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13530340: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต               
เว็บไซต์พันทิป 
 

การศึกษามีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารและการใช้ประโยชน์ของ
ผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือสมาชิกผู้ใช้เว็บ
บอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผลการศึกษาพบว่า เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต มีสมาชิกผู้ใช้งานเป็นทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
หรือองค์กรเอกชน มีประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันประมาณ 3 - 
6 ชั่วโมง มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว และมีการเปิดรับสารท่องเที่ยวผ่านทางสื่อเว็บบอร์ดและ
เว็บไซต์การท่องเที่ยว 

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต สมาชิกผู้ใช้มีความถี่การ
เปิดรับสารอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มีการเปิดรับสารทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับ
สารอยู่ในระดับน้อย ช่วงเวลาที่มีเข้าใช้งานเว็บบอร์ดมากที่สุดคือช่วง 20.01 น. - 24.00 น. มีการใช้
งานกระทู้ประเภทรีวิวมากทีสุด และใช้ในลักษณะทั้งอ่านกระทู้ แสดงความคิดเห็น และตั้งกระทู้ใหม่ 
โดยเหตุผลที่เลือกเปิดรับเพราะเป็นเว็บบอร์ดท่ีสะดวกต่อการใช้งาน  

ผลการศึกษายังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ตรง
ของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งเชื่อถือในข้อมูลที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  

มีการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตในด้านสารสนเทศมากที่สุดรองลงมา
คือด้านความบันเทิง 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาได้แก่ กระทู้ ไหลเร็ว กระทู้ซ้ า กระทู้แฝงโฆษณา ระบบแท็ก 
ระบบเสิร์ช ซึ่งการแก้ไขจะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ดูแลเว็บไซต์และสมาชิกผู้ใช้เว็บบอร์ด
ร่วมกันโดยสามารถใช้ผลการศึกษาด้านอื่น ๆ ข้างต้นเป็นแนวทางได้ 
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดีเพรำะได้รับควำมกรุณำจำก อำจำรย์ ดร.กันยิกำ ชอว์ 

ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ผู้ควบคุมดูแล ให้ควำมช่วยเหลือ แก้ไขในจุดบกพร่อง และให้
ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อข้ำพเจ้ำ จนท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี 

รวมทั้ง อำจำรย์อริน   เจียจันทร์พงษ์ อำจำรย์บรรยงค์  สุวรรณผ่อง อำจำรย์วีระศักดิ์  
จันทร์ส่งแสง และอำจำรย์ภมรศรี  แดงชัย ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณใน
ควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรทุกท่ำนทีไ่ด้ประสิทธ์ประสำทวิชำ ให้ควำมรู้ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

อีกทั้งขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่ำงทุกคนซึ่งให้ควำมร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรศึกษำในครั้งนี ้ 

ขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่คอยแนะน ำ คอยฟัง คอยเตือน ชวนเฮฮำ พำผ่อนคลำย คอย
เติมก ำลังใจไม่ให้ขำด ในระหว่ำงกำรท ำจุลนิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอกรำบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญำติพ่ีน้อง ที่มอบควำมรัก กำรดูแลเลี้ยงดูข้ำพเจ้ำมำ
เป็นอย่ำงดี ให้ควำมรัก ควำมอบอุ่น ตลอดจนให้กำรศึกษำ ท ำให้ข้ำพเจ้ำมีประสบควำมส ำเร็จในวันนี้  

สุดท้ำยนี้คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแต่
พระคุณบิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน และให้กำรสนับสนุนในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงดีตลอดมำ 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
เว็บก่อให้เกิดยุคใหม่ของการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารต่างมาไว้ด้วยกัน ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้ (user) สามารถ
ควบคุมข่าวสารที่ต้องการเปิดรับ หรือเลือกปฏิเสธข้อมูลข่าวสารที่เห็นว่าไม่น่าสนใจได้อย่างสะดวก 
(ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ 2553: 335) 

จากรายงานผลการส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (2548, อ้างถึงใน พิชญพร นวรัตน์ ณ อยุธยา 2552) พบว่า 
กิจกรรมที่กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานมากที่สุด คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) คิดเป็น
ร้อยละ 88.1 รองลงมาคือการค้นหาข้อมูล ( information search) ร้อยละ 88 และอ่านหรือแสดง
ความคิดเห็นในเว็บบอร์ด (webboard) ร้อยละ 72.9  

เว็บบอร์ด (webboard) คือ กระดานข่าวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สามารถฝากข่าว ตั้งกระทู้ค าถาม และตอบ ลงไปในกระดานข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
โดยเว็บบอร์ดทั่วไปจะแบ่งออกเป็นหัวข้อตามความสนใจในการสนทนาออนไลน์ (สุจิตรา ไชยจันทร์ 
2553: 9) 

พันทิปดอทคอม (www.pantip.com) หรือนิยมเรียกย่อว่า พันทิป เป็นเว็บไซต์ไทยที่
ให้บริการเว็บบอร์ดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมแห่งหนึ่ง จากการศึกษาของเพ็ญพรรณ รวิโชติกุล 
(2544, อ้างถึงใน พิชญพร นวรัตน์ ณ อยุธยา 2553: 4) พบว่าการสนทนาบนเว็บบอร์ดของพันทิปมี
ความแตกต่างจากเว็บไซต์อ่ืน ๆ ในแง่ของปริมาณโต้ตอบ จ านวนการแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ ซึ่งมี
ความต่อเนื่องมากกว่าเว็บไซต์อ่ืนที่ให้บริการเว็บบอร์ด โดยในปี 2550 พันทิปดอทคอมเป็น 1 ใน 10 
เว็บไซต์ที่มีคนนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยการจัดอันดับเว็บไซต์คนนิยมโดย Alexa Internet  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ แทบจะกล่าวได้ว่าโครงการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่ จะต้องบูรณาการเอาเทคโนโลยีนี้เข้าไป
ด้วย จึงกลายเป็นองค์ประกอบส าคัญของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาในโลกที่สาม  (ชัชพล                           
ทรงสุนทรวงศ ์2553)  
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เข้ามามีบทบาท ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศสามารถท าได้ง่ายขึ้น 
ผ่านการใช้สื่อออนไลน์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยความตระหนักถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีนี้ ท า
ให้เกิดการพัฒนาการของการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยผ่านทางสื่อออนไลน์ ทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน (อัศวิน จิตต์จ านง 2556: 1)  

โดยข้อมูลการท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลัก ๆ 
คือกลุ่มของข้อมูลการท่องเที่ยวที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลทั่วไปและกลุ่มของข้อมูลการท่องเที่ยวที่อยู่
ในรูปแบบของความคิดเห็นที่เกิดจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถท าการ
บันทึกข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งสามารถบันทึกได้ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ เว็บไซต์ของบริษัท
ตัวแทน และเว็บไซต์ที่ให้บริการเขียนบันทึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง  ๆ อย่างอิสระ เช่น 
บล็อก และเว็บบอร์ด (วิศิษฏ์ วงษ์วิไลวารินทร์ 2556: 1)  

บลูแพลนเน็ต (Blue Planet) เป็นห้องสนทนาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (บอร์ด
ท่องเที่ยว) ของเว็บไซต์พันทิป โดยมีการแยกประเภทกระทู้ ได้แก่ กระทู้ถาม-ตอบ กระทู้สนทนา 
กระทู้ส ารวจความคิดเห็น (poll) กระทู้รีวิว กระทู้ข่าว และ กระทู้ขายของ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าไป
อ่าน ตั้งกระทู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม หรือสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างอิสระ  

การหาข้อมูลเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจะมีการอาศัยข้อมูลของทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลที่เป็นการแสดงความคิดเห็นประกอบกัน (G. Akehurst 2009: 51 - 61, อ้างถึงใน วิศิษฏ์  
วงษ์วิไลวารินทร์ 2556: 3) จากการส ารวจโดย PeopleClaim พบว่าร้อยละ 71 ของผู้บริโภคให้
ความเห็นว่า รีวิวต่าง ๆ ท าให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นในการซื้อสินค้าและบริการ และร้อยละ 70 
ของผู้บริโภคมีการหาข้อมูลและดูรีวิว ต่าง ๆ ก่อนจะท าการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

จากผลการส ารวจภาพรวมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประจ าปี  พ.ศ. 2555 ของศูนย์วิจัย
นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย (True hits) พบว่าการท่องเที่ยวเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจเป็นอันดับ
ต้น ๆ โดยคิดเป็น ร้อยละ 29.74  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของการใช้เว็บบอร์ด
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมี
ความสนใจศึกษา เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต (บอร์ดท่องเที่ยว ) ของเว็บไซต์พันทิป จึงมีความ
ต้องการที่จะศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับสารและการใช้ประโยชน์ของผู้ ใช้ เว็บบอร์ดห้อง                        
บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป” โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปของ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บบอร์ดซึ่งมีส่วนร่วมในการใช้และก าหนดการสื่อสารที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ด 
เพ่ือตอบสนองผู้ใช้และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดียิ่งขึ้น  
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2. ผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป มีการใช้ประโยชน์จากจากเว็บบอร์ดนี้

อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                       

เว็บไซต์พันทิป 
2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์

พันทิป 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปในครั้งนี้ใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์พันทิป ซ่ึงยังไม่มีการศึกษา
ทราบถึงจ านวนที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Taro 
Yamane (1970, อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2553: 133) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
และมีความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5  โดยจะได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์พันทิป ที่
ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เกิน 1 ครั้ง ทั้งในลักษณะของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร หรืออย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในการตอบแบบสอบถามตามวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  

โดยการศึกษาจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับสาร เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 

เว็บไซต์พันทิป 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต 
เวลาเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปต่อวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หัวข้อความสนใจส่วนตัว 
ช่องการในการเปิดรับสารการท่องเที่ยว 

 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสาร เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                       

ระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลน ต่อครั้ง                                                                      

ช่วงเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                            

สถานะในการเป็นผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                            

ความต่อเนื่องในการใช้งานและติดตามเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                         

ช่องทางในการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                                       

บุคคลที่มีผลต่อการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                     

ใช้กระทู้ประเภทใดในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                      

ลักษณะในการใช้กระทู้ในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                

เหตุผลในการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต          

ส่วนที่ 3 ความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ที่มีต่อข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                    
เว็บไซต์พันทิป 
 

ส่วนที่ 4 การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 

1) ด้านสารสนเทศ ได้แก่ 
- เพ่ือบอกกล่าวข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
- เพ่ือทราบข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
- เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการการตัดสินใจ 

2) ด้านการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคล 
- เพ่ือสนับสนุนและเสริมย้ าความคิดเห็นดั้งเดิมของตน 
- เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม 
- เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ตัวตนให้ผู้อ่ืนจดจ าและติดตาม 
- เพ่ือติดตามบุคคลเป็นแบบอย่างพฤติกรรม 

3) ด้านการรวมตัว และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
- เพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
- เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่น 

   ส
ำนกัหอ
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- เพ่ือแสวงหาผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
4) ด้านความบันเทิง 

- เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นความบันเทิงกับผู้อื่น 
- เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์
พันทิปจากผู้ใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ลักษณะประชำกรศำสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เนต็ 
เวลาเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เนต็ทัว่ไปต่อวัน 
หัวข้อความสนใจส่วนตัว 
ช่องการในการเปิดรับสารการท่องเที่ยว 
 

 

พฤติกรรมกำรเปิดรับสำร 
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บบอรด์ห้องบลูแพลนเนต็                                                                       
ระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลน ต่อครั้ง                                                                      
ช่วงเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเนต็                                                                            
สถานะในการเป็นผู้ใช้เว็บบอรด์หอ้งบลูแพลนเน็ต                                                                            
ความต่อเนื่องในการใช้งานและตดิตามเว็บบอรด์ห้องบลูแพลนเน็ต                                                         
ช่องทางในการเปิดรับสารเว็บบอรด์ห้องบลูแพลนเนต็                                                                                       
บุคคลที่มผีลต่อการเปดิรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                     
ใช้กระทู้ประเภทใดในเว็บบอร์ดหอ้งบลูแพลนเน็ต                                                                      
ลักษณะในการใช้กระทู้ในเว็บบอรด์ห้องบลูแพลนเนต็                                                                
เหตุผลในการเปิดรบัสารเว็บบอรด์ห้องบลูแพลนเน็ต 

                                                                                                          
 

กำรใช้ประโยชน ์
ในสถานะผูร้ับสาร / ผู้ส่งสาร                                         

ด้านสารสนเทศ                                                                           
ด้านการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคล 
ด้านการรวมตัวและปฏสิัมพันธ์ทางสังคม 
ด้านความบันเทิง 

                
 

 
 

สำร (เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเนต็) 
เนื้อหา 

การเขียน 

การใช้รูปภาพ 

การจัดหน้า 

ความน่าเชื่อถือ 

เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลด 

   ส
ำนกัหอ
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. น าเสนอหัวข้อและความส าคัญของปัญหา 
2. ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
4. การประมวลผลและสรุปผล 
5. การจัดท าเอกสารจุลนิพนธ์ 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

 

2556 

 

2557 
 

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค. 
 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
        

 

น าเสนอหัวข้อและความส าคัญของปัญหา 
        

 

ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและ

แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

        

 

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
        

 

การประมวลผลและสรุปผล 
        

 

การจัดท าเอกสารจุลนิพนธ์ 
        

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบพฤติกรรมการเปิดรับสารของผู้ใช้ เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์               
พันทิป 

2. เพ่ือทราบการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์
พันทิป 

3. ข้อมูลที่ได้สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
เว็บไซต์พันทิป เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ใช้สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นิยำมศัพท์ 

เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต หมายถึง ห้องสนทนาที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
(บอร์ดท่องเที่ยว) ของเว็บไซต์พันทิป โดยมีการแยกประเภทกระทู้ ได้แก่ กระทู้ค าถาม กระทู้สนทนา 
กระทู้ส ารวจความคิดเห็น (poll) กระทู้รีวิว กระทู้ข่าว และกระทู้ขายของ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปอ่าน 
ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม และสนทนาได้ตามเงื่อนไขของสิทธิของผู้ใช้แต่ละสถานะ  

 

ผู้ใช้ ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง ผู้ที่มีการเข้าใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตของ
เว็บไซต์พันทิปเกิน 1 ครั้ง ทั้งในลักษณะผู้ส่งสาร และผู้รับสาร หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่
สามารถใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตของเว็บไซต์พันทิปได้ทั้งในลักษณะผู้ส่งสารและผู้รับสาร  

สถานะในการเป็นผู้ใช้ ประกอบด้วย 3 สถานะ โดยแต่ละสถานะจะมีสิทธิในการใช้
บริการเว็บบอร์ดไม่เท่าเทียมกัน โดยแบ่งได้เป็นสมาชิก 3 แบบ ดังนี้ 

- สมาชิกแบบยืนยันด้วยบัตรประชาชน หมายถึง ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนประวัติกับทาง
เว็บไซต์โดยระบุชื่อที่อยู่ เลขท่ีบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้ทางพันทิปสามารถตรวจสอบกับ
เว็บไซต์ของราชการได้ว่าผู้ใช้มีตัวตนอยู่จริง ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้สิทธิในการตั้งกระทู้ทุกประเภท 
จ านวนวันละ 4 กระทู้ ตอบกระทู้ได้ทุกประเภท สามารถโพสต์รูปภาพลงในกระทู้ได้ กดโหวตกระทู้ได้ 
และสามารถเปลี่ยนชื่อนามแฝงได้ เมื่อมีอายุการใช้งานครบ 3 เดือนขึ้นไป สามารถตั้งกระทู้ประเภท
ขายของได้ 

- ผู้ใช้ที่ยืนยันตนด้วย sms หมายถึง ผู้ใช้ที่ได้ส่งค าร้องยืนยันตนทางโทรศัพท์ด้วย sms 
เพ่ือให้ทางพันทิปสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีสิทธิในการตั้ง และตอบกระทู้ได้ทุกประเภท (ยกเว้น
กระทู้ขายของ) จ านวนวันละ 4 กระทู้ สามารถโพสต์รูปภาพลงในกระทู้ได้ ไม่สามารถกดโหวตกระทู้ 
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนามแฝงได้ 

   ส
ำนกัหอ
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- ผู้ใช้ที่ยืนยันตนด้วยอีเมล หมายถึง ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกและยืนยันตนโดยใช้อีเมล  โดย
จะมีสิทธิในการตั้ง และตอบกระทู้ได้ เฉพาะกระทูป้ระเภทค าถามเท่านั้น โดยตั้งกระทู้ค าถามได้วันละ 
1 กระทู้ ไม่สามารถโพสต์รูปภาพลงในกระทู้ ไม่สามารถกดโหวตกระทู้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
นามแฝงได้ 

 

ลักษณะกำรใช้บริกำรเว็บบอร์ด ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง รูปแบบการใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้องบลูแพลนเน็ต ของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างออกไปตาความต้องการ 

- อ่านกระทู้ หมายถึง ผู้ใช้ที่อ่านกระทู้ที่มีผู้อ่ืนตั้งไว้ หรืออ่านความคิดเห็นซึ่งผู้ที่สนใจ
หรือผู้รู้เข้ามาตอบ และส่งความคิดเห็นเข้าสู่หน้าเว็บบอร์ด เพ่ือรับรู้ข่าวสาร หาข้อมูล หรือความ
บันเทิง แต่ไม่ได้มีการส่งข้อความแสดงความคิดเห็นใด ๆ เข้าสู่หน้าเว็บบอร์ด 

- แสดงความคิดเห็น หมายถึง ผู้ใช้ที่อ่านกระทู้ที่มีผู้อ่ืนตั้งไว้ เพ่ือรับรู้ข่าวสาร หาข้อมูล 
หรือความบันเทิง และมีการแสดงความคิดเห็นของตนเข้าสู่หน้าเว็บบอร์ด 

- ตั้งกระทู้ใหม่ หมายถึง ผู้ใช้ที่ต้องการแจ้งข่าว แบ่งปันความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ตั้ง
ค าถาม หรือส ารวจความคิดเห็น จะตั้งกระทู้ใหม่ให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง 
และเปิดโอกาสผู้ใช้เว็บบอร์ดคนอื่น ๆ เข้ามาตอบ หรือแสดงความคิดเห็น  

 

พฤติกรรมกำรเปิดรับสำร หมายถึง พฤติกรรมการใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต
ของผู้ใช้ ซึ่งวัดจาก 

- ความถี่ในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
- ระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลน ต่อครั้ง    
- ช่วงเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต      
- สถานะในการเป็นผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต              
- ความต่อเนื่องในการใช้งานและติดตามเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
- ช่องทางในการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต           
- บุคคลที่มีผลต่อการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
- ใช้กระทู้ประเภทใดในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
- ลักษณะในการใช้กระทู้ในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                 
- เหตุผลในการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                           
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กำรใช้ประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
ทั้งจากการเป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารในด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสารสนเทศ ได้แก่ 
- เพ่ือบอกกล่าวข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
- เพ่ือทราบข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
- เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการการตัดสินใจ 

2. ด้านการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคล 
- เพ่ือสนับสนุนและเสริมย้ าความคิดเห็นดั้งเดิมของตน 
- เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม 
- เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ตัวตนให้ผู้อ่ืนจดจ าและติดตาม 
- เพ่ือติดตามบุคคลเป็นแบบอย่างพฤติกรรม 

3. ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
- เพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
- เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่น 
- เพ่ือแสวงหาผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

4. ด้านความบันเทิง 
- เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นความบันเทิงกับผู้อื่น 
- เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
 

รีวิว (review)  ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง การแบ่งปันข้อมูล หรือเรื่องราวในลักษณะของ
การมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้เขียนรีวิว และน ามาบอกเล่าในรูปแบบของการ
เขียนอธิบาย พร้อมแสดงความคิดเห็น อาจมีรูปภาพประกอบ และ (หรือ) ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและความคิดเห็นที่เกิดจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว
จะท าการตั้งกระทู้รีวิว และให้ผู้อ่ืนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างอิสระ  

 

CR ย่อมาจาก Consumer Review ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง การรีวิวโดยที่ผู้ใช้ซื้อสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ ด้วยตัวเอง หรือ ที่พันทิปให้ค านิยามไว้ว่า “ฉันเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง 
ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และฉันไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว” 
 

SR ย่อมาจาก Sponsored Review ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง การรีวิวโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ด้วยตนเอง แต่เป็นการเชื้อเชิญจากทางเจ้าของสินค้าหรือบริการ หรือการให้
สินค้ามาลองใช้ และเขียนรีวิวสินค้าหรือบริการที่ได้ไปลองมา หรือ ที่พันทิปให้ค านิยามไว้ว่า “ฉัน
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ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง แต่มีผู้สนับสนุนสินค้าหรือบริการนี้ให้ฉัน โดยที่ฉันไม่ได้รับสิ่งตอบ
แทนอ่ืนใดในการเขียนรีวิว” 

 

กระทู้ไหลเร็ว ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง เมื่อมีผู้ตั้งกระทู้ใหม่ในเว็บบอร์ด กระทู้จะปรากฏ
อยู่ด้านบนสุดของหน้าเว็บไซต์ และดันกระทู้ที่ตั้งก่อนหน้านั้นลงมา เรียงกันตามล าดับ ซึ่งหากมีการ
ตั้งกระทู้ใหม่ในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นจ านวนมากจะท าให้กระทู้ที่เพ่ิงตั้งใหม่ ถูกร่นล าดับลงมาอยู่
ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้กระทู้ที่ถูกร่นลงมาอาจจะไม่มีคนเห็น 

 

กระทู้ซ้ ำ ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง กระทู้มีเนื้อหาซ้ า หรือใกล้เคียงกับกระทู้ที่มีอยู่ เดิมใน
เว็บบอร์ดแล้วเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจหาได้โดยระบบค้นหา 

 

ระบบแท็ก ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง ระบบป้ายชื่อบอกค าส าคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหาภายใน
กระทู้ ซึ่งทางพันทิปจะก าหนดค่าไว้แล้วว่า ถ้าติดแท็กใด กระทู้ใดจะไปปรากฏอยู่ในห้องใดของ
เว็บไซต์พันทิป 

เช่น กระทู้รีวิวเที่ยวตลาดน้ า ถ้าติดแท็ก “เที่ยวตลาดน้ า” กระทู้จะปรากฏอยู่ในห้อง            
บลูแพลนเน็ต ซึ่งเป็นห้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่หากติดแท็ก “ค่ายเพลง” กระทู้จะไปปรากฏอยู่
ห้องเฉลิมกรุง ซึ่งอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ตั้งกระทู้ หรือผู้ที่ใช้ห้องอ่ืน ๆ ประจ าอยู่ อาจท าให้
เสียบรรยากาศของการใช้เว็บบอร์ดได้ 

ระบบแท็กยังมีประโยชน์ในการช่วยค้นหากระทู้ที่มีเนื้อหาอยู่ในเรื่องเดียวกัน เช่น เมื่อ
เราต้องการหากระทู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเท่ียวภูเขา เพียงเรา คลิ๊กที่แท็ก “เที่ยวภูเขา” จะมีกระทู้ที่
เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวภูเขาโดยเฉพาะปรากฏให้เลือกใช้งานได้โดยสะดวก 

ซึ่งทางพันทิปจะคอยดูแล คัดกรองเกี่ยวกับการติดแท็กไว้ในระดับหนึ่งกล่าวคือ หาก
เนื้อหาในกระทู้ไม่เก่ียวกับแท็ก จะมีการลบแท็กท่ีไม่เก่ียวออก 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ เว็บบอร์ดห้อง     

บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปในครั้งนี้ มีแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. แนวความคิดการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 
2. แนวความคิดการสร้างสารในสื่ออินเทอร์เน็ต 
3. แนวความคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
4. แนวความคิดเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ 
5. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
6. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (use and gratification) 
7. แนวคิดเก่ียวกับเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ ของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวความคิดการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 
1.1 ทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่ อสาร ตรงกับค า ในภาษาอังกฤษว่ า  communication ซึ่ งมีผู้ ให้
ความหมายของค าว่า communication หรือการสื่อสารไว้ต่าง ๆ กัน 

Edward Sapir (อ้างถึงใน นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และคณะ 2546: 5) กล่าวว่า 
“การสื่อสาร คือการตีความหมายโดยสัญชาตญาณต่อท่าทางที่แสดงเป็นสัญลักษณ์โดยไม่รู้ตัว ต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของวัฒนธรรมบุคคล” 

George A. Miller (อ้างถึงใน นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และคณะ 2546: 5) กล่าว
ว่า “การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง” 

George Gerbner (อ้างถึงใน นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และคณะ 2546: 5) ให้
ความหมายว่า “การสื่อสาร คือ การแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้ระบบสัญลักษณ์และระบบ
สาร” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

Everett M. Roger และ F. Floyd Shoemaker (อ้างถึงใน นภาภรณ์                        
อัจฉริยะกุล และคณะ 2546: 5) ให้ความหมายว่า “การสื่อสาร คือกระบวนการซึ่งสารถูกส่งจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสาร” 

จากค านิยามต่าง ๆ ดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่า สิ่งหนึ่งที่ความหมายเหล่านี้มีอยู่
ร่วมกันคือ การสื่อสารของมนุษย์ตั้งอยู่บนหลักของความสัมพันธ์ กล่าวคือในการสื่อสารนั้นจะต้องมี
ผู้เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร อีกฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้รับสาร ทั้งสองฝ่ายมี
ความเกี่ยวพัน (สัมพันธ์) กัน จึงพอสรุปได้ว่า “การสื่อสาร คือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร 
(message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร (source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับ
สาร (receiver) โดยผ่านสื่อ (channel) ” 

1.1.1 โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการสื่อสาร 

การที่ เราจะศึกษาพฤติกรรมการสื่ อสารของมนุษย์ให้ เข้าใจ เรา
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างของกระบวนการสื่อสารเบื้องต้นก่อน แม้ว่า
กระบวนการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่นามธรรม แต่กิจกรรมทางการสื่อสารจะปรากฏออกมาในรูปที่ซ้ า  ๆ 
กัน และสามารถอธิบายได้ภายในโครงสร้างของสัมพันธภาพขององค์ประกอบต่าง  ๆ ในการสื่อสาร
เสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2-1 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร ขวัญเรือน กิติวัฒน์ และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร ดัดแปลง
มาจาก แบบจ าลองของ C. Shannon และ W. Weaver  
ที่มา: บุษบา สุธรธร, บรรณาธิการ. พฤติกรรมการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: น ากังการพิมพ์, 

2548: 14. 

