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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษา
ทศันคติและพฤติกรรมการการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) และ  3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการ
ใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  
วยัท างานในเขตกรุงเทพหานครท่ีมีอายรุะหวา่ง 22 – 59  ปี  จ  านวน 400  คน  ท่ีเคยใชบ้ริการงาน เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย t-test,F-test และท าการทดสอบด้วย LSD และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 
 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 40 - 49 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท  เป็นพนกังานบริษทั/พนกังานของรัฐ / ขา้ราชการ  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเฉล่ียต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  พบวา่  ส่วนใหญ่ใชง้าน 7 
วนัต่อสัปดาห์  มีการใช้งานมากกว่า 10 คร้ังต่อวนั  สถานท่ีใช้งานและการเขา้ถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เฟสบุก๊ (Facebook) ผูใ้ชบ้ริการใชท่ี้บา้น/หอพกั/ท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่ผา่นโทรศพัทมื์อถือ
ช่วงเวลาท่ีใช ้16.01 น.-20.00 น.  และพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก  (Facebook) พบวา่ โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการกดปุ่ม (Like) เพื่อแสดงความช่ืนชอบหวัขอ้,  รูปภาพ,  วีดีโอ,  หรือ
โพสต์ต่าง ๆ ของเพื่อน ๆ  ส่วนทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  โดยรวม  พบว่า  มี
ทศันคติท่ีชอบ ได้แก่  เฟซบุ๊ก (Facebook)  เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบั
ผูอ่ื้นในปัจจุบนั ผลกระทบท่ีไดจ้ากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในดา้น 



 

ท าให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้นไดง่้ายยิ่งข้ึนเช่นการบนัทึกรูปขอ้มูลหรือน ารูป,ขอ้มูลของ
ผูอ่ื้นมาเผยแผ่ , โพสต์หรือแชร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพหรือขอ้มูลนั้นๆ  เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุและรายได้ต่อเดือน มีทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ต่ า งกัน  อย่ า ง มีนัยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0 .05   ส่ วนทัศนค ติในการใช้ง าน เฟซบุ๊ ก 
(Facebook)โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  อย่างมีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดบัต ่า  โดยมีค่าสหสัมพนัธ์        
r = .196 อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ขอ้เสนอแนะควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และรักษาความปลอดภยัใน
การท าธุรกรรม  และการปรับปรุงคุณภาพเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารมีความน่าเช่ือถือทนัยุคทนัเหตุการณ์ 
และมีการคดักรองผูท่ี้ประสงค์ร้ายกบัผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  รวมทั้งควรศึกษาเปรียบเทียบ
การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน เช่น  Line , Instragram  เพราะเป็นเครือข่ายสังคมท่ีมีอิทธิพล
ในการใชบ้ริการ 
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ABSTRACT 

 
Thesis Title   Attitude and Behavior Using on Facebook of Working People  
     in Bangkok 
Name    Mr. Tintawat  Wongprasert 
Facalty    Master of Arts Program in Communication Arts and   Innovation 
Year    2558 
 
 
 
 This research aims were 1) to studythe demographics 2) to study the attitudes and behavior of 
the use on Facebook and 3) to study the impact of the use of Facebook  of  the working  people  in 
Bangkok. The sample in this research is working peoplein Bangkok, aged 22-59 years, the number of 
400, which had been used services on Facebook.  This study was a questionnaire that created by the 
researcher. The statistics was mean, standard deviationand  comparisonanalysis with t-test and F-test and  
the relationship by Pearson Correlation. 
 The results showed that the most  are women, aged 40-49 years, Master degree was graduated,  
office employee,  employees of state / government. The average income per month 30001-40000 
baht.Behavior in the use of Facebook  found that the most active seven days per week. It is used more 
than 10 times perday, the place for use  and access to online social networks was  at home / dorm / 
residence. The most was used mobile phone, during the time it takes to 16.01 hrs. -20.00 hrs.And 
behavior to use Facebook found that, overall are moderate, by pressing a button (Like) show  favorite 
topic, picture, video, or any post of your friends. The attitude of the used Face book, overall, there are 
like,  such as Facebook is an important tool to communicate with others today.The impact of the use of 
Facebook were high level by the abuse the easily rights of others, such as the recorded data or the 
picture, published data of the other, post or shared without the permission of the owner of the 
pictures or information. The assumption test found that the different age and income per month 
have different attitude to use Facebook, significantly at the 0.05 level. For overallattitude to use 



 

Facebook were relation with the behavior of  use Facebook,significantly at 0.05 level.And the 
overall impact of the use of Facebook was low correlated with the use of Facebook,by  r = 
.196,significantly at 0.05 level. 
 Recommended, should be taken to secure the data and security in transactions. And 
improving the content information is reliable,  up to date and  events and are screened for who 
don't be well-intentioned to use Facebook. Including, should to study comparative  the use of 
others social media types, such as Line, Instragram, because social networks are influencing the 
service. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ เร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัท างานใน

กรุงเทพมหานคร ผูเ้ขียนไดรั้บการช่วยเหลือจากรศ.ดร.กุลทิพย ์  ศาสตระรุจิ อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์  ท่ีใหค้วามกรุณาในการใหค้  าปรึกษา และแนะแนวทางในการจดัท าวิทยานิพนธ์ในทุก

ขั้ นตอน ท าให้ผู ้เ ขียนได้รับความรู้ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ช้ินน้ีอย่างเต็มท่ี   และ

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อุษา  บิ้กก้ินส์  และ ดร.ศรัณยธ์ร  ศศิธนากรแกว้ ท่ีกรุณาสละเวลาในการให้

ค  าแนะน าและตรวจสอบวทิยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณผูใ้ชบ้ริการเฟซบุก๊ (Facebook)  ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล
ในคร้ัง และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ ทุกท่านท่ีได้
ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีรัก
ทุกคนของผูเ้ขียน ส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือท่ีมีให้มาโดยตลอด ท าให้ผูเ้ขียนรู้สึก
ภาคภูมิใจและมีความสุขในการเป็นนกัศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวทิยานิพนธ์ฉบบั
น้ีแด่ นางศิริพร วงษป์ระเสริฐ และนายวีรชาติ วงษป์ระเสริฐ  ผูซ่ึ้งเป็นบิดา มารดาของผูเ้ขียนท่ีเป็น
ผูท่ี้ช่วยส่งเสริม สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงใจท่ีส าคญัยิ่งของผูเ้ขียนตลอดมาจน
ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ   

 
              ตฤณธวชั วงษป์ระเสริฐ

               เมษายน 2558 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 

1.1  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
  
  ในปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ท าให้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการส่ือสารส่งผลให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social 
Media) ซ่ึงเขา้มามีอิทธิพลต่อมนุษยอ์ยา่งรวดเร็ว  และไดเ้ปล่ียนวิถีทางการด าเนินชีวิต  การด าเนิน
ธุรกิจและการส่ือสารของคนในสังคมไปอยา่งมากมาย  ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารจาก
ยุคการส่ือสารแบบดั้งเดิมท่ีพูดคุยสนทนาแบบเห็นหนา้พบเจอตวักนัหรือการเขียนส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย ์  เป็นการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคดิจิตอลแห่งโลกเสมือนจริง (Virtual World)
ก่อให้เกิดยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดนเครือข่ายสังคมออนไลน์  ไดก้ลายเป็นปรากฏการณ์ของ
การเช่ือมต่อการส่ือสารระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต  โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างชุมชน
ออนไลน์ซ่ึงท าให้ผูค้นสามารถท่ีจะแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลตามประโยชน์กิจกรรมหรือความ
สนใจเฉพาะเร่ืองซ่ึงกันและกันงานวิจยัด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร  บ่งช้ีว่า  ส่ือหรือเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคน  (ปณิชา  นิติพรมงคล, 
2555) 

เม่ือเทคโนโลยีมีการพฒันามากข้ึน  จนเกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ผูใ้ชง้านเกิดการต่ืนตวัสร้างสังคมใหม่ๆ  เกิดการรับรู้การแสดงตวัตนบนโลกออนไลน์มากข้ึน เกิด
การส่งต่อ ส่ือสารในหลายๆรูปแบบ สร้างการรับรู้ ดงันั้น ส่ิงท่ีเป็นผลพลอยได ้หรือผลท่ีตามมานั้น
ก็คือ ส่ือออนไลน์ (Online Media) ในรูปแบบสังคมท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว สร้าง
การรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วต่อผูรั้บสารรวมถึงการสร้างพฤติกรรมการเปิดรับสารในรูปแบบใหม่ๆ 

เม่ือมนุษย์มีความต้องการเพิ่มมากข้ึน ต้องการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพิ่มมากข้ึน ดังนั้ นส่ือ
ออนไลน์จึงมีบทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนั ไดแ้ก่  เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, 
อินสตาแกรม, ไลน์ ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชั่นส่งผลต่อด้านการศึกษา  ด้านอาชีพการงานรวมถึง
ความรู้สึกทางดา้นอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเปิดรับเครือข่ายสังคมมีผลต่อทศันคติและ
พฤติกรรมของคนในสังคม   เม่ือผูบ้ริโภคเสพหรือเปิดรับส่ือเครือข่ายสังคมมากข้ึนเม่ือส่ือมีการ



 

ถ่ายทอดเน้ือหา  ขอ้มูล  ข่าวสาร  ท่ีลึกซ้ึงหรือไม่มีขอ้มูลท่ีรุนแรงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคส่ือสังคม  เกิด
ทศันคติและพฤติกรรมต่างๆจากการเปิดรับส่ือสังคม และอาจจะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตของผูบ้ริโภคสูงไดใ้นอนาคต 

Social Media  หรือการใชค้  าวา่  “เครือข่ายสังคม”  “เครือข่ายมิตรภาพ”  หรือ  “กลุ่มสังคม
ออนไลน์”  Social Media  น้ีถือวา่เป็นเทคโนโลยีอนัหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้เราไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั
ซ่ึงวตัถุประสงคข์องค าวา่  Social Media  น้ีคือการมีส่วนร่วม  (Participation)  ดว้ยกนัไดทุ้กๆคนถา้
กล่าวถึง Social Media แลว้ผูท่ี้อยูใ่นโลกออนไลน์ยอ่มจะรู้จกักนัเป็นอยา่งดีปัจจุบนัผูใ้ชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) ทัว่โลกมีจ านวนมากจากการจดัอนัดบัและเก็บสถิติต่างๆของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Social Bakers (2014)  พบวา่  ประเทศไทยมีจ านวนบญัชีผูใ้ช้  เฟซบุ๊ก
(Facebook)  มากเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลกโดยเฉพาะกรุงเทพติดอนัดบั 1 เมืองท่ีมีผูใ้ช้  เฟซบุ๊ก
(Facebook) มากท่ีสุดในโลกดว้ยจ านวน 12.8  ลา้นบญัชีจากจ านวนผูใ้ชท้ ั้งหมดของไทยท่ีมีมากถึง  
18.3 ลา้นบญัชีทัว่ประเทศโดยปัจจุบนัจ านวนบญัชีผูใ้ช ้ เฟซบุ๊ก (Facebook)  ทัว่โลกมีจ านวนเกิน  
1,000 พนัลา้นบญัชีแลว้ดว้ยประโยชน์ท่ีมากมายจากการใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถส่ือสารได้ง่ายและเป็นวงกวา้งหลากหลายรูปแบบ  เช่น  ขอ้ความรูปภาพ
วดีิโอ  เป็นตน้  ในเชิงการใชง้านทัว่ไปแลว้  สามารถส่ือสารกบัคนท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองเดียวกนั  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือรวมตวักนัท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์  นอกจากน้ี  ยงัเป็นแหล่งพูดคุย
กบัเพื่อนท่ีไม่เจอกนัมานาน  หรือเพื่อนท่ีอยูไ่กลกนัและดว้ยความท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางการส่ือสารได้ตลอดเวลา  ดว้ยเหตุน้ี  จึงมีการน ามาใช้
ทางด้านธุรกิจโปรโมทตนเอง, โปรโมทสินค้า   หรือองค์กรรวมถึงใช้เป็นช่องทางสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สร้างกิจกรรมหรือพูดคุยตอบขอ้ซกัถามถึงสินคา้และบริการ  ผลการส ารวจ
จากประเทศสหรัฐอเมริกายงัยืนยนัการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี  และมาแรงเป็นอนัดบัตน้ๆ  ของโลกออนไลน์ส่วนเวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนผูเ้ขา้ชมสูงสุด
ทัว่โลกไดแ้ก่  เฟซบุก๊ (Facebook)   (ปณิชา   นิติพรมงคล, 2555) 

ประชากรในวยัท างานในปัจจุบัน  มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการใช้งานส่ือสังคม
ออนไลน์จ านวนมากยิ่งข้ึน  นอกจากจะเป็นส่วนหน่ึงในการใชง้านในชีวิตประจ าวนั และยงัใชใ้น
รูปแบบของการท างานหลายบริษทัหรือหลายแบรนด์สินค้าต่างๆ  ส่ือสังคมในการส่ือสาร  ส่ง
ข่าวสาร ในกบัผูบ้ริโภคไดรั้บทราบ  โดยผา่นช่องทางเฟซบุก๊ (Facebook) กนัเป็นส่วนใหญ่   ฉะนั้น  
บทบาทของส่ือสังคมต่อวยัท างานนั้นมีประโยชน์อย่างมาก   สามารถใช้ช่องทางส่ือออนไลน์ใน
การส่ือสารตอบโตก้บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง   เพื่อท่ีจะพฒันาตวัเองและพฒันาศกัยภาพ
ในการท างานไดอี้กทางหน่ึง 

2 



 

ความส าคญัของเฟซบุ๊ก (Facebook)  กบัคนวยัท างาน   เฟซบุ๊ก (Facebook)   เป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากเป็นระดับต้น ๆ ในประเทศไทย  และจากข้อมูลงานวิจยั  
พบวา่  วยัท างานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 46.6 ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในยุคปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  มีบทบาทส าคญัต่อวยัท างานโดยทางตรงหรือไม่ก็ทางออ้ม  เพราะประโยชน์ของ      
เฟซบุก๊ (Facebook) ไม่ไดมี้แค่การพบปะ สนทนาเพียงเท่านั้น แต่ยงัเป็นช่องทางธุรกิจ, การบริหาร
การจดัการส่ือออนไลน์เพื่อผูบ้ริโภค, การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  ฯลฯ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้
ท  างานในสายงาน  นักการตลาดนักโฆษณานักการส่ือสารประชาสัมพนัธ์สาหรับการวางแผน
พฒันากลยุทธ์ทางการส่ือสารให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองไดต้รงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัต่อไปไดอี้กดว้ย  เพราะเหตุ
ใด  การเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในวยัท างานจึงเร่ิมท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ในทุกๆ ปี และ
เหตุใดวยัท างานจึงเลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง
มากข้ึน 

  จากการศึกษาขอ้มูล พบว่า  ผลส ารวจของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน)  หรือ สพธอ. (2556)  ไดเ้ผยผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตปี 2556 โดยได้
ส ารวจจากทางเวบ็ไซตแ์ละ  Social Network  โดยมีผูต้อบมา  23,907  รายโดยผูต้อบ  เป็นเพศชาย 
48.7%  เพศหญิง  52.2%  โดยผูต้อบมาจาก  กทม.  45.9%  ต่างจงัหวดั 54.1%  พบวา่ส่วนใหญ่อยู่
อายุ  40-49 ปี  (กลุ่มผูใ้หญ่)  เป็นอนัดบั 1   ส่วนอนัดบั 2 เป็นช่วงอายุระหว่าง 30-34 ปี  และ
อนัดับ  3 คือ  ช่วงอายุ 25-29 ปี  ซ่ึงส่วนใหญ่จบใหม่เข้าสู่วยัท างานพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต  พบวา่ ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ต  ต ่ากวา่ 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  โดยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
นอ้ยกวา่ 11 ชัว่โมงต่อสัปดาห์คิดเป็น  ร้อยละ 35.7 และระหวา่ง 11–20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  คิดเป็น 
ร้อยละ 25.8 นอกจากน้ียงั  พบวา่ มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่  105  ชัว่โมงต่อสัปดาห์  หรือ โดย
เฉล่ียมากกวา่ 15 ชัว่โมงต่อวนั  สูงถึงร้อยละ 9.0  ซ่ึงจะเห็น ไดว้า่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตประจ าวนัไปแล้ว  ซ่ึงสอดคล้องกบัจ านวนผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง   นอกจากน้ีจากการศึกษาของส านกังานสถิติแห่งชาติเก่ียวกบัคนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต  พบว่า  
ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีต่างกนัจากขอ้มูลเหล่าน้ี  ท าให้ผูว้ิจยั
สนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได้จากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐหรือภาคการศึกษา  ในการพฒันาช่องทางใน
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การติดต่อกบักลุ่มเป้าหมายผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media)  ให้มีความน่าสนใจ
และเขา้ถึงไดง่้าย 
 
ตารางที่ 1.1  จ  านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาย ุ 
 

 
 

จากตารางท่ี 1.1  ตารางจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอายุ  ผลการส ารวจฯ  ส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วงวยัท างาน  โดยช่วงอายุ  40-49  ปี,  30-34  ปีและ 25-39 ปี  เขา้มาตอบแบบส ารวจฯ
สูงเป็นอนัดบั 1–3  คิดเป็นร้อยละ 19.4, 18.0  และ 15.9 ตามล าดบั  ส่วนช่วงอายุ  20-24  ปี  และ   
35-39 ปี  มีสัดส่วนการเขา้มาตอบแบบส ารวจฯ  ใกลเ้คียงกนักล่าวคือ  ร้อยละ 14.9 และ14.7 
ตามล าดบัในขณะท่ีกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีช่วงอายุนอ้ยกวา่ 20 ปีและกลุ่มวยัท างานตอนปลาย
จนถึงเกษียณอายุท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 50  ปีข้ึนไป  เขา้มาตอบแบบส ารวจฯ นอ้ยท่ีสุดคิดเป็น  ร้อยละ 
6.6 และ 10.6 ตามล าดบั 

ผลส ารวจของตารางท่ี  1.1  มีส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางในการท าวิจยัในคร้ังน้ี  เพราะ
จากผลส ารวจ  พบวา่  ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต  ส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 20 – 49  ซ่ึงเป็นกลุ่มคนวยัท างาน 
และมีพฤติกรรมในการเปิดรับเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆไดต้ลอดเวลา   กา้วตามเทคโนโลยีของโลกอยูเ่สมอๆ 
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยใหค้นกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มหลกัในการใชง้านอินเทอร์เน็ต  ก็คือ  ปัจจยัทางดา้น
อาชีพ  การงาน  รายได ้ การมีรายไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือเลือกใชง้านอินเทอร์เน็ต 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องคก์รมหาชน, 2556.) 
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ตารางที่ 1.2   เปรียบเทียบกิจกรรมในการใชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

 
 
   จากตารางท่ี 1.2  การเปรียบเทียบตามกิจกรรมในการใชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
พบว่า  โดยส่วนใหญ่คนไทยยงัคงใช้อินเทอร์เน็ตในการรับ-ส่งอีเมลและคน้หาขอ้มูล  แต่สถิติท่ี
น่าสนใจคือ  อนัดบัท่ี 3  และ 4 การใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์และการติดตามข่าวสารออนไลน์ 
การอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   ซ่ึงมีการใชง้านคิดเป็นร้อยละ  30 ข้ึนไปเลยทีเดียว   ท่ีส าคญัขอ้มูล
น้ีสอดคล้องกับการท างานวิจยัในคร้ังน้ีด้วยเช่นกนั  ท่ีกล่าวถึงว่า  ปัจจุบนัคนไทยมีการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media)  เพิ่มมากข้ึนทุกปี   และมีอนาคตท่ีจะเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ 
เน่ืองจากเทคโนโลยีการใชง้านคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนมีจ านวนการ
ใชง้านเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะวา่เทคโนโลยีมีราคาถูกลงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี
โทรศพัทส์มาร์ทโฟนไดโ้ดยง่ายดาย  โดยปัจจุบนัมีสถิติการใชง้านอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ประเภท
น้ีเพิ่มมากข้ึนในทุกปี  (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ,2556) 
ขอ้มูลจากการส ารวจในขา้งตน้ เป็นเคร่ืองบ่งช้ีได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media) 
ส าคญัต่อวยัท างานมากนอ้ยเพียงใด และยงัเป็นพื้นฐานส าคญัในการกา้วเขา้สู่ยคุแห่งดิจิตอลมีเดีย 

ปัจจุบนัน้ีวยัท างานใชง้าน  เฟซบุก๊ (Facebook)  เพื่ออะไรกนับา้งจากผลส ารวจงานวิจยัของ 
ปณิชา พบว่า  วิถีชีวิตหรือกิจกรรมท่ีคนวยัท างานท าเม่ือเข้าเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคม
ออนไลน์   (Social Media) ร้อยละ 19.7  จะเขา้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายส่ือออนไลน์   (Social Media)  เพื่อ
สนทนากบัเพื่อนรองลงมาจะเขา้เวบ็ไซตเ์พื่ออพัเดทขอ้มูลส่วนตวั/รูปภาพคิดเป็นร้อยละ 15.0 เขา้
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เวบ็ไซต์เพื่อหาขอ้มูล/แลกเปล่ียนขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 13.0 เขา้เวบ็ไซตเ์พื่อ Like (ถูกใจ) หรือ 
(แสดงความพึงพอใจ) คิดเป็นร้อยละ 11.5  เขา้เวบ็ไซตเ์พื่อเล่นเกมส์คิดเป็นร้อยละ 10.4 เขา้เวบ็ไซต์
เพื่อติดตามข่าวสารของสินคา้ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 8.4 เขา้เวบ็ไซต์เพิ่มเพื่อน
คิดเป็นร้อยละ 8.2  เขา้เวบ็ไซตเ์พื่อติดตามข่าวสารจากศิลปินดาราบุคคลท่ีมีช่ือเสียงคิดเป็นร้อยละ 
6.5 เขา้เวบ็ไซต์เชิญชวนให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 2.7 เขา้เวบ็ไซตเ์ชิญ
ชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือสินคา้หรือบริการคิดเป็นร้อยละ 2.6 และเขา้เวบ็ไซตเ์ชิญชวนให้บุคคลอ่ืนเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองจดัข้ึนหรือหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 2.0 

ผลการวิจยัของ ปณิชา  นิติพรมงคล  (2555)  พบวา่  เวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media)  เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีกลุ่มวยัท างานให้ความนิยมใน
การเป็นสมาชิกมากท่ีสุดการท่ีวยัท างานนิยมเขา้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)   เฟชบุ๊ก
(Facebook) มากท่ีสุดนั้น   เน่ืองจากเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นลกัษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) ตามแนวคิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ประเภทน้ีท่ีช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่  สามารถส่งขอ้ความ
แลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกนัและกนัโดยเฟซบุ๊ก (Facebook)   มีการจดัรูปแบบให้สามารถส่ือสาร
กนัไดอ้ย่างใกลชิ้ดมีฟังก์ชนัในการก าหนดให้ระบุรายละเอียดถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกท่ีค่อนขา้งตรงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด  (Boyd & Ellison, 2007 อา้งถึง  ใน ธนสัถ์   เกษมไชยานนัท์,  2544)   ท าให้
เกิดเครือข่ายท่ีอยูใ่นแวดวงหรือสังคมเดียวกนัท าใหก้ลุ่มคนวยัท างานให้ความสนใจเน่ืองจากมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีการงานและชีวิตประจ าวนัของตนเองอีกทั้งจากการท่ีเขา้สู่ชีวิตการท างานแลว้
นั้นท าให้ขาดการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเพื่อนในวยัเรียน เฟชบุ๊ก (Facebook) เป็นอีกหน่ึงเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อความสัมพนัธ์เหล่าน้ีได ้

จากผลส ารวจ  พบวา่  กิจกรรมส่วนใหญ่เม่ือวยัท างานเขา้ใช้งานเฟชบุ๊ก (Facebook) คือ 
การ แชท (Chat) การคุยสนทนาระหวา่งบุคคลหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน  ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์พูดคุยกนั  
ซ่ึงใน เฟชบุ๊ก (Facebook) เองสามารถท าไดโ้ดยง่าย   เน่ืองจากเฟชบุ๊ก (Facebook) ถูกออกแบบมา
ให้เหมาะสมกบัยุคโลกาภิวตัน์  สามารถท าการคน้หาเพื่อนเก่า  เพื่อนสมยัเรียนไดโ้ดยง่าย  ให้ง่าย
ผูใ้ช้งานเอง  สามารถพบเจอ  พูดคุยกบับุคคลท่ีรู้จกัได ้ และเฟชบุ๊ก (Facebook) ยงัเป็นช่องทาง
แลกเปล่ียนการแสดงความคิดเห็น การถามตอบประเด็นต่าง รวมถึงการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
อีกดว้ย  เช่น  การจดัตั้งกลุ่ม  ชมรม  ชุมนุม  ท่ีมีความคิดเห็น ความชอบคอในทิศทางเดียวกนั  ส่วน
กิจกรรมรองลงมาท่ีวยัท างานท าเม่ือเขา้ใช้งานเฟชบุ๊ก (Facebook) นั้น  ก็คือ  การอพัเดทขอ้มูล
ส่วนตวั (การตั้งสเตตสั) และการอพัรูปภาพของตนเอง เพื่อให้ผูอ่ื้นรับรู้ตามแนวคิดดา้นพฤติกรรม
การส่ือสารการท่ีปัจเจกบุคคล  จะแสดงพฤติกรรมการส่ือสารนั้น  เป็นผลมาจากปัจจยัในหลายๆ
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ดา้นความคิดความรู้สึกหรืออยู่ในอารมณ์แบบไหนไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เพื่อนท่ีอยู่ใน
เครือข่ายสังคมเดียวกนัไดรั้บรู้เป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยาท่ีอาจพิจารณาไดใ้นหลายๆ แง่มุม  
เช่น  บุคคลดงักล่าวอาจตอ้งการการยอมรับจากสังคมตอ้งการเป็นบุคคลท่ีมีความโดดเด่นและให้
บุคคลอ่ืนสนใจในความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นตน้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) จึง
เปรียบเสมือนเวทีหรือพื้นท่ีท่ีทาให้พวกเขาไดแ้สดงออก  เพื่อตอบสนองความตอ้งการจากภายใน
จิตใจ  (ปณิชา   นิติพรมงคล, 2555) 

การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของวยัท างานต่อการใช้ส่ือสังคมในยุคปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก  เพราะวยัท างาน  เป็นวยัท่ีคือก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ 
เศรษฐกิจ  สังคมและชุมชน  เม่ือยุคสมยัเปล่ียนแปลง  เขา้สู่ยุคดิจิตอล  มีเทคโนโลยีมากมาย  กลุ่ม
ผูใ้ชง้านหรือผูบ้ริโภคเองจะตอ้งปรับตวัตามความตอ้งการท่ีมีมากข้ึนเช่นกนั  ปัจจุบนัวยัท างานคือ
วยัท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต  ในจ านวนปริมาณท่ีมากข้ึน  ส่วนใหญ่ใช้ในการท างาน  การอ่าน
ข่าวสารออนไลน์  รวมถึงการเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  เม่ืออินเทอร์เน็ตการ
ใชง้านท่ีแพร่หลายผา่นช่องทางต่างๆมากมาย ผูบ้ริโภคเองก็ปรับตวัตามส่ิงเหล่านั้น  

วยัท างานเป็นวยัท่ีมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง  เช่ือในส่ิงท่ีตนเองท า  เน่ืองจาก
ปัจจยัหลายดา้น  เช่น  การมีหนา้ท่ีการงานท่ีดี  การมีรายไดป้ระจ าท่ีสูง  หรือการท างานในสายงาน
ท่ีจ าเป็นต่อการใชง้านส่ือออนไลน์  และเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media)  ท าให้วยัท างาน
รู้สึกวา่ตนเอง จะตอ้งพยายามท่ีจะขยบัตามเทคโนโลยีและโลกไปเร่ือยๆ  ซ่ึงในบางคร้ัง  การขยบั
ตวัตามเทคโนโลยีก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น  เพราะในปัจจุบนัหลายๆสายงานสายอาชีพในบา้นเรา  ใชส่ื้อ
ออนไลน์  และเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media) ในการท าธุรกิจ  ฉะนั้น  วยัท างานจะตอ้ง
เรียนรู้และปรับตวัให้ทนัตามส่ือ  สังคม  ในยุคปัจจุบนั  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสายงานอาชีพตาม
ความสมควรและตอบสนองความตอ้งการของตนเองดว้ยเช่นกนั 

กนกกาญจน์   ประจงแสงศรี  ผูอ้  านวยการสมทบ Strategy & Innovation ในเครือไอพีจี 
มีเดียแบรนด์ส  เปิดเผยวา่  จากการวิจยัเร่ือง  Boundless Platforms พบวา่  ช่วง 2-3  ปี  ท่ีผา่นมาคน
ไทยมีอัตราครอบครองแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ  เช่น  สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ต  โน้ตบุ๊ก 
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และสมาร์ททีวมีากข้ึน โดยพบวา่ อายุ 25-44 ปี  หรือวยัท างาน  มีอุปกรณ์สูงถึง 
5.5 ช้ินต่อคน  ขณะท่ีวยัรุ่นมีเพียง 4.8 ช้ินต่อคน  โดยค่าเฉล่ียคนมีอุปกรณ์อยูท่ี่ 5.1 ช้ินต่อคนซ่ึงเกิด
จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเคร่ืองบ่งช้ีอีกตัวหน่ึงว่า  พฤติกรรมของวัยท างานก าลัง
เปล่ียนแปลงไปดังนั้นจะเห็นได้ว่า  การศึกษาเร่ือง  ทศันคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก
(Facebook)  ของวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ขอ้มูลท่ีได้รับจากการ
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ท างานวิจยั   อาจจะมีผลต่อการผลิตส่ือออนไลน์ไดใ้นอนาคต  การสร้างสรรคส่ื์อออนไลน์อย่างมี
คุณภาพ  มีสาระต่อผูบ้ริโภคโดยตรงและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด  ตอบสนองผูบ้ริโภค
ไดเ้ป็นอยา่งดี  การพฒันาส่ือออนไลน์  และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  ไปในทิศทาง
ท่ีดี เพื่อใชใ้นการพฒันาประเทศและศกัยภาพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงการเขา้ถึงข่าวสาร  เครือข่าย
ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media) อยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัการส่ือออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
อาจจะส่งผลให้ผูบ้ริโภครู้จกัและเขา้ใจ  ในเน้ือหาของส่ือมากข้ึน  ผูบ้ริโภคข่าวสารมีทศันคติท่ีดี 
สามารถแยกแยะขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาได ้ อยา่งเขา้ใจ  ส่ือออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media)มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคไดเ้ช่นกนั ฉะนั้นผูบ้ริโภค
จะตอ้งรู้จกัแยกแยะ เขา้ใจส่ือให้มากข้ึน เพราะมิฉะนั้น ส่ือออนไลน์ หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่างๆ เหล่าน้ีจะ ครอบง าผูบ้ริโภค มากกวา่ท่ีจะมีประโยชน์ต่อผูรั้บข่าวสารนั้นๆ  

 

