
การเปรียบเทียบความสมัพนัธข์องการเปิดรบัส่ือสงัคมออนไลน์ของนักแสดง  
และสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กบัพฤติกรรมการติดตาม 
ของสตรีวยัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย 

A COMPARATIVE STUDY OF RELATIONSHIP AMONG SOCIAL MEDIA 
EXPOSURE OF ACTORS AND CHANNEL 3 TV  

AND VIEWING BEHAVIORS BETWEEN 
GENERATION X AND GENERATION Y FEMALES 

 
จกัรวาล หอมกลิน่แกว้1 

 

บทคดัย่อ 
 
  การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทียบความสมัพนัธ์ของการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของ
นักแสดง และสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 กบัพฤติกรรมการติดตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และ   
เจเนอเรชัน่วาย กลุ่มละ 200 คน รวมเป็น 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่             
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบค่าท ีและสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีร์สนั 
จากนัน้จงึน าผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบ และวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างผูต้อบแบบสอบถาม 2 เจเนอเรชัน่ 
            ผลการศกึษาพบว่า สตรวียัท างานระหว่างเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย มคีวามแตกต่างในการ
เปรียบ เทียบผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย          
ต่อเดอืน สถานภาพสมรส และความถีใ่นการเขา้ใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ กบัพฤตกิรรมการตดิตามแตกต่างกนัทุก
ด้าน สตรวียัท างานระหว่างเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่วาย มีความแตกต่างในการเปรยีบ เทียบผลการ
ทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธข์องการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 กบั
พฤติกรรมการติดตามที่แตกต่างกนั ในสื่อเฟซบุ๊กกบัการติดตามรบัชมรายการ สื่ออนิสตาแกรมกบัการติดตาม
รบัชมรายการ สื่อทวติเตอร์กบัพฤติกรรมการติดตามทุกด้าน และสื่อยูทูบกบัการซื้อสนิค้า/บรกิารตาม สตรวียั
ท างานระหว่างเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย มคีวามแตกต่างในการเปรยีบ เทยีบผลการทดสอบสมมตฐิาน
ความสมัพันธ์ของการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของสถานี โทรทศั น์ไทยทีวสีชี่อง 3 กับพฤติกรรมการติดตาม            
ทีแ่ตกต่างกนั ในสือ่เฟซบุ๊กกบัการตดิตามรบัชมรายการ สือ่ทวติเตอรก์บัการตดิตามรบัชมละคร การตดิตามรบัชม
รายการ การซือ้สนิคา้/บรกิารตาม และการเขา้ร่วมกจิกรรม และสือ่ยทูบูกบัการซือ้สนิคา้/บรกิารตาม 
 
ค าส าคญั: การเปรยีบเทยีบ ความสมัพนัธ ์สือ่สงัคมออนไลน์ การตดิตาม  
 
 
 
____________________________________ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research aims to compare the relationships among the social media 
exposure of actors and the Channel 3 TV station and viewing behaviors between females in Generation 
X and Generation Y. The sample size consisted two hundred Generation X females and two hundred 
Generation Y females. A questionnaires is used for data collection and the statistics for data analysis 
include frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics for hypotheses testing were 
One way analysis of variance, a t-test and the Pearson product moment correlation coefficient. Later, the 
results were brought for comparison and to analyze the differences between the two sample groups. 
 The results can be concluded as follows: Females in Generation X and Generation Y were 
different in terms of the comparison hypothesis test of personal data, including education level, career, 
average monthly income, marital status, frequency of social media usage and viewing behaviors. 
Females in Generation X and Generation Y were different terms of the comparison hypothesis test of 
relationships between the social media exposure of actors of the Channel Three TV and viewing 
behavior in terms of Facebook, with also watching a TV show, used Instagram with also watching aTV 
show, Twitter had all viewing behaviors and Youtube influenced the purchases of goods and services 
according to actors.  
 Females from Generation X and Generation Y different in terms of a comparison hypothesis 
and test of relationship between social media exposure on Channel Three TV and viewing behaviors in 
the case of using Facebook while with watching TV shows, using  Twitter while with watching a TV 
series, using Twitter while watching TV shows, using Twitter for purchase of goods and services 
according to the actors, using Twitter to join in an activity and Youtube influenced the purchase of goods 
and services according to the actors. 