ผู้ส่งสาร 

ผู้รับสาร ผู้ส่งสาร 

ผู้รับสาร 

ช่องทางการสื่อสาร 

สิ่งรบกวน 

 ช่องทางการสื่อสาร 
ปฏิกิริยาป้อนกลับ ปฏิกิริยาป้อนกลับ 

สาร สาร 

กรอบแห่งประสบการณ ์

กรอบแห่งประสบการณ ์
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จากแบบจ าลองข้างต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบหลักที่ท าให้เกิดการ
สื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ซึ่งผู้กระท าการสื่อสาร จะมีบทบาทเป็น
ทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับสารสลับกันอยู่ตลอดเวลา โดยใช้กรอบแห่งประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมใน
สังคม ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดสารที่
ส่งออกไปและรับเข้ามา เมื่อผู้รับสารได้สารแล้วก็อาจส่งปฏิกิริยาป้อนกลับไปยังผู้ส่งสารในลักษณะ
การตอบโต้สารที่ได้รับกลับไปยังผู้ส่งสาร แต่ปฏิกิริยาตอบกลับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปในการบวนการ
สื่อสาร และการสื่อสารก็ไม่ได้บรรลุผลตามท่ีผู้ส่งสารตั้งใจไว้เสมอไป  

แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารมีอยู่หลายแบบด้วยกันตามพฤติกรรมการสื่อสาร 
เช่น การสื่อสารแบบเส้นตรงทางเดียว การสื่อสารแบบปฏิกิริยาตอบกลับ เป็นต้น แต่ผู้วิจัยได้เลือกน า
แบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร  (แผนภาพที่ 2-1) มา เพ่ือที่จะศึกษาลักษณะการสื่อสารที่ผู้รับสาร
และผู้ส่งสารสามารถเป็นคนคนเดียวกันได้ และสามารถเกิดปฏิกิริยาป้อนกลับโดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารได้ตลอดในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งการใช้เว็บบอร์ด มีกระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกับ
แบบจ าลองนี้  

1.2 การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นที่นิยมมากที่สุด ในปัจจุบันคือ

ระบบอินเทอร์เน็ต ( internet) ซึ่งย่อมาจากค าว่า ( interconnecting network) เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลกไว้ด้วยกัน เป็น
เครือข่ายของเครือข่ายจ านวนมาก (network of network) โดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตนั้น 
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสื่อที่มีลักษณะหลายโฉมหน้า เนื่องจากมีความผสมผสานกันระหว่างการเป็น
ช่องทางสื่อสารระหว่างบุคคล และช่องทางการเป็นสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการสื่อสาร
แบบปฏิสัมพันธ์ เป็นการเกิดปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวสื่อเป็นเพียงตัวส่งสารที่เชื่อมต่อ
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
ผู้รับสารจึงสามารถกลายเป็นผู้ส่งสารได้ ในขณะเดียวกันผู้ส่งสาร ก็กลายเป็นผู้รับสารได้เช่นกัน 

ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ (user) สามารถควบคุม
ข่าวสารที่ต้องการเปิดรับ หรือเลือกปฏิเสธข้อมูลข่าวสารที่เห็นว่าไม่น่าสนใจได้อย่างสะดวก 
นอกจากนั้นบรรยากาศเรื่องการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง และกระบวนการค้นหา
ข้อมูลข่าวสาร แบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) ท าให้การแสวงหาข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตไม่มี
ขีดจ ากัด ในการเลือกรับข่าวสาร ผู้รับสารจะสามารถแสวงหาข้อมูลตามความพอใจของตนเอง 
(information on demand) และเมื่อผู้รับสารมีความสนใจเป็นพิเศษ ต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ก็จะ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ส่งสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น 
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จากลักษณะการสื่อสารที่ครอบคลุมหลายรูปแบบและหลายบทบาทเช่นนี้ ท าให้
กระบวนการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยแบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร
แบบดั้งเดิมได้ ดังนั้นจึงได้น าเสนอรูปแบบการสื่อสารใหม่บน World Wide Web ซึ่งสามารถท าการ
ประยุกต์ใช้กับกระบวนการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตได้ ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 แบบจ าลองการสื่อสารมวลชนบนอินเทอร์เน็ต                                                                                                                          

ที่มา: ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, บรรณาธิการ. การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 6. 

กรุงเทพฯ, 2552: 336. 

จากแบบจ าลองการสื่อสารมวลชนบนสื่ออินเทอร์เน็ต จะเห็นว่าข้อมูลข่าวสาร
ถูกสร้างข้ึนโดยสื่อมวลขน (M) เช่น web page ของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ หรือเนื้อหาจะถูกสร้าง
ขึ้นโดยผู้รับสาร (A) ก็ได้ สื่อมวลชนและผู้รับสารจะส่งผ่านข้อมูลที่ตนเองสร้างขึ้นไปยังตัวสื่อ 
(medium) ก็คือระบบสื่อสารใน World Wide Web  

แบบจ าลองการสื่อสารที่แสดงให้เห็นว่า ผู้รับสารเข้ามาสืบค้นข้อมูลในกลุ่มที่
ตนเองสนใจ และส่งข้อมูลข่าวสารเนื้อหา (content) โดยการตั้งหัวข้อที่ตนเองสนใจลงในเว็บบอร์ด 
(medium) เมื่อผู้สนใจในกระทู้ อ่ืน ๆ ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ เมื่ออ่านแล้วต้องการมีส่วนร่วมก็
สามารถเข้าไปในกระทู้นั้น แล้วแสดงความคิดเห็นได้ ผู้ใช้งานจึงเป็นได้ทั้ง M และ A ได้ในเวลา
เดียวกันในแบบจ าลองการสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ 2552: 335) 

 

 

 

 

 

Content 

 

Content 
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Medium 
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Content 
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จากแบบจ าลองการสื่อสารมวลชนบนอินเทอร์เน็ต (แผนภาพที่ 2) สอดคล้อง
กับแบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร (แผนภาพที่ 1) ของ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ และ ภัสวลี นิติเกษตร
สุนทร กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารสามารถถูกสร้างโดยผู้รับสารได้ หรือผู้รับสารสามารถเป็นผู้ส่งสารใน
กระบวนการสื่อสารหนึ่งๆ ซึ่งตรงกับลักษณะ “ผู้ใช้” และลักษณะการใช้งานเว็บบอร์ดที่ต้องการ
ศึกษาในครั้งนี ้  

1.2.1 บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต 
1) บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ 

บริการ World Wide Web เป็นหนึ่งในบริการด้านค้นหาข้อมูลที่มีผู้
นิยมใช้บริการมากที่สุดบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมูลในลักษณะคล้าย
หน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ คือจะมีพ้ืนที่แสดงผลเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ในกรอบจะมีข้อความ เสียง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว คล้ายกับการจัดหน้านิตยสาร หรือหน้าหนังสือ ผู้ใช้สามารถอ่านและ
ค้นหาข้อมูลโดยการคลิกเมาส์ไปยังหน้าอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับการเปิดหน้าหนังสือ ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียก
หน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ของ world wide web ว่า เว็บเพจ (web page) และเรียกหน้าแรกของ
เว็บเพจทั้งหมดว่า โฮมเพจ (home page) ส่วนเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ในบริการ world wide web ที่มี
ความสามารถเชื่อมโยงดังกล่าวจะถูกสร้างในรูปแบบที่เรียกว่า HTML (Hypertext Markup 
Language)  

จุดเด่นของรูปแบบการน าเสนอของ world wide web คือความง่าย
ของการใช้และมีรูปแบบการแสดงผลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ที่เชื่อมโยงจากข้อมูลชุดหนึ่งไปยังข้อมูลอีกชุด
หนึ่ง ซึ่งอาจอยู่ในศูนย์บริการข้อมลูเดียวกันหรือต่างศูนย์กัน โดยเว็บเพจแต่ละหน้าเชื่อมโยงกันได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องเรียงหน้าตามล าดับแบบหนังสือ เพียงมีตัวชี้ที่เรียกว่า ลิงก์ (link) ชี้ไปที่หน้านั้น ผู้ใช้ก็
สามารถเข้าไปถึงที่หน้านั้น ๆ ณ ต าแหน่งใด ๆ ก็ได้ ลิงก์ที่กล่าวนี้ไม่ได้ถูกจ ากัดแค่ชี้เว็บเพจของ
ตนเองเท่านั้น ยังมีคุณสมบัติชี้ไปยังเว็บเพจใด ๆ ในโลกนี้ก็ได้ลักษณะการเชื่อมโยงของเว็บเพจที่โยง
ไปโยงมาลักษณะนี้ ท าให้การบริการนี้ถูกขนานนามว่า โครงข่างใยแมงมุม (พิมพ์เดือน เบญจรงคกุล 
2550, อ้างถึงใน วรฤทัย คงเปี่ยม 2554: 24)  

2) บริการด้านการสื่อสาร  
เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อรับส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ใน

รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ละคนจะ

มีชื่อลงบันทึกการใช้เครื่อง login name ที่ทางผู้จัดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ก าหนดให้ เมื่อใช้
ประกอบกับชื่อ ที่อยู่ ของเครื่องทีใ่ช้งานอยู่ก็จะเป็นชื่อ ที่อยู่ของผู้ใช้นั้นด้วย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้บริการ
ส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง ตราบเท่าที่สามารถเข้ารหัสของข้อมูลได้ ผู้ใช้บริการ
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สามารถติดต่อรับ – ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีที่เก็บข้อมูลเสมือนตู้ไปรษณีย์ประจ าตัว ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถอ้างอิงที่อยู่ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ด้วย  

- สนทนาแบบออนไลน์ (talk) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
สามารถใช้ในการสื่อสารติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถคุยโต้ตอบกับ
ผู้อ่ืนในอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการพิมพ์เข้าไปทางคีย์บอร์ด เสมือนกับการพูดคุยกันแต่
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของทั้งสองที่เสมือนกับการพูดคุยโทรศัพท์กันอยู่ แต่ใช้การพิมพ์แทนการใช้
เสียง ซึ่งให้ความสนุกสนานและความรวดเร็ว บริการสนทนาออนไลน์นี้ เรียกว่า talk หรือจะคุยเป็น
กลุ่มหลาย ๆ คนในลักษณะของการ chat 

- กระดานข่าวหรือบูเลตินบอร์ด บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการ
ให้บริการโดนแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ จ านวนหลายกลุ่ม เรียกว่ากลุ่มข่าว ทุก ๆ วันจะมีผู้ส่งข่าวสาร
ผ่านระบบดังกล่าว โดยแบ่งออกดตามกลุ่มที่สนใจ เช่น กลุ่มผู้สนใจศิลปะ กลุ่มผู้สนใจการเมือง เป็น
ต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไปอ่านเรื่องที่ตนสนใจได้ และยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน
ในลักษณะที่คล้ายกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่เวลาส่งข่าว (post) ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะเห็น
ข่าวที่ส่งไปด้วย และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวนั้นได้ ซึ่งเว็บบอร์ดห้อง                     
บลูแพลนเน็ตที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษา อยู่ในการให้บริการประเภทนี้ 

2. แนวความคิดการสร้างสารในสื่ออินเทอร์เน็ต 
สารในสื่ออินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นรูปแบบ (form) ที่ประกอบกันขึ้น

จาก ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก และส่วนที่เป็นเนื้อหา (contents) ซึ่งประกอบกันเข้าเป็น
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการน าเสนอ (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ 2552) 

2.1 หลักการออกแบบเว็บไซต์                                                                                             
การออกแบบเว็บไซต์ (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ 2552)ควรค านึงถึง

หลักการต่อไปนี้  
1) ความง่าย (simple) ความง่ายคือหลักส าคัญประการแรกในการออกแบบ

เว็บไซต์ ความง่ายในที่นี้ หมายถึง ความง่ายต่อการรับรู้ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ง่ายต่อการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น การใช้แบบตัวอักษรที่อ่านง่าย จดจ าง่าย 

2) ความเร็ว (speed) โลกของอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์คือโลกของความเร็ว 
ความเร็วในที่นี้หมายถึง ความเร็วในการเข้าถึงเว็บ เว็บไซต์ที่ใส่รูปภาพที่สวยงาม แต่ไฟล์มีขนาดใหญ่
ท าให้โหลดภาพช้า หรือใส่เทคนิคภาพพอเศษซึ่งใช้โปรแกรมเขียน แต่ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่าย
ผู้เปิดเว็บอาจไม่มีโปรแกรมนี้ท าให้การโหลดรูปภาพและข้อความช้าท าให้น่าเบื่อหน่ายกับการรอคอย 
และน าไปสู่การเปลี่ยนใจไม่เข้ามาในเว็บของเรา 
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3) ความโดดเด่น (prominence) สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อทันสมัยที่มีผู้ใช้นับล้าน
คนทั่วโลก ท าอย่างไรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึงจะรู้จักเว็บของเรา การออกแบบเว็บไซต์จึงต้องสร้างความ
โดดเด่น ด้วยการสร้างความแตกต่าง สร้างพลังในการกระทบความรู้สึกให้หยุดดูเว็บของเรา กระตุ้นให้
เกิดความสนใจให้ได้ 

4) ความทันสมัย (modern) สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทันสมัย ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เองก็ต้องการความทันสมัยด้วยเช่นกัน การออกแบบเว็บไซต์จึงต้องค านึงถึงความทันสมัย ความ
ทันสมัยในที่นี้หมายถึง รูปลักษณ์หน้าตาของเว็บ ภาพลักษณ์ของเว็บ อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเว็บ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการออกแบบตัวอักษร สีสัน กราฟฟิก รูปภาพข้อความที่มีลักษณะทันสมัย  

5) การจัดการเนื้อหาที่ดี (content management) เนื้อหาที่ลงในเว็บไซต์ควรมี
การจัดการที่ดีซ่ึงประกอบด้วย 

- มีการจัดวางโครงสร้างการน าเสนอเนื้อหาที่ดี  ควรออกแบบให้ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว มีการจัดแผนผังเส้นทางการเชื่อมโยงแต่ละหน้าอย่างเป็นระบบ ไม่
สับสน มีการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์
เป็นส าคัญ แล้วจัดวางอย่างเหมาะสม 

- มีการจัดล าดับการน าเสนอที่ดี  โดยการจัดให้ เป็นหมวดหมู่  ควรจัด
เรียงล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เช่น เรียงล าดับเวลาก่อนหลัง หรือเรียงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หรือเรียงตามความส าคัญ ซึ่งควรจัดล าดับต่อเนื่องที่อ่านเข้าใจง่าย ติดตามเรื่องต่อไปได้ง่าย 

- มีลักษณะที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่าย ด้วยการใช้ภาษา 
ถ้อยค า การแนะน าวิธีการใช้งาน 

- มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์อยู่เสมอ 
- มีระบบการปรับปรุงเนื้อหาทั้งการปรับปรุงเอง และปรับปรุงโดยผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต 
- มีการจัดแบ่งปริมาณของเนื้อหาแต่ละหน้าอย่างเหมาะสม 
- หลักการแสดงต าแหน่งที่ตั้ง (establishing/ location) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ควรรู้ต าแหน่งที่ตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ หน้าหรือทุกเว็บเพจ เพ่ือรู้ว่าตัวเองก าลังอยู่ที่ใด สามารถไป
ต่อที่ใดได้บ้าง หรือจะกลับต าแหน่งเดิมอย่างไร ต้องไม่ท าให้ผู้ใช้เกิดความสับสน 

6) เนื้อหาควรมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (attention) 
7) การออกแบบรูปลักษณ์และเนื้อหาของเว็บไซต์ต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ของ

องค์กร (corporate image) เพราะองค์กรแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น องค์กร
บางแห่งเน้นความเป็นไทยแบบดั้งเดิม บางแห่งเน้นความเป็นไทยแบบทันสมัย หรือความเป็นไทย
ประยุกต์ องค์กรบางแห่งเน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การออกแบบจะต้องค านึงถึงเรื่องนี้ด้วย 
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8) มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
เนื้อหาที่เผยแพร่ โดยเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ต้องถือว่าได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่างดี และ
ต้องประกอบไปด้วยความรับผิดชอบ จิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของผู้ออกแบบสร้างสรรค์ 

9) การติดตามผลพฤติกรรมของผู้ใช้ (behavior monitoring) เว็บไซต์ควรมีส่วน
ที่สามารถติดตามพฤติกรรมการเข้าใช้และการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

ผู้วิจัยน าแนวความคิดการสร้างสารในสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การตั้งค าถาม และการน าผลมาวิเคราะห์ในส่วนของสารซึ่งในที่นี้หมายถึงเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ของสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวโน้มที่อาจพัฒนาได้ในอนาคตต่อไป 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, อ้างถึงใน ลักษณ์นาราข์ พันวราสิน 2553: 10-

11) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่าย
ต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น  

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรและการรับสาร  
ปรมะ สตะเวทิน (2546: 115) กล่าวถึง ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้รับสารว่า

ประกอบด้วย  
1) อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 

บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย และบุคคล
ที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น  ดังนั้น
อายุของผู้รับสารจะมีอิทธิพลกับการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะความสามารถในการตีความหมายจะแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจออกมาในรูปของความสนใจ ความเชื่อ หรือพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้รับสาร  

2) เพศ ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่มีความ
ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับข่าวสารนั้นด้วย จากการวิจัยทางจิตวิทยาได้
แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน  
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3) การศึกษา เป็นลักษณะส าคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร คนที่มีการศึกษาสูงจะ
เป็นผู้รับสารที่ดี เนื่องจากมีความรู้กว้างขวางในหลาย ๆ เรื่อง และสามารถเข้าใจสารได้ดี ส่งผลให้คน
ทีม่ีระดับการศึกษาต่างกัน เลือกใช้สื่อประเภทต่างกัน  

4) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ 
ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ทาให้คนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม 
และเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

5) ภูมิล าเนา มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร เนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ การศึกษา สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท าให้คนที่อยู่ในที่ต่าง ๆ นั้น มีคุณสมบัติต่างกัน และมีผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมด้วย ซึ่งจากผลส ารวจของศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย (True hits) 
พ.ศ. 2556 พบว่า ภาพรวมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากที่สุด 

6) เวลาในการเปิดรับฟังข่าวสาร เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ส่งสารควรค านึงถึง มิฉะนั้น
เนื้อหาข่าวสารที่ส่งไปจะสูญเปล่า เพราะเวลาไม่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับสาร ท าให้ผู้รับ
สารพลาดโอกาสเปิดรับสิ่งที่เป็นประโยชน์  

จากความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรและการรับสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมในการเปิดรับสารที่ต่างกัน ผู้วิจัยได้น ามาเป็นกรอบ
แนวคิดเพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของ
ผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต และจากการศึกษางานวิจัยที่เหี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ ดังนี้ 

- อายุ 
- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ  
- ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
Klapper J.T. (1960: 19-25, อ้างถึงใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ 2554: 9) กล่าวว่า 

กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของ
มนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1) การเลือกเปิดรับ (selective exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการ
สื่อสารบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร จากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือก
ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่ง ตามความสนใจ
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และความต้องการของตน อีกทั้งทักษะความช านาญการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นต่างกัน บางคน
ถนดัที่จะฟังมากกว่าอ่าน ชอบดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสือ 

2) การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะ
เลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือ
สนับสนุนทัศนคติท่ีมีอยู่ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่
แล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเข้าใจ (cognitive dissonance) 

3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (selective perception and interpretation) 
เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป 
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ 
ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจ ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจาก
จะท าให้ข่าวสารบางส่วนนั้นถูกตัดทิ้งไป ยังมีการบิดเบือนข่าวสาร ให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่
ละบุคคลด้วย 

4) การเลือกจดจ า (selective retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนที่ตรง
กับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อ ในส่วน
ที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือก
จดจ าไว้นั้น มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความ
เชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิม ให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพ่ือน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจน าใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ท าให้ไม่สบายใจขึ้น 

4.1 วัตถุประสงค์ของการเปิดรับสื่อ 
ปกติผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมีวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ต่างกันคือ ผู้ส่งสาร

จะต้องเป็นผู้แจ้งหรือบอกให้ความรู้ความเข้าใจ ให้ความบันเทิง และเพ่ือชักจูงใจ ในขณะที่ผู้รับสาร
นั้นจะสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบเรื่องราว เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความ
บันเทิง และเพ่ือรับข่าวสารในการประกอบการตัดสินใจ จากที่กล่าวมานี้ จะพบว่าวัตถุประสงค์ของ
บุคคลคลทั้งสองนั้นต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายของการสื่อสารนั้นตรงกันคือ การมีส่วนร่วมในเรื่องราว
เดียวกัน ถูกต้องตรงกัน ดังนั้นผู้ส่งสารจะต้องรู้ว่า ผู้รับสารนั้นมีวัตถุประสงค์อะไร ก็จะต้องส่งข่าวให้
ตรงวัตถุประสงค์นั้น (นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และคณะ 2546: 287-291) 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า วัตถุประสงค์ของการสื่อสารของการสื่อสารของผู้ส่งข่าวสาร
นั้น คือ การแจ้งให้ทราบ ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้ความบันเทิง และชักจูงใจ และในแต่ละ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวยังจ าแนกข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ได้อีกมาก โอกาสที่ผู้รับสารจะรับข่าวสาร
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ทั้งหมดคงจะเป็นไปได้ยาก ประจวบกับปัจจุบันมีผู้ส่งสารในเรื่องเดียวกันเป็นจ านวนมาก และ
เผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน การจะให้มีข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้รับสารนั้น ควรจะต้อง
เข้าใจในความต้องการข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งปกติจะมีอยู่ 4 อย่าง คือ 

1) ความต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตน (utilization) ผู้รับสารจะเปิดรับ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นส าคัญ เช่น ฟังเพลง เพ่ือความบันเทิง ฟัง อ่านข่าวกีฬาที่ตนเอง
เล่น หรืออ่านข่าวที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  

2) ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้อง (consistency) กับค่านิยม ความเชื่อม 
และทัศนคติของผู้รับสาร ผู้รับสารมักจะเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ ค่านิยม หรือทัศนคติ
ของตน ข่าวสารใดที่ไม่สอดคล้องมักจะไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการปฏิเสธจากผู้รับสาร 
ตัวอย่างเช่น ผู้รับสารที่มีความนิยมในพรรคประชากรไทย มักจะอ่านบทความที่เขียนโดยหัวหน้า
พรรคประชากรไทยในหนังสือพิมพ์ 

3) ความต้องการข่าวสารที่สะดวกในการได้มา (availability) ผู้รับสารนั้นจะมี
ข้อจ ากัดในการเปิดรับข่าวสาร ถึงแม้ว่าข่าวสารจะให้ประโยชน์และสอดคล้องกับตัวเอง แต่ถ้าข่าวสาร
ดังกล่าวจะได้มาด้วยความยากล าบากหรือไม่สะดวก ผู้รับสารก็อาจไม่เปิดรับข่าวสารนั้นได้  

4) ความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) เป็นความต้องการที่อยากมีประสบการณ์
ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง และยิ่งอยู่ในสังคมปัจจุบันที่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้มนุษย์เปิดรับข่าวสาร 

4.2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  
McLeod & O’Keefe (1972, อ้างถึงใน ประภาพรรณ ลิ้มสุขศิริ 2543: 18) 

กล่าวว่า ตัวชี้ ที่ใช้วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใช้กัน 2 อย่าง คือ  
1) วัดจากเวลาที่ใช้สื่อ  
2) วัดจากความถ่ีของการใช้สื่อ แยกตามประเภทของเนื้อหารายการที่แตกต่างกัน  
โดยกล่าวว่า การวัดในเรื่องเวลาที่ใช้กับสื่อมีข้อเสียตรงที่ว่า ค าตอบขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสนใจของผู้ฟัง เวลาว่างที่คนมีอยู่ และการมีสื่อใกล้ตัว (availability of  
medium)  

ด้วยเหตุนี้ ค าตอบที่เกี่ยวกับเวลาที่ใช้กับสื่อจึงมักไม่สามารถแปลความหมายได้
ทางจิตวิทยาและมักไม่ให้ผลที่ชัดเจนเมื่อน าไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น และเพ่ือแก้ปัญหา  
ความไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ จึงได้มีการวัดตัวแปรการเปิดรับสื่อ โดยใช้ความถี่ของการใช้สื่อเฉพาะ อย่าง
เจาะจงในเนื้อหา เช่น วัดความถี่ของการอ่านข่าวที่เนื้อหาประเภทต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ หรือ 
ช่วงเวลาที่ผู้ผู้รับชม รับชมข่าวสารทางโทรทัศน์ เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การเปิดรับสื่อมวลชน
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นั้น หมายถึง ความบ่อยครั้งหรือความถี่ในการเปิดรับ ระยะเวลา ความต่อเนื่อง ช่วงเวลา รวมไปถึง 
จ านวนสื่อมวลชนหรือช่องทางที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสารด้วย  

ตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้วัดการเปิดรับสื่อโฆษณา 
- ความถี ่(frequency) หมายถึง ความบ่อยหรือจ านวนครั้งที่ได้เปิดรับโฆษณา 
- ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง การตามเรื่องราวเนื้อหาโฆษณาผ่านสื่อ  
- ความชอบ (likability) หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในการชมโฆษณา โดย

วัดจาก ความชอบในด้านเนื้อเรื่องของโฆษณา และความชอบในด้านความคิดสร้างสรรค์ของโฆษณา  
- ช่วงเวลาที่รับชม (time to watch) หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้ชมรับชมข่าวสาร 
- ช่องทางในการรับชม (channel to watch) หมายถึง จ านวนสื่อมวลชนหรือ

ช่องทางประชาชนใช้เปิดรับข่าวสารเพ่ือให้ตนเองมีความรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
- บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชม (an influential) หมายถึง บุคคลที่มีส่วนในการชัก

จูงให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบ ในสื่อโฆษณานั้น ๆ  
- เหตุผลในการเปิดรับสื่อมวลชนของประชาชน  

จากแนวความคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับสื่อของมนุษย์มีปัจจัยที่หลากหลาย
และแตกต่างกัน ซึ่งท าให้การหาค าตอบและอธิบายในด้านจิตวิทยาเป็นไปได้ยาก จึงได้มีกา รก าหนด 
ตัวแปรที่ใช้วัดการเปิดรับสื่อขึ้นมา โดยใช้ความถี่ของการใช้สื่อเฉพาะอย่างเจาะจงในเนื้อหา ผู้วิจัย
น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับการเปิดรับสารของกลุ่มผู้ใช้เว็บบอร์ด
ห้องบลูแพลนเน็ต ของเว็บไซต์พันทิป ดังนี้ 

- ความถี่ในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
- ระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลน ต่อครั้ง    
- ช่วงเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต      
- สถานะในการเป็นผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต              
- ความต่อเนื่องในการใช้งานและติดตามเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
- ช่องทางในการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต           
- บุคคลที่มีผลต่อการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
- เหตุผลในการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                                                                                                                                                         
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5.  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึงปฏิกิริยาหรือการแสดงออก

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของ
การตัดสินใจก่อนและหลังปฏิกิริยาดังกล่าว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552: 41) 

พฤติกรรมที่ส าคัญแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
1) การตระหนักปัญหา (problem recognition) ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา 

เมื่อพบว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ตนต้องการกับสิ่งที่มีอยู่จริง แล้วพบว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
ผู้บริโภคจะเกิดแรงขับที่จะแสวงหาข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนในขั้นต่อไป หากความ
แตกต่างอยู่ในระดับต่ าผู้บริโภคจะไม่ตระหนักถึงปัญหาและ กรณีที่แม้ว่าผู้บริโภคจะตระหนักถึง
ปัญหา จนเกิดความต้องการ หากมีอุปสรรคจากปัจจัยบางประการ เช่น ผู้บริโภคตระหนักปัญหาจน
เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยของตนเอง คืออยากมีบ้าน หากแต่มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้บริโภคก็อาจต้อง
หยุดกระบวนการตัดสินใจ หรืออาจต้องเลื่อนการตัดสินใจออกไปอีกจนกว่าจะมีความพร้อมก็ได้ 

2) การแสวงหาข้อมูล (search for information) เมื่อเกิดความต้องการขึ้นแล้ว
ก่อนจะลงมือท าการซื้อสินค้าตราใดตราหนึ่ง ผู้บริโภคต้องพิจารณาเลือกทางเลือกที่มีอยู่เสียก่อน การ
พิจารณาทางเลือกจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล ซึ่งการแสวงหาข้อมูลจะเริ่มจาก แหล่งข้อมูลภายในตัว
ผู้บริโภคเอง กล่าวคือ ข่าวสารและประสบการณ์ที่ผู้บริโภคสะสมไว้ในความทรงจ าของตน หากว่า
ข้อมูลที่มอียู่ในสมองหรือความทรงจ ามีเพียงพอต่อการตัดสินใจ ผู้บริโภคก็จะไม่แสวงหาจากแหล่งอ่ืน 
แต่จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ประเมินค่าและตัดสินใจเลือกซื้อต่อไป การตัดสินใจซื้อสินค้าโดยใช้ข้อมูลจาก
แหล่งภายในนี้ ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ซื้อประจ า ที่ผู้บริโภครู้จักสินค้าดีอยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติ
อย่างไรและมีตราสินค้าอะไรบ้าง จึงไม่จ าเป็นต้องแสวงหาข้อมูลอีก 

กรณีท่ีข้อมูลจากภายในไม่เพียงพอ ผู้บริโภคจ าเป็นต้องแสวงหาข้อมูลจาดแหล่ง
ภายนอก ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจากเพ่ือน พนักงานขาย การโฆษณา บทความในนิตยสาร และอ่ืน  ๆ โดย
ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ข้อมูลที่คิดว่าเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ จึงหยุดแสวงหาข้อมูลแล้วน าข้อมูลไปใช้และรวบรวมใช้ในการตัดสินใจต่อไป 

3) การประเมินค่าทางเลือก (evaluating alternative) ในขั้นตอนของการประเมิน
ค่าทางเลือกนี้ ผู้บริโภคจะพยายามให้น้ าหนักแก่ทางเลือกต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งข้อดีและข้อด้อยของ
แต่ละทางเลือก แล้วตัดทางเลือกที่มีน้ าหนักน้อยออกไป จนกว่าจะเหลือทางเลือกที่สนองความ
ต้องการได้พึงพอใจมากที่สุด 

   การให้ค่าหรือน้ าหนักแก่ทางเลือกต่าง ๆ นั้น ผู้บริโภคจะมีเกณฑ์พิจารณาของ
ตนเอง เกณฑ์นี้เป็นสัญญาณแสดงถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของผู้บริโภค (ความเชื่อ ทัศนคติ) รวมทั้งการ
คาดคะเนปฏิกิริยาจากครอบครัว เพ่ือนหรือกลุ่มอ้างอิงด้วย หากเป็นการซื้อสินค้าที่มีความส าคัญ 
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มาก ๆ หรือมีราคาสูง การประเมินค่าทางเลือกต้องใช้เวลามาก และผู้บริโภคต้องใช้เกณฑ์อย่าง
ระมัดระวัง 

4) การตัดสินใจ (making the decision) ผู้บริโภคจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งคาด
ว่าจะตอบสนองความต้องการและท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเองมากที่สุด รวมทั้งสร้างความพึง
พอใจแก่กลุ่มหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนั้นด้วย อุปสรรคบางประการอาจเกิดขึ้นในขั้นท าการ
ตัดสินใจ เช่น การเปลี่ยนแปลงรายได้ การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะครอบครัว เป็นต้น อุปสรรค
ดังกล่าวอาจท าให้ผู้บริโภคต้องรอเวลาท าการซื่อต่อไป หรือหันไปสร้างกระบวนการตัดสินใจใหม่ที่
เหมาะสมกว่าก็ได้  

เมื่อตัดสินใจแล้วผู้บริโภคก็จะท าการซื้อ ในขณะที่ท าการซื้อเหตุการณ์บางอย่าง
ที่เกิดขึ้นอย่างมิได้คาดฝัน เช่น สินค้าหมด หรือขาดสต๊อก ราคาสูงขึ้น เป็นต้น เหตุการณ์ท านองนี้อาจ
ช่วยเน้นให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจว่าถูกต้องเพราะว่าสินค้าเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นการ
พิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นไม่เพียงแต่เป็นที่ต้องการของตนเท่านั้น หากยังเป็นที่ต้องการของคนอ่ืน ๆ อีก
ด้วย ความเชื่อม่ันดังกล่าวจะท าให้ผู้บริโภคยอมที่จะรอคอยสินค้า หรือยอมซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น 

5) การประเมินผลหลังการซื้อ (postpurchase evalution) หลังการซื้อผู้บริโภคจะ
ท าการใช้หรือบริโภคสินค้าที่ได้ซ้อมา ท าให้สามารถประเมินผลได้ว่าสินค้าที่ซื่อมานั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ หากว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้ ผู้บริโภค
จะยิ่งมีความต้องการเพ่ิมขึ้นเป็นเหตุให้ซื้อซ้ า ตรงกันข้ามหากสินค้าไม่สามารถสนองความต้องการ
ผู้บริโภคก็จะเก็บผลดังกล่าวไว้ในความจ า เพ่ือที่จะไม่ท าการซื้อสินค้านั้นอีกในอนาคต ข้อมูลจากการ
ประเมินผลการซื้อของผู้บริโภคจะเป็นข้อมูลป้อนกลับของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจรอบใหม่ คือการซื้อซ้ าหากเป็นผลที่น่าพอใจ หรือไม่ซื้อหากผลไม่เป็นที่พอใจ 

อนึ่งการประเมินผลหลังการซื้อ ผู้บริโภคอาจเกิดข้อสงสัยหรือข้อข้องใจว่า ตัวเอง
ได้ตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ที่ตัดสินใจซื้อสินค้านี้แทนที่จะซื้อสินค้าอ่ืน ความสงสัยนี้จะยิ่งเกิดมาก ถ้า
เป็นสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยสูง เช่น บ้าน รถยนต์ ผู้บริโภคมักจะมุ่งหาข้อมูลข่าวสารที่ท าให้มีความ
มั่นใจว่า การตัดสินใจของตัวเองถูกต้อง ดังนั้นสิ่งจ าเป็นที่ธุรกิจผู้ขายต้องให้ความส าคัญและท าการ
ส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นเพ่ือเน้นย้ าความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 

ตัวแบบไอดา (AIDA Model)           
ตัวแบบไอดา เป็นการแสดงล าดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจะ

ผ่านกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน ได้แก่ Attention, Interest, Desire และ Action 
(ดารา ทีปะปาล และคณะ 2546) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์กับการออกแบบเว็บไซต์ตาม 4 ขั้นตอน
ดังกล่าว ได้ ดังนี้ (Shaun Cronin 2012, อ้างถึงใน ไพรสน ศิริพูล  2555) 
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A Attention ดึงดูดใจ การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความโดเด่น มีเอกลักษณ์ จดจ าได้
ง่าย ให้มีความน่าสนใจ เพ่ือให้สะดุดตา โดยเว็บไซต์จะมีการออกแบบโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ โดยเทคนิค
ที่นิยมได้แก่  

- การใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะจัดวางต าแหน่งไว้ด้านบนของเว็บไซ ต์ 
เพ่ือให้สะดุดตา  

- การใช้ sliders โดยการน าเอาจาวาสคริปต์มาใช้ในวงการเว็บไซต์ สร้างเป็นลูกเล่น
หน้าเว็บให้เปลี่ยนหน้าโดยการสไลด์ไปตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้สะดุดตา 

- การใช้ animations โดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวไว้หน้าเว็บเพื่อเรียกความสนใจ 
I Interest ท าให้สนใจ เมื่อเราท าให้คนเข้ามาดูเว็บสะดุดตากับเว็บของเราแล้ว ขั้น

ต่อไปคือการท าให้สนใจเว็บของเราด้วย ว่าก าลังจะเสนออะไรให้แก่ผู้ใช้ โดยหลักการบอกไว้ว่า แทนที่
เราจะน าเสนอว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีดีอะไร ให้ลองเปลี่ยนมาเป็นการบอกกับลูกค้าว่า จะ
ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจะดีกว่า เพราะว่านี่จะเป็นการให้ความสนใจที่
ตัวลูกค้ามากกว่าตัวเอง เป็นการให้ความส าคัญลูกค้านั่นเอง 

ในทางปฏิบัติ จะต้องท าให้ลูกค้าสนใจบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไรนั้น เรา
จะต้องตระหนักได้ว่า ลูกค้าไม่ต้องการอ่านข้อความยาวเหยียด เราต้องน าเสนอแบบกระชับ เข้าใจ
ง่าย ตรงประเด็น โดยการกลั่นกรองข้อมูล จัดล าดับขั้นตอน ใช้ลิสต์ ใช้บูลเล็ท หรือไอคอน หรืออะไร
ก็ได้ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

D Desire สร้างแรงปรารถนา หลังจากที่เราท าให้ลูกค้าสะดุดตา สนใจแล้ว ต่อมา
ต้องท าให้ลูกค้า “ต้องการ” สิ่งที่เราน าเสนอ ในการออกแบบเว็บไซต์จะต้องพยายามท าให้ลูกค้า 
อยากได้สิ่งที่เราน าเสนอ โดยเทคนิคที่น ามาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ ได้แก่ 

- show it Off เราจ าเป็นจะต้องน าเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีที่สุด 
น่าสนใจที่สุด สะดุดตาที่สุด คนส่วนใหญ่จะตัดสินงานจากการดูภาพรวมของการออกแบบว่า มีการ
ออกแบบที่ดีหรือเปล่า ออกแบบได้น่าสนใจไหม ให้ความรู้สึกในงานออกแบบอย่างไร ซึ่งขั้นตอนนี้เรา
อาจน าเสนอได้ทั้งในรูปแบบภาพ วีดีโอหรือข้อความ โดยการใช้รูปภาพในเว็บไซต์ เราต้องเลือกภาพที่
มีคุณภาพสูง ให้ความรู้สึกร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา  

- social Proof (การรับรอง หรือการเขียนรีวิวจากผู้ใช้จริง) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
ทรงพลังมาก ในการสร้างแรงปรารถนาให้กับลูกค้า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนในแง่ของจิตวิทยา แต่
ถ้าพูดกันแบบพ้ืน ๆ ก็คือ คนส่วนใหญ่ต่างก็อยากรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับสิ่งที่ตัวเองก าลังพิจารณาอยู่ 
ถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าดี ก็มีแนวโน้มว่าคนนั้นก็จะเชื่อว่ามันดีด้วย ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็น
ที่รู้จัก หรือผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างความเชื่อม่ันได้มาก 
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นอกจาการเขียนรีวิวแล้ว อีกอย่างคือ จ านวนของเสียงตอบรับ เช่น จ านวนคน
กดไลค์ คนติดตาม สิ่งเหล่านี้ก็สามารถน ามาช่วยในกระบวนการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือสร้างแรง
ปรารถนาได้ท้ังสิ้น 

A Action เมื่อลูกค้าเกิดความปรารถนาแล้ว ต่อมาเราต้องออกแบบสิ่งที่เรียกว่า call 
to action ให้โดดเด่น ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะเปลี่ยนจากผู้เยี่ยมชม มาเป็นลูกค้าที่ใช้บริการเรา 
ขั้นตอนนี้จึงส าคัญ ส าหรับการสร้าง call to action ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบปุ่มต่าง ๆ เช่น buy 
now! Register! Download เป็นต้น การสร้างปุ่มควรสร้างให้เรียบง่าย ให้ลูกค้าเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่า
ก าลังท าอะไรอยู ่พยายามเลือกสีปุ่มให้แตกต่างกันกับปุ่มใกล้เคียง 

เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตเป็นเว็บบอร์ดที่มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่อง
ของการท่องเที่ยว รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ในธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่ง
ผู้ใช้เว็บบอร์ดอาจจะเป็นผู้ที่มีลักษณะพฤติกรรมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการซื้อนี้ รวม
ไปถึงการให้ข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมผู้บริโภค  

6. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร (uses  and gratification) 
แนวความคิดเรื่องการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ มุ่งเน้นไปที่ตัวกลุ่ม

ผู้รับสารเป็นส าคัญ ในฐานะผู้ท าการสื่อสาร กล่าวคือ ตัวผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ และ
เลือกรับเนื้อหาของข่าวสารเพ่ือสนองความต้องการของคน และเนื่องจากผู้รับสารเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการสื่อสาร และส าคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสาร เพราะการสื่อสาร
จะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กะบวนการที่ผู้รับสารสามารถรับและเข้าใจสารนั้นได้มากน้อยเพียงใด 

กาญจนา แก้วเทพ (2541: 306, อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท 2552: 16) ได้
กล่าวถึงแนวทางการวิเคราะห์การใช้และความพึงพอใจของผู้รับสารไว้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์แบบแผนการใช้และความพึงพอใจของผู้รับสารนั้นอาจถือได้ว่าเป็น
ความรู้แบบหนึ่งของการศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อ (functionalism) เพียงแต่ว่าแทนที่จะตอบ
ค าถามว่าสื่อมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมอย่างไร ได้เปลี่ยนมาเป็นมุมมองด้านปัจเจกบุคคลว่า แต่ละคน
ใช้สื่อเพ่ือท าหน้าที่อะไรบ้าง โดยมักเรียกผู้รับสารว่า user แทนการเรียกว่า receiver หรือ 
audience 

2) แนวความคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้และความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ
ว่าการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้นมีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสารเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่ง เช่น เพ่ืออาชีพการงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ เพ่ือคุมสถานการณ์ เพ่ือ
เตรียมพร้อม ส าหรับการลงมือท า เป็นต้น และเม่ือมีความตั้งใจแน่นอนแล้ว การเข้าไปใช้สื่อจึงมิใช่ 

 

ความพึงพอใจ
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กิจกรรมที่กระท าไปตามยถากรรมหรือไร้เป้าหมาย หากแต่เป็นกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ที่แน่นอน 
รวมถึงภายใต้สภาวะการแสวงหาข่าวสารนี้สื่อมวลชนมิใช่ทางเลือกเดียวของบุคคล แต่เป็นเพียง
ตัวเลือกหนึ่งท่ามกลางตัวเลือกอ่ืนๆ นอกจากนี้ทิศทางการแสวงหาและใช้สื่อประเภทใดนั้นจะเกิดจาก
ความต้องการของบุคคลเป็นปฐมเหตุ จากนั้นความต้องการดังกล่าวจึงเปลี่ยนปีมาเป็นประโยชน์และ
ความพึงพอใจของผู้รับสารได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2-3 องค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ของการได้รับความพึงพอใจ 
ที่มา : นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล, บรรณาธิการ. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ: 
ประชุมช่าง, 2546: 635. 

ค าอธิบายเกี่ยวกับแบบจ าลองนี้ อาจจะยกเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ในกรณีที่ปัจเจก
บุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีความต้องการจ าเป็นตามสภาวะทางจิตใจและสังคม เช่น ต้องการเป็นคนรอบรู้
ทันสมัย เพ่ือเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน และมีความคาดหวังจากสื่อว่าการบริโภคข่าวสารจะช่วย
สนองความต้องการของเขาได้ เขาจึงเลือกใช้สื่อโดยเลือกดูรายการข่าวจากโทรทัศน์ฟังข่าวจากวิทยุ 
หรือ่านข่าวจากสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยให้เขาได้รับความพึงพอใจอย่างที่ต้องการได้ คือเห็นคนรอบรู้ทันสมัย 
ขณะเดียวกัน ผลจากการบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนทุก ๆ วันอาจมีผลอื่น ๆ ตามมานอกเหนือจาก
การเป็นผู้รอบรู้ทันสมัย เช่น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมบางอย่างได้เช่นกัน 

แบบจ าลองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจนี้ เป็นแบบจ าลองที่
อธิบายถึงกระบวนการรับสารในการสื่อสารมวลชน และเพ่ืออธิบายถึงการใช้สื่อมวลชน โดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกบริโภคสื่อนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการหรือแรงจูงใจของผู้รับ
สารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์ มีความตั้งใจมีความต้องการในการใช้ประโยชน์จาก
สื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน 

สภาวะทาง                            

สังคมและจิตใจ            

(ซึ่งก่อให้เกิด) 

ความต้องการ 

ความจ าเป็น 

ของบุคคล   

(และเกิดมี) 

การคาดหวัง        

(แล้วน าไปสู่) 

การเปิดรับสื่อ                    

(อันก่อให้เกิด) 

ผลอื่นที่เกิด

ตามมา(ท่ีไม่ได้

มุ่งหวังไว้) 

ความพึงพอใจ

จากสื่อตาม

ต้องการ    ส
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Mc Combs และ Backer (2522, อ้างถึงใน นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และคณะ 2546: 
291) ได้ศึกษาเก่ียวกับการอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและการชมรายการวิทยุ
โทรทัศน์ของมนุษย์ ได้สรุปว่า ผู้รับสารจะอ่าน ฟัง และชม ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์รอบตัว เพ่ือที่จะได้รู้ว่าก าลังเกิด
อะไรขึ้น เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญควรรู้ 

2) เพ่ือใช้ข่าวสารที่ได้มานั้นเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ 
3) เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการถกเถียงปัญหากับบุคคลอ่ืน 
4) เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นด้วย 
5) เพ่ือใช้ข่าวสารที่ได้จากสื่อช่วยเสริมความคิดเห็นที่มีอยู่เดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้น หรืออีก

นัยหนึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระท าลงไปแล้ว 
6) เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือความบันเทิง 
หน้าที่หลักของพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างมนุษย์ จ าแนกเป็นหน้าที่ต่าง  ๆ ตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 2-1 หน้าที่หลักของพฤติกรรมการสื่อสาร 
 

จ าแนกตามวัตถุประสงคข์องผู้ส่งสาร จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร 

1. เพื่อบอกกล่าวสารสนเทศ 
2. เพื่อให้ความรู ้
3. เพื่อให้ความบันเทิง 
4. เพื่อโน้มน้าวใจ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
2. เพื่อการค้นคว้าหาความรู ้
3. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
4. เพื่อการพิจารณาตัดสินใจ 

 

ที่มา: บุษบา สุธรธร,บรรณาธิการ. พฤติกรรมการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: น ากังการพิมพ์, 
2548: 29. 
 

Wenner (2528, อ้างถึงใน พิชญพร นวรัตน์ ณ อยุธยา 2552: 14-15) ได้ท าการ
รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อแล้วสร้างออกมาเป็นแบบ
แผนความพึงพอใจ ในการบริโภคข้อมูลจากสื่อ (Media News Gratification maps) โดยแบ่งความ
พึงพอใจออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1) Orientational Gratification หมายถึง การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้าน
ข้อมูล เพ่ืออ้างอิง และเพ่ือเป็นแรงเสริมย้ าในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบ
ความต้องการที่แสดงออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (surveillance) การใช้สื่อเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ (decisional utility) เป็นต้น 
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2) Social Gratification หมายถึง การใช้ข่าวสารเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่
เกี่ยวกับสังคมซึ่งรับรู้จากข่าวสาร เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคล เช่นการน าข้อมูลไปใช้สนทนากับผู้อ่ืน 
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการชักจูง เป็นต้น 

3) Para - Social Gratification หมายถึง การใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพ่ือด ารง
เอกลักษณ์บุคคล หรือเพ่ืออ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรือปรากฏในเนื้อหาของสื่อ เช่น การ
ยึดถือผู้ใช้ข้อมูลข่าสารเป็นแบบอย่างพฤติกรรม เป็นต้น 

4) Para - Orientational Gratification หมายถึง การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ใน
การลดหรือผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ หรือเพ่ือปกป้องตนเอง เช่น เพ่ือความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เพ่ือหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่พอใจอ่ืน ๆ หรือเป็นการใช้เวลาให้หมดไป เป็นต้น 

จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้รับสาร ของทั้ง กาญจนา แก้วเทพ 
Mc Combs Backer และ Wenner จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จากสื่อมีความสอดคล้องกันที่พอจะ
สรุปได้ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2-2  ตารางสรุปความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ (user) 
 

ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร 
เพ่ือบอกกล่าวสารสนเทศ 
เพ่ือให้ความบันเทิง 
เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือโน้มน้าวใจ 

 

เพ่ือติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
เพ่ือสร้างความเพลิดเพลิน 
เพ่ือน าข้อมูลไปสนทนากับผู้อ่ืน 
เพ่ือสนับสนุนความคิดเห็นที่มีอยู่เดิม 

 

ที่มา: ผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

ความสอดคล้องกันดังตารางดังกล่าว เมื่อน ามาผนวกเข้ากับแผนภาพองค์ประกอบ
การใช้ประโยชน์ของการได้รับความพอใจแล้ว สามารถสรุปได้ตามแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4 สรุปองค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ของการได้รับความพึงพอใจจากสื่อ 

สภาวะทางสังคมและจิตใจ                    

(ซ่ึงก่อให้เกิด) 

 
ความต้องการ ความจ าเป็นของบุคคล 

ความต้องการบอกกล่าวสารสนเทศ  ความต้องการในการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ความต้องการที่จะให้ความบันเทิงผู้อื่น  ความต้องการการผ่อนคลายความตึงเครียด 
ความต้องการ การมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับผู้อื่น ความต้องการในการสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง 
ความต้องการโนม้น้าวใจ   ความต้องการที่จะหาข้อมูลเพื่อน าไปใช้สนทนากับผู้อื่น 
ความต้องการที่จะติดตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น ความต้องการที่จะหาข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็นท่ีม ี
 

 
การคาดคะเน ความพอใจที่จะได้รับจากสื่อ 

จะไดบ้อกกล่าวสารสนเทศ   จะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
จะได้ใหค้วามบันเทิงผู้อื่น   จะไดผ้่อนคลายความตึงเครยีด 
จะไดม้ีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมร่วมกบัผู้อื่น  จะไดส้รา้งความเพลดิเพลินให้กับตนเอง 
จะไดโ้น้มน้าวใจผู้อื่น    จะได้ข้อมูลเพื่อน าไปใช้สนทนากับผู้อื่น 
จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไดท้ันเหตุการณ ์ จะได้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นที่มีอยู่เดมิ 
 

 
 

การเปิดรับสื่อ 

ผลอื่นที่เกิดตามมา (ไม่ได้มุ่งหวังไว้) 
เปลี่ยนทัศนคต ิ

เปลี่ยนลักษณะนิสัย 

เปลี่ยนพฤติกรรม 
 

 

ความพึงพอใจจากสื่อ 

พึงพอใจท่ีได้บอกกล่าวสารสนเทศ   
พึงพอใจท่ีได้ให้ความบันเทิงผู้อื่น    
พึงพอใจท่ีได้มีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมร่วมกับผู้อื่น  
พึงพอใจท่ีได้โน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคลอ้ยตาม   
พึงพอใจท่ีได้ติดตามสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น 
พึงพอใจท่ีได้ข้อมูลประกอบการตดัสินใจ 
พึงพอใจท่ีได้ผ่อนคลายความตึงเครียด                                                
พึงพอใจท่ีได้สร้างความเพลิดเพลนิให้กับตนเอง 

พึงพอใจท่ีได้ข้อมูลเพื่อน าไปใช้สนทนากับผู้อื่น 

พึงพอใจท่ีได้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นท่ีมีอยู่เดมิ 
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จากทฤษฎีที่สอดคล้องกันดังกล่าวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของสุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ 
ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์เพ่ือก าหนดค าถามในการวิจัย โดยสามารถแบ่งการใช้ประโยชน์ได้ 4 ประเภท
ดังนี้  

1) ด้านสารสนเทศ ได้แก่ 
 - เพ่ือบอกกล่าวข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 

- เพ่ือทราบข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
- เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการการตัดสินใจ 

2) ด้านการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคล 
- เพ่ือสนับสนุนและเสริมย้ าความคิดเห็นดั้งเดิมของตน 
- เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม 

3) ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
- เพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
- เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่น 

4) ด้านความบันเทิง 
  - เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นความบันเทิงกับผู้อื่น 

- เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
 

ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จะอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่า ผู้รับสารคือ user ไม่ใช่ receiver 
กล่าวคือผู้รับสารหรือผู้ใช้เว็บบอร์ดสามารถมีใช้ประโยชน์เว็บบอร์ดได้ทั้งในสถานะเป็นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร                   