1.2  ค าถามของการวจิัย 
 
     1)  วยัท างานในกรุงเทพมหานครมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) เป็น
อยา่งไร 
         2)  วยัท างานในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
เป็นอยา่งไร 
    3)  ผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
           1)  เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีใช้
งาน เฟซบุก๊ (Facebook) 
           2)  เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
    3)  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1.4  สมมติฐานทางการวจิัย 
 
    1)  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั  มีผลต่อทศันคติในการใช้
งานเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
    2)  ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
ใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
    3)  พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบใน
การใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 

1.5  ขอบเขตของการวจิัย 
 
        1.5.1.  ขอบเขตด้านประชากร 
    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายรุะหวา่ง  22 – 59  ปี  
ท่ีมีบญัชีผูใ้ชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) และใชเ้ป็นประจ าอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  3  วนั  ซ่ึงไม่ทราบ
ขนาดประชากรท่ีแน่นอน 
    ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
  วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหว่าง 22 – 59 ปี ท่ีมีบญัชีผูใ้ช้งานเฟชบุ๊ก 
(Facebook)  และใชเ้ป็นประจ าอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนั  โดยขนาดตวัอยา่งไดจ้ากการค านวณหา
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยให้ค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5%  ดว้ย
ความเช่ือมัน่  95%  ไดข้นาดตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั  400  คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบ 3 ขั้น  (Three - stage Sampling) 
 
  1.5.2.ขอบเขตด้านเวลา 
  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดช่วงเวลาในการท างานวจิยัเป็น 3 ช่วง ซ่ึงอยูภ่ายใน 1 ปี
การศึกษา โดยแบ่งช่วงเวลาในการวจิยัเป็นดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1  การศึกษารายละเอียดต่างๆ และการออกแบบสอบถาม 
 ช่วงท่ี 2  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ช่วงท่ี 3  การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายจากการประมวลผลขอ้มูล 
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1.5.3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
              การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวความคิดของการวจิยั ดงัน้ี 
              1.5.3.1   ตวัแปรอิสระ (independent variables) 
            ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ 
     1)  เพศ 
     2)  อายุ 
     3)  ระดบัการศึกษา 
     4)  อาชีพ 
     5)  รายไดต่้อเดือน 
              1.5.3.2 ตวัแปรตาม (dependent variables) 
     1)  ทศันคติในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook)  ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
     2)  พฤติกรรมในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook)  ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การใช ้เฟซบุก๊ (Facebook)  ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการใชง้าน เฟซบุก๊ 
(Facebook)  สถานท่ีใชง้านช่องทางในการเขา้ถึงเฟซบุก๊ (Facebook)  และช่วงเวลาในการใชง้าน 
     3)  ผลกระทบในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook)ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่1.1   กรอบแนวความคิดในงานวจิยั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
 -  รายไดต้่อเดือน 
 

 

 

 

ทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก 

พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก 

-  การใชเ้ฟซบุ๊กต่อสปัดาห์ 

-  ระยะเวลาในการใชง้านเฟซบุ๊ก 

-  สถานท่ีใชง้าน 

-  ช่องทางในการเขา้ถึงเฟซบุ๊ก 

-  ช่วงเวลาในการใชง้าน 

 

ผลกระทบการใชง้านเฟซบุ๊ก 
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
    1)  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆ  ในการวางแผนพฒันากล
ยทุธ์การส่ือสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media) เฟซบุก๊ (Facebook)  ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการใชง้านของผูบ้ริโภควยัท างานใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
    2)  ผลท่ีได้จากการศึกษารัฐ  สามารถน าไปพฒันาช่องทางในการติดต่อกับ
ประชาชนผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์กฎหมายหรือนโยบายต่างๆ  ของ
ภาครัฐรวมถึงเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนได้ติดตามขอ้มูลข่าวสารสารประโยชน์และ
กิจกรรมต่างๆของภาครัฐไดอี้กดว้ย 
    3)  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าผลท่ีไดไ้ปพิจารณาในการสร้างช่องทางใหม่
ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟซบุ๊ก (Facebook)ในการบริหารจดัการรูปแบบ
องคก์ร บริษทั หา้งร้าน ใหส้ามารถประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงผูบ้ริโภควยัท างานไดโ้ดยตรง 
    4)  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ีไดว้า่ส่ือออนไลน์  (Social Media)  
เฟซบุก๊  (Facebook)  มีผลกระทบต่อทศันคติและพฤติกรรมของวยัท างานไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึง
อาจจะส่งผลใหเ้กิดการรับรู้ ฝังใจหรือปลูกฝังไดใ้นเวลาอนัสั้นหรืออาจจะมีผลต่อการรับรู้ท่ีคงทน
ถาวร 
 

1.7  นิยามศัพท์ 
 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอก าหนดความหมายและขอบเขตของศพัทเ์ฉพาะต่างๆท่ีใชใ้น
การศึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัดงัน้ี 
   1)  เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media)  หมายถึง  รูปแบบของเวบ็ไซตใ์นการสร้าง
เครือข่ายสังคมผ่านทางอินเทอร์เน็ต  โดยผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสารเร่ืองราวรูปภาพและวิดีโอเช่ือมโยงกบั
ความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น  แบ่งปันให้ผูอ่ื้นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนได้รับรู้ในบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์   มกัจะประกอบไปดว้ยการแชทส่งขอ้ความส่งอีเมล์วิดีโอเพลงอพัโหลด
รูปบล็อกบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมไดแ้ก่  Facebook, Line, Twitter, Instagram,  
Google, Youtube  เป็นตน้ 
   2)  เฟซบุ๊ก (Facebook)  หมายถึง  บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึง  ท่ีจะท าให้ผูใ้ช้
สามารถติดต่อส่ือสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกบัผูใ้ช้เฟซบุ๊ก  
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(Facebook) คนอ่ืนๆ ไดไ้ม่วา่จะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ, โพสตรู์ปภาพ, โพสต์
คลิปวิดีโอ,  เขียนบทความหรือบล็อก  แชทคุยกนัแบบสด ๆ, เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม  (เป็นท่ีนิยม
กนัอยา่งมาก)  และยงัสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยูอ่ยา่ง
มากมายซ่ึงแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิ่มเติมอยูเ่ร่ือยๆ 
   3)  พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  
หมายถึง  การกระท าในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)   ในเร่ืองประสบการณ์ใน
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media)   ท่ีใชบ้่อยท่ีสุดช่องทางท่ีใชบ้่อยท่ีสุด  ความถ่ีใน
การใชต่้อวนั  ช่วงเวลาท่ีใช ้ ระยะเวลาท่ีใชต่้อวนั  ใชเ้พื่อวตัถุประสงค ์ใดมากท่ีสุดคุณสมบติัท่ีชอบ
มากท่ีสุด  และแหล่งหรือส่ือท่ีท าใหส้นใจใชมี้การเปิดรับส่ือออนไลน์ประเภทไหนมากท่ีสุด  มีการ
เขา้กลุ่มสังคมออนไลน์ (Social Media)  แบบไหนและบ่อยคร้ังขนาดไหน 
   4)  ทศันคติท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
หมายถึง  อารมณ์ความรู้สึกความคิด  ท่ีมีต่อผลท่ีได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social 
Media)   ในด้านการส่ือสาร  ดา้นการแสดงออกถึงตวัตนดา้นเวลา  ดา้นผลกระทบต่อสังคมดา้น
บนัเทิงและดา้นธุรกิจ 
   5)  ผลกระทบ หมายถึง  ผลท่ีเกิดจากการใชง้านเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ของผูใ้ชง้านนั้นๆ ซ่ึง
ผลท่ีแสดงออกมาจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป  ข้ึนอยู่กับปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 
ทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน เฟซบุ๊ก  (Facebook)  บุคคลนั้นๆ  ผลท่ีไดจ้ะมีรูปแบบเป็นไป
ไดท้ั้งผลดี และผลเสีย 
     6)  ลกัษณะประชากรศาสตร์  หมายถึงองค์ประกอบด้านเพศอายุระดบัการศึกษา อาชีพ  
รายไดส่้วนตวั (บาท/เดือน) ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาวจิยั 
   7)  วยัท างาน  หมายถึง  กลุ่มประชากรท่ีมีช่วงอายตุั้งแต่  22 – 59 ปี  ซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วงวยัท่ี
ตอ้งท างานหาเล้ียงตวัเองและครอบครัว  เป็นกลุ่มท่ีมีรายได ้ มีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง 
รวมถึงการตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีเป็นเองชอบหรือไม่ชอบ  ขอ้มูลทางดา้นอายุในการวิจยัในคร้ังน้ี 
เร่ิมตน้ท่ีอาย ุ 22  ปี  ซ่ึงอิงจากการเร่ิมตน้ท างาน  ดว้ยระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จนไปถึงผูท่ี้มีอาย ุ
59 ปีข้ึนไป   ซ่ึงมีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Media)   หรืออินเทอร์เน็ตอยู่เป็น
ประจ า 
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บทที ่ 2 

 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
  การวจิยัเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook)  ของวยัท างานใน
กรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

   2.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
   2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 
   2.4  การใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
   2.5  แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social Networking) 
   2.6  ผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
   2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

         2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
    ลักษณะทางประชากรศาสตร์อันได้แก่อายุเพศการศึกษาอาชีพรายได้รวมถึงลักษณะ
ครอบครัวเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัออกไปโดยพนา  ทองมีอาคม  (2536) ได้
กล่าวถึงความแตกต่างท่ีจะส่งผลถึงการส่ือสารดงัน้ี 
     1)  อายุ  (Age)  เป็นปัจจยัหน่ึง  ท่ีท าให้บุคคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด
และพฤติกรรม  โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายุนอ้ยกวา่มกัจะมีความคิดเสรีนิยมใจร้อนและมองโลกใน
แง่ดีมากกวา่คนท่ีมีอายุมากกวา่  ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากกวา่มกัเป็นคนท่ียึดการปฏิบติัมากกวา่  มี
ความระมดัระวงัและมองโลกในแง่ร้าย  สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี  เน่ืองจากคนท่ีมีอายุมีประสบการณ์มี
ความผกูพนัและมีประโยชน์ในสังคมมากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย 
   ปรมะ  สตะเวทิน  (2538)   ไดช้ี้ให้เห็นเพิ่มเติมวา่  ในดา้นอายุนั้นโดยทัว่ไปแลว้
คนท่ีมีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่าคนท่ีมีอายุมาก  ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมกัจะมี
ความคิดอนุรักษนิ์ยมมากวา่คนท่ีอายนุอ้ย  คนท่ีมีอายมุากมกัจะเป็นคนท่ีมีความระมดัระวงัมองโลก

 



 

ในแง่ร้ายสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี  เน่ืองจากคนท่ีมีอายมุากมีประสบการณ์ในชีวิตซ่ึงเคยผา่นยุคเข็ญต่างๆ
ตลอดจนมีความผูกพนัท่ียาวนานกับสังคมมากกว่าคนท่ีมีอายุน้อย นอกจากน้ี  อายุยงัเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย  โดยการวิจยัทางจิตวิทยาพบวา่  เม่ือ
คนมีอายมุากข้ึน  โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะนอ้ยลง  นอกจากนั้น  คนท่ีมีวยัต่างกนั
มกัจะมีความตอ้งการในส่ิงต่างๆ  แตกต่างกนัไป  เช่น  คนวยักลางคนและคนสูงอายุมกัจะคิดเร่ือง
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นการรักษาพยาบาลการมีบา้นและท่ีดินเป็นของตนเองในขณะท่ี
คนหนุ่มสาวอาจจะสนใจในเร่ืองการศึกษาความยติุธรรมและความเสมอภาคของสังคม 
    เมเยอร์  (Myer, 1982)  กล่าววา่  อายุเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนั  ใน
เร่ืองของความคิดและพฤติกรรม  คนท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่าง
จากบุคคลท่ีมีอายุน้อย  และบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารท่ี
เปล่ียนไป  เม่ือตนเองอายุมากข้ึนประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  จะเลือกใชส่ื้อเพราะค านึงถึง
ความส าคญัของเน้ือหามากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ย  คือ  ตั้งแต่ 9-11 ปี  และกลุ่มท่ีมีอายุนอ้ยจะ
ใช้ส่ือเพื่อความบนัเทิงแต่กลุ่มท่ีมีอายุมากจะใช้ส่ือเพราะสนใจท่ีจะรับรู้เก่ียวกบัสังคมและความ
ตอ้งการของตนเอง 
    2)  เพศ  (Sex)   เพศชายและหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองของความคิด
ค่านิยมและทศันคติ  ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม  ไดก้ าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้ง
สองเพศไวแ้ตกต่างกันเพศหญิงจึงมักเป็นคนท่ีอ่อนไหวง่ายและถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย
นอกจากน้ีการวิจยั  พบวา่  ผูห้ญิงมกัเปล่ียนทศันคติของตนหรือชกัจูงใจไดง่้ายกวา่ผูช้ายและผูช้าย
ยงัเป็นเพศท่ีใชเ้หตุผลมากกวา่ 
   วิลโล, โกลด์ฮาร์บอร์และแยทส์ (Wilo, Goldhaber, & Yates, 1980) ศึกษา พบวา่
ความแตกต่างทางเพศ  ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั  คือ  เพศหญิงมี
แนวโน้มและมีความตอ้งการท่ีจะรับและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย  ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มี
ความตอ้งการท่ีจะรับและส่งข่าวสารมากกวา่เพศหญิง  ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะ
ส่งและรับข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึน
จากการรับข่าวสารนั้น   พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชน  พบวา่  เพศหญิงใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์
และฟังวิทยุมากกว่าเพศชาย  โดยนิยมดูรายการละครในขณะท่ีเพศชายนิยมอ่านหนังสือพิมพ์
มากกว่า  และพฤติกรรมการชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเด็กวยัรุ่น  พบว่า  วยัรุ่นชายจะสนใจ
ภาพยนตร์สงครามและจารกรรมในขณะท่ีวยัรุ่นหญิงนิยมภาพยนตร์ทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
      3) การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมาท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ทางการส่ือสารของผูรั้บสาร  คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี  
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เน่ืองจากคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง  มีความเขา้ใจศพัทม์ากและสามารถเขา้ใจสาร
ไดดี้  แต่คนเหล่าน้ีมกัไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ดงันั้น  สารท่ีไม่มีเหตุผลสนบัสนุนอย่างเพียงพอมกัจะถูก
โตแ้ยง้จากคนเหล่าน้ี  จึงพบวา่  โดยทัว่ไปแลว้  คนท่ีมีการศึกษาสูงมกัใชส่ื้อมวลชนมากกวา่ผูท่ี้มี
การศึกษาต ่า  ขอ้ควรค านึงประการหน่ึงในการวิเคราะห์การศึกษาของผูรั้บสารก็คือ  เราจะตอ้งไม่
วิเคราะห์ความรู้ของผูรั้บสาร  โดยเฉพาะพื้นฐานการศึกษาท่ีไดจ้ากสถาบนัการศึกษาของผูรั้บสาร
เท่านั้ น  เพราะการแสวงหาความรู้นั้ นสามารถกระท าได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตจากแหล่งอ่ืนๆ
นอกเหนือจากสถาบนัการศึกษา  เช่น  จากส่ือมวลชนจากต ารับต าราต่างๆ เป็นตน้  นอกจากนั้นการ
ขาดโอกาสในการไดใ้ชค้วามรู้ก็เป็นส่ิงท่ีสามารถท าใหค้วามรู้ความสามารถของคนลดลงได ้
    ส่วนในเร่ืองของระดบัการศึกษานั้น (ปรมะ  สตะเวทิน, 2538) พบวา่  เป็นลกัษณะ
ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง  ท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารคนท่ีได้รับการ ศึกษาในระดบัท่ีต่างกันระบบ
การศึกษาแตกต่างกนัสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั  จึงมีความรู้สึกนึกคิดอุดมการณ์และความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัไปอีกดว้ยคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี  ทั้งน้ี  เน่ืองจากคน
เหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลาย ๆ  เร่ืองและสามารถเขา้ใจสารได้ดีจึงเป็นผลให้คนท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงจะเลือกใชส่ื้อมากประเภทกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า 
     4)  ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ  (Social and Economic Status)  ฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจไดแ้ก่  อาชีพ  รายได ้ เช้ือชาติ  ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลมีผลท าให้คนมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน  มีประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนั  มีความคิดค่านิยมและความสนใจท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
      5)  รายได ้  (Income) โดยรายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีมีบทบาทใกลเ้คียงกบัตวัแปรดา้น
การศึกษาและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัสูง  โดยเฉล่ียแลว้บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีรายไดสู้งตาม
ไปดว้ยส่วนคนท่ีมีการศึกษานอ้ยก็มกัจะมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง  โดยผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัมีโอกาส
เปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตมากกวา่คนท่ีมีรายไดน้อ้ย 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในขา้งตน้นั้น  ทางผูศึ้กษาไดน้ ามาปรับ
ใช้เป็นส่วนหน่ึงของกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี  จากแนวความคิดน้ีจะเห็นได้ว่าเห็นว่า
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะเป็นตวัก าหนดให้บุคคลมีพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook)  ท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพการศึกษา
และสภาพสังคมในขณะนั้นๆ  ของบุคคลแต่ละคน  ซ่ึงเป็นประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
เร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook)  ของวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานครดว้ยเช่นกนั 
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2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 
 
       2.2.1   ความหมายของทศันคติ 
    ทศันคติ  (Attitude)   เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมาก  แนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคม
และการส่ือสารและมีการใชค้  าน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย  ส าหรับการนิยามค าวา่ทศันคตินั้นไดมี้ 
นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
    Anastasi  (1976) กล่าวถึง  ทศันคติ  วา่เป็นดชันีช้ีวา่  บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคน
รอบขา้งวตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ  โดยทศันคตินั้น  มีรากฐานมาจากความ
เช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า
และเป็นมิติของการประเมิน  เพื่อแสดงวา่ชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ  ซ่ึงถือเป็นการส่ือสาร
ภายในบุคคลท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
      จิระวฒัน์   วงศส์วสัดิวฒัน์  (2538)  กล่าววา่  ทศันคติ  หมายถึง  เคร่ืองมือก าหนดทิศทาง
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ซ่ึงความรู้สึกนั้นเป็นไปในทางท่ีพอใจหรือไม่พอใจก็ได้
สภาวะความพร้อมทางจิตใจหรือประสาทซ่ึงเกิดจากการไดรั้บประสบการณ์สภาวะความพร้อมน้ี
เป็นแรงท่ีก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น  ทศันคติ
เป็นเร่ืองของความไม่ชอบความล าเอียงความรู้สึกและความเช่ือมัน่ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  แต่สามารถวดั
ไดใ้นรูปความคิดเห็นหรือจากการแสดงออกทางภาษา 
     สุรางค ์  โคว้ตระกลู  (2537)  ไดใ้หค้วามหมายของ  ทศันคติไวว้า่  ทศันคติเป็นการจูงใจต่อ
แนวโน้มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  ทศันคติ  หมายถึง  สภาวะความ
พร้อมของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคลสถาบัน
สถานการณ์หรือ แนวความคิด 

  กนกรัตน์    สุขะวฒันะ (2534)  ไดก้ล่าวถึง  ทศันคติวา่เป็นกลุ่มขององคป์ระกอบท่ีมีการ
ผสมผสานกนัอยา่งต่อเน่ืองต่อวตัถุทางสังคม  องคป์ระกอบน้ี  รวมทั้งความเช่ือและการประเมินค่า
(องคป์ระกอบทางความคิด)  ความรู้สึกและอารมณ์และความเตรียมพร้อมทางพฤติกรรม 
   ดวงเดือน   พนัธุมนาวิน (2530)   กล่าวถึง  ทศันคติท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคล
วา่ทศันคติ  หมายถึง 
    1)   ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สึกหรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร้าง 
ความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 
    2)  ความโน้มเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ในทางท่ีดีหรือต่อต้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 
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    3)  ในดา้นพฤติกรรม  หมายถึง  การเตรียมตวัหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนองจาก
ค าจ ากดัความต่างๆ  เหล่าน้ี  จะเห็นไดว้า่มีประเด็นร่วมท่ีส าคญัคือความรู้สึกภายในความพร้อมหรือ 
แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 
   สรุปไดว้า่  ทศันคติเป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนั  ระหวา่งความรู้สึกและความเช่ือหรือ
การรู้ของบุคคลกบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึง   ต่อเป้าหมายของทศันคติ
นั้น  ทศันคติเป็นเร่ืองของจิตใจ  ท่าที  ความรู้สึกนึกคิด  และความโนม้เอียงของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูล
ข่าวสารและการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์  รายการของสถานการณ์ท่ีไดรั้บมาซ่ึงเป็นไดท้ั้ง
เชิงบวกและเชิงลบทศันคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นไดว้า่ทศันคติประกอบดว้ย
ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์และแสดงความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 
 
   2.2.2  ภาพรวมของทศันคติ 
   ดวงเดือน   พนัธุมนาวิน (2530) ไดก้ล่าวไวว้่าบุคคลท่ีจะมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น
จะตอ้งเกิดขั้นตอนตามองคป์ระกอบ 3 ประการคือ 
    1)  องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้  (Cognitive  Component) การท่ีบุคคลจะมี
ทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นบุคคลจ าเป็นตอ้งมีความรู้ต่อส่ิงนั้นเสียก่อนการเกิดทศันคติของแต่ละ
บุคคลจะไม่เหมือนกนั 
    2)  องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้สึก  (Affective  Component)  เม่ือบุคคลมีความรู้
ในส่ิงนั้น  ถา้บุคคลนั้นรู้วา่มีประโยชน์ก็จะมีทศันคติต่อส่ิงนั้น  ถา้ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่มีทศันคติ
ต่อส่ิงนั้น 
    3)  องคป์ระกอบทางการกระท า (Behavioral  Component)  เม่ือบุคคลรู้ในส่ิงนั้น
มาแลว้และรู้ชอบไม่ชอบตามมาบุคคลนั้นก็จะกระท าส่ิงนั้นลงไป 
   แหล่งท่ีท าใหเ้กิดทศันคติไดแ้ก่ 
    1)  ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์
เฉพาะอยา่งต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดีจะท าใหเ้กิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี
จะท าใหเ้กิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
    2)  การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from Others) จะท าให้เกิด
ทศันคติจากการรับรู้ข่าวสารต่างๆจากผูอ่ื้นไดเ้ช่นเด็กท่ีไดรั้บการสั่งสอนจากผูใ้หญ่จะเกิดทศันคติ
ต่อการกระท าตามท่ีเคยรับรู้มา 
    3)  ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง (Models) การเลียนแบบผูอ่ื้นท าให้เกิดทศันคติข้ึนไดเ้ช่น
เด็กท่ีเคารพเช่ือฟังพอ่แม่จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงหน่ึงตามไปดว้ย 
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    4)  ความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั (Institutional Factors) ทศันคติหลายอยา่งของบุคคล
เกิดข้ึนเน่ืองจากความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัเช่นครอบครัวโรงเรียนหรือหน่วยงานเป็นตน้ 
   จิระวฒัน์   วงศส์วสัดิวฒัน์ (2538) กล่าววา่  ทศันคติก่อตวัเกิดข้ึนมาและเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนัคือ 
      1)  การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทศันคติจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใด
บุคคลหน่ึงก าลงัด าเนินการตอบสนองตามความตอ้งการหรือแรงผลกัดนัทางร่างกายตวับุคคลจะ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อบุคคลหรือส่ิงของท่ีสามารถช่วยใหเ้ขามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตน
ได ้
     2)  ข่าวสารขอ้มูล (Information) ทศันคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ข่าวสารท่ีได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสารด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการ
มองเห็นและเขา้ใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนท่ีเขา้มาสู่บุคคลนั้นจะ
ท าใหบุ้คคลนั้นเก็บไปคิดและสร้างเป็นทศันคติข้ึนมาได ้
   3)  การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) ทศันคติบางอยา่งอาจมาจากกลุ่ม
ต่างๆท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งอยูท่ ั้งโดยทางตรงและทางออ้มเช่นครอบครัววดักลุ่มเพื่อนร่วมงานกลุ่มกีฬา
กลุ่มสังคมต่างๆโดยกลุ่มเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่างๆแต่ยงัมีการถ่ายทอด
ขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลในกลุ่มซ่ึงท าให้สามารถสร้างทศันคติข้ึนไดโ้ดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ร่วมงานเป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุด (Primary Group) ท่ีจะเป็นแหล่งสร้างทศันคติใหแ้ก่บุคคลได ้
    4)  ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของยอ่มเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลต่างๆตีค่าส่ิงท่ีเขาไดมี้ประสบการณ์มาจนกลายเป็นทศันคติได ้
    5) ลกัษณะท่าทาง (Personality) ลกัษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางออ้ม
ท่ีส าคญัในการสร้างทศันคติใหก้บับุคคลปัจจยัต่างๆของการก่อตวัของทศันคติเท่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้
นั้นในความเป็นจริงจะมิไดมี้การเรียงล าดบัตามความส าคญัแต่อยา่งใดเลยทั้งน้ีเพราะปัจจยัแต่ละ
ทางเหล่าน้ีตวัไหนจะมีความส าคญัต่อการก่อใหเ้กิดของทศันคติมากหรือนอ้ยยอ่มสุดแลว้แต่วา่การ 
พิจารณาสร้างทศันคติต่อส่ิงดงักล่าว 
       2.2.2.1  ทศันคติอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
       1)  ทศันคติทางเชิงบวก  เป็นทศันคติท่ีชักน าให้บุคคลแสดงออกมี
ความรู้สึกหรืออารมณ์จากสภาพจิตใจ  โตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืนหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง
รวมทั้งหน่วยงานองคก์รสถาบนั  และการด าเนินกิจการขององคก์ารอ่ืนๆ  เช่น  กลุ่มชาวเกษตรกร
ยอ่มมีทศันคติทางบวกหรือมีความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตรและให้ความสนบัสนุนร่วมมือดว้ย
การเขา้เป็นสมาชิกและร่วมในกิจกรรมต่างๆอยูเ่สมอเป็นตน้ 
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       2)  ทศันคติทางลบหรือไม่ดีคือทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทาง
เส่ือมเสีย  ไม่ไดรั้บความเช่ือถือหรือไวว้างใจอาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย  รวมทั้งเกลียดชงั
ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง  เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงหรือหน่วยงานองค์การสถาบนัและการ
ด าเนินกิจการขององคก์ารและอ่ืนๆ  เช่น  พนกังานเจา้หนา้ท่ีบางคนอาจมีทศันคติเชิงลบต่อบริษทั
ก่อใหเ้กิดอคติข้ึนในจิตใจจนพยายามประพฤติและปฏิบติัต่อตา้นกฎระเบียบของบริษทัอยูเ่สมอ 

    3)  ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหา
หน่ึงหรือต่อบุคคลหน่วยงานสถาบนัองคก์ารและอ่ืนๆโดยส้ินเชิงเช่นนกัศึกษาบางคนอาจมีทศันคติ
น่ิงเฉยอย่างไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโต้เถียงเร่ืองกฎระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแบบของนักศึกษา
ทศันคติทั้ง 3 ประการน้ีบุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ไดข้ึ้นอยู่กบัความ
มัน่คงในความรู้สึกนึกคิดความเช่ือหรือค่านิยมอ่ืนๆท่ีมีต่อบุคคลส่ิงของการกระท าหรือสถานการณ์
หนา้ท่ีหรือกลไกของทศันคติ 
    2.2.2 .2  ทศันคติอาจแบ่งออกเป็น 4 หนา้ท่ีดงัน้ี 
     1) หนา้ท่ีในการปรับตวั  (Adjustment  Function)  ทศันคติจะช่วยใหป้รับ 
ตวัเขา้หาวตัถุ (ส่ิงต่างๆ รอบตวั) ท่ีจะช่วยให้ไดรั้บความพึงพอใจหรือไดรั้บรางวลัและจะหลีกเล่ียง
ต่อวตัถุท่ีคิดว่าจะให้โทษ  หรือเป็นส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์  นั่นคือยึดถือแนวคิดเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุดและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะให้โทษให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดเน่ืองจากผูบ้ริโภค
ได้รับประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการหรือร้านคา้  ทั้งท่ีไดรั้บความพอใจและไม่ได้รับ
ความพอใจ  ดงันั้น  ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อส่ิงเหล่าน้ี  จึงมีลกัษณะแปรผนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์
ท่ีไดรั้บมา 
     2)  หนา้ท่ีในการป้องกนัตนเอง (Ego - defensive Function) ทศัคติจะช่วย
ปกป้องภาพลกัษณ์แห่งตน (Ego or Self - image) ต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจหรืออนัตราย
ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกซ่ึงจุดมุ่งหมายของทศันคติในลกัษณะน้ี  ก็เพื่อท่ีจะป้องกนัส่วนขาดหรือส่วน
เสียของตนเองให้เกิดความสบายใจ  ตวัอย่างเช่น  นักศึกษาท่ีสอบตกในวิชาหน่ึงอาจเลือกท่ีจะ
ต าหนิอาจารยผ์ูส้อนวา่สอนไม่ดีหรือให้เกรดไม่ยุติธรรมแทนท่ีจะยอมรับว่าเพราะตวัเองข้ีเกียจไม่
ขยนัเรียนในทางการตลาดผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผิดพลาดมกัจะไม่ตอ้งการท่ีจะยอมรับ
ว่าเป็นเพราะตนเองตดัสินใจผิดแต่อาจเลือกท่ีจะปกป้องตนเองโดยการต าหนิพนกังานขายว่าให้
ค  าแนะน าผดิและผูผ้ลิตควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑน้ี์ไม่ดีเป็นตน้ 
     3) หนา้ท่ีในการแสดงออกค านิยาม(Value - expressive Function) ในขณะ
ท่ีทศันคติเพื่อป้องกนัตนเองได้สร้างข้ึน  เพื่อปกป้องภาพลกัษณ์ของตนเองเพื่อปิดบงัลกัษณะท่ี
แทจ้ริงไม่ใหป้รากฏในทางตรงกนัขา้มทศันคติท่ีท าหนา้ท่ีในการแสดงออกค่านิยมจะพยายามแสดง
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ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของตนเองใหป้รากฏแทน  ตวัอยา่งเช่น  นกัอนุรักษนิ์ยมอาจจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
เส้ือผา้สีสดใสฉูดฉาด  จะแสดงออกดว้ยการสวมใส่เส้ือผา้โทนสีมืดๆ  ลายเรียบๆแทนหรือผูท่ี้มี
ทศันคติมองตนเองเป็นคนสมยัใหม่ทนัสมยัจะนิยมสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีตราราคาแพงๆหรือเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีมีแบบสไตลส์มยัใหม่เพื่อแสดงค่านิยมของเขาออกมาใหป้รากฏเป็นตน้ 
     4)  หนา้ท่ีในการแสดงออกถึงความรู้ (Knowledge  Function) หนา้ท่ีของ
ทศันคติขอ้สุดทา้ยน้ี  บางคร้ังเรียกวา่หนา้ท่ีในการประเมินวตัถุ  (Object Appraisal)  เพราะวา่บุคคล
จ าเป็นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุต่างๆ  ในส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจว่า
วตัถุเหล่าน้ีเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  และเป็นลกัษณะพื้นฐานของมนุษยท่ี์จะแสวงหาความรู้ความชดัเจน
เพื่อความเขา้ใจ  และเพื่อให้เกิดความสามารถท านายการกระท าของตนเองและผูอ่ื้นได้  และเม่ือ
บุคคลได้ท าความเข้าใจในวัตถุ ท่ี มีปัญหาคร้ังหน่ึงแล้วก็จะพัฒนาเป็นความรู้มารวมกับ
ประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมและดว้ยวธีิดงักล่าว  จะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจโลกและส่ิงแวดลอ้มไดง่้ายข้ึน
เพราะความรู้ความเขา้ใจอนัเกิดจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมจะช่วยสร้างทศันคติในการมองโลกว่า
อะไรควรรับรู้ใหค้วามสนใจอะไรควรหลีกเล่ียงเป็นตน้ 
 