 
Keywords: Comparison of Social, Media Relations, Followers 
 
บทน า 
             เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในการสื่อสารในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ขา้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการสื่อสารในชีวติประจ าวนั ท าให้ยุคนี้ถูกเรยีกว่าเป็นยุคดจิติอล ซึ่งการสื่อสารผ่านอนิเทอร์เน็ต           
จะคุน้เคยกนัดใีนชื่อของสือ่สงัคมออนไลน์ หรอื Social Media การทีอ่นิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทในการสือ่สารของ
คน ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างมากมาย เกดิธุรกจิใหม่ อาชพีใหม่ การสื่อสารรูปแบบใหม่ และพฤตกิรรม
การสื่อสารของคนนัน้เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเนื่ องจาก
พฤตกิรรมคนทีเ่ปลีย่นไป สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ท าใหห้ลายธุรกจิต้องเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง 
ต้องเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ต้องทนักบักระแสหรอืเรื่องต่างๆ ทีถู่กพูดถงึในสงัคม จะเหน็ไดว้่าในช่วงเวลา            
3 – 5 ปี ที่ผ่านมานี้ เรื่องที่เกิดขึ้นในสื่อสงัคมออนไลน์หลายเรื่องถูกพูดถึงจนกลายเป็นกระแสต่างๆ มากมาย           
ในสงัคม 
            wearesocial.com (2560: ออนไลน์) ดจิติอลเอเจนซีข่องประเทศสงิคโปรไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสถติิ
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตและสื่อสงัคมออนไลน์ รวมไปถงึพฤตกิรรมการใชง้านจากหลายประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศ
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ไทย ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2560 พบว่าในประเทศไทยมีประชากร 68 ล้านคน มีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 46 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 67% ของประชากร ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี                
พ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ 21 มีผู้ใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ 46 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี              
พ.ศ. 2559 อยู่ที่ร้อยละ 21 ในส่วนเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่ที่คนไทยใช้งานมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก (Facebook)          
ยทูบู (Youtube) ไลน์ (Line) เฟซบุ๊กแมสเซน็เจอร ์(Facebook Messenger) อนิสตาแกรม (Instagram) กเูกิล้พลสั 
(Google+) และทวติเตอร ์(Twitter) ตามล าดบั เมื่อเทยีบขอ้มูลสถติิกบัทัว่โลกพบว่าประเทศไทยมสีดัส่วนการใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตรอ้ยละ 67 มากกว่าค่าเฉลีย่ของโลกซึง่มสีดัส่วนรอ้ยละ 50 และใชเ้วลาในการใชง้านอนิเทอร์เน็ต
มากเป็นอนัดบั 3 ของโลก ใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์มากเป็นอนัดบั 7 ของโลก ใช้เวลาในการใช้งานสื่อสงัคม
ออนไลน์มากเป็นอนัดบั 12 ของโลก จะเหน็ไดว้่าประเทศไทยมอีตัราการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต และสือ่สงัคมออนไลน์
ทีสู่งมาก นอกจากนี้คนแต่ละช่วงวยักม็กีารใช้งานอนิเทอรเ์น็ตที่แตกต่างกนัโดยคนเจเนอเรชัน่วายมกีารใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตสงูสุดที ่53.2 ชัว่โมง/สปัดาห ์รองลงมาคอื คนเจเนอเรชัน่เอก็ซม์กีารใชง้าน 44.3 ชัว่โมง/สปัดาห ์และ
พบว่าเพศหญงิมกีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตสงูถงึ 44.7 ชัว่โมง/สปัดาห ์(ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์. 
2559: ออนไลน์) โดยคน 2 เจเนอเรชัน่นี้เป็นเจเนอเรชัน่ที่มคีวามส าคญัทางธุรกจิเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจส่วนใหญ่ อยู่ในวยัท างาน และมีก าลงัซื้อ ซึ่งเจเนอเรชัน่เอ็กซ์คือ กลุ่มคนที่เกิด                
อยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2507 – 2523 เป็นคนรักอิสระ มีความทะเยอทะยาน รักการเป็นเจ้าของกิจการ               
รกัครอบครวั และไม่ชอบความเป็นทางการ สว่นเจเนอเรชัน่วายคอื กลุ่มคนทีเ่กดิอยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 
2539 เกดิมาพรอ้มกบัเทคโนโลย ีมคีวามทะเยอทะยาน มคีวามคดิเป็นของตวัเอง มคีวามมัน่ใจในตวัเองสงู มุ่งเน้น
ความสมัพันธ์ ภายในกลุ่ม ต้องการความรวดเร็ว และมีความอดทนน้อย การเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้บรโิภคในแต่ละเจเนอเรชัน่ และพฤติกรรมการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ก็จะช่วยให้ธุรกิจวางแผนการตลาด           
ไดแ้ม่นย าขึน้ 
             หนึ่งธุรกจิที่ไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาของสื่อสงัคมออนไลน์ และเป็นธุรกจิทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู้
เรื่องราวต่างๆ ของคนในประเทศไทยหรอืเรียกได้ว่าเป็นสื่อหลกัของคนในประเทศนัน่ก็คือ ธุรกิจสื่อโทรทศัน์            
จากเดมิที่ทุกคนต้องฟังข่าวสาร ดูละคร ผ่านสื่อโทรทศัน์ แต่ในปัจจุบนัคนสามารถเลอืกอ่านข่าวไดจ้ากเวบ็ไซต์
อนิเทอร์เน็ต ไม่เพยีงเท่านี้ข่าวสารที่อยู่ในเวบ็ไซต์อนิเทอรเ์น็ตกถ็ูกสอดแทรกเขา้ไปอยู่ในสื่อสงัคมออนไลน์อกี
ทอดหนึ่ง เนื่องจากมีผู้ใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์อยู่เป็นจ านวนมาก ละครที่ถูกฉายในช่องโทรทัศน์จากเดิม             
ที่สามารถรับชมได้ตามเวลาที่ฉายเท่านั ้น ปัจจุบันก็สามารถรับชมย้อนหลังผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได ้               
การเปลีย่นแปลงครัง้นี้สง่ผลใหช้่องโทรทศัน์ต่างๆ ปรบัตวัเขา้สูส่ ื่อสงัคมออนไลน์ในทุกช่องทางเพื่อการเขา้ถงึผูช้ม
ผู้ติดตาม นอกจากนี้ตัวนักแสดงจากเดิมที่ผู้คนเข้าถึงได้ยาก ปัจจุบันนักแสดงต่างก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์            
เป็นช่องทางให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ติดตาม เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวของตนเอง ประชาสมัพนัธ์ละคร หรอืแม้กระทัง่
ประชาสมัพนัธ์สนิคา้ที่ตนเองเป็นพรเีซนเตอร ์ยิง่สื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงมผีู้ตดิตามาก กจ็ะเป็นที่จบัจอ้ง
ของธุรกจิต่างๆ เพราะในประเทศไทยนักแสดงทีม่ชีื่อเสยีง ถอืว่าเป็นกลุ่มบุคคลทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อความคดิ 
และพฤติกรรมเลียนแบบของคนในประเทศ เห็นได้จากการว่าจ้างนักแสดงเป็นพรเีซนเตอร์ให้กบัสนิค้าต่างๆ 
มากมาย นกัธุรกจิต่างกห็วงัใหเ้กดิพฤตกิรรมการเลยีนแบบกบัผูท้ีต่ดิตามนักแสดงทีไ่ดว้่าจา้ง ในดา้นละครการทีม่ี
นักแสดงน าที่มชีื่อเสยีงเป็นผูแ้สดง กม็กัจะถูกคาดการณ์ถงึกระแส และเรตติ้งทีจ่ะเกดิขึน้ว่าต้องไปในทศิทางที่ด ี
หากมองในมุมของนักการตลาดแลว้ ความน่าสนใจของการเปลีย่นแปลงในเรื่องช่องทางการสื่อสารในปัจจุบนันัน่
คอื การศกึษาว่าสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดง และสถานีโทรทศัน์นัน้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดิตามใน
สิง่ทีน่กัแสดง และสถานีโทรทศัน์ไดแ้จง้หรอืประชาสมัพนัธไ์วใ้นสือ่สงัคมออนไลน์หรอืไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
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วางแผนการตลาดทัง้การเลอืกพรเีซนเตอร ์การเลอืกช่องทางการสื่อสาร และการวางแผนเรื่องงบประมาณในการ
โฆษณา ประชาสมัพนัธใ์หก้บัธุรกจิต่างๆ  

  โดยสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทย 10 อันดับแรก เป็นของ
นักแสดงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถึงร้อยละ 70 รวมถึงในเฟซบุ๊ก (Facebook) รายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ก็มีผู้ติดตามสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเภทของข่าว (zocialrank.com. 2560: ออนไลน์)                
ในการศึกษาครัง้นี้ผู้วิจยัจึงได้เลือกศึกษาสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดง และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสชี่อง 3 
เนื่องจากสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดง และสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 นัน้ถือเป็นกลุ่มผู้น าหรือผู้มีอิทธพิลในโลก
ออนไลน์ใหค้นตดิตามเป็นจ านวนมาก เพื่อทีจ่ะไดเ้หน็พฤตกิรรมการเปิดรบั และการตดิตามของคนท างานเจเนอ
เรชัน่อก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการติดตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย จ าแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส และความถี่            
ในการใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ 
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์ของนกัแสดง และสถานี โทรทศัน์ไทยทวีสีี
ช่อง 3 กบัพฤตกิรรมการตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย 

 3.  เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสมัพนัธข์องการเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์ของนกัแสดง และ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กับพฤติกรรมการติดตามของสตรีวัยท างาน ระหว่างเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ และ              
เจเนอเรชัน่วาย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล 
  1.1 ระดบัการศกึษา 
   1.1.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.1.2 อนุปรญิญา 
   1.1.3 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
   1.1.4 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.2 อาชพี 
   1.2.1 พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.2.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.2.3 เจา้ของกจิการสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
   1.2.4 รบัจา้งทัว่ไป / คา้ขาย 
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  1.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.3.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
   1.3.2 15,001 – 25,000 บาท 
   1.3.3 25,001 – 35,000 บาท 
   1.3.4 35,001 – 45,000 บาท 
   1.3.5 45,001 บาทขึน้ไป 
  1.4 สถานภาพสมรส 
   1.4.1 โสด 
   1.4.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.4.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่
  1.5 ความถีใ่นการเขา้ใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ต่อวนั 
   1.5.1 ต ่ากว่า 2 ชัว่โมง 
   1.5.2 3 – 4 ชัว่โมง 
   1.5.3 5 – 6 ชัว่โมง 
   1.5.4 มากกว่า 6 ชัว่โมงขึน้ไป 
 2. การเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์ของนกัแสดง และสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
  2.1 สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัแสดงสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
   2.1.1 เฟซบุ๊ก (Facebook) 
   2.1.2 ไลน์ (Line) 
   2.1.3 อนิสตาแกรม (Instagram) 
   2.1.4 ทวติเตอร ์(Twitter) 
   2.1.5 ยทูบู (Youtube) 
  2.2 สือ่สงัคมออนไลน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
   2.2.1 เฟซบุ๊ก (Facebook) 
   2.2.2 ไลน์ (Line) 
   2.2.3 อนิสตาแกรม (Instagram) 
   2.2.4 ทวติเตอร ์(Twitter) 
   2.2.5 ยทูบู (Youtube) 
   2.2.6 เวบ็ไซต ์(Website) 
 ตวัแปรตาม 
 พฤตกิรรมการตดิตามและรบัชม 

