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พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อหอ้งบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป 
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Website 

 

นางสาวสุปราณี ยิ่งมั่นคง และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน  

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความพึงพอใจที่

มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเป็นการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross 

Sectional Study) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ใน

ด้านพฤติกรรมการใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน 

ใช้เวลา                      15 – 30 นาที ในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. ที่บ้านหรือที่พักอาศัย ลักษณะ

การใช้บริการพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าอ่านกระทู้ ประเภท Consumer Review คือ กระทู้ที่สมาชิก

เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใน

การเขียนรีวิวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.pantip.com โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หลังจากเข้าชมกระทู้กลุ่ม
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ตัวอย่างจะส่งลิ้งค์ของกระทู้ให้คนอ่ืน และเหตุผลส่วนใหญ่เพ่ือค้นหาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

และการเดินทาง ส าหรับในส่วนความพึงพอใจพบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตใน

เว็บไซต์พันทิปโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (3.75) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการ

ใช้บริการมากท่ีสุด (3.81) รองลงมาคือด้านข้อมูลข่าวสาร (3.79) และด้านรูปแบบ (3.64) ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ: เว็บไซต์, พันทิป, ห้องบลูแพลนเน็ต, ความพึงพอใจ, การท่องเที่ยว 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เว็บไซต์พันทิป (Pantip.com) เว็บไซต์แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีเครือข่ายใหญ่ระดับหนึ่ง

ของประเทศไทยเมื่อเทียบจากจ านวนสมาชิกและผู้เยี่ยมชม เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจากประเทศไทยมาก

เป็นอันดับที่ 5 จากการจัดอันดับโดยอะเล็กซา (http://www.alexa.com/topsites/countries/TH ผล

การส ารวจเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558) โดยให้บริการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ความสนใจของคนในสังคม 

โดยมีรูปแบบการสื่อสารในลักษณะกระดานข่าว (Web board) หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจาก

ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังมีนักข่าวและสื่ อหลายต่อ

หลายสื่อได้น าเอาข้อมูล ต่างๆ ที่มีการโพสต์ไว้เหล่านี้มากล่าวอ้างถึง เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการ

น าเสนอข่าวออกไป ในบางครั้งก็เป็นบทเรียนให้กับสื่อในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าเสนอ

ประเด็นที่ส าคัญ 

เว็บไซต์พันทิปเป็นนวัตกรรมที่เผยแพร่อย่างรวดเร็วและยังแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจ าวันของ

คนเรามากขึ้นทุกที การรับข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปสามารถรับผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ 

แอพพลิเคชั่น แฟนเพจ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม การหาค าตอบหรือหาค าปรึกษาในเรื่องที่เราสนใจ การเขียนบทวิจารณ์ (review) 

และทดลอง (test) สินค้า สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้ในเว็บไซต์พันทิปและกระทู้เหล่านั้นต่างก็เป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของคนยุคไซเบอร์ โดยเฉพาะการตั้งกระทู้ประเภทเขียนวิจารณ์

สินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการน ามาเผยแพร่และเล่าสู่กันฟังในชุมชนออนไลน์แห่งนี้ 
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ส าหรับห้องบลูแพลนเน็ต เป็นพื้นที่ส าหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เที่ยวไทย เที่ยว

ต่างประเทศ ทะเล ภูเขา เกาะ น้ าตก ด าน้ า รวมทั้งข้อมูลของสายการบินการต่างๆ ซึ่งการเขียนประเภท           

บทวิจารณ์สินค้าและบริการที่เก่ียวกับการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน โดยเฉพาะกระทู้ที่

มีการลงภาพสวยๆ มีการเขียนเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน เพราะผู้บริโภคต่างต้องการความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เคยใช้สินค้าและบริการนั้นๆ มาก่อน ผนวกกับการใช้ศิลปะการเขียนของเจ้าของกระทู้

ที่ท าให้น่าติดตาม อีกทั้งเพ่ือเสริมความมั่นใจและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภคอีกหนึ่งทาง และ

จากความนิยมของการใช้เว็บไซต์พันทิปไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

ผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่ม เช่น ปัจจุบันนักข่าวน าเสนอข่าวที่มีคนสนใจ

