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บทคั ดย่อ 
บทคัดย่อ 

  
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
ชื่อผู้เขียน นายศิรัส ปั้นเก่า 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)  
ปีการศึกษา 2559 

  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด
และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊คอายุระหว่าง 25 – 65 ปี ที่มีประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในช่วง 3 เดือนที่
ผ่านมา และเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือนที่มี
จ านวนสมาชิกกลุ่มเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 
414 คน ซึ่งพบว่า 

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คมีพฤติกรรมแบบหลายหน้าจอ  (Multi-
screen behavior) โดยมีการใช้สมาร์ทโฟน มากที่สุด รองลงมาคือ แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และแท็ปเล็ต ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร จ าแนก
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ืออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอาหารใน
กลุ่มเพ่ือนกลุ่มสังคม เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านอาหาร และเพ่ือเผยแพร่แบ่งปัน
ข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับอาหาร 2) ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เพ่ือให้มีเรื่อง
คุยในกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มสังคม และ เพ่ือให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม 3) ด้านอัตลักษณ์บุคคล 
เพ่ือให้เพ่ือนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความสนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และเพ่ือแสดงศักยภาพ ฝีมือ 
และทักษะทางด้านอาหาร 4) ด้านความบันเทิง เพ่ือความความสนุก เพลิดเพลิน และ 5) ด้านการตลาด 
เพ่ือต้องการสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นจากแบรนด์ และเพ่ือรับส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษทางด้านราคา
จากแบรนด์ 

นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และความพึง
พอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 

  
Title of Thesis The uses and gratifications of food information sharing 

among househusbands and housewives on Facebook 
Author Siras Pankow 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2016 

  
 

In this present research, the uses and gratification theory was used to examine 
househusbands and housewives’ needs toward food information sharing behaviors on 
Facebook. The respondents of this research were Facebook users, ages between 25 
and 65 years old. Online survey were distributed to 414 respondents (131 male and 
283 female) who joined food and cooking community Facebook groups which have 
more than ten thousand members. To be eligible for survey, respondent must share 
food information on Facebook fanpage at least one time in three months. 

The findings demonstrated that househusbands and housewives have had a 
multiple screen behaviors which used smartphone as a tool to share information, 
followed by laptop, computer and tablet. Moreover, there were 5 usages patterns of 
food information sharing as described below; 

1) Promotion and body of knowledge development—Househusbands and 
housewives updated food information for friends and social groups and shared their 
experiences of food, knowledge and information.  

2) Social interaction and social acceptance-- Househusbands and housewives had 
conversation with friends and social groups and gained a sense of belonging to social 
groups. 

3) Personal identity-- Househusbands and housewives uses Facebook group for 
raising awareness toward friends and social groups that they were interested in food 
and cooking and demonstrating their skills and potentials.   

4) Entertainment -- Househusbands and housewives used Facebook group for fun 
and enjoyment 

 



  ค   

5) Marketing category—Privileges, promotions, discounts and special prices offers 
from brand were househusbands and housewives motives to use Facebook group. 

In addition, the research revealed that uses of food information sharing were 
statistically related to food information sharing behaviors, and gratifications of food 
information sharing, at .05 significance levels. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

สวัสดีครับผม ศิรัส ปั้นเก่า เป็นผู้วิจัยของงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจงานวิจัย
เล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ก าลังอ่านข้อความนี้อยู่แสดงว่าท่านให้ความสนใจและความส าคัญต่อ
งานวิจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของผมที่คาดหวังให้มีคนสนใจ เข้ามาอ่านและใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยนี้ 

การที่งานวิจัยนี้สามารถด าเนินมาได้ถึงจุดนี้ เพราะผมได้รับความร่วมมือจากผู้คนมากมายซึ่ง
ถือว่างานวิจัยนี้เป็นตัวแทนความร่วมมือของผู้คนมากมายก็ว่าได้ จึงขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกๆคน
ที่ช่วยผลักดันให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จได้ เริ่มจาก ผศ.ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเป็นบิ๊กบอสของผู้วิจัย ที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และความบันเทิง จนงานวิจัย
ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่แม้จะมีภารกิจมากมาย
เพียงใดก็ยังกรุณาสละเวลาในการจัดคิวให้กับผู้วิจัย ทั้งยังคอยให้ค าแนะน าด้านแนวคิดและทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีวิจัยอย่างจริงจัง ผศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้
ข้อเสนอแนะ มุขและแรงบันดาลใจผ่านเสียงเพลง ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้กับ
งานวิจัยทั้งสิ้น สุวารี เกษเกษม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณาธิศ รตโนภาส นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปราโมช ช่างเจริญ กลุ่มงานทะเบียน และเจ้าหน้าที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความ
ผิดพลาด ความไม่เสถียร และการขาดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของระบบ Nida E-thesis จนส าเร็จ
ลุล่วง กลุ่มสังคมเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ที่เอ้ืออ านวยพื้นที่ของกลุ่มสังคมในการเก็บ
ข้อมูล พ่อบ้านและแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คกว่า 400 ชีวิต ที่ช่วยกันตอบแบบสอบถามให้
ผู้วิจัย รวมไปถึงรูปภาพสวยๆและสาระดีๆเกี่ยวกับอาหารที่น ามาแบ่งปันกันอันเป็นแรงกระตุ้นความ
อยากอาหารของผู้วิจัยมาโดยตลอด และสุดท้ายขอขอบคุณ ครอบครัว และเพ่ือนๆ ส าหรับก าลังใจ 
ความเฮฮาและการสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา ซึ่งเป็นพลังและก าลังให้ผู้วิจัยสามารถท า
การวิจัยในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในบทนี้ จะกล่าวถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของ

การวิจัย นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความเร่งรีบและ
ความต้องการที่หลากหลายของผู้คนอย่างเป็นปัจเจก สื่อสังคมออนไลน์จึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตของผู้คน ในฐานะช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกลุ่มคนขนาดใหญ่ไว้ในพ้ืนที่
เดียวกันจนเกิดเป็นการสื่อสารไร้พรมแดนที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันทั่วทุกมุมโลกโดยไม่มี
อุปสรรคในด้านระยะทางหรือเวลาเช่นสื่ออ่ืนๆในอดีต (มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ , 2553, 11 มิถุนายน)  
ท าให้เกิดการพัฒนาไปสู่สภาพความเป็นกลุ่มสังคมมากขึ้น การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารจึง
ขยายตัวไปสู่ความเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ที่ผู้คนเข้ามามีปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน
และเกิดบทบาทในสังคมออนไลน์ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถผลิตเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ได้เอง 
(User-Generated Content) ซึ่งส่งผลให้เกิดเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเพ่ิมขึ้นอย่างหลากหลาย
ที่แพร่กระจายกันในวงกว้าง (สุภัทรา ภิญโญกิตติกุล, 2553)  

Zephoria (2016 ,February 20) บริษัทที่ปรึกษาด้านการท าการตลาดออนไลน์ กล่าวว่า  
เฟซบุ๊ก เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ความเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่อ านวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลผ่านโยงใยระหว่างโลกความเป็น
จริงและโลกเสมือน ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดตัวตน 
ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ต่างๆ ผ่านมัลติมีเดียที่แสดงผลได้ในปัจจุบัน ซึ่งในปี พ .ศ. 2558   
เฟซบุ๊กมีประชากรที่แสดงความเคลื่อนไหว (Active users) จ านวนถึง 1.49 พันล้านบัญชี และยังคงมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่า มีประชากรเฟซบุ๊กที่ใช้งานผ่านสมาร์โฟนถึง 1.31 พันล้าน
บัญชี ซึ่งนับเป็นเว็บไซต์สื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สอดคล้องกับความนิยมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กในประเทศไทย ที่มีจ านวนประชากรในปี พ .ศ. 2558 สูงถึง 35 ล้านบัญชี เป็นอันดับสามใน
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก
หนาแน่นในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ 20 ล้านบัญชี เชียงใหม่ 960 ,000 บัญชี 
นครราชสีมา 780,000 บัญชี นนทบุรี 600,000 บัญชี และชลบุรี 540,000 บัญชี ซึ่งสมาคมโฆษณา
ดิ จิ ทั ล  (ป ระ เท ศ ไท ย ) Digital Advertising Association (Thailand) ห รื อ  DAAT (2558 , 5 
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มกราคม) ได้รายงานว่าผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในประเทศไทยมีการสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วม 
(Engaged) บนเฟซบุ๊ก ด้วยการกดปุ่มถูกใจ (Like) มากที่สุด รองลงมาคือการให้ข้อเสนอแนะ โดยใน
ด้านของสื่อและช่องทาง พบว่า มีการสื่อสารผ่านรูปภาพมากที่สุด รองลงมาคือ การอัพเดทสถานะ 
และการโพสต์ข้อความ อีกทั้งเฟซบุ๊กยังถือเป็นช่องทางการสื่อสาร (Channel) ที่สร้างปรากฏการณ์
และกระแสต่างๆในสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท าให้เกิดการเชื่อมปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
รู้จักกันและไม่รู้จักกันให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น (Zocial, inc., 2558, 20 เมษายน) และด้วยปริมาณการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในประเทศไทยจ านวนมาก OBVOC (Onebit Voice of Consumer) 
และ Zocial inc. (Wilas Chamlertwat, 2555, 20 มิถุนายน) จึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ใน
ด้านของเวลา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจซึ่ง พบว่า คนไทยมีการโพสต์ข้อความหรือสถานะมาก
ที่สุดในวันอังคาร โดยมีจ านวนเฉลี่ยการโพสต์ตามเวลาในช่วง 10.00 น. - 24.00 น. และมากที่สุดใน
ช่วงเวลา 21.00 น. - 21.59 น. ซึ่งเมื่อพิจารณาเวลาในแต่ละวัน พบว่า ผู้ใช้งานจะโพสต์ข้อความหรือ
สถานะ ในช่วงเวลา 20.00 น. – 23.00 น. มากที่สุดซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน และน้อยที่สุดใน
ช่วงเวลา 2.00 น. – 7.00 น. และจะกลับมาสูงอีกครั้งในช่วงเวลา 10.00 น. นอกจากนี้ ผลการส ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ประจ าปี พ .ศ. 2558 ของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2559 , 29 มีนาคม) และ รายงาน Digital in 2016 ของดิจิตอล   
เอเจน We Are Social (Simon Kemp, 2016, January 27) พบว่า สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็น
กิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเข้าถึงมากที่สุด โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผู้ใช้
มากกว่าร้อยละ 90 จากจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์มือ
ถือคิดเป็นร้อยละ 122 จากจ านวนประชากรอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งคน   
มีอุปกรณ์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งเครื่อง โดยมีจ านวนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์มือถือจ านวน 34 ล้านคน ซึ่งจากจ านวนดังกล่าว ท าให้อุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟนมี
สัดส่วนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าอุปกรณ์ อ่ืนๆ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเลต โทรทัศน์ระบบสตรีมมิ่ง เครื่องเกมคอนโซล และอุปกรณ์สวมใส่
ต่างๆ นอกจากนี้รายงานยังระบุว่า จ านวนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากที่สุด คือ ผู้ใช้งาน 
เพศชายและหญิงอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 จากจ านวนผู้ใช้งานทั้งหมด
จ านวน 38 ล้านบัญชี 