7. แนวคิดเกี่ยวกับเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ ของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม 
เว็บไซต์พันทิปดอทคอม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2539 โดยนายวันฉัตร ผดุงรัตน์ 

ด้วยแรกเริ่มมีวัตถุประสงค์จะสร้างเป็นนิตยสารออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ แต่ผลตอบรับจาก
ผู้เยี่ยมชมกลับชื่นชอบที่จะใช้เว็บบอร์ด หรือกระดานข่าวสาธารณะ (webboard) เพ่ือเป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน ท าให้พันทิปดอทคอมขยายรูปแบบการท างานเป็นกระดาน
ข่าวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามล าดับ (สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ 2550: 5) 

เว็บไซต์พันทิปดอทคอม หรือพันทิป สุดยอดเว็บบอร์ดไทยเพ่ือสังคมออนไลน์คุณภาพ 
ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานข่าวสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และ
เป็นเว็บไซต์รุ่นแรก ๆ ของประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จและยังคงด าเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ 
โดยเฉพาะในส่วนของสภากาแฟออนไลน์ หรือที่รู้จักกันในนาม พันทิปคาเฟ่ ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับความ
นิยมจากสมาชิกมากที่สุด 
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พันทิปดอทคอมเปรียบเทียบพันทิปคาเฟ่ ว่าเป็นร้านกาแฟแห่งเสรีภาพ เพ่ือมุมมอง
ใหม่ และมีข้อความดึงดูดใจผู้ใช้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บบอร์ดว่า “ที่นี่ ท่านจะได้พบปะสังสรรค์กับ
ใครสักคนที่มีความสนใจตรงกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และทรรศนะ เพ่ือการมองโลกที่
กว้างขวางขึ้น ใครคนนั้น อาจจะอยู่อีกมุมของโลก อยู่อีกทวีป อยู่อีกประเทศ หรืออาจเพียงแค่รั้วติด
กับบ้านท่านก็ได้ ใครจะรู้” 

การสื่อสารในเว็บบอร์ดเป็นลักษณะของการลงข้อความ (post) หรือตั้งกระทู้ใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมา และผู้ใช้อ่ืน ๆ ที่สนใจในประเด็นดังกล่าวก็สามารถกด (click) เข้าไป
อ่านรายละเอียดกระทู้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นได้ด้วยการลงข้อความกลับในกระทู้ ในขณะเดียวกัน
หากผู้ตอบกระทู้ต้องการทราบความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนก็สามารถเปลี่ยนบทบาทมาเป็น ผู้ตั้งกระทู้
ใหม่ได้เช่นเดียวกัน  

ปัจจุบันเว็บบอร์ดของเว็บไซต์พันทิป หรือพันทิปคาเฟ่ ถูกจัดสรรออกเป็น โต๊ะ / 
กลุ่ม/ ห้อง เพ่ือแบ่งกลุ่มสมาชิกตามลักษณะความสนใจเป็นหมวดหมู่ประเภทของข้อมูลข่าวสาร
ปัจจุบันมีจ านวน 32 ห้อง และในแต่ละห้องยังถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆตามความสนใจของ
ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเว็บบอร์ดของเว็บไซต์พันทิป สามารถแบ่งออกได้ 4 สถานะ ซึ่งแต่ละ
สถานะจะมีสิทธิในการใช้บริการเว็บบอร์ดไม่เท่าเทียมกัน ดังนี้ โดยแบ่งเป็นสมาชิก 3 แบบ และผู้ใช้ที่
ไม่เป็นสมาชิก ดังนี้ 

1) สมาชิกแบบยืนยันด้วยบัตรประชาชน หมายถึง ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนประวัติกับทาง
เว็บไซต์โดยระบุชื่อที่อยู่ เลขท่ีบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้ทางพันทิปสามารถตรวจสอบกับ
เว็บไซต์ของราชการได้ว่าผู้ใช้มีตัวตนอยู่จริง ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้สิทธิในการตั้งกระทู้ทุกประเภท 
จ านวนวันละ 4 กระทู้ ตอบกระทู้ได้ทุกประเภท สามารถโพสต์รูปภาพลงในกระทู้ได้ กดโหวตกระทู้ได้ 
และสามารถเปลี่ยนชื่อนามแฝงได้ เมื่อมีอายุการใช้งานครบ 3 เดือนขึ้นไป สามารถตั้งกระทู้ประเภท
ขายของได้ 

2) ผู้ใช้ที่ยืนยันตนด้วย sms หมายถึง ผู้ใช้ที่ได้ส่งค าร้องยืนยันตนทางโทรศัพท์ด้วย 
sms เพ่ือให้ทางพันทิปสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้ได้ทุกประเภท 
(ยกเว้นกระทู้ขายของ) จ านวนวันละ 4 กระทู้ สามารถโพสต์รูปภาพลงในกระทู้ได้ ไม่สามารถกดโหวต
กระทู้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนามแฝงได้ 

3) ผู้ใช้ที่ยืนยันตนด้วยอีเมล หมายถึง ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกและยืนยันตนโดยใช้อีเมล  
โดยจะมีสิทธิในการตั้ง/ ตอบกระทู้ได้ เฉพาะกระทู้ประเภทค าถามเท่านั้น โดยตั้งกระทู้ค าถามได้วัน
ละ 1 กระทู้ ไม่สามารถโพสต์รูปภาพลงในกระทู้ ไม่สามารถกดโหวตกระทู้ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
นามแฝงได้ 
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4) ผู้เยี่ยมชม หรือ ขาจร คือผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิกกับทางเว็บไซต์ โดยจะ
สามารถเข้าอ่านกระทู้ทุกประเภทได้ แต่ไม่สามารถตั้งและตอบ กดโหวตกระทู้ หรือโพสต์ข้อความ           
ใด ๆ บนหน้าเว็บบอร์ดได้ 

การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเป็นวิธีการที่ทางพันทิปต้องการให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
มั่นใจในการใช้บริการข่าวสารมากยิ่งขึ้น และเพ่ือประโยชนที่จะสามารถตรวจสอบผู้ที่ใช้บริการได้ เมื่อ
เกิดปัญหาเก่ียวกับข้อความหรือสารที่ปรากฏอยู่บนเว็บบอร์ด ว่าใครเป็นผู้เขียนหรือผู้ตอบ เพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบในข้อมูลข่าวสารที่ได้ฝากไว้ในเว็บบอร์ด รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการใช้นามแฝง
ซ้ ากัน หรือมีการกลั่นแกล้ง โดยอ้างอิงนามแฝงของผู้อ่ืนมาใช้โดยเจตนาเพ่ือสร้างความเสียหาย และ
ความเข้าใจผิดแก่เจ้าของนามแฝงและผู้ที่อ่านข่าวสาร 

ดังนั้นสมาชิกในชุมชนเว็บบอร์ดพันทิปหรือชุมชนเสมือนจะต้องอยู่ภายใต้กติกา 
ระเบียบข้อตกลง หรือบรรทัดฐานร่วมของชุมชนเว็บบอร์ดนั้น ๆ ซึ่งในเบื้องต้น เว็บบอร์ดส่วนมากจะ
มีกฎในการเซ็นเซอร์ (censor) ข้อความหรือค าพูดที่เป็นค าหยาบด้วยโปรแกรมกรองค าหยาบ และ
ผ่านการตรวจสอบจากเว็บมาสเตอร์ รวมไปถึงการตรวจสอบกันเองของผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด ที่
สามารถแจ้งลงกระทู้หรือความคิดเห็นไม่เหมาะสมได้  

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ ของเว็บไซต์พันทิปดอทคอมในการ
ให้นิยามศัพท์ เพ่ือแบ่งสถานะของผู้ใช้ และลักษณะการใช้งานของเว็บบอร์ด รวมทั้งใช้เป็นแนวทาง
เพ่ือก าหนดแบบสอบถาม เพ่ือให้มีความชัดเจน และตรงกับสิ่งที่ต้องการจะศึกษาให้มากท่ีสุด  

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มุทิตา เตชะศิวนาถ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผู้ใช้บริการเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาในการใช้บริการเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ 
พบว่าช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ ในช่วงเวลา 20.01 - 24.00 น. สถานะการใช้งาน มีสถานะ
เป็นขาจร (ไม่ได้เป็นสมาชิก และไม่ได้ลงทะเบียน) และลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่อ่านกระทู้เพียง
อย่างเดียว  

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้
บริการเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ ด้านความถี่แตกต่างกัน ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่มีเพศและ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อ
ครั้ง แตกต่างกัน ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ ประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ สถานที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต มีผลต่อช่วงเวลาในการใช้บริการเว็บบอร์ด 

ทัศนคติที่มีต่อเว็บบอร์ด ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการเว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้ง ในการเข้ามาใช้บริการเว็บบอร์ด แต่ทัศนคติ
ที่มีต่อเว็บบอร์ด ด้านเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน และด้านการปฏิสัมพันธ์ ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ เว็บบอร์ดพันทิปคาเฟ่ด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้ง ในการเข้า
มาใช้บริการเว็บบอร์ด 

ข้อเสนอแนะของงานวิจัย การศึกษาครั้งนี้ท าการวิจัยเว็บบอร์ดโดยรวม ไม่ได้ระบุถึง
ห้องสนทนาใดเป็นพิเศษดังนั้นควรท าการศึกษา เว็บบอร์ดแยกในแต่ละห้องสนทนา เพ่ือให้เกิดการ
เปรียบเทียบระหว่างห้องสนทนาแต่ละห้องสนทนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะมากขึ้น เนื่องจากห้อง
สนทนาแต่ละห้อง มีความสนใจในเรื่องต่างกัน ผู้ใช้บริการอาจมีพฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน
ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงห้องสนทนาทุก ๆ ห้อง ของเว็บบอร์ดพัน
ทิป 

พิชญพร นวรัตน์ ณ อยุธยา (2552) ได้ศึกษาวาทกรรมความงามผ่านเว็บไซต์พันทิป
ดอทคอม และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้: กรณีศึกษา ห้องโต๊ะเครื่องแป้ง บอร์ดความงาม พบว่าสถานะ
ในการใช้เป็นแบบขาจรมากที่สุด และใช้บริการโดยการอ่านกระทู้เพียงอย่างเดียวมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดห้องโต๊ะเครื่องแป้งเว็บไซต์พันทิป
ดอทคอมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์เพ่ือความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด
มากที่สุด รองลงมาคือ เข้ามาเช็คข้อมูลความคิดเห็นจากเว็บบอร์ด และเข้ามาเช็คข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าตามล าดับ 

สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บบอร์ดของเว็บไซต์
พันทิปดอทคอมที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม: 

ศึกษากรณีห้องเฉลิมไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีอายุระหว่าง   
25 - 34 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุด มีความถี่ในการ
ใช้เว็บบอร์ดห้องเฉลิมไทยโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 4.24 ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้เว็บบอร์ดห้องเฉลิม
ไทยต่อครั้ง 45.09 นาที ส่วนใหญ่มีสถานะในการใช้บริการแบบเป็นสมาชิก และใช้บริการโดยอ่าน
กระทู้เพียงอย่างเดียวมากที่สุด 

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดห้องเฉลิมไทยในระดับ
มากทั้งในด้านสารสนเทศ และความบันเทิงตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ว่า 
อาชีพของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องเฉลิมไทยที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการใช้เว็บบอร์ดห้องเฉลิมไทย และ
มีความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดห้องเฉลิมไทยแตกต่างกัน และความถี่
ในการใช้เว็บบอร์ดห้องเฉลิมไทยของผู้ใช้ มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในเว็บ
บอร์ดห้องเฉลิมไทย 

มนต์ชัย ศรีเพชรนัย (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง  ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ 21.01 - 24.00 น. ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อ
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อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายพบว่า ได้รับประโยชน์จากการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตในด้านสารสนเทศ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก และได้รับประโยชน์จากการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตด้าน
ความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับปานกลาง 

 จากการศึกษาของมุทิตา เตชะศิวนาถ พิชญพร นวรัตน์ ณ อยุธยา และ สุธนา     
หรูวิจิตร์พงษ์ มีความสอดคล้องกันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผล
ต่อการเปิดรับสื่อ และพบว่าลักษณะของผู้ใช้เว็บบอร์ดพันทิปส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้เว็บบอร์ดโดย
การอ่านกระทู้เพียงอย่างเดียว  

ด้านของสถานะในการใช้งานเว็บบอร์ดพันทิปจากการศึกษาของมุทิตา เตชะศิวะนาถ 
ซึ่งศึกษาเว็บบอร์ดโดยรวมของพันทิปคาเฟ่ และ พิชญพร นวรัตน์ ณ อยุธยา ศึกษากรณีห้องโต๊ะ
เครื่องแป้งพบว่า ผู้ใช้เว็บบอร์ดส่วนใหญ่ มีสถานะเป็นขาจร ต่างกับห้องเฉลิมไทย ที่ศึกษาโดยสุธนา 
หนูวิจิตร์พงษ์ ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ในห้องมีสถานะเป็นสมาชิก 

ในส่วนของการใช้ประโยชน์ จากการศึกษาของมนต์ชัย ศรีเพชรนัย ซึ่งศึกษาภาพรวม
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครพบว่า ได้รับประโยชน์ในด้านสารสนเทศ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของเว็บบอร์ดพันทิปในห้องเฉลิมไทย จากการศึกษาของ 
สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ แต่ในการศึกษาเว็บบอร์ดห้องโต๊ะเครื่องแป้ง ของพิชญพร นวรัตน์ ณ อยุธยา  

พบว่า มีการใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิงมากที่สุด จึงอาจกล่าวได้ว่า การใช้ประโยชน์จะมีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของหัวข้อการสนทนาในห้อง จากผลการศึกษาที่มีความ
สอดคล้องและแตกต่างกันในบางกรณีข้างต้นผู้วิจัยได้น ามาเพ่ือเป็นแนวทางในตั้งค าถามเพ่ือสร้าง
เครื่องมือวิจัย และหาค าตอบของโจทย์การวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ เว็บบอร์ดห้อง          
บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป ในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกผู้ใช้บริการเว็บ
บอร์ด ห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปเกิน 1 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูลงานวิจัย 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่ การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
สมาชิกและเป็นผู้ที่เคยใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป จ านวน 400 คน 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม และการ
สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ สมาชิกผู้ใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
เว็บไซต์พันทิป 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกของเว็บบอร์ดพันทิป ซึ่งสามารถใช้เว็บบอร์ด
ได้ทั้งในสถานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร ที่เป็นผู้ที่เคยใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Taro Yamane (2513, อ้างถึงใน ปาริชาต                           
สถาปิตานนท์ 2553: 133) ประชากรผู้ใช้บริการเว็บบอร์ดพันทิปไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในการตอบ
แบบสอบถาม 
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ตารางที่ 3-1 ตารางของ Taro Yamane แสดงจ านวนตัวอย่าง เมื่อทราบจ านวนประชากร จ าแนก
ระดับความคลาดเคลื่อนในการประเมินค่า ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอย่าง ประมาณ                   
ร้อยละ 95 
 

จ านวนประชากร (N) 
จ านวนตัวอย่าง (n) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน (e) 

±1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% 

500 - - - - 222 83 

1,000 - - - 385 286 91 

1,500 - - 638 441 316 94 

2,000 - - 714 476 333 95 

2,500 - 1,250 769 500 345 96 

3,000 - 1,364 811 517 353 97 

3,500 - 1,458 845 530 359 97 

4,000 - 1,538 870 541 364 98 

4,500 - 1,607 891 549 367 98 

5,000 - 1,667 909 556 370 98 

6,000 - 1,765 938 566 375 98 

7,000 - 1,842 959 574 378 99 

8,000 - 1,905 976 580 381 99 

9,000 - 1,957 986 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 

50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 
ที่มา: ปาริชาต  สถาปิตานนท์. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553: 133. 
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การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยอาศัยจากคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการคือ ต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการเว็บบอร์ด        
ห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google 
Docs) และโพสต์ (post) ลงเว็บไซต์พันทิป เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้ามาหรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ตามความเต็มใจและยินดีที่จะให้ข้อมูลจนครบ 400 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 
ส่วนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้ใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป มีลักษณะเป็นค าถามที่ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง 
จ านวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต มีลักษณะเป็นค าถาม
ที่ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง จ านวน 9 ข้อ และเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ จ านวน 2 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต มี
ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 1 ข้อ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต มีลักษณะ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 1 ข้อ 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเว็บบอร์ดห้อง                  
บลูแพลนเน็ต  มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 1 ข้อ 

 
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งแนวทางการตั้งค าถาม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ามาประยุกต์ให้เข้ากับการศึกษาในครั้งนี้  มีการทดสอบเครื่องมือการ
วิจัยด้านความถูกต้องและเที่ยงตรง (validity) โดยการสร้างแบบสอบถามเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการจุลนิพนธ์ในครั้งนี้ ได้ท าการตรวจสอบเนื้อหา และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content 
validity) ความตรงด้านโครงสร้าง (construct validity) เพ่ือขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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การวัดค่าตัวแปรในการวิจัย 
1. การวัดค่าตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 

(percentage) ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง 
- ชาย 
- หญิง 

1.2 อายุของกลุ่มตัวอย่าง 
- 15 – 24 ปี 
- 25 – 34 ปี  
- 35 – 44 ปี 
- 45 – 54 ปี    
- 55  ปีขึ้นไป  

1.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
- มัธยมศึกษา 
- อนุปริญญา/ อาชีวศึกษา  
- ปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี   
- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 

1.4 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง   
- นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา    
- ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานบริษัท/ องค์กรเอกชน    
- ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย 
- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 

1.5 ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง 
- น้อยกว่า 1 ปี    
- 1 – 3 ปี  
- 3 – 5 ปี     
- 5 ปี ขึ้นไป 
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1.6 เวลาเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันของของกลุ่มตัวอย่าง 
- น้อยกว่า 3 ชั่วโมง    
- 3 - 6 ชั่วโมง 
- มากกว่า 6 ชั่วโมง    

1.7 ความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง 
- บันเทิง/ เพลง/ ภาพยนตร์    
- เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
- การเมือง     
- สุขภาพ/ กีฬา 
- การท่องเที่ยว    
- แฟชั่น/ ความงาม 
- ธุรกิจ     
- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 

1.8 การเปิดรับสารการท่องเที่ยวจากสื่อต่าง ๆ 
- รายการโทรทัศน์  
- นิตยสารท่องเที่ยว 
- หนังสือไกด์บุ๊ก 
- เว็บไซต์/ เว็บบอร์ดท่องเที่ยว  
- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................                                          

 

2. การเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
2.1 ความถี่ในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต วัดจากการเข้าใช้ต่อสัปดาห์ เป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 
- รับสารทุกวัน    = 5 คะแนน 
- รับสารบ่อย ๆ (5 - 6 วัน/ สัปดาห์) = 4 คะแนน 
- รับสารบ้าง (3 - 4 วัน/สัปดาห์)  = 3 คะแนน 
- ไม่ค่อยรับสาร (1 - 2วัน/สัปดาห์) = 2 คะแนน 
- น้อยกว่า 1 ครั้ง/ สัปดาห์   = 1 คะแนน 

(บางสัปดาห์ไม่ได้รับสาร) 
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ใช้ค่าเฉลี่ยมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยใช้ค่าทางสถิติคะแนน
เฉลี่ยเลขคณิต (arithmatic mean) ก าหนดช่วงการวัด คือ 

 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด =  5 - 1 = 0.8 
           จ านวนระดับ       5  

 

 
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
- คะแนนรวม 4.21 - 5.00 = ความถี่ในการเปิดรับมากที่สุด 
- คะแนนรวม 3.41 - 4.20 = ความถี่ในการเปิดรับมาก 
- คะแนนรวม 2.61 - 3.40 = ความถี่ในการเปิดรับปานกลาง 
- คะแนนรวม 1.81 - 2.60 = ความถี่ในการเปิดรับน้อย 
- คะแนนรวม 1.00 - 1.80 = ความถีใ่นการเปิดรับน้อยที่สุด 

 
2.2 ระยะเวลาในเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต ต่อครั้ง แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
- ต่ ากว่า 30 นาที  = 1 คะแนน 
- 30 นาที - 1 ชั่วโมง  = 2 คะแนน 
- 2 - 3 ชั่วโมง   = 3 คะแนน 
- มากกว่า 3 ชั่วโมง  = 4 คะแนน 
 
ใช้ค่าเฉลี่ยมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยใช้ค่าทางสถิติคะแนน

เฉลี่ยเลขคณิต (arithmatic mean) ก าหนดช่วงการวัด คือ 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด =  4 - 1 = 0.75 
           จ านวนระดับ      4  
 

- คะแนนรวม 3.26 – 4.00 = ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับมาก 
- คะแนนรวม 2.51 – 3.25 = ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับปานกลาง 
- คะแนนรวม 1.76 – 2.50 = ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับน้อย 
- คะแนนรวม 1.00 – 1.75 = ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับน้อยที่สุด 
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นอกจากนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปราย จะใช้การน าเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) มีดังต่อไปนี้ 

2.3 ช่วงเวลาใดท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ดังนี้ 

- เวลา 8.01 – 12.00 น.  
- เวลา 12.01 – 16.00 น. 
- เวลา 16.01 – 20.00 น.   
- เวลา 20.01 – 24.00 น. 
- หลัง 24.01 น. 

2.4 สถานะในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
- สมาชิกแบบยืนยันด้วยบัตรประชาชน 
- สมาชิกยืนยันด้วย sms 
- สมาชิกยืนยันด้วยอีเมล (e-mail)  

2.5 ความต่อเนื่องของของการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้ 

- ใช้กระทู้เพียงครั้งเดียว   
- ใช้กระทู้เดิม 1 – 2 ครั้ง 
- ใช้กระทู้เดิม 3 – 5 ครั้ง  
- ใช้กระทู้เดิมมากกว่า 6  

2.6 ช่องทางในการเข้าถึงบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
- เข้าเว็บไซต์พันทิป และเลือกห้องบลูแพลนเน็ตโดยตรง 
- เข้าใช้ผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น (เช่น Google, Yahoo ) 
- เข้าใช้ผ่านลิงก์ (link) ที่มีการแชร์ตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ 
- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................  

2.7 บุคคลที่มีผลต่อการเลือกเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้  

- คนในครอบครัว   
- เพ่ือน 
- บุคคลในโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
- ตัวเอง 
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- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 
2.8 ประเภทกระทู้ที่ใช้งานในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
- กระทู้ค าถาม  
- กระทู้สนทนา 
- กระทู้โพล     
- กระทู้รีวิว 
- กระทู้ข่าว    
- กระทู้ขายของ 

2.9 ลักษณะการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
- อ่านกระทู้เพียงอย่างเดียว    
- อ่าน และแสดงความคิดเห็นกระทู้ที่มีผู้อ่ืนตั้งไว้ 
- อ่าน และตั้งกระทู้ใหม่                                                                                                      
- อ่าน และแสดงความคิดเห็นกระทู้ที่มีผู้อื่นตั้งไว้ และตั้งกระทู้ใหม่ 

2.10 เหตุผลที่เลือกเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต    
- ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
- ข้อมูลตรงตามความต้องการของท่าน 
- เป็นเว็บบอร์ดที่สะดวกต่อการใช้งาน 
- มั่นใจในระบบสมาชิกเพ่ือป้องกันการแอบอ้าง ของผู้ไม่ประสงค์ดี 
- ภาษาท่ีใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย 
- มีการใช้ศัพท์แสลง หรือศัพท์วัยรุ่น 
- ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
- การจัดหน้าเว็บไซต์อ่านง่าย สวยงาม ดึงดูดใจ 
- ใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดแต่ละหน้าไม่นานจนเกินไป 
- สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องได้สะดวก 
- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 

 
3.  ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต โดยผู้วิจัยได้ท า

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่าแบบ Likert scale โดยให้ประเมินข้อความจ านวน 
14 ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยความหมายเชิงบวกที่เป็นองค์ประกอบของความน่าเชื่อถือ 7 ข้อ ได้แก่
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ข้อ 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12และข้อความเชิงลบจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ข้อ 4, 5, 6, 8, 9, 13 และให้กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกตอบตามเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  

 
ซึ่งเกณฑ์การให้ค่าคะแนนของข้อความเชิงบวก และข้อความเชิงลบจะมี ดังนี้ 
   ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง            5              1  คะแนน 
เห็นด้วย         4           2  คะแนน 
ไม่แน่ใจ         3           3    คะแนน 
ไม่เห็นด้วย         2                 4  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง        1           5  คะแนน 
 
จากนั้นจะน าผลรวมของคะแนนทั้ง 20 ข้อ มาหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายค่า

ความคดิเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด =  5 - 1 = 0.8 
           จ านวนระดับ       5  

 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือมาก 
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือปานกลาง 
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือ 
- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือมากที่สุด 

 

4.  การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินการ
ใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ตั้งค าถาม 15 ข้อที่ครอบคลุมลักษณะการใช้
ประโยชน์ 4 ประการ ได้แก่ ด้านสารสนเทศ (ข้อ1, 2, 3, 4) ด้านการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคล 
(ข้อ5, 6, 7, 8, 9)  ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (ข้อ 10, 11, 12, 13) และด้านความ
บันเทิง (ข้อ14, 15) โดยผู้วิจัยได้สร้างข้อความเกี่ยวกับลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
เลือกให้คะแนนการใช้ประโยชน์ มี 5 ระดับ และท าการวัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบช่วง ( interval 
scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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ระดับการใช้ประโยชน์มากที่สุด          5  คะแนน 
ระดับการใช้ประโยชน์มาก           4  คะแนน 
ระดับการใช้ประโยชน์ปานกลาง          3  คะแนน 
ระดับการใช้ประโยชน์น้อย           2   คะแนน 
ระดบัการใช้ประโยชน์น้อยที่สุด          1  คะแนน 
 
จากนั้นน าผลรวมของคะแนนทั้ง 15 ข้อมาหาค่าเฉลี่ยละแปลความหมายระดับการ

ใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป โดยก าหนดเป็นเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด =  5 - 1 = 0.8 
           จ านวนระดับ       5  

 
การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
- ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
- ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการใช้ประโยชน์ในระดับมาก 
- ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง 
- ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีการใช้ประโยชน์ในระดับน้อย 
- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการใช้ประโยชน์ในระดับน้อยมาก 

