ขําวสารที่แตกตํางกัน ซึ่งผลการวิจัยเหลํานี้ล๎วนเป็นแนวทางในการตั้งต๎น
ได๎ดีสําหรับผู๎วิจัยในฐานะท่ีเป็นสมมติฐานที่นําเชื่อถือ แตํไมํได๎หมายความวําผลของการวิจัยของผู๎วิจัย
จะเป็นไปตามนี้เสมอ ซึ่งถ๎าผู๎วิจัยได๎ข๎อค๎นพบที่เป็นไปตามผลวิจัยเหลํานั้นที่อ๎างมาข๎างต๎น ก็จะเป็น
การสนับสนุนสมมติฐานเหลํานี้ให๎หนักแนํนเพ่ิมมากขึ้น แตํหากผลออกมาตรงกันข๎าม ก็จะทําให๎เรา
สามารถตั้งคําถามกับสมมติฐานดังกลําว ตลอดจนวิธีการศึกษา ตัวแปรตํางๆ วํามีข๎อบกพรํองหรือไมํ 
อยํางไร หรือแม๎กระทั่งเป็นการพบสมมติฐานใหมํเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป ก็นับวําเป็น
ประโยชน๑มากพอแล๎วสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ 
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H1 

H2 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

การเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
1. ความถี่ในการเปิดรับ (ครั้ง/สัปดาห๑) 

2. ระดับในการการเปิดรับ 

2.1  ด๎านประเภทเนื้อหา 

2.2  ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ 

ทัศนคติที่มีต่อแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
1. ด๎านรูปแบบและเนื้อหา 

2. ด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูล 

ภาพที่ 2.1 แนวคิดและตัวแปรของการศึกษา 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” 

ผู๎วิจัยได๎ใช๎ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช๎รูปแบบการสํารวจ (Survey 
Research) แบบศึกษาภาพตัดขวาง (Cross-Sectional Study)  ซึ่งเป็นการเก็บข๎อมูล ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยการใช๎แบบสอบถามออนไลน๑ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมข๎อมูล เพ่ือสํงทาง Email ไปยังผู๎ตอบแบบสอบถาม เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาอธิบายถึงผลการ
เปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ ซึ่งผู๎วิจัยได๎ศึกษารายละเอียดตามหัวข๎อดังนี้ 

    
3.1  ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
3.2  วิธีการสุํมตัวอยําง 
3.3  ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 
3.4  เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3.5  การทดสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3.6  การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ ใ ช๎ ในการศึกษา วิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  ผู๎ ติ ดตามแฟนเพจ เที่ ยว ไทย เทํ 
(http://www.facebook .com/Tiewthaitay/) จํานวน 363,614 คน (อ๎างอิงจากวันที่ 2 
พฤษภาคม 2561) ซึ่งมีอายุ 20-50 ปี โดยที่ประชากรจะต๎องเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ อยํางน๎อย 1 
เดือนที่ผํานมา  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎กําหนดกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย เพ่ือสุํมกลุํมตัวอยําง
ที่เป็นผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ จากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(Yamane, 1973) และระดับความคลาดเคลื่อนในการยอมรับไมํเกิน 0.06 ดังสูตรตํอไปนี้ 

 
สูตรการหาตัวอย่าง  

                                              
 

             

        กําหนดให๎         n   =  ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
       N   =  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช๎ในการศึกษา 
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                 e   =  ความคลาดเคลื่อนจากการประเมินคํา (เทํากับ 0.06) 
 

แทนคําตามสูตร  ได๎ผลดังนี้ 
 

  
       

                
 

     

    =   277.78 

จากผลการคํานวณ จะได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง (n) = 278 คน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จะ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางจํานวน 300 คน 

 

3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 

ผู๎วิจัยใช๎การเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
และใช๎วิธีการสุํมเลือกกลุํมแบบการเลือกตัวอยํางโดยวิธีการชักชวนตํอๆ (Snowball Sampling) การ
เลือกกลุํมตัวอยํางในลักษณะแบบตํอเนื่อง โดยตัวอยํางแรกจะเป็นผู๎ให๎คําแนะนําหรือสํงแบบสอบถาม
ออนไลน๑ให๎กลุํมตัวอยํางไปเรื่อยๆ อยํางสุํม โดยกระจายไปตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ จนกระท่ังได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางตามท่ีผู๎วิจัยกําหนดไว๎ 
 

3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 
ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้จําแนกตามสมมติฐานของการวิจัย 2 ข๎อ ดังตํอไปนี้ 
สมมติฐานการวิจัยที่  1   ผู๎ติดตามที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันมีการเปิดรับ

แฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 
ตัวแปรอิสระ  คือ ผู๎ติดตามทางประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได๎ 
ตัวแปรตาม   คือ การเปิดรับแฟนเพจ 
สมมติฐานการวิจัยที่  2  การเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ

เที่ยวไทยเท ํ
ตัวแปรอิสระ  คือ การเปิดรับแฟนเพจ 
ตัวแปรตาม   คือ ทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ  
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู๎วิจัย

ได๎สร๎างจากการศึกษา ค๎นคว๎าเอกสาร หนังสือ ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งแบบสอบถามที่ใช๎ใน
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎ถูกสร๎างเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) แบบมี
ตัวเลือกคําตอบ (Choice Question) คําถามแบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating scale) และเป็น
แบบให๎เลือกตอบจากรายการที่กําหนดให๎ (Check list question) โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 3  
สํวนดังนี้ 

ส่วนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปด๎านลักษณะประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

ส่วนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ได๎แกํ ความถี่ในการเข๎าใช๎
งานแฟนเพจ ,ประเภทเนื้อหา,ลักษณะการปฏิสัมพันธ๑ และเหตุผลที่ติดตามแฟนเพจ 

ส่วนที่ 3  คําถามเก่ียวกับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ได๎แกํ ด๎านรูปแบบ
และเนื้อหา และด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูล 

 

3.4 การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 
 

ส่วนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปด๎านลักษณะประชากร 
  การวัดตัวแปรด๎านข๎อมูลทั่วไปในด๎านลักษณะประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีเกณฑ๑การให๎คะแนนโดยการแบํงกลุํม ซึ่งผู๎วิจัยได๎กําหนด
แบบแผนลักษณะตัวแปรทางด๎านลักษณะประชากรดังนี้ 

1.1  เพศ แบํงออกเป็น  2  กลุํม  ได๎แกํ 
 -  ชาย 
 -  หญิง 

1.2  อายุ  แบํงออกเป็น 3 กลุํม  ได๎แกํ 
 -  20-27 ปี 
 -  28-35 ปี 
 -  36-43 ปี 
 -  44-50 ปี 

1.3  ระดับการศึกษา แบํงออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ 
 -  ต่ํากวําปริญญาตรี 

 -  ปริญญาตรี 
 -  ปริญญาโท 
 -  สูงกวําปริญญาโท 

1.4  อาชีพ แบํงออกเป็น 6 กลุํม ได๎แกํ 
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 -  นักเรียน / นักศึกษา 
 -  ค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว 
 -  ลูกจ๎างเอกชน / พนักงานบริษัท 
 -  ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 -  ไมํได๎ประกอบอาชีพ / วํางงาน 
 -  อ่ืนๆ........................................(โปรดระบุ) 

1.5  รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
 -  ไมํเกิน  15,000 บาท 

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

ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
2.1 ความถี่เฉลี่ยในการเปิดรับแฟนเพจ จํานวน...............................(ครั้ง/สัปดาห๑) 
2.2 การวัดตัวแปรเกี่ยวกับความถ่ีของประเภทเนื้อหาที่เปิดรับ โดยแบบสอบถามนี้เป็น

แบบปลายปิด ผู๎วิจัยรวบรวมเพ่ือให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามซึ่งใช๎เกณฑ๑การให๎คะแนนเป็นมา
ตราสํวนประเมินคํา จะใช๎ตารางแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ไลเคิร๑ต (Likert Typed Scale) 
ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคําแสดงระดับคะแนนได๎แบํงเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
มากที่สุด  ให๎คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให๎คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง  ให๎คะแนน 3 คะแนน 
น๎อย  ให๎คะแนน 2 คะแนน 
น๎อยที่สุด ให๎คะแนน 1 คะแนน 
 

หลังจากให๎คะแนนทั้งหมดแล๎วจึงนํามาสรุปรวมผลคะแนนและนํามาคํานวณเป็น
คําเฉลี่ยเพ่ือใช๎ในการแปลความหมาย โดยแบํงคําเฉลี่ยออกมาเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น๎อย น๎อยที่สุด โดยที่แตํละระดับ มีการคํานวณขอบเขตของคําเฉลี่ยในแตํละระดับตามสูตร 
ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =   5 – 1   =   0.80 
  จํานวนระดับ     5  
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ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ตั้งเกณฑ๑การแปลความหมายของคําเฉลี่ยที่มีเกณฑ๑การให๎คะแนนเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

คําเฉลี่ยตั้งแตํ   4.21-5.00    หมายถึง    การเปิดรับมากท่ีสุด 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   3.41-4.20    หมายถึง    การเปิดรับมาก 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   2.61-3.40    หมายถึง    การเปิดรับปานกลาง 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   1.81-2.60    หมายถึง    การเปิดรับน๎อย 

 คําเฉลี่ยตั้งแตํ   1.00-1.80    หมายถึง    การเปิดรับน๎อยที่สุด 
2.3 การวัดคําตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑กับแฟนเพจ โดยแบบสอบถามนี้

เป็นแบบปลายปิด ผู๎วิจัยรวบรวมเพ่ือให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช๎เกณฑ๑การให๎คะแนน
เป็นมาตราสํวนประเมินคํา จะใช๎ตารางแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ไลเคิร๑ต (Likert Typed 
Scale) ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคําแสดงระดับคะแนนได๎แบํงเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด  ให๎คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให๎คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง  ให๎คะแนน 3 คะแนน 
น๎อย  ให๎คะแนน 2 คะแนน 
น๎อยที่สุด ให๎คะแนน 1 คะแนน 

หลังจากให๎คะแนนทั้งหมดแล๎วจึงนํามาสรุปรวมผลคะแนนและนํามาคํานวณเป็คําเฉลี่ย
เพ่ือใช๎ในการแปลความหมายโดยแบํงคําเฉลี่ยออกมาเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย 
น๎อยที่สุด โดยที่แตํละระดับ มีการคํานวณขอบเขตของคําเฉลี่ยในแตํละระดับตามสูตร ดังนี้ 

 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =   5 – 1   =   0.80 

  จํานวนระดับ     5  
 

ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ตั้งเกณฑ๑การแปลความหมายของคําเฉลี่ยที่มีเกณฑ๑การให๎คะแนนเป็น  
5 ระดับ ดังนี้ 
 

คําเฉลี่ยตั้งแตํ   4.21-5.00    หมายถึง    มีการเปิดรับมากที่สุด 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   3.41-4.20    หมายถึง    มีการเปิดรับมาก 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   2.61-3.40    หมายถึง    มีการเปิดรับปานกลาง 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   1.81-2.60    หมายถึง    มีการเปิดรับน๎อย 
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 คําเฉลี่ยตั้งแตํ   1.00-1.80    หมายถึง    มีการเปิดรับน๎อยที่สุด 
 

2.4 การวัดคําตัวแปรด๎านการเปิดรับของแฟนเพจ ได๎แกํ เหตุผลของการติดตามแฟน
เพจ เหตุผลของการติดตามแฟนเพจ แบํงออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ 

- เป็นแฟนคลับ เทํ setter เชํน นาย ณภัทร เสียงสมบูรณ๑, กรรณ สวัสดิวัตน๑ ณ  
อยุธยา เป็นต๎น 

- ทําให๎ทํานได๎รับข๎อมูลที่นําสนใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในประเทศ 
- ทางเพจมีกลวิธีการนําเสนอข๎อมูลที่นําสนใจและแปลกใหมํชวนติดตาม  
- ตามเทรนด๑/ตามกระแส 

 
ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ติดตามที่มีต่อแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
การวัดตัวแปรด๎านทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจที่มีตํอแฟนเพจ โดยแบบสอบถามนี้

เป็นแบบปลายปิด ผู๎วิจัยรวบรวมเพ่ือให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช๎เกณฑ๑การให๎คะแนน
เป็นมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) โดยผู๎วิจัยกําหนดหลักเกณฑ๑การให๎คะแนนการวัดตัวแปร
ดังนี้  

3.1  ด๎านรูปแบบและเนื้อหา 
3.2  ด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูล 
 
จะใช๎ตารางแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ไลเคิร๑ต (Likert Typed Scale) ซึ่งเป็น

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคําแสดงระดับคะแนนได๎แบํงเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

มากที่สุด  ให๎คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให๎คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง  ให๎คะแนน 3 คะแนน 
น๎อย  ให๎คะแนน 2 คะแนน 
น๎อยที่สุด ให๎คะแนน 1 คะแนน 
 

หลังจากให๎คะแนนทั้งหมดแล๎วจึงนํามาสรุปรวมผลคะแนนและนํามาคํานวณเป็น
คําเฉลี่ยเพ่ือใช๎ในการแปลความหมาย โดยแบํงคําเฉลี่ยออกมาเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง เห็น
ด๎วยมาก เห็นด๎วยปานกลาง เห็นด๎วยน๎อย เห็นด๎วยน๎อยที่สุด โดยที่แตํละระดับ มีการคํานวณขอบเขต
ของคําเฉลี่ยในแตํละระดับตามสูตร ดังนี้ 
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =   5 – 1   =   0.80 
  จํานวนระดับ     5  