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่ยุคที่เราเรียกกันว่า       
ยุคดิจิตอล ส่งผลให้เกิดบทบาทแม่บ้านบนโลกเสมือน ที่กลุ่มแม่บ้านสามารถสานสัมพันธ์ในกลุ่มสังคม 
กับกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีการด าเนินชีวิต ประสบการณ์ และความสนใจคล้ายกัน เพ่ือความตื่นเต้น
แปลกใหม่จากการด าเนินชีวิตแบบเดิมโดยไม่มีการล่วงเลยมายังโลกความเป็นจริงที่แม่บ้านยังคง
ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการด าเนินชีวิต (ตวงพร เกตุ สมบูรณ์, 2555) และ
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ส่งผลให้เกิดผลกระทบของสถาบันครอบครัวเช่นเดียวกับสถาบันและองค์กรอ่ืนๆ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของกลุ่มแม่บ้านจากความพยายามและความสามารถในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากแม่บ้านเป็นผู้จัดการและตัดสินใจหลักในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการส าหรับอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน (Noor Fathima Warsia,2014, April 9) 
โดย Noor Fathima Warsia ได้น าผลการส ารวจ หัวข้อ “The Asian Digital Mum Report 2014” 
ของ theAsianparent.com เว็บไซต์ส าหรับครอบครัวที่มีเครือข่ายระดับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
มาอภิปรายว่า พฤติกรรมของแม่บ้านที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นแม่บ้านยุคดิจิตอล มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแม่บ้านในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน เปิดรับสื่อโทรทัศน์
น้อยลงและให้ความสนใจกับสื่อดิจิตอลเป็นอย่างมาก และสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นพ้ืนที่เสมือน
ที่ส าคัญในการสนทนาและหาข้อมูลของกลุ่มปัจเจกแม่บ้าน นอกจากนี้อีกพฤติกรรมส าคัญที่พบคือ 
ก่อนที่แม่บ้านจะตัดสินใจซื้อสินค้าและ/หรือบริการ จะมีพฤติกรรมสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อเมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอหรือ
ความคิดเห็นที่ท าการค้นหาจากสื่อออนไลน์แล้ว 

McCann truth central (2012, July 19) กล่าวว่า ในยุคที่แม่บ้านก้าวทันต่อการพัฒนา
ของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจเจกแม่บ้าน กลายเป็นกลุ่มที่นักการตลาด
เรียกว่า Super-influencer คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูง เนื่องจากการก้าวทันเทคโนโลยี
ของกลุ่มแม่บ้านท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เนื้อหาและแลกเปลี่ยนค าแนะน าหรือ
แนวคิดจนเกิดเป็นแนวคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งถือเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่ส าคัญจากการใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่ข้ามขีดจ ากัดแบบเดิม นอกจากนี้ McCann truth 
central ได้ท าการวิจัยหัวข้อ The Truth About Moms เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ด้วยการศึกษาเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ กับกลุ่มแม่บ้าน
จ านวนกว่า 6,800 คน ในหลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เม็กซิโก 
ญี่ปุ่น บราซิล อินเดีย และอิตาลี โดยพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ 67 เชื่อว่าเทคโนโลยีช่วยให้
พวกเธอท าหน้าที่แม่ได้ดีกว่าเดิม และร้อยละ 49 ของผู้ที่แต่งงานและมีบุตรแล้วมีแนวโน้มให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่ตนใช้ประจ าเป็นส่วนตัวมากกว่าแหวนหมั้น ด้วยแนวโน้มพฤติกรรมของ
แม่บ้านที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การค้นหาสูตรอาหารบนอินเทอร์เน็ต หรือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเคล็ดลับการท าอาหารระหว่างกลุ่มปัจเจก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Global Web 
Index (GWI) (อ้างถึงใน Adslthailand, 2558, 2 ธันวาคม) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ระบุว่า “ร้อยละ 58 ของคนไทย ให้ความสนใจในเรื่องอาหาร ร้านอาหาร 
และการท าอาหาร” ซึ่งเห็นได้จากการขยายตัวของกลุ่มเว็บบอร์ดและบล็อกในกลุ่มอาหารอย่าง
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ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อมูลผลการวิจัยของ TNS (2015, November 23) บริษัทวิจัยการตลาด
ชั้นน า ในการส ารวจพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของกลุ่มผู้หญิงไทย จ านวน 1 ,201 คน 
ช่วงอายุ 18-45 ปี พบสถิติที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ 91 กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กช่วยให้พวกเขา
หาข้อมูลที่ต้องการหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ และร้อยละ 70 เมื่อมีปัญหาหรือต้องการ
ค าแนะน าจะเข้าไปที่กลุ่มสังคมในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ด้วยการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจึง
ส่งผลให้แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทความเป็นโพรซูเมอร์ (Prosumer) มากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Alvin Toffler (1980, อ้างถึงใน ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2558, 10 
มิถุนายน) ที่คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ไว้ในปี 1979     
ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ค่านิยมทางสังคม และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การผลิต
สินค้าและ/หรือบริการในปริมาณมากตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Mass Customization)      
จะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการสร้างสรรค์สินค้าและ/หรือบริการขึ้นด้วยตนเอง กล่าวคือ ผู้บริโภค
จะเข้ ามามีบทบาทในการออกแบบและการผลิ ต  (Producer) โดยมี ความ เป็ นมื ออาชีพ 
(Professional) มากขึ้น คือเป็นการหลอมรวมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นเอง 

นอกจากนี้ จากกระแสโลกาภิวัตน์ข้างต้นที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชาย
และผู้หญิงในการท างานบ้านและดูแลครัวเรือนได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเท่าเทียมที่ทั้งสองฝ่าย
สามารถท างานบ้านและดูแลกิจกรรมต่างๆภายในครัวเรือนได้เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากสังคมไทยใน
อดีตที่มีความเชื่อว่าบทบาทและภาระหน้าที่ในการท างานบ้านจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงในบทบาท
แม่บ้านเท่านั้น โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแสการเติบโตในบทบาทของผู้ชายในการท าหน้าที่
พ่อบ้านมากขึ้นถ้าฝ่ายหญิงสามารถที่จะท างานสร้างรายได้ที่มากกว่า หรือการปรับตัวของบทบาท
พ่อบ้านเพ่ือแบ่งเบาภาระของฝ่ายหญิงให้สามารถด าเนินชีวิตไปด้วยกันได้อย่างเสมอภาค             
ได้กลายเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น ดังนั้น ภาระหน้าที่ในการท างานบ้านและดูแลครัวเรือนในยุค
ปัจจุบันจึงสามารถเป็นได้ทั้งของผู้หญิงในบทบาทของความเป็นแม่บ้านและของผู้ชายในบทบาทของ
ความเป็นพ่อบ้านนั้นเอง (พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, 2558, 28 ธันวาคม) ซึ่งเห็นได้จากการก่อตัวของกลุ่ม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ"พ่อบ้านใจกล้า" ที่เป็นพ้ืนที่ในการรวมกลุ่มพ่อบ้านหรือ
กลุ่มผู้ชายที่มีประสบการณ์ในการท างานบ้านขนาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิด และ
ประสบการณ์ที่มีคล้ายกันเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว การท างานบ้าน เป็นต้น ซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจพ่อบ้าน
ใจกล้า เป็นตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มสังคมออนไลน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของความเป็นพ่อบ้านในยุค
ดิจิตอลนั้นเอง (วันวิสา เอกไกรศรี, 2559, 23 กันยายน) 

จากแนวคิดข้างต้นจึงสรุปได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันและสร้างปรากฎการณ์ความเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมต่างๆใน
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ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือการด าเนินชีวิตของพ่อบ้านและแม่บ้านซึ่งเป็นส่วนส าคัญของ
กลไกทางเศรษฐกิจเนื่องจากพ่อบ้านและแม่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้า
ต่างๆภายในครัวเรือน โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และบทบาทของความเป็นพ่อบ้านและแม่บ้านไปสู่ความเป็นพ่อบ้านและแม่บ้านยุคดิจิตอลบนโลก
เสมือน ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจซื้อสินค้าและ/หรือบริการ 
รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่ข้ามขีดจ ากัดแบบเดิมๆในการสร้างสรรค์เนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิด
จนเกิดเป็นแนวคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับอาหาร ที่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ารวมในประเทศในปีที่ผ่านมาสูงกว่า 1.49 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมศักยภาพที่ช่วยขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558,  
24 สิงหาคม) และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ต่าง
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความสนใจในเรื่องของอาหาร ร้านอาหาร หรือการท าอาหาร 
ซึ่งเห็นได้จากการขยายตัวของกลุ่มเว็บบอร์ดอาหาร กลุ่มบล็อกเกี่ยวกับอาหาร และกลุ่มสังคมที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับอาหารมากมายที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น การศึกษาการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก จึงต้องการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ส่งต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวทางให้กับนักการตลาดหรือผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในการก าหนดกล
ยุทธ์การสื่อสารและการตลาดอย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จกับกลุ่มเป้าหมายพ่อบ้ านและ
กลุ่มเป้าหมายแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ ในบทบาทของความเป็นโพรซูเมอร์ (Prosumer)           
ที่มีศักยภาพในการผลิตเนื้อหา (Content) ได้เอง ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการสื่อสารการตลาดใน   
ยุคดิจิตอลที่ช่วยผลักดันภาพลักษณ์และการสื่อสารขององค์กรและแบรนด์ต่างๆได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม

พ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ

สังคมออนไลน์ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน

บนสื่อสังคมออนไลน์ 
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากร ต่อการใช้ประโยชน์ พฤติกรรมและความพึง

พอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรม

การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ของ
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 

1.3 ค าถามของการวิจัย 
 
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์        

มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างไร? 
2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์        

มีพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกันอย่างไร? 
3. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์        

มีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกันอย่างไร? 
4. การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์
อย่างไร? 

5. พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความ        
พึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างไร? 

6. การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างไร? 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
1. ผู้วิจัยศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ก่อให้เกิด พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อและคุณลักษณะการใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
เพ่ือก าหนดตัวแปรในการศึกษา การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ปัจจัยด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและ
การยอมรับทางสังคม ปัจจัยด้านอัตลักษณ์บุคคล ปัจจัยด้านความบันเทิง และปัจจัยด้าน
การตลาด 

2. ผู้วิจัยศึกษากลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook.com ผ่าน 
Community Facebook group เกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือน ด้วยการใช้เครื่องมือ 
Search Facebook button ภายใต้ค าค้นหาหลัก “ครัว” และ “อาหาร” และเลือกกลุ่มที่มี
จ านวนสมาชิกกลุ่มเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้แก่ “ครัวในบ้านอาหารท า
เอง” จ านวนสมาชิก 830,433 “รวมพลคนเข้าครัว” จ านวนสมาชิก 42,782 “อาหารท าเอง@
บ้านเกษตรพอเพียง” จ านวนสมาชิก 69,374 “ห้องเก็บสูตรก้นครัว” จ านวนสมาชิก 125,043 
“ห้องครัวต่างแดน” จ านวนสมาชิก 109,206 “ก้นครัว Pantip” จ านวนสมาชิก 15,486 
“อาหารไทยแท้ แม่ให้มา” จ านวนสมาชิก 309,450 “ท าอาหารกินเอง” จ านวนสมาชิก 79,893 

3. ผู้วิจัยศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook.com ด้วยวิธีการท าแบบส ารวจออนไลน์ (online survey) โดยท าการเก็บ
ข้อมูล ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

ความเป็นพ่อบ้าน หมายถึง ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 25 - 65 ปี มีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับ
อาหาร เป็นสมาชิกของ Facebook community เกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือน และมี
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
 

ความเป็นแม่บ้าน หมายถึง ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 25 - 65 ปี มีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับ
อาหาร เป็นสมาชิกของ Facebook community เกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือน และมี
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
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พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล หมายถึง การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้าน
และกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผ่านพฤติกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในรูปแบบของพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่สังเกตได้บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
ได้แก่ ความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูล รูปแบบช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์
ในการแบ่งปันข้อมูล ลักษณะเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล และประเภทของเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล      
ซึ่งแบ่งระดับของพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด 
 