 
5.  ค าถามข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 

เว็บไซต์พันทิป โดยผู้วิจัยได้ตั้งเป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้กรอกความคิดเห็น ได้ตาม
ต้องการโดยผู้วิจัยจะน าส่วนนี้มาประกอบการอภิปรายผล เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ในการแสดงค่าข้อมูลเป็นจ านวนค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) 
เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง การเปิดรับสาร และการใช้
ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้
เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใน
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลของการวิจัยน าเสนอแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
ตอนที่ 4 การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ส าหรับเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
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ตอนที่ 1     ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน 
ความสนใจ และเปิดรับสื่อท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวน และร้อยละ ตาม
ตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ (%) 
ชาย 
หญิง 

191 
209 

47.75 
52.25 

รวม 400 100 
  

จากตารางที่ 4-1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย เพศชาย และเพศหญิง โดยเพศ
หญิงมากกว่า จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 และเป็นเพศชาย จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.75 

 

ตารางที่ 4 -2 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ (%) 
15 - 24 ปี 
25 - 34 ปี 
35 - 44 ปี 
45 - 54 ปี 
55 ปีขึ้นไป 

83 
176 
86 
42 
13 

20.75 
44.00 
21.50 
10.50 
3.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4-2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 176 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ อายุ 35 – 44 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 อายุ 15 – 
24 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 อายุ 45 – 54 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 
และน้อยที่สุดมีอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
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ตารางที ่4-3 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ (%) 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ อาชีวศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

12 
16 
259 
113 

3.00 
4.00 
64.75 
28.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่  4-3 พบว่ากลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 259 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.25 ระดับการศึกษาอนุปริญญา อาชีวศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 น้อยที่สุดมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
  

ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ (%) 
นักเรียน/ นสิิต/ นักศึกษา 
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
พนักงานบริษัท/ องค์กรเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย 
อื่น ๆ 

73 
61 
147 
97 
22 

18.25 
15.25 
36.75 
24.25 
5.50 

รวม 400 100 
 

หมายเหตุ อ่ืน ๆ ได้แก่ แม่บ้าน เกษียณ ว่างงาน ฟรีแลนซ์  
จากตารางที่  4-4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน 

จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าชาย จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.25 นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-5 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านประสบการณ์การใช้
อินเทอร์เน็ต 
 

ประสบการณ์การใช้
อินเทอร์เน็ต 

จ านวน ร้อยละ (%) 

1 - 3 ปี 
3 - 5 ปี 
5 ปี ขึ้นไป 

4 
7 

389 

1.00 
1.75 
97.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4-5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 5 ปี
ขึ้นไป จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 รองลงมาคือ 3 - 5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.75 และน้อยที่สุด คือ 1- 3 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 
 

ตารางที่ 4-6 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต           
ต่อวัน 
 

เวลาในการใช้                   
อินเทอร์เน็ตต่อวัน 

จ านวน ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
3 - 6 ชั่วโมง 
มากกว่า 6 ชั่วโมง 

30 
199 
171 

7.50 
49.75 
42.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4-6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน 3 - 6 
ชั่วโมง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมา คือมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.75 และน้อยที่สุดคือใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันน้อยกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.50  
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ตารางที่ 4-7 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านหัวข้อความสนใจ 
 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ (%) 
บันเทิง/ เพลง/ ภาพยนตร์ 
เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
การเมือง 
สุขภาพ/ กีฬา 
การท่องเที่ยว 
แฟชั่น/ ความงาม 
ธุรกิจ 
อ่ืน ๆ 

102 
26 
4 
9 

217 
14 
13 
15 

25.50 
6.50 
1.00 
2.25 
54.25 
3.50 
3.25 
3.75 

รวม 400 100 
 

หมายเหตุ อ่ืน ๆ ได้แก่ ข่าวสารวิชาชีพ อาหาร การ์ตูน ทั่วไป 
จากตารางที่ 4-7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในการท่องเที่ยว จ านวน 217 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือบันเทิง เพลง ภาพยนตร์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.50 เทคโนโลยี นวัตกรรม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อ่ืน ๆ ได้แก่ ข่าวสารวิชาชีพ 
อาหาร การ์ตูน ทั่วไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 แฟชั่น ความงาม จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 ธุรกิจ จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 3.25 สุขภาพ/ กีฬา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.25 และการเมือง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-8  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านการเปิดรับสื่อท่องเที่ยว 
 

เปิดรับการท่องเที่ยว                            
จากสื่อใดบ้าง 

จ านวน ร้อยละ (%) 

รายการโทรทัศน์ 
นิตยสารท่องเที่ยว 
หนังสือไกด์บุ๊ก 
เว็บไซต์/ เว็บบอร์ดท่องเที่ยว 
อ่ืน ๆ 

204 
181 
156 
357 
17 

22.30 
19.78 
17.05 
93.02 
1.86 

รวม 915 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

 

หมายเหตุ 1. เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
   2.  อื่น ๆ ได้แก่ บริษัททัวร์ วิทยุ เอกสารส านักงานท่องเที่ยว เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อีเมล           

แอพลิเคชัน 
จากตารางที่ 4-8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับสารการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์และ

เว็บบอร์ดท่องเที่ยว จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 รองลงมารับสารจากรายการโทรทัศน์ 
จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 รับสารจากนิตยสารท่องเที่ยว จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.78 รับสารจากหนังสือไกด์บุ๊ก จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 และรับสารจากอ่ืน ๆ ได้แก่ 
บริษัททัวร์ วิทยุ เอกสารส านักงานท่องเที่ยว เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อีเมล แอพลิเคชัน จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.86 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2     พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
เว็บไซต์พันทิป ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ของการเข้าใช้เว็บบอร์ด ระยะเวลาที่ใช้เว็บบอร์ดต่อ
ครั้ง โดยน าเสนอในรูปของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนของ 
ช่วงเวลาที่เข้าใช้เว็บบอร์ดสถานะในการใช้เว็บบอร์ด ความต่อเนื่องในการใช้เว็บบอร์ด ช่องทางในการ
เข้าถึงเว็บบอร์ด บุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้เว็บบอร์ด ประเภทกระทู้ที่ใช้ ลักษณะการใช้เว็บบอร์ด 
เหตุผลที่เลือกใช้เว็บบอร์ด น าเสนอข้อมูลเป็นจ านวน และร้อยละ ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง ในด้าน
ความถี่ของการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
 

ความถี่การใช้เว็บ
บอร์ดต่อสัปดาห์ 

จ านวน ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
รับสารทุกวัน 
5 - 6 วัน 
3 - 4 วัน 
1 - 2 วัน 
น้อยกว่า 1 วัน 

164 
68 
75 
39 
54 

41.00 
17.00 
18.75 
9.75 
13.50 

 

 

รวม 400 100 3.62 1.44 
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จากตารางที่ 4-9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสารห้องบลูแพลนเน็ต ต่อสัปดาห์มี
เฉลี่ยเท่ากับ 3.62 วันต่อสัปดาห์ โดยส่วยใหญ่มีการเปิดรับสารทุกวัน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.00 รองลงมาเปิดรับสาร 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 75 คิดเป็นร้อยละ 18.75 เปิดรับสาร 5 - 6 
วันต่อสัปดาห์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และเปิดรับสารน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50   

 

ตารางที่ 4-10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตต่อครั้ง 
 

เวลาในการเปิด            
รับสาร ต่อครั้ง 

จ านวน ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ต่ ากว่า 30 นาที  
30 นาที - 1 ชั่วโมง 
2 - 3 ชั่วโมง  
มากกว่า 3 ชั่วโมง 

79 
218 
74 
29 

19.75 
54.50 
18.50 
7.25 

 

 

รวม 400 100 2.13 0.81 
 

จากตารางที่ 4-10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้อง                
บลูแพลนเน็ตต่อครั้งเท่ากับ 2.13 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดต่อครั้ง 30 นาที - 1 
ชั่วโมง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา มีระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดต่ ากว่า 30 
นาที จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อย 19.75 มีระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ด 2 – 3 ชั่วโมง จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.50 และมีระยะเวลาในการใช้เว็บบอร์ดมากกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.25 
 

ตารางที่ 4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้เว็บบอร์ดห้อง                  
บลูแพลนเน็ต 
 

ช่วงเวลาที่เข้าใช้ จ านวน ร้อยละ (%) 
8.01 - 12.00 น. 
12.01 - 16.00 น. 
16.01 - 20.00 น. 
20.01 - 24.00 น. 
หลัง 24.01 น. 

31 
62 
52 
239 
16 

7.75 
15.50 
13.00 
59.75 
4.00 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 4-11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตในช่วง 20.01 
– 24.00 น. จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมาช่วง 12.01 – 16 น. จ านวน 62 คน     
คิดเป็นร้อยละ 15.50 ช่วง 16.01 – 20.00 น. จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ช่วง 8.01 – 
12.00 น. จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 และน้อยที่สุดช่วงหลัง 24.01 น. จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.00 

 

ตารางที่ 4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านสถานะในการใช้เว็บบอร์ดห้อง               
บลูแพลนเน็ต 

สถานะในการเข้าใช้                          
ห้องบลูแพลนเน็ต 

จ านวน ร้อยละ (%) 

สมาชิกยืนยันบัตรประชาชน 
สมาชิกยืนยัน sms 
สมาชิกยืนยัน e-mail 

298 
15 
87 

74.50 
3.75 
21.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4-12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะเป็นสมาชิกแบบยืนยันตนด้วย
บัตรประชาชน จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาเป็นสมาชิกแบบยืนยันด้วย e - mail 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และน้อยที่สุดคือแบบสมาชิกยืนยันด้วย sms จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.75  
 

ตารางที่ 4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความต่อเนื่องในการติดตามกระทู้ 
 

ความต่อเนื่องในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ (%) 
ใช้กระทู้เพียงครั้งเดียว 
ใช้กระทู้เดิม 1-2 ครั้ง 
ใช้กระทู้เดิม 3-5 ครั้ง 
ใช้กระทู้เดิมมากกว่า 6 ครั้ง 

98 
192 
70 
40 

24.50 
48.00 
17.50 
10.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4-13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้กระทู้เดิม 1 - 2 ครั้ง จ านวน 192 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาใช้กระทู้เพียงครั้งเดียวจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ใช้กระทู้
เดิม 3 - 5 ครั้งจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 น้อยที่สุดคือใช้กระทู้เดิมมากกว่า 6 ครั้ง จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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ตารางที่ 4-14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านช่องทางการเข้าถึงเว็บบอร์ดห้อง                         
บลูแพลนเน็ต 
 

ช่องทางในการเข้าถึงห้องบลูแพลนเน็ต จ านวน ร้อยละ (%) 
เข้าเว็บไซต์พันทิป และเลือกห้อง บลูแพลนเน็ตโดยตรง 
เข้าใช้ผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น (เช่น google, Yahoo) 
เข้าใช้ผ่านลิงก์ ที่มีการแชร์ตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ 
อ่ืน ๆ 

347 
28 
20 
5 

86.75 
7.00 
5.00 
1.25 

รวม 400 100 
 

หมายเหตุ อ่ืน ๆ ได้แก่ แอพพลิเคชัน พันทิปห้องรวมมิตร 
จากตารางที่ 4-14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้ห้องบลูแพลนเน็ตโดย เข้าเว็บไซต์

พันทิปและเลือกห้องบลูแพลนเน็ตโดยตรง จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 รองลงมาเข้าใช้
ผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 เข้าใช้ผ่านลิงก์ ที่มีการแชร์ตามหน้าเว็บไซต์
ต่างๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และอ่ืน ๆ ได้แก่ แอพพลิเคชัน พันทิปห้องรวมมิตร 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านบุคคลที่มีผลต่อการใช้                          
ห้องบลูแพลนเน็ต 
 

บุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้                  
ห้องบลูแพลนเน็ต 

จ านวน ร้อยละ (%) 

คนในครอบครัว 
เพ่ือน 
บุคคลในโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
ตัวเอง 
อ่ืน ๆ 

38 
96 
168 
95 
3 

9.50 
24.00 
42.00 
23.75 
0.75 

รวม 400 100 
 

หมายเหตุ อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้รีวิว สถานที่  
จากตารางที่ 4-15 พบว่ากลุ่มบุคคลที่มีผลให้กลุ่มตัวอย่างใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต

คือบุคคลในโซเชียลเน็ตเวิร์ก จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา รองลงมาคือเพ่ือน 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตัวเอง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 บุคคลใน
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ครอบครัว จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และอ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้รีวิว สถานที่ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.75 ตามล าดับ 

 
 

ตารางที่ 4-16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านประเภทกระทู้ที่ใช้ในห้อง                         
บลูแพลนเน็ต 
 

ใช้กระทู้ประเภทใดมากที่สุด จ านวน ร้อยละ (%) 
กระทู้ค าถาม 
กระทู้สนทนา 
กระทู้โพล 
กระทู้รีวิว 
กระทู้ข่าว 
กระทู้ขายของ 

127 
59 
2 

204 
7 
1 

31.75 
14.75 
0.50 
51.00 
1.75 
0.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4-16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้กระทู้รีวิวมากที่สุด จ านวน 204 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาใช้กระทู้ประเภทค าถามมากที่สุด จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.75 ใช้กระทู้สนทนามากท่ีสุด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 ใช้กระทู้ข่าวมากที่สุด จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ใช้กระทู้โพลมากท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และน้อยที่สุดคือ
ใช้กระทู้ขายของมากที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 

 
 

ตารางที่ 4-17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านลักษณะการใช้เว็บบอร์ด                                
ห้องบลูแพลนเน็ต 
 

ลักษณะการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต จ านวน ร้อยละ (%) 
อ่านกระทู้อย่างเดียว 
อ่าน และแสดงความคิดเห็น 
อ่านและตั้งกระทู้ใหม่ 
อ่านและแสดงความคิดเห็น และตั้งกระทู้ 

87 
128 
22 
163 

21.75 
32.00 
5.50 
40.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4-17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เว็บบอร์ดโดยอ่านและแสดงความ
คิดเห็นกระทู้ที่มีผู้อื่นตั้งไว้ และตั้งกระทู้ใหม่ จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 รองลงมาอ่านและ
แสดงความคิดเห็นกระทู้ที่มีผู้อ่ืนตั้งไว้ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 อ่านกระทู้อย่างเดียว 
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จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และน้อยที่สุดคืออ่านและตั้งกระทู้ใหม่ จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 
 

ตารางที่  4 -18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ าง ในด้านเหตุผลที่ ใช้ เว็บบอร์ด                         
ห้องบลูแพลนเน็ต 
 

เหตุผลที่ใช้ห้องบลูแพลนเน็ต จ านวน ร้อยละ (%) 
ข้อข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
ข้อมูลตรงตามความต้องการของท่าน 
เป็นเว็บบอร์ดที่สะดวกต่อการใช้งาน 
มั่นใจในระบบสมาชิกเพ่ือป้องกันการแอบอ้าง ของผู้ไม่ประสงค์ดี 
ภาษาท่ีใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย 
มีการใช้ศัพท์แสลง หรือศัพท์วัยรุ่น 
ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
การจัดหน้าเว็บไซต์อ่านง่าย สวยงาม ดึงดูดใจ 
ใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดแต่ละหน้าไม่นานจนเกินไป 
สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องได้สะดวก 
อ่ืน ๆ 

174 
273 
274 
73 
99 
12 
57 
64 
94 
69 
30 

14.27 
22.40 
22.48 
5.99 
8.12 
0.98 
4.68 
5.25 
7.71 
5.66 
2.46 

รวม 1219 100 
 

หมายเหตุ 1. เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  2. อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลเคลื่อนไหวตลอด ได้รับค าตอบเร็ว มีการช่วยเหลือกันในเว็บบอร์ด 

ข้อมูลมาจากประสบการณ์จริง มีรูปจริง ข้อมูลมีความหลากหลายสามารถเลือกมาใช้ได้ เป็นที่
รวบรวมรีวิวสวย ๆ ความเคยชิน 

จากตารางที่ 4-18 พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
คือเป็นเว็บบอร์ดที่สะดวกต่อการใช้งาน จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 22.48 รองลงมาคือข้อมูล
ตรงตามความต้องการ จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ จ านวน 174 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.27 ภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 8.12 ใช้
ระยะเวลาในการดาวน์โหลดแต่ละหน้าไม่นานจนเกินไป จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71 มั่นใจใน
ระบบสมาชิกเพ่ือป้องกันการแอบอ้างของผู้ไม่ประสงค์ดี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 5.99 สามารถ
เชื่อมโยงไปยังหน้าที่เก่ียวข้องได้สะดวก จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 การจัดหน้าเว็บไซต์อ่าน
ง่าย สวยงาม ดึงดูดใจ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ใช้ถ้อยค าสุภาพ จ านวน 57 คน คิดเป็น

   ส
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ร้อยละ 4.68 อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลเคลื่อนไหวตลอด ได้รับค าตอบเร็ว มีการช่วยเหลือกันในเว็บบอร์ด 
ข้อมูลมาจากประสบการณ์จริง มีรูปจริง ข้อมูลมีความหลากหลายสามารถเลือกมาใช้ได้ เป็นที่
รวบรวมรีวิวสวย ๆ ความเคยชิน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.46 และมีการใช้ศัพท์แสลงหรือ
ศัพท์วัยรุ่น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3     ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป  

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลห้องบลูแพลนเน็ต 
ซึ่งเป็นผลจากการประเมินข้อความของผู้ใช้ต่อข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต โดยแบ่ง
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ซึ่งจะแสดงผลเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4-19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ในด้านความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
 

ลักษณะของข้อมูลใน
เว็บบอร์ดห้อง                     
บลูแพลนเน็ต 

ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ความ 
หมาย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

1. ข้อมูลเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของ
ผู้ให้ข้อมูลและผู้แสดง
ความคิดเห็น 

117 
(29.25) 

244 
(61.00) 

38 
(9.50) 

1 
(0.25) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.19 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

2. ข้อมูลมีความ
ครบถ้วนสมบรูณ ์

27 
(6.75) 

231 
(57.75) 

124 
(31.00) 

18 
(4.50) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

3.67 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

3. ข้อมูลน่าเชื่อถือ มี
ความสมเหตสุมผล 
สามารถอ้างอิงที่มาท่ีไป
ได ้

42 
(10.50) 

238 
(59.50) 

108 
(27.00) 

11 
(2.75) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

3.77 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

4. มีข้อมูลที่กล่าวใส่
ร้าย หรือใช้ค าหยาบ
คายเพื่อโจมตีแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือผู้ใช้ท่าน
อื่น * 

10 
(2.50) 

57 
(14.25) 

191 
(47.75) 

105 
(26.25) 

37 
(9.25) 

400 
(100) 

3.26 
น่าเชื่อ 
ถือปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4-19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ในด้านความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต (ต่อ) 
 

 
ลักษณะของข้อมูลใน

เว็บบอร์ดห้อง                     
บลูแพลนเน็ต 

ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ความ 
หมาย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

5. ข้อมูลไม่น่าช่ือถือ ไม่
สามารถอ้างหลักฐาน 

6 
(1.50) 

30 
(7.50) 

195 
(48.75) 

134 
(33.50) 

35 
(8.75) 

400 
(100) 

3.41 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

6. ใช้ภาษาก ากวม 
เข้าใจยาก* 

3 
(0.75) 

20 
(5.00) 

178 
(44.50) 

157 
(39.25) 

42 
(10.50) 

400 
(100) 

3.54 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

7. การแสดงออกทาง
ความคิดเห็นร่วมกันท า
ให้เกิดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 

1 
(0.25) 

4 
(1.00) 

58 
(14.50) 

226 
(56.50) 

111 
(27.75) 

400 
(100) 

4.11 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

8. มีการใช้ค าที่แสดงถึง
ความไม่แน่ใจในข้อมลู
ของผู้โพสต์ เช่น น่าจะ 
อาจจะ คงจะ* 

14 
(3.50) 

107 
(26.75) 

244 
(61.00) 

30 
(7.50) 

5 
(1.25) 

400 
(100) 

2.76 
น่าเชื่อ 
ถือปาน
กลาง 

9. ข้อมูลที่ถูกโพสต์เป็น
ข้อมูลเก่า ไม่เป็น
ปัจจุบัน* 

10 
(2.50) 

44 
(11.00) 

200 
(50.00) 

131 
(32.75) 

15 
(3.75) 

400 
(100) 

3.24 
น่าเชื่อ 
ถือปาน
กลาง 

10. รูปภาพที่ใช้
สามารถสื่อความหมาย 
และให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน ์

107 
(26.75) 

233 
(58.25) 

52 
(13.00) 

7 
(1.75) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

4.10 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

11. ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
และสื่อความหมายไป
ในทางที่ด ี

61 
(15.25) 

251 
(62.75) 

82 
(20.50) 

5 
(1.25) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

3.92 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

12. ข้อมูลมีการอัพเดต
อยู่ตลอดเวลาไมล่้าสมัย 

106 
(26.50) 

217 
(54.25) 

70 
(17.50) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.06 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 
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ตารางที่ 4-19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ในด้านความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต (ต่อ) 
 

 
ลักษณะของข้อมูลใน

เว็บบอร์ดห้อง                     
บลูแพลนเน็ต 

ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ความ 
หมาย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

13. รูปภาพท่ีใช้มี
ร่องรอยการตดัต่อ หรือ
ตกแต่งภาพดเูกินจริง 
ท าให้ข้อมูลผิดเพี้ยน* 

8 
(2.00) 

44 
(11.00) 

192 
(48.00) 

129 
(32.25) 

27 
(6.75) 

400 
(100) 

3.31 
น่าเชื่อ 
ถือปาน
กลาง 

รวม  3.64 
น่าเชื่อ 
ถือมาก 

 

หมายเหตุ* หมายถึงข้อความเชิงลบ 
จากตารางที่  4-19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าข้อมูลในเว็บบอร์ดห้อง                        

บลูแพลนเน็ตมีความน่าเชื่อถือมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือใน
ข้อความที่ว่า “ข้อมูลเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมูลและผู้แสดงความคิดเห็น” มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ “การแสดงออกทางความคิดเห็นร่วมกันท าให้เกิดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ “รูปภาพที่ใช้สามารถสื่อความหมายและให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์” เป็นอันดับสาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และกลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือในข้อความ          
“มีการใช้ค าที่แสดงถึงความไม่แน่ใจในข้อมูลของผู้โพสต์ เช่น น่าจะ อาจจะ คงจะ” น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.76 ซึ่งเป็นข้อความเชิงลบ จึงแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เชื่อถือในข้อมูลที่แสดงความแน่ใจของ
ผู้โพสต์ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
  
ตอนที่ 4     การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พัน
ทิป ซึ่งหมายถึง  ประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต ทั้งจากการเป็นผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร ในด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสารสนเทศ ด้านการสร้างความเป็น
ตัวตนของบุคคล ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านความบันเทิง โดยแบ่งระดับการใช้
ประโยชน์ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด ซึ่งแสดงผลเป็นจ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4-20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ในด้านการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ด
ห้องบลูแพลนเน็ต  
 

การใช้ประโยชน์จาก
เว็บบอร์ดห้อง                       
บลูแพลนเน็ต 

ระดับการใช้ประโยชน์ 
รวม ค่าเฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสารสนเทศ 3.41 
ระดับ
มาก 

1. ท่านใช้เว็บบอร์ดเพื่อ
โพสต์ข้อมลูข่าวสารการ
ท่องเที่ยวแก่ผู้อื่น 

51 
(12.75) 

99 
(24.75) 

124 
(31.00) 

84 
(21.00) 

42 
(10.50) 

400 
(100) 

3.08 
ระดับ
ปาน
กลาง 

2. ท่านหาข้อมูลจาก
เว็บบอร์ดเพื่อทราบ
ข่าวสารท่องเที่ยว และ
เหตุการณ์ตา่งๆ 

157 
(39.25) 

188 
(47.00) 

50 
(12.50) 

5 
(1.25) 

0 
(0.00) 

400 
(100) 

4.24 
ระดับ

มากที่สุด 

3. ท่านใช้เว็บบอร์ดหา
ข้อมูลและรับรู้ข่าวสาร
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวของท่าน 

178 
(44.50) 

156 
(39.00) 

56 
(14.00) 

9 
(2.25) 

1 
(0.25) 

400 
(100) 

4.25 
ระดับ

มากที่สุด 

4. ท่านให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในเชิงลบเพื่อ
เตือนผู้อื่น 

12 
(3.00) 

34 
(8.50) 

91 
(22.75) 

108 
(27.00) 

155 
(38.75) 

400 
(100) 

2.10 
ระดับ
น้อย 

ด้านการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคล 2.64 
ระดับ
ปาน
กลาง 

5. ท่านติดตามผู้ใช้คน
ใดคนหนึ่งเป็นเศษ เพื่อ
เป็นแบบพฤติกรรมใน
การท่องเที่ยวของท่าน 

13 
(3.25) 

42 
(10.50) 

115 
(28.75) 

102 
(25.50) 

128 
(32.00) 

400 
(100) 

2.28 
ระดับ
น้อย 

6. ท่านถามความ
คิดเห็นจากผู้ใช้ในเว็บ
บอร์ดเพื่อการสนับสนุน
ความคิดเดิมเกีย่วกับ
การท่อง เที่ยวของท่าน 

40 
(10.00) 

125 
(31.25) 

120 
(30.00) 

65 
(16.25) 

50 
(12.50) 

400 
(100) 

3.10 

ระดับ
ปาน
กลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

 

ตารางที่ 4-20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ในด้านการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ด
ห้องบลูแพลนเน็ต (ต่อ) 

การใช้ประโยชน์จาก
เว็บบอร์ดห้อง                       
บลูแพลนเน็ต 

ระดับการใช้ประโยชน์ 
รวม ค่าเฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. ท่านโพสต์ความ
คิดเห็นในเว็บบอรด์เพื่อ
การสนับสนุนความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

25 
(6.25) 

132 
(33.00) 

163 
(40.75) 

55 
(13.75) 

25 
(6.25) 

400 
(100) 

3.19 
ระดับ
ปาน
กลาง 

8. ท่านโพสต์ข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยว 
เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อื่น
คล้อยตาม 

11 
(2.75) 

53 
(13.25) 

130 
(32.50) 

111 
(27.75) 

95 
(23.75) 

400 
(100) 

2.44 
ระดับ
น้อย 

9. ท่านสร้างเอกลักษณ์
ตัวตนผ่านการใช้เว็บ
บอร์ด เพื่อให้ผู้อื่นจดจ า
และตดิตามท่านได ้