 
ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ตั้งเกณฑ๑การแปลความหมายของคําเฉลี่ยที่มีเกณฑ๑การให๎คะแนนเป็น 5 

ระดับ ดังนี้ 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   4.21-5.00    หมายถึง    มีทัศนคติดีมาก 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   3.41-4.20    หมายถึง    มีทัศนคติดี 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   2.61-3.40    หมายถึง    มีทัศนคติปานกลาง 
คําเฉลี่ยตั้งแตํ   1.81-2.60    หมายถึง    มีทัศนคติไมํดี 

 คําเฉลี่ยตั้งแตํ   1.00-1.80    หมายถึง    มีทัศนคติไมํดีมาก 
เนื่องจากในการวิจัยทัศนคติของผู๎ติดตามที่มีตํอแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ แบํงออกเป็น

ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ และทัศนคตินิ่งเฉย  ผู๎วิจัยจึงได๎แบํงเกณฑ๑การแปลความหมายของ
คําเฉลี่ยออกเป็น 3 ระดับ โดยแตํละระดับจะอิงจากคําเฉลี่ยเบื้องต๎น ดังนี้ 

 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่    ระดับความสัมพันธ์ 
 3.41 – 5.00  หมายถึง  ทัศนคติเชิงบวก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  ทัศนคติเป็นกลาง 
 1.00 – 2.60  หมายถึง  ทัศนคติเชิงลบ   
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3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เพ่ือให๎เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความเที่ยงตรงและมีความนําเชื่อถือ ผู๎วิจัย
ได๎ทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความนําเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามกํอน
นําแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลจริง ดังนี้ 

3.5.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) กํอนนําแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลจริง 
ผู๎วิจัยใช๎วิธีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องเพ่ือนํามาจัดทําแบบสอบถาม แล๎วนําแบบสอบถาม
ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ได๎แกํ อาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ และ ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
เป็นผู๎พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงด๎านเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ เพ่ือเลือกเอาเฉพาะ
ข๎อคําถามที่มีความเที่ยงตรงแล๎ว ไปทดสอบเก็บข๎อมูลจริงเพ่ือหาความนําเชื่อถือของแบบสอบถาม
ตํอไป 

3.5.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู๎วิจัยนํารํางแบบสอบถามที่ได๎ผําน
การแก๎ไขแล๎วไปทําการทดสอบเบื้องต๎น (Pre-test) กับกลุํมตัวอยํางจํานวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบวํา
คําถามในแตํละข๎อสามารถสื่อความหมายได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ของผู๎วิจัยหรือไมํ ด๎วยการหาคํา
สัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการทดสอบหาความ
นําเชื่อถือได๎ หากมีคําตั้งแตํ 0.70 ขึ้นไป กลําวได๎วําเชื่อถือได๎คํอนข๎างสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ๑, 
2550, น.284) ซึ่งผลการทดสอบความนําเชื่อถือได๎ของแบบสอบถามที่นํามาใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีคํา Cronbach’s Alpha ดังนี้  

- คําสัมประสิทธิ์อัลฟา  ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามในประเด็นทัศนคติของผู๎ติดตามที่มีตํอแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ได๎แกํ ด๎านรูปแบบและ
เนื้อหา มีคําเทํากับ .741 และด๎านคุณภาพของการนําเสนอข๎อมูล มีคําเทํากับ .865 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
หลังจากที่ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลแล๎วเสร็จผู๎วิจัยจะทําการตรวจสอบความ

สมบูรณ๑และความถูกต๎องของแบบสอบถาม ด๎วยวิธีการ ลงรหัส (coding) ให๎ได๎ข๎อมูลในรูปแบบของ
ตัวเลข และนําข๎อมูลรหัสที่ได๎มาประมวลผลผํานโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพ่ือนําผลลัพธ๑มา
วิเคราะห๑แปลความหมายและจัดทําตารางแสดงผล อันนําไปสูํการรายงานอธิบายผลการวิจัยตํอไป 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช๎ในการอธิบายลักษณะของ
ข๎อมูลพื้นฐาน โดยระบุข๎อมูลเป็นร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย ข๎อมูลทั่วไปด๎านลักษณะประชากร  
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3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช๎ในการทดสอบความสัมพันธ๑
ระหวํางตัวแปรในสมมติฐานตํางๆ โดย ทดสอบความแตกตํางของประชากร และการวิเคราะห๑ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ใช๎ทดสอบความแตกตํางของ
ประชากร 2 กลุํม โดยใช๎ T-Test และการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวําง 2 ตัวแปร ใช๎สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน (Pearson’s Correlation Product Moment Co-efficient) 

 
สําหรับการวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑ระหวําง 2 ตัวแปร (r) กําหนดระดับความสัมพันธ๑

ได๎ ดังนี้  
ระดับ 0.70 ขึ้นไป  หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ๑กันสูงมาก 
ระดับ 0.50-0.69    หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ๑กันสูง 
ระดับ 0.30-0.49   หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ๑กันปานกลาง 
ระดับ 0.10-0.29   หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ๑กันต่ํา 
ระดับ 0.01-0.09   หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ๑กันต่ํามาก 
 

หมายเหตุ: ถ๎าหากคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) มีคําเป็นบวก แสดงวําทั้ง 2ตัวแปรมีคํา
ความสัมพันธ๑เป็นไปได๎ในทิศทางเดียวกัน ถ๎าหากคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) มีคําเป็นลบ แสดงวํา
ทั้ง 2 ตัวแปรมีคําความสัมพันธ๑เป็นไปในทิศทางตรงข๎ามกัน 
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ตารางที่ 3.1  
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ติดตามที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน
มีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

 
 
 

Independent 
Samples 

t-test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

 
 
 

(One-way ANOVA) 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ผู้ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความถี่  (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : ผู้ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

 
 
 

(One-way ANOVA) 
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ตารางที่ 3.1  
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ (ต่อ) 

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

 
(One-way 
ANOVA) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ผู้ติดตามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่
แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 
 

(One-way 
ANOVA) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 
 

Independent 
Samples 

t-test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน  

(One-way 
ANOVA) 
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ตารางที่ 3.1  
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ (ต่อ) 

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ผู้ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 

(One-way 
ANOVA) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 

(One-way 
ANOVA) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.10 ผู้ติดตามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่าง
กัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามท่ีมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 

(One-way 
ANOVA) 
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ตารางที่ 3.1  

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ (ต่อ) 
สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.11 ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 

Independent 
Samples 

t-test 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.12 ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 
 

(One-way 
ANOVA) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.13 ผู้ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจ
เที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจ
เที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 
 

(One-way 
ANOVA) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.14 ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 

(One-way 
ANOVA) 

 
 
  

Ref. code: 25605907011026UQD



50 

ตารางที่ 3.1  
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ (ต่อ) 

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.15 ผู้ติดตามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์
แตกต่างกัน 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ผู้ติดตามท่ีมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 
     H1 : ผู้ติดตามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 
 

(One-way 
ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ติดตาม
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
สมมติฐานการวิจัยที่  2.1  ความถี่  (ครั้ ง/สัปดาห์ ) ในการเปิดรับมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

Pearson’s 
correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ผู้ติดตามที่มีความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับ
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจ
เที่ยวไทยเท ่

Pearson’s 
correlation 
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ตารางที่ 3.1  

สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ (ต่อ) 
สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 

     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ผู้ติดตามที่มีความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับ
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟน
เพจเที่ยวไทยเท ่
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

Pearson’s 
correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ผู้ติดตามที่มีการเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหามี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : การเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหาไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : การเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหามีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

Pearson’s 
correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ผู้ติดตามที่มีการเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหามี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยว
ไทยเท ่

Pearson’s 
correlation 
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ตารางที่ 3.1  
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ (ต่อ) 

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : การเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหาไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่  
     H1 : การเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหามีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 ผู้ติดตามที่มีการเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหามี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟน
เพจเที่ยวไทยเท ่
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : การเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหาไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : การเปิดรับด้านรูปแบบและเนื้อหามีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้าน
คุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

Pearson’s 
correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.7 ผู้ติดตามที่มีการเปิดรับด้านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยว
ไทยเท ่
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

Pearson’s 
correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.8 การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยว
ไทยเท ่
 

Pearson’s 
correlation 
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ตารางที่ 3.1  
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ (ต่อ) 

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.9 ผู้ติดตามที่มีการเปิดรับด้านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของ
ผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     สมมติฐานทางสถิติ 
     H0 : การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
     H1 : การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

Pearson’s 
correlation 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” 

โดยผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง จํานวน 300 คน ผู๎วิจัยได๎แบํงผลการวิเคราะห๑
ข๎อมูลตามลําดับตํอไปนี้  

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพ่ือความสะดวกในการนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล และเพ่ือสื่อความหมายเข๎าใจ

ตรงกัน ผู๎วิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ๑และความหมายไว๎ดังตํอไป  
 

 ̅  แทน  คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง  
S.D.  แทน  คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน  คําสถิติท่ีใช๎พิจารณาใน t-distribution 
F แทน  คําสถิติท่ีใช๎พิจารณาใน F-distribution 
r  แทน  คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (Pearson  

 Production Moment Correlation  
 Coefficient) 

Sig.   แทน  ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  
สํวนที่ 2 การเปิดรับแฟนเพจ  
สํวนที่ 3 ทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ  
สํวนที่ 4 ข๎อเสนอแนะจากกลุํมตัวอยําง  
สํวนที่ 5 การทดสอบสมติฐาน 
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4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
 
ตารางที่ 4.1  

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร๎อยละ 
ชาย 
หญิง 

109 
191 

36.3 
63.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 พบวํา กลุํมตัวอยํางเป็นเพศชาย จํานวน 109 คน คิดเป็นร๎อยละ 
36.3 และเป็นเพศหญิง จํานวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.7 
 
ตารางที่ 4.2  

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) ร๎อยละ 

20-27 ปี 
28-35 ปี 
36-43 ปี 
44-50 ปี 

155 
73 
59 
13 

51.7 
24.3 
19.7 
4.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีอายุ 20-27 ปี มากที่สุด จํานวน 155 คน คิด
เป็นร๎อยละ 51.7 รองลงมา คือ อายุ 28-35 ปี จํานวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.3 อายุ 36-43 ปี 
จํานวน 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.7 และอายุ 44-50 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3  

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร๎อยละ 
ต่ํากวําปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

สูงกวําปริญญาโท 

46 
160 
87 
7 

15.3 
53.3 
29.0 
2.4 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 

160 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.3 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 87 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 29.0 ระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี จํานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.3 และระดับการศึกษา
สูงกวําปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.4 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4  

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) ร๎อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 
ลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท 

ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ไมํได๎ประกอบอาชีพ/วํางงาน 

70 
54 
121 
43 
12 

23.3 
18.0 
40.3 
14.4 
4.0 

รวม 300 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีอาชีพลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท มากที่สุด 
จํานวน 121 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.3 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 70 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 23.3 อาชีพค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว จํานวน 54 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.0 อาชีพข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.4 และไมํได๎ประกอบอาชีพ/วํางงาน จํานวน 12 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 4.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5  
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 

รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน จํานวน (คน) ร๎อยละ 

ไมํเกิน 15,000 บาท 
15,001-25,000 บาท 
25,001-35,000 บาท 
35,001-45,000 บาท 
45,000 บาทขึ้นไป 

75 
106 
62 
34 
23 

25.0 
35.3 
20.7 
11.3 
7.7 

รวม 300 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 15,001 -25,000 
บาท มากที่สุด จํานวน 106 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.3 รองลงมา คือ รายได๎ไมํเกิน 15,000 บาท 
จํานวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.0 รายได๎ 25,001-35,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 
20.7 รายได๎ 35,001-45,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.3 และรายได๎ 45 ,000 บาทขึ้น
ไป จํานวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.7 ตามลําดับ 
 
4.2 การเปิดรับของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 
ตารางที่ 4.6  
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ เที่ยวไทยเท่ 

ความถี่การเปิดรับ (ครั้ง/สัปดาห๑) จํานวน (คน) ร๎อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

75 
85 
60 
32 
38 
7 
3 

25.0 
28.3 
20.0 
10.7 
12.7 
2.3 
1.0 

รวม 300 100.0 
คําเฉลี่ย เทํากับ 2.69 หรือ 3 (ครั้ง/สัปดาห๑) 

จากตารางที่ 4.6 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการเปิดรับเฟซบุ๏กแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ โดย
เฉลี่ย 2.69 หรือ 3 ครั้ง/สัปดาห๑ คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.475 ครั้ง/สัปดาห๑ โดยมีการเปิดรับเฟซบุ๏ก
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แฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห๑ มากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.3 
รองลงมา คือ ความถ่ี 1ครั้ง/สัปดาห๑ จํานวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.0 และความถี่ 7 ครั้ง/สัปดาห๑ 
น๎อยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.7  
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปิดรับของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

การเปิดรับ 

ระดับการเปิดรับ 

รวม 

คําเฉลี่ย 
(ระดับ
การ

เปิดรับ) 

คํา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย 
น๎อย
ที่สุด 

ประเภทเนื้อหา 
3.95 
(มาก) 

0.670 

ภาพยนตร๑สั้น คือ ทริ
ปล๎างใจ1 , ทริปล๎างใจ2 

93 
(31.0) 

118 
(39.3) 

58 
(19.3) 

29 
(9.7) 

2 
(0.7) 

300 
(100.0) 

3.90 
(มาก) 

0.971 

คลิปวิดีโอแนะนํา
สถานที่ทํองเที่ยว 

103 
(34.3) 

151 
(50.3) 

41 
(13.7) 

5 
(1.7) 

- 
300 

(100.0) 
4.17 
(มาก) 