1. การตดิตามรบัชมละคร 
 2, การตดิตามรบัชมรายการ 
 3. การซือ้สนิคา้/บรกิาร 
 4. การบอกต่อ 
 5. การเขา้ร่วมกจิกรรม 
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สมมติฐานการวิจยั 
             1.  ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส 
และความถีใ่นการเขา้ใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่
เอก็ซท์ีแ่ตกต่างกนั 
              2.  การเปิดรับสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ 
              3.  การเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์
              4.  ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส 
และความถี่ในการเขา้ใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อพฤติกรรมการติดตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่วาย            
ทีแ่ตกต่างกนั 
              5.  การเปิดรับสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่วาย 
              6.  การเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่วาย 
              7. สตรวียัท างานระหว่างเจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละเจเนอเรชัน่วาย มคีวามสมัพนัธข์องการเปิดรบัสื่อสงัคม
ออนไลน์ของนกัแสดง และสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 กบัพฤตกิรรมการตดิตามทีแ่ตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
          ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 44-52) ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรนี้เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของ
ความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอืพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความ
เชื่อทีว่่า คนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย ซึง่แนวความคดิน้ีตรงกบั
ทฤษฎีกลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรม
ของบุคคลเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคลหรอืลกัษณะทางประชากรซึง่ลกัษณะเหล่านี้สามารถอธบิายเป็น
กลุ่มๆ ได้คอื บุคคลทีม่พีฤตกิรรมคล้ายคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้บุคคลที่อยู่ในล าดับชัน้ทางสงัคม
เดียวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดยีวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รบัการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
(Stimulus-Response) หรอืทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมยัก่อน และได้น ามาประยุกต์ใช้อธบิายเกี่ยวกบั
การสือ่สารว่า ผูร้บัสารทีม่คีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามสนใจต่อขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
 แคปแลน และแฮนเลน (Kaplan; & Haenlein. 2010) กล่าวว่า สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็น
เครื่องมอืที่ได้รบัความนิยม และมกีารใช้เพิม่มากขึน้ในปัจจุบนั และอตัราการเติบโตนี้ไม่ไดจ้ ากดัอยู่เฉพาะกลุ่ม
วยัรุ่นเท่านัน้ แต่ไดข้ยายขอบเขตไปยงักลุ่มผูใ้ชอ้ื่นๆ มากขึน้ เช่น กลุ่ม Generation X จงึถอืไดว้่าปรากฏการณ์
ของสือ่สงัคมออนไลน์เป็นการปฏวิตัทิางดา้นการสือ่สารทีอ่งคก์รต่างๆ ใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก โดยพฒันาการ
เริม่มาจากปีที่มกีารสรา้ง Usenet ขึน้มาซึง่เป็นระบบทีม่กีารพูดคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยผู้ใชอ้นิเทอรเ์น็ต
สามารถใส่ข้อความในพื้นที่สาธารณะได้ อย่างไรก็ตามยุคของสื่อสงัคมออนไลน์ที่เข้าใจกันทุกวันนี้ เกิดขึ้น            
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เมื่อประมาณ 20 ปีทีผ่่านมา เมื่อไดก้่อตัง้เวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมขึน้มาเพื่อน าเสนอบทความออนไลน์ทีไ่ดเ้ขยีนลง
ในชุมชนออนไลน์ ซึง่ในปัจจุบนั เรยีกว่า บลอ็ก (Blog) นัน่เอง 
             แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการตอบสนอง 
             กระบวนการตอบสนอง (Response Process) เป็นขัน้ตอนทีผู่ร้บัขา่วสารแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หลงัจากรบัข่าวสารนัน้แลว้ เช่น พฤตกิรรมการซือ้ การซือ้ของผูบ้รโิภคไม่ไดเ้กดิขึน้ทนัททีนัใด ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่
จะมกีระบวนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื การเกดิความเขา้ใจ เกดิความรูส้กึ และเกดิ
พฤติกรรม ทัง้ 3 ประการนี้จดัว่าเป็นองค์ประกอบของทศันคติซึ่งนักการตลาดใช้เป็นแนวทางว่า การสร้างให้
ผู้บรโิภคเกิดการตอบสนองหรือเกิดการซื้อ ก็คือการสร้างให้ผู้บรโิภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสนิค้า (ศิริวรรณ     
เสรรีตัน์. 2537: 60)  
             แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลียนแบบ 
             อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546: 97-98) กล่าวว่า กระบวนการเลียนแบบ (The Modeling Process) 
กระบวนการเรียนรู้นี้ เรียกกันได้หลายอย่าง คือ Modeling, Vicarious learning, Observation learning และ 
Imitative learning นักวิชาการบางท่านถือเป็นกระบวนการในทฤษฎีการเรียนรู้ทางความนึกคิด (Cognitive 
Learning Theory) การเรยีนรูแ้บบนี้ หมายถงึบุคคลเปลีย่นพฤตกิรรม และน ามาดดัแปลงใชก้บัชวีติของเขาดว้ย 
กล่าวโดยง่ายกค็อื มกีารเลยีนแบบกนัเพราะผูเ้ลยีนแบบเหน็ว่าจะน าไปสู่ผลในทางบวก แต่กจ็ะหลกีเลีย่งทีจ่ะก่อ
พฤตกิรรมเหมอืนคนอื่นถา้เขาเหน็ว่ามนัจะน าไปสูผ่ลในทางลบ เราจะเริม่ตน้ดว้ยการมุ่งทีแ่บบทัว่ไปคอื 
           แนวคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ 
              ชานนท์ ศริธิร (2555: 113-115) สงัคมทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละยุคสมยั ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชวีติ
ของผูค้นในสมยันัน้ๆ แตกต่างกนัออกไป กล่าวคอื ผูค้นทีเ่จรญิเตบิโตภายใตส้ภาพ แวดลอ้มอย่างหนึ่ง กจ็ะไดร้บั
การปลูกฝังความคิด ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมในรูปแบบหนึ่ง ส่งผลท าให้             
คนรุ่นหนึ่ งของสังคมมีคุณลักษณะที่แตกต่างออกไปจากคนอีกรุ่นหนึ่ งอย่างชัดเจน (Billingham. 2550) 
คุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของคนทีอ่ยู่ในสงัคม นกัวชิาการจงึสามารถแบ่งผูค้นในแต่ละยุคสมยัออกเป็นเจเนอเรชัน่ 
(Generation) ต่างๆ เช่น เบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชัน่เอก็ซ ์เจเนอเรชัน่วาย และเจเนอเรชัน่ซ ีเป็นต้น โดยงานวจิยั
ครัง้นี้ผู้วจิยัเลอืกศกึษาพฤตกิรรมของ เจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละเจเนอเรชัน่วาย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวยัที่มี
สถานะเดยีวกนั คอือยู่ในวยัท างาน แต่อยู่กนัคนละเจเนอเรชัน่ 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
             อดิสรณ์ อันสงคราม (2558) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของคนวัยท างาน             
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อศกึษาผลกระทบการใชง้านสื่อโซเซยีลมเีดยีในการสื่อสารทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ในรปูแบบสงัคมกม้หน้าของผูส้ง่สารรบัผูร้บัสารในยุคปัจจุบนั และเพื่อศกึษาพฤตกิรรมของการใชส้ื่อโซเซยีลมเีดยี
ที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของการสื่อสารในยุคปัจจุบนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง            
19 – 24 ปี ประกอบอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้นเอกชน มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมรีายไดต่้อ
เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างเป็นสมาชกิเฟซบุ๊คมากที่สุด และเป็นสมาชกิโซเชยีลมเีดยีมากกว่า 1 
