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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมโดยใช้
แบบสอบถามแจกไปยังกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 222 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 165 คน อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ที่
ระดับปริญญาตรี เป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท 
สถานภาพโสด และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานภายในกรม 6-10 ปี 
 2. ระดับการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ด้านคุณภาพข้อมูล  มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
2) ด้านคุณภาพระบบ มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 3) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกรมฯ มี
การรับรู้อยู่ในระดับมาก 4) ด้านความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
และ 5) ด้านการต้องการมีปฏิสัมพันธ์ มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
คำสำคัญ:  ระดับการรับรู้ สื่อสังคมออนไลน์ ภายในองค์กร 
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Abstract 
 

The objective of this research paper focuses on levels of perception of social 
media for personnel's internal Department of International Trade Promotion, Ministry 
of Commerce. The data have been collected from 222 personnel's internal 
department as research samples by questionnaire, analyzed and statistical 
interpreted in frequency, percentage, mean and Standard Deviation.  

The research result found that 1. Most of them are females, aged between 
31-40 years, bachelor degree and bureaucrat, average monthly income more than 
15,000 baht, single, Duration of service in department 6-10 years. 2. According to the 
levels of information perception, it stated that the high levels in overall, When 
considered in each aspect, it is the highest one has been found in information quality 
and the high one has been found in system quality and information of the 
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, and the 
moderate one has been found in frequency of received information and interaction, 
respectively.  
Key word; perception, social media, internal department 
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ความสำคัญของเรื่องท่ีวิจัย 
ในปัจจุบันการแข่งขันของตลาดโลกมีการ

เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว ทำให้ ต้ องมี การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย อาทิ  ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ 
ประชาชนทั่วไป เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวส่งผลให้สังคมโดยรวม
เข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบออนไลน์ กล่าวคือ ใช้เวลา
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น จากพฤติกรรม
ดังกล่ าวเป็นผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เครื่องมือชนิดใหม่ในโลกออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า 
สื่ อสั งคมออน ไลน์  ซึ่ งท ำให้ กลยุ ท ธ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ ผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญและเพ่ิม
ความสามารถในการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล 
รวมทั้งการรับรู้ เชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศด้วยช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Youtube Facebook Instagram 
และอ่ืน  ๆอีกมากมาย 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าและธุรกิจ
บริการชั้นนำในตลาดต่างประเทศทั่วโลก  ทั้งยังมี
ชื่อเสียงด้ านคุณภาพที่ ได้มาตรฐานสากล ซึ่ ง
สามารถสร้างความประทับใจ (Impact) ต่อกลุ่ม
ผู้บริโภค และสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่ง
ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยที่กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนและการประกอบ
กิจการต่าง ๆ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ วางแผนและ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของกรม
ฯ ในภาพรวม จากสถานการณ์ ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบใหม่  ๆ ตลอดจนความต้องการข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายของ

กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนารูปแบบในการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ จากสื่อดั้งเดิม 
ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ไปเป็น
สื่อใหม่ คือ สื่อสังคมออนไลน์ โดย ได้เริ่มต้นการใช้
การประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ผ่านการจัดตั้งช่องทางต่าง ๆ ขึ้นในปี พ.ศ. 
2559 ประกอบไปด้วยช่องทางต่าง ๆ อาทิ เพจ 
Facebook: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
DITP, LINE@: @DITP, INSTAGRAM: DITP FAMILY 
และ YOUTUBE: DITP FAMILY เป็นต้น (พรอนันต์ 
พุ่มแก้ว, 2562) 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทำวิจัย เรื่อง “การรับรู้สื่อสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์” 
เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้สื่ อสังคมออนไลน์
ภายในองค์กรผ่านการใช้เพจ เฟซบุ๊กของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของบุคลากร
ภายในกรมฯ รวมถึงประโยชน์ในการนำผล
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงการดำเนินงานใน
การประชาสัม พันธ์ผ่ านช่องทางสื่ อสั งคม
ออนไลน์ของกรมฯ ให้ตรงกับความต้องการใน
การใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์
ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น 
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2 . ขอบ เขตด้ าน เนื้ อห า ได้ แก่  ปั จจั ย
เกี่ยวกับการรับรู้สื่ อสังคมออนไลน์ภายใน
องค์กร 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความถี่ในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของกรมฯ 3) การต้องการมีปฏิสัมพันธ์ 4) 
คุณภาพข้อมูล และ 5) คุณภาพระบบ 

3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากร
ภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 222 คน 

4 . ขอบ เขตด้ าน เวล า  ระยะ เวล า ใน
การศึกษาครั้งนี้  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
ประโยชน์ที่ได้รับของการวิจัย  