0.720 

ภาพถํายแนะนําสถานที่
ทํองเที่ยว 

124 
(41.3) 

126 
(42.0) 

46 
(15.4) 

4 
(1.3) 

- 
300 

(100.0) 

4.23 
(มาก
ที่สุด) 

0.753 

เกมส๑ / กิจกรรมพิเศษ 
เชํน Meet & Greet กับ
นาย ณภัทร, บอกตํอ
เรื่องราวการเดินทาง
ทํองเที่ยวลุ๎นรับทุน
ทํองเที่ยว เป็นต๎น 

59 
(19.7) 

91 
(30.3) 

97 
(32.3) 

47 
(5.7) 

6 
(2.0) 

300 
(100.0) 

3.50 
(มาก) 

1.039 
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ตารางที่ 4.7 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปิดรับของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
(ต่อ) 

การเปิดรับ 

ระดับการเปิดรับ 

รวม 

คําเฉลี่ย 
(ระดับ
การ

เปิดรับ) 

คํา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย 
น๎อย
ที่สุด 

ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ 
3.52 
(มาก) 

0.908 

Like / Comment / 
Share โพสต๑ 

78 
(26.0) 

128 
(42.7) 

66 
(22.0) 

18 
(6.0) 

10 
(3.3) 

300 
(100.0) 

3.82 
(มาก) 

0.995 

รํวมเลํนเกมส๑ / กิจกรรม
พิเศษ เชํน Meet & 
Greet กับนาย ณภัทร, 
บอกตํอเรื่องราวการ
เดินทางทํองเที่ยวลุ๎นรับ
ทุนทํองเที่ยวเป็นต๎น 

43 
(14.3) 

81 
(27.0) 

101 
(33.7) 

49 
(16.3) 

26 
(8.7) 

300 
(100.0) 

3.22 
(ปาน
กลาง) 

1.144 

แลกเปลี่ยนทัศนะและ
ข๎อมูลขําวสารกับสมาชิก
คนอ่ืนๆ เชํน แลกเปลี่ยน
ข๎อมูลหรืองบประมาณ

ในการทํองเที่ยว เป็นต๎น 

37 
(12.3) 

95 
(31.7) 

96 
(32.0) 

46 
(15.3) 

26 
(8.7) 

300 
(100.0) 

3.24 
(ปาน
กลาง) 

1.122 

ไปเที่ยวตามที่ทางเพจ
แนะนํา 

80 
(26.7) 

118 
(39.3) 

70 
(23.3) 

24 
(8.0) 

8 
(2.7) 

300 
(100.0) 

3.79 
(มาก) 

1.010 

คําเฉลี่ยโดยรวม 
3.74 
(มาก) 

0.694 

  
จากตารางที่ 4.7 พบวํา ภาพรวมกลุํมตัวอยํางเปิดรับของผู๎ติดตามแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ 

มีคําเฉลี่ย 3.74 ถือวํา มีการเปิดรับมาก โดยเปิดรับประเภทเนื้อหามากที่สุด มีคําเฉลี่ย 3.95 ถือวํา  
มีการเปิดรับมาก รองลงมา คือ เปิดรับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ มีคําเฉลี่ย 3.52 ถือวํา มีการเปิดรับ
มาก รายละเอียดดังนี้ 
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เปิดรับประเภทเนื้อหา พบวํา กลุํมตัวอยํางเปิดรับภาพถํายแนะนําสถานที่ทํองเที่ยว 
มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.23 ถือวํา มีการเปิดรับมากที่สุด รองลงมาคือ คลิปวิดีโอแนะนําสถานที่
ทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 4.17 ถือวํามีการเปิดรับมาก  ภาพยนตร๑สั้น คือ ทริปล๎างใจ1 , ทริปล๎างใจ 2 มี
คําเฉลี่ย 3.90 ถือวํามีการเปิดรับมาก และเกมส๑/กิจกรรมพิเศษ เชํน Meet&Greetกับนายณภัทร,
บอกตํอเรื่องราวการเดินทางทํองเที่ยวลุ๎นรับทุนทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 3.50 ถือวํามีการเปิดรับมาก 
ตามลําดับ 

เปิดรับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางเปิดรับ Like / Comment / 
Share โพสต๑ มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 3.82 ถือวํา มีการเปิดรับมาก รองลงมา คือ ไปเที่ยวตามที่ทางเพจ
แนะนํา มีคําเฉลี่ย 3.79 ถือวํามีการเปิดรับมาก แลกเปลี่ยนทัศนะและข๎อมูลขําวสารกับสมาชิกคน
อ่ืนๆ เชํน แลกเปลี่ยนข๎อมูลหรืองประมาณในการทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 3.24 ถือวํามีการเปิดรับปาน
กลาง และ รํวมเลํนเกมส๑/กิจกรรมพิเศษ เชํน Meet & Greet กับนายณภัทร,บอกตํอเรื่องราวการ
เดินทางทํองเที่ยวลุ๎นรับทุนทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 2.22 ถือวํามีการเปิดรับปานกลาง ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.8  
แสดงจ านวนและร้อยละของเหตุผลที่ติดตามแฟนเพจ เที่ยวไทยเท่ 

เหตุผล 
จํานวน 

(คําตอบ)* 
ร๎อยละ 

เป็นแฟนคลับ เทํ setter เชํน นาย ณภัทร เสียงสมบูรณ๑ , กรรณ สวัสดิ
วัตน๑ ณ อยุธยา เป็นต๎น 
ทําให๎ทํานได๎รับข๎อมูลที่นําสนใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในประเทศ 
ทางเพจมีกลวิธีการนําเสนอข๎อมูลที่นําสนใจและแปลกใหมํชวนติดตาม 
ตามเทรนด๑/ตามกระแส 

93 
 

241 
136 
72 

17.1 
 

44.5 
25.1 
13.3 

รวม 542 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได๎มากกวํา 1 คําตอบ 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีเหตุผลที่ติดตามแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ เพ่ือทําให๎
ทํานได๎รับข๎อมูลที่นําสนใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในประเทศ มากที่สุด จํานวน 241 คําตอบ คิดเป็น
ร๎อยละ 44.5 รองลงมา คือ ทางเพจมีกลวิธีการนําเสนอข๎อมูลที่นําสนใจและแปลกใหมํชวนติดตาม 
จํานวน 136 คําตอบ คิดเป็นร๎อยละ 25.1 เป็นแฟนคลับ เทํ setter เชํน นาย ณภัทร เสียงสมบูรณ๑ , 
กรรณ สวัสดิวัตน๑ ณ อยุธยา เป็นต๎น จํานวน 93 คําตอบ คิดเป็นร๎อยละ 17.1 และตามเทรนด๑/ตาม
กระแส จํานวน 72 คําตอบ คิดเป็นร๎อยละ 13.3 ตามลําดับ 
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4.3 ทัศนคติของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 
ตารางที่ 4.9  
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

ทัศนคต ิ

ระดับทัศนคต ิ

รวม 
คําเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

คํา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด๎วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด๎วย
มาก 

เห็นด๎วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด๎วย
น๎อย 

เห็น
ด๎วย
น๎อย
ที่สุด 

รูปแบบและเนื้อหา 
4.08 

(เชิงบวก) 
0.579 

ภาพยนตร๑สั้นมรีูปแบบการ
นําเสนอเนื้อเรื่อง และลําดับ
เหตุการณ๑ได๎นําสนใจและ

ชวนติดตาม 

102 
(34.0) 

132 
(44.0) 

66 
(22.0) 

- - 
300 

(100.0) 
4.12 

(เชิงบวก) 
0.740 

คลิปวิดีโอสถานท่ีทํองเที่ยวมี
รูปแบบที่สวยงาม ทําให๎ทําน
สนใจอยากทํองเที่ยวตามที่

เพจแนะนํา 

119 
(39.7) 

145 
(48.3) 

35 
(11.7) 

1 
(0.3) 

- 
300 

(100.0) 
4.27 

(เชิงบวก) 
0.673 

ภาพถํายแนะนําสถานท่ี
ทํองเที่ยวมีความโดดเดํน

สวยงาม ดึงดดูความสนใจให๎
อยากอํานเนื้อหาของโพสต๑

ตํอไป 

121 
(40.) 

142 
(47.3) 

37 
(12.3) 

- - 
300 

(100.0) 
4.28 

(เชิงบวก) 
0.671 
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ตารางที่ 4.9 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่  
(ต่อ) 

ทัศนคต ิ

ระดับทัศนคต ิ

รวม 
คําเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

คํา 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็น
ด๎วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด๎วย
มาก 

เห็น
ด๎วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด๎วย
น๎อย 

เห็น
ด๎วย
น๎อย
ที่สุด 

เกมส๑/กิจกรรมพิเศษ มีความ
หลากหลาย และนําสนใจ ทําให๎
ทํานอยากเข๎ารํวมสนุกเพ่ือชิง
รางวัลกับทางเพจ 

53 
(17.7) 

118 
(39.3) 

102 
(34.0) 

22 
(7.3) 

5 
(1.7) 

300 
(100.0) 

3.64 
(เชิงบวก) 

0.913 

คุณภาพการนําเสนอข๎อมูล 
4.29 

(เชิงบวก) 
0.561 

โครงการ “เที่ยวไทยเทํ” ทําให๎
ทํานรู๎สึกวําการทํองเที่ยวใน
ประเทศเป็นท่ียอมรับมากขึ้น 

128 
(42.6) 

140 
(46.7) 

32 
(10.7) 

- - 
300 

(100.0) 
4.32 

(เชิงบวก) 
0.658 

โครงการ “เที่ยวไทยเทํ” 
สามารถสรา๎งแรงกระตุ๎นให๎ทําน
ออกไปทํองเที่ยวในประเทศได ๎

122 
(40.7) 

144 
(48.0) 

34 
(11.3) 

- - 
300 

(100.0) 
4.29 

(เชิงบวก) 
0.660 

โครงการ “เที่ยวไทยเทํ” ทําให๎
ทํานรับรู๎ข๎อมลูขําวสารเกี่ยวกับ
แหลํงทํองเที่ยวภายในประเทศ
ที่ทํานไมํเคยทราบมากํอน 

127 
(42.3) 

133 
(44.3) 

38 
(12.7) 

2 
(0.7) 

- 
300 

(100.0) 
4.28 

(เชิงบวก) 
0.706 

โครงการ “เที่ยวไทยเทํ” ทําให๎
ทํานรู๎สึกวําการทํองเที่ยวใน
เมืองไทยไมํแพ๎การทํองเที่ยว
ตําง ประเทศ 

112 
(37.3) 

156 
(52.0) 

31 
(10.2) 

1 
(0.3) 

- 
300 

(100.0) 
4.26 

(เชิงบวก) 
0.650 

คําเฉลี่ยโดยรวม 
4.18 

(เชิงบวก) 
0.524 

 
จากตารางที่ 4.9 พบวํา ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทย

เทํ มีคําเฉลี่ย 4.18 ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก โดยมีทัศนคติตํอคุณภาพการนําเสนอข๎อมูล มากที่สุด มี
คําเฉลี่ย 4.29 ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ทัศนคติตํอรูปแบบและเนื้อหาของเพจ มี
คําเฉลี่ย 4.08 ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังนี้ 
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รูปแบบและเนื้อหาของเพจ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอภาพถํายแนะนําสถานที่
ทํองเที่ยวมีความโดดเดํนสวยงาม ดึงดูดความสนใจให๎อยากอํานเนื้อหาของโพสต๑ตํอไป มากที่สุด มี
คําเฉลี่ย 4.28 ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ทัศนติตํอคลิปวิดีโอสถานที่ทํองเที่ยวมีรูปแบบที่
สวยงาม ทําให๎ทํานสนใจอยากทํองเที่ยวตามที่เพจแนะนํา มีคําเฉลี่ย 4.27 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก  
ทัศนคติตํอภาพยนตร๑สั้นมีรูปแบบการนําเสนอเนื้อเรื่อง และลําดับเหตุการณ๑ได๎นําสนใจและชวน
ติดตาม มีคําเฉลี่ย 4.12 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก และทัศนคติที่มีตํอเกมส๑/กิจกรรมพิเศษ มีความ
หลากหลาย และนําสนใจทําให๎ทํานอยากเข๎ารํวมสนุกเพ่ือชิงรางวัลกับทางเพจ มีคําเฉลี่ย 3.64 ถือวํา
มีทัศนคติเชิงบวก ตามลําดับ 

คุณภาพการนําเสนอข๎อมูล พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอโครงการ “เที่ยวไทยเทํ” 
ทําให๎ทํานรู๎สึกวําการทํองเที่ยวในประเทศเป็นที่ยอมรับมากขึ้น มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.32 ถือวํา มี
ทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ทัศนติตํอโครงการ “เที่ยวไทยเทํ” สามารถสร๎างแรงกระตุ๎นให๎ทําน
ออกไปทํองเที่ยวในประเทศได๎ มีคําเฉลี่ย 4.29 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติตํอโครงการ “เที่ยว
ไทยเท”ํ ทําให๎ให๎ทํานรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวภายในประเทศที่ทํานไมํเคยทราบมา
กํอน มีคําเฉลี่ย 4.28 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก และ ทัศนคติตํอโครงการ “เที่ยวไทยเทํ”ทําให๎ทํานรู๎สึก
วําการทํองเที่ยวในเมืองไทยไมํแพ๎การทํองเที่ยวตํางประเทศ กํอน มีคําเฉลี่ย 4.26 ถือวํามีทัศนคติเชิง
บวก ตามลําดับ 
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4.4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู๎ติดตามท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันมีการเปิดรับ

แฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ผู๎ติดตามท่ีมีเพศที่แตกตํางกันมีความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ

เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 
สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีเพศท่ีแตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว

ไทยเทํไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีเพศท่ีแตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว

ไทยเทํแตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.10  
แสดงการเปรียบเทียบความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig. 