   2.2.3  การศึกษาเร่ืองทศันคติ 
   ดวงเดือน   พนัธุมนาวิน (2530) กล่าวไวว้่า  การศึกษาทศันคติของบุคคลเร่ิมต้นด้วย
การศึกษาแบบน าร่อง  เพื่อหาจุดเร่ิมตน้และขอบข่ายของทศันคติ  การท่ีจะตดัสินใจวา่จะวดัอะไร
ดา้นใดบา้ง  แล้วรวบรวมขอ้ความเก่ียวกบัทศันคติซ่ึงอาจท าให้มีผลกบัพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของ
บุคคลนั้นไดว้ธีิการศึกษาทศันคติมีหลายวธีิดงัน้ี 

  1)  การสังเกต  หมายถึง  การศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคลรวมถึง
ปรากฏต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเพื่อคน้หาความจริง  โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งห้าของผูส้ังเกต  โดยท า
เป็นขอ้มูลแบบปฐมภูมิซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 วธีิคือ 
     (1) การสังเกตทางตรง (Direct  Observation) เป็นการสังเกตท่ีผูส้ังเกต
ตอ้งเฝ้าดูพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองโดยอาศยัประสาททางตาและประสาททางหู 
     (2) การสังเกตทางออ้ม (Indirect  Observation) เป็นการสังเกตท่ีผูส้ังเกต
ไม่ไดเ้ห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ดว้ยตนเองอาศยัการถ่ายทอดจากผูอ่ื้นหรือจากเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
ส่ือต่างๆ เช่นเคร่ืองบนัทึกเสียงเคร่ืองบนัทึกภาพเป็นตน้ 
    2)  การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง   การสนทนาหรือพูดคุยกนัอยา่งมีจุดหมาย
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีวางแผนไวล่้วงหนา้การสัมภาษณ์  นอกจากจะไดข้อ้มูลตามตอ้งการแลว้ยงัได้
ทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัผูถู้กสัมภาษณ์ในดา้นปฏิภาณไหวพริบท่วงทีวาจาอุปนิสัย  เป็นตน้ 
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     แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
   (1) การสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
   (2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 

     3)  แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของค าถามท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้
รวบรวมขอ้เทจ็จริงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัความคิดเห็นความสนใจความรู้สึกต่างๆ 
    4)  การรายงานตนเอง (Self-report) เป็นวิธีหน่ึง  ท่ีนิยมใชใ้นวงการศึกษาทศันคติ
ความสนใจและบุคลิกภาพของบุคคลกล่าว  คือ  ให้เจา้ตวัรายงานความรู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์นั้นออกมาวา่ชอบไม่ชอบอยา่งไรดว้ยการพดูหรือเขียนบรรยาย 
   5)  โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique)  เป็นการใชส่ิ้งเร้าท่ีมีลกัษณะไม่
ค่อยชดัเจน  กระตุน้ให้บุคคลระบายความรู้สึกออกมาเคร่ืองมือน้ีจะไปกระตุน้ให้แสดงปฏิกิริยา
ความรู้สึกความคิดเห็นออกมาเพื่อท่ีจะไดส้ังเกตวา่มีความรู้สึกอยา่งไร 
    6)  สังคมมิติ (Sociometry) เป็นวิธีการแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ทางสังคมของ
บุคคลท่ีอยู่รวมกนัเป็นหมู่คณะ  โดยให้บุคคลอ่ืนประเมินค่าตวัเราประเมินค่าบุคคลอ่ืน  เม่ือได้
ขอ้มูลใหน้ ามาท าแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ดูวา่ใครเลือกใครบา้งโดยใชลู้กศรโยงไปยงัผูท่ี้ถูกเลือก 
    ทศันคติของแต่ละบุคคลก็คือ นิสัยและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
การศึกษาเร่ืองทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  ของวยัท างาน จากสมมุติฐานท่ีวา่ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัส่งผลถึงทศันคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)            
ท่ีแตกต่างกนัของวยัท างานในกรุงเทพฯ เพราะว่า  เม่ือเราศึกษาลกัษณะของประชากรศาสตร์แลว้ 
จะพบว่า  พื้นฐานทางสังคม อาชีพ เพศ วยั ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ส่งผลถึงลกัษณะ
นิสัยและทศันคติท่ีแตกต่างกนั ในการศึกษาในส่วนน้ีจะสอดคลอ้งกบัผลวิจยัในอนาคต เพราะเรา
สามารถประเมินได้ว่าทศันคติของบุคคลนั้นๆ เป็นอย่างไร คิดอย่างไรกับการใช้งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) 
 

2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรม 
 
   2.3.1  ความหมายของพฤติกรรม 
   จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมนั้นมีหลายแง่หลายลกัษณะแต่เราสามารถรวบรวมความหมาย
ของพฤติกรรมไดด้งัน้ี 
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   ประภาเพญ็   สุวรรณ (2520) กล่าวว่า  พฤติกรรมหมายถึงกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย์
กระท าไม่วา่ส่ิงนั้นจะสังเกตเห็นไดห้รือไม่ได ้ เช่น  การท างานของหัวใจการท างานของกลา้มเน้ือ
การเดินการพดูการคิดความรู้สึกความชอบใจความสนใจ  เป็นตน้ 
   กมลรัตน์  หลา้สุวงษ์ (2524) กล่าววา่  พฤติกรรมคือการแสดงออกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
   สมโภชน์   เอ่ียมสุภาษิต (2524) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมว่า  ส่ิงท่ีบุคคลกระท า
แสดงออกตอบสนองหรือตอบโตส่ิ้งใดส่ิงหน่ึง  ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงท่ีสามารถสังเกต
ได ้
   ลิขิต   กาญจนาภรณ์ (2525) ให้ความหมายว่า  พฤติกรรม  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ  ก็ตาม
ของอินทรียท่ี์สังเกตไดโ้ดยคนอ่ืน  หรือโดยเคร่ืองมือของผูท้ดลอง  เช่น  เด็กรับประทานอาหาร     
ข่ีจกัรยาน   พูดหวัเราะและร้องไห้  กิริยาเหล่าน้ี  กล่าวถึงพฤติกรรมทั้งส้ิน  การสังเกตพฤติกรรม
อาจท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือเขา้ช่วยเช่นการใชเ้คร่ืองตรวจสมอง 
   สุชาดา   สุธรรมรักษ์ (2531) ให้ความหมายวา่  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระท าทุกอยา่ง
ของส่ิงมีชีวิตซ่ึงในท่ีน้ีจะเน้นการกระท าของมนุษยไ์ม่วา่การกระท านั้นผูก้ระท ารู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็
ตามและไม่วา่การกระท านั้นผูอ่ื้นจะสังเกตเห็นไดห้รือไม่ก็ตามเช่นการเดินการพูดหรือการคิดการ
รับรู้เป็นตน้ 
   อรุณ  รักธรรม (2532) อธิบายความหมายของ  พฤติกรรมว่า  กิริยาของการท่ีแสดงออก
หรือเกิดปฏิกิริยาเม่ือเผชิญกบัส่ิงภายนอกการแสดงออกนั้น  อาจเกิดจากอุปนิสัยท่ีสะสมหรือจาก
ความเคยชินอนัไดรั้บประสบการณ์และการศึกษาอบรมการแสดงออกน้ี  อาจเป็นไปไดท้ั้งในรูป
คล้อยตามหรือต่อต้าน  และอาจเป็นได้ทั้ งคุณและโทษต่อทั้ งเจ้าของพฤติกรรมเองและต่อส่ิง
ภายนอก  ความหมายของพฤติกรรมสามารถสรุปได้ว่า  เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาทั้งท่ีรู้ตวั
หรือไม่รู้และท่ีสังเกตเห็นไดห้รือไม่ก็ตามหรืออาจจะมีทั้งต่อตา้นหรือคลอ้ยตามหรือเป็นคุณหรือ 
โทษกบัเจา้ของพฤติกรรมส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นพฤติกรรมทั้งส้ิน 
   ประเทือง  ภูมิภทัราคม (2535) กล่าวไวว้่า  พฤติกรรมของมนุษยน์ั้น  เกิดจากการเรียนรู้
โดยเฉพาะกลุ่มนกัจิตวทิยาพฤติกรรมนิยมนั้น  มีความเช่ือวา่  พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้  ทั้งน้ีไม่
รวมพฤติกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบสรีระและระบบประสาท  โดยพยายามศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าหน่ึงกบัอีกส่ิงเร้าหน่ึง  โดยเนน้พฤติกรรมภายนอกเป็นส าคญั 
   สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (2531) กล่าววา่  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษยน์ั้น  
มีมากมายหลายอยา่งโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 
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    1)  ระดบัมหภาค  ไดแ้ก่  วฒันธรรมปทสัถานของสังคมความคาดหวงัในบทบาท
สถานภาพสถาบนัหรือองคก์ารทางสังคมฯลฯ 

   2)  ระดบัจุลภาค ไดแ้ก่ บุคลิกภาพการรับรู้การเรียนรู้ความเช่ือทศันคติค่านิยมฯลฯ 

   2.3.2 ประเภทของพฤติกรรม 
โยธิน  ศนัสนยุทธและจุมพล  พูลภทัรชีวิน (2540) กล่าววา่พฤติกรรมหมายถึงการกระท า

ต่างๆของมนุษยห์รือสัตวแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทคือพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
    1)  พฤติกรรมภายนอก  (Overt Behavior) ไดแ้ก่  พฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสามารถจะ
สังเกตไดโ้ดยตรงเป็นการสังเกต  โดยผา่นประสาทสัมผสัแบ่งยอ่ยออกเป็น 
     (1)  พฤติกรรมท่ีสังเกตได้โดยตรงโดยไม่ตอ้งใช้เคร่ืองมือช่วยบางคน
เรียกพฤติกรรมประเภทน้ีวา่พฤติกรรมโมล่าร์  (Molar Behavior) เช่นพฤติกรรมการกินอาหารอา้
ปากหวัเราะร้องไหห้รือถีบจกัรยานเป็นตน้ 
     (2)  พฤติกรรมท่ีสังเกตไม่ไดโ้ดยตรง  ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยบางคนเรียก
พฤติกรรมประเภทน้ีวา่พฤติกรรมโมเลกุล  (Molecular  Behavior)  เช่น  การเตน้ของหวัใจดูจาก
เคร่ืองมือแพทยท่ี์เรียกวา่ Stethoscope พฤติกรรมการโกหกต ารวจใช้เคร่ืองจบัเท็จหรือความดนั
โลหิตดูจากเคร่ืองวดัความดนัโลหิตเป็นตน้ 
    2)  พฤติกรรมภายใน  (Covert  Behavior)  ไดแ้ก่  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตวั
บุคคลจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกตวัก็ตาม  เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถท่ีจะสังเกตไดโ้ดยตรงถา้หา
กวา่ผูเ้ป็นเจา้ของพฤติกรรมนั้นไม่บอกหรือไม่แสดงออกมาแบ่งยอ่ยออกเป็น 
       (1)  พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยรู้สึกตวั  เกิดข้ึนโดยท่ีเจ้าของ
พฤติกรรมรู้ว่ามันเกิดแต่สามารถจะควบคุมความรู้สึกต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนได้และไม่บอกหรือไม่
แสดงออก  เช่น  ปวดฟัน  หิวโกรธ  ต่ืนเตน้  เป็นตน้ 
     (2) พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้สึกตัวแต่มีผลต่อพฤติกรรม
ภายนอกของบุคคลนั้นเช่นความคิดความปรารถนาความคาดหวงัความกลวัความสุขเป็นตน้ 
 
   2.3.3 ตัวก าหนดพฤติกรรม 
   ประเทือง   ภูมิภทัราคม (2535) ไดก้ล่าวถึงตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษยไ์ว ้ 2 ประการ
ไดแ้ก่ 
    1)  ตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนพฤติกรรม (Antecedent Determinants) ถา้มี
เหตุการณ์ต่างๆ  เกิดข้ึน  ในส่ิงแวดล้อมเช่นนั้น  เป็นประจ าสม ่าเสมอจะท าให้บุคคลสามารถ
คาดการณ์ไดว้่า  ถา้มีส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนแลว้จะมีอีกส่ิงหน่ึงตามมา  การรู้ความสัมพนัธ์เง่ือนไขต่างๆ

23 



 

เหล่าน้ีจะท าให้บุคคลสามารถท านายเหตุการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน  อย่างไรก็ตาม  ภายใต้
ภาวการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อน  ถา้บุคคลนั้นมีความสามารถทางสติปัญญาสูงก็จะสามารถคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้  และจะเลือกกระท าหรือแสดงพฤติกรรมของเขาให้สอดคล้องกบัการ
คาดการณ์ของเขา  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าหน่ึงกับอีกส่ิงเร้าหน่ึงนั่นเอง  
ดงันั้น  การเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าหน่ึงกบัอีกส่ิงเร้าหน่ึงน้ี  จะมีผลต่อการเกิดหรือไม่
เกิดของพฤติกรรมจะมีผลต่อการคงอยู ่ หรือ  การหดหายของพฤติกรรมของบุคคลเพราะบุคคลจะ
ยึดเอาส่ิงเร้าหน่ึงหน่ึงมาท านายการเกิดของอีกส่ิงเร้าหน่ึง  เช่น  เห็นทอ้งฟ้ามืดคร้ึมบุคคลจะรีบ
เดินทางกลบับา้น  ทั้งน้ีเพราะคาดการณ์วา่ฝนจะตอ้งตกลงมาแน่นอน  ฉะนั้น  ตวัก าหนดพฤติกรรม
ท่ีเป็นส่ิงเร้าจึง  ได้แก่  ส่ิงเร้าต่างๆท่ีมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและเป็นส่ิงเร้าท่ีปรากฏใน
สภาพแวดล้อมของบุคคล  ซ่ึงเกิดก่อนพฤติกรรมจึงเรียกตวัก าหนดพฤติกรรมน้ีอีกอย่างหน่ึงว่า
ตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีเกิดก่อนพฤติกรรมซ่ึงก็คือส่ิงเร้านัน่เอง 
     2)  ตวัก าหนดท่ีเป็นผลกรรม (Consequent Determinants)  ตวัก าหนดพฤติกรรม
อีกตวัหน่ึงไดแ้ก่  ผลกรรมการเรียนรู้ส่ิงต่างๆในสังคมของมนุษย ์ เป็นการเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรม
วา่พฤติกรรมใดกระท าแลว้จะไดรั้บรางวลัหรือผลกรรมทางบวก  และพฤติกรรมใดกระท าแลว้จะ
ไดผ้ลกรรมทางลบ  การเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรมดงักล่าว  จะท าให้มนุษยเ์ลือกกระท าพฤติกรรมท่ี
ไดรั้บผลกรรมทางบวกเสริมแรงและจะหลีกเล่ียงการกระท าพฤติกรรม  ท่ีจะไดรั้บผลกรรมทางลบ
หรือการลงโทษ  ดงันั้น  การเกิดพฤติกรรมจึงข้ึนอยูก่บัผลกรรมอีกดว้ย  ถา้กระท าพฤติกรรมใดแลว้
ไดรั้บผลกรรมทางบวกพฤติกรรมนั้น  ก็จะเกิดข้ึนและถา้กระท าพฤติกรรมใดแลว้ไดรั้บผลกรรม
ทางลบพฤติกรรมนั้นก็จะลดลง  หรือหายไป  อยา่งไรก็ตาม  การเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรมน้ีสามารถ
เรียนรู้ได ้ ทั้งจากประสบการณ์และจากการสังเกตจากตวัแบบหรือการกระท าของผูอ่ื้นท่ีสังเกตเห็น
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางออ้ม 
 
   2.3.4 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรม 
   Hunt and Ruben (1993) ไดก้ล่าวถึง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกการส่ือสาร
ดงัน้ี 
      1)   ความตอ้งการ  (Need)  ความตอ้งการทุกอยา่งของมนุษย ์ ทั้งความตอ้งการ
ทางกายและใจ  ทั้งความตอ้งการระดบัสูงและความตอ้งการระดบัต ่ายอ่มเป็นตวัก าหนดการเลือก
ของมนุษย ์
      2)  ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Value) ทศันคติคือความชอบและความมีใจ
โนม้เอียง  (Preference  and  Predisposition) ต่อเร่ืองต่างๆ  ค่านิยม  คือ  หลกัพื้นฐานท่ีเรายึดถือเป็น
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ความรู้สึกท่ีเราควรจะกระท าหรือไม่ควรท าอะไรในการท่ีเราจะมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและ
คนทั้ งสองประการมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชนการเลือกข่าวสารการเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 
    3)  เป้าหมาย (Goals) มนุษยทุ์กคนมีเป้าหมายและก าหนดเป้าหมายไวส้ าหรับการ
ด าเนินชีวติ  ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน  การเลือกข่าวสารการเลือกตีความหมายและ
การจดจ าเพื่อตอบสนองเป้าหมายของตน 
    4)  ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคล  เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
จะมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกรับสาร 
    5)  การใชป้ระโยชน์ (Utility) บุคคลท่ีจะใหค้วามสนใจและความพยายามจะเขา้ใจ
และจดจ าข่าวสารท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นการกระท าจากการเลือกโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าเอาไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ 
    6)  ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) 
    7)  สภาวะ (Context) คือบุคคลสถานท่ีและเวลาท่ีมีอยูใ่นสถานการณ์ของการ
ส่ือสารส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ี  มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารของบุคคล 
    8)  ประสบการณ์และนิสัย  (Experience and Habit)  ในฐานะผูรั้บสารบุคคลจะ
พฒันานิสัยการรับสาร  อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร 
      2.3.4.1   พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook) 
    แมผู้ใ้ชง้านเฟซบุก๊  (Facebook)  จะพยายามสร้างโปรไฟล์  เพื่อสะทอ้นตวัตนของ
ตวัเอง  แต่บริษทัวิจยักลบัมองวา่  พฤติกรรมการใชง้าน เฟซบุ๊ก  (Facebook)  ของทุกคนต่างหากท่ี
จะเป็นตวับ่งบอกความเป็นตวัตนของทุกคนอย่างแทจ้ริงหากให้ลองนึกถึงโซเชียลมีเดียเบอร์หน่ึง
ของโลกท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดอยู่ในเวลาน้ี   เช่ือว่าหลายคนตอ้งนึกถึง เฟซบุ๊ก  (Facebook)  
ซ่ึงในปัจจุบนัเฟซบุก๊  (Facebook)  มีผูใ้ชง้านรวมกนัเฉล่ียต่อเดือนสูงถึง 1.11 พนัลา้นคน  และจาก
จ านวนผูใ้ชง้านทั้งหมดพบวา่ลว้นมีพฤติกรรมในการใชง้านท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไป 
   เวบ็ไซต์ Opify.net  (2556)  จึงส ารวจถึง    พฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ช้งานและท าการ สรุป
ออกมาไดเ้ป็นผูใ้ชง้านรวมทั้งหมด 9 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
   1)  กลุ่มนกัสะกดรอย  (The Stalker)  ผูใ้ช้งานกลุ่มน้ี  มีพฤติกรรมท่ีช่ืน
ชอบการติดตามและสังเกตความเคล่ือนไหวของเพื่อน  หรือผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลา
เฉล่ียในการใชง้าน เฟซบุก๊  (Facebook)   มากกวา่ผูใ้ชง้านทัว่ไปถึง 14 เท่า 
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    2)  กลุ่มผูสู้งอายุ (The Baby Boomer)  กลุ่มผูสู้งอายุนบัวา่เป็นอีกหน่ึงท่ี
เร่ิมให้ความสนใจและหนัมาใชง้าน เฟซบุ๊ก  (Facebook)   เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
เฉล่ียระหวา่ง 55-65 ปีข้ึนไป ซ่ึงการใชง้านส่วนใหญ่เป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกหลาน 
     3)  กลุ่มผูเ้ล่นหนา้ใหม่ (The Newbie)  ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ี  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เด็กวยัรุ่นท่ีเพิ่งหดัใชง้าน  ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมถ่ายตวัเอง  รวมถึงชอบกด Like และ Comment เป็น
ชีวติจิตใจเรียกไดว้า่กดทุกอยา่งท่ีเห็นเลยก็วา่ได ้ โดยผลการส ารวจ  พบวา่  ผูเ้ล่นหนา้ใหม่กลุ่มน้ีมี
การกด Like สูงถึง 5 แสนคร้ังภายในระยะเพียงแค่ 2 นาที 
     4)  กลุ่มท่ีรักการโพสต์และแชร์เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer)  
ลักษณะของผูใ้ช้งานในกลุ่มน้ี  เป็นกลุ่มท่ีรักและช่ืนชอบการเช็คอินเป็นชีวิตจิตใจ   ถึงแม้ว่า
บางคร้ังจะอยูใ่นห้องน ้ าก็ตามก็ยงัไม่วายท่ีจะเช็คอิน  โดยผลการส ารวจ  พบวา่  ผูใ้ชง้านประเภทน้ี
มีจ านวนมากถึง 4.8   ลา้นคน  เลยทีเดียว 
    5)  กลุ่มนกัประชาสัมพนัธ์ (The Brand Promoter)  ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานของแบรนด์หรือบริษทัซ่ึงมีหน้าท่ีในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) เพื่อโป
รโมทประชาสัมพนัธ์และแชร์เฉพาะสินคา้ขององคก์รเท่านั้น 
     6)  กลุ่มท่ีกลวัเสียความเป็นส่วนตวั (The Fearful User)  พฤติกรรมของ
ผูใ้ช้งานกลุ่มน้ี  ค่อนขา้งมีความลึกลบัและไม่ค่อยมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัสู่สาธารณะมากนัก
เพราะกลวัว่าอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพ  แอบน าภาพถ่ายหรือขอ้มูลส่วนตวัไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
โดยส่วนใหญ่มกัใชช่ื้อสมมุติในการใชง้านรวมถึงยงัไม่ค่อยรับ Add  จากคนแปลกหนา้อีกดว้ยซ่ึง
ผลการส ารวจพบวา่ผูใ้ชง้านท่ีมีพฤติกรรมลึกลบัเหล่าน้ีมีจ  านวนมากถึง 13 ลา้นคน 
     7)  กลุ่มท่ีชอบโพสต์และแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator)  ผูใ้ช้งาน
กลุ่มน้ี  ชอบโพสตรู์ปภาพหรือวีดีโอไม่วา่จะเป็นแมว,  สุนขั,  เด็กรวมถึงมุขตลกและค าคมท่ีไดรั้บ
ความนิยม  เพื่อสร้างกระแสและไดย้อดกด  Like โดยการโพสตใ์นรูปแบบน้ี  พบวา่  เป็นรูปแบบท่ี
คนส่วนใหญ่ช่ืนชอบมากท่ีสุด 
     8)  กลุ่มนกัเล่นเกม  (The Gamer)  กลุ่มน้ี  ดูจากช่ือกลุ่มแลว้ก็ค่อนขา้ง
ชดัเจนวา่ส่วนใหญ่เนน้การใชง้านเพื่อการเล่นเกมบน เฟซบุ๊ก  (Facebook)  เท่านั้น  ซ่ึงบนหนา้โปร
ไฟลข์องผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีมกัมีเพียงแค่การอพัเดทคะแนนและสถิติในการเล่นเกมต่างๆ 
     9)  กลุ่มท่ีมี เฟซบุก๊  (Facebook) ไวเ้ฉยๆ (The Non-User)  ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ี  
เป็นกลุ่มท่ีมีบญัชีแต่ไม่เคยใชง้านหรือมีส่วนร่วมกบักิจกรรมอะไรเลยและบางส่วนยงัใชเ้ป็นบญัชี
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงอยา่งนอ้งหมานอ้งแมวอีกดว้ย โดยผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 18% ของ
จ านวนผูใ้ชง้าน เฟซบุก๊  (Facebook)  ทั้งหมด 
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  พฤติกรรมชาวเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ทั้ง 9 ประเภทน้ี  หากมองผา่นๆ  แลว้อาจเป็น
เพียงการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของผูใ้ชง้าน เฟซบุ๊ก  (Facebook)  ท่ีแตกต่างกนัไปเท่านั้นแต่หาก
ลองสังเกตดูจะพบวา่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน เฟซบุ๊ก  (Facebook)   ในแต่
ละกลุ่มวา่มีกลุ่มไหนบา้ง  ท่ีมีพฤติกรรมในการใชง้านท่ีเอ้ือต่อการท าการตลาด   เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับน าไปต่อยอดและปรับใชใ้นการท าการตลาดต่อไป 
   2.3.4.2  พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook)  ของคนไทย 
    ขอ้มูลจาก  Edge Asia  พบว่า  ประเทศไทยมีผูใ้ช้เฟซบุ๊ก  (Facebook)  
กวา่ 24  ลา้นบญัชี และกรุงเทพมหานครยงัเป็นเมืองท่ีมีผูใ้ช้เฟซบุ๊ก  (Facebook) (Facebook user) 
มากท่ีสุดในโลกดว้ย มาดูกนัวา่ คนไทยส่วนใหญ่ใชเ้ฟซบุก๊ (Facebook) ท าอะไรกนับา้ง 
 
ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบล าดบัของ  10  พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook)ของคนไทย 

 
 
จากตารางท่ี 2.1  แสดงอนัดบัพฤติกรรมของคนไทยท่ีใช ้ เฟซบุก๊  (Facebook)  ผา่นทาง

แอพพลิเคชัน่ (Facebook)  บนมือถือ ซ่ึงอา้งอิงจากเวบ็ไซต ์ Globalwebindex  (อา้งถึงใน IT 24 
Hrs., 2557)  พบวา่  คนไทยมีพฤติกรรมการใช ้  เฟซบุก๊  (Facebook)   ดงัน้ี (IT 24 Hrs., 2537) 
   อนัดบั  1  คนไทยใชแ้อพ เฟซบุก๊ (Facebook) ในการอพัโหลดภาพและแชร์ภาพมากท่ีสุด 
   อนัดบั  2  ส่งขอ้ความ message คุยกบัเพื่อน 
   อนัดบั  3  โพสตข์อ้ความ บน wall ของตวัเองเก่ียวกบักิจกรรมประจ าวนั 
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   อนัดบั  4  Check In แชร์สถานท่ี 
   อนัดบั  5  อพัเดต status 
   อนัดบั  6  กดปุ่มท่ี  link  ไปยงั service 
   อนัดบั  7  เขียนความเห็นยงัรูปภาพหรือวดีิโอของเพื่อน 
   อนัดบั  8  ไปเขียนคอมเมนทโ์พสตต่์างๆ ของเพื่อนๆ 
   อนัดบั  9  โพสตถ์ามเพื่อนๆ  เก่ียวกบั สินคา้ท่ีสนใจจะซ้ือ 
   อนัดบั  10  แชร์ลิงคบ์ทความ จาก Blog หรือ เวบ็ไซตต่์างๆ 
   จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา  แสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความหลากหลายใน
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มากมายหลายรูปแบบ  ซ่ึงสามารถเป็นตวับ่งช้ีไดว้า่   ผูใ้ช้
งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ผูน้ั้ นมีนิสัยอย่างไร มีทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นอยา่งไร 
   จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม  พบวา่  มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
ของการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพฯ   เน่ืองจาก
พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลถึงพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนัเช่นกนั   พฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงวถีิชีวิต   พฤติกรรมและลกัษณะนิสัย ของ
บุคคลนั้น  ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) มีการใชง้านในรูปแบบใด  ลกัษณะพฤติกรรมจะส่งผลตาม
รูปแบบนั้น  เช่นการ ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  เพื่อเปิดรับข่าวสารขอ้มูลต่างๆ  เม่ือผูใ้ช้งาน
เปิดรับสารนั้นแลว้  จะมีรูปแบบของพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึน  เพื่อตอบสนองกบัขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ  
   วยัท างานแต่ละบุคคลมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั   ซ่ึงยอ่มส่งผลถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบัปัจจยัหลายๆ ดา้น  เช่น ความตอ้งการ,  เป้าหมาย,  สภาวะ,   ค่านิยม, 
การใชป้ระโยชน์  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ  ในการใชง้าน
เฟซบุ๊ก (Facebook) ว่ามีการใช้งานมากน้อยเพียงใด โดยสรุปได้ว่า จากตัวแปรลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เป็นจุดส าคญัในการท าการศึกษาหวัขอ้วจิยัในคร้ังน้ี 