เวบ็ไซต์ จะใชบ้รกิารครัง้ละมากกว่า 3 ชัว่โมง สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ขา้โซเชยีลมเีดยีบ่อยทีส่ดุคอืทีบ่า้น/หอพกั กจิกรรม
ทีท่ าเป็นประจ าเมื่อเขา้โซเชยีลมเีดยีคอื สนทนากบัเพื่อน (chat) การอพัเดทสถานะ/ขอ้มูลส่วนตวั/ รูปภาพ และ
แลกเปลี่ยน/ค้นหาข้อมูล ตามล าดบั ด้านผลกระทบการใช้โซเชยีลมเีดยีท าการศกึษาผ่าน ระดบัความสนใจต่อ
เรื่องราวต่างๆ รอบตวั ผลการศกึษาพบว่า เรื่องทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจใน ครอบครวัในระดบัสงู ไดแ้ก่ ขอ้มูล
เกีย่วกบัสมาชกิในครอบครวั ความใสใ่จต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชกิในครอบครวั ภาพลกัษณ์ของตนเองในทุกดา้น 
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เช่น เสือ้ผา้ ของใช ้เป็นตน้ การออมเงนิ การสรา้งฐานะทางการเงนิ การพฒันาเพื่อความกา้วหน้าทางอาชพี ขอ้มลู
เกี่ยวกบัรา้นอาหาร หรอืสถานบนัเทงิใหม่ๆ ข่าวสารด้านบนัเทงิ เช่น ละคร ภาพยนตร์ คอนเสริ์ต ข่าวเกี่ยวกบั
ศลิปินดารา และขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้ อเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้ไฮเทค เรื่องทีใ่หค้วามสนใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ภาพลกัษณ์ของเพื่อนร่วมงานในทุกๆ ดา้น เช่น เสือ้ผา้ ของใช ้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ วางแผนเกีย่วกบักจิกรรม           
ทีจ่ะท ากบัครอบครวัในวนัหยุด ข่าวสารดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ และการลงทุนต่างๆ ปัญหาสิง่แวดลอ้ม หรอืปัญหา
สงัคมต่างๆ ข่าวสารนิทรรศการทางศลิปะ หรอืขอ้มูลด้านประวตัิศาสตร์ ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ และ
ขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลส าคญัของโลก หรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง และเรื่องทีใ่หส้นใจในระดบัต ่า ไดแ้ก่  การศกึษาธรรมะ 
การปฏบิตัธิรรม และการใหค้วามช่วยเหลอืองคก์รการกุศลต่างๆ 
             ภทัราภรณ์ ปานพิมพ์ (2557) ศกึษาเรื่อง นักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค จ าแนกตามลกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตร์ และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู ้และความพงึพอใจที่มต่ีอนักแสดงที่มชีื่อเสยีงใน
โฆษณาขนมขบเคีย้ว กบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 15 – 23 ปี 
สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา และมรีายได้น้อยกว่า หรอืเท่ากบั 15,000 
บาท กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูเ้กีย่วกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ที่มี
การรบัรู้ระดบัมากที่สุด คือ โฆษณาขนมขบเคี้ยวมนัฝรัง่เลย์ (ณเดชณ์-ญาญ่า) รองลงมาได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง             
มกีารรบัรูเ้กี่ยวกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยว ในระดบัมาก คอื โฆษณาขนมขบเคีย้วซนัไบรท ์
(ครสิ หอวงั) โฆษณาขนมขบเคี้ยวแจ๊ค (มารโิอ เมาเร่อ) โฆษณาขนมขบเคี้ยว ทาโร อบกรอบ (ต่อ ฮอร์โมน) 
โฆษณาขนมขบเคีย้วฟันโอ (มารโิอ เมาเร่อ) โฆษณาขนมขบเคีย้วชอ็กโกแลต ยูไนเตด็ อลัมอล (คมิ เบอรร์ี)่ และ
กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูเ้กีย่วกบันกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โฆษณาขนม
ขบเคี้ยว โรลเลอร์ โคสเตอร์ (เต๋อ ฉันทวิชช์) โฆษณาขนมขบเคี้ยวมันฝรัง่เทสโต้ (เจมส์ มาร์) โฆษณาขนม              
ขบเคี้ยวสนีกเกอร์ (เต๋า สมชาย) โฆษณาขนมขบเคี้ยวตะวนั (บอย ปกรณ์) โฆษณาขนมขบเคี้ยวสาหร่ายย่าง              
ยูนิ 555 (กุ๊บกิบ๊ สุมนทพิย์) ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจมากต่อนักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนม
ขบเคี้ยว ในภาพรวม โดยดา้นที่มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้นบุคลกิภาพ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ
สือ่สาร และดา้นภาพลกัษณ์ ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจมากต่อนักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนม
ขบเคีย้ว ในดา้นภาพลกัษณ์ โดยขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ คอื ชื่อเสยีงของนกัแสดง รองลงมามคีวาม
พงึพอใจในระดบัมาก ได้แก่ ด้านภาพลกัษณ์ของนักแสดง (การวางตวั, การเป็นข่าว) และความน่าเชื่อถือของ
นักแสดง ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากตรายี่ห้อ โดยขนมขบเคี้ยวมนัฝรัง่เลย์ เป็นยี่ห้อ             
ทีค่นเลอืกซือ้มากที่สดุ โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามถี่ในการซือ้ขนมขบเคีย้วมนัฝรัง่เลยป์รมิาณ 4 ครัง้/เดอืน โดยซื้อ
เฉลีย่ปรมิาณ 3 ห่อ/ครัง้ จากรา้นสะดวกซือ้ 7-11 ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. เป็นการซือ้โดยการช าระดว้ยเงนิ
สด ผลการทดสอบสมมตฐิาน ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ
ซื้อขนมขบเคี้ยวแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ การรบัรู้เกี่ยวกับ
นักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วโดยภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทิศทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอนักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วโดยภาพรวมและในรายดา้น ซึ่งไดแ้ก่ดา้นการสื่อสาร 
ด้านบุคลกิภาพ ด้านภาพลกัษณ์ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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    นุชนาถ ฮดัเจสสนั (2556) ศกึษาเรื่อง การรบัรูโ้ฆษณาแฝงบนสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อศกึษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร ์
และปัจจยัทางดา้นช่องทางโฆษณาแฝง และปัจจยัดา้นทศันคตทิีม่ผีลต่อการรบัรูโ้ฆษณาแฝง ของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยมรีายได้เฉลีย่ 10,001 - 20,000 บาท มากทีสุ่ด รองลงมาคอืมรีายไดเ้ฉลี่ย 
20,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่มอีาชพี พนักงานบรษิัท ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา 
อาชพี มกีารรบัรูท้ีไ่ม่แตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไวย้กเวน้ รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนั
จึงยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจยัด้านช่องทางโฆษณาแฝง ที่ประกอบด้วย              
บนกระดานข่าว (Wall) โฆษณาแฝงบนพืน้ทีเ่ฟซบุ๊คจากการกดถูกใจในลงิคโ์ปรด มคีวามสมัพนัธก์ารรบัรูโ้ฆษณา
แฝงของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล จึงยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไวท้ี่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 
ปัจจยัดา้นทศันคตทิีป่ระกอบดว้ย ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความเป็นสว่นตวั มคีวามสมัพนัธก์าร รบัรูโ้ฆษณาแฝง
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ยกเวน้ ดา้นความปลอดภยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
            การศกึษานี้เป็นการศกึษาการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธข์องการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของนกัแสดง
และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กับพฤติกรรมการติดตามของสตรีวัยท างานเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และ                  
เจเนอเรชัน่วาย โดยก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากสตรวียัท างานทีใ่ชส้ือ่สงัคมออนไลน์ ในเจเนอเรชัน่
เอก็ซ์คือ ผู้ที่เกดิในช่วง พ.ศ.2507 – 2523 และเจเนอเรชัน่วายคอื ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524 – 2539 (ชานนท ์    
ศริธิร. 2555: 113-115)  