ชาย 109 2.95 1.462 2.391 0.017* 
หญิง 191 2.53 1.465 

รวม 300  

*Sig.<0.05 
 

จากตารางที่ 4.10 พบวํา คํา t เทํากับ 2.391 และคํา Sig. เทํากับ 0.017 น๎อยกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.1 สรุปได๎วํา เพศที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตําง
กัน โดยเพศชายมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํมากกวําเพศหญิง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว

ไทยเทํไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว

ไทยเทํแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.11  
แสดงการเปรียบเทียบความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

20-27 ปี 155 2.70 1.522 3.045 0.029* 

28-35 ปี 73 2.55 1.395 

36-43 ปี 59 3.03 1.450 
44-50 ปี 13 1.77 1.013 

รวม 300  

* Sig.<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบวํา คํา F เทํากับ 3.045 และคํา Sig. เทํากับ 0.029 น๎อยกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.2 สรุปได๎วํา อายุที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตําง
กัน 

 สําหรับการทดสอบเพ่ือให๎ทราบความแตกตํางความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเทํ จําแนกตามอายุ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การทดสอบผลตํางนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบ
พหุคูณ (Multiple Comparison) ได๎ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.12 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนก
ตามอายุ 
 

อายุ คําเฉลี่ย 
20-27 ปี 28-35 ปี 36-43 ปี 44-50 ปี 

2.70 2.55 3.03 1.77 

20-27 ปี 2.70 - 0.15 -0.33 
0.93 

(0.029)* 

28-35 ปี 2.55 - - -0.48 0.78 

36-43 ปี 3.03 - - - 
1.26 

(0.005)* 

44-50 ปี 1.77 - - - - 

*Sig.<0.05 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบวํา การเปรียบเทียบความแตกตํางความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ จําแนกตามอายุ สรุปได๎วํา ผู๎ที่มีอายุ 20 -27 ปี และอายุ 36-43 ปี มี
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มากกวําผู๎ที่มีอายุ 44-50 ปี 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ผู๎ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ

แฟนเพจเที่ยวไทยเทํไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ

แฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.13  
 
แสดงการเปรียบเทียบความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ต่ํากวําปริญญาตรี 46 3.37 1.511 5.166 0.002* 

ปริญญาตรี 160 2.69 1.510 

ปริญญาโท 87 2.37 1.313 
สูงกวําปริญญาโท 7 2.14 0.900 

รวม 300  
* Sig.<0.05 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบวํา คํา F เทํากับ 5.166 และคํา Sig. เทํากับ 0.022 น๎อยกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.3 สรุปได๎วํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทย
เทํแตกตํางกัน 

 สําหรับการทดสอบเพ่ือให๎ทราบความแตกตํางความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเทํ จําแนกตามระดับการศึกษา ผู๎วิจัยได๎ใช๎การทดสอบผลตํางนัยสําคัญ (LSD) ในการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได๎ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.14  
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คําเฉลี่ย 

ต่ํากวําปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวํา
ปริญญาโท 

3.37 2.69 2.37 2.14 

ต่ํากวําปริญญาตรี 3.37 - 0.68 
(0.005)* 

1.00 
(0.000)* 

1.23 
(0.037)* 

ปริญญาตรี 2.69 - - 0.32 0.54 

ปริญญาโท 2.37 - - - 0.23 

สูงกวําปริญญาโท 2.14 - - - - 

*Sig.<0.05 
  
 จากตารางที่ 4.14 พบวํา การเปรียบเทียบความแตกตํางความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ จําแนกตามระดับการศึกษา สรุปได๎วํา ผู๎ที่มีระดับการศึกษาต่ํากวํา
ปริญญาตรี มีความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มากกวําผู๎ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวําปริญญาโท 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑)  
ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจ

เที่ยวไทยเทํไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจ

เที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.15  
 
แสดงการเปรียบเทียบความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 70 2.73 1.569 1.279 0.278 

ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 54 2.83 1.437 

ลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท 121 2.77 1.383 
ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 43 2.23 1.525 

ไมํได๎ประกอบอาชีพ/วํางงาน 12 2.58 1.730 
รวม 300  

 
 จากตารางที่ 4.15 พบวํา คํา F เทํากับ 1.279 และคํา Sig. เทํากับ 0.278 มากกวํา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.4 สรุปได๎วํา อาชีพที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํไมํ
แตกตํางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ผู๎ติดตามท่ีมีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมี
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ใน

การเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํไมํแตกตํางกัน 
H1 ผู๎ติดตามที่มีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ

เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.16  
 
แสดงการเปรียบเทียบความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนกตามรายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมํเกิน 15,000 บาท 75 2.73 1.408 2.433 0.048* 

15,001-25,000 บาท 106 2.54 1.569 

25,001-35,000 บาท 62 3.05 1.604 
35,001-45,000 บาท 34 2.82 1.086 

45,001 บาทข้ึนไป 23 2.04 1.147 
รวม 300  

* Sig.<0.05 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบวํา คํา F เทํากับ 2.433 และคํา Sig. เทํากับ 0.048 น๎อยกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.5 สรุปได๎วํา รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือให๎ทราบความแตกตํางความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเทํ จําแนกตามรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน ผู๎วิจัยได๎ใช๎การทดสอบผลตํางนัยสําคัญ 
(LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได๎ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.17 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ จ าแนก
ตามรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 

รายได๎สํวนตัวเฉลีย่ตํอเดือน คําความแตกตํางของคําเฉลี่ย Sig. 

ไมํเกิน 15,000 บาท 

15,001-25,000 บาท 0.196 0.376 

25,001-35,000 บาท -0.315 0.210 

35,001-45,000 บาท -0.090 0.765 

45,001 บาทขึ้นไป .690* 0.049 

15,001-25,000 บาท 

ไมํเกิน 15,000 บาท -0.196 0.376 

25,001-35,000 บาท -.511* 0.030 

35,001-45,000 บาท -0.286 0.322 

45,001 บาทขึ้นไป 0.494 0.142 

25,001-35,000 บาท 

ไมํเกิน 15,000 บาท 0.315 0.210 

15,001-25,000 บาท .511* 0.030 

35,001-45,000 บาท 0.225 0.471 

45,001 บาทขึ้นไป 1.005* 0.005 

35,001-45,000 บาท 

ไมํเกิน 15,000 บาท 0.090 0.765 

15,001-25,000 บาท 0.286 0.322 

25,001-35,000 บาท -0.225 0.471 

45,001 บาทขึ้นไป .780* 0.049 

45,001 บาทขึ้นไป 

ไมํเกิน 15,000 บาท -.690* 0.049 

15,001-25,000 บาท -0.494 0.142 

25,001-35,000 บาท -1.005* 0.005 

35,001-45,000 บาท -.780* 0.049 

*Sig.<0.05 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบวํา การเปรียบเทียบความแตกตํางความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ จําแนกตามรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน สรุปได๎วํา ผู๎ที่มีรายได๎สํวนตัว
เฉลี่ยตํอเดือน 25,001-35,000 บาท มีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
มากกวําผู๎ที่มีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 15,001-25,000 บาท 

 ผู๎ที่มีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน ไมํเกิน 15,000 บาท 25,001 -35,000 บาท และ
35,001-45,000 บาท มีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มากกวําผู๎ที่มี
รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 45,001 บาทข้ึนไป 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ผู๎ติดตามท่ีมีเพศที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทย
เทํ ด๎านประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีเพศท่ีแตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภท

เนื้อหาไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีเพศท่ีแตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภท

เนื้อหาแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.18  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig. 
ชาย 109 3.88 0.766 -1.318 0.189 

หญิง 191 3.99 0.607 

รวม 300  
 

จากตารางที่ 4.18 พบวํา คํา t เทํากับ -1.318 และคํา Sig. เทํากับ 0.189 มากกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.6 สรุปได๎วํา เพศท่ีแตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาไมํแตกตํางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทย
เทํ ด๎านประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภท

เนื้อหาไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภท

เนื้อหาแตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.19  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

20-27 ปี 155 3.96 0.734 3.218 0.023* 

28-35 ปี 73 3.78 0.537 

36-43 ปี 59 4.14 0.628 
44-50 ปี 13 3.98 0.535 

รวม 300  
* Sig.<0.05 
  

จากตารางที่ 4.19 พบวํา คํา F เทํากับ 3.218 และคํา Sig. เทํากับ 0.023 น๎อยกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.7 สรุปได๎วํา อายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 

สําหรับการทดสอบเพ่ือให๎ทราบความแตกตํางการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ  
ด๎านประเภทเนื้อหา จําแนกตามอายุ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การทดสอบผลตํางนัยสําคัญ ( LSD) ในการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได๎ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.20  
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาจ าแนกตาม
อายุ 
 

อายุ คําเฉลี่ย 
20-27 ปี 28-35 ปี 36-43 ปี 44-50 ปี 

3.96 3.78 4.14 3.98 

20-27 ปี 3.96 - 0.18 -0.18 -0.02 

28-35 ปี 3.78 - - -0.36 
(0.002)* 

-0.20 

36-43 ปี 4.14 - - - 0.16 

44-50 ปี 3.98 - - - - 

*Sig.<0.05 
 

จากตารางที่ 4.20 พบวํา การเปรียบเทียบความแตกตํางการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทย
เทํ ด๎านประเภทเนื้อหา จําแนกตามอายุ สรุปได๎วํา ผู๎ที่มีอายุ 36-43 ปี มีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทย
เทํ ด๎านประเภทเนื้อหา มากกวําผู๎ที่มีอายุ 28-35 ปี 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ผู๎ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎าน

ประเภทเนื้อหาไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎าน

ประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.21  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ต่ํากวําปริญญาตรี 46 4.07 0.551 

1.942 0.123 
ปริญญาตรี 160 3.99 0.624 

ปริญญาโท 87 3.84 0.798 

สูงกวําปริญญาโท 7 3.64 0.453 

รวม 300  

* Sig.<0.05 
 

จากตารางที่ 4.21 พบวํา คํา F เทํากับ 1.942 และคํา Sig. เทํากับ 0.123 มากกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.8 สรุปได๎วํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาไมํ
แตกตํางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว
ไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภท

เนื้อหาไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภท

เนื้อหาแตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.22  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหา จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 70 3.98 0.834 

2.351 0.054 

ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 54 4.01 0.567 

ลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท 121 4.01 0.585 

ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 43 3.78 0.611 

ไมํได๎ประกอบอาชีพ/วํางงาน 12 3.52 0.869 

รวม 300  

 
จากตารางที่ 4.22 พบวํา คํา F เทํากับ 2.351 และคํา Sig. เทํากับ 0.054 มากกวํา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.9 สรุปได๎วํา อาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาไมํแตกตําง
กัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.10 ผู๎ติดตามท่ีมีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว

ไทยเทํ ด๎านประเภทเนื้อหาไมํแตกตํางกัน 
H1 ผู๎ติดตามที่มีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทย

เทํ ด๎านประเภทเนื้อหาแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.23  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหา จ าแนกตามรายได้ส่วนตัว
เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมํเกิน 15,000 บาท 75 3.91 0.813 0.481 0.750 

15,001-25,000 บาท 106 3.93 0.619 

25,001-35,000 บาท 62 3.98 0.619 
35,001-45,000 บาท 34 3.96 0.576 

45,001 บาทข้ึนไป 23 4.12 0.669 
รวม 300  

 
จากตารางที่ 4.23 พบวํา คํา F เทํากับ 0.481 และคํา Sig. เทํากับ 0.750 มากกวํา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.10 สรุปได๎วํา รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎าน
ประเภทเนื้อหาไมํแตกตํางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.11 ผู๎ติดตามที่มีเพศที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว
ไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีเพศท่ีแตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมี

ปฏิสัมพันธ๑ไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีเพศท่ีแตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมี

ปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.24  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig. 