1. ทำให้ทราบระดับการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์
ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์  ตาม
วัตถุประสงค ์

2. สามารถนำผลการศึกษาที่พบมาช่วยวางแผน
พัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงการดำเนินงานในการ
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ผ่ าน ช่ อ งท างสื่ อ สั งค ม
ออนไลน์l(Social Media)lของกรม ให้ตรงกับความ
ต้องการในการใช้ งานของกลุ่ มเป้ าหมายและ
ผู้ บริ โภค เพ่ื อให้ เกิ ดความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        

3. สามารถนำผลการศึกษามาช่วยปรับปรุง
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมฯ 
ให้ตรงตามความต้องการและความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว และได้ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งทำให้การ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันใน
หลายทิศทาง ผ่านเครือข่ายทางสังคม และ
โปรแกรมประยุกต์บนสื่อต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อ

กับระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสารที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ทั้งใน
รูปแบบข้อมูล ภาพ เสียง และสื่อวีดิทัศน์ 

เพจเฟสบุ๊ก หมายถึง เพจเฟซบุ๊กของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP 

กรมฯ หมายถึง กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยงานวิจัยครั้งนี้
ใช้ตัวย่อ กรมฯ 

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่
ส่งต่อข้อมูลข่าวสารและสามารถนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบที่ น่ าสนใจและเข้าใจง่าย ไปยั ง
กลุ่มเปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บุคลากรภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ป ร ะ เท ศ  ก ร ะท ร ว งพ าณิ ช ย์  ห ม าย ถึ ง 
ข้าราชการทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร  พ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น 
ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ 
จำนวน 690 คน ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 222 คน  

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กรมประชาสั มพั นธ์  (2560) พู ดถึ งการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นจุด
เปลี่ ยนของโลกและการสื่ อสารในปั จจุ บั น 
พัฒนาการของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ไปสู่
รูปแบบใหม่ การใช้สื่อใหม่หรือที่เรียกกันว่า สื่อ 
“Application” และสื่อ “New Media” เข้ามามี
บทบาทในยุคโลกาภิวัตน์ มีการดำเนินการด้วย 
Digital เพ่ือการเข้าถึงความต้องการของผู้รับข่าวสาร 
หรือข้อมูล เพ่ือตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
และสามารถวัดผลได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
โอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น  

Shelly (1995) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจ สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก
สองแบบของมนุษย์ คือความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ  
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Kennedy (2013) ให้ความเห็นว่า หากมองใน
แง่พัฒนาการทางเทคโนโลยีแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) คือ รูปแบบที่พัฒนาอีกระดับหนึ่ง
ของ www รุ่ น เก่ า และปรากฏในรู ปแบบที่
ห ล าก ห ล าย  อ าทิ  Flickr, Twitter, LinkedIn, 
MySpace, Weibo, YouTube, Wikipedia, Blogs 
เป็นต้น  

ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2559) ได้แบ่งประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์  (Social Media) ไว้ทั้ งหมด 6 
ประเภท ดังนี้ 1) Blog 2) Twitter และ Microblog 
3) Social Networking 4) Media Sharing 5) 
Social News and Bookmarking และ 6) Online 
Forums 

ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ได้กล่าวถึงแนวคิด
ที่เกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ว่า ธุรกิจ
หลากหลายวงการต่ างใช้ผู้ ทรงอิทธิพลในสื่ อ
ออนไลน์เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการสู่ผู้บริโภค ด้วยเหตุที่ผู้ทรงอิทธิพลเหล่านั้น
สามารถเป็นทั้งผู้นำทางความคิดและเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดชั้นดีที่ช่วยสร้างการตระหนักรู้ของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 

กรมประชาสัมพันธ์ (2560) ได้กล่าวเกี่ยวกับกล
ยุทธ์เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ไว้ว่า   กลยุทธ์เป็นวิธีการ
ที่องค์กรเลือกนำมาใช้ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุผลไป
ยังเป้าหมายในอนาคตที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ประชาชนต่างหันมานิยมใช้สื่อ
สังคมออนไลน์หลายประเภทในการทำกิจกรรมต่าง 
 ๆหากขาดกลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำ

การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว ย่อมทำให้ขาด
โอกาสที่จะไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร  

สำนักประชาสัมพันธ์ (2561) กล่าวถึงกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้
เฟซบุ๊ก แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้  1) การจัดการ
ประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก 2) การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักด้วยการใช้เฟซบุ๊ก 

และ 3) การเข้าถึงผู้ใช้เฟซบุ๊ก หรือกลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
เพจเฟซบุ๊ก “กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ DITP” 