2.  ขอบเขตดา้นเนื้อหา โดยท าการเลอืกศกึษาสือ่สงัคมออนไลน์ของนักแสดง และสถานี โทรทศัน์ไทย
ทวีสีชี่อง 3 ทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุดในปัจจุบนั ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อนิสตาแกรม (Instagram) 
ทวติเตอร ์(Twitter) ยทูบู (Youtube) และเวบ็ไซต ์(Website) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ สตรีวยัท างานที่เกิดในช่วง พ.ศ.2507 - 2539 ที่ใช้งานสื่อสงัคม

ออนไลน์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื สตรวียัท างานทีใ่ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์

คอื ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2507 – 2523 และเจเนอเรชัน่วายคือ ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524 – 2539 เนื่องจากไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่             
รอ้ยละ 95 (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 25 - 26) จะได้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาจ านวน 385 คน และเก็บ
เพิม่เตมิจ านวน 15 คน โดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

โดยใช้วธิีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซึ่งผู้วจิยั
เลอืกใชว้ธิกีารสุม่ดงันี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 แบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บเป็นสตรี            
วยัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์จ านวน 200 ชุด และเจเนอเรชัน่วายจ านวน 200 ชุด รวม 400 ชุด 
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ขัน้ตอนที่ 2 แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็จากผูท้ี่ให้ความร่วมมอืในการ
เกบ็แบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ 

ทัง้นี้ผู้วิจ ัยจะใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามออนไลน์โพสต์บนกลุ่มแฟนคลบัของดารา และละครช่อง 3 เช่น กลุ่มใน Facebook กระทู้ในเว็บ
บอรด์พนัทปิ เป็นตน้ 
 