19 
(4.75) 

34 
(8.50) 

109 
(27.25) 

92 
(23.00) 

146 
(36.50) 

400 
(100) 

2.22 
ระดับ
น้อย 

ด้านการรวมตัวและปฏสิัมพันธ์ทางสังคม 2.81 
ระดับ
ปาน
กลาง 

10.ท่านใช้เว็บบอร์ด
เพื่อหาข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวเพื่อใช้ใน
การสนทนากับผู้อื่นใน
ชีวิตประจ าวัน 

44 
(11.00) 

129 
(32.25) 

127 
(31.75) 

68 
(17.00) 

32 
(8.00) 

400 
(100) 

3.21 
ระดับ
ปาน
กลาง 

11. ท่านโพสต์แสดง
ความคิดเห็นเรื่องการ
ท่องเที่ยวร่วมกับผู้อื่น
ในเว็บบอร์ด 

36 
(9.00) 

136 
(34.00) 

141 
(35.25) 

61 
(15.25) 

26 
(6.50) 

400 
(100) 

3.24 
ระดับ
ปาน
กลาง 

12.  ท่านใช้เว็บบอร์ด
เพื่อแสวงหาคนท่ีมี
ความสนใจในด้านการ
ท่องเที่ยวเหมือนกัน 

36 
(9.00) 

95 
(23.75) 

125 
(31.25) 

68 
(17.00) 

76 
(19.00) 

400 
(100) 

2.87 
ระดับ
ปาน
กลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความหมาย ในด้านการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ด
ห้องบลูแพลนเน็ต (ต่อ) 

การใช้ประโยชน์จาก
เว็บบอร์ดห้อง                       
บลูแพลนเน็ต 

ระดับการใช้ประโยชน์ 
รวม ค่าเฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

13. ท่านใช้เว็บบอร์ดใน
การรวมนดัตัวและท า
กิจกรรมบางอย่าง(มีท
ติ้ง, ประมลู, บริจาค)
ร่วมกันกับผู้อื่น 

12 
(3.00) 

29 
(7.25) 

82 
(20.50) 

72 
(18.00) 

205 
(51.25) 

400 
(100) 

1.93 
ระดับ
น้อย 

ด้านความบันเทิง 3.12 
ระดับ
ปาน
กลาง 

14. ท่านโพสต์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ความ
บันเทิงแก่ผู้อื่น 

20 
(5.00) 

77 
(19.25) 

114 
(28.50) 

93 
(23.25) 

96 
(24.00) 

400 
(100) 

2.58 
ระดับ
น้อย 

15. ท่านได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ช่วยให้ความ
เพลิดเพลินและผ่อน
คลายความตึงเครียด
ของท่าน 

69 
(17.25) 

168 
(42.00) 

129 
(32.25) 

25 
(6.25) 

9 
(2.25) 

400 
(100) 

3.66 
ระดับ
มาก 

รวม  3.00 
ระดับ
ปาน
กลาง 

 

จากตารางที่ 4-20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
เว็บไซต์พันทิปในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์เพ่ือหา
ข้อมูลและรับรู้ข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากทีสุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ หาข้อมูลเพ่ือทราบข่าวสารท่ องเที่ยวและ
ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเพ่ือความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
ตามล าดับ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์ด้านการรวมตัวและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนน้อย
ที่สุด โดยมีระดับการใช้ประโยชน์ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์ พันทิปของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแบ่งตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์ในด้าน
สารสนเทศมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมาคือด้านความ
บันเทิง มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และใช้ประโยชน์ด้านการ
สร้างความเป็นตัวตนของบุคคลน้อยที่สุด มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.65 

  
ตอนที่ 5     ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ส าหรับเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตเว็บไซต์พันทิปแนะของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้จัดกลุ่มค าตอบ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของจ านวน และร้อยละ ดังตารางที่ 
4-21  ต่อไปนี้ 

 
 

ตารางที่ 4-21 แสดงจ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อเสนอแนะ 
 

 

 ปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ (%) 
ไม่ม ี
ดีอยู่แล้ว /ชอบ /ประทับใจ  
ปัญหากระทู้ไหลเร็ว 
ปัญหาการใช้ระบบแท็ก  
ปัญหากระทู้ซ้ าปรมิาณมาก 
กระทู ้SR  โฆษณาแฝงและหาผลประโยชน์ ปรมิาณมากเกินไป 
ปรับปรุงระบบสมาร์ทเสิร์ช 
เพิ่มห้องย่อย 
ควรมีมาตรฐานในการลบกระทู้ แท็ก และความคดิเห็น  
คัดกรองสมาชิกที่ตั้งค าถามโดยไมห่าข้อมูล 
ปัญหาภาพไม่โหลด และโหลดช้า 
ดูแลการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
ขั้นตอนสมัครสมาชิกซับซ้อน 
ในการรีวิวควรมรีายละเอียดการเดินทาง ข้อดี ข้อเสียอย่างชัดเจน 
ควรดูแลใหเ้นื้อหามีการอัพเดตมากกว่าเดิม 
ชอบพันทิปแบบเดิมมากกว่า 

219 
43 
24 
22 
18 
15 
10 
7 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
2 

53.94 
10.59 
5.91 
5.42 
4.43 
3.69 
2.46 
1.72 
1.48 
1.23 
1.23 
1.23 
0.74 
0.74 
0.49 
0.49 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-21  แสดงจ านวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
 

 

จากตารางที่  4-21 พบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 53.94 ไม่มีปัญหารวมถึง
ข้อเสนอแนะ รองลงมาจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59 มีความเห็นว่าชอบ ประทับใจ และเว็บ
บอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตดีแล้ว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91 พบปัญหากระทู้ไหล
เร็ว จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42 พบปัญหาของระบบแท็ก ทั้งปัญหาแท็กเยอะเกินไป การ
แท็กข้ามห้องซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหากระทู้ไหลเร็ว จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.43 พบ
ปัญหาการตั้งกระทู้ซ้ า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหากระทู้ไหลเร็วเช่นกัน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.69  พบปัญหากระทู้กระทู้ SR (Sponsored Review) โฆษณาแฝงและหาผลประโยชน์ ปริมาณ
มากเกินไป จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 2.46 พบปัญหาเกี่ยวกับระบบเสิร์ชของพันทิป และมี
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกจ านวนหนึ่ง 

 ปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ (%) 
ดูแลจดัการการโพสต์โจมตี ให้ข้อมูลในทางลบ เพ่ือผลประโยชน์ 
ปักหมดกระทู้ท่ีมีถามซ้ าบ่อย เพื่อลดปัญหากระทูซ้้ า 
ผู้ใช้ควรพิจารณาและเลือกใช้ข้อมูลด้วยตนเอง 
แอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนใช้งานยาก 
ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหส้บายตา 
ให้เป็นช่องทางในการชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ไมล่บกระทู้ร้องเรียน) 
ให้สามารถแก้หัวข้อกระทู้ได ้
โหลดความคดิเห็นท้ังหมดภายในหน้าเดียว 
เพิ่มจ านวนกระทู้แนะน า 
ให้สามารถลบกระทู้ท่ีตนเองตั้งได้โดยไมต่้องแจ้งทีมงาน 
ควรให้อิสระกับผู้ใช้ 
ไม่ควรจ ากัดขนาดภาพถ่าย 
แก้ปัญหาเส้นสายวงใน 
ความขัดแย้งบางครั้งก็เป็นประโยชน์ 
ควรเพิ่มสติ๊กเกอร์ทับรูปที่โพสต์ได ้
ควรอนุญาตใหม้ีศัพท์แสลง ศัพท์วัยรุ่นบางค าได ้
มีปัญหาระหว่างสมาชิก ไมร่ับความคิดเห็น  
เรื่องดราม่า 
ควรเพิ่มสติ๊กเกอร์ทับรูปที่โพสต์ได ้
สมาชิกบางคนก่อกวน 
ควรมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.49 
0.49 
0.49 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

รวม 406 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้อง             
บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือการวิจัย รวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกและเป็นผู้ที่เคยใช้บริการเว็บบอร์ดห้องบลูแพลน เน็ต 
เว็บไซต์พันทิป ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1     ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
โดยมีเพศหญิงจ านวน 209 คนคิดเป็นร้อยละ 52.25 เป็นเพศชายจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.75 ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทหรือ
องค์กรเอกชน จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปี จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน 3 - 
6 ชั่วโมง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจด้านการ
ท่องเที่ยว จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 และส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อท่องเที่ยวจากเว็บไซต์
และเว็บบอร์ดท่องเที่ยวเป็นจ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 

 
ตอนที่ 2     พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป มีความถี่ในการใช้เว็บบอร์ด
ห้องบลูแพลนเน็ตต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่มีการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแลพนเน็ตทุกวัน จ านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.00 โดยมีค่าเฉลี่ยการเปิดรับสารอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเปิดรับสาร 30 นาที - 1 ชั่วโมง เป็นจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50  
มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการปิดรับอยู่ในระดับน้อย คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เว็บ
บอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตช่วง 20.01 - 24.00 น. จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 เข้าใช้ห้อง                        
บลูแพลนเน็ตโดยมีสถานะเป็นสมาชิกแบบบัตรประชาชน จ านวน 298 คิดเป็นร้อยละ 74.50 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้กระทู้เดิม 1 - 2 ครั้ง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีการเข้าเว็บ
บอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตโดยการเข้าเว็บไซต์พันทิปและเลือกห้องบลูแพลนเน็ตโดยตรงมากที่สุด เป็น
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จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 พบวว่าบุคลที่มีผลในการเลือกใช้ห้องบลูแพลนเน็ตส่วนใหญ่
คือบุคคลในโซเชียล  163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 และเหตุผลส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้เว็บ
บอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตคือเป็นเว็บบอร์ดที่สะดวกต่อการใช้งาน จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.48 
 
ตอนที่ 3     ความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตมีความน่าเชื่อถือมาก 
คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือในข้อความที่ว่า “ข้อมูลเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมูลและผู้แสดงความคิดเห็น” มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมา
คือ “การแสดงออกทางความคิดเห็นร่วมกันท าให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 มี
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก และ “รูปภาพที่ใช้สามารถสื่อความหมายและให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์” เป็นอันดับสาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้
ข้อความที่มีค่าเฉลี่ยความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อมูลมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลาไม่ล้าสมัย 
ใช้ถ้อยค าสุภาพสื่อความหมายไปในทางที่ดี ข้อมูลสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงที่มาที่ไปได้ ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน ภาษาเข้าใจง่าย ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือที่มีค่าเฉลี่ยความ
น่าเชื่อถือปานกลาง ได้แก่ รูปภาพที่ใช้ตัดต่อหรือตกแต่งภาพจนท าให้ข้อมูลผิดเพ้ียน ข้อมูลที่กล่าวใส่
ร้ายหรือใช้ค าหยาบคายเพ่ือโจมตีแหล่งท่องเที่ยว หรือผู้ใช้ท่านอ่ืน ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่าไม่เป็น
ปัจจุบัน และกลุ่มตัวอย่างให้ความน่าเชื่อถือข้อมูลที่มีการใช้ค าที่แสดงถึงความไม่แน่ใจในข้อมูลของผู้
โพสต์ น้อยที่สุด อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.76 
 
ตอนที่ 4     การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปในระดับ
ปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์เพ่ือหาข้อมูลและรับรู้ข่าวสาร
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากทีสุด คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ หาข้อมูลเพ่ือทราบข่าวสารท่องเที่ยวและทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ มี
การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเพ่ือความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
ความตึงเครียด มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ตามล าดับ และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์ด้านการรวมตัวและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนน้อยที่สุด โดยมีระดับการใช้
ประโยชน์ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93  

เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแบ่งตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์ในด้าน
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สารสนเทศมากที่สุด มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมาคือด้านความ
บันเทิง มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม มีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และใช้ ประโยชน์ด้านการ
สร้างความเป็นตัวตนของบุคคลน้อยที่สุด มีการใช้ประโยชน์อยู่ ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย                     
เท่ากับ 2.65 
 
ตอนที่ 5     ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ส าหรับเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 53.94 ไม่ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ในขณะที่จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59 ให้ความเห็นว่าชอบ ประทับใจ และที่เป็นอยู่
ดีอยู่แล้ว กลุ่มตัวอย่างพบปัญหากระทู้ไหลเร็ว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91 ปัญหาการใช้
ระบบแท็ก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42  

นอกจากนี้ยังพบปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหากระทู้ซ้ าปริมาณมาก กระทู้
SR โฆษณาแฝงและหาผลประโยชน์ ปริมาณมากเกินไป ควรปรับปรุงระบบสมาร์ทเสิร์ช เพ่ิมห้องย่อย 
ควรมีมาตรฐานในการลบกระทู้ แท็ก และความคิดเห็น คัดกรองสมาชิกที่ตั้งค าถามโดยไม่หาข้อมูล  
ปัญหาภาพไม่โหลด และโหลดช้า ดูแลการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ขั้นตอนสมัครสมาชิกซับซ้อน ในการรีวิว
ควรมีรายละเอียดการเดินทาง ข้อดี ข้อเสียอย่างชัดเจน ควรดูแลให้เนื้อหามีการอัพเดตมากกว่าเดิม 
ชอบพันทิปแบบเดิมมากกว่า ดูแลจัดการการโพสต์โจมตี ให้ข้อมูลในทางลบ เพ่ือผลประโยชน์       
ปักหมุดกระทู้ที่มีถามซ้ าบ่อย เพ่ือลดปัญหากระทู้ซ้ า ผู้ใช้ควรพิจารณาและเลือกใช้ข้อมูลด้วยตนเอง               
แอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนใช้งานยาก ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้สบายตา ให้เป็นช่องทางในการชี้แจง
ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ไม่ลบกระทู้ร้องเรียน) ให้สามารถแก้หัวข้อกระทู้ได้ โหลดความคิดเห็น
ทั้งหมดภายในหน้าเดียว เพ่ิมจ านวนกระทู้แนะน า ให้สามารถลบกระทู้ที่ตนเองตั้งได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ทีมงาน ควรให้อิสระกับผู้ใช้ ไม่ควรจ ากัดขนาดภาพถ่าย แก้ปัญหาเส้นสายวงใน ความขัดแย้งบางครั้ง
ก็เป็นประโยชน์ ควรเพิ่มสติ๊กเกอร์ทับรูปที่โพสต์ได้ ควรอนุญาตให้มีศัพท์แสลง ศัพท์วัยรุ่นบางค าได้ มี
ปัญหาระหว่างสมาชิก ไม่รับความคิดเห็น เรื่องดราม่า ควรเพ่ิมสติ๊กเกอร์ทับรูปที่โพสต์ได้ สมาชิกบาง
คนก่อกวน ควรมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บ
บอร์ด บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป” มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ  

1.  เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสารของผู้ ใช้ เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต                        
เว็บไซต์พันทิป 

2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต       
เว็บไซต์พันทิป 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในรูปแบบการวิจัย
เชิงส ารวจ (survey research)  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือสมาชิกผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด                 
ห้องบลูแพลนเน็ตของเว็บไซต์พันทิป ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เพ่ือเป็นตัวแทนประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในกรวิจัยคือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เป็นการวิเคราะห์จ านวนร้อยละ 
(percentage) ค่าความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ในการแสดงค่า และอธิบายข้อมูลด้านลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์  ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ด ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ด และข้อมูล
ปัญหาและข้อเสนอแนะของเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป  
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สรุปผลการวิจัย 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-1 สรุปผลวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ชาย + หญิง 
อายุ 25 - 34 ปี + (35 - 44 ปี) 
ปริญญาตรี + (สูงกว่าปริญญาตรี) 
พนักงานบริษัท / องค์กรเอกชน 
ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เนต็ 5 ปีขึ้นไป 
ใช้อินเทอร์เน็ต 3 - 6 ชม. ต่อวัน 
สนใจด้านการท่องเที่ยว 
เปิดรับสารการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์/เว็บบอร์ด 
 

 

พฤติกรรมการเปิดรับสารห้องบลูแพลนเน็ต 
ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตทุกวัน                                                                       
ระยะเวลาในการใช้ครั้งละ 30 นาที - 1 ชม.                                                                     
ช่วง 20.01 - 24.00 น.                                                                            
สถานะเป็นสมาชิกยืนยันบตัรประชาชน                                 
ติดตามกระทู้เดิม 1 - 2 ครั้ง                                                         
เข้าห้องบลูแพลนเนต็โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์                                                                                       
บุคคลในโซเชียลเนต็เวิร์กมีผลต่อการใช้เว็บบอร์ด                                 
ใช้กระทู้รีวิว                                                                      
อ่าน แสดงความคิดเห็น และตั้งกระทู้ใหม่                                                                
ใช้เว็บบอร์ดเพราะสะดวกต่อการใช้งาน 

                                                                                                          
 

การใช้ประโยชน์ (ผู้รับสาร / ผู้ส่งสาร)                                         
ด้านสารสนเทศ                                                                               
- เพื่อหาข้อมูลรับรู้ข่าวสารประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยว                                                                           
ด้านการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคล 
- แสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ท่านอื่น 
ด้านการรวมตัวและปฏสิัมพันธ์ทางสังคม 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 
ด้านความบันเทิง 
- รับข้อมูลข่าวสารเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด 

                
 

 
 

เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 

รูปแบบ (form) เนื้อหา (content) 
สะดวกต่อการใช้งาน (ง่าย)  

ความเร็ว 

ความโดดเด่น 

ปัญหา 

-ระบบแท็ก 

- ระบบเสริ์ช 

- การจัดการควบคมุผู้ใช้                   
ที่ก่อให้เกิดปัญหา  

 

 
 

ตรงตามความต้องการ 

- กระทู้รีวิว 

- ถามตอบ 

- กระทู้สนทนา 
ข้อมูลมีความนา่เชื่อถือ 

- อ้างอิงที่มา ที่ไปได้ 
- จากประสบการณ์ตรง 

ปัญหา 

- กระทู้ไหลเร็ว/ซ้ า - รีวิวแฝง 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1. จากผลการศึกษาพบว่าสมาชิกผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปมี

สมาชิกผู้ใช้งานเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว 
และมีการเปิดรับสารการท่องเที่ยวผ่านทางสื่อเว็บบอร์ดและเว็บไซต์การท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นส่วน
ใหญ่ 

2. กลุ่มตัวอย่างสมาชิกผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป มีความถี่ในการ
เปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเพศชายมีความถี่ในการเข้าใช้
มากกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเข้าเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 30 นาที -                     
1 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในระดับที่ใช้เวลาน้อยในการเปิดรับสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการสมัครสมาชิกแบบ
ยืนยันตนโดยใช้บัตรประชาชน เข้าเว็บบอร์ดโดยการเข้าเว็บไซต์พันทิปและเลือกห้องบลูแพลนเน็ต
โดยตรงมากที่สุด พบว่ากระทู้ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือกระทู้รีวิว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้กระทู้
ในลักษณะอ่าน แสดงความคิดเห็น และตั้งกระทู้ใหม่ พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้เว็บ
บอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตเพราะเป็นเว็บบอร์ดที่สะดวกต่อการใช้งาน มีข้อมูลตรงตามความต้องการ  

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อถือในข้อมูลบนเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตเว็บไซต์
พันทิป และถือว่ามีความเชื่อถืออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะความน่าเชื่อถือยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิดรับสารห้องบลูแพลนเน็ตอีกด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างจะให้ความเชื่อถือในข้อมูล
ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงมากที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่กระทู้รีวิว เป็นกระทู้ที่ได้รับการใช้งานจาก
กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งที่พบปัญหาการรีวิวที่มีเจตนาแฝงไปด้วยการ
โฆษณา ซึ่งท าให้กลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งไม่พอใจและมองว่าเป็นปัญหาที่ควรมีการควบคุม  และจาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การแสดงออกทางความคิดเห็นร่วมกันบนเว็บบอร์ดท าให้
เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่ได้จะได้ความน่าเชื่อถือ 

4. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต
เพ่ือหาข้อมูลและรับรู้ข่าวสารประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือมีการใช้
ประโยชน์ในการหาข้อมูลเพ่ือทราบข่าวสารการท่องเที่ยว และรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือคลายความตึง
เครียด ตามล าดับ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานในลักษณะของทั้งผู้รับและผู้ส่งสาร คือทั้ง
อ่าน แสดงความคิดเห็น และตั้งกระทู้ใหม่ แต่มีการใช้ในสถานะผู้รับสารมากกว่า  

5. พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์ในด้านสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความบันเทิง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนในการท่องเที่ยวโดยจะต้องมีการหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจก่อน และแสดงว่าข่าวสารหรือ ภาพด้านการท่องเที่ยว ยังสามารถช่วยให้ความ
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เพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียดได้  ทั้งนี้ การเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอาจไม่
จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการที่จะออกไปท่องเที่ยวเท่านั้น แต่อาจเป็นการอ่านเพ่ือสะสม
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในภายหลังได้ เห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสารทุกวัน 

6. จากการศึกษาในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ไม่มีปัญหาจากการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต และมีกลุ่มตัวอย่างที่ชอบ และประทับใจ
กับเว็บบอร์ดห้องนี้ แต่มีกลุ่มตัวอย่างจ านวนไม่น้อยที่พบปัญหาตรงกันในเรื่องของการใช้กระทู้ ปัญหา
กระทู้ไหลเร็ว การซ้ าซ้อนของเนื้อหาในกระทู้ การโฆษณาที่ การรีวิวแฝงเพ่ือโฆษณา โดยมีเจตนาให้
ผู้อ่ืนเข้าใจว่าเป็น CR นอกจากนี้ยังพบปัญหาของระบบการติดแท็ก และปัญหาของระบบเสิร์ช ที่ยัง
ควรได้รับการแก้ไขและปรับปรุง 

7. จากปัญหาการรีวิวแฝง หรือตั้งกระทู้โดยมีเจตนาให้ผู้ใช้ท่านอ่ืนเข้าใจผิด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการโฆษณา ผู้วิจัยได้ท าการติดตามปัญหาโดยพบว่าปัญหานี้มีอยู่จริง โดยพบลักษณะ
ให้สังเกตได้ ดังต่อไปนี้ 

- ตั้งหัวกระทู้ หรือเขียนโปรยว่าจะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว แต่เนื้อหากล่าวถึงสถานที่
ท่องเที่ยวเพียงนิดเดียว รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวมี 3 - 4 รูป แต่กลับมีรูปที่พักอย่างละเอียด 
หลายรูป พร้อมบอกราคา และบริการต่างๆของที่พักอย่างชัดเจน 

- มีการแต่งรูปเพื่อเน้นเฉพาะรูปที่ต้องการโฆษณาจนผิดสังเกต เน้นความสวยหรู ของ
ที่พักซ่ึงจัดตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบ 

- มีการแนบลิงก์ หรือเบอร์โทรศัพท์ของกิจการชัดเจน 
- ใช้รูปจากเว็บไซต์กิจการ  
- ตั้งหัวกระทู้ หรือเขียนโปรยว่าจะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว แต่การบรรยาย และรูปภาพ 

เน้นทุกขั้นตอนของการเดินทาง กิจกรรม และราคาของกิจกรรม ทุกรูปแบบ มีให้เลือกแต่ละ
ระดับราคา เน้นภาพการบริการที่ดีเยี่ยม  
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ภาพที่ 6-2  ภาพกระทู้รีวิวแฝง  
ทั้งกระทู้มีเพียงรูปห้องพักท่ีมาจากเว็บไซต์กิจการ ราคาพร้อมแนบเบอร์โทรติดต่อ 
 

- ตั้งกระทู้โดยให้มีชื่อกิจการอยู่ในชื่อกระทู้ และมีการตอบกระทู้โดยใช้บัญชีใหม่ โดย
บรรยายถึงสินค้า หรือบริการอย่างครบถ้วนและดีเยี่ยม แต่ทางผู้ใช้ท่านอ่ืนสามารถตรวจสอบได้ว่ามี
หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) เป็นเครื่องเดียวกัน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6-3 กระทู้ค าถามแฝง และตอบกระทู้โดยใช้ชื่ออ่ืน แต่มีหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(IP address) เป็นเครื่องเดียวกัน 
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ภาพที่ 6-4 กระทู้รีวิว CR โดยมีเจตนาแอบแฝง และ หน้าต่างตรวจสอบสถานะสมาชิก  
 

ทั้งนีพั้นทิปมีระบบที่สามารถให้ผู้ใช้คนอ่ืนสามารถตรวจสอบผู้ที่ตั้งกระทู้รีวิวได้ ว่าเคยตั้ง 
หรือตอบกระทู้ใดมาก่อนบ้าง เป็นเสมือนการเช็คประวัติ จากการสอบถามเพ่ิมเติมจากสมาชิกผู้ใช้
พบว่า ถ้ามีกระทู้ที่สงสัยว่าเป็นการโฆษณาในรูปแบบของการรีวิว  จะเข้าไปตรวจสอบประวัติผู้ตั้ง
กระทู้ ซึ่งผู้ใช้จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าการรีวิวครั้งนี้เชื่อถือได้หรือไม่มากน้อยเพียงได้ เช่น  

- ยังไม่เคยเป็นผู้ตั้ง หรือตอบกระทู้ใดมาก่อน แต่มีการสมัครสมาชิกเพ่ือตั้งกระทู้ใน
ลักษณะนี้โดยเฉพาะ ผู้อ่านจะไม่ให้ความเชื่อถือในข้อมูลนี้ 

- หากเป็นผู้ที่เคยตั้งกระทู้ในลักษณะแฝงเช่นเดียวกันมาก่อน ก็จะไม่ได้รับความ
เชื่อถือเช่นกัน 

- หากเป็นผู้ที่มีการตั้งหรือตอบกระทู้อยู่เป็นประจ า ก็จะเชื่อในข้อมูลนั้น 
ซึ่งจากการศึกษาปัญหานี้พบว่าผู้ใช้จะมีความมั่นใจในข้อมูลที่แสดงเจตนาชัดเจนไม่แอบ