กรมฯ ได้จัดทำเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ 
ภายใต้ชื่อ “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
DITP” เริ่มต้นเปิดใช้งานตั้ งแต่ปี  2559 และมี
จำนวนผู้ติดตามเพจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง  ๆ
อาทิ ข้อมูลข่าวสารการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรม
การจัดงานต่าง ๆ ที่กรมฯ จัดขึ้น แนวโน้มสินค้า
และตลาด รวมทั้งภาพลักษณ์สินค้าและบริการของ
ไทย นำเสนอผ่านการออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค 
คลิปวิดีโอ พร้อมเนื้อหาที่กระชับ และน่าสนใจ 
ดำเนินการลงข้อมูลทุก ๆ  วัน อย่างน้อย วันละ 1 – 
2 ข้อมูล ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดตามทั้งสิ้นกว่า 
51,920 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563)      

 
ข้อมูลทั่วไปกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์

กรมส่ งเสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ มี
ยุทธศาสตร์ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศใน
เชิงรุก เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการเร่งรัดขยายตลาด
ส่ งออกเชิ งรุกทั้ ง Physical และ Digital market 
พร้อมทั้งสร้างผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ
สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ผ่านกลยุทธ์ ส่งเสริมการค้าผ่าน
ช่องทางดิจิทัลและรูปแบบการค้าสมัยใหม่อ่ืน  ๆ
สร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะผู้ผลิตและผู้
ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความ
น่าเชื่อถือ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย 
และพัฒนาบุคลากร ระบบการทำงาน ตลอดจนรับ
ข้อมูลการค้าเพ่ือการบริการ และนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานอย่าง
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ต่อเนื่อง (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 
2563) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จริยา ปันทวังกูร (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนว
ทางการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีการใช้ประโยชน์และมีความพึงพอใจการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมากที่สุด และ
นักศึกษาที่เรียนทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีความเห็นด้านทัศนคติต่อ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ณฐภัทร ลิ้มวาณิชตระกูล (2560) ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ All New Isuzu DMax ของลูกค้าอีซูซุ” 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการ
เปิดรับข่าวสาร น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ โดยส่วน
ใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับการเปิดรับในการกด Like 
เนื้อหาที่นำเสนอมากที่สุด 

Yang Ying (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภควัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ พบว่า คุณภาพข้อมูล และความเชื่อถือใน
แบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) 
ของผู้บริโภคระดับวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

วิ รัญชนา ใจสม (2560) ศึ กษาวิจั ยเรื่ อง 
“การศึกษาปัจจัยการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย” ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ใน
ภาพรวมในระดับมาก  

จิดาภา ทั ดหอม (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook Live) ของผู้ บ ริ โภ คออน ไลน์ ใน
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าผ่ านช่ องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   

วรัชญา โคตรพัฒน์ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมการใช้ Facebook Fanpage Bangkok 
Bank Credit Card ของผู้ถือบัตรเครดิต ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ” ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ใช้Facebook Fanpage ของธนาคารกรุงเทพ โดยมี
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับธนาคารในการใช้บริการ Facebook 
Fanpage เพ่ือการกด Like เนื้อหาที่นำเสนอ และ
พฤติกรรมการใช้  Facebook Fanpage Bangkok 
Bank Credit Card ข อ งผู้ ถื อ บั ต ร เค รดิ ต มี
ความสัมพันธ์กั บพฤติ กรรมการตั ดสิ นใจใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้นำกระบวนการในการ

เลือกปัจจัยด้านการตลาดสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิยมความ
เฉพาะเจาะจง ภายใต้แนวคิดของ Godey and et al. (2016) รวมไปถึงปัจจัยคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วยคุณภาพระบบโครงสร้าง คุณภาพระบบข้อมูล ภายใต้แนวคิดของ  Wang 
and et al. (2016) มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่อง “การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์” เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคิดในการศึกษา และแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้นำมาใช้ประกอบในการ
ประยุกต์ใช้ในการกำหนดตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามมาสร้างกรอบในการศึกษา และได้กรอบแนวคิด 
ดังนี้ 
     

   ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 

 
 

การรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์ภายใน

องคก์รของบุคลากรกรมส่งเสริม

การคา้ระหวา่งประเทศ  

กระทรวงพาณิชย ์

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประเภทบุคลากร 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. สถานภาพการสมรส 
7. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานภายในกรมฯ 

 
ปัจจัยเกีย่วกบัช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

1. ดา้นความถ่ีในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
2. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของกรมฯ 
3. ดา้นการตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ 
4. ดา้นคุณภาพขอ้มูล 
5. ดา้นคุณภาพระบบ 

  

 