การใช้ประโยชน์ หมายถึง การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่ม
พ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับ
ทางสังคม ด้านอัตลักษณ์บุคคล ด้านความบันเทิง และด้านการตลาด ซึ่งแบ่งระดับของการใช้
ประโยชน์เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้      
ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม ด้านอัตลักษณ์บุคคล ด้านความบันเทิง และด้าน
การตลาด ซึ่งแบ่งระดับของความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
1. เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การ

สื่อสารและสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวสาร ส าหรับนักการตลาดหรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสนใจ
หรือต้องการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นกลุ่ม
ปัจเจกที่มีอิทธิพลและอ านาจในการซื้อทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมต่อความต้องการและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือกระตุ้นให้มีการผลิตเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ได้เอง 
(User-Generated Content) และสร้างโอกาสให้เกิดการแบ่งปันเนื้อหาในรูปแบบไวรัล (Viral 
sharing) ที่จะช่วยแพร่กระจายเนื้อหาออกไปในวงกว้าง เพ่ือผลส าเร็จเชิงธุรกิจที่จะตามมา 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายพลังอ านาจในการอธิบายทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  
ที่แสดงถึงการก าหนดการกระท าในการใช้ประโยชน์เพ่ือสนองความพึงพอใจของผู้รับสารจากโลก
ความเป็นจริงสู่โลกเสมือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของ

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร การ
นิยามกลุ่มตัวอย่าง และเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  
แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้  
แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

 
2.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Social network : Facebook) 
 

พรทิพย์ เพ่ิมเติม (2556) กล่าวว่า เครือข่ายสังคม คือพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เสมือนที่มีความสัมพันธ์
ร่วมกับตัวตนความเป็นปัจเจก เป็นความสัมพันธ์ทางเครือข่ายสังคมของแต่ละปัจเจกชน เช่น 
เครือข่ายกลุ่มเพ่ือน เครือข่ายครอบครัว เป็นต้น และเมื่อ เครือข่ายสังคม กลายเป็น เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ท าให้เครือข่ายต่างๆในความสัมพันธ์ทางสังคม
ของแต่ละปัจเจกสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

อภิชาติ อนุกูลเวช (2554, 27 มีนาคม) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือปรากฎการณ์
ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตบนพื้นที่เสมือนที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้
ผู้คนเข้ามาท าความรู้จักและเชื่อมโยงสัมพันธ์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

พรหมอาสา กัณวเศรษฐ (2557) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นผลมาจากการพัฒนา
ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บรูปแบบใหม่ ที่ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
อันแสดงความเป็นปัจเจกออกมา โดย เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีพัฒนาการมาจากพ้ืนฐานของ
แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ที่เชื่อว่าในเครือข่ายสังคมจะประกอบไปด้วยหน่วยบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ไม่ได้มีเพียงบทบาทเดียว 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าว ยังตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้และตัดสินใจในการ
แลกเปลี่ยนทั้งทางวัตถุและทางจิตวิทยา 
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ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) กล่าวว่า เครือข่ายสังคม ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากการน าเทคโนโยลีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการสร้าง เครือข่ายของ
มนุษย์ ด้วยการออกแบบเครือข่ายบนระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่เสมือนในการด าเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนของมนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างที่ส าคัญอันประกอบด้วย 
ขนาดของเครือข่าย ความหนาแน่นภายในเครือข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในเครือข่าย 
ต าแหน่งของบุคคลภายในเครือข่าย และกลุ่มของความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย 

 
เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ ฟรีเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ก่อตั้งโดย มาร์ค ซักเคอร์

เบิร์ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสร้าง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) เพ่ือสร้างตัวตนขึ้นมาส าหรับติดต่อสื่อสารและท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การ
อัพโหลดรูปภาพและคลิปวิดีโอ การส่งข้อความ การพิมพ์ข้อความแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น 
เป็นต้น ผ่านแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถรองรับมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่แสดงผลใน
ปัจจุบันได้ (Ashley Dean, 2014, August 11) ซึ่งกล่าวได้ว่าเฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน (วรรณพร กลิ่นบัว , 2553)  ที่ช่วย
ให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่อ านวยความ
สะดวกในการแบ่งปันข้อมูลผ่านโยงใยระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน (American 
Majority, 2013, March 7) โดยได้อธิบายคุณลักษณะการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานของเฟซบุ๊กในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร ของบัญชีผู้ใช้ ตามลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้แก่  

 
2.1.1 ลักษณะของบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Aspects of Facebook account) ประกอบไป 

ด้วยส่วนการใช้งานและเครื่องมือหลักต่างๆ ได้แก่  
2.1.1.1 New feed คือ ฟีดข่าว รายการข้อมูล การประกาศข่าวสาร การกระท า 

ต่างๆที่เพ่ือน ครอบครัว กลุ่มสังคม หรือองค์กรต่างๆที่บัญชีผู้ใช้ได้สร้างการเชื่อมโยงหรือติดต่อไว้ ซึ่ง
สามารถเลือกการแสดงผลได้ออกเป็นสองแบบ คือ 1) Top news คือการแสดงผลรายการสิ่งที่ได้รับ
ความนิยมในขณะนั้น ซึ่งเครือข่ายของบัญชีได้รับการตอบสนองหรือปฎิสัมพันธ์เป็นอย่างมาก 2) 
Most recent คือการแสดงผลฟีดข่าว แบบเวลาจริง (real time) ของการประกาศข่าวสารหรือการ
แสดงปฎิสัมพันธ์รายการใดๆท่ีเกิดข้ึนนั้นเอง (Meghna, 2013, March 7) 

2.1.1.2 Timeline คือ คุณลักษณะพ้ืนที่เสมือนท่ีแสดงเนื้อหาของหน้าบัญชีผู้ใช้ 
เฟซบุ๊ก ในรูปแบบการแสดงผลตามการแบ่งช่วงของเวลา (Timeline layout) ที่เนื้อหาหรือข้อมูล
นั้นๆ ถูกสร้างข้ึนหรือปรับปรุงใหม่ (Rom Cartridge, 2011, December 14) 
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  2.1.1.3 Wall and status คือ พ้ืนที่แสดงข้อมูลหรือความคิดเห็นส่วนตัวผ่านการ
ประกาศข่าวสารด้วยข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือลิงค์ข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกและบ่งบอกสถานที่ปัจจุบันในรูปแบบของมัลติมีเดีย (Der, Kevin, 2008, July 23) 
 
  2.1.1.4 Photos รูปภาพ เป็นหนึ่งคุณลักษณะสื่อที่ส าคัญของเฟซบุ๊กในการ
ติดต่อสื่อสารที่สร้างผลกระทบ ที่ผู้ ใช้สามารถอัพโหลดและแบ่งปั นรูปภาพต่างๆจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เว็บแคม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งระบบของเฟซบุ๊กสนับสนุนให้สามารถ
สร้างและแบ่งปันรูปภาพในรูปแบบของปัจเจกหรือกลุ่มรูปภาพได้  ( Jason Kincaid, 2010, 
December 15) 
  2.1.1.5 Videos คลิปวิดีโอ เป็นหนึ่งในคุณลักษณะสื่อของเฟซบุ๊ก ที่ได้รับความ
นิยมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาโครงค่ายพ้ืนฐานสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น ที่ผู้ใช้
สามารถอัพโหลดและแบ่งปันคลิปวิดีโอต่างๆจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เว็บแคม หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในระดับความคมชัดสูงสุดที่ 1080p แต่ไม่สามารถอัพโหลดในรูปแบบของการจัดกลุ่ม
แยกอัลบั้มหรือกลุ่มวิดีโอได้เช่นเดียวกับรูปแบบของ รูปภาพ (Cashmore, Pete, 2007, May 24) 
  2.1.1.6 Message and inbox คือ เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารทางตรง
กับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือตัวแทนกลุ่มองค์กรใดๆ ที่มีความเป็นส่วนตัวจากผู้ ใช้อ่ืน โดยมีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลผ่าน Wall หรือ Status แต่เป็นในลักษณะของห้องปิดที่มี
ความเป็นส่วนตัวจากบุคคลอื่น (Josh Wiseman, 2008, April 6) 
  2.1.1.7 Like Comment Share buttons คือ ปุ่มและการแสดงปฎิสัมพันธ์หรือ
ปฎิกิริยาต่อข่าวสารใดๆที่ปรากฎ (Interactive buttons) ที่มีความรวดเร็วในการตอบสนอง 
สนับสนุนหรือแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารนั้นๆ ซึ่งเครื่องมือนี้จะปรากฎอยู่ด้านล่างของข่าวสาร
รูปแบบใดๆ ที่ ป รากฎในเฟซบุ๊ ก  โดยในปีพ .ศ . 2559 เฟซบุ๊ กได้ เพ่ิ มการแสดงผลของปุ่ ม                   
ปฎิสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือแสดงรายละเอียดของการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ ปุ่ม “Love” 
“HAHA” “WOW” “SAD” และ “ANGRY” (CBS NEWS, 2016, February 24) 

 
2.1.2 การแบ่ งปั น แ ล ะป ฎิ สั มพั น ธ์ บ น เฟ ซ บุ๊ ก  (Sharing and interacting on 

Facebook) ในลักษณะของกลุ่มปัจเจกหรือองค์กรต่างๆ ประกอบไปด้วยส่วนการใช้งานและ
เครื่องมือหลักต่างๆ ได้แก่ 

2.1.2.1 Facebook group คือ รูปแบบของการสร้างพ้ืนที่กลุ่มเสมือนบนเฟซบุ๊ก 
ในการด าเนินกิจกรรม หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารของกลุ่มปัจเจกที่มีความสนใจในประเด็นที่มีแนวโน้ว
เดยีวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความง่ายและความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนหรือกลุ่ม
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คนที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ตรงกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายชุมชน (Matt Hicks, 2010, February 
25) 
  2.1.2.2 Facebook Fan page คือ รูปแบบของการสร้างพ้ืนที่แสดงตัวตนของ
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นสาธารณะให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถ
ติดต่อสื่อสารและสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ซึ่งองค์กรทางการตลาดต่างๆ เลือกใช้เครื่องมือนี้ใน
การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงการรับรู้
ภาพลักษณ์ผ่านการท าเนื้อหา (Content) และรับรู้ถึงเสียงจากผู้บริโภค (Consumer Voice ) ได้เป็น
อย่างดี (Matt Hicks, 2010, February 25) 
  2.1.2.3 Group Event คือ  เครื่องมือ ในการสร้างการรับรู้ถึ งกิ จกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ก าลังมาถึงของเครือข่ายชุมชนหรือองค์กรต่างๆที่เป็นผู้ด าเนินการ และเชิญชวนให้รายชื่อ
บัญชีผู้ใดๆที่ได้รับเชิญหรือแสดงการร้องขอเข้าร่วมตามการตั้งค่าความเป็นส่วนของกิจกรรมนั้นๆ 
(Molly Mchugh Gear, 2015, September 11) 

 
พรหมอาสา กัณวเศรษฐ (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดรับข้อมูลทางการตลาดเชิง

กิจกรรมของผู้บริโภคผ่าน Fan Page บน Facebook ได้สรุปแนวคิดการท าการตลาดเชิงกิจกรรม
บนเฟซบุ๊กว่า เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่โดดเด่นในการแสดงตัวตนด้วยสื่อสารบอก
เล่าต่างๆเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือให้ผู้อ่ืนรับรู้ ผ่านคุณลักษณะการใช้งานต่างๆ (Features) ของเฟซบุ๊ก 
เช่น การพิมพ์ข้อความบนกระดานข้อความ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอต่างๆ 
เป็นต้น เมื่อคุณลักษณะความเป็นปัจเจกของผู้บริโภคได้แสดงออกผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ท าให้         
เฟซบุ๊กกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้บริโภค ในการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันประสบการณ์ที่มีต่อองค์กร รวมไปถึงการส่งเสริมและกระตุ้น
ให้เกิดการขายและการแนะน าต่างอันส่งผลลัพท์เชิงธุรกิจตามมา 

วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) ศึกษาแนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ ก 
และทัศนคติ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม "ถูกใจ" ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ผู้บริโภคมีแรงจูงใจต่อเครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจ
บนเฟซบุ๊กของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งออกเป็นสองด้าน ได้แก่ 1) แรงจูงใจด้าน
เหตุผล ได้แก่ สินค้าและบริการมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ การได้รับและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าละบริการได้ และ 2) แรงจูงใจด้านอารมณ์ 
ได้แก่ ต้องการแสดงออกว่าตนให้การสนับสนุนองค์กรหรือแบรนด์สินค้าและบริการ ต้องการท าความ
รู้จักหรือสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรหรือแบรนด์สินค้าและบริการ เห็นเพ่ือเข้าไปกดปุ่ม“Like”จึงไป
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กดตาม เมื่อกดปุ่ม“Like”แล้วกลุ่มเพ่ือนและกลุ่มสังคมจะให้การยอมรับ และการเข้าไปกดปุ่ม
“Like”คนแรก เพ่ือแสดงถึงความเป็นที่หนึ่ง 

Fractl (2016, August 18) ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการแบ่งปันเนื้อหา (Content) บน  
เฟซบุ๊ก อธิบายว่า การแบ่งปันเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก เป็นคุณลักษณะการใช้งาน (Feature) ที่ส าคัญใน
การเผยแพร่และกระจายเนื้อหาจากแบรนด์ไปในวงกว้าง โดยลักษณะการแบ่งปันเนื้อหามีหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การคลิกปุ่มแบ่งปันบนโพสต์ (Clicking the share button on content) หรือการ
โพสลิงค์เนื้อหาบนหน้ากระดาน (Posting a link from a website on your wall) เป็นต้น โดยจาก
การศึกษาแรงจูงใจในการแบ่งปันเนื้อหาบนเฟซบุ๊กพบว่า ร้อยละ 48 แบ่งปันเนื้อหาเพ่ือความบันเทิง
กับเพ่ือนของเขา ร้อยละ 17 แบ่งปันเนื้อหาเพ่ือแสดงประเด็นหรือปัญหาที่ใส่ใจในขณะนั้น ร้อยละ 
13 แบ่งปันเนื้อหาเพ่ือสร้างให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และ ร้อยละ 11 แบ่งปันเนื้อหาเพ่ือให้ข้อมูล         
ที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ร้อยละ 45 ไม่ได้สนใจต่อการแบ่งปันเนื้อหาที่มีประโยชน์ 
และยังพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มอย่างมากในการแบ่งปันเนื้อหาบนเฟซบุ๊กเพ่ือต้องการการตอบสนอง
ทางอารมณ์จากกลุ่มเพ่ือน เช่น ฉันแบ่งปันเนื้อหาเพ่ือหวังให้เพ่ือนรู้สึก มีความสุข เศร้า โกรธ เป็นต้น 
ในขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มเพียงเล็กน้อยที่จะแบ่งปันเนื้อหาเพ่ือโน้มน้าวกลุ่มเพ่ือนของเขา นอกจากนี้
ยังพบว่า กลุ่มที่มีความถี่ในการแบ่งปันเนื้อหาสูงได้แก่กลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้หญิง และคนที่มีความถี่
ในการแบ่งปันเนื้อหามากกว่า 4 ครั้งต่อวัน มีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นพฤติกรรมนิสัยการแบ่งปันจาก
ภายใต้จิตส านึก 

QuickSprout (2015, August 3) ศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลในการปฎิสัมพันธ์ผ่านการกระท า 
Like Comment และ Share บนเฟซบุ๊ก พบว่า ส าหรับการกดปุ่ม “Like” มี 4 เหตุผลหลักใน
การปฎิสัมพันธ์ ได้แก่ 1) เป็นการแสดงออกว่าเห็นด้วยในประเด็นนั้นๆ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว                  
2) การกดปุ่ม Like ขึ้นกับประสบการณ์และความชื่นชอบส่วนบุคคลซึ่งเป็นการยืนยันถึงเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง 3) เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส่ระหว่างบุคคลหรือองค์กร และ 4) เพราะมีความ
คาดหวังสิ่งบางอย่างตอบแทน เช่น การมีปฎิสัมพันธ์ตอบกลับ การได้รับข้อเสนอพิเศษจากแบรนด์ 
เป็นต้น ส าหรับการแสดงความคิดเห็น “Comment” พบว่า ทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะพูด
หรือเสนอออกไป การแสดงความคิดเห็นจึงเป็นการปฎิสัมพันธ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจได้มากกว่า
การสื่อสารด้วยคลิกเดียว และส าหรับการแบ่งปัน “Share” พบว่า มีหลายเหตุผลที่สนับสนุนให้เกิด
การแบ่งปันข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 61 แบ่งปันเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ร้อยละ 43 แบ่งปันเรื่องที่คิดว่า
ส าคัญ ร้อยละ 43 แบ่งปันเรื่องที่สนุกสนาน ร้อยละ 37 แบ่งปันเพ่ือแนะน าให้คนอื่นทราบและเชื่อว่า
เป็นความจริง ร้อยละ 30 เพ่ือแนะน าสินค้า บริการ ภาพยนตร์ หนังสือ ฯลฯ ร้อยละ 29 แบ่งปันเพ่ือ
ต้องการสนับสนุนหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร ร้อยละ 26 แบ่งปันเพราะเห็นว่ามีความแปลก
และแตกต่าง ร้อยละ 22 แบ่งปันเพ่ือให้คนอ่ืนทราบว่าคุณก าลังท าหรือสนใจในประเด็นอะไร ร้อยละ 
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20 แบ่งปันเพ่ือเปิดประเด็นหรือเริ่มต้นบทสนทนา และ ร้อยละ 10 แบ่งปันแชร์เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
พวกเขารู้ในประเด็นที่แบ่งปัน 

นอกจากนี้เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) (2558, 21 ธันวาคม) ที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมและ
จิตวิทยาผู้บริโภค ภายใต้เครือ “อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ” ได้น าเสนอผลกระทบจากการพัฒนาสื่อ
สังคมออนไลน์ในปัจจุบันถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นปรากฎการณ์ความขัดแย้งในเรื่องหรือประเด็นบางอย่างที่อาจมี
เหตุผลรองรับหรือไม่ก็ตาม แล้วเกิดคนติดตามประเด็น น าไปพูดต่อ แบ่งปันต่อเป็นจ านวนมาก หรือ 
“ยุคดราม่าครองเมือง” ที่ผู้คนใช้อารมณ์ในการตัดสินเนื้อหาข่าวการเหนือเหตุผล ด้วยเหตุจากความ
สะดวกสบายของเทคโนโลยีในการแสดงความคิดเห็น และแนวโน้มการชี้น าของสังคม ทาง เอ็น ไวโร
เซล จึงได้สรุปค่านิยม 6 ประการ จากความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ได้แก่ 1) สุขนิยม (Joy Lust) คือ 
ค่านิยมจากความไม่เคยล าบากเหมือนในอดีต ท าให้เกิดภูมิต้านทานต่อปัญหาและความเครียดต่ า ท า
ให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันมีความเครียดจากประเด็นเพียงเล็กน้อยได้ง่ ายเป็นพิเศษ        
2) แบบฉบับนิยม (I-mage) คือ สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
บุคคล ที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของกันและกัน จนกลายเป็นค่านิยมในการแสดงความเป็นปัจเจกตาม
ความต้องการการแสดงออกของปัจเจกนั้นๆ 3) สันโดษนิยม (Sole-cial) คือ ในยุคที่ผู้คนใช้เวลาถึง  
1 ใน 4 ของแต่ละวันไปกับการ ปฎิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้เราไม่ได้มีปฎิสัมพันธ์แบบ
เผชิญหน้าโดยตรง ส่งผลให้มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่น้อยลงเรื่อยๆ จนเกิดเป็นค่านิยมในการอยู่อาศัย
แบบคนเดียวด้วยความสามมารถทางสังคมแบบดิจิตอล 4) ธรรมชาตินิยม (Farm-ganic) คือ ผู้บริโภค
มีความต้องการขัดแย้งกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีความต้องการหาประสบการณ์
แบบธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้ชีวิตที่ ไม่อยู่ในกฎระเบียบของชุมชนเมือง            
5) ดราม่านิยม (Dramaqueen) คือ ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมแบบบอกต่อปากต่อปาก (Word of 
mouth society) ท าให้ ประเด็นความขัดแย้งหรือ ดราม่า เกิดได้ง่ายขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสาร
กว้างขวาง ครอบคลุม และเชื่อมต่อผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน เพราะเราไม่ได้ปฎิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้า
เหมือนเช่นเคย ท าให้ผู้คนกล้าแสดงออกมากขึ้น แต่มีความเกรงใจกันน้อยลง และ 6) อัตโนมัตินิยม 
(Automatism) คือ ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things คือ ทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อด้วยกันและ
สั่งการด้วยอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายจนเกิดเป็นการส่งเสริมความ
ต้องการอย่างเป็นปัจเจกในรูปแบบทางอารมณ์มากยิ่งข้ึน 

 
จากแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Social Network : Facebook) ข้างต้น 

จึงสรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ หนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
เป็นพ้ืนที่เสมือนในการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลแต่ละคน รวมไปถึงกลุ่มปัจเจกและองค์กรต่างๆที่มี
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เครือข่ายสังคมของตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการด าเนินกิจกรรมการติดต่อสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนผ่านคุณลักษณะและเครื่องมือต่างๆของเฟซบุ๊ก การวิจัยการใช้ประโยชน์และความ       
พึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊ก ในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ บนพ้ืนที่ของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก เนื่องจากเป็นเครือข่ายสังคมที่มีจ านวนผู้ใช้งานที่เคลื่อนไหว (Active users) เป็น
จ านวนมาก ประกอบกับเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะการสื่อสารหลากหลายรูปแบบด้วย
มัลติมีเดียหลายชนิด  
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (Demographics) 
 

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้าน
และกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยอธิบายกรอบแนวคิดของแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร ไว้ดังนี้ 

 
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับหลัก

ประชากรมนุษย์ เกี่ยวกับขนาดของกลุ่มประชากร โครงสร้างของประชากร การกระจายตัวของ
ประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น (ยุวดี ชุนลิ้ม , 
2551) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์คุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการแสดงความต้องการ
และพฤติกรรม (วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ, 2555) 

เบเรลสัน และสไตเนอร์ (Berelson and Steiner อ้างถึงใน วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ, 2555 : 
64-65) อธิบายว่า มนุษย์มีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิด         
อันประกอบด้วย บทบาททางเพศ อายุ การศึกษา ความสนใจ ลักษณะการด าเนินชีวิต สถานภาพทาง
สังคม และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของบุคคลและส่งผลต่อความแตกต่างกันระหว่างบุคคลใน
เรื่องของประสบการณ์ ความเชื่อ และทัศนคติ อันมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารและกระบวนการ
ตัดสินใจ  

นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์เพ่ิมเติมว่า 
คุณสมบัติของผู้รับสารที่วิเคราะห์ตามลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และ
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (สรินพร สูงภูเขียว , 2552) โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจาก
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พบว่า ลักษณะทางประชากรเป็นตัวแปร
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ส าคัญต่อการแสดงพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถ
จ าแนกคุณลักษณะส าคัญทางประชากรศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 

 
2.2.1 เพศ (Sex) คือ ข้อก าหนดลักษณะทางเพศที่เกิดขึ้นทางสภาวะชีววิทยาแต่ก าเนิด อัน