แฝง ไม่ว่าจะเป็นการรีวิว แบบ CR หรือ SR จากการติดตามการรีวิวแบบ SR ของผู้ที่แสดงเจตนา
อย่างเผยพบว่า กระทู้ SR บางกระทู้ได้รับความนิยมจนกลายเป็นกระทู้แนะน าประจ าห้อง มีผู้ใช้คน
อ่ืนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก จากความคิดเห็นที่มีผู้แสดงไว้ในกระทู้รีวิว SR ผู้วิจัย
พบว่าบางท่านที่เขียนกระทู้รีวิว SR ประจ า มีผู้ใช้ท่านอ่ืนติดตาม และจ าได้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการเขียนกระทู้รีวิวแบบ SR แต่เกิดจากการปกปิดเจตนา 
หรือตั้งใจสร้างให้เกิดความเข้าใจผิด 
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อภิปรายผล 
 

ตารางที่ 6-1 ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 

 

ข้อค้นพบ 
 

สอดคล้อง 
 

แตกตา่ง 
 

 

- กลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจด้านการ
ท่องเที่ยว (54.25%) และมีการ
เปิดรับสารการท่องเที่ยวผ่านทางสื่อ
เ ว็ บ บ อ ร์ ด  แ ล ะ  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก า ร
ท่อง เที่ ย วอยู่ แล้ ว เป็นส่ วนใหญ่ 
(93.02%) 

 

- แ น ว คิ ด ก า ร เ ปิ ด รั บ สื่ อ ข อ ง 
Klapper J.T. (อ้างถึงใน ศิวัช 
จันทนาสุภาภรณ์) ผู้รับสารจะเลือก
เปิดรับสารจากสื่อตามความสนใจ
และความถนัดของตน และข่าวสาร
ต้องมีความสะดวกต่อการและผู้รับ
สารจะมีความต้องการข่าวที่ เป็น
ประโยชน์ และสอดคล้องกับความ
ต้องการ ความเชื่อ ค่านิยมของตน 

 

 

- กลุ่มตัวอย่าง มีการใช้งานกระทู้
ประเภทรีวิวมากที่สุด (51.00%) 
และให้ความเช่ือถือข้อมูลที่เกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมูลและ
ผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด  (มี
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก) 

 

- แนวความคิดเรื่องผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์กับการบอกต่อ (อ้างถึง
ใน ณัฐฐา  อุ่ยมานะชัย) ผู้บริโภคเริ่ม
ให้ความเช่ือถือในโฆษณาน้อยลงแต่
จะน าข้อมูลไปที่ได้รับจากโฆษณามา
ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากบท
วิจารณ์  (review) จากเว็บบอร์ด
หรือทางสังคมออนไลน์ 

 

 

- ผู้ใช้มีความเช่ือถือในข้อมูลที่เกิด
จากการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
เป็นอันดับสอง (มีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดับมาก) อาจแปลความหมาย
ได้ว่า ผู้ใช้ต้องการใช้เว็บบอร์ดเพื่อ
เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างแท้จริง  

 

- แนวความคิดการสื่อสารผ่านอิน- 
เทอร์เน็ต (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร) 
เว็บบอร์ดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีการให้บริการโดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
ย่อย ๆ ในแต่ละวันจะมีผู้ส่งข่าวสาร
ผ่านระบบดังกล่าว โดยแบ่งออกด
ตามกลุ่มทีส่นใจ ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะ
เข้าไปอ่านเรื่องที่ตนสนใจได้ และยัง
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น 
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ตารางที่ 6-1 ข้อค้นพบจากการศึกษา (ต่อ) 
 

 

ข้อค้นพบ 
 

สอดคล้อง 
 

แตกต่าง 
 

- การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้อง   
บลูแพลนเน็ตในด้านสารสนเทศมาก
ที่สุด (ระดับมาก) รองลงมาคือด้าน
ความบันเทิง (ระดับปานกลาง) ด้าน
การรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(ระดับปานกลาง)  และการสร้าง
ความเป็นตัวตนของบุคคล (ระดับ
ปานกลาง) ตามล าดับ  

 

- มนต์ชัย ศรีเพชรนัย (2547)  ที่
ศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ -
กรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า
กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากการ
เ ปิ ด รั บ สื่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ด้ า น
ส า ร ส น เ ท ศ ม า ก ที่ สุ ด  แ ล ะ ไ ด้
ประโยชน์จากด้านการสร้างความ
เป็นตัวตันของบุคคลน้อยที่สุด  

 

- ผลการศึกษา ของมุทิตา เตชะศิ-
วนาถ  ( 2554 )  ซึ่ ง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาเว็บบอร์ดห้องโต๊ะ
เครื่องแป้ง เว็บไซต์พันทิป มีการใช้
ประโยชน์ด้านความบันเทิงมาก
ที่สุด 

 

ซึ่งอาจแปลได้ว่า การใช้ประโยชน์ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและเนื้อหาของหัวข้อของห้องสนทนา 
 

- กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จาก
เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เพื่อหา
ข้อมูลข่าวสาร และรับรู้ข่าวประกอบ 
การตัดสินใจในการท่องเที่ยวมาก
ที่สุด(ระดับมากที่สุด)   
- รองลงมาคือการหาข้อมูลเพื่อ
ทราบข่าวสารการท่องเที่ยว และการ
รับข่าวสารจากเว็บบอร์ดห้องบลู -   
แพลนเน็ตช่วยให้ความเพลิดเพลิน 
และผ่อนคลายความตึ ง เครี ยด 
(ระดับมาก) และมีการใช้งานในด้าน
อื่น ๆ 

 

- ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ของูผู้รับสารของ Mc 
Combs และ Backer (อ้างถึงใน 
นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล) ที่ว่า ผู้รับ
สารจะอ่าน  และชม ด้วยเหตุผล คือ 
- เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
- เพื่อหาข้อมูลประกอบการตดัสินใจ 
- เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
- เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน 
- เพื่อน าข้อมูลไปสนทนากับผู้อื่น 
- เพื่อสนับสนุนความคดิเห็นท่ีมีอยู่   
  เดิม 

 

 

การเข้ามาเพื่อรับข่าวสารการท่องเที่ยวอาจไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อผู้ใช้ต้องการตัดสินใจออกไปท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่ผู้ใช้สามารถเข้ามาเปิดรับข่าวสารได้ตลอดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้ภายหลัง อีกท้ังข้อมูลทางการท่องเที่ยว
ยังสามารถให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดได้ ประกอบการภาพถ่ายทางการท่องเที่ยวสามารถให้
ความบันเทิงแก่ผู้ใช้ได้ บางกระทู้ยังมีการตั้งค าถาม หรือให้ผู้ท่านอื่นได้มีส่วนร่วมไป 
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จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของ
ผู้ใช้เว็บบอร์ด บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1     ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างสมาชิกผู้ใช้งานเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป มีทั้งเพศ

ชาย และเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเพศหญิงมากกว่าเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุ 25 - 34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มุทิตา เตชะศิวนาถ (2554) และสุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ (2550) 
ที่ศึกษาพฤตกิรรมผู้ใช้เว็บบอร์ดของพันทิปคาเฟ่ และ กรณีศึกษาห้องเฉลิมไทย ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีอายุ 25 - 34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัท องค์กรเอกชนมากที่สุด
เช่นกัน  

กลุ่มตัวอย่างโดยมากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปี ใช้
อินเทอร์เน็ตต่อวันประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว และมีการเปิดรับสารการ
ท่องเที่ยวผ่านทางสื่อเว็บบอร์ดและเว็บไซต์การท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่  สอดคล้องกับแนวคิด
การเปิดรับสื่อของ Klapper J.T. (1960: 19-25 อ้างถึงใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ 2554: 9) กล่าวคือ
ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสารจากสื่อตามความสนใจและความถนัดของตน และข่าวสารต้องมีความ
สะดวกต่อการได้มา ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตส่วนใหญ่มีการเปิดรับสารจากสื่อ
อินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อที่ในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้ว จึงได้เปิดรับเว็บบอร์ดห้อง              
บลูแพลนเน็ตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาข้อมูล และทฤษฎียังกล่าวอีกว่าผู้รับสารจะมีความ
ต้องการข่าวที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยมของตน ซึ่งในที่นี้ผู้ใช้
เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตส่วนใหญ่มีความสนใจในด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว จึงมีการเปิดรับสื่อเว็บ
บอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวซึ่งตรงกับสิ่งที่ตน
สนใจ 

 
ตอนที่ 2     พฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 

กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเขา้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ที่ส่วนใหญ่มีการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดทุกวัน แต่มีค่าเฉลี่ยในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานเว็บบอร์ด
อยู่ในระดับน้อย ส่วนใหญ่มีการเข้าใช้งานช่วงเวลา 20.01 - 24.00 น.มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของมนต์ชัย ศรีเพชรนัย (2547) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าช่วงเวลาที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด อยู่ในช่วง 
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21.01 - 24.00 น. และการศึกษาของ สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ (2550) ที่พบว่าช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้เว็บ
บอร์ดห้องเฉลิมไทย เว็บไซต์พันทิปมากที่สุด คือ 20.01 - 24.00 น.  

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการสมัครสมาชิกแบบยืนยันตนด้วยบัตรประชาชน และใช้
งานทั้งในสถานะผู้รับและส่งสาร โดยมีอ่าน แสดงความคิดเห็นกระทู้ที่มีผู้อ่ืนตั้งไว้ และตั้งกระทู้ใหม่  
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานเว็บบอร์ดอย่างเต็มประสิทธิภาพกล่าวคือ ใช้เป็นพ้ืนที่ในการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เว็บบอร์ด เป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารในเวลา
เดียวกัน และท าให้ความคิดเห็นเหล่านั้นสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อ่ืนที่เข้ามาในหน้าเว็บบอร์ดนี้
ได้ ในส่วนของลักษณะการใช้งานเว็บบอร์ดมีความแตกต่างกับการศึกษาของ สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ ซึ่ง
พบว่าการใช้งานในลักษณะการอ่านอย่างเดียวมากที่สุด  

กระทู้ที่มีการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือกระทู้รีวิว  ซึ่งเป็นกระทู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาทางการ
บรรยาย หรือรูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์กับการบอกต่อ (อ้างถึงใน ณัฐฐา  อุ่ยมานะชัย 2556) ที่ว่า ผู้บริโภคเริ่มให้ความเชื่อถือ
ในโฆษณาน้อยลงแต่จะน าข้อมูลไปที่ได้รับจากโฆษณามาประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากบทวิจารณ์ 
(review) จากเว็บบอร์ดหรือทางสังคมออนไลน์ โดย Neilsen Global Online Cosumer Survey 
(อ้างถึงใน ณัฐฐา  อุ่ยมานะชัย 2556) ได้ศึกษา และพบว่าการตลาดโดยการบอกต่อ หรือการรีวิวใน
ลักษณะนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้สูงที่สุด  

 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มมีการติดตามกระทู้เดิม 1 - 2 ครั้งมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้เห็นความส าคัญของความคืบหน้าในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเก็บไปเป็นข้อมูล และส่วนใหญ่เข้า
ใช้เว็บบอร์ดโดยการเลือกห้องบลูแพลนเน็ตจากหน้าเว็บไซต์พันทิปโดยตรง แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจและต้องการที่จะเปิดรับสารด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับจ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนมากมีความสนใจในด้านของการท่องเที่ยวอยู่แล้ว 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเข้าใช้ว่า เป็นเว็บบอร์ดที่มีความสะดวกต่อการใช้
งาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 2552) โดยหลักการที่ควร
ค านึงถึงข้อแรกคือความง่าย (simple) กล่าวคือ การสร้างเว็บจะต้องมีความง่ายในการให้ผู้ใช้รับรู้ 
เข้าใจว่า จะใช้งานเว็บไซต์อย่างไร  ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานใช้เว็บได้สะดวก  
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ภาพที่ 6-5 ตัวอย่างกระทู้รีวิว โดย ปรัชชี่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีการตั้งกระทู้รีวิวอยู่เป็นประจ า และมีผู้ให้ความ
สนใจมาแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก 
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ตอนที่ 3     ความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่อถือข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของ

ผู้ให้ข้อมูลและผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องผู้ทรงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์กับการบอกต่อ (อ้างถึงใน ณัฐฐา  อุ่ยมานะชัย 2556) กล่าวคือผู้บริโภคเริ่มให้ความเชื่อถือใน
โฆษณาน้อยลงแต่จะน าข้อมูลไปที่ได้รับจากโฆษณามาประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากบทวิจารณ์ 
(review) หรือ การแสดงความคิดเห็น (comment) จากผู้มีประสบการณ์ตรง ในเว็บบอร์ดหรือทาง
สังคมออนไลน์ ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บบอร์ด ยังเป็นเหตุผลอันดับที่สาม ที่ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใช้งานเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตเว็บไซต์พันทิปอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้มีความเชื่อถือในข้อมูลที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
เป็นอันดับสอง อาจแปลความหมายได้ว่า ผู้ใช้ต้องการใช้เว็บบอร์ดเพ่ือเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่ได้เพียงต้องการรับความคิดเห็นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะน า
ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆไปพิจารณา ซึ่งเป็นการใช้เว็บบอร์ดได้ตรงจุด และเกิด
ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวความคิดการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 2552) 
ที่ว่า เว็บบอร์ดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการให้บริการโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ในแต่ละวันจะมีผู้ส่ง
ข่าวสารผ่านระบบดังกล่าว โดยแบ่งออกดตามกลุ่มที่สนใจ ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไปอ่านเรื่องที่ตน
สนใจได้ และยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในลักษณะที่คล้ายกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยที่เวลาส่งข่าว (post) ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะเห็นข่าวที่ส่งไปด้วย และสามารถร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกระดานข่าวนั้นได้ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะไม่เชื่อถือข้อมูลที่มีค าที่แสดงถึงความไม่แน่ใจของผู้ให้ข้อมูล เช่นที่
มีค าว่า น่าจะ คงจะ อาจจะ เป็นต้น 
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ภาพที่ 6-6 ตัวอย่างกระทู้ขอความคิดเห็น และการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
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ตอนที่ 4     การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตใน

ด้านสารสนเทศมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความบันเทิง ด้านการรวมตัว
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคลตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ มนต์ชัย  ศรีเพชรนัย (2547)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต พบว่ากลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตด้านสารสนเทศมากที่สุด 
และได้ประโยชน์จากด้านการสร้างความเป็นตัวตันของบุคคลน้อยที่สุด แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
มุทิตา เตชะศิวนาถ (2554) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเว็บบอร์ดห้องโต๊ะเครื่องแป้ง เว็บไซต์พันทิป 
มีการใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิงมากที่สุด ซึ่งอาจแปลได้ว่า การใช้ประโยชน์ย่อมมีความแตกต่าง
กันไปตามลักษณะและเนื้อหาของหัวข้อของห้องสนทนา  

เมื่อพิจารณาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เพ่ือ
หาข้อมูลข่าวสาร และรับรู้ข่าวประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาจาก
เหตุผลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตซึ่งก็คือ ข้อมูลตรงต่อความต้องการ 
อาจแปลได้ว่า ข้อมูลผู้ที่เข้ามาใช้เว็บบอร์ดส่วนใหญ่มาเพ่ือหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
เที่ยว และเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตสามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้ดีแล้วในระดับมาก
ที่สุด 

รองลงมาคือการหาข้อมูลเพื่อทราบข่าวสารการท่องเที่ยว ซึ่งมีการใช้งานอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและการรับข่าวสารจากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตช่วยให้ความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความ
ตึงเครียดซึ่งมีระดับการใช้ประโยชน์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประกอบกับที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การเข้าใช้ห้องบลูแพลนเน็ตทุกวัน แสดงให้เห็นว่าการเข้ามาเพ่ือรับข่าวสารการท่องเที่ยวอาจไม่
จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อผู้ ใช้ต้องการตัดสินใจออกไปท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ผู้ใช้สามารถเข้ามา
เปิดรับข่าวสารได้ตลอดเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้ภายหลัง หรือน าข้อมูลไปเพ่ือประกอบการสนทนาใน
ชีวิตประจ าไว้ได้ด้วยอีกท้ังข้อมูลทางการท่องเที่ยวยังสามารถให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความ
ตึงเครียดได้ อาจเพราะเป็นเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจอยู่แล้ว ประกอบการภาพถ่ายทางการ
ท่องเที่ยวสามารถให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช้ได้ บางกระทู้ยังมีการตั้งค าถาม หรือให้ผู้ท่านอ่ืนได้มีส่วนร่วม
ไปด้วย จึงท าให้ห้องบลูแลพนเน็ตมีการใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิงมาเป็นอันดับสอง 
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ภาพที่ 6-7 ภาพกระทู้ “จับสุดยอด สถานที่มา Battle” และให้ผู้ใช้ร่วมกันตัดสินและแสดงความ
คิดเห็น และ ภาพสุดยอดสถานที่ในกระทู้ ..โดยสมาชิกหมายเลข 972676 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6-8 ภาพกระทู้ “นั่งเครื่องบินตอนเย็นๆ อย่าลืมนั่งติดหน้าต่างนะครับ  วิวสวยมาก ใครมีภาพ
สวย ๆ มาแชร์กันได้ครับ” …โดย คุณชายปลายดอย และภาพการร่วมแชร์ภาพภายในกระทู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  6-9 ภาพถ่ายท่องเที่ยว จากกระทู้ “[CR] 7 วัน ในโตเกียว...Honeymoon เล็กๆ ของสอง

เรา”  โดย ivoryirvine 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6-10   ภาพถ่ายท่องเที่ยว จากกระทู้ “1 ปีที่ผ่านมา กับการ แบกเป้เที่ยวคนเที่ยว ไม่มีแผน 
เจอเพ่ือนใหม่ ค่ าไหนนอนนั้น 6 ประเทศ (The walking Backpack)”  โดย The walking 
Backpack  
The Walking B 
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ตอนที่ 5     ปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ส าหรับเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจากการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้อง                      

บลูแพลนเน็ต มีกลุ่มตัวอย่างที่ชอบที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ประทับใจกับเว็บบอร์ดห้องนี้ ในขณะเดียวกันก็มี
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ที่พบปัญหาและเห็นตรงกันว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุง และยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ
อีกจ านวนหนึ่ง โดยปัญหาที่มีผู้พบมากที่สุดคือปัญหากระทู้ไหลเร็วซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
การใช้ระบบแท็ก และจากการตั้งกระทู้ซ้ าซึ่งถูกมองว่าเป็นปัญหาเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการ
รีวิวCR แฝง SR การแฝงโฆษณาท่ีมากเกินไปจนเสียบรรยากาศการใช้เว็บบอร์ด ในส่วนนี้ผู้วิจัยเห็นว่า
การควบคุมจากผู้ดูแลระบบก็อาจดูแลได้เพียงส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนต้องให้
ความร่วมมือ โดยการท าความเข้าใจกับความต้องการของผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ในเว็บบอร์ด เพ่ือที่จะมีใช้เว็บ
บอร์ดร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้
เว็บบอร์ด บลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บบอร์ด หรือเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. จากผลวิจัยเชิงปริมาณด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ท าให้เราทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย
หลักของเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป พบว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก คือเพศหญิงและชาย 
อายุ 25 - 34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท 
องค์กรเอกชน มีประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต 5 ปีขึ้นไป ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน 3 - 6 ชั่วโมง บุคคล
ที่มีผลต่อการใช้เว็บบอร์ดคือ บุคคลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว และมีการ
เปิดรับสารการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์และเว็บบอร์ดท่องเที่ยว ทางเว็บบอร์ดควรน าข้อมูลนี้ไปใช้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน เช่นอาจจะมีการศึกษาเพ่ิมเติม
ในเชิงลึก ทางด้านทัศนคติ ความต้องการ และความคาดหวังจากเว็บบอร์ดโดยท าการศึกษาเน้นไปที่
กลุ่มบุคคลดังกล่าว 

2. จากพฤติกรรมการเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตพบว่าช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้
งานมากที่สุดเป็นช่วง 20.01 - 24.00 น. เนื่องจากเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บบอร์ดส่วนใหญ่เกิดจาก
สมาชิกผู้ใช้ทุกคนเป็นผู้สร้างเนื้อหา หมายความได้ว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ท่านใดถูกแสดงอยู่ในหน้าเว็บบอร์ด
ในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะได้รับการอ่านจากผู้ใช้ อ่ืนมากที่สุด  และหากทางเว็บบอร์ดต้องการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องส าคัญ ค าแนะน าส าหรับการใช้เว็บบอร์ด หรือการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ อาจใช้
ช่วงเวลานี้เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้ได้รับรู้มากท่ีสุด 
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3. พบว่าบุคคลที่มีผลต่อการเข้าใช้เว็บพันทิปมากที่สุด คือ บุคคลในโซเชียลเน็ตเวิร์ก จึง
อาจแปลได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่รู้จักพันทิปห้องบลูแพลนเน็ตจากโลกออนไลน์ แต่จากการศึกษาช่อง
ทางการเข้าถึงพบว่า มีผู้ใช้เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่เข้าถึงเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตจากลิงก์ที่ถูกแชร์
ตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางผู้ดูแลเว็บบอร์ดควรจะเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น 
เช่น การน าลิงก์กระทู้ที่หน้าสนใจของห้องบลูแพลนเน็ตไปแชร์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจเป็นเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยว หรือทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดึงดูดคนเข้ามาดูเว็บไซต์ซึ่งหาก มี
การเข้ามาและท าให้บุคคลนั้นสนใจในเว็บไซต์ และเกิดความต้องการเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพ่ิม
จ านวนสมาชิกผู้ใช้ได้ 

4. พบว่าระยะเวลาในการเข้าใช้งานแต่ครั้งละเพียง 30 นาที - 1 ชั่วโมง ยังอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัญหาต่างๆทั้งในด้านของ รูปแบบ (form) และเนื้อหา (content) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่สามารถช่วยดึงความสนใจเพ่ือให้ผู้ใช้ ใช้เวลาอยู่กับเว็บบอร์ดให้นานขึ้น โดย
ผู้วิจัยขอสรุปเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านเนื้อหา (content) 
 พบว่าเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ในด้าน

ของข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการ โดยพบว่า ผู้ใช้มีการใช้กระทู้รีวิวมากที่ สุด ซึ่งอาจพูดได้ว่าการรีวิว
ของสมาชิกผู้ใช้เป็นส่วนที่ได้รับการใช้งาน และตรงตามความต้องการมาก อีกทั้งยังพบว่า ผู้ใช้มีความ
เชื่อถือในข้อมูล ซึ่งสามารถอ้างอิงที่มาที่ไปได้ และมีความเชื่อถือในข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ตรง
มาก จึงควรใช้จุดนี้เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ใช้มีระยะเวลาในการใช้งานเพ่ิมขึ้น โดยข้อมูลที่จะโพสต์ควร
เป็นข้อมูลที่ เกิดจากประสบการณ์ตรง และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง มีหลักฐานอ้างอิงที่มา
ที่ไปได้  

ปัญหาด้านเนื้อหาที่พบ คือ ปัญหากระทู้ซ้ า กล่าวคือ เนื้อหาของกระทู้ซ้ ากับกระทู้ที่
เคยมีอยู่เดิม โดยที่ผู้ตั้งไม่หาข้อมูล หรือหาข้อมูลไม่เจอ จึงตั้งกระทู้ใหม่ เมื่อมีคนตั้งกระทู้ใหม่ซ้ า  ๆ 
ท าให้เกิดข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ไม่เกิดประโยชน์เพ่ิมเติม และก่อให้เกิดปัญหากระทู้ไหลเร็ว เนื่องจากมีผู้ใช้
ตั้งกระทู้ใหม่เป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกัน ท าให้บางกระทู้ไม่ได้รับการอ่าน ซึ่งการจัดการปัญหา
อาจท าได้โดยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ท าความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกผู้ใช้กระทู้ โดยอาจจะ
เป็นการตั้งกระทู้ปักหมุดไว้ หรือการตั้งกระทู้ในเวลาที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด เพ่ือสร้างให้เกิดเป็น
ลักษณะการใช้เว็บบอร์ดที่ดี โดยการหาข้อมูลก่อนการตั้งกระทู้ซ้ า ซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ใด และ
ท าให้เสียบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ในเว็บบอร์ด 
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ด้านรูปแบบ (form) 
เว็บไซต์พันทิปมีรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ (อ้างถึงใน ภัสวลี  

นิติเกษตรสุนทร 2552) และแนวความคิดการออกแบบเว็บไซต์ตามตัวแบบไอดา (AIDA model) 
(ไพรสน ศิริพูล 2555) ความโดดเด่น (prominence) โดยมีลักษณะคือ หน้าแรกของเว็บไซต์มีการ
วางตัวอักษรขนาดใหญ่วางไว้ต าแหน่งด้านบน เพ่ือให้สะดุดตา การใช้ slider สร้างลูกเล่นให้กับ
เว็บไซต์ อยู่ด้านบน สีสันที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่จดจ า คือตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีน้ าเงิน ม่วง โดยมี
สัญลักษณ์ของพันทิป อยู่มุมบนซ้าย และใช้ตัวอักษรสีเหลืองเช่นเดียวกันเป็นสีของหัวข้อส าคัญ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-11 หน้าแรกเว็บไซต์พันทิป 
 

 

ความง่าย (simple) มีลักษณะง่ายต่อการรับรู้ของผู้ใช้ เข้าใจในการใช้งาน โดยมี
ลักษณะคือ การมีป้ายก ากับว่าปุ่มที่จะกดใช้เพ่ืออะไร เช่น ช่องทางด้านบนขวามือ ส าหรับการค้นหา 
ถัดลงมาเป็นแถบที่จะให้ผู้ใช้เชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ด้านขวามือเป็น แถบส าหรับการ
ตั้งกระทู้ เข้าระบบและสมัครสมาชิก มีแถบด้านล่างเพ่ือบอกต าแหน่งว่าตอนนี้ผู้ใช้ก าลังอยู่ ต าแน่งใด
ของเว็บไซต์  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-12 แสดงแถบเครื่องมือเว็บไซต์พันทิป 
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เมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกห้องที่สนใจ สามารถคลิกได้ที่ค าสั่งเลือกห้องจะมีหน้าต่างให้
เลือกห้องท่ีต้องการโดยมีสัญลักษณ์ของห้องและชื่อก ากับไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6-13 แถบเครื่องมือการเลือกห้องของเว็บไซต์พันทิป 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-14 หน้าต่างการตั้งกระทู้ แสดงประเภทกระทู้ ซ่ึงแสดงข้อความก ากับในการท างานทุก
ขั้นตอนอย่างชัดเจน 
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การจัดการโครงสร้างของการวางเนื้อหา(content management) อย่างเป็น
ระเบียบ โดยในส่วนของโฆษณาจะถูกแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน หากมีลักษณะเป็นโฆษณาเล็ก ๆ จะ
ถูกจัดรวมกันไว้เป็นกลุ่ม และอยู่ในกรอบ หากเป็นแบนเนอร์จะถูกจัดสัดส่วนไว้ โดยไม่ให้ปะปนกับ
กระทู ้