2.4   แนวคดิเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 

   แนวคิดเครือข่ายสังคมเป็นการอธิบายถึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ทางสังคมของบุคคลท่ีมี
การเช่ือมต่อ  เพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ีงกนัและกนั  สัาหรับงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัจะน าเสนอ
แนวคิดเครือขายสังคม   2   มุมมอง  คือ  แนวคิดเครือข่ายสังคม (Social Networking) ท่ีเนน้ตวั
แสดงเป็นบุคคลในการสร้างเครือข่ายและทฤษฎีเครือข่ายออนไลน์ท่ีเนน้ตวัแสดงท่ีไม่ใช่บุคคล 
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 2.4.1  แนวคิดเครือข่ายสังคม (Social Networking)  
  แนวคิดเครือข่ายสังคม  (Social  Networking  Concept)   มีพฒันาการมาจาก  พื้นฐานของ
ทฤษฎีการแเลกเปล่ียนนกัคิดคนส าคญั คือ  Richard Emerson  ซ่ึงต่อยอดความคิดมาจาก George C. 
Homans (อา้งถึงใน  ธนพฤกษ ์ ชามะรัตน์, 2551, น. 1)  โดยมีฐานคติ  คือ  ในเครือข่ายสังคมจะ
ประกอบดว้ยบุคคลหรือตวัแสดงท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัเเละกนัตามบทบาทหรือหน้าท่ีแต่ละคน
หรือคู่ความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู ่ ซ่ึงแต่ละคนนั้นมิไดมี้เพียงบทบาทเดียวหากแต่มีหลายบทบาทท่ีจะตอ้ง
สวมในชีวติประจ าวนั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในเครือข่ายสังคมบางคร้ังอาจเป็นไปตามทฤษฎี
ของการแลกเปล่ียน  เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท าตามบทบาทหน้าท่ีคาดหวงัในสังคมหรือตาม
บรรทดัฐานท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาเท่านั้นแต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ยงัข้ึนอยูบ่นพื้นฐานของ
การรับรู้และการตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคู่ความสัมพนัธ์   ทั้งดา้นวตัถุและ
ทางดา้นจิตใจ  ดงันั้น  เครือข่ายทางสังคมจึงหมายถึง  รูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของปัจเจก
บุคคลกลุ่มและองค์กรผ่านรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปเเบบต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมการ
ส่ือสารความร่วมมือการพึ่งพาอาศยั  การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซ่ีงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างเเละ
รูปแบบท่ีหลากหลายตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกนั  ทั้งน้ี พระมหาสุทิตย ์ อาภากโร (2547, น. 55-58) 
ให้เหตุผลวา่  การสร้างเครือข่ายทางสังคมเกิดจากสถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซ้อน
หลากหลายและขยายตวัจนเกินความสามารถของปัจเจกบุคคลหรีอกลุ่มท่ีจะด าเนินการแก้ไขใน
เครือข่ายจึงเป็นเคร่ืองมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมเพื่อให้เกิดการประสาน
ผลประโยชน์เป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนั 
   Baker  (1994, p. 21)  กล่าววา่  เครือข่ายเป็นกระบวนการสร้างและจดัการความสัมพนัธ์อนั
เป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์  ทั้ งระหว่างบุคคลและระหว่างองค์การ ซ่ึงรวมถึงบุคคลท่ีมีระดับ
เดียวกนั  บุคคลท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาบุคคลท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งกบัชุมชน
ต่างๆ สอดคลอ้งกบั  Dubini and Aidrich (1991)  ท่ีอธิบายวา่เครือข่ายสังคมเป็นสัมพนัธภาพท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งบุคคลกบับุคคล  บุคคลกบัองคก์าร  หรือองคก์ารกบัองคก์าร  เครือข่ายเป็นรูปแบบ
ความสัมพนัธ์น้ีหลายรูปแบบทั้งระหวา่งบุคคลกลุ่มและองคก์าร 
 โดยสรุป  เเนวคิดเครือข่ายสังคม  เป็นการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ทางสังคม  ท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มคนหรือองคก์รมาด าเนินกิจกรรมท่ีสนใจร่วมกนั  มีความสัมสัมพนัธ์และ
ตดัสินใจร่วมกนัผ่านการติดต่อส่ือสารในลกัษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน ทั้งน้ี  ผลประโยชน์ดงักล่าวนั้น  หมายความถึง  ขอ้มูลข่าวสารขอ้เสนอแนะและความ
คิดเห็นต่างๆร่วมกนั 
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 2.4.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  เครือข่ายสังคมออนไลน์มีผูใ้ห ้ดงัท่ีอดิเทพ  บุตราช (2553, อา้งถึงใน นภสักร  กรวยสวสัด์ิ, 
2553, น. 82) ให้ค  านิยามวา่  เครือข่ายสังคมออนไลน์  หมายถึง  กลุ่มคนท่ีรวมกนัเป็นสังคมและมี
การท ากิจกรรมร่วมกนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของเวบ็ไซต ์  โดยใชรู้ปแบบของ
การติดต่อส่ือสาร โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ทางดา้นการศึกษา ธุรกิจ และความบนัเทิง  ทั้งน้ี  มีการการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อบอกเล่าเร่ืองราว  ประสบการณ์  รูปภาพ และวิดีโอ   ท่ีผูใ้ช้จดัท าข้ึนเอง  หรือพบเจอจากส่ือ
ต่างๆ  แลว้มาแบ่งปันให้กนั  นอกจากน้ี  กมลรัฐ โตจินดา  (2556, น. 15)  เครือข่ายสังคมออนไลน์
หรืออีกอย่างเรียกว่าชุมชนออนไลน์  หมายถึง  โปรแกรมหรือเว็บไซต์ท่ีได้จัดท าข้ึน โดยมี
วตัถุประสงค ์ เพื่อให้บุคคลสามารถเขา้มาติดต่อส่ือสารกนัได ้  ทั้งในรูปแบบติดต่อทางเดียว  หรือ
ติดต่อทั้งสองทางระหวา่งผูรั้บและผูส่้ง  บางเวบ็ไซตเ์น้นเร่ือง  การส่งขอ้ความสั้นๆ  เช่น  Twitter  
เป็นต้น  หรือบางเว็บไซต์เน้นเร่ืองการแบ่งปันบทความหรือข้อมูลในรูปแบบเอกสาร  เช่น  
Blogger,  Wordpress เป็นตน้  รวมไปถึงการส่งขอ้ความแบบสามารถโตต้อบไดท้นัที  เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นตน้เครือข่ายสังคม (Social Network)  คือ สังคมท่ีผูค้นสามารถท าความรู้จกัร่วม
แบ่งปันส่ิงท่ีสนใจ และสามารถเช่ือมโยงกนัไดใ้นทิศทางใดทิศทางหน่ึงในโลกอินเทอร์เน็ต โดย
อาศยัรูปแบบการบริการท่ีเรียกวา่  “บริการเครือข่ายสังคม (Social Networking Service--SNS )” 
โดยเป็นรูปแบบของเวบ็ไซตใ์นการสร้างเครือข่ายสังคมส าหรับผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีใชเ้ขียนและ
อธิบายความสนใจและกิจกรรมท่ีไดท้  าและเช่ือมโยงความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น  รวมทั้ง
ขอ้มูลส่วนตวั  บทความรูปภาพ  ผลงาน  พบปะ  แสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
หรือความสนใจร่วมกนัและกิจกรรมอ่ืนๆ  รวมไปถึงเป็นแหล่งขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีผูใ้ชส้ามารถ
ช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนมาไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
     ปัจจุบนัมีเว็บไซต์ท่ีให้บริการเครือข่ายสังคม (SNS)  มากมายและแต่ละเว็บไซต์  ต่างก็
คิดคน้พฒันาเพื่อเอาใจผูใ้ชก้นัอยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุน่ิง  และยงัมีฟังก์ชัน่มากมาย   แต่อาจมีจุดเด่นท่ี
แตกต่างกนัไปเพื่อเป็นจุดขายใหก้บัเวบ็ไซตน์ั้นๆ  ซ่ึงเราสามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้แบ่งออกไดด้งัน้ี  (สุภาภรณ์   เพชรสุภา,  2554,  อา้งถึงใน  นภสักร   
กรวยสวสัด์ิ,  2553, น. 82) 
    1)  กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ตัวตน  เว็บไซต์เหล่าน้ี  ใช้ส าหรับเสนอตัวตนและ
เผยแพร่เร่ืองราวของตนเองทางอินเทอร์เน็ต  หรือผูใ้ชส้ามารถเขียน Blog สร้างอลับั้มรูปของตวัเอง  
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สร้างกลุ่มเพื่อนในหอ้งเรียน  และสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ข้ึนมาได ้  ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ี
ไดแ้ก่  Facebook ,  Myspace ,  Hi5 เป็นตน้ 
    2)  กลุ่มเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ผลงาน  เราสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์หล่าน้ีในการเสนอผลงาน
ของตวัเอง  ผลงานของกลุ่มไดใ้นรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวดีีโอ  รูปภาพ  หรือเสียงอาจารยส์อนท่ี
ไดจ้ากการบนัทึกในชั้นเรียน  เป็นตน้  ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ี ไดแ้ก่  Youtube, Flickr, Multiply  
เป็นตน้ 
            3)  กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์มีความสนใจตรงกนั  มีลกัษณะเป็น Online Bookmarking หรือ 
Social Bookmarking โดยมีแนวคิดท่ีวา่  แทนท่ีเราจะท า Bookmark (เหมือนกบัท่ีเราคัน่หนงัสือ) 
เวบ็ไซตท่ี์เราชอบ  หรือ บทความรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
เราคนเดียว สู้เรา Bookmark  เก็บไวบ้นเวบ็ไซตดี์กวา่   เพื่อจะไดแ้บ่งให้ผูอ่ื้นดูไดด้ว้ย   และเราจะ
ได้รู้ด้วยว่าเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยม  เป็นท่ีสนใจโดยดูได้จากจ านวนตวัเลขท่ีเว็บไซต์นั้นถูก 
Bookmark  เอาไวจ้ากสมาชิกคนอ่ืนๆ  ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ี ไดแ้ก่ dig , zickr  เป็นตน้ 
      4)  กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์ใชท้  างานร่วมกนั  เป็นกลุ่มบริการเครือข่ายสังคม (SNS)  ท่ีเปิด
ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้ามาน าเสนอขอ้มูล  ความคิดหรือต่อยอดเร่ืองราวต่างๆ ไ ด้ตวัอย่าง
เวบ็ไซตป์ระเภทน้ี  ไดแ้ก่  Wikipedia  เป็นสารานุกรมต่อยอดท่ีอนุญาตให้ใครก็ไดเ้ขา้มาช่วยกนั
เขียน และแก้ไขบทความต่างๆ ได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ี
รวบรวมความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆเอาไว ้
 Stroud  (อา้งถึงใน  กมลรัฐ โตจินดา,  2556, น. 16)  ส่วนประกอบหลกัท่ีตอ้งมีในเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์มี  5  ประเภท ไดแ้ก่ 
    1)  โปรไฟล์  (Profile)  ทั้งแบบสาธารณะหรือส่วนตวัเป็นหน้าเวบ็ไซต์ท่ีให้ผูใ้ช้
แต่ละคนบอกตวัตนของตนเอง เช่น อายุ เพศ ท่ีอยู่อาศยั ความสนใจส่วนตวั เป็นตน้ ในหน้าโพร
ไฟลย์งัเป็นแหล่งรวมเน้ือหาต่างๆ มากมาย เช่น ภาพถ่าย เสียง วดีีโอตามท่ีผูจ้ดัท า  
    2)  เครือข่ายของผูใ้ช้ (Network Contact) หลังจากท่ีผูใช้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แลว้   ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบหรือเขา้ดูขอ้มูลของผู ้อ่ืนใช้  ท่ีเป็น
สมาชิกเหมือนกนั 
     3)  การส่งขอ้ความ  (Messaging)  เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มกัจะ
มีระบบใหผู้ใ้ชส่้งขอ้ความแทนการบอกกล่าวบนหนา้โพรไฟลข์องเพื่อนสมาชิกได ้
    4)  การแบ่งปันเน้ือหา (Content  Sharing) เหมือนกบัการแลกเปล่ียนขอ้ความหรือ 
เน้ือหาระหว่างเพื่อนสมาชิก  ซ่ึงยงัรวมไปถึงการอพัโหลดรูปภาพ   หรือไฟล์วีดิโอเข้าไปใน
เวบ็ไซตห์รือการเขียนบล็อกของผูใ้ชไ้วเ้องเพื่อให้เพื่อนสมาชิกไดเ้ขา้มาเยีย่มชม 
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    5)  ส่วนเพิ่มคุณค่า  (Add-Value Content) ส่วนน้ี มีไวเ้พื่อดึงดูดให้ผูม้าเป็นสมาชิก
ของเวบ็ไซต์   โดยเพิ่มคุณค่าในส่วนของโพรไฟล์ให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  หรือเป็น
การเพิ่มกิจกรรมให้กบัผูใ้ช้ในการเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซต์  เช่น  เกมส์  โปรแกรมเสริมต่างๆ  บน
หนา้โปรไฟล ์ เป็นตน้ 
 
   2.4.3  ลกัษณะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
   การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน  มีลักษณะการแลกเปล่ียนข้อมูล   หรือ
แลกเปล่ียนความรู้ในรูปแบบต่างๆ มากข้ึน โดยส่วนใหญ่เนน้ท่ีปริมาณของความรู้  แต่ไม่มีคุณภาพ 
(Chiu, Hsu, & Wang, 2006)  และขอ้มูลท่ีมีการแลกเปล่ียนกนัส่วนมากจะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล  
การแลกเปล่ียนรูปภาพ  วดิิโอ  การส่งขอ้ความและการพูดคุยกนั (Nosko, Wood, & Molema, 2010) 
นอกจากนั้น Facebook ถือเป็นเคร่ืองมือทางสังคมท่ีส าคญัและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยให้คนใน
สังคมมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (Ross, et al 2009. อา้งถึงใน นภสักร   กรวยสวสัด์ิ, 2553, น. 85) 
 
   2.4.4  พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Media) 

ปัจจุบนัผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกมีจ านวนมาก  อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  และท าให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารจากยุคการ
ส่ือสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง  เช่น  การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหนา้พบเจอตวั
กนัของคู่สนทนาหรือการเขียนหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ เป็นตน้  มาสู่การใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารในยคุดิจิตอลแห่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) ก่อใหเ้กิด  ยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน
ท าใหค้นจ านวนมากทัว่โลก  มีการด าเนินชีวติทั้งในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่ง
โลกเสมือนจริง 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ไดก้ลายเป็นปรากฏการณ์ การเช่ือมต่อการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตเครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง
ก่อใหเ้กิดววิฒันาการดา้นเทคโนโลย ี ส่ือสังคมออนไลน์หลายประเภท (วยิะดา  ฐิติมชัฌิมา, 2553) 
โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์  ซ่ึงท าให้ผูค้นสามารถท่ีจะแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลตาม
ประโยชน์กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซ่ึงกันและกัน  ในปัจจุบนันักการตลาดได้มอง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ือใหม่ประเภทหน่ึง  ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ท่ีเป็นท่ี
นิยมมากจนกลายเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั  เพราะเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการพื้นฐานของเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถแสดงตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คน
ทัว่ไป  โดยการสร้างหนา้ต่างหรือเวบ็ไซต ์(Web Page) ของตวัเองและอนุญาตใหผู้อ่ื้นท่ีใชบ้ริการ 

32 



 

เครือข่ายเดียวกนัเขา้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัผูใ้ชน้ั้นๆได ้ 
   การส ารวจโดย Retrevo ซ่ึงศึกษา ผูใ้ช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะใน
เวบ็ไซตย์อดนิยม  เช่น  Facebook, Line, Instagram, Twitter  เป็นตน้ พบวา่ ในปัจจุบนัเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนมากข้ึน   จากการส ารวจตวัอยา่ง  1,000 
คน  พบวา่  ผูใ้ชง้านเกือบคร่ึงหน่ึงมีการติดตามความเคล่ือนไหวเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ทั้งก่อนเข้านอนและตอนต่ืนในตอนเช้าและ 16% ของจ านวนผูใ้ช้งานได้รับข้อมูลข่าวสาร
ประจ าวนัจากเวบ็ไซตเ์หล่าน้ี  นอกจากน้ีผลส ารวจยงั  พบวา่  มีผูใ้ชม้ากกวา่คร่ึงหน่ึงท่ีตอ้งติดตาม
ความเคล่ือนไหวเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนอยา่งนอ้ยวนัละหน่ึงคร้ังและมากกวา่ 10% 
ท่ีเขา้ไปดูความเคล่ือนไหวล่าสุดทุกๆ  2-3 ชัว่โมง  (Marketing oops, 2552) ขอ้มูลดงักล่าว  แสดง
ให้เห็นวา่เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยม  และมีอิทธิพลอยา่งมากต่อชีวิตประจ าวนัใน
กลุ่มคนท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต  ซ่ึงจะท าให้เครือข่ายขยายวงกวา้งออกไปเร่ือยๆ  และเติบโตต่อไปอีกใน
อนาคต 
   นอกจากน้ี  ผลการส ารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายงัยืนยนัการใชบ้ริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปีและเติบโตเป็นอนัดบัตน้ๆ  ของโลกออนไลน์
ดงันั้น  นกัการตลาดจึงมีแนวโน้มในการเลือกใชส่ื้อรูปแบบน้ีมากข้ึน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิถีการ
ด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป (ปณิชา  นิติพรมงคล, 2555) 
   จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann อา้งถึงใน  (Marketing oops, 
2552)   แสดงให้เห็นว่า  ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อแบรนด์  และภาพลกัษณ์ของ
องค์กรอย่างมาก  เพราะผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์นิยมโพสต์  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
หรือแบรนดผ์า่นบล็อกหรือในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตนเอง  นอกจากน้ี  การวิจยัยงัแสดงให้เห็น
วา่ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมีทศันคติในเชิงบวกต่อบริษทัหรือองค์กรท่ีสร้างบล็อกเป็นของตนเองผลจาก
การศึกษายงัพบดว้ยวา่  ผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเขา้ร่วมในสังคมเครือข่ายโดยเฉล่ีย 
3-5 เครือข่าย  ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายมาเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัของผูบ้ริโภคโดย  
พบวา่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือสินคา้ยีห่้อต่างๆ  จากเวบ็ไซตห์รือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไปพร้อมๆ  กบัหาขอ้มูลโดยตรงจากเวบ็ไซตข์องบริษทัผูผ้ลิตโดยผูบ้ริโภค  7  ใน 
10 ราย  จะเขา้ไปหาขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ  อาทิ  เวบ็บอร์ดกลุ่มชุมชน
ออนไลน์หรือบล็อกต่างๆเพื่อหาขอ้มูลนอกจากน้ีร้อยละ 49  ของผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือจากขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ี (Marketing oops, 2552) 
   จากการศึกษาของปณิชา  นิติพรมงคล (2555) เร่ือง  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเวบ็เครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ท่ีคนท างานให้ความนิยมในการเป็นสมาชิกมากท่ีสุด  เน่ืองจากเฟซบุ๊ก (Facebook) ช่วย
สร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่  สามารถส่งขอ้ความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกนัและกนั
โดยเฟซบุ๊ก (Facebook) มีการจดัรูปแบบให้สามารถส่ือสารกนัได้อย่างใกล้ชิด  ผลการศึกษา
ของปณิชา  นิติพรมงคล (2555)  พบว่า  คนท างานมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยท่ีสุด  รองลงมาจะเข้าไปอพัเดทข้อมูลข่าวสาร  
ความเคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  เขา้ไปโพสต์
ขอ้ความเร่ืองราวท่ีน่าสนใจและคอมเมน้ท์บทความท่ีน่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  เขา้ไป
ค้นหาข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  เข้าไปส่งต่อความรู้ต่างๆ 
(Share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปยงัเพื่อนๆ  คลิกเขา้ไปคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือเห็นข่าวสาร
จากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้ไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดง
ความพึงพอใจ) ขอ้มูลสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  เข้าไปแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  เขา้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ  ท่ีหน่วยงานจดัข้ึน  
โดยพบเห็นขอ้มูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และนานๆ คร้ังจะเขา้ไปสั่งซ้ือสินคา้และ
บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  นอกจากน้ี  ผลการศึกษาของปณิชา  นิติพรมงคล (2555) ยงั
พบว่า  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับเพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา  และรายไดโ้ดยเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการการเขา้ใช้บริการเขา้ไปกด Like 
(ถูกใจ) หรือแสดงความพึงพอใจสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  ท่ีทางหน่วยงานจดัข้ึน  โดยพบเห็นขอ้มูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เขา้ไปอพัเดทขอ้มูลข่าวสารควรเคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรค์กบั
เพื่อนและเขา้ไปโพสตข์อ้ความเร่ืองราวท่ีน่าสนใจและคอมเมน้ทบ์ทความท่ีน่าสนใจบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์แตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด   ค่านิยมและทศันคติ  ทั้งน้ี  เพราะวฒันธรรม
และสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั  จึงส่งผลให้พฤติกรรมการส่ือสาร
ของหญิงและชายต่างกันด้วยและการศึกษามีความสัมพนัธ์ค่อนข้างสูงกับการรับสารและใช้
ส่ือการศึกษาของผูรั้บสารท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไปโดยคนท่ีมีการศึกษาสูง
จะเป็นผูรั้บสารท่ีดี  เน่ืองจากมีความรู้กวา้งขวางในหลายๆ  เร่ืองและสามารถเขา้ใจสารได้ดีจึง
ส่งผลใหค้นท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกใชส่ื้อมากประเภทกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า 
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2.5  การใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) 

   ในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตก าลงัเป็นท่ีนิยมและไดรั้บการพฒันาอย่างไม่หยุดน่ิง  จากการพฒันา
ของโลกเวิลด์ไวด์เวบ็  (World Wide Web)  จากยุคแรกหรือเรียกวา่ Web 1.0 ซ่ึงมีลกัษณะเป็น 
Static Web คือ  มีการน าเสนอขอ้มูลทางเดียว  ต่อมาเขา้สู่ยุคท่ีสองหรือ Web 2.0 เป็นยุคท่ีเนน้ให้
อินเทอร์เน็ตมีศกัยภาพในการใชง้านมากข้ึน  เนน้ให้ผูใ้ชมี้ส่วนร่วม ในการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ  ลง
บนเว็บไซต์ร่วมกนั  และสามารถโตต้อบกับขอ้มูลท่ีอยู่บนเว็บไซต์ได้  และผูใ้ช้สามารถสร้าง
เน้ือหา (Content) และเปล่ียนและกระจายข้อมูลกันได้ทั้ งในระดับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล จน
กลายเป็นสังคมในโลกอินเตอร์เน็ตหรือเรียกวา่  “เครือข่ายสังคม (Social  Network)” 

ในอดีตเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์  ปี  2004  สามหนุ่มจากหอ้งปฏิบติัการมหาวทิยาลยั ฮาร์วาร์ด  
น าโดย  Mark  Zuckerberg,  Chris  Hughes  และ  Dustin  Moskovitz  ไดก่้อตั้งเวบ็ไซตท่ี์ช่ือ  
thefacebook.com ซ่ึงเรารู้จกักนัดีในวนัน้ีวา่ Facebook ในเร่ิมแรกนั้น The  Facebook ไดใ้ชเ้ป็นสมุด
บนัทึกรายช่ือของนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  และยงัท าหน้าท่ีเป็นเว็บไซต์ท่ีช่วยเหลือ
นักศึกษาในการระบุรูปพรรณสัณฐานของสมาชิกนักศึกษาในหอพกัต่างๆ อีกด้วย ในส่ีเดือน
หลงัจากการรวมตวักนัก็ได้เร่ิมตน้ข้ึน ณ เปาโลอลัโต ้แคลิฟอเนีย  ในอพาร์ทเมน้ต์ซ่ึงเป็นท่ีพกั
อาศยัของนาย Sean Parker  ผูก่้อตั้ง  Napster โดย Mark  Zuckerberg และDustin  Moskovitz สอง
หนุ่มท่ีได้หันหลงัให้กบัมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเป็นระยะเวลาหน่ึงปี  สถานท่ีแห่งน้ีถูกเรียกไดว้่า  
เป็นฐานปฏิบติัการของ เฟซบุ๊ก (Facebook)   เลยก็วา่ได ้ต่อมาเม่ือ เฟซบุ๊ก (Facebook) กลายเป็น
เวบ็ไซตท่ี์เป็นท่ีรู้จกับนโลกของสังคมออนไลน์  โดยมี Mark  Zuckerberg เป็นซีอีโอของ เฟซบุ๊ก 
(Facebook)   (ชาติชาย   วเิรขรัตน์, 2552) 
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ภาพที ่2.1  รูปภาพของ  FACEBOOK   
 
     Facebook  เป็นสังคมออนไลน์ท่ีมีเคร่ืองมือมากมายท่ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ทั้งกบัเพื่อน  ครอบครัว  รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน เฟซบุ๊ก (Facebook)   
พฒันาเทคโนโลยีท่ีอ  านวยความสะดวกในการเช่ือมต่อสังคมโลกปัจจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook)   
อนุญาตให้ใครก็ไดส้ามารถลงทะเบียนท่ีเฟซบุ๊ก (Facebook) และใช้งานโตต้อบกบัคนท่ีพวกเขา
รู้จกัในสังคมออนไลน์น้ีได ้เฟซบุ๊ก (Facebook)  สร้างสรรค์ออกแบบการใชง้านท่ีง่ายต่อการท า
กิจกรรมต่างๆ ภายในเวบ็ไซต ์ โดยมีฟังก์ชัน่ให้เลือกใชม้ากมายและท่ีส าคญัยงัคงปรับเปล่ียนให้มี
ลูกเล่นท่ีหลากหลายแต่ยงัคงเนน้การใชง้านท่ีง่ายอยู่เสมอ   แมว้่า  ในช่วงแรกหลายคนอาจมองว่า 
เฟซบุ๊ก (Facebook)   เป็นเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์ท่ีท าความเขา้ใจยากและมีความซบัซ้อนเกินไป  
แต่ปัจจุบนัเฟซบุ๊ก (Facebook)   ปรับเปล่ียนมาให้ใชง้านไดง่้ายข้ึน  ทั้งรูปแบบโปรไฟล์หนา้หลกั 
ภาพหลกั  ภาพถ่าย  สมุดโนต้  การโพสตข์อ้ความและส่วนอ่ืนๆ 
     เฟซบุก๊ (Facebook) ใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาหลกัๆ อยูส่องส่วนนัน่คือใชภ้าษา PHP ใน
การเขียนโปรแกรมและฐานขอ้มูลของ MySQL ท่ีถือไดว้า่เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีการใชเ้ทคโนโลยีทั้งสอง
น้ีมากท่ีสุด ทั้งทางดา้นจ านวนฐานขอ้มูลท่ีมีอยูห่ลายพนั เฟซบุ๊ก (Facebook)    ใชภ้าษาในการเขียน
ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ได้ชุดค าสั่งท่ีมีความยืดหยุ่นสูงภายใตก้รอบระบบแบบ RPC ท่ีช่วยให้
เว็บไซต์ท างานได้อย่างต่อเน่ืองและง่ายต่อการเช่ือมโยงกนั   แมจ้ะหลากหลายภาษาและหลาย
แพลตฟอร์มก็ตาม เฟซบุ๊ก (Facebook) ยงัเป็นผูน้ าทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีหน่วยความจ า
ส ารองหรือท่ีเรียกวา่  Memcached  ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกดว้ย   และเลือกใช้ระบบแคชแบบมาตรฐานเปิด 
(Open  Source) มาใช ้ เน่ืองจาก  มีการคน้หาเรียกดูขอ้มูลจ านวนมากในแต่ละวนั   จึงจ าเป็นตอ้งมี
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การสร้างรูปแบบการกระจายขอ้มูลท่ีมีการคน้หาซ ้ าๆ  หรือเคยมีการคน้หามาก่อนหนา้ออกมาอยูใ่น
รูปแบบของขอ้มูลในหน่วยความจ า   และแยกการดึงขอ้มูลใหม่ตามเวลาจริงไวค้นละชุด 
   รูปแบบการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บน เฟซบุ๊ก (Facebook)    เพื่อให้ง่ายแก่การ
ท าความเขา้ใจรูปแบบการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บน เฟซบุ๊ก (Facebook)  โดยสามารถ
แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เป็น  3  ส่วนหลกัๆ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  (ชาติชาย               
วเิรขรัตน์, 2552) 
   ส่วนของบุคคล  (Profile)  หนา้โปรไฟล์ (Profile) เป็นหนา้หลกั  ท่ีจะบ่งบอกความเป็น
ตวัตนของแต่ละคน  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ช้ท่ีเพื่อนๆ  และคนในเครือข่ายของสังคม 
สามารถเขา้ไปดูได ้ โดยมีส่วนส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
   Inbox คือ ท่ีใช้เก็บขอ้ความและขอ้ความทั้งหมดจะปรากฏเฉพาะแก่กบัผูส่้งและผูรั้บ
เท่านั้น ทุกขอ้ความใน เฟซบุก๊ (Facebook) เป็นส่วนตวัระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง 
   Friends คือ หนา้เพื่อน  เป็นแหล่งในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเพื่อน  จากหนา้น้ีผูใ้ชส้ามารถ
คน้หาเพื่อนทั้งหมดในรายการเพื่อนของตวัเอง   ใชเ้ป็นหนา้ช่วยปรับปรุงรายละเอียดของเพื่อนได้
ให้ง่ายต่อการจดจ า  เช่น  แบ่งกลุ่มเพื่อนในรูปแบบของแต่ละคนไดเ้องและรวดเร็วในการคน้หา
และพาไปยงัโปรไฟลเ์พื่อนแต่ละคนไดง่้ายดว้ย 
   Networks Facebook ประกอบไปดว้ยเครือข่ายมากมาย  โดยรอบตามท่ีท างานหรือโรงเรียน   
เร่ิมเป็นสมาชิกของเครือข่ายก่อนไดรั้บอนุญาตให้ดูโปรไฟล์ในเครือข่ายและเขา้กลุ่มในเครือข่ายท่ี
ไดเ้ขา้ร่วม โดยถา้เราเขา้ร่วมอยูใ่นเครือข่ายแลว้เราก็คือ  คนใน Network นั้นนัน่เอง 
   Facebook  Chat  ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารในเวลาจริง  โดยไม่ตอ้งติดตั้งเพิ่มเติมและไม่
ตอ้งสร้างรายช่ือเพื่อนแยกออกมาต่างหาก 
 Facebook Ads มีระบบโฆษณาส าหรับธุรกิจเพื่อสร้างความพร้อมในการเผยแพร่ การ
กล่าวถึงหรือพดูถึง  และก าหนดเป้าหมายการโฆษณาใหผู้ช้มตามท่ีพวกเขาตอ้งการ 
     Facebook  Pages ช่วยให้ธุรกิจทอ้งถ่ิน สินคา้ นกัดนตรี และทุกองคก์รสามารถสร้างหนา้
เวบ็เพจกบั  Facebook  ไดโ้ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซ่ึงหน้าตาจะมีลกัษณะไม่ต่างจากหน้าโปรไฟล์
เท่าไรนกั  แต่ถา้เราสังเกตจะใชค้  าวา่  Become a fan  แทน  Ads as a friend   เหมือนหนา้โปรไฟล์
ปกติ ซ่ึงเจา้ของเวบ็เพจสามารถโตต้อบกบัแฟนคลบัไดใ้นทางเดียวกนัแฟนคลบัก็สามารถโตต้อบ
กบัโปร์ไฟล์เจา้ของ Page ของเขาไดเ้ช่นกนัซ่ึงเป็นช่องทางท่ีดีและสะดวกรวดเร็วในการแบ่งปัน
ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจไปยงัเพื่อนหรือแฟนคลบัได ้
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ภาพที ่ 2.2  รูปภาพของ  Facebook  Profile  