ชาย 109 3.52 0.906 
0.045 0.964 

หญิง 191 3.52 0.911 

รวม 300  

 
จากตารางที่ 4.24 พบวํา คํา t เทํากับ 0.045 และคํา Sig. เทํากับ 0.964 น๎อยกวํา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.6 สรุปได๎วํา เพศที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํ
แตกตํางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.12 ผู๎ติดตามที่มีอายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว
ไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมี

ปฏิสัมพันธ๑ไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีอายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมี

ปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.25  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คํา

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

20-27 ปี 155 3.46 1.002 

0.576 0.631 
28-35 ปี 73 3.56 0.802 

36-43 ปี 59 3.63 0.779 

44-50 ปี 13 3.42 0.862 

รวม 300  

  
จากตารางที่ 4.25 พบวํา คํา F เทํากับ 0.576 และคํา Sig. เทํากับ 0.631 มากกวํา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.12 สรุปได๎วํา อายุที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํ
แตกตํางกัน 

 
  
  

Ref. code: 25605907011026UQD



80 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.13 ผู๎ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟน
เพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎าน

ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎าน

ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 
 

ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
ตารางที่ 4.26  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ต่ํากวําปริญญาตรี 46 3.68 0.774 1.070 0.362 

ปริญญาตรี 160 3.54 0.883 
ปริญญาโท 87 3.41 1.021 

สูงกวําปริญญาโท 7 3.29 0.728 

รวม 300  
 

จากตารางที่ 4.26 พบวํา คํา F เทํากับ 1.070 และคํา Sig. เทํากับ 0.362 มากกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.13 สรุปได๎วํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ๑ไมํแตกตํางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.14 ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว
ไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการ

มีปฏิสัมพันธ๑ไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการ

มีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.27  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ จ าแนกตาม
อาชีพ 
 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 70 3.35 1.184 

1.854 0.119 

ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 54 3.52 0.886 

ลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท 121 3.61 0.819 

ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 43 3.66 0.620 

ไมํได๎ประกอบอาชีพ/วํางงาน 12 3.08 0.694 

รวม 300  

 
 จากตารางที่ 4.27 พบวํา คํา F เทํากับ 1.854 และคํา Sig. เทํากับ 0.119 มากกวํา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานวําง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.14 สรุปได๎วํา อาชีพที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํ
แตกตํางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.15 ผู๎ติดตามท่ีมีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการ
เปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ผู๎ติดตามท่ีมีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว

ไทยเทํ ดา๎นลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํแตกตํางกัน 
H1 : ผู๎ติดตามที่มีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว

ไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 4.28  
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ จ าแนกตาม
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 
จํานวน 
(คน) 

คําเฉลี่ย 
คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ไมํเกิน 15,000 บาท 75 3.51 1.066 2.877 0.023* 
15,001-25,000 บาท 106 3.31 0.927 

25,001-35,000 บาท 62 3.72 0.652 

35,001-45,000 บาท 34 3.77 0.649   
45,000 บาทข้ึนไป 23 3.57 1.020 

รวม 300  

* Sig.<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.28 พบวํา คํา F เทํากับ 2.877 และคํา Sig. เทํากับ 0.023 น๎อยกวํา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.15 สรุปได๎วํา รายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎าน
ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑แตกตํางกัน 

 สําหรับการทดสอบเพ่ือให๎ทราบความแตกตํางการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ด๎าน
ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ จําแนกตามรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน ผู๎วิจั ยได๎ใช๎การทดสอบผลตําง
นัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได๎ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.29  
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ 
จ าแนกตามรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได๎สํวนตัวเฉลีย่ตํอเดือน คําความแตกตํางของคําเฉลี่ย Sig. 

ไมํเกิน 15,000 บาท 

15,001-25,000 บาท 0.20201 0.136 

25,001-35,000 บาท -0.20441 0.185 

35,001-45,000 บาท -0.25873 0.164 

45,001 บาทขึ้นไป -0.05188 0.808 

15,001-25,000 บาท 

ไมํเกิน 15,000 บาท -0.20201 0.136 

25,001-35,000 บาท -.40642* 0.005 

35,001-45,000 บาท -.46074* 0.010 

45,001 บาทขึ้นไป -0.25390 0.219 

25,001-35,000 บาท 

ไมํเกิน 15,000 บาท 0.20441 0.185 

15,001-25,000 บาท .40642* 0.005 

35,001-45,000 บาท -0.05432 0.777 

45,001 บาทขึ้นไป 0.15252 0.486 

35,001-45,000 บาท 

ไมํเกิน 15,000 บาท 0.25873 0.164 

15,001-25,000 บาท .46074* 0.010 

25,001-35,000 บาท 0.05432 0.777 

45,001 บาทขึ้นไป 0.20684 0.393 

45,001 บาทขึ้นไป 

ไมํเกิน 15,000 บาท 0.05188 0.808 

15,001-25,000 บาท 0.25390 0.219 

25,001-35,000 บาท -0.15252 0.486 

35,001-45,000 บาท -0.20684 0.393 

*Sig.<0.05 
จากตารางที่ 4.29 พบวํา การเปรียบเทียบความแตกตํางการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทย

เทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ จําแนกตามรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน สรุปได๎วํา ผู๎ที่มีรายได๎
สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 25,001-35,000 บาท และ 35,001-45,000 บาท มีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยว
ไทยเทํ ด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ มากกวําผู๎ที่มีรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน 15,001-25,000 บาท 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ
เที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของ

ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของ

ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.30  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับกับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตาม
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ 

ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทย
เท ํ

r = 0.295 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
 

 จากตาราง 4.30 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ 
กับทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.295 และคํา Sig. เทํากับ 0.000 
น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ 2.1 สรุปได๎วํา ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของ
ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

 เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ
เปิดรับเพ่ิมขึ้น จะทําให๎ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นไปในเชิงบวก และตัว
แปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบและ

เนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบและ

เนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.31  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับ กับทัศนคติด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ 

ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตาม
แฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

r = 0.321 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
 

จากตาราง 4.31 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ 
กับทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.321 และคํา Sig. 
เทํากับ 0.000 น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 สรุปได๎วํา ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ
เปิดรับเพิ่มขึ้น จะทําให๎ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นไปในเชิง
บวก และตัวแปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันปานกลาง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพการ

นําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพการ

นําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 

ตารางที่ 4.32  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับ กับทัศนคติด้านคุณภาพการ
น าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ 

ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของ
ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

r = 0.220 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
 

จากตาราง 4.32 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับ 
กับทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.220 และ
คํา Sig. เทํากับ 0.000 น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 สรุปได๎วํา ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับมีความสัมพันธ๑
กับทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการ
เปิดรับเพ่ิมขึ้น จะทําให๎ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ
เป็นไปในเชิงบวก และตัวแปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติ
โดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหาไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตาม

แฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตาม

แฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.33  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การเปิดรับด้านประเภทเนื้อหากับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟน
เพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหา 

ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทย
เท ํ

r = 0.696 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
 
จากตาราง 4.33 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหากับ

ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.696 และคํา Sig. เทํากับ 0.000 
น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ 2.4 สรุปได๎วํา การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของ
ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับด๎านประเภท
เนื้อหาเพ่ิมขึ้น จะทําให๎ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นไปในเชิงบวก และตัว
แปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันสูง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติ
ด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหาไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบและ

เนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหา

ของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.34  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การเปิดรับด้านประเภทเนื้อหากับทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของ
ผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหา 

ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตาม
แฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

r = 0.676 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
  

จากตาราง 4.34 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหากับ
ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.676 และคํา Sig. 
เทํากับ 0.000 น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 สรุปได๎วํา การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติ
ด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับด๎านประเภท
เนื้อหาเพ่ิมข้ึน จะทําให๎ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นไปในเชิง
บวก และตัวแปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันสูง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติ
ด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหาไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพการ

นําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอ

ข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.35  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การเปิดรับด้านประเภทเนื้อหากับทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอ
ข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหา 

ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของ
ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

r = 0.602 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
 

จากตาราง 4.35 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑การเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหากับ
ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.602 และ 
คํา Sig. เทํากับ 0.000 น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 สรุปได๎วํา การเปิดรับด๎านรูปแบบและเนื้อหามีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับด๎านประเภท
เนื้อหาเพ่ิมขึ้น จะทําให๎ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ
เป็นไปในเชิงบวก และตัวแปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันสูง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.7 การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของ

ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของ

ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.36  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของ
ผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ 

ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทย
เท ํ

r = 0.474 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
จากตาราง 4.36 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑การเปิดรับด๎านลักษณะการมี

ปฏิสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.474 และคํา Sig. 
เทํากับ 0.000 น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.7 สรุปได๎วํา การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑
กับทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับด๎านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ๑เพ่ิมขึ้น จะทําให๎ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นไปในเชิงบวก และ
ตัวแปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันปานกลาง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.8 การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบ

และเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบ

และเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.37  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับทัศนคติด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ 

ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตาม
แฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

r = 0.494 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
 
จากตาราง 4.37 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑การเปิดรับด๎านลักษณะการมี

ปฏิสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 0.494 
และคํา Sig. เทํากับ 0.000 น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานวําง 
(H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2 .8 สรุปได๎วํา การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มี
ความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับด๎านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ๑เพ่ิมขึ้น จะทําให๎ทัศนคติด๎านรูปแบบและเนื้อหาของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํเป็นไป
ในเชิงบวก และตัวแปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันปานกลาง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.9 การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพ

การนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
H1 : การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพ

การนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 
 
ตารางที่ 4.38  
 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับทัศนคติด้านคุณภาพการ
น าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
 

ตัวแปร การเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ 

ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของ
ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 

r = 0.377 
Sig. = 0.000* 
(n = 300 คน) 

*Sig.<0.05 
 
 จากตาราง 4.38 พบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑การเปิดรับด๎านลักษณะการมี

ปฏิสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเทํากับ 
0.377 และคํา Sig. เทํากับ 0.000 น๎อยกวําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานวําง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2.9 สรุปได๎วํา การเปิดรับด๎านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจ 
เที่ยวไทยเท ํ
 เนื่องจากความสัมพันธ๑ดังกลําวมีคําเป็นบวก นั่นคือ เมื่อมีการเปิดรับด๎านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ๑เพิ่มข้ึน จะทําให๎ทัศนคติด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ
เป็นไปในเชิงบวก และตัวแปรดังกลําวมีความสัมพันธ๑กันปานกลาง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ”  

มีวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
3. เพ่ือศึกษาผลของความแตกตํางด๎านลักษณะประชากรที่มีตํอการเปิดรับแฟนเพจ

เทีย่วไทยเท ํ
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการเปิดรับกับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยว

ไทยเท ํ
 
ทั้งนี้ได๎มีการตั้งสมมติฐาน  ดังตํอไปนี้ 
1. ผู๎ติดตามที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ

แตกตํางกัน 
2. การเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
 โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ด๎วยวิธีการวิจัย (Survey Research) โดยการใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข๎อมูล และให๎กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ตอบแบบสอบถามออนไลน๑ ในเฟซบุ๏กแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ โดย
ผู๎วิจัยได๎เลือกกระจายไปตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ โดยมีการดําเนินการสุํม
ตัวอยําง จํานวน 300 ตัวอยําง 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ข๎อมูลทั่วไปทางลักษณะประชากรของกลุํมตัวอยํางที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือผู๎ติดตาม

แฟนเพจเที่ยวไทยเทํ (http://www.facebook .com/Tiewthaitay/)  จํานวน 363,614 คน (อ๎างอิง
จากวันที่ 2 พฤษภาคม 2561) ซึ่งมีอายุ 20-50 ปี โดยที่ประชากรจะต๎องเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
อยํางน๎อย 1 เดือน เป็นจํานวน 300 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เพศ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย คือ เพศหญิงจํานวน 
191 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.7 และเพศชาย 109 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.3 ตามลําดับ 

Ref. code: 25605907011026UQD



94 

อายุ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีชํวงอายุระหวําง 20-27 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือ 
155 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.7 รองลงมาคือ ชํวงอายุระหวําง 28-35 ปี จํานวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 
24.3 อันดับตํอมาคือ ชํวงอายุระหวําง 36-43 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.7 สํวนอันดับ
สุดท๎ายคือ ชํวงอายุ 44-50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 4.3 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด
จํานวน 160 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.3 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 
29.0อันดับตํอมาคือ ต่ํากวําปริญญาตรี จํานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.3 อันดับสุดท๎ายคือ สูงกวํา
ปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.4 ตามลําดับ  

อาชีพ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํประกอบอาชีพ ลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท มาก
ที่สุด จํานวน 121 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.3 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 70 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 23.3 อันดับตํอมาคือ ค๎าขาย/ ธุรกิจสํวนตัว จํานวน 54 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.0 ข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.4 อันดับสุดท๎ายคือ ไมํได๎ประกอบอาชีพ/วํางงาน 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และ อ่ืนๆ จํานวน 0 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.0 ตามลําดับ  

รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีรายได๎อยูํในชํวง 15,001-
25,000 บาทตํอเดือน จํานวน 106 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.3  รองลงมาคือ ไมํเกิน 15,000 บาทตํอ
เดือน จํานวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.0 อันดับตํอมา 25,001-35,000 บาทตํอเดือน จํานวน 62 
คน คิดเป็นร๎อยละ 20.7 อันดับตํอมา 35,001-45,000 บาทตํอเดือน จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 
11.3 อันดับสุดท๎ายคือ 45,001 บาทตํอเดือนขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.7 ตามลําดับ 
 

ส่วนที่ 2 การเปิดรับของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความถี่ในการเปิดรับเฟซบุ๏กแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ 

โดยเฉลี่ย 2.69 หรือ 3 ครั้ง/สัปดาห๑ คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.475 ครั้ง/สัปดาห๑ โดยมีการเปิดรับ 
เฟซบุ๏กแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห๑ มากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.3 
รองลงมา คือ ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห๑ จํานวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.0 และความถี่ 7 ครั้ง/
สัปดาห๑ น๎อยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.3 

ภาพรวมกลุํมตัวอยํางเปิดรับเฟซบุ๏กแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ มีคําเฉลี่ย 3.74 ถือวํา มีการ
เปิดรับมาก โดยเปิดรับรูปแบบและเนื้อหา มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 3.95 ถือวํา มีการเปิดรับมากรองลงมา 
คือ เปิดรับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ มีคําเฉลี่ย 3.52 ถือวํา มีการเปิดรับมาก รายละเอียดดังนี้ 

เปิดรับประเภทเนื้อหา พบวํา กลุํมตัวอยํางเปิดรับภาพถํายแนะนําสถานที่ทํองเที่ยว 
มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.23 ถือวํา มีการเปิดรับมากที่สุด รองลงมาคือ คลิปวิดีโอแนะนําสถานที่
ทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 4.17 ถือวํามีการเปิดรับมาก  ภาพยนตร๑สั้น คือ ทริปล๎างใจ1 , ทริปล๎างใจ2  
มีคําเฉลี่ย 3.90 ถือวํามีการเปิดรับมาก และเกมส๑/กิจกรรมพิเศษ เชํน Meet & Greet กับนายณภัทร,
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บอกตํอเรื่องราวการเดินทางทํองเที่ยวลุ๎นรับทุนทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 3.50 ถือวํามีการเปิดรับมาก 
ตามลําดับ 

เปิดรับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ พบวํา กลุํมตัวอยํางเปิดรับ Like / Comment / 
Share โพสต๑ มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 3.82 ถือวํา มีการเปิดรับมาก รองลงมา คือ ไปเที่ยวตามที่ทางเพจ
แนะนํา มีคําเฉลี่ย 3.79 ถือวํามีการเปิดรับมาก แลกเปลี่ยนทัศนะและข๎อมูลขําวสารกับสมาชิกคน
อ่ืนๆ เชํน แลกเปลี่ยนข๎อมูลหรืองประมาณในการทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 3.24 ถือวํามีการเปิดรับปาน
กลาง และ รํวมเลํนเกมส๑/กิจกรรมพิเศษ เชํน Meet & Greet กับนายณภัทร,บอกตํอเรื่องราวการ
เดินทางทํองเที่ยวลุ๎นรับทุนทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ย 2.22 ถือวํามีการเปิดรับปานกลาง ตามลําดับ 

เหตุผลในการติดตามแฟนเพจ  พบวํา กลุํมตัวอยํางมี เหตุผลที่ติดตามแฟนเพจ 
เที่ยวไทยเทํ เพ่ือทําให๎ทํานได๎รับข๎อมูลที่นําสนใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในประเทศ มากที่สุด จํานวน 
241 คําตอบ คิดเป็นร๎อยละ 44.5 รองลงมา คือ ทางเพจมีกลวิธีการนําเสนอข๎อมูลที่นํ าสนใจและ
แปลกใหมํชวนติดตาม จํานวน 136 คําตอบ คิดเป็นร๎อยละ 25.1 เป็นแฟนคลับ เทํ setter เชํน นาย 
ณภัทร เสียงสมบูรณ๑, กรรณ สวัสดิวัตน๑ ณ อยุธยา เป็นต๎น จํานวน 93 คําตอบ คิดเป็นร๎อยละ 17.1 
และตามเทรนด๑/ตามกระแส จํานวน 72 คําตอบ คิดเป็นร๎อยละ 13.3 ตามลําดับ 
 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
จากการศึกษาทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจ“เที่ยวไทยเทํ” พบวํา ภาพรวมกลุํม

ตัวอยํางมีทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ มีคําเฉลี่ย 4.18 ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก โดยมี
ทัศนคติตํอคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของเพจ มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.29 ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก 
รองลงมา คือ ทัศนคติตํอรูปแบบและเนื้อหาของเพจ มีคําเฉลี่ย 4.08 ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก 

รูปแบบและเนื้อหา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอภาพถํายแนะนําสถานที่ทํองเที่ยวมี
ความโดดเดํนสวยงาม ดึงดูดความสนใจให๎อยากอํานเนื้อหาของโพสต๑ตํอไป มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.28 
ถือวํา มีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ทัศนติตํอคลิปวิดีโอสถานที่ทํองเที่ยวมีรูปแบบที่สวยงาม ทําให๎
ทํานสนใจอยากทํองเที่ยวตามที่เพจแนะนํา มีคําเฉลี่ย 4.27 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก   ทัศนคติตํอ
ภาพยนตร๑สั้นมีรูปแบบการนําเสนอเนื้อเรื่อง และลําดับเหตุการณ๑ได๎นําสนใจและชวนติดตาม มี
คําเฉลี่ย 4.12 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก และทัศนคติที่มีตํอเกมส๑/กิจกรรมพิเศษ มีความหลากหลาย 
และนําสนใจทําให๎ทํานอยากเข๎ารํวมสนุกเพ่ือชิงรางวัลกับทางเพจ มีคําเฉลี่ย 3.64 ถือวํามีทัศนคติเชิง
บวก ตามลําดับ 

คุณภาพการน าเสนอข้อมูล พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติตํอโครงการ “เที่ยวไทยเทํ” 
ทําให๎ทํานรู๎สึกวําการทํองเที่ยวในประเทศเป็นที่ยอมรับมากขึ้น มากที่สุด มีคํ าเฉลี่ย 4.32 ถือวํา มี
ทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ทัศนติตํอโครงการ “เที่ยวไทยเทํ” สามารถสร๎างแรงกระตุ๎นให๎ทําน
ออกไปทํองเที่ยวในประเทศได๎ มีคําเฉลี่ย 4.29 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติตํอโครงการ “เที่ยว
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ไทยเท”ํ ทําให๎ให๎ทํานรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวภายในประเทศที่ทํานไมํเคยทราบมา
กํอน มีคําเฉลี่ย 4.28 ถือวํามีทัศนคติเชิงบวก และ ทัศนคติตํอโครงการ “เที่ยวไทยเทํ” ทําให๎ทํานรู๎สึก
วําการทํองเที่ยวในเมืองไทยไมํแพ๎การทํองเที่ยวตํางประเทศ กํอน มีคําเฉลี่ย 4.26 ถือวํามีทัศนคติเชิง
บวก ตามลําดับ 

 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ เที่ยวไทยเทํ”  
สรุปการอภิปรายผลตามผล ของการทดสอบสมมติฐานการวิจัยไว๎ดังตารางที่ 5.1 ดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 5.1  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย ผลของการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ติดตามท่ีมีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ผู้ติดตามท่ีมีเพศที่แตกต่างกันมีความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(T=2.391 , 
Sig.<0.05 ) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ผู้ติดตามท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(F=3.045, 
Sig.<0.05) 
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ตารางที่ 5.1  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลของการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ผู้ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(F=5.166, Sig.<0.05) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ผู้ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกันมีความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ผู้ติดตามท่ีมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่
แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(F=2.433, Sig.<0.05) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ผู้ติดตามท่ีมีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านรูปแบบและเนื้อหาแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ผู้ติดตามท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านรูปแบบและเนื้อหาแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(F=3.218, Sig.<0.05) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ผู้ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 ผู้ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหาแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.10 ผู้ติดตามท่ีมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านประเภทเนื้อหา
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.11 ผู้ติดตามท่ีมีเพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.12 ผู้ติดตามท่ีมีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

 
 
 
 

Ref. code: 25605907011026UQD



98 

ตารางที่ 5.1  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลของการทดสอบ

สมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.13 ผู้ติดตามท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.14 ผู้ติดตามท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.15 ผู้ติดตามท่ีมีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ ด้านลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(F=2.877, Sig.<0.05) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
ผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.295, Sig. < 
0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจ
เที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.321, Sig. < 
0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตาม
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.220, Sig. < 
0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 การเปิดรับด้านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ์
กับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.696, Sig. < 
0.05) 
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ตารางที่ 5.1  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลของการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 การเปิดรับด้านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ์
กับทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.676, Sig. < 
0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 การเปิดรับด้านประเภทเนื้อหามีความสัมพันธ์
กับทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยว
ไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.602, Sig. < 
0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.7 การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.474, Sig. < 
0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.8 การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านรูปแบบและเนื้อหาของผู้ติดตามแฟนเพจ
เที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.494, Sig. < 
0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.9 การเปิดรับด้านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านคุณภาพการน าเสนอข้อมูลของผู้ติดตาม
แฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 

ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

(R = 0.377, Sig. < 
0.05) 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1 อภิปรายผลการวิจัยลักษณะตัวแปร 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ”” 

ผู๎วิจัยได๎นํามาอภิปรายในประเด็นตํางๆ และนําผลการวิจัยมาประมวลกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข๎อง สามารถนํามาอภิปรายผลตามลําดับดังนี้ 

 

5.2.1.1 ลักษณะทางประชากร 
จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของการเปิดรับเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยว

ไทยเทํ” ในเรื่องลักษณะของเพศ ผลการศึกษาพบวําเพศมีผลตํอการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ โดย
เพศชาย มีความถ่ีในการเปิดรับมากกวําเพศหญิง สํวนลักษณะอายุที่ท่ีแตกตํางกันก็มีผลตํอความถี่ใน
การเปิดรับเชํนกัน ซึ่งผลการศึกษาพบวําผู๎ติดตามเพจชํวงอายุระหวําง 20-27 ปี มีการเปิดรับมาก
ที่สุด สํวนระดับการศึกษาก็เชํนกันมีผลตํอความถี่ในการเปิดรับ ซึ่งผลการศึกษาพบวํา ผู๎ติดตามเพจที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นมีความถี่การเปิดรับมากท่ีสุดคือ ในทํานองเดียวกัน ลักษณะทาง
ประชากรด๎านรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนนั้นมีผลตํอความถี่ในการเปิดรับ ซึ่งผู๎ติดตามเพจเที่ยวไทยเทํท่ีมี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนชํวง 15,000-25,000 บาทนั้นมีความถ่ีในการเปิดรับมากท่ีสุด อยํางไรก็ตามมี
ลักษณะทางประชากรที่ไมํมีผลตํอความถ่ีในการเปิดรับ ก็คือ เรื่องอาชีพ นั่นหมายความวําปัจจัยเรื่อง
อาชีพแตกตํางกันก็ไมํสํงผลตํอความถี่ในการเปิดรับแฟนเพจเฟซบุ๏กเที่ยวไทยเทํ  

กลําวโดยสรุป เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได๎ จะมีผลตํอความถี่ในการ
เปิดรับข๎อมูลจากแฟนเพจ สํวนอาชีพไมํมีผลตํอการเปิดรับ ประเด็นเรื่องเพศและอายุจะสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของสถาพร สิงหะ (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
กับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน้ าลึกของนักด าน้ าชาวไทย (Media Exposure, Uses and 
Gratifications toward Decision Making on Scuba Diving among Thai Divers)” ที่มีผล
การศึกษาพบวํา ปัจจัยเรื่อง เพศ อายุ มีผลตํอความถ่ีในการเปิดรับข๎อมูลเชํนเดียวกัน อยํางไรก็ตาม 
แตํประเด็นเรื่องรายได๎จะไมํสอดคล๎องกัน กลําวคือรายได๎ไมํมีผลตํอการเปิดรับข๎อมูลเรื่องการตัดสินใจ
เลือกทํองเที่ยวแบบดําน้ําลึกของนักดําน้ําชาวไทย แตํรายได๎มีผลตํอการเปิดรับข๎อมูลจากแฟนเพจ
เที่ยวไทยเทํ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วราศรี อัจฉริยะเดชา (2558, น. บทคัดยํอ) ได๎
ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
(Facebook)” ผลการศึกษาพบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีผลตํอการเปิดรับข๎อมูลขําวสารด๎วย
เชํนกัน จะเห็นได๎วําจากผลวิจัยและความสัมพันธ๑สอดคล๎องกับงานวิจัยอื่นๆ ยิ่งสนับสนุนทฤษฎีของ 
เบเรลสันและสไตเนอร๑ (Berelson and Steiner, 1946) ที่เห็นวํา คนเรามีแนวโน๎มทีจะดูและฟังการ
สื่อสารที่สอดคล๎องกับกรอบอ๎างอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอ๎างอิงแนวความคิดนี้ รวมถึงบทบาท
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ทางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความเก่ียวข๎องกับสิ่งตํางๆ สถานภาพทางสังคม และอ่ืนๆ ที่เป็น
คุณสมบัติที่มีความสําคัญของบุคคล โดยกรอบอ๎างอิงทางความคิดนี้ ทําให๎เกิดความแตกตํางกันใน
เรื่องของความรู๎ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ซึ่งมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการสื่อสารของคน ตัวแปร
ทางด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ที่สําคัญจะได๎รับความนิยมนํามาศึกษาความสัมพันธ๑กับพฤติกรรม
การใช๎สื่อ 

 

5.2.1.2 การเปิดรับของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
จากผลการศึกษาการเปิดรับของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ พบวํา กลุํม

ตัวอยํางมีความถ่ีในการเปิดรับสื่อมากที่สุดประมาณ 3 ครั้งตํอสัปดาห๑ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.69 โดยมี
การเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับภาพถํายแนะนําสถานที่ทํองเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นคําเฉลี่ยเทํากับ 4.23 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได๎วํา คนสํวนใหญํมักจะเลือกรับเฉพาะสิ่งติดตามได๎งําย รวดเร็ว ใช๎
เวลาติดตามน๎อย และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจในทันที ดังจะพิจารณาผลการวิจัยวํา ภาพถํายสถานที่
ทํองเที่ยวมีการเปิดรับจากสมาชิกมากที่สุด รองลงมาคือ คลิปวิดีโอแนะนะสถานที่ แล๎วถัดมาจึงเป็น
ภาพยนตร๑สั้น กลําวโดยสรุป สิ่งที่เป็นปัจจัยสํงผลตํอการเปิดรับของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํใน
ด๎านประเภทเนื้อหาคือ ความถี่และอายุ สํวนปัจจัยที่สํงผลตํอการเปิดรับด๎านปฏิสัมพันธ๑คือ รายได๎ 
จากผลวิจัยดังกลําวจะสอดคล๎องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) ที่เสนอวําสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได๎ และสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มีอิทธิพล อยําง
สําคัญตํอปฏิกิริยาของผู๎รับสารที่มีตํอผู๎สํงสาร เพราะแตํละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ๑ ทัศนคติ 
คํานิยมและเป้าหมายที่ตํางกัน   นอกจากนี้ประเด็นเรื่องรายได๎เป็นปัจจัยที่มีผลตํอการเปิดรับ ก็
เพราะวํารายได๎สูง ยํอมทําให๎เกิดความสะดวกสบายในการเปิดรับสื่อ ดังจะเห็นวําตรงกับแนวคิดของ
วิลเบอร๑ ชแรมม๑ (Wilbur Schramm: 1973) ที่ได๎ให๎ความหมายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเปิดรับ
สื่อ/ขําวสาร วํา เป็นความสะดวกในการใช๎ เราเลือกใช๎สื่อที่มีอยูํ หรือที่อยูํใกล๎ตัวเรา 

สําหรับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑ของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํอยูํในระดับ
มาก คือ การกดไลค๑ (Like) แสดงความคิดเห็น (Comment) และกระจายขําวสาร (Share) เป็น
ปฏิสัมพันธ๑ที่ผู๎ติดตามแฟนเพจมีมากที่สุด มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 3.82 สํวนการเลํมเกมส๑หรือกิจกรรมพิเศษ 
และการแลกเปลี่ยนทัศนะและข๎อมูลขําวสารกับสมาชิกคนอ่ืนๆ นั้นได๎จะดับรองลงมา คืออยูํในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่วําการเปิดรับด๎านลักษณะการมีปฏิสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับ
ทัศนคติโดยรวมของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ เพราะลักษณะสําคัญอยํางหนึ่งของสื่อสังคม
ออนไลน๑ก็คือการมีปฏิสัมพันธ๑รูปแบบตํางๆ ของผู๎ที่เปิดรับข๎อมูล ทําให๎เกิดการสื่อสารทั้งสองฝ่าย ไมํ
วําจะเป็น การกดไลค๑โพสต๑ตํางๆ เชํน รูปภาพ คลิปวิดีโอ เนื้อหาขําวสารตํางๆ หรือการแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกแฟนเพจ หรือการกระจายขําวสาร หรือที่รู๎กันก็คือ การแชร๑ข๎อมูลตํางๆ ทําให๎ผู๎
เปิดรับข๎อมูลขําวสารมีความรู๎สึกมั่นใจในข๎อมูลที่ตนนําเสนอไปยังเครือขํายออนไลน๑อ่ืนๆ เมื่อได๎รับ
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ปฏิกริิยาจากสมาชิกแฟนเพจคนอ่ืนๆวําเห็นตรงกัน หรือรู๎สึกนึกคิดแบบเดียวกัน ความเชื่อในคุณคําวํา
ข๎อมูลนี้ดีหรือไมํดี ก็จะเกิดการแสดงความคิดเห็นจนเกิดความเห็นพ๎องต๎องกัน จากปฏิสัมพันธ๑เหลํานี้
เองมักจะทําให๎เกิดทัศนคติท่ีดีตํอแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ ซึ่งจะตรงกับความคิดของพัชนี เชยจรรยาและ
คณะ (2542: 124) ที่เห็นวํา ทัศนคติ เป็นกลุํมขององค๑ประกอบที่มีการผสมผสานกันอยํางตํอเนื่องตํอ
วัตถุทางสังคม องค๑ประกอบนี้รวมทั้งความเชื่อ (belief) และการประเมินคํา (องค๑ประกอบทาง
ความคิด) ความรู๎สึกและอารมณ๑ (องค๑ประกอบทางอารมณ๑และความรู๎สึก) และความเตรียมพร๎อมทาง
พฤติกรรม (องค๑ประกอบทางพฤติกรรม) 
 

5.2.1.3 ทัศนคติที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจเที่ยวไทยเท่ 
จากผลการศึกษาทัศนคติตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจเที่ยวไทยเทํได๎แสดงถึงกลุํมตัวอยําง

ที่มีทัศนคติในด๎านการนําเสนอข๎อมูลของเพจ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.18 สํวนทัศนคติในประเด็นที่วํา 
“โครงการ “เที่ยวไทยเทํ” ทําให๎ทํานรู๎สึกวําการทํองเที่ยวในประเทศเป็นที่ยอมรับมากข้ึน” นั้นมี
ทัศนคติเชิงบวกที่มีคําเฉลี่ย มากท่ีสุด คือ 4.32 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได๎วํา ทาง การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) มีจุดประสงค๑ของการใช๎เฟซบุ๏กแฟนเพจเที่ยวไทยก็เพ่ือปรับ
ภาพลักษณ๑ของการทํองเที่ยวในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายคือกลุํมสื่อสังคมออนไลน๑ ซึ่งจากผล
การศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติยอมรับการทํองเที่ยวในประเทศเป็นที่มากข้ึนนั้อยูํในระดับ
มากที่สุด ซึ่งการยอมรับในที่นี้ยังรวมไปถึงการสร๎างแรงกระตุ๎นให๎ผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ
เดินทางออกไปทํองเที่ยวในประเทศจริง นอกจากนี้ยังเป็นการให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับแหลํง
ทํองเที่ยวในประเทศที่ยังไมํเป็นที่รู๎จักมากํอน ตลอดจนสร๎างสํานึกวําการทํองเที่ยวไทยก็สามารถสร๎าง
ความภาคภูมิใจให๎แกํเราได๎ไมํน๎อยไปกวําการเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ วิภาวี จันทร๑แก๎ว (2559, น. บทคัดยํอ) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและ
การใช๎ประโยชน๑: กรณีศึกษาเฟซบุ๏กแฟนเพจ ดังตฤณแฟน” ผลการศึกษาพบวํา ทัศนคติด๎านเนื้อหาที่
นําเสนอเป็นสิ่งที่มีคุณคําอยูํในระดับมากท่ีสุด และมีการใช๎ประโยชน๑จากแฟนเพจอยูํในระดับมาก 
โดยมีการนําความรู๎และข๎อคิดที่ได๎ไปปรับใช๎ในการดําเนินชีวิตประจําวันอยูํในระดับมากที่สุด อีกท้ัง
ความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติที่มีตํอแฟนเพจและการใช๎ประโยชน๑จากแฟนเพจนั้นยังมีความสอดคล๎อง
สัมพันธ๑กันอีกด๎วย 

กลําวโดยสรุป ทัศนคติมีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจเที่ยวไทยเทํนั้นสัมพันธ๑กับการเปิดรับ
ในทุกด๎าน กลําวคือความถ่ีในการเปิดรับข๎อมูลมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจโดยรวม
และทัศนคติท่ีมีตํอประเภทเนื้อหาตลอดจนทัศนคติที่มีตํอคุณภาพการนําเสนอข๎อมูลของแฟนเพจ นั่น
หมายความวํา ยิ่งมีความถี่ในการเปิดรับข๎อมูลขําวสารมากก็จะสํงผลให๎เกิดทัศนคติในทางบวกมาก
ตามไปด๎วย 
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5.2.2 อภิปรายผลการทดสอบสมติฐาน 
งานวิจัย “การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ”” มีประเด็นที่

นําสนใจที่จะนํามาอภิปรายผลดังตํอไปนี้ 
 

5.2.2.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
จากการศึกษาพบวํา สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ที่วํา ผู๎ติดตามที่มีลักษณะทาง

ประชากรที่แตกตํางกันนั้นจะมีการเปิดรับแฟนเพจเที่ยวไทยเทํแตกตํางกัน จากผลการศึกษาจะพบวํา 
ลักษณะทางประชากรมีผลตํอความถี่ในการเปิดรับไมํวําจะเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน ยกเว๎นอาชีพที่ไมํมีผลตํอความถ่ีในการเปิดรับ ในสํวนของของการเปิดรับประเภท
เนื้อหานั้น ลักษณะทางประชากรไมํมีผลตํอการเปิดรับด๎านประเภทเนื้อหาของแฟนเพจ ไมํวําจะเป็น 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ยกเว๎น อายุ ที่มีผลตํอการเปิดรับประเภทเนื้อหา 
และด๎านการเปิดรับการมีปฏิสัมพันธ๑จะไมํมีความสัมพันธ๑กับลักษณะทางประชากรไมํวําจะเป็น เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ยกเว๎น รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนจะมีผลตํอการเปิดรับด๎านการมีปฏิสัมพันธ๑ 

จากผลการวิจัยที่เป็นไปไปตามสมมติฐานของการวิจัยดังกลําวก็จะสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของวิภาวี จันทร๑แก๎ว (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและการใช๎
ประโยชน๑: กรณีศึกษาเฟซบุ๏กแฟนเพจ ดังตฤณแฟนคลับ (Exposure, Attitude and Uses: A Case 
Study of Facebook Page Dungtrin Fan Club)” ผลการศึกษาพบวํา เพศและลักษณะของ
ประชากรอ่ืนๆ มีผลตํอการเปิดรับสื่อ จะเห็นได๎วําคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร๑ตํางกัน จะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาตํางกัน ยกตัวอยํางเชํน ลักษณะประชากรเรื่องเพศ ผลการวิจัยของงานวิจัยฉบับ
นี้และของวิภาวี จันทร๑แก๎ว (2559) ได๎แสดงให๎เราเห็นวํา เพศท่ีตํางกันจะทําให๎คนมีพฤติกรรมของ
การติดตํอสื่อสารตํางกัน เชํนเพศหญิงมีแนวโน๎ม ที่จะมีความต๎องการที่จะสํงและรับขําวสารมากกวํา
เพศชาย ซึ่งในขณะที่เพศชายไมํได๎มีความต๎องการที่จะสํงและรับขําวสารเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํก็
ยังมีความต๎องการจะสร๎างความสัมพันธ๑อันดีให๎เกิดขึ้นจากการรับและสํงขําวสารนั้นด๎วย นอกจากนี้
เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตํางกันอยํางมากในเรื่องของความคิด คํานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมได๎กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว๎ตํางกัน 

  
5.2.2.2 ทางด้านทัศนคติของผู้ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเท่  
จากการศึกษาพบวํา สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ที่วํา การเปิดรับมีความสัมพันธ๑กับ

ทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํนั้น จากผลการศึกษาแสดงให๎เห็นวํา การเปิดรับในทุกด๎าน
นั้นมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติทุกแบบที่มีตํอแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ กลําวคือ ความถ่ีในการเปิดรับมี
ความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวม ทัศนคติทางด๎านเนื้อหาและทัศนคติทางด๎านคุณภาพการนําเสนอ
ข๎อมูล สํวนการเปิดรับด๎านเนื้อหาก็มีความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวม ทัศนคติทางด๎านเนื้อหาและ
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ทัศนคติทางด๎านคุณภาพการนําเสนอข๎อมูล และการเปิดรับการมีปฏิสัมพันธ๑ก็เชํนเดียวกัน คือมี
ความสัมพันธ๑กับทัศนคติโดยรวม ทัศนคติทางด๎านเนื้อหาและทัศนคติทางด๎านคุณภาพการนําเสนอ
ข๎อมูลซึ่งทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํจะเป็นไปในทางบวก ซึ่งผลการศึกษาดังกลําวจะไมํ
สอดคล๎องกับจากงานวิจัยของ วราศรี อัจฉริยะเดชา (2558) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติ
ของกลุํมคนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีตํอขําวบันเทิงในเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก (Facebook)” ผลการศึกษาพบวํา 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห๑) ในการเปิดรับขําวบันเทิง ไมํมีความสัมพันธ๑กับทัศนคติที่มีตํอขําวบันเทิงผําน
ทางเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก และทัศนคติท่ีมีตํอขําวบันเทิงในเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก มีความสัมพันธ๑กับแนวโน๎ม
พฤติกรรมในการเปิดรับขําวบันเทิงในเว็บไซต๑เฟซบุ๏ก ซึ่งจะสอดคล๎องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ๑ 
(2539) ที่เห็นวํา ข๎อมูลขําวสารเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎บุคคลเกิดทัศนคติและสามารถเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนได๎ จากการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่หลากหลายแหลํงที่มาที่แตกตํางกันไปของแตํละบุคคล 
เนื่องด๎วยบุคคลจะมีระบบการประมวลกลั่นกรองและวิเคราะห๑เรื่องราว ขําวสารตํางๆ อันนําไปสูํ
กระบวนการประมวลความคิดที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การเปิดรับและทัศนคติ ที่มีตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ”” 
ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะที่ได๎จากงานศึกษาครั้งนี้ คือ 

1. การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) หรือ เฟซบุ๏กแฟนเพจโครงการเที่ยวไทยเทํ 
จะต๎องกระตุ๎นการเปิดรับสื่อเชิงรุก (active) ไมํใชํรอให๎มีการเปิดรับแบบปกติที่ขึ้นกับสมาชิกแฟนเพจ 
(passive) เทํานั้น เชํน การสร๎างโฆษณาแบบไวรัล (Viral) หรือจุดประเด็นทางสังคม หรือสร๎างเนื้อหา 
(Content) ที่เป็นประเด็นร๎อนหรือกําลังเป็นกระแสนิยม เพ่ือที่จะได๎มีการเปิดรับข๎อมูลมากขึ้น ทั้งนี้
ยังสามารถให๎แฟนเพจกระจายหรือแบํงปันเนื้อหาออกไปในวงกว๎างทางสื่อสังคมออนไลน๑ 