และพูดถึงจ านวนมากในสื่อออนไลน์ หรือนักการตลาดเริ่มมีการใช้สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยใช้สื่อ

ออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ รวมไปถึงใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จด้านการตลาด ดังนั้นการศึกษา

พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อ เพราะท าให้ทราบว่า

กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการชื่นชอบเนื้อหาประเภทใด มีความสนใจหรือต้องการอะไรเป็นพิเศษ รวมไปถึง

ความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์การ

บริหารจัดการงานสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาใน

เรื่อง พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิปของผู้ใช้บริการ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิปของผู้ใช้บริการ 
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วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป” เป็น

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

กลุม่สมาชิกของเว็บไซต์พันทิปที่มีการเข้าใช้บริการในห้องบลูแพลนเน็ต ทั้งเพศชายและหญิง จ านวน 300 

คน ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบ

อาสาสมัคร (Voluntary Sampling) โดยผู้ใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์พันทิป ทั้ง

เพศชายและหญิงเข้ามาตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Google Form ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ

โพสต์แบบสอบถามไว้ที่ห้องบลูแพลนเน็ตและเฟซบุ๊ก ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
1. ลักษณะทางประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวนทั้งหมด 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 

25,000 บาท แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานและวัยนักศึกษา

บางส่วน อาจเป็นเพราะในช่วงวัยดังกล่าวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อิสระมากกว่าผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 

จึงท าให้มีความสนใจในเรื่องการเดินทางหรือการท่องเที่ยวมากกว่าวัยอ่ืน และดังที่เดอเฟลอร์ (DeFleur, 

อ้างถึงใน อรทัย ศรีสันติสุข, 2541, น. 22) ได้อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรไว้ว่า คน

ที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และอายุเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ ดังนั้น ผู้ที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่ชอบเปิดรับข่าวสารด้าน

บันเทิง ในขณะที่คนอายุมากจะเปิดรับข่าวสารประเภทหนักๆ เช่น ข่าวการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ เป็น
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ต้น (กิติมา สุรสินธิ, 2544, น. 19) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่าผู้ใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตที่มีอายุ 

40 ปีขึ้นไป มีจ านวนเพียง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11 เนื่องจากเนื้อหาสาระในห้องบลูแพลนเน็ตไม่ได้จัดอยู่

ในข่าวสารประเภทหนัก ทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริขวัญ ขอดเตชะ ศึกษาเรื่อง “การใช้

ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามค าแหงของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง” ที่

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ศศิมา 

ชัยวรจินดา ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เครือข่าย

สังคมเฟซบุก๊ (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-25 ปี นั่นอาจเป็นเพราะจ านวนประชากรไทยมีเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย (อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามทะเบียน

ราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557) 

2. พฤติกรรมการใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป 

จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลา 15 – 30 นาที ในการใช้บริการห้องบลูแพลน

เน็ต เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อในเรื่องเดียวกันหรือเนื้อหาสาระคล้ายกันอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการแบ่ง

เวลาไปเปิดรับสื่ออ่ืนด้วย ดังที่ แคลปเปอร์ (Klapper, 1990, pp. 19-25, อ้างถึงใน พิมพลอย ปัจชัยโย, 

2551) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสาร หรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารใน

การรับรู้ของมนุษย์ และในการเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 

Attention) แต่ละคนมีโอกาสรับข่าวสารจากแหล่ง (Source) หรือผู้ส่งสารต่างๆ จ านวนมากมาย แต่

มนุษย์มีเวลาและความสามารถจ ากัดในการรับข่าวสาร รวมทั้งมีความพอใจและไม่พอใจแตกต่างกันไป เช่น 

การใช้บริการอินเทอร์เน็ต มีหลายเว็บไซต์ให้เลือกมากมาย แต่เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลบางอย่าง เรา

เลือกจึงเลือกเข้าชมเว็บไซต์ที่ตรงกับความพอใจจึงและตอบสนองความต้องการ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ เนตรนภา กองงาม ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์

จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่” ที่พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมานานกว่า 4 ปี ช่วงเวลาที่ใช้บริการ คือ 18.01 -