 
   ส่วนของแอปพลิเคชนั  (Applications) โปรแกรมส่วนของรูปภาพ (Photos) โปรแกรม 
วิดีโอ  (Video)  Facebook ก็จดัวา่เป็นแอปพลิเคชนัชนิดหน่ึงเหมือนกนั รวมไปถึงโปรแกรมกลุ่ม 
(Group) โปรแกรมเหตุการณ์ (Event) การโพสต์ขอ้มูล (Post item) โปรแกรมกิจกรรม (Event) 
โปรแกรมตลาดสินคา้ (Marketplace) โปรแกรมของขวญั (Gift) เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     Photos โปรแกรมรูปภาพ Facebook ช่วยให้อพัโหลดภาพไดไ้ม่จ  ากดัและสร้างอลับั้มภาพ
ของตวัเองได ้ โดยอลับั้มภาพของแต่ละคนมีมากถึง  200 ภาพ  ขณะท่ีการเพิ่มอลับั้มผูใ้ชส้ามารถ
หมุนภาพถ่าย เพิ่มค าอธิบายและแทก็คนในภาพถ่ายได ้เพื่อนๆ ก็สามารถดูภาพถ่ายและแสดงความ
คิดเห็นได้เช่นเดียวกนั โดยสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนบุคคลเฉพาะส าหรับแต่ละอลับั้ม ท าให้
มองเห็นเฉพาะเครือข่ายและเพื่อนบางคนเท่านั้น 
     Notes โปรแกรมโนต้  ช่วยให้ผูใ้ชร่้วมแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของเขา  ผา่นการเขียน  
ผูใ้ชย้งัสามารถแท็กเพื่อนๆ ในบนัทึกเช่นเดียวกบัภาพจากหนา้ Notes  ผูใ้ชย้งัสามารถดูบนัทึกของ
เพื่อนๆ ของเขาไดท้ั้งหมด  ทั้งท่ีมีคนเขียนเก่ียวกบัพวกเขาและเพื่อนๆ ผูใ้ชย้งัสามารถน าเขา้บล็อก
จากภายนอกถา้หากเขาตอ้งการจะเผยแพร่ใน Facebook 
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  Groups โปรแกรมกลุ่ม ผูใ้ชส้ามารถเห็นกลุ่มเพื่อนของพวกเขาได ้เขา้ร่วมไปยงักลุ่มของ
ตนเองและสร้างกลุ่มใหม่ และผูใ้ชส้ามารถคน้หาและเรียกดูส าหรับรายช่ือกลุ่มท่ีเขา้ร่วมจากหนา้น้ี
ไดเ้ช่นกนั 
   Events โปรแกรมกิจกรรม เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีเพื่อให้เพื่อนทราบเก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าสนใจใน
ชุมชนและการจดัระเบียบสังคมออนไลน์ท่ีเขา้ร่วมกนัจากการรวมตวั หน้า Events มีขอ้มูลส าคญั
ทั้งหมดเก่ียวกับผูใ้ช้งาน Facebook  จากกิจกรรมหน้าผูใ้ช้สามารถสร้างงานใหม่  ตรวจสอบ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับพวกเขาและเพื่อนพวกเขาและดูกิจกรรมท่ีผา่นมาได ้
   Post Items โปรแกรมการโพสตร์ายการในโปรไฟล์เป็นวิธีท่ีสะดวกในการแบ่งปันส่ิงใด
บนอินเตอร์เน็ตโดยใช ้Facebook ผูใ้ชส้ามารถโพสตเ์วบ็ไซต ์บล็อกวิดีโอและเพลง ผูใ้ชย้งัสามารถ
โพสตเ์น้ือหาใน Facebook เช่น โปรไฟล ์ภาพถ่าย สมุดบนัทึกกลุ่ม และกิจกรรม 
     Video โปรแกรมวิดีโอของ  Facebook  ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถอพัโหลดไฟล์วิดีโอลงใน    
โปรไฟล์ของตวัเองและส่งขอ้ความวิดีโอไปยงัเพื่อนๆ ผูใ้ช้สามารถดูวิดีโอของเพื่อนหรือวิดีโอท่ี
สร้างโดยเพื่อนของพวกเขา 
     Marketplace โปรแกรมตลาดสินคา้เป็นเหมือนตลาด Facebook ของตวัเองในการบริการ
ขายสินคา้ ท่ีพกัอาศยัให้เช่า งานบริการ เป็นตน้ ผูใ้ช้สามารถใช้การตลาดเพื่อคน้หาส่ิงท่ีพวกเขา
ตอ้งการซ้ือหรือใชบ้ริการแสดงรายการพวกเขาในตลาดเพื่อใหซ้ื้อหรือให้เช่า เป็นตน้ 
     Gifts โปรแกรมของขวญั เป็นไอคอนท่ีสามารถซ้ือไดใ้นราคา $1 และส่งไปยงัเพื่อนใน 
Facebook ไอคอนจะถูกออกแบบโดย Susan Kare ผูซ่ึ้งออกแบบชุดไอคอนส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมคอินทอชในปี  1983 
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ภาพที ่ 2.3  รูปภาพของตวัอยา่ง  Facebook Applications 
 
   ส่วนของฟีเชอร์ (Features)  ส่วนของฟีเชอร์ท่ีให้ผูใ้ช้สะดวกในการใช้งานทั้งภาพใน
เวบ็ไซตแ์ละภายนอกเวบ็ไซตข์อง Facebook ทั้งส่วนการแสดงผล (News  Feed) การใชง้านผา่นมือ
ถือ การแชร์ขอ้มูล (Share) 
   News Feed  เป็นรายการท่ีปรับปรุงตลอดเวลาตามข่าวสารท่ีเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเพื่อนของ
ผูใ้ชบ้น Facebook ท าการปรับปรุง   และเป็นส่วนหลกัของหนา้แรก เช่น  เม่ือผูใ้ชอ้พัโหลดอลับั้ม
ภาพใหม่เพื่อนของผูใ้ชเ้หล่าน้ีอาจไดรั้บเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในข่าวฟีดของพวกเขาตามไปดว้ย และ
ล่าสุดในหนา้แรก (Home) เราจะไดเ้ห็นฟีเชอร์ใหม่ของ News Feed คือการแสดง View News Feed 
วา่มีอะไรเพิ่มเติมใหม่จากเดิมท่ีเรายงัไม่ไดอ่้านหรือเปิดดูอีกดว้ย 
   Share  ปุ่มแชร์แสดงอยูบ่นหนา้   Facebook หรือในเวบ็ไซตพ์นัธมิตร  หากผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม
แชร์จากเน้ือหาท่ีพวกเขาเลือกก็จะมีตวัเลือกในการส่งเน้ือหาวา่จะส่งไปยงักล่องขอ้ความหรือส่งไป
ยงัโปรไฟลข์องพวกเขา   ถา้พวกเขาส่งเน้ือหาในรูปแบบจดหมายท่ีมีผูรั้บก็จะเห็นในกล่องจดหมาย
ของพวกเขาและสามารถตอบกลบัมาอีกได้   น่ีคือผูใ้ช้สามารถส่งขอ้ความพร้อมแนบส่ือท่ีเป็น
เน้ือหาบางส่วนของเวบ็ได ้  ถา้พวกเขาส่งไปท่ีโปรไฟล์ของพวกเขาก็จะแสดงในช่องรายการของ
โพสตน์ัน่เอง 
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   Wall  หรือ  Stream เป็นเวทีส าหรับเพื่อนของผูใ้ช้โพสต์ความคิดเห็นหรือขอ้มูลเชิงลึก
เก่ียวกับพวกเขา   ผูใ้ช้สามารถลบความคิดเห็นท่ีพวกเขาไม่ชอบจากผนังของตวัเองได้  และ
สามารถจ ากดับุคคลท่ีพวกเขาจะมองเห็นผนงัหรือปิดเองโดยไปท่ีส่วน  “ขอ้มูล”  ของหนา้  Privacy 
   Mobile มีตวัเลือกส าหรับการใชง้าน  Facebook  บนมือถืออยู ่3 รูปแบบ คือ mobile web 
เป็นรุ่นอ่ืนของ  Facebook  ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับโทรศัพทมื์อถือ  รวมทุกอย่างท่ีเก่ียวกบั
จากเว็บไซต์ปกติและมนัพอดีกบัหน้าจอขนาดเล็กของ  Mobile Upload ช่วยให้ผูใ้ช้อพัโหลด
ภาพถ่ายและบนัทึกจากโทรศพัทมื์อถือของพวกเขาตรงไปยงั  Facebook และ Mobile Text  
  Public  Search  Listing  เป็นการแสดงรายการผลลพัธ์เม่ือมีการคน้หาช่ือและรูปภาพ    โปร
ไฟล์ของสมาชิกใน Facebook ท่ีมีการตั้งค่าส่วนตวัอนุญาตให้ทุกคนคน้หาได ้ เม่ือคนท่ีไม่ไดเ้ขา้สู่
ระบบมาคน้หาขอ้มูลก็จะเห็นผลเฉพาะรายการคน้หาสาธารณะท่ีตั้งค่าไว ้  ขอ้มูลสาธารณะในการ
คน้หาจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลนอ้ยกวา่ผลลพัธ์ของการคน้หาแบบการเขา้สู่ระบบ 
  Facebook  Platfrom  Foe  Moblie  Facebook แพลตฟอร์มส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีช่วยให้
นักพัฒนาจ านวนมากช่วยพัฒนาขยายความสามารถและประยุกต์ใช้งาน Facebook กับ
โทรศพัท์มือถือได้  ผูใ้ช้สามารถเลือกใช้ในการส่งและรับขอ้ความจากโปรแกรมหรือโตต้อบกบั
โปรแกรมในเวบ็ไซต์บนมือถือ  ซ่ึงการใชง้านจะอยูใ่นลกัษณะคลา้ยกนักบัท่ีพวกเขาไดก้ระท าอยู่
บนเวบ็ไซต ์ Facebook โดยตรง  (นุชรีย ์  แผน่ทอง, 2555) 
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ภาพที ่ 2.4  รูปภาพของตวัอยา่ง  Facebook  Features 
 
   จากค าอธิบายในขา้งตน้  สรุปไดว้า่ เฟซบุ๊ก (Facebook)   ก็เปรียบเสมือนตวัเราในโลกของ
อินเตอร์เน็ต  โลกออนไลน์  เฟซบุ๊ก (Facebook)  มีขอ้มูลทุกอยา่งท่ีเป็นตวัคุณ หรือคุณอยากจะให้
เฟซบุ๊ก (Facebook)  เป็นแบบท่ีคุณต้องการก็สามารถท าได้ การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ใน
ปัจจุบนันั้น ท าไดง่้ายมาก เฟซบุ๊ก  (Facebook)  สามารถเขา้ถึงดว้ยอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ  แต่
ท่ีใกลต้วัมากท่ีสุดก็คือ โทรศพัทมื์อถือ  นั้นเอง จากผลการวิจยัท่ีกล่าววา่  ปัจจุบนัวยัท างาน มีการ
ใชง้านโทรศพัทมื์อถือ  สมาร์ทโฟน  มากท่ีสุด  มากกวา่วยัรุ่น ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีไดว้า่  วยัท างาน
ก าลงัปรับตวัตามสภาพสังคมและกระแสนิยมอยา่งรวดเร็ว  
 

2.6  ผลกระทบจากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
ในโลกยุคน้ีทุกส่ิงล้วนเป็นระบบออนไลน์  ซ่ึงก็นับเป็นความสะดวกสบายพร้อม

ประโยชน์เหลือหลาย  ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความรู้มหาศาล  การติดต่อส่ือสารจากทัว่ทุกมุมโลกจาก
เวบ็จ าพวกเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media)  พร้อมอพัเดทข่าวสารความเคล่ือนไหวใน
ระดบัสากลการหาเพื่อนการฝึกภาษารวมถึงความสนุกสนานบนัเทิงจากการเล่นเกมดูหนงัฟังเพลง
เพียงแค่คลิกก็ง่ายดัง่ใจ  ในเมืองไทยเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคือ เฟซบุ๊ก  
(Facebook)   Line  Instagram และ Twitter โดยขอ้ดีของเวบ็เหล่าน้ี  เช่น  ท าให้ไดพ้บเพื่อนใหม่
และเพื่อนเก่า  เป็นช่องทางการตลาดเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินพกัสมองจากความเครียดและ
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เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีนบัเป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดยอ่มใชเ้ป็นพื้นฐานในการหาขอ้มูลต่างๆ  ได ้ ทั้งจาก
ค าบอกกล่าวของเพื่อนๆในนั้น  การไดดู้คลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์และอ่ืนๆ  อีกมากมายและเป็นท่ีท่ี
ผูใ้ช้สามารถเสนอและแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้  หรือตั้งค  าถามในเร่ืองต่างๆ  เพื่อให้
บุคคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมีค าตอบไดช่้วยกนัตอบเหรียญมีสองดา้น  เช่นเดียวกนักบัเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีเม่ือ
มีขอ้ดีก็ยอ่มมีขอ้เสียตามมาดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ 
    1)  เสียเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืน  ถา้รู้จกัเล่นให้เป็นเวลาก็จะมีประโยชน์มาก  แต่
ถา้เล่นแบบหวัปักหัวป าบางทีคุณก็จะเสียเวลาท่ีจะท าอย่างอ่ืน  ไปหลายขอ้เลยทีเดียวขอ้เสียง่ายๆ  
คือ  เร่ืองของเวลาคนจะใชเ้วลาในการออนไลน์มากข้ึน  ฉะนั้น  หลายคนท่ีใชเ้วบ็พวกน้ีมากเวลาท่ี
จะให้กบัส่ืออ่ืนๆ  ก็อาจจะน้อยลงอาจดูทีวีฟังวิทยุน้อยลงหันมานั่งเล่นเวบ็พวกน้ีมากข้ึนสังคมก็
อาจจะหายไปบา้งเจอแต่เพื่อนในอินเทอร์เน็ต 
    2)  เสียสุขภาพจิตเม่ือเขา้ขั้นเสพติดส าหรับมุมมองของนกัจิตวิทยาแลว้เม่ือคุณเล่น
เว็บไซต์ใดๆ  ก็ตามถึงขั้นเสพติดแล้วก็ยากยิ่งท่ีจะแก้ไข  และมนัก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายคุณ
แน่นอนขอ้เสียของเวบ็พวกน้ีอาจจะเป็นแหล่งมัว่สุมของวยัรุ่น  น าไปใช้ในทางท่ีผิดจนเกิดผลเสีย
ทั้งตวัเองและคนอ่ืน  วยัรุ่นอาจจะหมกมุนอยูก่บัเวบ็เหล่าน้ีจนขาดความสนใจท่ีจะออกไปเล่นกีฬา
หรืองานอดิเรกอยา่งอ่ืนท่ีมีประโยชน์และสร้างสรรคห์ากใชเ้วลาเล่นเวบ็เหล่าน้ีมาก  จนเกิดอาการ
ติด (Facebook Addict) ไม่วา่จะเชา้สายบ่ายเยน็ดึกก็ตอ้งเขา้มาอ่านอพัเมน้ตก์นัตลอดเวลาแลว้ยอ่มมี
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนั   เพราะแต่ละวนัวยัรุ่นจะเข้าไปเสพหรือแสวงหาความสุขในเว็บ
เหล่านั้น  จนลืมโลกของความเป็นจริงไปก็อาจจะรู้สึกเศร้าเหงาซึมโดดเด่ียวเพราะไม่มีเพื่อนใน
ชีวติจริงไม่กลา้เผชิญหนา้กบัคนอ่ืนและขาดทกัษะในทกัษะการเขา้สังคม 
    3)  อาจถูกล่อลวงไดเ้ห็นไดต้ามหนา้ข่าวหนงัสือพิมพท่ี์มีข่าวการหลอกลวงโดยใช้
ทั้งการแชทและการติดต่อผ่านเว็บไซต์ต่างๆ  ซ่ึงช่องทางเหล่าน้ีก็เหมือนเป็นประตูส าหรับเหล่า
มิจฉาชีพหรือผูไ้ม่ประสงค์ดีให้มาท าความรู้จกักบัเราได ้ และหากผูใ้ช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาด
วจิารณญาณ  อาจโดนหลอกลวงผา่นอินเทอร์เน็ตหรือการนดัเจอกนัเพื่อจุดประสงคร้์าย 
    4)  ขอ้มูลส่วนตวัอาจถูกเปิดเผย  เร่ืองความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลบางคนให้
ช่ือจริงไปให้รูปให้ขอ้มูลหมดทุกอย่าง  อาจท าให้คนเข้ามาเห็นข้อมูลเราได้มากข้ึน  ความเป็น
ส่วนตวัจะนอ้ยลงไปก็คงตอ้งพยายามเลือกเครือข่ายท่ีจะเขา้ไปคุย  คือ  คุยกบัเฉพาะเพื่อนถา้จะคุย
กบัคนแปลกหนา้ก็ตอ้งใหค้วามใส่ใจกบัความปลอดภยัของขอ้มูล 
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  2.6.1  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศในด้านต่าง ๆ  
    การขยายตวัของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
ขีดความสามารถในการใช้งานเพิ่มข้ึนขณะเดียวกันก็มีราคาถูกลง  มีการประยุกต์ใช้งานอย่าง
กวา้งขวางจนกล่าวไดว้า่เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัมนุษยทุ์กคนไม่ทางตรงก็
ทางออ้ม  ยกตวัอยา่งประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยในอดีตสหรัฐฯ 
เป็นประเทศเกษตรกรรม  มีผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นสินค้าหลัก  ต่อมาเปล่ียนแปลง
โครงสร้างการผลิตเป็นประเทศอุตสาหกรรม  ปริมาณสัดส่วนของสินคา้ดา้นอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็วและในปัจจุบนั โครงสร้างการผลิตของสหรัฐฯ  เนน้ไปท่ีธุรกิจการให้บริการและการ
ใช้สารสนเทศกนัมาก  ท าให้สัดส่วนการผลิตสินคา้  เกษตรลดลงไม่ถึง  5%  ของสินคา้ทั้งหมด 
ส่วนสินคา้อุตสาหกรรมก็มีมูลค่านอ้ยกวา่  อุตสาหกรรมบริการซ่ึงใชข้อ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหลกัหากมองภาพการใช้คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารทัว่ไปของโลก  ปัจจุบนั
มูลค่าของสินคา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงประเทศท่ีพฒันา แลว้ 10  
ประเทศมีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์มากถึงกว่า 90% ของปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ทัว่โลก 
ประเทศท่ีพฒันาแลว้  10  อนัดบั  ไดแ้ก่  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ญ่ีปุ่น  เยอรมนั  ฝร่ังเศส  องักฤษ 
เนเธอร์แลนด์  สวิตเซอร์แลนด์  เดนมาร์ก  และแอฟริกาใต้  ถ้าพิจารณาบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า  ประเทศผูผ้ลิตเพื่อส่งออกขายมีเพียงไม่ก่ีประเทศประเทศเหล่าน้ี
ส่วนมากมีเทคโนโลยีของตนเองมี  การคน้คิดวิจยัและพฒันาสินคา้ให้กา้วหน้าอยู่ตลอดเวลาจาก
ความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือส่ือสาร  ท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ  มีขนาดเล็กลง  แต่มี
ความสามารถเพิ่มข้ึนและมีราคาถูกลงจนผูท่ี้สนใจสามารถหาซ้ือมา  ใช้ได้จนแทบกล่าวได้ว่า
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขา้มามีส่วนในทุกบา้นเพราะเคร่ืองใช้อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ลว้นแลว้แต่มีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  และระบบส่ือสารอยูด่ว้ยเสมอ 
   ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารได้สร้างประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อวงการทาง
ธุรกิจ ท าให้ทุกธุรกิจมีการลงทุนขยายขอบเขตการให้บริการ โดยใช้ระบบสารสนเทศกนัมากข้ึน
กลไกเหล่าน้ีท าให้โอกาสการขยายตวัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  กวา้งขวางเพิ่มข้ึนนอกจากน้ีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้สังคมโลกเป็นสังคมแบบไร้พรมแดน  การใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เช่นอินเทอร์เน็ตมีอตัราการขยายตวั สูงมากจนกล่าวไดว้า่เป็นอตัราการขยายตวัแบบ
ทวีคูณ จนเช่ือแน่ว่าภายในระยะเวลาอีกไม่นานผูค้นบนโลกสามารถติดต่อส่ือสารกนัผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดห้มด 
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    2.6.1.1  ผลกระทบในทางบวก 
   ผลกระทบในทางบวกหากยอ้นยุคไปในอดีตตั้งแต่การประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ข้ึน
เม่ือปลายสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  คอมพิวเตอร์ในยุคแรกเน้นการออกแบบเพื่อเป็นเคร่ืองจกัรช่วย
ค านวณเพื่อให้การค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนท าได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน
คอมพิวเตอร์เคร่ืองแรก ๆของโลกส่วนใหญ่สร้างในมหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อเป็นเคร่ือง
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์   การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองค านวณท าให้เกิดการค้นควา้ทาง
วิชาการ เช่นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข   การแก้สมการหลาย ๆ  ชั้นท่ีมีตวัแปรจ านวนมาก  การน า
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการค านวณทางสถิติ   ช่วยท าให้การส ารวจส ามะโนประชากรท าไดร้วดเร็ว 
การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการค านวณท าให้เกิดการพฒันาซอฟตแ์วร์ตวัแปล   ภาษาท่ีเนน้การค านวณ
เป็นหลกั   เช่น   ภาษาฟอร์แทรนภาษาเบสิก   การใช้คอมพิวเตอร์   เพื่อการค านวณยงัคงด าเนิน
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั  โดยเฉพาะงานค านวณในปัจจุบนัมีความสลบัซับซ้อนยิ่งข้ึน   เช่น   การ
ค านวณมวลของอากาศท่ีเคล่ือนไหวบนผิวโลก  ท าให้เกิดการ  พยากรณ์อากาศล่วงหนา้ไดใ้นช่วง
หลงัจากปี พ.ศ. 2500 การด าเนินงานในวงการธุรกิจตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรช่วยมากข้ึน   คอมพิวเตอร์
ในยุคน้ีมาเนน้ในเร่ืองการประมวลผลขอ้มูล  (Data Processing)  การประมวลผลขอ้มูล  หมายถึง 
การน าขอ้มูลมาท าให้เป็นสารสนเทศมีการพฒันาตวั  แปลภาษาท่ีเหมาะสมกบังานประมวลผล
ขอ้มูล ไดแ้ก่  ภาษาโคบอลเป็นภาษาท่ีเหมาะกบัการประยกุตใ์ชง้านการประมวลผลขอ้มูลและยงัคง
นิยมต่อมา 
  งานทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่มุ่งท่ีจะให้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลท่ีมี
จ านวนมาก  เช่น  ช่วยค านวณสถิติขอ้มูลของบริษทัช่วยจดัการเร่ืองขอ้มูลบญัชี   ขอ้มูลสินคา้คง
คลงั  และวตัถุดิบการติดตามและการเรียกเก็บหน้ีสินต่างๆ   คอมพิวเตอร์ยงัมีประโยชน์อยา่งใหญ่
หลวงในวงการธุรกิจหลงัจากท่ีบริษทัอินเทล   ไดส้ร้างไมโครโพรเซสเซอร์ส าเร็จใน  ปีพ.ศ.  2518  
การใชง้านคอมพิวเตอร์ก็เขา้มามีบทบาทในธุรกิจขนาดเล็กและในท่ีสุดก็มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ยคุของการ  ประมวลผลก็กา้วมาสู่ยุคงานสารสนเทศมีการมองระบบขอ้มูลในรูปแบบการใชง้านท่ี
กวา้งขวางกว่าเดิมมีระบบการประมวลผลแบบเช่ือมตรงเรียกคน้ข้อมูลท่ี  ตอบโต้ได้ทนัทีผูใ้ช้
คอมพิวเตอร์  พบวา่   สารสนเทศท่ีไดจ้ากการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อค านวณแยกแยะ  จดัการกบัขอ้มูล
มีประโยชน์อย่างยิ่งในเร่ืองการวางแผน  การจดัการการควบคุมงานในหน่วยงานของตน ท าให้
ผูบ้ริหารได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลในการวางแผนแข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืนได้   การพฒันา
ระบบสารสนเทศจึงแพร่กระจายไปในองคก์าร  เพื่อให้องคก์ารมีระบบการจดัการท่ีใชข้อ้มูลอยา่ง
เตม็ท่ี 
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    ต่อมาในระยะหลงัปี  พ.ศ. 2530 พบว่า  ระบบสารสนเทศ มีประโยชน์มากแต่มี
จุดอ่อนบางประการ  เช่น  สารสนเทศ  ทั้งหลายท่ีไดม้าจากขอ้มูลนั้น   ยงัไม่สามารถช่วยผูบ้ริหาร
ตดัสิน ใจได้โดยตรงจึงเกิดความตอ้งการให้ได้ระบบท่ีช่วยเสริมการ  ท างานของผูบ้ริหารช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  มีลกัษณะการรวบความรอบรู้เกิดการประมวลผลความรอบรู้ 
อยา่งไรก็ดีแมจ้ะมีการพฒันาให้คอมพิวเตอร์ช่วยงานต่าง ๆ  ไดม้ากแลว้ก็ตามแต่ก็ยงัตอ้งพฒันาให้
ใช้งานได้ดียิ่งข้ึนอีกพฒันาการของคอมพิวเตอร์  ช่วยให้การท างานของมนุษยดี์ข้ึนท าให้มนุษย์
สามารถน าความรู้และ ประสบการณ์ต่าง ๆ  มารวมไวเ้ป็นหมวดหมู่วิวฒันาการเหล่าน้ี  ยอ่มท าให้
เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างมากมายซ่ึงมีผูก้ล่าวว่า   สังคมโลกก าลังอยู่ในยุคของการปฏิวติั       
คร้ังท่ี 3   คร้ังแรกเกิดเม่ือมนุษยคิ์ดคน้วิธีการทางการเกษตร   สามารถปลูกพืชเล้ียงสัตวซ่ึ์งเปล่ียน
การเร่ร่อน ของมนุษยใ์ห้มาตั้งถ่ินฐาน   เพื่อท าการเกษตรต่อมาเกิดการปฏิวติัทางอุตสาหกรรมท า
ใหเ้กิดระบบการผลิตและเกิดโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนมากมายมีการรวมกลุ่มเป็นสังคมเมือง    และ
ปัจจุบนัก าลงักา้วเขา้สู่ยุคสารสนเทศซ่ึงเห็นไดช้ดัจากการส่ือสารท่ีให้ข่าวสาร   อยา่งรวดเร็วจนท า
ใหโ้ลกมีลกัษณะไร้พรมแดนผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อสังคมในทางบวกหรือทางท่ีดี
มีดงัน้ี 
    1)  ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ความ
เป็นอยูข่องมนุษยดี์ข้ึน   ช่วยส่งเสริมใหมี้ประสิทธิภาพในการท างาน   ท าใหม้นุษยมี์เวลาวา่งเพื่อใช้
ในทางท่ีเกิดประโยชน์มากข้ึนมีเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมสมยัใหม่ให้ติดต่อกนัได้สะดวกมี
ระบบคมนาคมขนส่งท่ี  รวดเร็วสามารถใชโ้ทรศพัทใ์นขณะเดินทางไปมายงัท่ีต่าง ๆ  มีอุปกรณ์ช่วย
อ านวยความ  สะดวกท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  เช่น  ลิฟต์เคร่ืองซักผา้  เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองช่วย ใหเ้กิดการพกัผอ่นหยอ่นใจ  เช่น  วทิย ุ โทรทศัน์  มีรายการใหเ้ลือกชมไดม้ากมาย มีการ
แพร่กระจายสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  ท าให้ผูช้มสามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆจากทัว่ทุกมุม
โลกไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมือนอยูใ่นเหตุการณ์ 
    2)  ช่วยท าให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีข้ึน  การผลิตสินคา้ในปัจจุบนัตอ้งการ
ผลิตสินคา้จ านวนมาก   มีคุณภาพมีมาตรฐาน   ซ่ึงในปัจจุบนัใช้เคร่ืองจกัรท างานอย่างอตัโนมติั   
สามารถท างานไดต้ลอด  24  ชัว่โมง  สินคา้ท่ีไดมี้คุณภาพและปริมาณพอเพียงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคปัจจุบนัมีความ พยายามท่ีจะสร้างหุ่นยนตใ์ห้เขา้มาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตเช่น การ
ผลิตรถยนต ์
    3)  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยส่ิงใหม่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบส่ือสาร เช่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้งานค้นควา้วิจยัในห้องปฏิบติัการวิจยัต่าง ๆ  มี
ความกา้วหน้ายิ่งข้ึน คอมพิวเตอร์ช่วยงานค านวณ  ท่ีซับซ้อนซ่ึงแต่ก่อนยากท่ีจะท าได ้ เช่น  งาน
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ส ารวจทางด้านอวกาศงานพฒันาคิดค้นผลิตภณัฑ์และสารเคมีต่างๆ  ท าให้ไดสู้ตรยา  รักษาโรค
ใหม่ๆ  เกิดข้ึนมากมาย ปัจจุบนังาน คน้ควา้วิจยัทุกแขนงจ าเป็นตอ้งใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ค านวณต่างๆ นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์ใชป้ระโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการจ าลองรูปแบบของส่ิงท่ี
มองไม่เห็นตวัใช้ในการคน้หา   ขอ้มูลท่ีมีจ  านวนมากและแพร่กระจายอยูท่ ัว่โลก  สามารถคน้หา
รายงานวิจยัท่ีมีผูเ้คยท า ไวแ้ลว้และท่ีเก็บไวใ้นห้องสมุดต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วงานวิจยัต่าง ๆ  มี
ความกา้วหนา้ ยิง่ข้ึนเพราะเทคโนโลยเีขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งอยูอ่ยา่งมาก 
    4)  ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีข้ึนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้กิจการด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้าข้ึนมาก  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ทางการแพทยล์ว้นแลว้แต่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการด าเนินการ  ช่วยในการแปลผล มี
เคร่ืองตรวจหวัใจท่ีทนัสมยัเคร่ืองเอกซเรยภ์าคตดัขวางท่ีสามารถตรวจดูอวยัวะต่าง ๆ  ของร่างกาย
ไดอ้ยา่งละเอียด   มีเคร่ืองมือตรวจคน้หาโรคท่ีทนัสมยัหรือแมแ้ต่การผา่ตดัก็มีเคร่ืองมือช่วยในการ
ผ่าตดัท่ีท าให้คนไข้ปลอดภยัยิ่งข้ึน  มีเคร่ืองคอยวดัและตรวจสอบสภาพการเปล่ียนแปลงของ
ร่างกายอย่างละเอียดระบบการรักษาพยาบาลจากท่ีห่างไกล  เช่น  คนไขอ้ยู่ท่ีจงัหวดัชายแดนและ
ขาดแคลนแพทยเ์ฉพาะทาง   แพทยผ์ูท้  าการรักษาสามารถส่งค าถามปรึกษากบัแพทยผ์ูช้  านาญการ
เฉพาะ  ได้มีการรวบรวมความรู้ของแพทย์ผูช้  านาญ  การจัดสร้างเป็นฐานความรอบรู้เพื่อใช้
ประโยชนไ์ดก้วา้งข้ึน  นอกจากน้ี  ยงัมีการพฒันาเคร่ืองมือช่วยคนพิการต่าง ๆ  เช่น  การสร้างแขน
เทียม  ขาเทียมการสร้างเคร่ืองกระตุน้  หวัใจ  สร้างเคร่ืองช่วยฟังเสียงหรือมีการพฒันาเทคโนโลยี
การปลูกถ่ายอวยัวะส าคญัต่าง ๆ  รวมทั้งการผลิตยาและวคัซีนสมยัใหม่ดว้ย 
    5)  ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์คอมพิวเตอร์มีจุดเด่นท่ีสามารถท างานได้
รวดเร็ว มีความแม่นย  าสามารถเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ไดม้าก การแกปั้ญหาท่ี ซบัซ้อนบางอยา่งกระท าได้
ดีและรวดเร็ว งานบางอย่างถ้า ให้มนุษย์ท าอาจต้องเสียเวลาในการคิดค านวณตลอดชีวิต แต่
คอมพิวเตอร์สามารถท างาน เสร็จภายในเวลาไม่ก่ีวินาที ดงันั้นจึงมีการน าคอมพิวเตอร์ มาจ าลอง
เหตุการณ์ต่าง ๆเพื่อให้มนุษยห์าทางศึกษาหรือแกไ้ขปัญหาเช่น การจ าลอง สภาวะของส่ิงแวดลอ้ม
การจ าลองระบบมลภาวะ จ าลองการไหลของของเหลว  การควบคุมระบบการจราจรหรือแมแ้ต่การ
น าเอาคอมพิวเตอร์มาจ าลองในสภาพท่ีเหมือนจริง  เช่น  จ าลองการเดินเรือ  จ  าลองการขับ
เคร่ืองบิน  การขบัรถยนต ์ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เหมือนจริงได ้  หากมีการผิดพลาดก็ไม่ท าให้เกิด
อนัตรายคอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองมือ  ท่ีช่วยในการเรียนรู้ของมนุษยไ์ดดี้ปัจจุบนัมีการน าบทเรียน
มาไวใ้นคอมพิวเตอร์เรียกวา่  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted Instruction : CAI)และ
คอมพิวเตอร์ยงัเป็นเคร่ืองมือให้นกัเรียน  นิสิต  นกัศึกษาสมยัใหม่เช่ือมโยงติดต่อทางอินเทอร์เน็ต 
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สามารถเรียก  คน้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางเครือข่ายสามารถเรียนรู้การใช ้ คอมพิวเตอร์หรือเรียนจาก
ท่ีห่างไกลไดถื้อเป็นหนทางท่ีท าใหเ้กิดสติปัญญาอยา่งแทจ้ริง 
     6)   เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง   เทคโนโลยีจ  าเป็นต่อ
อุตสาหกรรมกิจการคา้ธุรกิจต่าง ๆ   กิจการทางดา้นธนาคาร  ช่วยส่งเสริมงานทางดา้นเศรษฐกิจ  
ท าให้กระแส เงินหมุนเวียนไดอ้ย่างกวา้งขวางผูผ้ลิตในสายอุตสาหกรรม   จะผลิตสินคา้ไดม้าก   
ลดตน้ทุนผูบ้ริโภคก็มีก าลงัในการจบัจ่ายใชส้อยมากธุรกิจโดยรวมจ าเป็นตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหวา่งกนัมีการส่ือสารเก่ียวขอ้งกนั  เกิดระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      7)   ช่วยให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัการส่ือสารโทรคมนาคมสมยัใหม่ช่วย
ยอ่โลกให้เล็กลง  โลกมีสภาพไร้พรมแดนมีการเรียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน   เกิดความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างกนัท าให้ลดปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้   สังคมไร้พรมแดนท าให้มีความเป็นอยู่
แบบรวมกลุ่มประเทศมากข้ึน 
      8)  ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระจายข่าวสารเพื่อให้ประชาชนไดเ้ห็นความส าคญัของกระจายระบบ 
ประชาธิปไตยแมแ้ต่การเลือกตั้งก็มีการใชค้อมพิวเตอร์รวมผล   คะแนนใชส่ื้อโทรทศัน์วิทยุแจง้ผล
การนบัคะแนนท่ีท าใหท้ราบ ผลไดร้วดเร็ว 
    2.6.1.2  ผลกระทบในทางลบ 
     ผลกระทบในทางลบนับตั้ งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทใน
ชีวติประจ าวนัมากข้ึนการใชเ้ทคโนโลยเีป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงหมายถึง  การใชเ้ทคโนโลยีไปใน
ดา้นต่าง ๆ  ซ่ึงแน่นอนยอ่มตอ้งมีทั้งคุณและโทษ  ภาพยนตร์หลายเร่ืองไดส้ะทอ้นความคิดของการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางลบ  ผลกระทบในทางลบเหล่าน้ีบางอย่างเป็นเพียงการ
คาดคะเนยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง แต่อยา่งไรก็ตาม  ยอ่มมีโอกาสเกิดข้ึนได ้ผลกระทบในทางลบ มีดงัน้ี 
    1)  ท าให้เกิดอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถน ามาใช้ในการ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมไดโ้จรผูร้้ายใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการปลน้  วางแผนการ 
โจรกรรมมีการลกัลอบใช้ขอ้มูลข่าวสาร  มีการโจรกรรมหรือแกไ้ขตวัเลขบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ 
การลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลอาจท าให้เกิดปัญหาหลายอย่าง  เช่น  การแก้ไขระดับคะแนนของ
นกัเรียน  การแกไ้ขขอ้มูลในโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลคนไขผ้ิด ซ่ึงเป็นการท าร้ายหรือ
ฆาตกรรมดงัท่ีเห็นในภาพยนตร์ 
    2)  ท าให้ความสัมพนัธ์ของมนุษย์เส่ือมถอยการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส่ือสารท าใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเห็นตวั   การใชง้านคอมพิวเตอร์หรือแมแ้ต่การ
เล่นเกมท่ีมีลกัษณะการใชง้านเพียงคนเดียว  ท าให้ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นลดน้อยลงผลกระทบน้ีท า
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ให้มีความเช่ือวา่มนุษยส์ัมพนัธ์ของบุคคลจะน้อยลง  สังคมใหม่จะเป็นสังคมท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยั
กนัมาก 
    3)  ท าให้เกิดความวิตกกงัวลผลกระทบน้ี  เป็นผลกระทบทางดา้นจิตใจของกลุ่ม
บุคคลบางกลุ่มท่ีมีความวิตกกังวลว่าคอมพิวเตอร์  อาจท าให้คนตกงานมากข้ึน  มีการใช้งาน
หุ่นยนตม์าใชง้านมากข้ึน   มีระบบการผลิตท่ีอตัโนมติัมากข้ึน   ท าให้ผูใ้ชแ้รงงานอาจวา่งงานมาก
ข้ึน   ซ่ึงความคิดเหล่าน้ีจะเกิดกบับุคคล   บางกลุ่มเท่านั้นแต่ถา้บุคคลเหล่านั้นสามารถปรับตวัเขา้
กบัเทคโนโลย ี หรือมีการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถสูงข้ึนแลว้ปัญหาน้ีจะไม่เกิดข้ึน 
    4)  ท าให้เกิดความเส่ียงภยัทางดา้นธุรกิจธุรกิจในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยั 
เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึนขอ้มูลข่าวสาร  ทั้งหมดของธุรกิจฝากไวใ้นศูนยข์อ้มูล เช่น  ขอ้มูล
ลูกหน้ีการคา้  ขอ้มูลสินคา้  และบริการ ต่าง ๆ  หากเกิดการสูญหายของขอ้มูลอนัเน่ืองมาจากเหตุ
อุบติัภยั  เช่น  ไฟไหมน้ ้ าท่วม หรือ ดว้ยสาเหตุใดก็ตามท่ีท าให้ขอ้มูลหายยอ่มท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อธุรกิจโดยตรง 
    5)  ท าให้การพฒันาอาวุธมีอ านาจท าลายสูงมากข้ึนประเทศท่ีเป็นตน้ต ารับของ
เทคโนโลย ีสามารถน าเอาเทคโนโลยไีปใชใ้นการสร้างอาวุธท่ีมีอานุภาพการท าลายสูง  ท าให้หม่ิน
เหม่ต่อสงครามท่ีมีการท าลายสูงเกิดข้ึน 
    6)  ท าให้เกิดการแพร่วฒันธรรมและกระจายข่าวสารท่ีไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานตามค าสั่งอยา่งเคร่งครัด  การน ามาใช้ในทางใดจึงข้ึนอยู่กบัผูใ้ช้
จริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั  ดงัเช่น  การใชง้านอินเทอร์เน็ตมีผูส้ร้างโฮมเพจ
หรือสร้างข้อมูลข่าวสารในเร่ืองภาพท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  ภาพอนาจาร หรือภาพท่ีท าให้ผูอ่ื้น
เสียหาย  นอกจากน้ียงัมีการปลอมแปลงระบบจดหมาย  เพื่อส่งจดหมายถึงผูอ่ื้นโดยมีเจตนากระจาย
ข่าวท่ีเป็นเท็จ  ซ่ึงจริยธรรมการใช้งานเครือข่ายเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปลูกฝังกนัมาก  (ผลกระทบของ
เทคโนโลย,ี 2557) 
 