8 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรสำหรับการวิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่  

บุคลากรภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
จำนวน 690 คน (กรมส่งเสริมการค้ าระหว่าง
ประเทศ, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
บุคลากรภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
จำนวน 222 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้
การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จของ 
Yamane Taro (1967) ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5%  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบ

แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะเป็ น
ตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Numerical Rating 
Scale) เป็นการวัดเพ่ือแสดงระดับมี 5 ระดับ โดย
แบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นคำถามแบบ
เลือกตอบตามตัวแปรต่าง ๆ  ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 4) ประเภทบุคลากร 5) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 6) สถานภาพการสมรส และ 7) 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานภายในกรมฯ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการ
รับรู้ สื่ อสั งคมออนไลน์ ภายในองค์ กร โดย
แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้ แบบ 
Likert (1932) (Likert Scale)  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิดที่
บุคลากรในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจก

แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 222 ชุด เมื่อเก็บแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยทำการลงรหัส (Coding) แล้วนำมา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้สถิติ เป็นค่าความถี่  (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) เป็นค่ารหัสในการอภิปราย
ลั กษณ ะของตั วแปรอิ สระ (Independent 
Variable) เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย  1) เพศ  2) อายุ 3) ระดับการศึกษา  
4) ประเภทบุคลากร 5) รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 
6) สถานภาพการสมรส และ 7) ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานภายในกรมฯ 

2. ใช้สถิติในการอภิปรายลักษณะของตัว
แปรอิสระ ได้แก่ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต(Mean) 
แ ล ะค่ า เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard 
Deviation) เพ่ือวัดระดับข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร โดยการ
กำหนดค่าน้ำหนักของแบบสอบถามที่เป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า ใช้เกณฑ์ให้คะแนนของ 
Likert โดยแบ่งเป็น Scale ออกเป็น 5 ระดับ  

3. แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ทราบ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
รับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

ได้แก่ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  1) เพศ 2) อายุ 

3) ระดับการศึกษา 4) ประเภทบุคลากร 5) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 6) สถานภาพการสมรส และ 7) 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานภายในกรมฯ 

2. ช่องทางการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายใน
องค์กร ได้แก่ 1) ด้านความถี่ในการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร 2) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
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กรมฯ 3) ด้านการต้องการมีปฏิสัมพันธ์ 4) ด้าน
คุณภาพข้อมูล และ 5) ด้านคุณภาพระบบ 

ตั วแป รตาม  (Dependent Variables) 
ได้แก่ การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
โด ยสถิ ติ เชิ งพ รรณ น า  (Descriptive 

Statistics) ที่ ใช้ ในการนำเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย 1. ค่าความถ่ี (Frequency)      
ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง      
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับ
ช่องการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์

อภิปรายผล 
การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของ

บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ย 3 เรื่ อง ดั งนี้  1. 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ฉัตรเฉลิมพล 
ลีลาวดี วัชโรบล และวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ (2560) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อ
องค์กรและการรับรู้ของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)” พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ 
ปตท.โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษา
ข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านบริหาร 
เป็นตัวแทนการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า 
ภาพรวมการรับรู้อยู่ในระดับมาก  

2. สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัญชนา ใจสม 
(2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัย
การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย” 

พบว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยรับรู้ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และ 3. สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรัชญา โคตรพัฒน์  (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมการใช้ Facebook Fanpage Bangkok 
Bank Credit Card ของผู้ถือบัตรเครดิต ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ” พบว่า ผล
การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
และบริการผ่ าน Facebook Fanpage ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อวิเคราะห์การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์
ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นราย
ด้าน พบว่า 

1. ด้านความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
ระดับการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.05) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .698) มีการรับรู้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา 
ปันทวังกูร (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง  

2. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกรม
ฯ ระดับการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.48) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .534) มีการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัญชนา ใจ
สม (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยการ
รับรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
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เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย” 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับการรับรู้สื่อสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับมาก  

3. ด้านการต้องการมีปฏิสัมพันธ์ ระดับการ
รับรู้สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของบุคลากร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.95) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = .477)  มีการรับรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรภายในกรมฯ 
ส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับเพจเพซบุ๊กของกรมฯ 
โดยกดถูกใจ (Like) สอดคล้องกับงานวิจัยของณฐ
ภัทร ลิ้มวาณิชตระกูล (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
เปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
All New Isuzu DMax ของลูกค้าอีซูซุ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับเฟซบุ๊กแฟนเพจ All New 
Isuzu D-Max โดยกด Like เนื้อหาที่นำเสนอมาก
ที่สุด 