21.00 น. เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่ามีช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันอยู่นั่นคือ ช่วงเวลา 20.01-21.00 แสดงว่า
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เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่ว่างจากการท ากิจวัตรประจ าวัน แล้วใช้เวลาในช่วงดังกล่าวเปิดรับสื่อเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตนเองในเรื่องต่างๆ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตที่บ้านหรือที่พักอาศัย ลักษณะการใช้บริการ

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าอ่านกระทู้ ประเภท Consumer Review คือ กระทู้ที่สมาชิกเป็นผู้ซื้อ

สินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียน

รีวิว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.pantip.com โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริการค้นหาข้อมูลทาง

สื่ออินเทอร์เน็ตที่กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมกว้างขวางทั่วโลกโดยมีแฟ้มข้อมูล

ต่างๆ มากมายหลายพันล้านแฟ้มบรรจุอยู่ในระบบ ดังนั้น ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการ

จ าเป็นต้องมีระบบ หรือโปรแกรมเพ่ือช่วยใช้ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งห้องบลูแพ

ลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิปสามารถตอบโจทย์ส าหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางหรือ

ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ

ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น หรือเข้าไปอ่านกระทู้ต่างๆ ตามเรื่องที่สนใจ และ

จะเห็นได้ว่า การใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตได้ช่วยขยับขยายประสบการณ์ของมนุษย์ให้กว้างขวางออกไป 

โดยสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถท าให้อุปสรรคทั้งในเรื่องของกาลเวลาและสถานที่ ท าให้สามารถที่จะท าการ

ติดต่อสื่อสารในที่ต่างๆได้ อย่างสะดวกแม้ในบ้านของตนเอง เช่น ถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ที่บ้าน ก็สามารถเห็น

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หรือสถานที่ที่เราไม่เคยไป รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่

ทันสมัยโดยที่ไม่จ าเป็นต้องออกไปประสบด้วยตนเอง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าใช้บริการห้องบลูแพลน ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน

ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) ที่พบว่า อุปกรณ์ที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ 

คิดเป็นร้อยละ 77.1 โดยใช้งานเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวัน 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะส่งลิ้งค์ของกระทู้ให้คนอ่ืนหลังจากเข้าชม

กระทู้นั้น และเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตส่วนใหญ่เพ่ือค้นหาและเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง รองลงมา ได้แก่ เพ่ือต้องการรู้เหตุการณ์ต่างๆ, เพ่ือความบันเทิง, 

เพ่ือต้องการค าแนะน า, เพ่ือฆ่าเวลา, อยากแชร์ประสบการณ์ร่วมกับคนอ่ืน, เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน 
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และเพ่ือเสริมความคิดเห็นเป็นเหตุผลที่น้อยที่สุด ตามล าดับ ดังที่ นักวิชาการ เช่น บลูมเลอร์ แมคเควล 

และ บราวน์ (Blumler, McQuail & Brown, 1972) ได้จ าแนกความพึงพอใจของสื่อจากมุมมองของ

ปัจเจกบุคคลออกเป็น 4 กลุ่ม (กาญจนา แก้วเทพ, 2545 : 309-310) โดยส่วนหนึ่งนั้นออกมาในรูปแบบ

ของการใช้สื่อเพ่ือมนุษยสัมพันธ์ (Personal relation) เป็นการใช้สื่อเพ่ือเสริมความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ 

เช่นเดียวกับการส่งลิ้งค์กระทู้ไปให้คนอ่ืนหลังจากเข้าชมกระทู้นั้น และเพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นแรงเสริมย้ าความ

เชื่อของตนเอง โดยเข้าใช้บริการและเก็บข้อมูลต่างๆ น ามาเปรียบเทียบกับความคิดเห็นส่วนตัวเพ่ือเป็นตัว

ช่วยในการตัดสินใจส่วนหนึ่ง รวมถึงเพ่ือติดตามข่าวสาร (Surveillance) โดยการติดตามข่าวสาร หรือ

ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว เพ่ือจะได้รู้ข่าวสารทันเหตุการณ์และทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวแปลกใหม่ หรือโปรโมชั่นสายการบินต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการท่านอ่ืนได้น ามาแชร์ร่วมกันในห้องบลูแพ

ลนเน็ต 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิปโดยรวมของ

กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (3.75) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการใช้บริการมากที่สุด (3.81) 