     2.6.3  เฟซบุ๊ก (facebook)  กบัผลกระทบทางจิตวทิยา 
    ผลกระทบทางจิตวิทยาของเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ต่อผูใ้ช้งาน จากบทความใน
นิตยสารขวญัเรือน ( มิสโอทีม 2554) โดยช่ือเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตั้งช่ือไวก้็  คือ  เฟซบุ๊ก (Facebook)  กบั
ผลกระทบทางจิตวทิยา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
    การส่ือสารทางสังคมออนไลน์สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆรวมถึงผลกระทบในดา้น
ต่างๆ มากมา  ดงันั้น  นกัวิจยัจึงตั้งค  าถามเก่ียวกบัผลกระทบทางจิตวิทยาของเฟซบุ๊ก (Facebook)  
กบัผูใ้ชง้าน เป็นอยา่งไรทั้งแง่บวกและลบซ่ึงพบวา่ 
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     แง่ลบ  วยัรุ่นท่ีใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)  บ่อยมากเท่าไหร่ยิ่งมีแนวโน้มจะเป็น
พวกหลงตวัเองมากข้ึนเท่านั้น  ในขณะท่ีวยัผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในช่วงหนุ่มสาวจะมีแนวโน้มของอาการ
ผิดปกติทางจิตในลกัษณะต่างๆ   ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมต่อตา้นสังคม การคลัง่ไคลอ้ะไรมากเกินไป
และหากเป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีใชง้าน   เเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ทุกๆ 15 นาทีจะมีผลการเรียนท่ีแย่กว่า
คนอ่ืนส่วนเด็กท่ีบริโภคส่ือและเทคโนโลยมีากเกินไปในแต่ละวนัจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ
ท าใหพ้วกเขามีแนวโนม้ท่ีจะวติกกงัวลสูงหดหู่และเกิดปัญหาทางจิตวทิยาต่างๆ ตามมา 
     แง่บวก  ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นวยัหนุ่มสาวท่ีใชเ้วลาเฟซบุ๊ก  (Facebook)  เป็นเวลานานจะ
สามารถแสดงความรู้สึกร่วม เห็นอกเห็นใจห่วงใยอยากช่วยเหลือ ฯลฯ กบัเพื่อนๆ บนออนไลน์ได้
ดีกวา่ ในขณะเดียวกนัท่ีสังคมออนไลน์ช่วยพฒันาเด็กๆให้เรียนรู้ถึงวิธีการเขา้สังคมโดยเครือข่าย
สังคมออนไลน์ยงัสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับการสอนเพื่อตรึงความสนใจของเด็กๆ ได้
(มิสไอที, 2554) 
 
  2.6.2  ข้อดีและข้อเสียของเฟซบุ๊ก (facebook) 
   สุพาพร   เทพยสุวรรณ  (2553) ไดก้ล่าวถึง  ขอ้ดีขอ้เสียของเฟซบุก๊ (Facebook)ไวด้งัน้ี 
   ขอ้ดีของเฟซบุก๊ 
    1)  เฟซบุก๊  (Facebook)  จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายดา้นการศึกษา
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง หากใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ 
  2)  ท าใหไ้ม่ตกข่าว คือทราบความคืบหนา้ เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผูท่ี้
ใกลชิ้ด        
  3)  ผูใ้ชส้ามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลบัหรือผูท่ี้มีเป้าหมายเหมือนกนั 
และท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้   
  4)  สามารถสร้างมิตรแท ้หรือเพื่อนท่ีรู้ใจท่ีแทจ้ริงได้ 
    5)  เฟซบุก๊  (Facebook)  เป็นซอฟแวร์ท่ีเอ้ือต่อผูท่ี้มีปัญหาในการปรับตวัทาง
สังคม ขาดเพื่อนอยูโ่ดดเด่ียว หรือผูท่ี้ไม่สามารถออกจากบา้นได ้ใหมี้เครือข่ายทางสังคมและเติม
เตม็ชีวิตทางสังคมไดอ้ยา่งดี ไม่เหงาและปรับตวัไดง่้ายข้ึน 
    6)  สร้างเครือข่ายท่ีดี สร้างความเห็นอกเห็นใจ และใหก้ าลงัใจท่ีดีแก่ผูอ่ื้นได ้  
   ขอ้เสียของเฟซบุก๊   
   1)  เฟซบุก๊  (Facebook)  เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต
ดงันั้นการมีเพิ่มเพื่อนเครือข่ายท่ีไม่รู้จกัดีพอ  จะท าให้เกิดการลกัลอบขโมยขอ้มูล หรือการแฝงตวั
ของขบวนการหลอกลวงต่างๆได ้
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     2)  เพื่อนทุกคนในเครือข่ายสามารถเขียนขอ้ความต่างๆลง Wall ของ เฟซบุก๊ 
(Facebook)ได ้ แต่หากเป็นขอ้ความท่ีเป็นความลบั  การใส่ร้ายกนัหรือแฝงไวด้ว้ยการย ัว่ยตุ่างๆ   จะ
ท าใหผู้อ่้านท่ีไม่มีวุฒิภาวะพอ  หลงเช่ือเกิดความขดัแยง้  และปัญหาตามมาในภายหลงัได ้     
   3)  เฟซบุก๊ (Facebook) อาจเป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการนินทาหรือการ 
ยุง่เร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้นโดยใช่เหตุโดยเฉพาะสังคมท่ีชอบสอดรู้สอดเห็น      
    4)  การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัทั้งหมดใหก้บับุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จกัดีพอ  เช่น  การ
ลงรูปภาพของครอบครัวหรือลูก  อาจน ามาเร่ืองปัญหาการปลอมตวัหรือการหลอกลวงอ่ืนๆ  ท่ีคาด
ไม่ถึงได ้
    5)  เด็กๆท่ีใชเ้วลาในการเล่นเฟซบุก๊ (Facebook)  มากเกินไป จะท าใหเ้สียการ
เรียน    
    6)  ในการสร้างความผกูพนั  และการปรับตวัทางสังคมเป็นการพบปะกนัในโลก
ของความจริงมากกวา่ในโลกอินเตอร์เน็ต  ดงันั้น  ผูอ้ยูใ่นโลกของไซเบอร์มากเกินไปอาจท าให้
ปัญหาทางจิตหรือขาดการปรับตวัทางสังคมท่ีดี  โดยเฉพาะผูท่ี้ชอบเล่น เฟซบุก๊  (Facebook) ตั้งแต่
ยงัเด็ก 
  7)  เฟซบุก๊ (Facebook) อาจเป็นแรงขบัใหมี้การพบปะทางสังคมในโลกแห่งความ
เป็นจริงท่ีนอ้ยลงไดเ้น่ืองจากทราบความเคล่ือนไหวของผูท่ี้อยูใ่นเครือข่ายอยา่งตลอดเวลา 
  8)  นโยบายของบางโรงเรียน บางมหาวทิยาลยับางครอบครัวหรือในบางประเทศมี
ปัญหามากมายท่ีเกิดจากเฟซบุก๊ (Facebook) ท าใหเ้ฟซบุก๊ (Facebook) ไม่ไดรั้บการอนุญาตใหมี้ใน
หลายพื้นท่ี    
    จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้   เป็นเพียงส่วนหน่ึง  ของผลกระทบจากการใช้งาน 
เฟซบุ๊ก (Facebook)   จึงกล่าวไดว้่า  เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัก็ส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก  
(Facebook)  ของบุคคลนั้นด้วยเช่นกนั  การเปิดรับส่ือหรือการเสพส่ือออนไลน์  โดยไม่มีการ
กลั่นกรองข้อมูลอย่างถ่ีถ้วนก็ส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้งานได้เช่นกัน ผลกระทบเหล่าน้ีเกิดจาก
พฤติกรรมของผูใ้ชง้านท่ีแตกต่างกนัออกไปเฟซบุ๊ก (Facebook)  ให้ทั้งประโยชน์และให้ทั้งโทษ 
ข้ึนอยูท่ี่วา่บุคคลนั้นเลือกใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  ในทิศทางใด  
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2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.7.1  พฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตและครือข่ายสังคมออนไลน์ 

น ้าทิพย ์ ส าเภาประเสริฐ  (2543)  ท าการศึกษา “การใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูใ้ชใ้นระยะเร่ิมตน้
ในเขตกรุงเทพมหานครกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร” ดว้ยการศึกษา
กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียวในเวลาท่ีแตกต่างกนั (One Group Pretest-Posttest Design)  เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในระยะเร่ิมตน้และศึกษาวา่  การใชอิ้นเทอร์เน็ตของกลุ่มตวัอยา่งวา่
จะมีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของกลุ่มตวัอย่างหรือไม่  รวมทั้งศึกษาว่า  พฤติกรรมการรับ
ส่ือมวลชนและพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งบุคคลภายในครอบครัวหลงัจากการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
ในระยะเร่ิมตน้ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน  123  คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลทั้งก่อนและหลงัการใชอิ้นเทอร์เน็ต  จากการวิจยั  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการใช้
ในระดบัปานกลางคือ 2-3 วนั  ต่อสัปดาห์  มีระยะเวลาในการใชใ้นระดบัปานกลาง  คือ  2 ชัว่โมง
ต่อคร้ังและนิยมการใช้การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  การสืบคน้หา
ขอ้มูลดว้ยไฮเปอร์เทก็ซ์และการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงผูท่ี้มีความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ตมาก
มากมีความถ่ีในการเปิดรับส่ือมวลชนลดลง  แต่ระยะเวลาในการเปิดรับส่ือมวลชนไม่ลดลงและผูท่ี้
มีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากมีความถ่ีและระยะเวลาในการอ่านหนังสือพิมพล์ดลง  แต่
ความถ่ีและระยะเวลาในการชมโทรทศัน์และฟังวทิยุไม่ลดลง  แต่ผูท่ี้มีความถ่ีและระยะเวลาในการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตมากไม่มีพฤติกรรมส่ือสารระหวา่งบุคคลในครอบครัวลดลง  ส่วนตวัแปรเร่ืองของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  รายได ้ ระดบัการศึกษา  อาชีพและการเป็นเจา้ของ
ของทรัพยสิ์นมีความสัมพนัธ์การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ธนสัถ ์  เกษมไชยานนัท ์(2544)  ศึกษาปัจจยั  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต์(Website) 
ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต์
ของกลุ่มตวัอยา่งมีการใชโ้ดยเฉล่ียสัปดาห์ละ 5.52 คร้ัง  และมีระยะเวลาการในการใชเ้ฉล่ียคร้ังละ 
2.44 ชัว่โมง  โดยช่วงเวลาท่ีมีการใชบ้่อยท่ีสุด  คือ  ช่วงเวลาระหวา่งเวลา 12.01-24.00 น. กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วบ็ไซตม์าแลว้ 1-2 ปี  สถานท่ีท่ีใช้เวบ็ไซตม์ากท่ีสุดคือบา้นและท่ีท างานและ
ส่วนใหญ่ใชเ้วบ็ไซตโ์ดยไม่เสียค่าบริการวตัถุประสงคใ์นการใชเ้วบ็ไซตพ์บวา่  วตัถุประสงคท่ี์กลุ่ม
ตวัอย่างเลือกมากท่ีสุด  คือ 2 อนัดบัแรก  คือ  เพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อส่งขอ้มูลและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อความบนัเทิงโดยมี 3 เวบ็ไซตท่ี์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยา่ง
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ส่วนใหญ่นิยมใชก้นั  คือ  ฮอทเมล์ดอทคอม (Hotmail.com) ยาฮูดอทคอม (Yahoo.com) และสนุก
ดอทคอม (Sanook.com) 

พิชญาว ี คณะผล (2553)  ศึกษาทศันคติการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของการส่ือสาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  กรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาจงัหวดั 
เพชรบูรณ์ พบวา่  ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงบวกส่วนมากให้ความเห็น
ว่าสังคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเปิดกว้างเป็นเคร่ืองมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ใน
หลากหลายแง่มุม  สามารถคน้หาขอ้มูลและตอบสนองความตอ้งการไดง่้ายและเป็นการโตต้อบ
ส่ือสารกนัโดยอิสระ  ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนเวลาใดมีการใชป้ระโยชน์จากสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกบั
เพื่อนคน้หาเพื่อนเก่าหรือหาเพื่อนใหม่เพื่อการติดตามข่าวสารท่ีสนใจและเหตุการณ์ต่างๆ  และเพื่อ
รับส่งอีเมลดาวน์โหลดเพลงและเกมส์มีความพึงพอใจมาก  ในเร่ืองของการไดส้นทนาโตต้อบกบั
เพื่อนหรือผูท่ี้ตอ้งการจะส่ือสารดว้ยมีความคล่องตวัหรือความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารและมี
ความหลากหลายของชุมชนหรือกลุ่มสังคม 

ภทัรา  เรืองสวสัด์ิ (2553) ศึกษารูปแบบด าเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเวบ็ไซตเ์ครือข่าย 
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  (Facebook)  มีการเขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. มีความถ่ีใน
การเขา้ใช้  7 วนัต่อสัปดาห์  ใชเ้วลาในการเขา้เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 
90 นาที  เปิดเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์จากท่ีบา้น/หอพกั  ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาก
ท่ีสุดกิจกรรมท่ีคนท างานท าเป็นประจ ามากท่ีสุด  3 อนัดบัแรกเม่ือเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคม
ออนไลน ์ คือ  สนทนากบัเพื่อนอพัเดทสถานะ / ขอ้มูลส่วนตวั / รูปภาพและหาขอ้มูล / แลกเปล่ียน
ขอ้มูลคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบกลุ่มรักครอบครัว  โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมความสนใจและความคิดเห็น
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว  นอกจากน้ียงัพบวา่  คนวยัท างานท่ีมีอาชีพและรายไดแ้ตกต่าง
กนัมีช่วงเวลาในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนั 
   ปณิชา  นิติพรมงคล (2555)   ศึกษาพฤติกรรม  การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยั 
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครใหค้วามนิยมเวบ็เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  (Facbook)  ในการเป็นสมาชิกมากท่ีสุด  โดยพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบั  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดบัการศึกษาและรายได้  คนท างานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ  อายุ  การศึกษา  รายได้แตกต่างกนั  มีการแสดงพฤติกรรมการเขา้ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนั  ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการแสดงพฤติกรรมการเขา้
ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
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 ศิวชั  จนัทนาสภาภรณ์ (2554)  ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ : กรณีศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีผลการศึกษา  พบวา่
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 20-21 ปี  และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่าย
ออนไลน์ คือ ใชง้านท่ีบา้น/หอพกั  ระยะเวลาท่ีใช ้ 4  ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั  ช่วงเวลา 16.01-22.00 น. 
โดยใช้งานมากกว่า  6 คร้ังข้ึนไปต่อสัปดาห์  โดยมีจุดประสงค์หลักในการใช้งานด้านดนตรี 
ภาพยนตร์  และกีฬา  ทศันคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายออนไลน์มากท่ีสุด คือ ดา้น
ความรู้สึก รองลงมา  คือ  ดา้นกระท า และดา้นความคิด  สรุป  ผลเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อการ
เปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายออนไลน์ พบว่า เพศมีทศันคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือออนไลน์บน
เครือข่ายออนไลน์ในดา้นความคิด  

 จุฑามณี  คายะนันทน์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก  (Facebook) ดอทคอม ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง  21-30  ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท  และ
ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน  ส่วนพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คดอทคอม
น้อยกว่า  11  คร้ังต่อสัปดาห์  ระยะเวลาในการใช้ต่อคร้ัง  คือ  น้อยกว่า 61 นาทีต่อคร้ัง ช่วงเวลา
ตั้งแต่  19.01-22.00  น. และใชท่ี้บา้นเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบการใชบ้ริการเฟซบุ๊คดอทคอมเป็นการ
ใช้เพื่อคอมเม้นท์หรือแสดงความคิดเห็นหัวข้อของเพื่อนๆ รองลงมา คือใช้ปุ่ม (Like) และใช้
อพัเดทสถานะของตนเอง  ส าหรับผลกระทบ พบว่า มีผลกระทบใน 3 ด้าน คือ  ดา้นสังคม ดา้น
เศรษฐกิจ และด้านจิตใจ  5 อันดับแรกท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด ได้แก่ ท าให้การสนทนา/
ติดต่อส่ือสารสะดวก และง่ายข้ึน   ท าให้รับทราบข่าวสารอพัเดทไดร้วดเร็วข้ึน ท าให้ขยายกลุ่ม
เพื่อน/มีเพื่อนเพิ่มข้ึน   ท าให้กลา้คุย/แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  และช่วยลดค่าใช้จ่าย/ค่า
โทรศพัท์  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการ พบว่า รายไดแ้ละอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมี
ผลกบัระยะเวลาในการใชบ้ริการ/คร้ัง อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมี
ผลกบัช่วงเวลาในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  เฟซบุค๊ดอทคอม  และอาย ุระดบัการศึกษารายได้
ต่อเดือนและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบในการเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ดอทคอม   
 นุชรีย ์ แผน่ทอง (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์บน เฟซบุ๊ก  (Facebook)  ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายุ  21-30 ปี  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนกังานบริษทั/รับจา้ง 
และเฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่หรือเท่ากบั 25,001 บาท  พฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
บน เฟซบุก๊  (Facebook)  ของกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาเพื่อน
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ใหม่/ติดต่อเพื่อนเก่าประเภทการใช้เป็นการ  โพสต์ขอ้ความ  สมคัรดว้ยตวัเองใช้ท่ีบา้นหรือท่ีพกั
อาศยัใชบ้ริการเครือข่ายมานาน  1-2 ปี  เวลาท่ีใชแ้ต่ละคร้ัง 1-2 ชัว่โมงช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ20:01-
24:00 น. ส่วนใหญ่ไม่เคยมีการนดัพบสมาชิกมีจ านวนเพื่อน 100-500 คนและส่วนใหญ่มีเน้ือหา
ของการสนทนาหรือโพสตข์อ้ความเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป 

 
   2.7.2  ภัยอนิเทอร์เน็ต 

วิศรุต  ตนัติพงศอ์นนัต์ (2548)   ท าการศึกษาเร่ือง  การเกิดภยัอินเทอร์เน็ตต่อวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
โอกาสท่ีจะเกิดภยัทางอินเทอร์เน็ตในระดบัต ่ามีจ  านวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ 58.77  ส่วนผูท่ี้มี
โอกาสเกิดภยัอินเทอร์เน็ตในระดบัสูงมีจ านวน 124 คนคิดเป็นร้อยละ 41.33 เม่ือท าการทดสอบค่า
ไคสแควร์  พบว่า  เพศพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเพื่อนลกัษณะทางอารมณ์ของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตประสบการณ์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตและความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัโอกาสการเกิดภยัอินเทอร์เน็ตแต่การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวรายได้
ระยะเวลาการใชอิ้นเทอร์เน็ตและสถานท่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
กับโอกาสในการเกิดภัยอินเทอร์เน็ตส าหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับโอกาสในการเกิดภัย
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  คือ  เพศ  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสในการเกิดภยัอินเทอร์เน็ตน้อย
ท่ีสุดคือลกัษณะทางอารมณ์ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 

นริศรา  โชคปัญญารัตน์  (2551) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาถึงความตระหนกัต่อภยัจาก
การสนทนากบับุคคลแปลกหนา้ผา่นเวบ็ไซตไ์ฮไฟว ์ไดท้  าการวิจยัเชิงปริมาณ  พบวา่  ผูใ้ชง้านเป็น
เพศหญิงมากกวา่เพศชายมีอายุเฉล่ีย 14 ปี  ศึกษาในสังกดัโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนโดย
เป็นโรงเรียนสหศึกษามากท่ีสุด  กลุ่มตวัอย่างใช้งานท่ีบา้นโดยใช้ระยะเวลา  1-3 ชัว่โมง  กลุ่ม
ตวัอยา่งเลือกใชง้าน  เน่ืองจากเป็นการใชเ้วลาวา่งเพื่อความบนัเทิงและผอ่นคลายความตระหนกัต่อ
ภยัจากการสนทนากบับุคคลแปลกหนา้นั้น  กลุ่มตวัอยา่งตระหนกัวา่ส่ือมวลชนควรประชาสัมพนัธ์
ถึงภยัจากการสนทนากบับุคคลแปลกหนา้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่างๆได ้

จากผลงานวิจยัขา้งตน้และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลายท่ีผูศึ้กษาไดมี้การทบทวนอนัไดแ้ก่  
แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารงาน  แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวคิดเร่ืองการเปิดรับ
ข่าวสารและแนวคิดทฤษฎีชุมชนสังคมออนไลน์  ท าให้ผูศึ้กษาได้ใช้แนวคิดเหล่าน้ีมองภาพ
การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  เฟซบุ๊คดอทคอม
(www.facebook.com) ในแง่ของพฤติกรรมการใช้บริการ  อีกทั้งในด้านของปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบในดา้นสังคมดา้นเศรษฐกิจและดา้นจิตใจจากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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บทที ่3 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 
   การวิจยัเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการใช้งานส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  
(Facebook)  ของวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการวิจยั  โดยการใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  ซ่ึงมีรูปแบบการวิจยัในเชิงส ารวจ (Survey   Research) 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีวธีิการด าเนินงานวจิยั ดงัน้ี 
   1)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
   2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   3)  การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   4)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   5)  การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
   3.1.1  ประชากร (Population) 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ วยัท างานท่ีใช้บริการเฟซบุ๊ก (Facebook)  ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 22-59  ปี   ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและการใชง้านเฟซบุ๊ก  
(Facebook)  หรือบริการอ่ืนๆ บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 คร้ัง หรือมีการใช้
บริการเฟซบุก๊ (Facebook)  อยา่งนอ้ย สัปดาห์ละ 3 วนั 
 
   3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง (Samples) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี   เน่ืองจาก  ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของวยัท างานท่ีใช้
บริการเฟซบุก๊  (Facebook)  โดยผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใชสู้ตรการ
ค านวณประชากร กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (ธานินทร์    ศิลป์จารุ, 2552) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95%  ดงัน้ี  
 



 

    

         
  โดยท่ี    n            =           ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   p = ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจากการสุ่มประชากรทั้งหมด 
         e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนท่ีจากการสุ่มตวัอยา่ง 
   z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้
   

  แทนค่า          
 

            n =  384.16     หรือ   385 คน 
   
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั  385  ซ่ึงในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้พิ่ม 

จ านวนตวัอยา่งอีก 15 คน เพื่อใหค้รบถว้นตามจ านวน 400 คน   ดงันั้น  ในการวิจยัคร้ังน้ีจะใช้
จ  านวนตวัอยา่งทั้งหมด  400  ตวัอยา่ง (คน) 
 
   3.1.3  ข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง 

 ในการวจิยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  400  คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่
อาศยัความน่าจะเป็น  (Non-Probability Sampling)  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบผสมผสาน (Mixed-
Method Sampling)  โดยมีการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  (Accidental Sampling)  โดยผูศึ้กษา  จะตั้งค  าถามคดักรองเพื่อ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง (Screening Question) โดยสอบถามว่า  “ท่านมีหรือเคยเล่นเฟซบุ๊กหรือไม่” 
เพื่อให้ได้ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเคย ใช้บริการ เฟซบุ๊ก  (Facebook)  เท่านั้ น จากนั้ นจึงแจก
แบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง ตามท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ 

 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่  แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยผูว้ิจยั  ท าแบบสอบถามทั้งชนิดปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมี
ตวัเลือกและชนิดปลายเปิด (Open-Ended Questions) โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถาม
เอง (Self-Administered Questionnaire)  ซ่ึงขอ้มูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
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ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี  2  ค าถามเก่ียวกบัทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
ส่วนท่ี  3  ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
ส่วนท่ี  4  ค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 