 
ภาพที่ 6-15  การจัดลุ่มโฆษณา และแบนเนอร์โฆษณา 

  

มีจัดกลุ่มเนื้อหาหลักของห้องบลูแพลนเน็ต จะถูกมีการจัดแยกไว้ 2 ส่วน ได้แก่ 
กระทู้แนะน าโดยสมาชิก และกระทู้ทั้งหมด โดยจะมีการแยกกรอบและมีหัวข้อก ากับไว้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้อ่านเลือกได้ตามความสนใจไม่สับสน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-16 การวางโครงสร้างเนื้อหาโดยการจัดกลุ่มเนื้อหา ของเว็บไซต์พันทิป 
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ด้านความทันสมัย (modern) พันทิปมีการเปลี่ยนแปลงส่วนหน้าของเว็บไซต์ไป
ตามสถานการณ์ส าคัญต่าง  ๆ เพิ่มสีสัน สร้างความสนใจได้มากข้ึน อีกท้ังมีการพัฒนาสัญลักษณ์แสดง
อารมณ์ (emoticon) รองรับการใช้งานของเว็บบอร์ดทุกห้องของเว็บไซต์พันทิป อีกทั้งมีการสร้างธีม 
(theme) ที่ใช้กบัแอพพลิเคชันไลน์ โดยมีลายกราฟฟิกซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พันทิป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-17 ส่วนหัวเว็บ ของเว็บไซต์พันทิป มีลวดลายกราฟิกเปลี่ยนตามเหตุการณ์ส าคัญ  
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ภาพที่ 6-18  Pantip Toy สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ ส าหรับใช้ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6-19 ธีมแอพพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีลวดลายของเว็บไซต์พันทิป 
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แต่ในด้านของรูปแบบ ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับระบบแท็ก ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเกิดจากการไม่เข้าใจในระบบของผู้ใช้บางท่าน ซึ่งในส่วนนี้อาจแก้ไขได้โดยการประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ท าความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิก เช่น ตั้งกระทู้เพ่ือแนะน าวิธีการใช้ระบบแท็กที่ถูกต้อง โดย
อาจจะใช้ช่วงเวลาที่มีคนใช้มากที่สุด หรือมีการปักหมุดกระทู้เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับรู้มากท่ีสุด 

ปัญหาระบบเสิร์ช หรือค้นหา ทางเว็บพันทิปต้องเลือกใช้ระบบค้นหาที่มีคุณภาพและ
เหมาะกับความต้องการมากที่สุด จากการศึกษามีผู้ใช้จ านวนหนึ่งพบว่า ระบบค้นหาที่เคยใช้ก่อนหน้า
นี้สามารถค้นหาได้ง่ายกว่า และมีผู้ใช้เสนอว่า ควรให้ระบบค้นหาสามารถใช้ค าว่า “และ” “หรือ” ได้ 
เพ่ือให้การค้นหาได้ผลลัพธ์มากข้ึน ทั้งนี้หากแก้ปัญหานี้ได้อาจจะเป็นผลให้ลดปัญหาการตั้งกระทู้ซ้ าที่
เกิดจาการหาข้อมูลไม่พบของผู้ใช้ จึงตั้งกระทู้ใหม่ซ้ ากับข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้ว ซึ่งอาจรวมไปถึงการลด
ปัญหากระทู้ไหลเร็วได้ด้วย 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการควบคุมดูแลจากทีมงาน ในเรื่องของมาตรฐานในการลบ
กระทู ้ลบแท็ก ลบบัญชี ซึ่งผู้ใช้หลายท่านยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรฐานในการจัดการดูแล และ
ท าให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้อาจท าให้ผู้ใช้เลิกใช้เว็บบอร์ดได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดจากการ
ควบคุมดูแลควรเพิ่มมาตรการในการคัดเลือกทีมงานผู้ดูแลระบบ หรือจัดการอบรมเพ่ือชี้แจงให้เข้าใจ
ตรงกันในการท างาน เพ่ือให้เกิดเป็นมาตรฐานในการดูแลกระทู้ และในส่วนของการจัดการควบคุม 
ปัญหากระทู้แฝง  

อีกทั้งผู้ใช้ส่วนหนึ่งอยากให้มีการจัดการดูแลเรื่องกระทู้โฆษณาแฝง หรือรีวิว  CR แต่
แท้จริงแล้วเป็น SR อยากให้มีการจัดการขั้นเด็ดขาด และรวดเร็ว กว่าที่เป็นอยู่  อาจท าได้โดยการ
บันทึกพฤติกรรมสมาชิกผู้ที่มีการท าผิดกติกาของเว็บบอร์ดและพูดคุยโดยตรงเพ่ือตกลงให้การใช้เว็บ
บอร์ดเป็นไปตามกติกาได้มากขึ้น  

  
 ผลการศึกษาจากกรณีเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป ผู้วิจัยขอสรุปเป็น

ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยวเบื้องต้นดังนี้ 
1. เว็บไซต์การท่องเที่ยวควรเป็นพ้ืนที่ส าหรับการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นใน

ส่วนของข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า “การ
รีวิว” (review) และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น (comment) เพ่ือให้ผู้ใช้  (user) 
สามารถน าข้อมูลจากทั้งการรีวิวและความคิดเห็น ไปพิจารณาเพ่ือการน าไปใช้ได้ 

2. ควรมีส่วนที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับการตั้งกระทู้ ถาม - ตอบ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้ใช้ได้
ตั้งกระทู้ขอความช่วยเหลือ ขอค าปรึกษาด้านข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากผู้ใช้ท่านอ่ืนที่มี
ความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกัน 
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3. ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้ใช้ที่ต้องการโพสต์เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดเห็นต่าง ๆ ควรท า
โดยมีการอ้างอิงถึงหลักฐานที่มาที่ไปให้ได้มากที่สุด เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้ และเพ่ิมโอกาสที่ผู้ใช้ท่าน
อ่ืนจะน าข้อมูลไปใช้ เช่นว่า หากท่านไปท่องเที่ยวสถานที่ใดที่หนึ่งและต้องการบรรยายถึงบรรยายถึง
สถานที่ว่ามีความสกปรก อาจต้องมีภาพประกอบเช่น ภาพขยะเกลื่อนกลาด ทั้งนี้รูปจะต้องไม่ตัดต่อ
หรือตกแต่งอย่างเกินความเป็นจริง เพ่ือที่ให้รูปได้ท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากท่ีสุด  

4. บุคคลในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอิทธิพลต่อการเข้าใช้เว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ควรมี
การน าลิงก์ (link) ของกระทู้น่าสนใจของเว็บไซต์ แชร์ผ่านหน้าเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแชร์ผ่าน
ทางเว็บเพจ และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพบเห็นจากบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตซึ่งอาจไม่เคยรู้จัก หรือรู้จักแต่ไม่เคยเข้ามาใช้เว็บไซต์ ให้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งจะเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ได้ดี 

5. ในส่วนของรูปแบบ (form) ควรออกแบบวางแผนตั้งแต่ระบบของเว็บไซต์ที่จะมา
รองรับการท างานของเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม และยืดหยุ่นเพื่อเตรียมพร้อมการขยายตัวของเว็บไซต์ 
หรือจ านวนผู้ใช้ในอนาคต เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาที่
อาจท าให้ผู้ใช้เลิกใช้เว็บไซต์ได้ เช่น ระบบใช้เวลาในการดาวโหลดแต่ละหน้านานเกินไป การดาวโหลด
ภาพมีปัญหา มีพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลน้อยเกินไป เป็นต้น  

ควรมีการจัดการดูแล ทั้งนี้รวมถึงการจัดทีมงานเพ่ือดูแลระบบ โดยทีมงานควรอยู่
ภายใต้ระบบ กฎกติกา และมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความชัดเจนในการท างาน ทั้งนี้ หากเกิดปัญหา
ที่มาจากผู้ใช้ ทีมงานจะเป็นผู้ที่สามารถพูดคุยกับผู้ใช้ได้โดยตรง เพราะทีมงานเป็นผู้ที่จะคอยสอดส่อง 
และควบคุมข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ และทั้งนี้ยังเป็นการควบคุม และแก้ปัญหาของการเข้า
มาของผู้แอบอ้าง ผู้ไม่ประสงค์ดี และผู้ที่เข้ามาหาผลประโยชน์โดยเจตนาแอบแฝงได้  

ทั้งนี้กฎกติกา และมาตรฐานของทีมงานจะต้องชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมด โดยควรแจ้ง หรืออาจมีการอบรมเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน  

6. ทางเว็บไซต์ควรก าหนดกฎกติกาส าหรับผู้ใช้ และควรแสดงอยู่ในที่ ที่ผู้ใช้จะต้องเห็น 
และสามารถเห็นได้ง่าย และตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เก่าหรือผู้ใช้ใหม่ ทั้งนี้หากมีการท าผิดกฎของ
ผู้ใช้เกิดขึ้น จะต้องมีการเข้ามาพูดคุย ตักเตือน จากทางทีมงาน เพ่ือท าความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน 
และหากผู้ใช้มีการกระท าผิดซ้ าก็ต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดส าหรับควบคุมผู้ใช้คนนั้น  เช่น หากผู้ใช้
ท่านหนึ่งได้ท าผิดโดยใช้ค าหยาบคาย (ซึ่งทางเว็บไซต์ก าหนดว่าเป็นค าหยาบคาบ) และได้รับการ
ตักเตือนจากทีมงานแล้ว อาจมีการพูดคุยว่าหากมีการกระท าผิดซ้ าจะต้องถูกลบบัญชีผู้ใช้  เมื่อเกิด
การกระท าผิดซ้ าก็จะได้รับการพูดคุย และลบบัญชีตามที่ได้ตกลงไว้แล้ว โดยทั้งนี้ หากมีผู้ใช้ท่านอ่ืน
ท าผิดในกรณีเดียวกัน ก็ต้องจัดการโดยมาตรการเดียวกันนี้ด้วย  
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ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎกติกาควรมีการบันทึกไว้ในระบบ เพ่ือที่ทีมงานจะ
สามารถจัดการกับผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง และไม่เกิดการซ้ าซ้อน กฎกติกาที่ชัดเจน และการ
ดูแลของทีมงานที่ดีจะลดปัญหาการเกิดข้อมูลที่ไม่เหมาะสมปรากฏบนเว็บไซต์ และลดการร้องเรียน
จากผู้ใช้ถึงการท างานของทีมงานผู้ดูและระบบ ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้
เว็บไซต์  

7. ทางเว็บไซต์ควรมีระบบการค้นหาภายในเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นตัวช่วยใน
การค้นข้อมูลที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์เพ่ือน ามาแสดงให้กับผู้ใช้ ซึ่งการมีระบบค้นหาที่ดี จะช่วยลดปัญหา
การสร้างข้อมูลซ้ า ๆ ภายในเว็บไซต์ ไม่ให้ผู้ใช้ซึ่งใช้เว็บไซต์เป็นประจ าต้องพบข้อมูลซ้ า ๆ จนเกิด
ความเบื่อหน่าย ลดปัญหาการไหลของกระทู้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

8. นอกจากการวางระบบของทางเว็บไซต์แล้ว ในด้านของการออกแบบรูปแบบของหน้า
เว็บไซต์ที่ปรากฏต่อผู้ใช้ ควรเน้นด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ แม้จะ
เป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก โดยควรมีข้อความก ากับว่าแต่ละสัญลักษณ์ที่สามารถคลิ๊ก (click) ได้จะ
น าไปยังหน้าใด ของเว็บไซต์  

การจัดการโครงสร้างเนื้อหา ควรมีการแบ่งแยกประเภทเนื้อหาและจัดกลุ่มเนื้อหา
อย่างชัดเจน ไม่ปะปนกัน เช่น พ้ืนที่โฆษณาจะต้องแบ่งเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับเนื้อหาจนเกิดความ
สับสน  

ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นและทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวนึกถึงเว็บไซต์เมื่อต้องการหาข้อมูล มีการใช้องค์ประกอบของเว็บไซต์ เพ่ือสร้าง
ความโดดเด่น อย่างเช่นเว็บไซต์พันทิป มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ มีส่วนหัวของเว็บไซต์ซึ่งเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ส าคัญ มีการใช้ slider สร้างลูกเล่นในส่วนบนของเว็บไซต์ มีการสร้างตัวการ์ตูนซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเว็บไซต์ ดัดแปลงเป็น สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ (emoticon) เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน
ในการใช้งานเว็บบอร์ด 

ทั้งนี้การออกแบบเว็บไซต์ควรมีการพัฒนาได้  ตามความเหมาะสม และการ
เปลี่ยนแปลง แต่ยังต้องคงรูปแบบเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ือให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกแปลกใหม่ และไม่ถนัด
จนเกินไป 
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ภาพที่ 6-20 ตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยว 

แยกเน้ือหาแต่ละประเภทอย่างชัดเจน และ ไม่ปะปนกับพื้นที่โฆษณา 

กระทู้ทีเ่คยเข้าอ่านแล้ว จะเปล่ียนเป็นสีที่แตกต่าง เพือ่ความสะดวกของผู้อ่าน 

มีข้อความก ากับสญัลักษณ์ชัดเจน วา่แต่ละคลิก๊ 
จะน าผู้ใช้ไปยังหน้าใด 

ส่วนบนของเว็บไซต์วางภาพถ่ายท่องเที่ยวจากกระทูแ้นะน า เพือ่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมใน
รูปแบบ slider เปล่ียนรูปตามเวลาที่ตั้งไว้ หรือการเลือ่นของผู้ใช้ มีลิงก์ของกระทูท้ี่มาของภาพ 

แสดงต าแหน่งของผู้ใชว้่าอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์ 
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ผลการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบพฤติกรรมการเปิดรับสารและการใช้ประโยชน์ ของผู้ใช้
เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตเพ่ือให้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาเว็บบอร์ดให้สามารถเป็นเว็บบอร์ดแห่งการท่องเที่ยวที่สามารถ
ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้ผู้ใช้ทุกคนรับทราบปัญหาที่ผู้ใช้สามารถให้ความร่วมมือในการแก้ไข และทราบ
แนวทางในการสร้างข้อมูลที่เป็นที่ต้องการสมาชิกผู้ใช้ท่านอ่ืนที่ใช้เว็บบอร์ดร่วมกัน อีกทั้งผลการวิจัย
ยังอาจเป็นแนวทางในการจัดตั้งเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยว ที่จะสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใน
ด้านการท่องเที่ยวได ้และผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ผู้ใช้เว็บไซต์การท่องเที่ยวในภายหน้าอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต ของเว็บไซต์พันทิป
เท่านั้น ควรมีการศึกษาเว็บบอร์ดห้องอ่ืน ๆ และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม 
เพ่ือสามารถปรับปรุงเว็บไซต์โดยรวมได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เว็บบอร์ดของพันทิปได้
ทุกห้องอย่างสมบูรณ์ 

2. ควรมีการศึกษาเว็บบอร์ด หรือ เว็บไซต์ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบ 
เทียบ และหาแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือตอบสนองผู้ใช้รายเก่า และหาวิธีสร้างผู้ใช้รายใหม่
ได้เพ่ิมข้ึน 

3. การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์พันทิป ควรมีการขยายกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือศึกษาการใช้งานเว็บไซต์ในผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการในลักษณะของการอ่าน หรือติดตาม โดย
ไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อทราบผลจากการใช้เว็บบอร์ด และอาจน าไปสู่การสมัครเป็นสมาชิกรายใหม่ของ
เว็บบอร์ดได้ 

4. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมี
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์ผู้ใช้ในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านความต้องการ 
แนวโน้ม ความคาดหวัง เพ่ือมาประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างตรงจุดมากข้ึน 

5. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้านความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เช่น ให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
เปรียบเทียบองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือ หรือประเมินเปรียบเทียบความ
น่าเชื่อถือ ระหว่างเว็บไซต์ต่าง ๆ 
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แบบสอบถาม  

เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสาร และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์
พันทิป 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดท าใคร่ขอความร่วมมือ
จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับค าตอบที่ท่านต้องการ หรือเติมค าในช่องว่าง 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อายุ 
  15 – 24 ปี    25 – 34 ปี    35 – 44 ปี 
  45 – 54 ปี    55 ปีขึ้นไป  
3. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 
  อนุปริญญา/  อาชีวศึกษา   ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 
4. อาชีพ   
  นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา    ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัท/ องค์กรเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 
5. ท่านเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมานานเท่าไหร่ 
  น้อยกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี  

 3 – 5 ปี     5 ปี ขึ้นไป 
6. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง 
  น้อยกว่า 3 ชั่วโมง    3 - 6 ชั่วโมง 
  มากกว่า 6 ชั่วโมง 
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7.  ท่านมีความสนใจด้านใดมากท่ีสุด 
  บันเทิง/ เพลง/ ภาพยนตร์    เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
  การเมือง     สุขภาพ / กีฬา 
  การท่องเที่ยว    แฟชั่น / ความงาม 
  ธุรกิจ     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 
 
ตอนที่ 2 การเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับค าตอบที่ท่านต้องการ หรือเติมค าในช่องว่าง 
8. โดยเฉลี่ยท่านเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต บ่อยแค่ไหน 

 ใช้เว็บบอร์ดทุกวัน    ใช้เว็บบอร์ดบ่อยๆ (5-6 วัน/ สัปดาห์)          
 ใช้เว็บบอร์ดบ้าง (3-4 วัน/ สัปดาห์)  ไม่ค่อยใช้เว็บบอร์ด(1-2วัน/ สัปดาห์)  
 ใช้เว็บบอร์ดน้อยกว่า 1 ครั้ง/ สัปดาห์ (บางสัปดาห์ไม่ได้รับสาร) 

9. โดยเฉลี่ยท่านใช้เวลาในเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต ต่อครั้งเป็นเวลานานเท่าใด 
  ต่ ากว่า 30 นาที    30 นาที – 1 ชั่วโมง 
  2 -3 ชั่วโมง     มากกว่า 3 ชั่วโมง 
10. ช่วงเวลาใดท่ีท่านเข้าใช้เว็บบอร์ดหอ้งบลูแพลนเน็ต (เลือกตอบข้อที่ปฏิบัติบ่อยท่ีสุด) 
  เวลา 8.01 – 12.00 น.   เวลา 12.01 – 16.00 น. 

 เวลา 16.01 – 20.00 น.   เวลา 20.01 – 24.00 น. 
  หลัง 24.01 น. 
11. สถานะในการเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
  สมาชิกแบบยืนยันด้วยบัตรประชาชน  สมาชิกยืนยันด้วย sms 
  สมาชิกยืนยันด้วยอีเมล (e-mail)   
12. ท่านมีการติดตามความต่อเนื่องของเนื้อหาในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต ในลักษณะใด 
  ใช้กระทู้เพียงครั้งเดียว   ใช้กระทู้เดิม 1 – 2 ครั้ง 
  ใช้กระทู้เดิม 3 – 5 ครั้ง   ใช้กระทู้เดิมมากกว่า 6  
13. ช่องทางในการเข้าถึงบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตของท่าน 

 เข้าเว็บไซต์พันทิป และเลือกห้องบลูแพลนเน็ตโดยตรง 
 เข้าใช้ผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น (เช่น Google, Yahoo ) 
 เข้าใช้ผ่านลิงก์ (link) ที่มีการแชร์ตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................  
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14. บุคคลที่มีผลต่อการเลือกเข้าใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต  
  คนในครอบครัว    เพ่ือน 
  บุคคลในโซเชียลเน็ตเวิร์ค   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 
15. ท่านใช้กระทู้ประเภทใดในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตมากที่สุด 
  กระทู้ค าถาม     กระทูส้นทนา 
  กระทู้โพล     กระทู้รีวิว 
  กระทู้ข่าว     กระทู้ขายของ 
16. ท่านใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตในลักษณะใด 
  อ่านกระทู้เพียงอย่างเดียว    

 อ่าน และแสดงความคิดเห็นกระทู้ที่มีผู้อื่นตั้งไว้ 
 อ่าน และตั้งกระทู้ใหม่                                                                                                        
 อ่าน และแสดงความคิดเห็นกระทู้ที่มีผู้อ่ืนตั้งไว้ และตั้งกระทู้ใหม่ 

17. ท่านมีการเปิดรับสารการท่องเที่ยว จากสื่อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   รายการโทรทัศน์  
   นิตยสารท่องเที่ยว 
   หนังสือไกด์บุ๊ก 
   เว็บไซต์/เว็บบอร์ดท่องเที่ยว  
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................                                          
18. เหตุผลที่ท่านเลือกเปิดรับสารเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต   (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
  ข้อมูลตรงตามความต้องการของท่าน 
  เป็นเว็บบอร์ดที่สะดวกต่อการใช้งาน 

 มั่นใจในระบบสมาชิกเพ่ือป้องกันการแอบอ้าง ของผู้ไม่ประสงค์ดี 
 ภาษาท่ีใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย 

  มีการใช้ศัพท์แสลง หรือศัพท์วัยรุ่น 
  ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
  การจัดหน้าเว็บไซต์อ่านง่าย สวยงาม ดึงดูดใจ 
  ใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดแต่ละหน้าไม่นานจนเกินไป 

 สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าที่เก่ียวข้องได้สะดวก 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 
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ตอนที่ 3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป  
ค าแนะน า กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในระดับใดๆ ที่ท่านมีความคิดเห็น 
19. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อมูลในเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 

 
 

ลักษณะของข้อมูลในเว็บบอร์ด            
ห้องบลูแพลนเน็ต 

 

ระดับความคิดเห็น 
 

 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 

เห็นด้วย เฉย ๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

1. ข้อมูลเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ 
ข้อมูลและผู้แสดงความคดิเห็น 

 
    

2. ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์       
3. ข้อมูลน่าเชื่อถือ มีความสมเหตสุมผล  
สามารถอ้างอิงที่มาท่ีไปได ้

     

4. มีข้อมูลที่กล่าวใสร่้ายหรือใช้ค าหยาบ
คายเพื่อโจมตีแหล่งท่องเที่ยวหรือผู้ใช้ท่าน
อื่น  

 
    

5. ข้อมูลไม่น่าช่ือถือ ไมส่ามารถอา้งอิง
หลักฐานได ้

     

6. ใช้ภาษาก ากวม เข้าใจยาก      
7. การแสดงออกทางความคิดเห็นร่วมกัน
ท าให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน ์

     

8. มีการใช้ค าที่แสดงถึงความไม่แน่ใจใน
ข้อมูลของผู้โพสต์ เช่น น่าจะ อาจจะ คงจะ 

     

9. ข้อมูลที่ถูกโพสต์เป็นข้อมูลเกา่ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

     

10. รูปภาพท่ีใช้สามารถสื่อความหมาย 
และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 

     

11. ใช้ถ้อยค าสุภาพ และสื่อความหมายไป
ในทางที่ด ี

     

12. ข้อมูลมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลาไม่
ล้าสมัย 

     

13. รูปภาพท่ีใช้มีร่องรอยการตดัต่อ หรือ
ตกแต่งภาพดเูกินจริง ท าให้ข้อมูลผิดเพี้ยน 
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ตอนที่ 4 การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป  
ค าแนะน า กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในระดับใดๆ ที่ท่านมีความคิดเห็น 
20. ท่านใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิปอย่างไร 

 
การใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ด            

ห้องบลูแพลนเน็ต 

 

ระดับการใช้ประโยชน์ 
 

 

มากที่สุด 
 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านใช้เว็บบอร์ดเพื่อโพสต์ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวแก่ผู้อื่น 

 
    

2. ท่านหาข้อมูลจากเว็บบอร์ดเพื่อทราบ
ข่าวสารท่องเที่ยว และเหตุการณ์ต่าง ๆ 

     

3. ท่านใช้เว็บบอร์ดหาข้อมูลและรับรู้
ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวของท่าน 

 
    

4. ท่านให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในเชิงลบเพื่อ
เตือนผู้อื่น 

     

5. ท่านติดตามผู้ใช้คนใดคนหนึ่งเป็นเศษ 
เพื่อเป็นแบบอย่างพฤติกรรม (ไอดอล)                
ในการท่องเที่ยวของท่าน 

 
    

6. ท่านถามความคิดเห็นจากผู้ใช้ในเว็บ
บอร์ดเพื่อการสนับสนุนความคิดเดิม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของท่านที่มีอยู่แล้ว 

 
    

7. ท่านโพสต์ความคดิเห็นในเว็บบอร์ดเพื่อ
การสนับสนุนความคดิเห็นของผู้อืน่ 

     

8. ท่านโพสต์ข้อมูลข่าวสารการทอ่งเที่ยว 
เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม 

     

9. ท่านสร้างเอกลักษณ์ตัวตนผ่านการใช้
เว็บบอร์ด เพื่อให้ผู้อื่นจดจ าและตดิตาม
ท่านได ้

 
    

10.ท่านใช้เว็บบอร์ดเพื่อหาข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการสนทนากับผู้อื่น
ในชีวิตประจ าวัน 

 
    

11. ท่านโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องการ
ท่องเที่ยวร่วมกับผู้อื่นในเว็บบอรด์ 
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12.  ท่านใช้เว็บบอร์ดเพื่อแสวงหาคนท่ีมี
ความสนใจในด้านการท่องเที่ยวเหมือนกัน 

     

13. ท่านใช้เว็บบอร์ดในการรวมนดัตัวและ
ท ากิจกรรมบางอย่าง (มีทติ้ง, ประมูล, 
บริจาค)ร่วมกันกับผู้อื่น 

 
    

14. ท่านโพสต์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความ
บันเทิงแก่ผู้อื่น 

     

15. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้ความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด
ของท่าน 

 
    

 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ต 
เว็บไซต์พันทิป (**จ าเป็นต้องตอบ) 
ค าแนะน า กรุณาระบุข้อเสนอแนะ หรือความต้องการเพ่ิมเติมส าหรับการปรับปรุงเว็บบอร์ด                
21. ท่านมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ดห้องบลูแพลนเน็ตอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ 
 

  
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ก-1 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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