4. ด้านคุณภาพข้อมูล ระดับการรับรู้สื่อสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.32) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 
= .424) มีการรับรู้อยู่ ในระดับมากที่สุด ทั้ งนี้  
เนื่องจากบุคลากรภายในกรมฯ ส่วนใหญ่แสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลบนเพจเฟซบุ๊กว่ามีความ
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang Ying 
(2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภควัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้าน
คุณภาพข้อมูลในระดับความสำคัญมากที่สุด  

5. ด้านคุณภาพระบบ ระดับการรับรู้สื่อสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิ ชย์  มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.14) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 
= .470) มีการรับรู้อยู่ ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของจิดาภา ทัดหอม (2558) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของ
ผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ด้านคุณภาพของ
ระบบโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

ส่วนข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิด  สรุป
ได้ดังนี้  

1. เสนอให้มีการรับตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล
ตลาดต่างประเทศ จากผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง 
เพ่ือเป็นการอัพเดทสถานการณ์ตลาด และเทรนด์
ตลาดในประเทศต่าง  ๆ 

2. เสนอให้มีการโพสข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ตลาดต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากข้อมูล
ตลาดต่างประเทศมีความน่าสนใจ  

3. เสนอให้ทางเพจเฟซบุ๊กกรม มีการคัดกรอง
คุณภาพข้อมูลเพ่ิมขึ้น และจัดทำระบบค้นหา
ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ 

4. เสนอให้ลดความถี่ในการลงข้อมูลภายใน
เพจเฟซบุ๊กกรม เนื่องจากมีอัตราการลงที่ถี่เกินไป 
จนขาดความน่าสนใจในการติดตาม หรือทำให้
ข้อมูลบางอย่างเกิดความผิดพลาด  

5. ขอให้การลงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรม
สัมมนาต่างๆ ของกรมไม่ใกล้กำหนดวันปิดรับ
สมัครมากเกินไป เนื่องจากทำให้ผู้ที่สนใจการ
อบรมนั้นๆ ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม
การอบรมฯ ได้ทัน  

6. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของกรมมี
หลายช่องทาง จึ งทำให้ เพจเฟซบุ๊ กกรมเป็ น
ช่องทางที่อาจจะอัพเดทข้อมูลล่าช้ากว่าช่องทาง
อ่ืน ๆ   
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สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่าง พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จำนวน 165 คน อายุ 31-40 ปี  มีระดับ
การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี เป็นบุคลากร
ประเภทข้าราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
15,000 บาท สถานภาพโสด และมีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานภายในกรม 6-10 ปี     

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการรับรู้สื่อสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

การวิเคราะห์ระดับการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์
ภายในองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย ( X =3.59) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 
= .327) มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า 

   2.1 ด้านคุณภาพข้อมูล มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.32) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. = .424)        
มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

   2.2 ด้านคุณภาพระบบ มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.14) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. = .470)        
มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

   2.3 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
กรมฯ มีค่ าเฉลี่ ย ( X = 3.48) ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = .534) มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

   2.4 ด้านความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.05) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = .698) มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

   2.5 ด้ านการต้องการมีปฏิ สัมพันธ์  มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 2.95) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
(S.D. = .477) มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

1. ด้านความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ควร
ลดความถี่ในการลงข้อมูลภายใน   เพจเฟซบุ๊กกรม 
เนื่องจากมีอัตราการลงที่ถ่ีเกินไป  

2. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกรม 
ควรมีการกำหนดแนวทางการร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของ
กรมที่ชัดเจน เป็นไปในทางเดียวกัน  

3. ด้านการต้องการมีปฏิสัมพันธ์ ควรเพ่ิม
เนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศมาก
ขึ้น  

4. ด้านคุณภาพข้อมูล ควรลงข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดอบรมสัมมนาต่าง  ๆของกรมก่อนกำหนดวัน
ปิดรับสมัคร 1 – 2 สัปดาห์   

5. ด้านคุณภาพระบบ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการของเฟซบุ๊กกรมฯ แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับรู้ข่าวสาร ผ่าน
เพจเฟซบุ๊กของกรมฯ และเข้าถึงผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการรับ
ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็น
การส่งต่อ (แชร์) ข้อมูลความน่าเชื่อถือของข่าวสาร
ที่ได้รับ เนื่องจากปัจจุบันมักมี      การส่งต่อ 
(แชร์) ข้อมูลที่เป็นเท็จบ่อยครั้ง เมื่อผู้รับสารได้รับ
ข่าวสารก็มาติดต่อหน่วยงานรัฐทันที  ทำให้
เสี ยเวลา เกิดค่ าใช้ จ่ ายในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ 
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