 
เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 
   ผูศึ้กษาไดต้ั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
   ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ ในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี
    ขอ้ความทางบวก        
    ชอบมากท่ีสุด       5          คะแนน  
    ชอบ                              4          คะแนน  
    ปานกลาง                    3          คะแนน  
    ไม่ชอบ                            2          คะแนน  
    ไม่ชอบท่ีสุด              1          คะแนน 
 
    ขอ้ความทางลบ 
    ชอบมากท่ีสุด        1 คะแนน  
    ชอบ                                2 คะแนน  
    ปานกลาง                        3           คะแนน  
    ไม่ชอบ                           4 คะแนน  
    ไม่ชอบท่ีสุด                   5 คะแนน 
 
   หลงัจากนั้น  น าคะแนนดา้นทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมดมารวมกันเพื่อหาระดบัเฉล่ียของปัจจยัแต่ตวั  โดยรวมท่ีมีทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก  
(Facebook)  ของกลุ่มผูใ้ชง้าน โดยมีเกณฑก์ารก าหนดช่วงคะแนนดงัน้ี 
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      โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 
     ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 เท่ากบั  ชอบมากท่ีสุด 
     ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  เท่ากบั  ชอบ 
     ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40  เท่ากบั  ปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60  เท่ากบั  ไม่ชอบ 
     ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80  เท่ากบั  ไม่ชอบมากท่ีสุด 
 
   พฤติกรรมและรูปแบบในการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook)  ในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

 
     ใชทุ้กคร้ัง/เกือบทุกคร้ัง     ได ้         3       คะแนน 
     ใชบ้างคร้ัง                                    ได ้         2       คะแนน 
     ไม่ค่อยไดใ้ช ้                             ได ้       1     คะแนน 

 

   หลงัจากนั้น  น าคะแนนดา้นพฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของ
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมารวมกนั  เพื่อหาระดบัเฉล่ียของปัจจยัแต่ละตวั  โดยรวมท่ีมีผลกระทบของ
กลุ่มผูใ้ชง้าน โดยมีเกณฑก์ารก าหนดช่วงคะแนนดงัน้ี 
 

 
 
   โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  2.34 – 3.00  เท่ากบั  มาก 
   ค่าเฉล่ีย  1.67 – 2.33  เท่ากบั  ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.66  เท่ากบั  นอ้ย 
  เกณฑ์การให้คะแนนของพฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  จะใช้
ความถ่ีเพียง 3 ระดบัความถ่ีเท่านั้น คือ (1) ทุกคร้ัง เกือบทุกคร้ังท่ี (2) เขา้บางคร้ัง และ (3) ไม่ค่อย
ไดใ้ช ้
   ผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ในส่วนท่ี 4 ของแบบสอบถาม มีเกณฑ์การ
ใหค้ะแนน  ดงัน้ี  
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    มากท่ีสุด   ได ้        5  คะแนน  
    มาก              ได ้     4           คะแนน  
    ปานกลาง       ได ้      3           คะแนน  
    นอ้ย              ได ้    2           คะแนน  
    นอ้ยท่ีสุด        ได ้       1           คะแนน  
 

หลงัจากนั้นน าคะแนนดา้นผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดมารวมกนั  เพื่อหาระดบัเฉล่ียของปัจจยัแต่ละตวัโดยรวม  ท่ีมีผลกระทบจากการใช้งาน     
เฟซบุก๊ (Facebook)  ของกลุ่มผูใ้ชง้าน โดยมีเกณฑก์ารก าหนดช่วงคะแนนดงัน้ี 

 

 
 
    โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  เท่ากบั  มีผลกระทบมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20   เท่ากบั  มีผลกระทบมาก 
    ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40   เท่ากบั  มีผลกระทบปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60   เท่ากบั  มีผลกระทบนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80   เท่ากบั  มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
 

3.3  การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 
  ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยท าการทดสอบหาความเท่ียงตรง 
(Validity) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
     1)  หาความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีได้
เรียบเรียงแลว้น าไปทดลองใชก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อหาขอ้บกพร่องของค าถามและปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรงสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  (Content Validity)  และความชดัเจน  (Clarity)  ของ
ค าถาม 
    2) หาความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีได้
แกไ้ขแลว้ไป 
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     ทดสอบกบักลุ่มท่ีมีคุณสมบติัตรงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  20  ชุด ไปทดสอบกบั
กลุ่มประชากรท่ีคลา้ยกบัตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการวิจยั   แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม  ในส่วนท่ี 2, 3 และ 4 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)   
ตามวิธีของครอนบคั  (Cronbach Method)  (พวงรัตน์   ทวีรัตน์, 2538, น. 125)  ไดค้่าความเช่ือมัน่
ในส่วนท่ี 2 ทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) เท่ากบั .77   ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมในการใช้
งาน    เฟซบุก๊ (Facebook)   เท่ากบั .90   และส่วนท่ี 4 ผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  
เท่ากบั .87  ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูง สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาได ้
 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง เก็บขอ้มูลในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว ้ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จะให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่งทุกคนจะตอ้งเคยใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) 
จากนั้นน าไปประมวลผลขอ้มูลต่อไป 
 

3.5  การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 น าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาท าการประมวลผลทั้ง  400  ชุด  มาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง  น ามาเขา้รหสัแลว้จึงประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 
     สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
    สถิติท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

  1)  สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) ใชบ้รรยายลกัษณะทางประชากร- 
ศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  โดย
ระบุ ค่าขอ้มูลเป็นร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ความถ่ี (Frequency) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

   (1)  วิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2  กลุ่ม ดว้ยค่า t (t-test)  ของทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)ของวยัท างานท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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     (2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) เพื่อท าการ
ทดสอบความแตกต่างของของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีตั้งแต่ 3 กลุ่ม ข้ึนไป  ท่ีมีผลต่อความ
แตกต่างของทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของวยัท างานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
     (3)  การวิเคราะห์ Person’s Correlation เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สันของทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้าน
เฟซบุก๊ (Facebook)ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
     (4)  การวิเคราะห์ Person’s Correlation เพื่อทดสอบพฤติกรรมในการใช้
งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยั
ท างานในกรุงเทพมหานครโดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร   ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล   ซ่ึงจากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
ตวัอย่าง   และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย   โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
  4.1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบ 
   4.2  พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
   4.3  ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
  4.4  ผลกระทบท่ีไดจ้ากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
   4.5  ผลการวเิคราะห์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ 
(Facebook)  
   4.6  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) กบั
พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
   4.7  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) กบั
ผลกระทบในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
 

4.1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่ 4.1  จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 144 36.0 
หญิง 256 64.0 

รวม 400 100.0 



 

 จากตารางท่ี 4.1  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศของผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร   จ  านวน 400 คน  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.0  และเพศชาย  จ านวน  144  คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.2  จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
26 – 29 ปี 70 17.5 
30 – 34 ปี 56 14.0 
35 - 39 ปี 118 29.5 
40 - 49 ปี 129 32.3 
50 - 59 ปี 27 6.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2   ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี 
จ  านวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.3  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 35 - 39 ปี  จ  านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 และอยูใ่นช่วงอาย ุ26 - 29 ปี  จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.3  จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 80 20.0 
ปริญญาตรี 118 29.5 
ปริญญาโท 202 50.5 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาโท จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.4  จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานบริษทั/พนกังานของรัฐ/ขา้ราชการ 203 50.8 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 60 15.0 
รับจา้งอิสระ 72 18.0 
นกัเรียน/นกัศึกษา 65 16.3 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.4  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทั/

พนักงานของรัฐ/ขา้ราชการ  จ านวน 203 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาอาชีพรับจา้งอิสระ 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.5  จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
15,000 – 20,000 บาท 126 31.5 
20,001 – 30,000 บาท 62 15.5 
30,001 – 40,000 บาท 185 46.3 
40,001 – 50,000 บาท 27 6.8 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.5  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

30,001 – 40,000 บาท จ านวน 185 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา15,000 – 20,000 บาท จ านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ20,001 – 30,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 
ตามล าดบั 
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4.2  พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
ตารางที ่4.6  จ  านวนและร้อยละของจ านวนวนัท่ีใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ต่อสัปดาห์ 
 

จ านวนวนัทีใ่ช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ต่อสัปดาห์ 

จ านวน ร้อยละ 

     3 วนั 64 16.0 
4 วนั 27 6.8 
5 วนั 56 14.0 
7 วนั 253 63.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.6  จ  านวนวนัท่ีใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ต่อสัปดาห์ พบว่า  ส่วนใหญ่ใช้
งาน    7  วนัต่อสัปดาห์  จ  านวน 253 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.3  รองลงมา 3 วนัต่อสัปดาห์  จ  านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ 5 วนัต่อสัปดาห์ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.7   จ  านวนและร้อยละของระยะเวลาในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ต่อวนั 
 

ระยะเวลาในการใช้งานเฟซบุ๊กต่อวนั จ านวน ร้อยละ 
1 – 3 คร้ัง 64 16.0 
7 – 10 คร้ัง 83 20.8 
มากกวา่ 10 คร้ัง 253 63.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.7  ดา้นระยะเวลาในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ต่อวนั พบวา่  ส่วนใหญ่
ใชง้านมากกวา่  10  คร้ังต่อวนั  จ  านวน 253 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา  7 – 10  คร้ังต่อวนั 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ 1 – 3 คร้ังต่อวนั จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8  จ  านวนและร้อยละของสถานท่ีใชง้านและการเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุก๊  
          (Facebook) 
 

สถานทีใ่ช้งาน จ านวน ร้อยละ 
ท่ีบา้น/หอพกั/ท่ีพกัอาศยั 338 84.5 
ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 5 1.3 
ท่ีท างาน 285 71.3 
สถานท่ีใหบ้ริการฟรี 204 51.0 

 
  ตารางท่ี 4.8  สถานท่ีใช้งานและการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใชท่ี้บา้น/หอพกั/ท่ีพกัอาศยัมากท่ีสุด ร้อยละ 84.5  รองลงมา คือ ท่ีท างาน ร้อยละ 
71.3 และสถานท่ีใหบ้ริการฟรี ร้อยละ 51.0  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9   จ  านวนและร้อยละของช่องทางหลกัในการใชง้านและเขา้ถึงเฟซบุก๊ (Facebook) 
 

ช่องทางหลกัในการใช้งานและเข้าถึง           
เฟซบุ๊ก (Facebook) 

จ านวน ร้อยละ 

   ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 282 70.5 
ผา่น Tablet  64 16.0 
ผา่นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 54 13.5 

รวม 400 100.0 
 
   จากตารางท่ี 4.9  ดา้นช่องทางหลกัในการใชง้านและเขา้ถึงเฟซบุ๊ก (Facebook) พบวา่  ส่วน
ใหญ่ผา่นโทรศพัทมื์อถือ  จ านวน 282 คน   คิดเป็นร้อยละ 70.5   รองลงมา ผา่น Tablet  จ  านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ  จ  านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5 
ตามล าดบั 
 
 
 
 

67 



 

ตารางที ่4.10   จ  านวนและร้อยละของช่วงเวลาในการใชง้านและเขา้ถึงเฟซบุก๊ (Facebook)  
             มากท่ีสุด 
 
ช่วงเวลาในการใช้งานและเข้าถึงเฟซบุ๊ก 

(Facebook) 
จ านวน ร้อยละ 

   8.01 น.-12.00 น. 78 19.5 
   12.01 น.-16.00 น.  64 16.0 
   16.01 น.-20.00 น. 175 43.7 
   00.01 น.-8.00 น. 83 20.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.10  ดา้นช่วงเวลาในการใชง้านและเขา้ถึงเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า  ส่วน
ใหญ่ช่วงเวลาท่ีใช้  16.01 น.-20.00 น. มากท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7  รองลงมา 
00.01 น.-8.00 น.จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ 8.01 น.-12.00 น.จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊  
                      (Facebook) 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
บ่อยในการใช้ 

1. ใชอ้พัเดทสถานะ (Status) ของตนเอง 1.99 .631 ปานกลาง 
2. ใชส้นทนากบัเพื่อน (Facebook Chat) 2.41 .913 มาก 
3. ใชค้อมเมน้ทห์รือแสดงความคิดเห็น 
(Comment) ในหวัขอ้ต่าง ๆ ของเพื่อน 

2.54 .754 มาก 

4. ใชอ้พัโหลดรูปภาพและวดีีโอ ลงบนเฟซบุก๊ 2.20 .656 ปานกลาง 
5. ใชแ้ทครูปภาพ (Facebook Tag) 1.35 .519 นอ้ย 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
บ่อยในการใช้ 

7. ใชเ้ล่นเกมส์บนเฟซบุก๊ (Facebook Game &  -1.02 .913 มาก 
Application)    
8. ใชปุ่้มกด (Like) เพื่อแสดงความช่ืนชอบ
หวัขอ้,รูปภาพ,วดีีโอ,หรือโพสตต่์างๆของ
เพื่อนๆคุณ 

2.71 .593 มาก 

9. ใชแ้ชร์ขอ้มูล,บทความ,ข่าวสาร,รูปภาพ
,วดีีโอ หรือโพสตต่์างๆ ใหเ้พื่อนๆคุณ 

2.41 .910 มาก 

10. ใชส้ าหรับการท าธุรกิจต่างๆ เช่น ขายสินคา้
ออนไลน์,เปิดเพจหนา้ร้าน 

1.86 .879 ปานกลาง 

     รวม 2.09 .512 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4 .11   พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของผู ้ใช้เฟซบุ๊ก 

(Facebook)  วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.09  และเม่ือพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย   พฤติกรรมท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ใชปุ่้มกด (Like) เพื่อแสดงความช่ืนชอบหวัขอ้, รูปภาพ, วีดีโอ, หรือโพสต์
ต่างๆ  ของเพื่อนๆ คุณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71  รองลงมาไดแ้ก่ ใชค้อมเมน้ทห์รือแสดงความคิดเห็น 
(Comment)  ในหัวขอ้ต่าง ๆ ของเพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54 และพฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ไดแ้ก่ ใชเ้ล่นเกมส์บนเฟซบุก๊  (Facebook Game & Application) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.02 ตามล าดบั 
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4.3  ทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
 

ทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. เฟซบุก๊เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใช ้
ชีวติประจ าวนัของท่าน 

2.91 1.038 ปานกลาง 

2. เฟซบุก๊ยงัไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั 

2.80 .946 ปานกลาง 

3. เฟซบุก๊เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคน  และสังคม
ต่างๆมากมาย ท าใหท้่านรู้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 

4.31 .766 มากท่ีสุด 

4. เฟซบุก๊ คือ แหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร  
มีความน่าเช่ือถือ ทนัยคุ ทนัเหตุการณ์ 

2.91 .919 ปานกลาง 

5. เฟซบุก๊  เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนต่างๆ  
ซ่ึงไม่น่าไวใ้จ  และอาจจะเป็นผูท่ี้ประสงคร้์ายต่อ
ท่านได ้

3.86 .593 ชอบ 

6. เฟซบุก๊ ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใช้
ชีวติประจ าวนัของท่าน 

3.36 .961 ปานกลาง 

7. เฟซบุก๊ คือ แหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร ไม่ไดมี้
ความน่าเช่ือถือ หรือแหล่งรวมขอ้มูลท่ีหลอกลวง 

3.72 .567 ชอบ 

8. เฟซบุก๊คือช่องทางในการประกอบธุรกิจ 
เชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีส าคญัช่องทาง 
หน่ึงในปัจจุบนั 

3.88 .560 ชอบ 

9. เฟซบุก๊เป็นเคร่ืองมือ ท่ีมีความส าคญัต่อ 
การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั 

4.41 .631 
ชอบมาก
ท่ีสุด 

10. เฟซบุก๊ยงัไม่ใช่ช่องทางในการประกอบ 
ธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  ท่ีส าคญัในปัจจุบนั 

2.44 1.099 ไม่ชอบ 

รวม 3.46 .371 ชอบ 
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  จากตารางท่ี 4.12  ทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผูใ้ช้เฟซบุ๊ก(Facebook)        
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม  พบวา่  มีทศันคติท่ีชอบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.46 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายทศันคติเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ทศันคติท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
ไดแ้ก่   เฟซบุ๊ก (Facebook)  เป็นเคร่ืองมือ  ท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รองลงมา ไดแ้ก่  เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคน และสังคม
ต่างๆ มากมาย ท าให้ท่านรู้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 การบริการท่ีดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.31  เฟซบุ๊ก (Facebook)  คือ ช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  ท่ี
ส าคญัช่องทางหน่ึงในปัจจุบนั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88  และทศันคติท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่          
เฟซบุ๊ก (Facebook) ยงัไม่ใช่ช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีส าคญัใน
ปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 ตามล าดบั 
 

4.4  ผลกระทบทีไ่ด้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
ตารางที ่4.13   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลกระทบท่ีไดจ้ากการใชง้านเฟซบุก๊ 
              (Facebook) 
 

ผลกระทบทีไ่ด้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ผลกระทบ 

1. ท าใหก้ารสนทนา ติดต่อส่ือสารสะดวกสบาย 
มากยิง่ข้ึน 

4.25 1.104 มากท่ีสุด 

2. ท าใหไ้ม่มีสมาธิในการท างาน หรือ การเรียน  
(สมาธิสั้นลง) 

3.59 .867 มาก 

3. ท าใหเ้กิดการถูกหลอก การล่อลวงต่างๆ และตอ้ง
ระมดัระวงัตวัเองมากยิง่ข้ึน 

3.64 .781 มาก 

4. ท าใหรั้บทราบข่าวสารต่างๆ อพัเดทสถานการณ์
ต่างๆ ไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

4.04 .670 มาก 

5. ท าใหเ้ป็นคนเสพติดส่ือออนไลน์และสังคม
ออนไลน์ มากจนเกินไป 

4.04 1.064 มาก 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)    
 

ผลกระทบทีไ่ด้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ผลกระทบ 

6. ท าใหก้ลา้คุย,  แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง 
อิสระบนกระดาษ (Wall) ไดม้ากยิง่ข้ึน 

3.49 .675 มาก 

7. ท าใหข้ยายกลุ่มเพื่อน ,  เพิ่มเพื่อนใหม่ๆ 
 มากยิง่ข้ึน 

4.22 .823 มากท่ีสุด 

8. ท าใหเ้ป็นคนท่ีมีโลกส่วนตวัสูง , มีความ 
เป็นส่วนตวัมากจนเกินไป 

3.85 .763 มาก 

9. ท าใหช่้วยลดค่าใชจ่้าย , ค่าโทรศพัท ์หรือ  
ค่าอินเทอร์เน็ต 

3.15 1.128 ปานกลาง 

10. ท าใหเ้กิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  
ไดง่้ายยิง่ข้ึนเช่น การบนัทึกรูปขอ้มูล หรือน ารูป, 
ขอ้มูล ของผูอ่ื้น มาเผยแพร่, โพสต ์หรือแชร์ 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพ 
หรือขอ้มูล นั้นๆ 

4.42 .778 มากท่ีสุด 

รวม 3.87 .480 มาก 
 
   จากตารางท่ี 4.13   ผลกระทบท่ีได้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผูใ้ช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook)  วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายผลกระทบเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย   ผลกระทบท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ท าให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น ไดง่้ายยิ่งข้ึน  เช่น  การบนัทึกรูป
ขอ้มูล หรือน ารูป, ขอ้มูล ของผูอ่ื้น มาเผยแผ ่ , โพสต ์หรือแชร์ โดยไมไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
รูปภาพหรือขอ้มูล นั้นๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  รองลงมา  ไดแ้ก่ ท าให้การสนทนา ติดต่อส่ือสาร
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ท าให้ช่วย
ลดค่าใชจ่้าย , ค่าโทรศพัท ์หรือ ค่าอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ตามล าดบั 
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4.5   ผลการวเิคราะห์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัทศันคตใินการใช้งาน 
       เฟซบุ๊ก  (Facebook)  
 
   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ 
(Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
     ท าการทดสอบโดยมีตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
      1)  เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)      
     H0  =   เพศท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  
      ไม่แตกต่างกนั        
     H1  =   เพศท่ีแตกต่างกนัทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  
      แตกต่างกนั 
      
ตารางที ่4.14  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook) จ  าแนกตามเพศ 
 

เพศ  S.D. ค่า t P 
ชาย 3.53 .359 .439 .508 
หญิง 3.42 .373   

 
 จากตารางท่ี 4.14   ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 0.05 ยอมรับ H0  ปฏิเสธ H1 
แสดงวา่เพศต่างกนั   มีทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกนัของวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร คะแนนเฉล่ียทศันคติในการใชง้าน เฟซบุ๊ก (Facebook)  ของเพศชายมากกวา่เพศ
หญิง 
    2)  อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)      
     H0  =   อายท่ีุแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  
      ไม่แตกต่างกนั          
     H1  =   อายท่ีุแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  
      แตกต่างกนั   
    
 

73 



 

ตารางที ่4.15  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook) จ  าแนกตามอาย ุ 
                   

อายุ  S.D. ค่า F P 

26 – 29 ปี 3.39 .103 28.409 .000* 
30 – 34 ปี 3.46 .184   
35 - 39 ปี 3.71 .316   
40 - 49 ปี 3.31 .468   
50 - 59 ปี 3.21 .123   

 
หมายเหตุ :  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
  จากตารางท่ี  4.15  ผลการทดสอบ พบวา่  ค่า Significant < 0.05 ปฏิเสธ H0  ยอมรับ H1 
แสดงว่าอายุต่างกนั มีทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกนั โดยท่ีคะแนนเฉล่ีย
ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ35 - 39 ปี มากกวา่กลุ่มอายอ่ืุน 

จากนั้น ผูว้จิยัท าการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.16   ผลการเปรียบเทียบดว้ยค่าสถิติ LSD ของทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  
                      ดา้นอาย ุ

อายุ 26 – 29 ปี 30 – 34 ปี 35 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 

26 – 29 ปี - -.07 -32* .08 .18* 
30 – 34 ปี  - -.24* .15* .25* 

35 - 39 ปี   - -.39* .50* 
40 - 49 ปี    - .10 

 
หมายเหตุ : อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
   จากตารางท่ี 4.16  เม่ือท าการทดสอบค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) รายคู่  ดว้ยวธีิการ  LSD   พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอายุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่  อายุ 26 – 29 ปี   มีทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก  (Facebook)  แตกต่างกบัอาย ุ

74 



 

35 - 39 ปี และ อายุ 50 - 59 ปี ส่วนอายุ 30 – 34 ปี  มีทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกบัอาย ุ35 - 39 ปี, 40 - 49 ปีและอาย ุ50 - 59 ปี และอายุ 35 - 39 ปี  มีทศันคติในการใชง้าน
เฟซบุก๊ (Facebook) แตกต่างกบัอาย ุ40 - 49 ปี และ50 - 59 ปี 
     3)  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)     
      H0  =   ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊  
      (Facebook)  ไม่แตกต่างกนั      
      H1  =   ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊  
      (Facebook)  แตกต่างกนั      
 
ตารางที ่4.17  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook) จ  าแนกตาม                     
                       ระดบัการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา  S.D. ค่า F P 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.46 .257 1.966 .141 
ปริญญาตรี 3.40 .328   
ปริญญาโท 3.49 .427   

 
  จากตารางท่ี 4.17  ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 0.05  ยอมรับ  H0  ปฏิเสธ  H1 
แสดงวา่ระดบัการศึกษาต่างกนั  มีทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกนัของวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีคะแนนเฉล่ียทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาอ่ืน 
     4)  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)      
      H0  =   อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  
      ไม่แตกต่างกนั      
      H1  =   อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  
      แตกต่างกนั    
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ตารางที ่4.18  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook) จ  าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ  S.D. ค่า F P 

พนกังานบริษทั/พนกังานของรัฐ/ 
ขา้ราชการ 

3.47 .369 1.437 .231 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.52 .534   
รับจา้งอิสระ 3.40 .103   
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.43 .383   

 
 จากตารางท่ี 4.18  ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant > 0.05 ยอมรับ H0  ปฏิเสธ H1 
แสดงวา่อาชีพต่างกนั  มีทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ไม่แตกต่างกนัของวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร  โดยท่ีคะแนนเฉล่ียทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ประกอบธุรกิจส่วนตวัมากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน 
    5)  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ 
(Facebook)      
     H0  =   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊    
       (Facebook) ไม่แตกต่างกนั      
     H1 =   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊  
      (Facebook)  แตกต่างกนั      
 
ตารางที ่4.19  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook) จ  าแนกตาม                     
                       รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  S.D. ค่า F P 

15,000 – 20,000 บาท 3.42 .149 20.522 .000* 
20,001 – 30,000 บาท 3.25 .529   
30,001 – 40,000 บาท 3.59 .386   
40,001 – 50,000 บาท 3.21 .123   

 
หมายเหตุ :  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 4.19   ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant < 0.05 ปฏิเสธ H0  ยอมรับ H1 
แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  แตกต่างกนั  โดย
ท่ีคะแนนเฉล่ียทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook)   ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 – 40,000 บาท ดีกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืน จากนั้น ผูว้ิจยัท าการทดสอบเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.20   ผลการเปรียบเทียบดว้ยค่าสถิติ LSD ของทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  
                    ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
15,000 – 

20,000 บาท 
   20,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 – 
50,000 บาท 

15,000 – 20,000 บาท - .16* -.16* .21* 
20,001 – 30,000 บาท   -33* .04 

30,001 – 40,000 บาท    .37* 
 
หมายเหตุ  :  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
   จากตารางท่ี 4.20   เม่ือท าการทดสอบค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก 

(Facebook) รายคู่  ดว้ยวิธีการ LSD  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ไดแ้ก่   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,000 – 20,000 บาท  มีทศันคติใน
การใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  แตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 
40,000 บาท และ 40,001 –50,000 บาท  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทมีทศันคติในการ
ใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook)  แตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน   30,001 – 40,000 บาทมีทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)  แตกต่างกบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 –50,000 บาท 
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4.6  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) กบั 
       พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
    ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้าน            
เฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร     
    H0  =  ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 
     พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานใน 
     กรุงเทพมหานคร  
                   H1  =  ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook)  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม 
     ในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
     แตกต่างกนั 
      
ตารางที ่4.21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) กบัพฤติกรรมในการ 
            ใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
 

ทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ค่าสหสัมพนัธ์ (r) 
พฤติกรรมในการใช้ 

1. เฟซบุก๊เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใชชี้วติประจ าวนัของท่าน .863* 
2. เฟซบุก๊ยงัไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบั
ผูอ่ื้นในปัจจุบนั 

.035 

3. เฟซบุก๊เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคน และสังคมต่างๆมากมาย ท าให้
ท่านรู้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 

.249* 

4. เฟซบุก๊คือแหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร มีความน่าเช่ือถือ ทนัยคุ 
ทนัเหตุการณ์ 

.241* 

5. เฟซบุก๊เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนต่างๆ ซ่ึงไม่น่าไวใ้จและอาจจะ
เป็นผูท่ี้ประสงคร้์ายต่อท่านได ้

.269* 

6. เฟซบุก๊ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใชชี้วติประจ าวนัของท่าน -.349* 
7. เฟซบุก๊ คือ แหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร มีไม่ไดมี้ความน่าเช่ือถือ 
หรือแหล่งรวมขอ้มูลท่ีหลอกลวง 

.067 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 

ทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ค่าสหสัมพนัธ์ (r) 
พฤติกรรมในการใช้ 

8.  เฟซบุก๊ คือ ช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

-.039 

ท่ีส าคญัช่องทางหน่ึงในปัจจุบนั  
10. เฟซบุก๊ยงัไม่ใช่ช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส าคญัในปัจจุบนั 

.002 

รวม .390* 
 
หมายเหตุ :  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
    ตารางท่ี 4.21  ผลการทดสอบ พบวา่ ค่า Significant < 0.05 ปฏิเสธ H0  ยอมรับ H1 แสดง
ว่าทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้งาน  เฟซบุ๊ก 
(Facebook)  โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ r = .390   อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการ ใช้ชีวิตประจ าวนัของท่านมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก  (Facebook) มากท่ีสุด   มีค่าสหสัมพนัธ์ r = .863 
รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก (Facebook)  เป็นเคร่ืองมือ  ท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นใน
ปัจจุบนั มีค่าสหสัมพนัธ์ r = .419  และเฟซบุ๊ก (Facebook)  ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใช้
ชีวิตประจ าวนัของท่าน  มีค่าสหสัมพนัธ์  r = -.349  และขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด คือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook)  คือแหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร มีความน่าเช่ือถือ ทนัยุค ทนัเหตุการณ์ มีค่า
สหสัมพนัธ์ r = .241  
   

4.7  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  
       กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
    พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบในการใชง้าน                 
เฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
    H0  =   พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ไม่มีความสมัพนัธ์กบั   
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     ผลกระทบในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ของวยัท างานใน 
     กรุงเทพมหานคร 
     H1  =   พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook) มีความสัมพนัธ์กบั 
     ผลกระทบในการใชง้านเฟซบุก๊  (Facebook) ของวยัท างานใน 
     กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) กบัผลกระทบใน 
                       การใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ค่าสหสัมพนัธ์ (r) 
ของผลกระทบ 

1. ใชอ้พัเดทสถานะ (Status) ของตนเอง .142* 
2. ใชส้นทนากบัเพื่อน (Face book Chat) .152* 
3. ใชค้อมเมน้หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหวัขอ้ต่าง 
ๆ ของเพื่อน 

.225* 

4. ใชอ้พัโหลดรูปภาพและวดีีโอ ลงบนเฟซบุก๊ .143* 
5. ใชแ้ทครูปภาพ (Face book Tag) .282* 
6. ใชส่้งขอ้ความถึงเพื่อนโพสตข์อ้ความถึงเพื่อน (Post Massage) .152* 
7. ใชเ้ล่นเกมส์บนเฟซบุก๊ (Face book Game & Application) .149* 
8. ใชปุ่้มกด (Like) เพื่อแสดงความช่ืนชอบหวัขอ้,รูปภาพ,วดีีโอ,
หรือโพสตต่์างๆของเพื่อนๆคุณ 

.018 

9. ใชแ้ชร์ขอ้มูล,บทความ,ข่าวสาร,รูปภาพ,วดีีโอ หรือโพสต์
ต่างๆ ใหเ้พื่อนๆคุณ 

-.029 

10. ใชส้ าหรับการท าธุรกิจต่างๆ เช่น ขายสินคา้ออนไลน์,เปิดเพจ
หนา้ร้าน 

-.030 

     รวม -.023 
 
หมายเหตุ :  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

80 



 