รองลงมาคือด้านข้อมูลข่าวสาร (3.79) และด้านรูปแบบ (3.64) ตามล าดับ  

ด้านข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในประเด็น "ข้อมูลข่าวสารมี

คุณประโยชน์ เป็นแหล่งความรู้ และสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี"  

มากที่สุด เนื่องจากเว็บไซต์พันทิปนั้นมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก จึงท าให้เป็นพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการ

เดินทางและท่องเที่ยวขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในโลกออนไลน์ อีกทั้งยังมีการแชร์ข้อมูลกระทู้ยอดนิยมต่างๆ ไป

ยังสื่อสังคมประเภทอ่ืนอย่างเฟซบุ๊ก จึงท าให้ข้อมูลมีการไหลเวียนมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ความพึงพอใจ

ด้านข้อมูลข่าวสารในประเด็นดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยในเรื่องเหตุผลในการใช้

บริการ นั่นคือ “เพ่ือค้นหาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง” ซึ่งเป็นเหตุผลส่วนใหญ่

ของกลุ่มตัวอย่าง 

ด้านการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็น “ช่องทางในการเข้าใช้บริการมีความ

หลากหลายและทันสมัย เช่น สามารถเข้าได้จากโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต” มากที่สุด อาจ
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เนื่องจากว่า ระบบของเว็บไซต์พันทิปมีรูปแบบการใช้บริการที่ง่าย สะดวก และสามารถด าเนินกิจกรรมได้

อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเข้าชมได้ทุกอุปกรณ์ 

ด้านรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็น “ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษรที่ใช้ใน

เว็บไซต์มีความเหมาะสม” มากที่สุด เนื่องจากรูปแบบห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิปมีความสม่ าเสมอ

ตลอดทั่วทั้งเว็บไซต์ ทั้งในส่วนของรูปแบบกราฟิก ลักษณะของตัวอักษร โทนสี มีรูปแบบในแต่ละหน้าที่ 

สบายตาในการอ่าน ใช้กราฟิกไม่มากหรือน้อยจนเกินไปใช้ภาพและตัวอักษรที่ไม่เล็กหรือใหญ่และใช้ภาษา

ที่เข้าใจได้ง่าย ดังที่แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ในเรื่องการเลือกใช้สีส าหรับเว็บไซต์กล่าวว่า การสร้างสีสัน

บนหน้าเว็บเป็นสิ่งที่สื่อความหมายของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้สีให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่

เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้แต่ยังสามารถท าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ได้ และสี

โทนเย็น (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีที่มีคนชอบมากที่สุด 

สามารถโน้มน้าวในระยะไกลได้ ซึ่งเว็บไซต์พันทิปเองก็ใช้สีโทนเย็น คือ สีน้ าเงินเป็นหลักเช่นเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์                

พันทิป” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดท าเว็บไซต์และผู้ดูแลจัดการห้องบลูแพลนเน็ตเพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนา วางแผน และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิปของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่เฉลี่ยในการเข้าใช้บริการห้องบลูแพลนเน็ตน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน มีระยะเวลา

โดยเฉลี่ย 15-30 นาที ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการบ่อยคือช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. ในขณะที่อยู่บ้านหรือที่

พักอาศัย และส่วนใหญ่นิยมเข้าไปอ่านกระทู้ประเภท Consumer Review หรือ กระทู้ที่สมาชิกเป็นผู้ซื้อ

สินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียน

รีวิว โดยเข้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.pantip.com โดยตรง และเข้าจากลิ้งค์ (link) ที่ถูกแชร์ในเฟซบุ๊ก 
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(Facebook) ดังนั้นผู้จัดท าเว็บไซต์และผู้ดูแลจัดการห้องบลูแพลนเน็ตควรมีการประชาสัมพันธ์กระทู้ที่

น่าสนใจผ่านทางสื่อสังคม (social media) ให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตได้รับทราบถึงข้อมูลความเคลื่อนไหว ให้เป็นที่น่าสนใจและท าให้กระทู้ของห้องบลูแพลนเน็ต

เป็นข้อมูลในการสนทนาของผู้คนมากยิ่งขึ้น ทั้งการน าไปแชร์ต่อ หรือการน าข้อมูลไปเขียนบทความต่างๆ 