เป็นตัวก าหนดบทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ด้วย เพศภาวะ (Gender) 
ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของเพศหญิงและเพศชายที่ถูกก าหนดโดยสังคมผ่านทางกระบวนการปลูกฝั้ง
และขัดเกลาทางสังคม ในบทบาทของพฤติกรรม กิจกรรมและคุณลักษณะที่พิจารณาว่าเป็นผู้ชายหรือ
ผู้หญิง (ราภรณ์ คงฉันท์มิตรกุล, 2554)  

วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) ศึกษาแนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก 
และทัศนคติ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม "ถูกใจ" ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอว่า ด้วยการก าหนดบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมทาง
สังคมของเพศชายและเพศหญิงไว้ต่างกัน เพศชายกับเพศหญิงจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากทาง
ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ส่งผลให้พฤติกรรมอันรวมถึงพฤติกรรมการสื่อสารของเพศชายและ
หญิงมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้จากการศึกษาของวฒนพงษ์ ได้เสนอเพ่ิมเติมว่า เพศหญิงมี
แนวโน้มและความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชายในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความ
ต้องการส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่มีความต้องการในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจาก
การส่งและรับข่าวสารนั้นด้วย 

ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการสื่อสารบน
เครือข่ายออนไลน์เฟซบุ๊กในปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของบุคคล
ทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับบทบาทหน้าที่ของเพศชายและเพศหญิงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
การปฎิวัติการสื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง ท าให้เพศ
ชายและเพศหญิงมีพ้ืนที่ในการด ารงชีวิตและมีสิทธิในการแสดงความคิด ทัศนคติผ่านสื่ออย่างเท่า
เทียมกัน  

 
2.2.2 อายุ (Age) คือ ช่วงเวลาที่ด ารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงระยะที่ถูกกล่าวถึง ซึ่งเป็นตัวแปร

ส าคัญที่ท าให้คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในความคิดและพฤติกรรม (วิมลพรรณ อาภาเวท , 
และวราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) 

วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) ศึกษาแนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก 
และทัศนคติ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม "ถูกใจ" ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
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ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอว่า บุคคลที่มีอายุมากกว่าจะมีพฤติกรรมการตอบสนอง 
ต่่อการสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า เนื่องจากปริมาณและแบบแผนพฤติกรรมการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์กับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไป กล่าวคือวัฒนธรรมทางสังคมในแต่ละช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ความแตกต่างด้านช่วงอายุมีประสบการณ์ในการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันนั้นเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในวัฎจักรแห่งชีวิตที่มีลักษณะกิจกรรมและกลุ่มบุคคลแวดล้อมแตกต่างกัน ส่งผล
ให้มีปริมาณการใช้สื่อที่แตกต่างกัน เช่น 1) วัยเด็กเล็ก มีการเลือกใช้สื่อในบ้านเป็นส่วนใหญ่ และใช้
เพ่ือความบันเทิง 2) วัยรุ่น มีการเลือกใช้สื่อนอกบ้านและใช้สื่อพร้อมกันเป็นกลุ่มมากขึ้น และใช้สื่อ
เพ่ือความบันเทิง 3) วัยผู้ใหญ่ มีการเลือกใช้สื่อทั้งในบ้านและนอกบ้าน เพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน 
และ 4) วัยชรา มีการเลือกใช้สื่อในบ้านเป็นส่วนใหญ่อีกครั้ง เพ่ือฆ่าเวลาหรือเป็นเพ่ือนเป็นหลัก เป็น
ต้น ซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนักๆมากกว่ากลุ่มคนที่
มีอายุน้อยที่ใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง 

ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มบุคคลที่มีอายุ
น้อยหรืออยู่ในช่วงวัยเรียนมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่มีอายุสูงขึ้น 
เนื่องจากอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างเรื่องการจูงใจ และกลุ่มคนที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกันจะมีลักษณะการใช้สื่อที่แตกต่างกัน กลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อยหรืออยู่ในช่วงวัยเรียนที่เติบโต
มาในยุคการปฎิวัติการสื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางจึงมี
ทักษะในการเรียนรู้และท าความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้ดีกว่ากลุ่มที่มีอายุสูงขึ้น 

 
2.2.3 การศึกษา (Education) หรือความรู้ คือ การจัดระดับความรู้ภายใต้การวางระบบ

การศึกษานั้นๆ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน ในระบบ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน จะมีความคิดและความต้องการแตกต่างกันไป 
โดยทั่วไปบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีการใช้สื่อมากกว่าบุคคลที่มีการศึกษาต่ า เนื่องจากบุคคลที่มี
การศึกษาสูงมีความได้เปรียบด้วยการมีความรู้กว้างขวางในการท าความเข้าใจเนื้อหาสารได้ดีกว่า 
(วิมลพรรณ อาภาเวท, และวราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) 

วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) ศึกษาแนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก 
และทัศนคติ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม "ถูกใจ" ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอว่า การศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้ผู้รับสารมี
พฤติกรรมการสื่อสารที่ ต่างกัน โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีทักษะการสื่อสารที่ดี เนื่องจากมี
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ประสบการณ์และความรู้ที่สามารถท าความเข้าใจสารได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้มีการศึกษาสูงเลือกใช้สื่อ
มากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า 

 
2.2.4 ส ถ า น ะท า งสั งค ม แ ล ะ เศ รษ ฐ กิ จ  (Social and Economic Status)  คื อ 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ อาชีพ เชื้อชาติ และภูมิหลัง
ของครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจแตกต่างกันย่อมมีค่านิยม ความคิด ความ
เชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปบุคคลที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีความคิด อุดมการณ์และ
ค่านิยมต่อสิ่ งต่างๆแตกต่างกัน เช่น บุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการมักจะค านึงถึงเรื่อง
ยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นข้าราชการ ในขณะที่บุคคลที่ท างาน
ด้านธุรกิจเอกชนจะค านึงถึงรายได้และการมีศักดิ์ศรีด้วยทรัพย์สินที่สามารถสนองความต้องการของ
ตนเพ่ือแสดงถึงสถานภาพทางสังคมและภาพลักษณ์ของตนไว้ เป็นต้น (วิมลพรรณ อาภาเวท , และว
ราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) 

ศักรินทร์ นาคพลั้ง (2556) ศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนวัยท างานในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน และอัตราค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่  มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนวัยท างานเมื่อใช้งานเฟซบุ๊กบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ต าแหน่งงานและอัตราค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของ
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของคนวัยท างานต่อการใช้งานเฟซบุ๊กบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  

วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) ศึกษาแนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก 
และทัศนคติ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม "ถูกใจ" ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสนอเพ่ิมเติมว่า บุคคลที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดีมี
โอกาสและต้นทุนในการเปิดรับและเลือกใช้สื่อได้หลากหลายประเภทและบ่อยครั้งกว่าบุคคลที่มีฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจต่ ากว่า จึงส่งผลให้ผู้ที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมี
ประสบการณ์ในการเข้าถึงสื่อท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะสื่อที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง 

ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือน
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
แพลตฟอร์มการใช้งานของเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีลักษณะเป็นฟรีแพลตฟอร์มที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารในปัจจุบันที่มีต้นทุน
ลดต่ าลง ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กสามารถลบช่องว่างของความแตกต่างในการเข้าถึงสื่อ
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ทางสถานะทางเศรษฐกิจ และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วโลก
ได้ในปัจจุบัน 
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) อธิบายเพ่ิมเติมว่า รายได้เป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลได้ดีเช่นเดียวกันกับตัวแปรประชากรศาสตร์ด้านการศึกษา เนื่องจาก
การศึกษาและรายได้เป็นตัวแปรทางประชากรศาสตร์ที่มีบทบาทสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างมาก คือ
ผู้ที่มีรายได้สูงนั้นมักมีการศึกษาสูง มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงจึงมักถูกผลักดันให้มีความจ าเป็นต้อง
แสวงหาข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ การเปิดรับสื่อจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้รับสารในกลุ่ม
นี้มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
 

พรหมอาสา กัณวเศรษฐ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข้อมูลการตลาดเชิง
กิจกรรมของผู้บริโภค ผ่าน Facebook fanpage บน Facebook มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปิดรับข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อายุ 
อาชีพ ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร รูปแบบและวิธีการน าเสนอเนื้อหา มีผลต่อการเปิดรับ
ข้อมูลการตลาดเชิงกิจกรรมของผู้บริโภคอย่างมีนัยยะส าคัญ งานวิจัยของ พรหมอาสา กัณวเศรษฐ 
ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกัน ด้วยความแตกต่างด้านคุณสมบัติอันได้แก่ 
ลักษณะทางประชากร และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัว
แปรและเครื่องมือในการวิจัย 
 

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (Demographics) ข้างต้น จึงสรุปกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรว่า ประชากรศาสตร์ คือ หลักแนวคิดที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ผู้รับสารตาม
ลักษณะทางประชากรซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติระหว่างบุคคล ที่มีผลต่อการแสดงความ
ต้องการ และพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกัน โดยลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มได้ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ มาใช้ในการศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน
บนสื่อสังคมออนไลน์ต่อการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) 
 

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ เพื่ออธิบายรูปแบบ
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยอธิบายกรอบแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ไว้ดังนี้ 

 
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530: 373 อ้างถึงใน วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ, 2555 : 80) 

ให้นิยามของ พฤติกรรม ไว้ว่า เป็นการแสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพ่ือ
ตอบสนองสิ่งเร้า (Goldenson, 1984: 90 อ้างถึงใน พรหมอาสา กัณวเศรษฐ , 2557) กล่าวว่า 
พฤติกรรม คือ การกระท า การตอบสนองการกระท าของแต่ละบุคคล หรือกิจกรรมการกระท าต่างๆ 
ที่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายในหรือสิ่งกระตุ้นภายนอก ที่เป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Harold 
Leavitt, 1984: 16 อ้างถึงใน สายพิณ วิศัยยางกูร และ อิทธิกร ข าเดช , 2554: 120-121) กล่าวว่า 
ก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมใดๆออกมา มักจะมีมูลเหตุพฤติกรรมแสดงขึ้นมาก่อน อันส่งผลให้เกิด 
กระบวนการของพฤติกรรม (Process of behavior) ขึ้นมา โดยลักษณะกระบวนการพฤติกรรมมี    
3 ลักษณะ ได้แก่ 1) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสาเหตุท าให้เกิด 2) พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมี
สิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น และ 3) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

ศิรินยา ศรีศศลักษณ์ (2554) อธิบายถึง พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) ว่า
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงได้อย่างเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคกระท าต่อการบริโภคสินค้าและ /หรือ
บริการ เช่น การค้นหาข้อมูล การใช้สินค้าและ/หรือบริการ การประเมินผล ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างพึงพอใจ นอกจากนี้ วรรณวิภา ด่านศิริ (2556) กล่าว
ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

จึงสรุปนิยามของ พฤติกรรม ในงานวิจัยนี้ ว่าเป็นสิ่งที่ปัจเจกชน กลุ่มปัจเจก หรือองค์กร 
กระท า แสดงออกมา ตอบสนอง หรือตอบโต้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งอย่าง
มีมูลเหตุเป็นกระบวนการ เพ่ือสนองความต้องการและความพึงพอใจ ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจจะสามารถ
สังเกตได้โดยตรงหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการกระท านั้นอาจเกิดในช่วงที่เรามีสติรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ 