 ตารางท่ี  4.22  ผลการทดสอบ  พบวา่ ค่า Significant > 0.05 ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0  แสดง
ว่าพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลกระทบในการใช้งาน       
เฟซบุก๊ (Facebook)  โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ r = -0.23  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ใชแ้ทครูปภาพ 
(Facebook Tag)  มากท่ีสุดมีค่าสหสัมพนัธ์ r = .282  รองลงมาคือใช้คอมเมน้หรือแสดงความ
คิดเห็น (Comment) ในหวัขอ้ต่าง ๆ ของเพื่อนมีค่าสหสัมพนัธ์ r = .225  และใชส้นทนากบัเพื่อน 
(Facebook Chat) ใชส่้งขอ้ความถึงเพื่อนโพสตข์อ้ความถึงเพื่อน  (Post  Massage) มีค่าสหสัมพนัธ์  
r เท่ากนั คือ .152   และขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด คือใชอ้พัเดทสถานะ (Status) ของตนเองมีค่า
สหสัมพนัธ์ r = .142   
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 การวิจยัเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล   เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ของวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลการศึกษามีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
      1)  เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีใช้
งานเฟซบุก๊ (Facebook) 
     2)  เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  ของวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
      3)  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  ของวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

   กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี  คือ วยัท างานในเขตกรุงเทพหานคร ท่ีมีอายุระหวา่ง 
22 – 59  ปี  ท่ีมีบญัชีผูใ้ช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  เพื่อให้มีลกัษณะตามความตอ้งการของการศึกษา  
โดยก าหนดคุณลกัษณะ  คือ  กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยใชบ้ริการงานเฟซบุ๊ก  
(Facebook) โดยเก็บแบบสอบถามจ านวน  400  ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี   คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
    ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

  ส่วนท่ี  2  ค าถามเก่ียวกบัทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
  ส่วนท่ี  3  ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 

    ส่วนท่ี  4  ค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) 



 

จากขอ้มูลท่ีไดน้ ามาท าการวิเคราะห์เพื่อพรรณนาขอ้มูล   ดว้ยการวิเคราะห์ดว้ยค่าความถ่ี 
(Frequency)   ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉล่ีย (Mean)   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  วเิคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย T-test  และ  F-test   ท  าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ย 
LSD  และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlationโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistic Package for Social Sciences) 
 
   5.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษา  พบวา่  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 
64.0  และมีอาย ุ 40 - 49 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.3 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีอาชีพพนกังานบริษทั/พนกังานของรัฐ/ขา้ราชการ  คิดเป็นร้อยละ 50.8 และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.3  
 
   5.1.2  พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  พบวา่  ส่วนใหญ่ใชง้าน 7 วนั
ต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 63.3  มีการใชง้านมากกวา่ 10 คร้ังต่อวนั   คิดเป็นร้อยละ 63.3 สถานท่ีใช้
งานและการเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook)  ผูใ้ชบ้ริการใชท่ี้บา้น/หอพกั/ท่ีพกั
อาศยัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 84.5   ดา้นช่องทางหลกัในการใชง้านและเขา้ถึงเฟซบุ๊ก (Facebook)  
พบวา่  ส่วนใหญ่ผา่นโทรศพัทมื์อถือคิดเป็นร้อยละ 70.5  ช่วงเวลาในการใชง้านและเขา้ถึง เฟซบุ๊ก 
(Facebook)    พบวา่  ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีใช ้ 16.01 น.-20.00  น. มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.7  
 ดา้นพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  พบว่า โดยรวมมีการใชอ้ยูใ่นระดบัปาน
กลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.11  และเม่ือพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย พฤติกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ การใชปุ่้มกด (Like) เพื่อแสดงความช่ืนชอบหวัขอ้,
รูปภาพ, วดีีโอ,  หรือโพสตต่์างๆของเพื่อนๆ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71   รองลงมา  ไดแ้ก่ ใชค้อมเมน้ท์
หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหวัขอ้ต่าง ๆ ของเพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54 และพฤติกรรม
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ไดแ้ก่  ใชเ้ล่นเกมส์บนเฟซบุ๊ก (Facebook Game & Application) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.02 ตามล าดบั 
 
 5.1.3.  ทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 

จากการศึกษาทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผูใ้ช้เฟซบุ๊ก (Facebook) วยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม  พบว่า  มีทศันคติท่ีชอบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.46 และ
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เม่ือพิจารณาเป็นรายทศันคติเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ทศันคติท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
ไดแ้ก่  เฟซบุก๊ (Facebook)  เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41  รองลงมา ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก (Facebook)   เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนและสังคม
ต่างๆมากมาย  ท าให้ท่านรู้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 การบริการท่ีดี     มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.31 และเฟซบุก๊ (Facebook)  คือ ช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ี
ส าคญัช่องทางหน่ึงในปัจจุบนั  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 และทศันคติท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่         
เฟซบุ๊ก (Facebook)  ยงัไม่ใช่ช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส าคญัใน
ปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 ตามล าดบั 

 
   5.1.4  ผลกระทบทีไ่ด้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 

จากการศึกษาผลกระทบท่ีได้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของผู ้ใช้ เฟซบุ๊ก 
(Facebook)  วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87   และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายผลกระทบเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่  ท าให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้นไดง่้ายยิ่งข้ึน  เช่น  การบนัทึกรูปขอ้มูลหรือน า
รูป, ขอ้มูลของผูอ่ื้นมาเผยแผ่ ,โพสตห์รือแชร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพหรือขอ้มูล
นั้นๆ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  รองลงมาได้แก่  ท าให้การสนทนาติดต่อส่ือสารสะดวกสบายมาก
ยิง่ข้ึน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  และผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่  ท าให้ช่วยลดค่าใชจ่้าย,  ค่า
โทรศพัทห์รือค่าอินเทอร์เน็ต  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ตามล าดบั 

 
   5.1.5  การทดสอบสมมติฐาน 
    5.1.5.1  ผลการวิเคราะห์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัทศันคติในการ
ใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
    ผลการศึกษาเปรียบเทียบ  ค่าเฉล่ียทัศนคติในการใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) 
จ  าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดบั  การศึกษา  อาชีพ   และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  พบวา่  อายุ และรายได้
ต่อเดือน มีค่าเฉล่ียทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   ส่วนเพศ   ระดับการศึกษาและอาชีพมีค่าเฉล่ียทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก
(Facebook)ไมต่่างกนั 
     5.1.5.2  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊
(Facebook)  กบัพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
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    จากผลการศึกษา   พบว่า  ทศันคติในการใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)   มีค่าสหสัมพนัธ์ r = .390  อยา่งมี
ระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัของท่านมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการใช้งาน       
เฟซบุก๊ (Facebook) มากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ r = .863 รองลงมา  เฟซบุก๊ (Facebook) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั มีค่าสหสัมพนัธ์ r = .419  และเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของท่าน มีค่าสหสัมพนัธ์ r = -.349 
และขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด คือ  เฟซบุ๊ก (Facebook) คือแหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสารมีความ
น่าเช่ือถือทนัยคุทนัเหตุการณ์ มีค่าสหสัมพนัธ์ r = .241 
    5.1.5.3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ 
(Facebook)   กบัผลกระทบในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
    จากผลการศึกษา  พบวา่  พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  โดยรวมไม่
มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ r = -.023  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ใช้แทครูปภาพ (Facebook Tag) มากท่ีสุดมีค่าสหสัมพนัธ์ r = .282  
รองลงมาคือใช้คอมเม้นหรือแสดงความคิดเห็น (Comment)ในหัวข้อต่างๆ ของเพื่อนมีค่า
สหสัมพนัธ์ r = .225  และใช้สนทนากบัเพื่อน(Facebook Chat)ใช้ส่งขอ้ความถึงเพื่อนโพสต์
ขอ้ความถึงเพื่อน (Post Massage) มีค่าสหสัมพนัธ์ r เท่ากนั คือ .152   และขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ย
ท่ีสุด คือใชอ้พัเดทสถานะ (Status) ของตนเองมีค่าสหสัมพนัธ์ r = .142   
 

5.2 การอภิปรายผล 
 
 การวิจยั  เร่ือง  ทศันคติและพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครมีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย   ดงัน้ี 
 5.2.1  ลักษณะประชากรและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีอายุ 40 - 49 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มวยั
ท างานท่ีมีอายุ 40 ข้ึนไป สามารถใช้บริการเฟซบุ๊ก (Facebook) ไดอ้ย่างอิสระ ไม่ตอ้งถูกควบคุม
เหมือนกลุ่มวยัรุ่น  ท าให้ไม่ต้องระมดัระวงัเร่ืองระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละวนั  เน่ืองจากเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นส่วนหน่ึงในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลของนวตักรรมทางเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสาร   ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท   เป็นพนกังานบริษทั/พนกังานของรัฐ/
ขา้ราชการมากกว่าประกอบธุรกิจส่วนตวั   และรับจา้งอิสระ   และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเฉล่ียต่อ
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เดือน 30,001 – 40,000 บาท  เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า  ส่วน
ใหญ่ใชง้าน 7 วนัต่อสัปดาห์ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของภทัรา  เรืองสวสัด์ิ (2553) พบวา่ มีความถ่ี
ในการเขา้ใช้ 7 วนั  ต่อสัปดาห์และการใชม้ากกวา่ 10 คร้ังต่อวนั ผูใ้ชบ้ริการใชท่ี้บา้น/หอพกั/ท่ีพกั
อาศยัมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธนสัถ์   เกษมไชยานนัท์ (2544)  พบวา่  สถานท่ีท่ีใช้
เวบ็ไซตม์ากท่ีสุดคือบา้นและท่ีท างานและภทัรา   เรืองสวสัด์ิ (2553)  พบวา่ การเปิดเขา้ใชเ้วบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์จากท่ีบา้น/หอพกัส่วนใหญ่ผ่านโทรศพัท์มือถือ  เน่ืองจากความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยีท่ีสามารถรองรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้ ทั้งน้ี  ส่วนใหญ่ใช้ในช่วงเวลา 16.01 
น.-20.00 น. มากท่ีสุด  ทั้งน้ี  เป็นเพราะการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  เป็นเร่ืองส่วนตวัท าให้เม่ือ
เลิกงานหรือเม่ือท าธุรกิจในแต่วนัเสร็จแลว้จึงสามารถคน้หาขอ้ความทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ได ้  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของศิวชั  จนัทนาสภาภรณ์  (2554)  พบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ออนไลน์บนเครือข่ายออนไลน์  คือ ใช้ท่ีบา้น/หอพกั และในช่วงเวลา 16.01-22.00 น. โดยใชง้าน
มากกว่า  6  คร้ังข้ึนไปต่อสัปดาห์   ซ่ึงถือว่าเป็นการใช้เวลากบัการใช้บริการเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ท่ีใชเ้วลานานมาพอสมควร  
 5.2.2  พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  โดยมีการใชปุ่้มกด (Like) เพื่อแสดง
ความช่ืนชอบหัวขอ้,รูปภาพ,วีดีโอ,หรือโพสต์ต่างๆของเพื่อนๆ  บ่อยคร้ังมากท่ีสุด ใช้คอมเมน้ท์
หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหวัขอ้ต่าง ๆ ของเพื่อน ท่ีเป็นเช่นน้ี  เพระว่าคนวยัท างาน
ส่วนใหญ่จะใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  เพื่อการสนทนาติดต่อ  และการส่งรูปภาพ  หรือให้ข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์เท่านั้ น   สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปณิชา  นิติพรมงคล  (2555)  พบว่า  
คนท างานมีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารและ พบปะสังสรรคก์บัเพื่อนบ่อย
ท่ีสุด  รองลงมาจะเขา้ไปอพัเดทขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลงัเป็นกระแส
นิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้ไปโพสตข์อ้ความ  เร่ืองราวท่ีน่าสนใจและคอมเมน้ท ์ บทความ
ท่ีน่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เขา้ไปคน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์เขา้ไปส่งต่อความรู้ต่างๆ (Share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปยงัเพื่อนๆ  คลิกเขา้
ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม  เม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เขา้ไปกด Like (ถูกใจ)  หรือ  (แสดงความพึงพอใจ)  ขอ้มูลสินคา้และบริการบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์พิชญาว ี คณะผล (2553) พบวา่ สังคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเปิดกวา้งเป็นเคร่ืองมือ
ให้คนได้แสดงความคิดเห็นไดใ้นหลากหลายแง่มุม   สามารถคน้หาขอ้มูลและตอบสนองความ
ต้องการได้ง่ายและเป็นการโต้ตอบส่ือสารกันโดยอิสระ   ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนเวลาใดมีการใช้
ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกบัเพื่อน  คน้หาเพื่อนเก่าหรือหาเพื่อนใหม่เพื่อการติดตาม
ข่าวสารท่ีสนใจและเหตุการณ์ต่างๆและเพื่อรับส่งอีเมล  ดาวน์โหลดเพลงและเกมส์และเป็นการใช้
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เพื่อคอมเมน้ทห์รือแสดงความคิดเห็นหวัขอ้ของเพื่อนๆ   รองลงมา คือใชปุ่้ม (Like) และใชอ้พัเดท
สถานะของตนเอง  จุฑามณี   คายะนนัทน์ (2554)  และนุชรีย ์  แผน่ทอง (2555)  พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาเพื่อนใหม่/ติดต่อเพื่อนเก่าประเภทการใชเ้ป็นการโพสตข์อ้ความละ
ส่วนใหญ่มีเน้ือหาของการสนทนาหรือโพสตข์อ้ความเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป 
   5.2.3  ทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook) วยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม  พบวา่  มีทศันคติท่ีชอบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) แสดงให้
เห็นว่า  ผูใ้ช้บริการมีทศันคติทางเชิงบวกเป็นทศันคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึกหรือ
อารมณ์จากสภาพจิตใจโตต้อบในดา้นดีท่ีดีต่อการการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) เน่ืองจากเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั   เป็นแหล่งรวม
ของกลุ่มคนและสังคมต่างๆ  มากมายท าให้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากข้ึน และยงัเป็นช่องทางในการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส าคญัช่องทางหน่ึงในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของศิวชั   จนัทนาสภาภรณ์(2554) พบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่าย
ออนไลน์มากท่ีสุด คือ ดา้นความรู้สึก  รองลงมาคือดา้นกระท า  และดา้นความคิด  ขณะท่ี  พิชญาวี
คณะผล (2553)  พบวา่  ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและมีทศันคติท่ี
เป็นไปในทางลบจากการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)  เพราะเห็นว่า  ยงัไม่ใช่ช่องทางในการประกอบ
ธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส าคญัในปัจจุบนั 

 5.2.4   ผลกระทบท่ีไดจ้ากการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook) วยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  แสดงให้เห็นวา่  ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook)  
มีความเห็นว่า  การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีผลกระทบทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในระดบัมาก  โดยท่ี
ท าให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้นไดง่้ายยิ่งข้ึน เช่น  การบนัทึกรูปขอ้มูลหรือน ารูป,ขอ้มูลของ
ผูอ่ื้นมาเผยแผ ่ ,โพสต์หรือแชร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพหรือขอ้มูลนั้นๆ ท่ีเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวท่ีท าให้ไม่ เ กิดความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล  ท าให้การสนทนา
ติดต่อส่ือสารสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนท่ีเป็นการช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย ์ และ
ขอ้ความท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุด ได้แก่  ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศพัท์หรือค่าอินเตอร์เน็ต 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑามณี คายะนนัทน์ (2554) พบวา่  ผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท าให้การ
สนทนา/ติดต่อส่ือสารสะดวกและง่ายข้ึน  ไดรั้บทราบข่าวสารอพัเดทไดร้วดเร็วข้ึน และช่วยลด
ค่าใชจ่้าย/ค่าโทรศพัท ์
   5.2.5  ผลการวิเคราะห์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติ
ในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  การเปรียบเทียบทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  พบวา่ 
อายท่ีุแตกต่างกนั   มีทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)   ต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 โดยพบวา่ อายุ 35-39 ปี   มีทศันคติในการใชง้าน เฟซบุ๊ก (Facebook) มากกวา่กลุ่มอายุ
อ่ืน  ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงอายุดงักล่าวเป็นวยัท างานมีความสนใจในการส่ือสารทางสังคมออนไลน์
มากกว่า ตามแนวคิดของ ปรมะ   สตะเวทิน(2538) ได้ช้ีให้เห็นในเร่ืองอายุนั้น คนท่ีมีอายุมากมี
ประสบการณ์ในชีวติซ่ึงเคยผา่นยุคเข็ญต่างๆตลอดจนมีความผกูพนัท่ียาวนานกบัสังคมมากกวา่คน
ท่ีมีอายุนอ้ย  นอกจากน้ี  อายุยงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจ
ดว้ย  โดยการวจิยัทางจิตวทิยา  พบวา่  เม่ือคนมีอายมุากข้ึนโอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจ
จะนอ้ยลง  และเมเยอร์ (Myer, 1982)  กล่าววา่  อายุเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
ของความคิดและพฤติกรรมท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจาก
บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยและบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารท่ีเปล่ียนไป
เม่ือตนเองอายมุากข้ึนประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่  15 ปี  ข้ึนไปจะเลือกใชส่ื้อเพราะค านึงถึงความส าคญั
ของเน้ือหามากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุนอ้ยคือตั้งแต่ 9-11 ปี  กลุ่มท่ีมีอายุมากจะใชส่ื้อเพราะสนใจ
ท่ีจะรับรู้เก่ียวกบัสังคมและความตอ้งการของตนเอง 
   การเปรียบเทียบทศันคติในการใชง้าน เฟซบุก๊ (Facebook)  พบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 โดย
พบว่า  ผูใ้ช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ท่ีมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท  มีทศันคติในการใช้งาน       
เฟซบุ๊ก (Facebook)  ดีกวา่กลุ่มรายไดอ่ื้นๆ   ทั้งน้ี  อาจเน่ืองมาจากผูมี้รายไดด้งักล่าวเป็นรายไดท่ี้
สามารถซ้ือโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถรองรับการเขา้ถึงการส่ือสารทางสังคมออนไลน์มากกวา่กลุ่มท่ี
มีรายได้ต ่ากว่า   สอดคล้องกับงานวิจยัของน ้ าทิพย ์  ส าเภาประเสริฐ (2543) ท่ีพบว่า  รายได้ท่ี
แตกต่างกบัมีทศันคติการใชอิ้นเตอร์เน็ตแตกต่างกนั  
 5.2.6   ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) กบั
พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  จากผลการศึกษา พบวา่  ทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก 
(Facebook)โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่าสหสัมพนัธ์ 
r  = .390  อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงไดว้า่ถา้ทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  โดยรวมเพิ่มข้ึน  ก็จะท าให้พฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  เพิ่มข้ึนหรือ
เป็นไปในทางบวกในระดบัปานกลาง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชญาวี   คณะผล (2553)  พบวา่  
ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงบวก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใชชี้วติประจ าวนัของท่านมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) มากท่ีสุด มีค่าสหสัมพนัธ์ r = .863 แสดงว่าถา้ทศันคติในเร่ือง        
เฟซบุ๊ก (facebook)  เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใชชี้วิตประจ าวนัเพิ่มข้ึน  ท าให้พฤติกรรมในการ
ใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) เพิ่มข้ึนหรือเป็นไปในทางบวกในระดบัสูง  ทั้งน้ี  เน่ืองมาจากทุกคนทัว่
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โลกสามารถติดต่อกนัไดจ้ากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  จึงท าให้ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างเห็น
ความส าคญัของการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) และขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด คือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook)  คือแหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสารมีความน่าเช่ือถือทนัยุคทนัเหตุการณ์  มีค่าสหสัมพนัธ์ 
r = .241 แสดงให้เห็นวา่ถา้ทศันคติในเร่ืองเฟซบุ๊ก (Facebook)  คือ  แหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสารมี
ความน่าเช่ือถือทนัยคุทนัเหตุการณ์ ยอ่มท าใหพ้ฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Face book)  เพิ่มข้ึน
หรือเป็นไปในทางบวกในระดบัต ่า  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ก็มี
การรวบรวมข่าวสารท่ีมาเสนอท่ีเป็นทั้งทางบวกและทางลบ  ก็อาจมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook)  ในระดบัต ่า 
   5.2.7  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
กบัผลกระทบในการใชง้านเฟซบุก๊ (Face book) 

 จากผลการศึกษา พบว่า   พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดบัต ่า โดยมีค่าสหสัมพนัธ์        
r = .196  อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่  ถา้พฤติกรรมในการใชง้าน   
เฟซบุก๊ (Facebook) โดยรวมเพิ่มข้ึน  ท าให้ผลกระทบในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook)  เพิ่มข้ึนใน
ระดบัต ่า โดยท่ีพฤติกรรมในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบ
ในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ไดแ้ก่ การใชแ้ทครูปภาพ (Facebook Tag) มีความสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุด แต่มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าโดยมีค่าสหสัมพนัธ์ r = .282  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในการแทครูป
ภาพ ผูใ้ชบ้ริการทุกคนมกัจะแชร์ภาพนั้นร่วมกนั  เม่ือเห็นภาพนั้นเป็นท่ีถูกใจส่วนพฤติกรรมการใช้
อพัเดทสถานะ(Status) ของตนเอง มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ในระดบัต ่า โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ r = .142  ท่ีเป็นเช่นน้ี  เพราะส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการ ไม่มีเวลาอพัเดท
สถานะของตนเอง  และคิดว่าขอ้มูลท่ีมีอยู่ก็เพียงพอแลว้  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ภทัรา   เรือง
สวสัด์ิ (2553)  เม่ือเขา้ใชเ้วบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์คืออพัเดทสถานะ/ขอ้มูลส่วนตวั/รูปภาพ
ส่วนใหญ่มีการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมความสนใจและความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
   5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
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  1)  พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) ในการส่งหวัขอ้, รูปภาพ, วีดีโอ หรือ
โพสต์ต่างๆ  ของเพื่อนๆ  หรือบุคคลต่างๆ  ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และ
รักษาความปลอดภยัในการท าธุรกรรม 
  2)  ทัศนคติการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ควรพิจารณาปัจจัยท่ีส าคัญท่ีเป็น
ทศันคติทั้งเชิงบวก และเชิงลบ  ดงันั้น  จึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารมีความ
น่าเช่ือถือทนัยคุทนัเหตุการณ์  และมีการคดักรองผูท่ี้ประสงคร้์ายกบัผูใ้ชใ้ชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
  3) การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ควรค านึงถึง  อายุ  รายได ้ ท่ีมีผลต่อทศันคติ
ของผูใ้ชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) มาประกอบการพิจารณาดว้ย 
  
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
   ควรจะศึกษาเปรียบเทียบการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน เช่น Line 
Instragram  เพราะเป็นเครือข่ายสังคมท่ีมีอิทธิพลในการใช้บริการของวยัท างานในยุคสมยัปัจจุบนั  
ซ่ึงอาจจะช่วยให้พบขอ้มูลทางสถิติไดอ้ยา่งครอบคลุมมากข้ึนดว้ย  จะช่วยในการพฒันาส่ือสังคม
ออนไลน์สอดคลอ้งกบัการใชง้านของวยัท างานในอนาคต 
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แบบสอบถามงานวจัิย 
“ ทศันคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ” 

 
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
*ท าเคร่ืองหมายถูกเพียงหน่ึงช่องเท่านั้น 
  
1.1 เพศ 
    ชาย                หญิง 
 
1.2 อาย ุ 
 20-25 ปี                26-29 ปี                30-34 ปี 
 35-39 ปี                40-49 ปี                50-59 ปี 
 
1.3 การศึกษา 
    ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 
1.4 อาชีพ 
    พนกังานบริษทั/พนกังานของรัฐ/ขา้ราชการ ฯลฯ 
    ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
    รับจา้งอิสระ 
    นกัเรียน/นกัศึกษา 
    ไม่ไดท้  างาน 

 
1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
                ต ่ากวา่ 15,000 บาท   15,000-20,000 บาท 
   20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 
   40,001-50,000 บาท   มากกวา่ 50,000 บาท 
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ส่วนท่ี  2  พฤติกรรมในการใชเ้ฟซบุก๊ (Facebook) 
 
2.1 ท่านใชง้านเฟซบุก๊ ก่ีวนั ต่อสัปดาห์ (*ท าเคร่ืองหมายเพียงหน่ึงช่องเท่านั้น) 
             นอ้ยกวา่ 3 วนัต่อสัปดาห์   3 วนัต่อสัปดาห์ 
 4 วนัต่อสัปดาห์    5 วนัต่อสัปดาห์  
 6 วนัต่อสัปดาห์    7 วนัต่อสัปดาห์  
 
2.2 ระยะเวลาในการใชง้านเฟซบุก๊ต่อวนั (จ  านวนก่ีคร้ัง) (*ท าเคร่ืองหมายเพียงหน่ึงช่องเท่านั้น) 
 1-3 คร้ัง     7-10 คร้ัง 
 4-6 คร้ัง     มากกวา่ 10 คร้ัง 
 
2.3 สถานท่ีใชง้านและการเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุก๊ (* สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 
สถานท่ี) 
 ท่ีบา้น/หอพกั/ท่ีพกัอาศยั   ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 
 ท่ีท างาน     อ่ืนๆ 
 สถานท่ีใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต (ฟรี) เชน่ หา้งสรรพสินคา้, รา้นกาแฟ, โรงแรม เป็นตน้ 

 

2.4 ช่องทางหลกัในการใชง้านและเขา้ถึงเฟซบุก๊ (*ท าเคร่ืองหมายเพียงหน่ึงช่องเท่านั้น) 
 ผา่นโทรศพัทมื์อถือ   ผา่น Tablet 
 ผา่นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊   ผา่นคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

 ผา่นชอ่งทางอื่ นๆ 

 

2.5 ช่วงเวลาในการใชง้านและเขา้ถึงเฟซบุก๊มากท่ีสุด (*ท าเคร่ืองหมายเพียงหน่ึงช่องเท่านั้น) 
 8.01 น.-12.00 น.    20.01 น.-24.00 น. 
 12.01 น.-16.00 น.   00.01 น.-8.00 น. 
 16.01 น.-20.00 น. 
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ส่วนท่ี 2  (ต่อ) พฤติกรรมและรูปแบของกิจกรรมท่ีใชง้านบนเฟซบุก๊  ต่อไปน้ี ท่านใชง้านบ่อยแค่   
                        ไหน 
* ท าเคร่ืองหมายถูกช่องเท่านั้นเพียงหน่ึง 
* เกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 = นอ้ย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก 
 
ล าดบั พฤติกรรมและรูปแบบของกิจกรรมท่ีใชง้านบนเฟซบุก๊ ล าดบัคะแนน 

  1 2 3 
1 ใชอ้พัเดทสถานะ (Status) ของตนเอง    
2 ใชส้นทนากบัเพื่อน (Facebook Chat)    
3 ใชค้อมเมน้หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหวัขอ้ต่างๆ

ของเพื่อน 
   

4 ใชอ้พัโหลดรูปภาพและวดีีโอ ลงบนเฟซบุค๊    
5 ใชแ้ทครูปภาพ (Facebook Tag)    
6 ใชส่้งขอ้ความถึงเพื่อนๆ โพสตข์อ้ความถึงเพื่อนๆ (Post 

Massage) 
   

7 ใชเ้ล่นเกมส์บนเฟซบุก๊ (Facrbook Game & Application)    
8 ใชปุ่้มกด (Like) เพื่อแสดงความช่ืนชอบหวัขอ้,รูปภาพ,วดีีโอ,

หรือโพสตต่์างๆของเพื่อนๆคุณ 
   

9 ใชแ้ชร์ขอ้มูล,บทความ,ข่าวสาร,รูปภาพ,วดีีโอ หรือโพสตต่์างๆ 
ใหเ้พื่อนๆคุณ 

   

10 ใชส้ าหรับการท าธุรกิจต่างๆ เช่น ขายสินคา้ออนไลน์,เปิดเพจ
หนา้ร้าน ฯลฯ 
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ส่วนท่ี 3 ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
     * ท าเคร่ืองหมายถูกช่องเท่านั้นเพียงหน่ึง 
     * เกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 = นอ้ยท่ีสุด , 2 = นอ้ย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด 
 

ล าดบั ทศันคติในการใชง้านเฟซบุก๊ ล าดบัคะแนน 
  1 2 3 4 5 

3.1 เฟซบุก๊เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของท่าน      
3.2 เฟซบุก๊ยงัไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อ 

ส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั 
     

3.3 เฟซบุก๊เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคน และสังคมต่างๆมากมาย ท า
ใหท้่านรู้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 

     

3.4 เฟซบุก๊คือแหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร มีความน่าเช่ือถือ ทนั
ยคุ ทนัเหตุการณ์ 

     

3.5 เฟซบุก๊เป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนต่างๆ ซ่ึงไม่น่าไวใ้จและ
อาจจะเป็นผูท่ี้ประสงคร้์ายต่อท่านได ้

     

3.6 เฟซบุก๊ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการใชชี้วติประจ าวนัของ
ท่าน 

     

3.7 เฟซบุก๊คือแหล่งรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร มีไม่ไดมี้ความ
น่าเช่ือถือ หรือแหล่งรวมขอ้มูลท่ีหลอกลวง 

     

3.8 เฟซบุก๊คือช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส าคญัช่องทางหน่ึงในปัจจุบนั 

     

3.9 เฟซบุก๊เป็นเคร่ืองมือ ท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบั
ผูอ่ื้นในปัจจุบนั 

     

3.10 เฟซบุก๊ยงัไม่ใช่ช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส าคญัในปัจจุบนั 
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ส่วนท่ี 4 ผลท่ีไดจ้ากการใชง้านเฟซบุก๊ (Facebook) 
- การใชง้านเฟซบุก๊ส่งผลกระทบต่อท่านมากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
    * ท าเคร่ืองหมายถูกช่องเท่านั้นเพียงหน่ึง 
    * เกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 = นอ้ยท่ีสุด , 2 = นอ้ย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสุด 
 
ล าดบั ผลกระทบจากใชง้านเฟซบุ๊ก ล าดบัคะแนน 

  1 2 3 4 5 
4.1 ท าใหก้ารสนทนา ติดต่อส่ือสารสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน      
4.2 ท าใหไ้ม่มีสมาธิในการท างาน หรือ การเรียน (สมาธิสั้นลง)      
4.3 ท าใหเ้กิดการถูกหลอก การล่อลวงต่างๆ และตอ้ง

ระมดัระวงัตวัเองมากยิง่ข้ึน 
     

4.4 ท าใหรั้บทราบข่าวสารต่างๆ อพัเดทสถานการณ์ต่างๆ ได้
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

     

4.5 ท าใหเ้ป็นคนเสพติดส่ือออนไลน์และสังคมออนไลน์ มาก
จนเกินไป 

     

4.6 ท าใหก้ลา้คุย,แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระบนกระดาษ 
(Wall) ไดม้ากยิง่ข้ึน 

     

4.7 ท าใหข้ยายกลุ่มเพื่อน , เพิ่มเพื่อนใหม่ๆ มากยิง่ข้ึน      
4.8 ท าใหเ้ป็นคนท่ีมีโลกส่วนตวัสูง , มีความเป็นส่วนตวัมาก

จนเกินไป 
     

4.9 ท าใหช่้วยลดค่าใชจ่้าย , ค่าโทรศพัท ์หรือ ค่าอินเตอร์เน็ต      
4.10 ท าใหเ้กิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น ไดง่้ายยิง่ข้ึน เช่น 

การบนัทึกรูป,ขอ้มูลหรือน ารูป,ขอ้มูล ของผูอ่ื้น มาเผยแผ ่, 
โพสต ์หรือแชร์ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพ
หรือขอ้มูลนั้น 
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