ซึ่งจะท าให้มีผู้ เข้าใช้บริการสูงขึ้น นอกจากนี้ การจัดการวางแผนตามระยะเวลาที่สมควรในการ

ประชาสัมพันธ์จะสามารถท าให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ถี่และนานขึ้นจากเดิม  เช่น เลือก

ประชาสัมพันธ์กระทู้การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ เมื่อข้อมูลตอบสนองต่อ

ความต้องการจะท าให้ผู้เข้าชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น และควรเพ่ิมให้มีระบบการนับจ านวนผู้เข้าเยี่ยม

ชมกระทู้เพ่ือเป็นก าลังใจให้แก่ผู้ตั้งกระทู้ อีกทั้งเหตุผลส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการคือ เพื่อค้นหาและเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง ดังนั้น การเพ่ิมตัวเลือกในการปรับแต่งภาพส าหรับการโพสต์รูปลง

ในกระทู้ต่างๆ เช่น ตัวเลือกในการปรับสีและขนาดของรูปภาพ การเพ่ิมข้อความลงในรูปภาพ ฯลฯ จะท า

ให้ข้อมูลมีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิปพบว่า ผู้ใช้บริการ ใน

ด้านข้อมูลข่าวสาร ส าหรับประเด็น “การควบคุมการใช้ค าและภาษาที่เหมาะสม เช่น การพิมพ์ให้ถูกขระ 

สะกดค าได้ถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงมีระบบตรวจสอบและช่วย

แก้ไขค าผิด ในด้านการใช้บริการ 3 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในล าดับท้ายได้แก่ “การมีบริการค้นหาค า

เฉพาะ (keyword) เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ”, “มีช่องทางการติดต่อสอบถาม

และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ” และ “ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการ เช่น 

ประวัติการเยี่ยมชมกระทู้ การแสดงความคิดเห็น” จากข้อมูลดังกล่าว จึงอยากเสนอให้มีการปรับปรุงใน

เรื่องของการหาข้อมูลโดยเลือกหลายแท็กได้ เช่น หากต้องการหาจากแท็ก ประเทศญี่ปุ่น และ วีซ่า ระบบ

ก็จะแสดงผลกระทู้ที่มีการติดแท็กประเทศญี่ปุ่น และแท็กวีซ่าขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันยังใช้ได้เพียงหนึ่งแท็ก

เท่านั้นในการค้นหา ส าหรับช่องทางการติดต่อสอบถาม ควรมีความรวดเร็วในการตรวจสอบและตอบ

ค าถามแก่ผู้ใช้บริการ และประเด็นสุดท้ายในเรื่องของความเป็นส่วนตัว เนื่องจากในการแสดงความคิดเห็น

หรือตั้งกระทู้ต่างๆ ผู้ใช้บริการคนอ่ืนสามารถเข้าดูประวัติการใช้บริการของกันและกันได้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
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หนึ่งที่ท าให้มีการแสดงความคิดเห็นกันน้อย เพราะเกิดความระมัดระวังและไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ตนเองได้

โพสต์ไปนั้นจะมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

 

1. การท าวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป 

เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่เน้นการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่มีการเจาะลึกข้อมูล

ทางด้านความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อการใช้บริการ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมเติมในส่วน

ของการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเชิงลึกต่อไป 

2. เนื่องจากการวิจัยเป็นการศึกษาเพียง พฤติกรรมการใช้บริการ และ ความพึงพอใจที่ได้รับ

เท่านั้น จึงควรท าการวิจัยตัวแปรอ่ืนที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเพ่ิมเติม เช่น การน าไปใช้ประโยชน์หลังจาก

การใช้บริการ รวมไปถึงทัศนคติของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้ วย อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้มิได้มีการ

ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนั้นในอนาคตควรมีการก าหนดสมมติฐานการวิจัยและทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต่างๆ ด้วย 

3. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้รับสารหรือผู้ใช้บริการเพียงด้านเดียว ดังนั้น เพ่ือให้

งานวิจัยมีคุณภาพและสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ควรจะมีการศึกษาในส่วนของข้อมูลข่าวสารหรือตัว

เนื้อหาในเว็บไซต์ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรมีการปรับปรุงดูแลจัดการเนื้อหา

ตรงจุดใดเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้อ งการของ

ผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด  
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