การแบ่งปันความรู้ คือ พฤติกรรมการถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุ คคลหรือ
กลุ่มบุคคลหนึ่ง กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน (สุวรรณา วิริยะประยูร , 2548) เป็นการสื่อสารแบบสอง
ทางระหว่างแหล่งที่มาและผู้รับภายใต้บริบทความรู้ของแหล่งที่มา โดยมีผู้รับบทบาท 2 บทบาท 
ได้แก่ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีการสลับบทบาทกันไปมาในการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือเป็นการ
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สร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (อภิญญาภรณ์ โสภา , 2555) 
ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศอย่างเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนก็ได้ ในประเด็นความสนใจ
เดียวกัน ด้วยความสมัครใจ (Davenport, T.H., 1997) โดย น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547) อธิบายเพ่ิมเติม
ว่า การแบ่งปันความรู้ เป็นกระบวนการในการน าเอาความรู้ที่สร้างหรือบันทึกไว้ มาเผยแพร่ให้เป็นที่
รับรู้ เพ่ือการประยุกต์และแปลงความรู้ของแต่ละบุคคลออกมาเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการ
น าไปใช้จริง นอกจากนี้ Pan and Wang (2010 อ้างถึงใน อภิญญาภรณ์ โสภา, 2555: 36-37) กล่าว
ว่า การแบ่งปันเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถลดโอกาสที่ท าให้เกิดวิธีการที่แตกต่างหรือความ
เข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึน  

KMinBusiness (2552, 26 ธันวาคม) เสนอเพ่ิมเติมว่า การแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
sharing) คือ รวมตัวกันเป็นกลุ่มปัจเจกที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาบริบาทในเรื่องนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่   
1) คน (People) เป็นองค์ประกอบด้านปัจเจกบุคคล ที่มีบทบาทเป็นแหล่งที่มาของความรู้ในการ
แบ่งปันและเผยแพร่ 2) สถานที่ (Place) เป็นองค์ประกอบด้านพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เสมือนในการรวมตัว
ของกลุ่มปัจเจกที่มีความสนใจร่วมกันในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้  3) โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก (Infrastructure) เป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยต่อการ
แบ่งปนัและแลกเปลี่ยนความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การส่งถ่ายข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Angus Nelson (2012, November 19) Community Manager นิ ต ย ส าร  Advocate 
เสนอมุมมองของเหตุผลที่ผู้คนกดแบ่งปันเนื้อหาจากแบรนด์ (Content) บนสื่อสังคมออนไลน์ ว่าไม่ได้
ขึ้นกับลักษณะเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความต้องการเชิงจิตวิทยาของผู้แบ่งปันข้อมูลนั้นๆ ได้แก่ 
ความต้องการให้ตัวเองดูดี ฉลาด เห็นด้วย/สนับสนุน เห็นต่าง/คิดค้าน ร่าเริง รู้จริง เป็นแหล่งข้อมูล 
เกาะติดกระแส มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นต้น โดยศิวัตร เชาวรียวงษ์ (2554, 13 มิถุนายน) เสนอ
เพ่ิมเติมว่า การท าความเข้าใจผู้บริโภคต่อการแบ่งปันเนื้อหาต่อและการออกแบบเนื้อหาเป็นปัจจัย
ส าคัญของการแบ่งปันต่อของเนื้อหาแบบไวรัล (Viral content) ที่สามารถสร้างโอกาสในการกระจาย
เนื้อหาของแบรนด์ไปในวงกว้าง ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยส าคัญในการแบ่งปันเนื้อหาได้ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
1) การแบ่งปันข้อมูลอันมีประโยชน์ (Information sharing) คือการที่ผู้บริโภคเห็นว่าเนื้อหานั้นเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ จะมีแนวโน้มในการแบ่งปันเนื้อหานั้นๆไปสู่คนรู้จักหรือกลุ่มคนที่มีความสนใจใน
ประเด็นเนื้อหาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบเนื้อหาสินค้าและ/หรือบริการ ในกลุ่มที่มีความ
เกี่ยวพันในระดับสูง (High involvement) ที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นส าคัญในกระบวนการตัดสินใจซื้อ     
2) การแบ่งปันข้อมูลด้วยอารมณ์และความรู้สึก (Emotional sharing) คือการที่ผู้บริโภคแบ่งปัน
เนื้อหาเนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาใดๆ ท าให้เกิดความประทับใจหรือความรู้สึกในทางใดทางหนึ่งอย่างมาก 
ซึ่งในการสร้างเนื้อหาส าหรับแบรนด์ เนื้อหาที่มีลักษณะอารมณ์อย่างเด่นชัดจะมีแนวโน้มได้รับการ



22 
 
แบ่งปันต่อ อย่างไรก็ตามรูปแบบเชิงอารมณ์ของเนื้อหานั้นๆควรมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์
องค์กรที่เป้นอยู่ และ 3) การแสดงตัวตน (Self expression) คือการที่ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมการ
แบ่งปันข้อมูลเพ่ือต้องการสะท้อนความเป็นตัวตนให้สังคมรับรู้ ซึ่งการท าความเข้าใจกับอัตลักษณ์และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค และน าเสนอเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกันจะมีแนวโน้มในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และความภักดีที่มีต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี 

Van Zolingen, Streumer and Stooker (2006 อ้างถึงใน บุญเลิศ เต็กสงวน , 2555) 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร กรณีการบริหารจัดการความรู้และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของบริษัท Comp จ ากัด พบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสร้างเครือข่ายและชุมชนท างาน ช่วย
สร้างวัฒนธรรมในความไว้วางใจ และสร้างโอกาสจากความผิดพลาดจากการประมวลและจัดระบบ
ความรู้ตนเอง 

Ardichvili,Page and Wentling (2003 , อ้างถึงใน โชคชัย ปั้นเทศ , 2550: 9) ศึกษา
พฤติกรรมการแลกเปลี่ ยนความรู้ของกลุ่ ม  Community of Practice ของพนักงานบริษัท 
Caterpillar Inc. พบว่าอุปสรรคที่มีต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การเก็บง าข้อมูลข่าวสารไว้กับตัว 
ไม่เผยแพร่แก่ผู้อ่ืน เนื่องจากเกรงว่าข้อมูลของตนอาจไม่ส าคัญหรือไม่สมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งอาจท าให้
เกิดการเสียหน้าหากมีการแบ่งปันหรือเผยแพร่ออกไป ซึ่งมักพบในกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์หรือความ
ช านาญในประเด็นเนื้อหานั้นๆน้อย 

สมจิตร์ จินาภักดิ์ (2556) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน
เครือโรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ของพนักงาน     2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนักงานฯ โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่  เพศ อายุ  และระดับการศึกษา 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับความสามารถตนเอง การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ กับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนักงานฯ และ 4) ศึกษาสมการท านายพฤติกรรม
การแบ่งปันความรู้ของพนักงาน โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบไป
ด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้          
3) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 4) แบบวัดการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และ 5) แบบวัด
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ซึ่งพบว่าตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้อย่างมีนัยยะส าคัญได้แก่ การรับรู้ความสามารถตนเอง และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  

ประศาสน์ นิยม (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ขององค์การธุรกิจขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการแบ่งปัน
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ความรู้ระหว่างองค์การภาคการผลิตและบริการ และเพ่ือศึกษาขนาดของความสัมพันธ์ของปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ขององค์การธุรกิจ
ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และสิ่งจูงใจและ
แรงจูงใจเพ่ือการแบ่งปันความรู้ 

อิสริยา ปิ่นตบแต่ง (2554) ศึกษาปัจจัยจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่าสิ่งส าคัญในการแบ่งปันความรู้หรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ คือทัศนคติในความอยากแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ของแหล่งที่มา และทัศนคติในการ
เปิดรับความรู้ของผู้รับ ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อมั่นในความรู้ส่วนบุคคล ความเป็นมืออาชีพ 
สถานภาพทางสังคมและความไว้วางใจ ความเต็มใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืน และความท้าทายในการ
ท างาน ซึ่งปัจจัยต่างๆข้างต้นจะกลายเป็นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความริเริ่มตั้งใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ที่ท าให้บุคคลมีทัศนคติที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่า ปัจจัย
อีกอย่างที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู้คือ ช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งพบว่าการจัด
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมให้กับบุคคลจะท าให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันมากข้ึน 

สุพรเจต จินดาวัฒนะ (2545) ศึกษาการน าระบบบริหารความรู้มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านการบริการลูกค้าของธุรกิจโทรคมนาคม กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยน Tacit Knowledge เป็นสิ่งที่
กระท าได้ยากกว่า Explicit Knowledge เพราะเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ต้องอาศัยการติดต่อ
ระหว่างบุคคลเป็นหนทางหลัก”  

 
จากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) ข้างต้น จึง

สรุปความหมายของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ในงานวิจัยนี้ว่า คือ การมุ่งเน้นศึกษากระบวนการ
ของการกระจายและเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หนึ่ง ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ผ่านพฤติกรรมการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ในรูปแบบของพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่สังเกตได้ เช่น การเผยแพร่เนื้อหา การตอบค าถาม 
เป็นต้น เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบทักษะต่างๆ หรือต่อยอดความรู้เดิมเพ่ือสร้างบริบท
ใหม่ในความสนใจนั้นๆ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มาใช้ในการก าหนดตัว
แปรและออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะของพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ในการแบ่งปัน
ข้อมูล อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูล รูปแบบช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูล 
ลักษณะเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล และประเภทของเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 
 

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยอธิบายกรอบแนวคิด
ของแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจถูกกล่าวถึงครั้งแรก โดย แคทซ์ (Katz, 

1959 อ้างถึงใน จารุวรรณ กิตตินราภรณ์, 2550) โดย แคทซ์ ได้พิจารณาว่าทิศทางการวิจัยทางการ
สื่อสารควรเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดที่มุ่งหาค าตอบจากมุมมองที่ว่า สื่อส่งผลอย่างไรต่อผู้รับสาร เป็น
การหาค าตอบจากมุมมองที่ว่า ผู้รับสารกระท าการอย่างไรกับสื่อ 

วิมลพรรณ อาภาเวท และ วราพันธ์ มุ่งวิชา (2549) กล่าวว่า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสาร เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาผู้รับสาร (Receiver) 
ว่าเป็นผู้ก าหนดความต้องการใดๆในการสื่อสารเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ผู้รับสารจะ
เลือกใช้สื่อและรับเนื้อหาข่าวสารที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตน โดย 
ศิริพร พูพิพัตร (2553) กล่าวว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดความต้องการของตนเอง รวมถึงความต้องการ
สื่อและเนื้อหาข่าวสารที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได้ ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับเอาอิทธิพล
จากสื่อเพียงเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs and Becker (1979)  ซึ่งได้อธิบายว่า 
คนเรามีเหตุผลให้การเลือกใช้สื่อหรือเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ซึ่งเหตุผลนั้นหมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่สื่อ
หรือการสื่อสารสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลนั้นอย่างเป็นปัจเจก จนเกิดเป็น
ความพึงพอใจ 

กาญจนา แก้วเทพ (2547) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีผลต่อสื่อว่า 
มนุษย์มีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสารเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ผู้รับสารจะใช้สื่อตาม
ความต้องการของตนเอง ตามสภาพความเป็นจริงและตามสภาพความสามารถของตนเอง ท าให้ความ
ตั้งใจนั้นมีเป้าหมายที่สัมพันธ์ต่อสื่อนั้นๆ โดยผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อต่างๆอย่างมีทิศทางตาม
ความต้องการของบุคคลเป็น   ปฐมเหตุ ซึ่งแปรมาเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมต่อสื่อที่
แตกต่างกัน 

Palmgreen, P; L. Wenner; K. Rosengren (1985) ได้เสนอสมมติฐานของแนวคิดและ
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจไว้ว่า เมื่อผู้รับสารมีความตั้งใจแสวงหาหรือเข้าถึงสื่อเพ่ือใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง 1) การใช้สื่อของผู้รับสารจึงมีแนวโน้มไปสู่จุดมุ่งหมาย 2) มีการแข่งขัน
กับช่องทางข่าวสารอ่ืนๆในการตอบสนองความพึงพอใจ 3) ผู้รับสนองเชื่อมโยงความต้องการเข้ากับ
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พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ 4) ผู้รับสารรับสื่อเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจได้แตกต่างกัน 5) เนื่อหาของ
สื่อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอนุมานความพึงพอใจได้อย่างแม่นย า 6) คุณลักษณะของสื่อจะเป็น
ตัวก าหนดระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 7) ความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองมีจุดเริ่มต้นที่
เนื้อหาสื่อในการเปิดรับหรือไม่เปิดรับสื่อ ซึ่งเป็นสมมติฐานที่แสดงให้เห็นถึงการอธิบายเชิงเหตุผลอัน
ต่อเนื่องด้วยความต้องการ จากแรงจูงใจ พฤติกรรม สู่ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของสมมติฐานข้างต้น ได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อ เกิดจากความ