2. รูปแบบของเฟซบุ๏กแฟนเพจโครงการเที่ยวไทยเทํนั้นมีการเปิดรับรูปแบบและเนื้อหา
ที่มากที่สุดของผู๎ติดตามแฟนเพจคือ ภาพถํายแนะนําสถานที่ทํองเที่ยว  เพราะเนื้อหาในสื่อสังคม
ออนไลน๑จะต๎องดึงดูดผู๎รับสื่อได๎อยํางทันที ใช๎เวลาน๎อยในการติดตามในขั้นต๎น ซึ่งเป็นการเปิดรับ
มากกวําคลิปแนะนําสถานที่ทํองเที่ยวซึ่งต๎องใช๎เวลามากพอในการติดตาม สํวนภาพยนตร๑สั้น เชํน ทริ
ปล๎างใจ 1, ทริปล๎างใจ 2 แม๎จะสร๎างการติดตามตํอเนื่องได๎ แตํก็ต๎องเป็นสื่อที่ชวนหรือสะดุดการรับรู๎
ของผู๎รับสื่อตั้งแตํแรก มิฉะนั้นก็อาจไมํมีผู๎ติดตามเปิดรับเลย แม๎วําเนื้อหาข๎างในจะดีเพียงไรก็ตาม 
ฉะนั้นผู๎วิจัยเห็นวํา รูปแบบและเนื้อหามีความจําเป็นอยํางยิ่งและต๎องมีความสมดุลระหวํางการดึงดูด
ให๎เปิดรับกับการรับชมอยํางตํอเนื่องถึงจะเป็นการเปิดรับที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ ทางหนํวยงานการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) จะต๎องทําการเพ่ิมชํองทางที่นําสนใจเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหา
ของโครงการ เพ่ือการเข๎าถึงผู๎ติดตาม ให๎บํอยครั้งและให๎มีความนําสนใจมากกวําปัจจุบัน 
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3. ด๎านการสร๎างการยอมรับที่พบวําการเดินทางทํองเที่ยวภายในประเทศ เป็นทัศนคติ
เชิงบวก มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.32 ซึ่งมากที่สุด อยํางไรก็ตามหากต๎องการให๎เกิดทัศนคติที่ดีมากขึ้น ทาง
หนํวยงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) อาจจะต๎องนําเสนอเนื้อหาที่มีแหลํงทํองเที่ยวที่
คุ๎มคําในหลายๆ ด๎าน กับการเดินทางไปทํองเที่ยวให๎เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือสร๎างแรงกระตุ๎นในการ
ทํองเที่ยวแล๎วจึงเกิดการยอมรับกันในวงกว๎างมากขึ้น    

4. ด๎านการสร๎างแรงกระตุ๎นให๎ออกไปทํองเที่ยวภายในประเทศ เป็นทัศนคติเชิงบวก มี
คําเฉลี่ย 4.29 ซึ่งเป็นลําดับที่ 2 และการที่ผู๎รับสื่อจะมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นกวํานี้ ทางหนํวยงาน การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) อาจจะทําการสร๎างแรงบันดาลใจให๎รู๎สึกอยากออกเดินทาง
ทํองเที่ยวภายในประเทศจริง โดยการแนะนําสถานที่ทํองเที่ยวภายในประเทศผํานบุคคลที่มีชื่อเสียง
ในหลายด๎านของสังคมไมํจํากัดอยูํเพียงแคํวงการบันเทิง เชํน นักการเมือง นักเขียน นักวิชาการ หรือผู๎
ที่มีชื่อเสียงในอาชีพตํางๆ เ พ่ือเป็นรูปแบบตัวอยํางหรือแนวทางในการเดินทางทํองเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น 

5. ด๎านการให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวภายในประเทศ พบวําเป็นทัศนคติ
เชิงบวก ซึ่งมีคําเฉลี่ย 4.28 และไมํตํางกับด๎านการสร๎างแรงกระตุ๎นให๎ออกไปทํองเที่ยวในประเทศนัก 
ซึ่งผู๎วิจัยมีข๎อเสนอเพ่ิมเติมคือ หากหนํวยงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ทําการสร๎าง
เนื้อหาที่มีหลากหลายรูปแบบที่สอดคล๎องกับการเปิดรับทางสื่อสังคมออนไลน๑ให๎มากขึ้น ทั้งนี้อาจจะ
ต๎องใช๎สื่อสังคมออนไลน๑อ่ืนๆ เพ่ือให๎มีหลากหลายชํองทางในการเข๎าถึง เชํน อินสตาแกรม 
(Instagram), ทวิตเตอร๑  (Twitter) ฯลฯ จึงทําให๎บุคคลทั่วไปมีการเปิดรับและการรับรู๎ในสิ่งที่ตน
สนใจมากขึ้นจากเดิม 

6. ด๎านการสร๎างความรู๎สึกวําการทํองเที่ยวภายในประเทศมีคุณคําไมํตํางจากการ
ทํองเที่ยวตํางประเทศ พบวํา เป็นทัศนคติเชิงบวก มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.26 ซึ่งน๎อยที่สุดแตํไมํได๎แตกตําง
อยํางมีนัยสําคัญจากข๎ออ่ืน ฉะนั้นผู๎วิจัยจึงข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผลวิจัยก็คือ ทางหนํวยงานการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) จะต๎องมีการสร๎างเนื้อหาที่เทียบเคียงให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงความ
เหมือนของสถานที่ทํองเที่ยวภายในประเทศกับตํางประเทศ เปรียบความแตกตํางที่มี แล๎วชี้ให๎เห็นถึง
ข๎อดีข๎อเสียอยํางชัดเจน โดยนําเสนอแบบการทิ้งท๎ายคําถามให๎ผู๎รับสื่อกลับไปคิดทบทวนด๎วยตนเอง
วําการตัดสินใจเลือกเดินทางทํองเที่ยวระหวํางในประเทศกับตํางประเทศนั้น อะไรคือเหตุผลที่แท๎จริง 
อาจจะสื่อผํานภาพยนตร๑สั้นที่เป็นไวรัล จุดประเด็นความสนใจในสังคม 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บข๎อมูล 

ดังนั้น หากมีการศึกษาวิจัยหัวข๎อนี้ในครั้งตํอไป ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม โดยอาจใช๎วิธีการ

สัมภาษณ๑แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือ การสนทนากลุํม (Focus Group) เพ่ือให๎ได๎

รายละเอียดเชิงลึกที่มีประสิทธิผลในการวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล และวางแผน

กิจกรรมตํางๆ เพ่ือให๎ตอบสนองได๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ติดตามแฟนเพจ 

2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ มุํงศึกษาเฉพาะกลุํมผู๎ติดตามเฟซบุ๏กแฟนเพจของ

โครงการเที่ยวไทยเทํ ถ๎าหากไมํมีข๎อจํากัดเรื่องเวลา อาจจะศึกษากลุํมผู๎ติดตามเฟซบุ๏กแฟนเพจของ

โครงการอ่ืนๆ ของ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) เพ่ือจะชี้ให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑หรือ

สอดคล๎องของเนื้อหา กิจกรรม ตลอดจน การบรรลุเป้าหมายตามโครงการตํางๆ ของการทํองเที่ยว

แหํงประเทศไทย (ททท.) หรือไม ํ

3. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะด๎านการเปิดรับและทัศนคติเทํานั้น งานศึกษา
ลําดับตํอไปควรศึกษาให๎ลึกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุํมเฟซบุ๏กแฟนเพจเที่ยว
ไทยเทํหรือโครงอ่ืนๆ ของ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) วําสํงผลตํอการตัดสินใจออกไป
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศอยํางไร ทัศนคติของแฟนเพจเปลี่ยนไปอยํางไรบ๎าง เพ่ือนําผลที่ได๎ม า
ปรับใช๎ กับการวางแผนการสื่อสารข๎อมูลหรือประชาสัมพันธ๑ขําวสารที่เหมาะสมตํอไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

ค าชื้แจง   แบบสอบถามชุดนี้เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวาสารศาสตร๑ และ

สื่อสารมวลชน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค๑กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษา 

การเปิดรับและทัศนคติ มีที่ตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ "เที่ยวไทยเทํ" จึงใครํขอความรํวมมือในการตอบ

แบบสอบถามทุกข๎อด๎วยความเป็นจริง โดยข๎อมูลที่ได๎ใช๎เพ่ือการศึกษาเทํานั้น และขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสนี้ 

 

ค าถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 
สําหรับผู๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับและทัศนคติ มีที่ตํอเฟซบุ๏กแฟนเพจ "เที่ยวไทย

เทํ" กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่มีข๎อมูลตรงกับทํานมากที่สุด 
A. ทํานติดตามเฟซบุ๏กแฟนเพจ “เที่ยวไทยเทํ” เกิน 1 เดือน ใชํหรือไมํ 

ใชํ       ไมํใชํ (จบแบบสอบถาม) 
 

ค าชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่มีข๎อมูลตรงกับทํานมากท่ีสุด 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
ชาย       หญิง 

 
1.2 อายุ 

 20-27 ปี     28-35 ปี 
 36-43 ปี       44-50 ปี 

 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวําปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
ปริญญาโท     สูงกวําปริญญาโท 

 
1.4 อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา    ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 
ลูกจ๎างเอกชน/พนักงานบริษัท  ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ไมํได๎ประกอบอาชีพ/วํางงาน   อ่ืนๆ........................ (โปรดระบุ) 
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1.5 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

ไมํเกิน 15,000 บาทตํอเดือน   -25,000 บาทตํอเดือน 
-35,000 บาทตํอเดือน  -45,000 บาทตํอเดือน 
บาทตํอเดือนขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2  การเปิดรับของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
ค าชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน  ที่ข๎อมูลตรงกับระดับการเปิดรับของทํานมากท่ีสุด 
2.1 ท่านเปิดรับแฟนเพจ “เที่ยวไทยเท่” ความถี่จ านวน........................ครั้งต่อสัปดาห์ 
2.2 ท่านเปิดรับแฟนเพจ “เที่ยวไทยเท่” ในลักษณะต่อไปนี้ในระดับใด  

การเปิดรับ 
ระดับ 

5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที่สุด 

2.2.1 ประเภทเนื้อหา 
ภาพยนตรส์ั้น คือ ทริปล้างใจ1, ทริปล้างใจ2      
คลิปวิดีโอแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว      
ภาพถ่ายแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว      
เกมส์ / กิจกรรมพิเศษ เช่น Meet & Greet กับนาย 
ณภัทร, บอกต่อเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวลุ้นรับ
ทุนท่องเที่ยว เป็นต้น 

     

2.2.2 ลักษณะการมีปฏิสมัพันธ ์
Like / Comment / Share โพสต์      
ร่วมเล่นเกมส์ / กิจกรรมพิเศษ เชน่ Meet & Greet 
กับนาย ณภัทร, บอกต่อเรื่องราวการเดินทาง
ท่องเที่ยวลุ้นรับทุนท่องเที่ยวเป็นตน้ 

     

แลกเปลีย่นทัศนะและข้อมลูข่าวสารกับสมาชิกคน
อื่นๆ เช่น แลกเปลีย่นข้อมูลหรืองบประมาณในการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

     

ไปเที่ยวตามที่ทางเพจแนะน า      

 
2.3 เหตุผลที่ท่านติดตามแฟนเพจ “เที่ยวไทยเท่” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เป็นแฟนคลับ เทํ setter เชํน นาย ณภัทร เสียงสมบูรณ๑, กรรณ สวัสดิวัตน๑ ณ อยุธยา   
 เป็นต๎น 
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ทําให๎ทํานได๎รับข๎อมูลที่นําสนใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในประเทศ 
ทางเพจมีกลวิธีการนําเสนอข๎อมูลที่นําสนใจและแปลกใหมํชวนติดตาม  
ตามเทรนด๑/ตามกระแส 

 
ส่วนที่ 3  ทัศนคติของผู๎ติดตามแฟนเพจเที่ยวไทยเทํ 
ค าชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน  ที่ข๎อมูลตรงกับระดับทัศนคติของทํานมากที่สุด 
3.1 ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ทัศนคติ 

ระดับทัศนคต ิ
5 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 

เห็นด้วย 

มาก 

3 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

2 

เห็นด้วย
น้อย 

1 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

3.1.1 รูปแบบและเนื้อหา 
ภาพยนตรส์ั้นมรีูปแบบการน าเสนอเนื้อเรื่อง และ
ล าดับเหตุการณไ์ด้น่าสนใจและชวนติดตาม 

     

คลิปวิดีโอสถานท่ีท่องเที่ยวมีรูปแบบท่ีสวยงาม ท า
ให้ท่านสนใจอยากท่องเที่ยวตามทีเ่พจแนะน า 

     

ภาพถ่ายแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวมีความโดดเด่น
สวยงาม ดึงดดูความสนใจให้อยากอ่านเนื้อหาของ
โพสตต์่อไป 

     

เกมส/์กิจกรรมพิเศษ มีความหลากหลาย และ
น่าสนใจ ท าให้ท่านอยากเข้าร่วมสนุกเพ่ือชิง
รางวัลกับทางเพจ 

     

3.1.2 คุณภาพการน าเสนอข้อมลู 
โครงการ “เที่ยวไทยเท”่ ท าให้ท่านรู้สึกว่าการ
ท่องเที่ยวในประเทศเป็นท่ียอมรับมากขึ้น 

     

โครงการ “เที่ยวไทยเท”่ สามารถสร้างแรงกระตุ้น
ให้ท่านออกไปท่องเที่ยวในประเทศได ้

     

โครงการ “เที่ยวไทยเท”่ ท าให้ท่านรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศท่ี
ท่านไม่เคยทราบมาก่อน 

     

โครงการ “เที่ยวไทยเท”่ ท าให้ท่านรู้สึกว่าการ
ท่องเที่ยวในเมืองไทยไม่แพ้การท่องเที่ยวต่าง 
ประเทศ 

     

 
จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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พ.ศ. 2559-2561 เลขานุการผู๎บริการ 
บริษัท อมรศูนย๑รวมอะไหลํอีเล็คโทรนิกส๑ 
จํากัด และบริษัท อมรรีเทล ดีเวลอปเมนท๑ 
จํากัด 
ปัจจุบัน เลขานุการผู๎บริหาร 
บริษัท เอ็นซี รีเทล เมนเนจเม๎นท๑ จํากัด และ 
บริษัท แอลดีซี อิมพอร๑ต-เอ็กพอร๑ต จํากัด 
(ลาว) 
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