ผลการวิจยั 
  การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทียบความสมัพนัธ์ของการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของ
นักแสดง และสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 กบัพฤติกรรมการติดตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และ   
เจเนอเรชัน่วาย กลุ่มละ 200 คน รวมเป็น 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่              
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบค่าท ีและสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีร์สนั 
จากนัน้จงึน าผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบ และวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างผูต้อบแบบสอบถาม 2 เจเนอเรชัน่ 
            ผลการศึกษาพบว่า สตรีวยัท างานระหว่างเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจเนอเรชัน่วาย มีความแตกต่าง                 
ในการเปรยีบ เทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน สถานภาพสมรส และความถี่ในการเขา้ใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ กบัพฤตกิรรมการตดิตามแตกต่างกนั           
ทุกดา้น สตรวียัท างานระหว่างเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย มคีวามแตกต่างในการเปรยีบ เทยีบผลการ
ทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธข์องการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 กบั
พฤติกรรมการติดตามที่แตกต่างกนั ในสื่อเฟซบุ๊กกบัการติดตามรบัชมรายการ สื่ออนิสตาแกรมกบัการติดตาม
รับชมรายการ สื่อทวิตเตอร์กับพฤติกรรมการติดตามทุกด้าน และสื่อยูทูบกับการซื้อสินค้า/บริการตาม                 
สตรวียัท างานระหว่างเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ และเจเนอเรชัน่วาย มคีวามแตกต่างในการเปรยีบ เทยีบผลการทดสอบ
สมมติฐานความสมัพนัธข์องการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของสถานี โทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 กบัพฤติกรรมการ
ติดตามที่แตกต่างกัน ในสื่อเฟซบุ๊กกับการติดตามรับชมรายการ สื่อทวิตเตอร์กับการติดตามรับชมละคร               
การติดตามรบัชมรายการ การซื้อสินค้า/บริการตาม และการเข้าร่วมกิจกรรม และสื่อยูทูบกับการซื้อสนิค้า/             
บรกิารตาม 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์                  
ของนกัแสดง และสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 กบัพฤตกิรรมการตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และ
เจเนอเรชัน่วาย สามารถสรุปไดด้งันี้ 
             ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย 
             ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มูลลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตร ีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 อาชีพ
พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 
68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 สถานภาพสมรสโสด จ านวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 54.5 และความถี่ในการเขา้ใช้
งานต่อวนั 5 – 6 ชัว่โมง จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 
             ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเจเนอเรชัน่วาย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตร ีจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาชีพ
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พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 
65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 สถานภาพสมรสโสด จ านวน 168 คน คดิเป็นร้อยละ 84.0 และความถี่ในการเขา้ใช้
งานต่อวนัมากกว่า 6 ชัว่โมงขึน้ไป จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 
             ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดง และสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
ของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย 
             ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
ของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน มคี่าเฉลีย่ระดบัการเปิดรบัสื่อ
สงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีชี่อง 3 โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า 
             ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.26 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ไลน์ (Line) โดยรวมในระดบัต ่ามาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.68 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรม (Instagram) 
โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.28 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์ทวติเตอร ์
(Twitter) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.98 และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคม
ออนไลน์ยทูบู (Youtube) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.79 
             ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 ของสตรี
วยัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน มคี่าเฉลีย่ระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคม
ออนไลน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.83 เมื่อพจิารณารายดา้น 
พบว่า 
             ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.31 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ไลน์ (Line) โดยรวมในระดบัต ่ามาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.59 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรม (Instagram) 
โดยรวมในระดบัต ่ามาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.57 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ทวติ
เตอร์ (Twitter) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.88 ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรับสื่อสงัคม
ออนไลน์ยูทูบ (Youtube) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.08 และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการ
เปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์เวบ็ไซต ์(Website) โดยรวมในระดบัต ่ามาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.55 
             ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 
ของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่วาย พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน มคี่าเฉลีย่ระดบัการเปิดรบัสื่อ
สงัคมออนไลน์ของนักแสดงสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีชี่อง 3 โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.38 เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า 
             ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมในระดบัสงู โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.61 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ไลน์ (Line) โดยรวมในระดบัต ่า             
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.04 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรม (Instagram) 
โดยรวมในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.70 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์ทวติเตอร ์
(Twitter) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.91 และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคม
ออนไลน์ยทูบู (Youtube) โดยรวมในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.67 
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             ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 ของสตรี
วยัท างานเจเนอเรชัน่วาย พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน มคี่าเฉลีย่ระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคม
ออนไลน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.38 เมื่อพจิารณารายดา้น 
พบว่า 
             ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมในระดบัสงู โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.62 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ไลน์ (Line) โดยรวมในระดบัต ่า             
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.23 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์อนิสตาแกรม (Instagram) 
โดยรวมในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.56 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสือ่สงัคมออนไลน์ทวติเตอร ์
(Twitter) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.98 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ 
ยูทูบ (Youtube) โดยรวมในระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.59 และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรบัสื่อ
สงัคมออนไลน์เวบ็ไซต ์(Website) โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.33 
             ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดิตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ ์และเจเนอเรชัน่วาย 
             ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการติดตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ พบว่ า จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน มคี่าเฉลี่ยระดบัพฤติกรรมการติดตาม โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.06 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
             ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการติดตามรบัชมละคร โดยรวมในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.72 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการติดตามรบัชมรายการ โดยรวมในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.08 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัการซือ้สนิคา้/บรกิารตาม โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.06 ผูต้อบแบบสอบถาม
มรีะดบัการบอกต่อ โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.05 และผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการเขา้ร่วม
กจิกรรม โดยรวมในระดบัต ่ามาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.40 
             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการติดตามของสตรวียัท างานเจเนอเรชัน่วาย พบว่า จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน มคี่าเฉลี่ยระดบัพฤติกรรมการติดตาม โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.38 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
             ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการติดตามรบัชมละคร โดยรวมในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.81 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการติดตามรบัชมรายการ โดยรวมในระดบัสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.76 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัการซือ้สนิคา้/บรกิารตาม โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.22 ผูต้อบแบบสอบถาม
มรีะดบัการบอกต่อ โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.41 และผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการเขา้ร่วม
กจิกรรม โดยรวมในระดบัต ่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.80 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
             ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ผู้วิจยัได้น าเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจยัครัง้ต่อไป             
ใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ดงันี้ 
           1.  ควรศกึษาโดยเจาะใหม้คีวามละเอยีดมากขึน้ในดา้นอายุ เน่ืองจากทัง้ 2 เจเนอเรชัน่มชี่วงอายุทีใ่กล ้
และห่างกนั จงึอาจจะท าใหจ้ าแนกความต่างกนัไม่ไดใ้นดา้นเจเนอเรชัน่ 
          2.  ควรศกึษาเพิม่เตมิในการเปิดรบั และพฤตกิรรมของเพศชาย เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทางธรุกจิ
ไดม้ากขึน้ เนื่องจากการใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ไดเ้ขา้สูค่นทุกเพศ และกม็กีารใชง้านที่อาจจะแตกต่างกนัออกไป 
          3.  การศกึษาถงึการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ ควรเพิม่การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชง้านสือ่สงัคม
ออนไลน์ดว้ย เช่น สือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่ชง้านมอีะไรบา้ง ใชส้ือ่เพื่อประโยชน์อะไรบา้ง กจ็ะท าใหไ้ดข้อ้มลูการศกึษา
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ทีค่รบถ้วนขึน้ เพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มลูพฤตกิรรมในการสอดแทรกขอ้มลูทางการตลาดไปกบัสือ่ทีค่นนิยม
ใชง้าน นอกจากนี้ยงัควรเพิม่การศกึษาเกีย่วกบัสาเหตุของการเปิดรบัด้วย เพื่อการออกแบบหวัขอ้ในการสื่อสาร  
ใหต้รงกบัความตอ้งการ 
          4.  ในการศึกษาครัง้นี้เป็นเพียงการศึกษาในขอบเขตของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีชี่อง 3 เพื่อได้รบั
ขอ้มลูทีก่วา้งมากขึน้ การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาใหค้รอบคลุมทุกสถานีโทรทศัน์ รวมถงึขยายจากกลุ่มนกัแสดง 
ไปยงัผูม้ชีื่อเสยีงหรอืผูอ้ยู่ในวงการบนัเทงิ เพราะคนในวงการบนัเทงิมอีทิธพิลในแต่ละเรื่องแตกต่างกนั 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ซึ่งเป็นอาจารย์            
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้  ที่ได้สละเวลาอันมีค่าคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ให้กับผู้วิจ ัย ตัง้แต่เริ่มต้นท า               
สารนิพนธ์ฉบบันี้ และคอยดูแลตลอดการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบันี้มีเนื้อหาของการศกึษา              
ทีน่่าสนใจ มกีระบวนการวจิยัทีถู่กตอ้งในทุกขัน้ตอน และงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดส้งูสดุ จนกระทัง่
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็เป็นฉบบัทีส่มบรูณ์ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงู 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณอาจารย์จิตอุษา ขนัทอง และอาจารย์นาฎอนงค์ นามบุดดี ที่กรุณาให้ความ
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื และเป็นกรรมการตลอดจนใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ 
  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ และคณาจารย์ในภาควชิา
บริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และมคี่ายิง่แก่ผู้วจิยั จนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ได้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรท์ุกท่านที่ให้ความช่วยเหลอื ให้ค าแนะน าที่ดี
ตลอดมา 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครวั ที่ได้ให้การอบรมเลี้ยงดูให้ผู้วจิยั          
มมีานะ ขยนั อดทน ใหก้ารสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจในการศกึษาปรญิญามหาบณัฑติ ตลอดจนการท าวจิยัครัง้นี้ 
และขอขอบคุณเพื่อนนิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด นอกเวลาราชการ รุ่น 17 ทีใ่หก้ าลงัใจ และความ
ช่วยเหลอืในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ และขณะศกึษาปรญิญามหาบณัฑติ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่นทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่า และใหค้วามร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม จนท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้สามารถน าไปวจิยัจนสมบรูณ์ได้ 
  สุดท้ายนี้ ผู้วจิยัขอให้งานวจิยันี้ได้เป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษา และ            
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูต่อไป ทัง้ในทางการศกึษาและทางธุรกจิ 
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