เชื่อหรือความคาดหวังและการประเมินคุณค่าในสื่อ โดยการแสวงหาความพึงพอใจที่บุคคลคาดว่าจะ
ได้รับจากสื่อจะน าไปสู่การเปิดรับ การเลือกใช้สื่อ ท าให้เกิดความพึงพอใจที่บุคคลได้รับหรือคิดว่า
ตนเองได้รับแล้ว ส่งผลย้อนกลับไปสนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือความคาดหวังเดิมที่มีอยู่
ของผู้รับสารกับคุณสมบัติของสื่อหรือเนื้อหาของสื่อที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลของความ
ต้องการและค่านิยมของแต่ละบุคคล 
 McQuail (1987 อ้างถึงใน (Dainton & Zelley, 2014) ได้จ าแนกแรงจูงใจในการใช้สื่อเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ความบันเทิง (Entertainment) คือความต้องการ
ความผ่อนคลาย ความตื่นเต้น หรือเพ่ือลดความรู้สึกเบื่อหน่าย 2) ความต้องการข้อมูลข่าวสาร 
(Information) คือความต้องการที่บุคคลใช้สื่อเพ่ือค้นหาข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญ ค าแนะน า 
ความรู้ 3) อัตลักษณ์บุคคล (Personal Identity) คือความต้องการใช้สื่อเพ่ือสะท้อนหรือเสริมสร้าง
ความเป็นตัวตนออกมา และ 4) ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Personal 

ผู้รับสาร 
(Receiver) 

การเลือกสรรแหรือแสวงหา
ความพึงพอใจ ที่บุคคลคาด

ว่าจะได้รับจากสื่อ 

(Gratifications sought) 

การเลือกใช้สื่อ 

(Medium use) 

ความพึงพอใจที่บุคคล
คิดว่าตนเองได้รับ 

(Perceived gratifications 

obtained) 

ความเชื่อหรือความคาดหวัง 

(Beliefs) 

การประเมินคุณค่าในสื่อ 

(Evaluations) 

แผนภูมิที่ 1 กระบวนการของความพึงพอใจจากสื่อ (Expectancy Value) 
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Relationships and Social Interaction) คือความต้องการที่บุคคลใช้สื่อเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลกับความสัมพันธ์ในสังคม 

 
Lawrence A. Wenner  (1985 , อ้างถึงใน จารุมล จารุดิลกวรกุล , 2557 : 12-13) ได้

จ าแนกความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1) Orientational gratifications หมายถึงความถึงพอใจจากการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

ประโยชน์ด้านข้อมูลเพ่ือการอ้างอิง และเพ่ือเป็นแรงเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
สังคมผ่านรูปแบบของความต้องการที่แสดงออกมา เช่น การติดตามข่าวสาร            

2) Social gratifications หมายถึงความพึงพอใจจากการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับสังคม เช่น การน าข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่น  

3) Para-social gratifications หมายถึงความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ข่าวสารในการเสริมสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของบุคคล ในการอ้างอิงบุคคลผ่านสื่อหรือปรากฎ
ในเนื้อหาของสื่อ เช่น การน าเอาลักษณะของตัวละครในละครไทยมาเป็นแบบอย่างทางพฤติกรรม  

4) Para-orientational gratifications หมายถึงความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ข่าวสารในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ หรือเพ่ือปกป้องตนเอง เช่น การใช้สื่อ
เพ่ือความเพลิดเพลินสนุกสนาน หรือการใช้สื่อเพ่ือหลีกหนีสิ่งที่ไม่พึงพอใจ 

แมคคอมส์และเบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979 : 134 อ้างถึงใน จารุวรรณ กิตติ
นราภรณ์ , 2550 : 22-23) กล่าวว่า ความต้องการของบุคคลในการใช้สื่อสามารถจ าแนกได้               
6 ประเภท ได้แก่  

1) เพ่ือต้องการรู้ทันเหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมควรรู้ เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในด้านความอยากรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางสังคม 

2) เพื่อต้องการค าแนะน าหรือข้อมูลช่วยตัดสินใจ (Guidance or Decision) ในการปฎิบัติตัว
ให้ถูกต้องและช่วยตัดสินใจ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือความอยู่รอดในระบบ
สังคมท่ีเป็นอยู่  

3) เพ่ือน าข่าวสารไปใช้ในการสนทนา (Anticipate communication or Discussion) โดย
การเปิดรับสื่อ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือท าให้บุคคลมีข้อมูลที่สามารถน าไปสนทนากับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นความ
จ าเป็นของบุคคลที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการเปิดรับสื่อ
เพ่ือให้สามารถเป็นที่ยอมรับ สมาคมสังคมและผูกผันกับผู้อ่ืนได ้

4) เพ่ือต้องการความตื่นเต้นหรือการมีส่วนร่วม (Excitement or Participating) โดยการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สึกว่าได้อยู่ในเหตุการณ์และความเป็นไปที่เกิดข้ึน  
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5) เพ่ือต้องการเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) เพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดเห็นเดิมให้
มัน่คงยิ่งข้ึน หรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระท าลงไปแล้ว  

6) เพ่ือต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของสนุษย์ในรูปแบบที่หลากหลายทางอารมณ์ในการหย่อนอารมณ์แบบปลดปล่อย  

 
The reading motives scale: A uses and gratifications study of what drives 

people to read ของ R. Nicholas Gerlich, Kristina Drumheller และ Mare Sollosy (2012) 
ศึกษาระดับของสิ่งจูงใจในการอ่านหนังสือ ด้วยการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจจากการใช้สื่อในการออกแบบส ารวจออนไลน์ โดยก าหนดว่าการใช้ประโยชน์และความ     
พึงพอใจในการอ่าน ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลักซึ่งมีความสอดคล้องต่อพฤติกรรมในการอ่านหนังสือ 
ได้แก่ การพักผ่อน การหลีกหนีปัญหา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการแบ่งปัน/เรียนรู้  

จิรสุดา แพเพชร (2555) ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเข้ากับคุณลักษณะของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มาใช้ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
โดยได้ก าหนดตัวแปรการใช้ประโยชน์ของผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้ ความรวดเร็วในการซื้อ
สินค้า ประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ทันที สามารถเปรียบเทียบข้อมูลก่อน
ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น สามารถซื้อสินค้าในเวลาใดก็ได้ มีการให้บริการเว็บบอร์ดข้อมูล ช่วยให้ลูกค้า
สามารถเลือกสินค้าตามรายได้ของตนเอง เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ได้สะดวก    
มีการส่งข่าวแจกไปยังสมาชิกผ่านทางอีเมล และท าให้แนวโน้มการค้าขายเปิดตลาดให้กับการซื้อ
สินค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น และตัวแปรความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้ 
การซื้อสินค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นบริการที่ดีมีความสะดวกและสินค้ามีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นใน
ระบบความปลอดภัยของสื่ออินเทอร์เน็ต ขาดความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการ
ช าระเงิน มีการโปรโมชั่นสินค้าในรูปแบบต่างๆ มีการให้ค าแนะน าลูกค้าหรือบทความต่างๆ มีการ
อัพเดทข้อมูลสินค้าอย่างสม่ าเสมอ สีสันของเว็บไซต์เป็นที่น่าสนใจในการซื้อขาย มีการบริการที่
รวดเร็วน่าประทับใจ ขั้นตอนการซื้อสินค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป และมี
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค  

ตวงพร เกตุสมบูรณ์ (2555) ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการ แรงจูงใจและความพึงพอใจใน
การเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตของแม่บ้าน พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของแม่บ้าน ปัจจัยที่ เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันของแม่บ้าน พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มแม่บ้านที่ท างานประจ าและไม่ท างานประจ า โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และการ
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สนองความพึงพอใจต่อสื่อในการศึกษา ซึ่งพบว่าแม่บ้านมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกิดจาก
ความต้องการและแรงจูงใจ 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านข้อมูลข่าวสาร : แม่บ้านส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตในด้าน
ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด เนื่องจากแม่บ้านเล็งเห็นถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูลและ
แหล่งการเรียนรู้ขนาดขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการ ได้อย่าง
รวดเร็ว มีความเหมาะสมกับแม่บ้านที่มีเวลาว่างไม่มาก แม่บ้านจะใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือต้องการหาค าตอบ ความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ วิธีการแก้ไขปัญหา โดยประเด็น
ข่าวสารที่ได้รับความสนใจในกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่ การเลี้ยงลูก การท าอาหาร สุขภาพ ความงาม และ
แฟชั่น เป็นต้น ทั้งนี้ แม่บ้านที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแม่บ้านสมัยใหม่ที่มีความต้องการในการเปิดโลก
ทัศน์ ลักษณะปัจเจกของกลุ่มแม่บ้านสมัยใหม่จึงมีความต้องการในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือ
ไม่ให้ตนเองมีภาพลักษณ์ของแม่บ้านยุคเดิมที่ท างานแต่เพียงในบ้านไม่ได้รับรู้เรื่องราวนอกบ้านและ
เพ่ือยกระดับความเป็นแม่บ้านให้มีคุณค่าและความรู้มากขึ้น ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อดั้งเดิมที่
แม่บ้านยุคเดิมเปิดรับ 

2) ด้านสถานภาพทางสังคม : กลุ่มแม่บ้านสมัยใหม่มีความต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีเป็นคน
ทันสมัย เพ่ือไม่ให้ใครเรียกว่าเป็นแม่บ้านแบบบ้านๆ ประกอบกับกระแสการเติบโตของสื่อสังคม
ออนไลน์และการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้แม่บ้านเกิดแรงจูงใจที่จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
มากขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่าตนทันต่อกระแส ไม่ตกยุค ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้าน
สถานภาพทางสังคม จึงเป็นแรงจูงใจส าคัญที่แม่บ้านได้รับอิทธิพลจากสังคมแล้วผลักดันให้เกิดการ
แสดงออกถึงความเป็นปัจเจกของกลุ่มแม่บ้านสมัยใหม่ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี ในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์หลากหลายช่องทาง 

3) ด้านการติดต่อสื่อสารเพ่ือสานสายสัมพันธ์ทางสังคม : เนื่องจากแม่บ้านที่ไม่ได้ท างาน
ประจ ามีลักษณะการด าเนินชีวิตที่ต้องท างานบ้าน เลี้ยงดูลูก อยู่แต่กับบ้าน และแม่บ้านที่ท างาน
ประจ ามีลักษณะการด าเนินชีวิตที่ต้องท าทั้งงานประจ าและงานบ้าน ท าให้แม่บ้านไม่มีเวลาที่จะ
ติดต่อสื่อสารกับญาติ มิตรหรือคนรู้จัก ความห่างไกลกับบุคคลที่มีความผูกพันโดยเฉพาะบุคคลที่มี
ความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้แม่บ้านเกิดแรงจูงใจในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
เพ่ือติดต่อโลกภายนอก ติดต่อเพ่ือน เพ่ือสานสัมพันธ์ทางสังคม ไม่ให้ระดับความสัมพันธ์ลดลง 
นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีคุณสมบัติ ในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ผ่านข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายและรวดเร็วกว่า
สื่ออ่ืนๆ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงท าให้แม่บ้านเกิดความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสาน
สัมพันธ์ทางสังคม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานนั้นเอง 
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4) ด้านอารมณ์ : อารมณ์และความรู้สึกหลักใหญ่ที่ผลักดันให้แม่บ้านมีการใช้อินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ อารมณ์และความรู้สึกเหงา แม่บ้านหลายคนต้องการใช้อินเทอร์เน็ตโดยมีความรู้สึกเหงาเป็น
แรงจูงใจ เพ่ือไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวและอาจเพ่ือเป็นการฆ่าเวลา เช่นเดียวกับการใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
หรือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเพ่ือนเวลาอยู่บ้าน แต่ด้วยคุณสมบัติของสื่ออินเทอร์เน็ตที่ผู้รับสามารถสลับ
บทบาทระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารได้อย่างอิสระ ผู้รับสารจึงสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถควบคุมสื่อได้ จึงท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเพ่ือคลาย
อารมณ์เหงา อารมณ์และความรู้สึกต่อมาคือ อารมณ์และความรู้สึกเครียด กดดัน อึดอัด ต้องการที่
ระบายหรือค าปรึกษาความรู้สึก ซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการใน
การระบายความเครียดได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้สื่อได้ด้วยตนเอง เช่น หาก
ผู้ใช้ต้องการระบายความเครียดออกเป็นตัวหนังสือ ก็สามารถท าได้โดยไม่ต้องเขินอายหรือแสดงตัวตน
ที่แท้จริง จึงท าให้ผู้ใช้สามารถแสดงออกทางความคิดหรือระบายความอัดอ้ันได้ตามที่ต้องการ และยัง
สามารถเลือกพ้ืนที่ในการแสดงตัวตนได้อีกด้วย 

 
ในส่วนของความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตของแม่บ้านนั้น แม่บ้านมีความพึงพอใจ 5 

ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร : แม่บ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินชีวิตของแม่บ้านที่มี
เวลาว่างน้อยแต่มีภาระความรับผิดชอบมาก การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลจึงท าให้
แม่บ้านมีเวลาว่างมากขึ้นเพ่ือให้แม่บ้านมีเวลาว่างในการใช้เพ่ือความสุขของตนเอง 

2) ด้านสังคม มิตรภาพ : การใช้อินเทอร์เน็ตท าให้แม่บ้านมีเพ่ือนมากขึ้น ถึงแม้ว่าสื่อ
อินเทอร์เน็ตจะมีผู้ใช้งานที่หลากหลายและมีลักษณะดูเหมือนเป็นสื่อสาธารณะ แต่ก็มีความเป็น
ปัจเจกสูง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีกลุ่มเฉพาะ และแต่ละเว็บไซต์ก็ยังคงมีกลุ่มย่อยแยกออกไป
ตามความสนใจและค่านิยมของคนในสังคม สื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางที่ท าให้แม่บ้านสามารถ
ค้นหาเอกลักษณ์ ความสนใจและความชอบเฉพาะตัวได้ และบุคคลที่มีลักษณะความสนใจ ความชอบ
หรือการด าเนินชีวิตที่เหมือนกันจึงเข้ามาท าความรู้จักกันบนสื่ออินเทอร์เน็ตได้ 

3) ด้านความรวดเร็วของข้อมูลและการสื่อสาร : สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็นหนึ่งใน
เครื่องมือส าคัญที่นอกจากจะท าให้แม่บ้านบนอินเทอร์เน็ตมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้น ยังช่วยให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมของแม่บ้านกลับมาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีบทบาทส าคัญในการเป็นพ้ืนที่ที่ท าให้
คนรู้จักแต่ไม่ได้พบกันมานาน บุคคลที่เคยรู้จักหรือเคยอยู่ในสังคมเดียวกันได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ทั้ง
ยังมีระบบการใช้งานด้านการติดต่อสื่อสารที่จะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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4) ด้านความสะดวกสบายในการสื่อสารและบริการ : แม่บ้านมีความพึงพอใจในความสะดวก
รวดเร็วของข้อมูลที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าให้แม่บ้านทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ท าให้มี
ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนล้าสมัย โดยแม่บ้านจะน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
บนอินเทอร์เน็ตไปแบ่งปันให้คนใกล้ชิดได้รับรู้ ท าให้ข้อมูลข่ าวสารนั้นได้รับการขยายต่อและ
แพร่กระจาย กันในวงกว้าง การอัพเดทและแบ่งปันข้อมูลกันเองของกลุ่มแม่บ้านจึงท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5) ด้านอารมณ์และจิตใจ : ด้วยคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่ไม่จ าเป็นต้องระบุตัวตนที่
แท้จริง ท าให้แม่บ้านมีความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในการระบายอารมณ์หรือแสดงความคิด
โดยไม่ต้องมีความกังวล ท าให้แม่บ้านสามารถระบายอารมณ์และความรู้สึก หรือบอกเล่าเรื่องราวได้
มากเท่าที่ต้องการ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่สื่ออ่ืนไม่สามารถท าได้ แม่บ้านจึงมีความพึงพอใจสื่ออินเทอร์เน็ต
ในด้านอารมณ์และจิตใจเพราะช่วยให้แม่บ้านสามารถคลายความเครียดได้ มีพ้ืนที่ในการระบายความ
อัดอ้ัน ทั้งอาจยังได้รับก าลังจากกลุ่มทางสังคม และสามารถเป็นพ้ืนที่ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่ม
ปักเจกได ้

ในด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต แม่บ้านมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทางใน
การเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ไม่ได้จ ากัดเพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน หรือ แทปเล็ต โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อบุคคลต่างๆแตกต่างกัน ได้แก่ 1) ตนเอง : มีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการท างาน เพื่อติดตามข่าวสาร เพื่อคลายอารมณ์เหงา เพื่อความเหลิดเพลิน เพ่ือ
ความทันสมัย เพ่ืออ านวยความสะดวก เป็นต้น 2) ครอบครัว : มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ 
การหาข้อมูลสุขภาพ การหาข้อมูลท าอาหารหรือร้านอาหาร การหาข้อมูลท่องเที่ ยว การหาข้อมูล
ส าหรับการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น และ 3) สังคม : มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ การเผยแพร่
ข่าวสารหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ การช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 
การให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ ตอบค าถาม ให้ข้อเสนอแนะหรือชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
นอกจากนี้แม่บ้านยังมีพฤติกรรมการสร้างเครือข่ายแม่บ้านเป็นกลุ่มๆผ่านโลกออนไลน์ โดยแม่บ้านแต่
ละคนจะมีปฎิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
บุคคล รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวมาสู่โลกจริง ซึ่งลักษณะการรวมกลุ่มเครือข่ายสังคม
ดังกล่าว เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กท่ีมีบทบาทในการเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะบทบาท
การเป็นแม่บ้าน เพ่ือรักษาองค์ความรู้ วัฒนธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นแม่บ้านให้มีสืบต่อไปซึ่ง
ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มแม่บ้านใการรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
แตกตัวออกเป็นกลุ่มย่อยๆตามรูปแบบการด าเนินชีวิต ความชื่นชอบ หรือความสนใจ เป็นต้น  
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ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้ค้นคว้าทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากกลุ่มนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ พบว่า การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจจากสื่อสามารถจ าแนกเหตุผลและแรงจูงใจที่บุคคลเลือกใช้สื่อ ได้ดังนี้ เพ่ือฆ่าเวลา เพ่ือ
ใช้เป็นเพ่ือน เพ่ือความตื่นเต้น เพ่ือหลีกหนีจากโลกความเป็นจริง เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือการมี   
ปฎิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อความผ่อนคลาย เพื่อการแสวงหาข้อมูล เพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ เพ่ือ
หลีกหนีจากโลกส่วนตัว เพ่ือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อการสร้างเอกลักษณ์ส่วนตัว เพื่อการติดตาม
เผ้าดูสังคม เพ่ือการเชื่อมโยงกับผู้อื่น และเพ่ือการแยกตัวจากผู้อ่ืน โดย ศศิมา ได้ประยุกต์เหตุผลและ
แรงจูงใจในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้สื่อข้างต้น เข้ากับคุณลักษณะการใช้งานต่างๆ
บนแพลตฟอร์มสื่อสารของเฟซบุ๊ก โดยได้ก าหนดตัวแปรการใช้ประโยชน์ต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ได้แก่ เพ่ือฆ่าเวลา เพ่ือใช้เป็นเพ่ือน เพ่ือแสวงหาความตื่นเต้นแปลกใหม่ เพ่ือหลีก
หนีจากโลกความเป็นจริง เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือการมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือความผ่อนคลาย 
เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพ่ือการแสวงหาข้อมูล เพ่ือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามความสนใจ เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเอง เพ่ือแสดงความเป็นตัวตนของตัวเอง 
เพ่ือหาคู่ และเพ่ือเล่นเกม และตัวแปรความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ได้แก่ รู้สึกพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก มีประโยชน์ ตรงตามความต้องการ เป็น
ประสบการณ์ที่ดี ตรงตามความคาดหวัง ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกในกลุ่มที่มาแบ่งปัน สะดวก
และรวดเร็วต่อการใช้งาน สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

จากงานวิจัยข้างต้นที่ศึกษาประเด็นการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ พบว่ามีตัว
แปรการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการศึกษาที่สอดคล้องกันในแต่ละงานวิจัย โดยสามารถ
จ าแนกกลุ่มตัวแปรในการศึกษาได้ดังนี้ 1) ตัวแปรด้านการแสวงหาข้อมูล ประกอบด้วย การแบ่งปัน/
เรียนรู้ตามความสนใจ การแสวงหาข้อมูล การแสวงหาความตื่นเต้นแปลกใหม่ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
สื่อสาร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2) ตัวแปรด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วย เพ่ือ          
ปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อเผ้าดูสังคม เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือหา
เพ่ือน เพื่อใช้สื่อเป็นเพ่ือน เพื่อหลีกหนีจากโลกความจริง และ 3) ตัวแปรด้านความบันเทิง ได้แก่ การ
พักผ่อน ผ่อนคลาย เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือฆ่าเวลา คลายความเหงา นอกจากนี้ยังพบว่า จาก
งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ    
สื่อสังคมออนไลน์ จะปรากฎประเด็นการใช้ประโยชน์ในการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล อย่างเด่นชัด
ตามคุณลักษณ์ของสื่อ ซึ่งงานวิจัยข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย จึงได้น าการ
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ก าหนดตัวแปรจากงานวิจัยข้างต้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรและออกแบบเครื่องมือการ
วิจัย 

Uses and Gratifications of digital photo sharing on Facebook ของ Aqdas Malik, 
Amandeep Dhir และ Marko Nieminen (2016) ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการ
แบ่งปันภาพถ่ายบนเฟซบุ๊ก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการก าหนดตัว
แปรในการศึกษา ซึ่งสามารถจ าแนกประเด็นส าคัญของการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการ
แบ่งปันภาพถ่ายบนเฟซบุ๊กได้เป็น 8 ประเด็น ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการความสนใจ 
การแสดงความเปิดเผย ความบันเทิง การท าเป็นนิสัย เพ่ือแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก ความ
สนใจและสถานการณ์ อิทธิพลทางสังคม และเพ่ือปฎิสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบเครื่องมือแบบส ารวจออนไลน์เพ่ือเก็บข้อมูลบนกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กที่มีการคัดเลือด
อย่างเหมาะสม ด้วยเงื่อนไขหลักคือ มีผู้ติดตามในกลุ่มสาธารณะอย่างน้อยที่สุด 1,000 ผู้ติดตาม และ
เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีประเด็นความสนใจทั่วไป  

An exploration of motivations for social sharing and locational social media 
usage among sport fans ของ Galen และ Evan (2014) ศึกษาแรงจูงใจของการแบ่งบันข้อมูลใน
สังคม ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในการก าหนดกรอบการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาเหตุผลในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกีฬาบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนรักกีฬา มีประเด็น
ส าคัญในการวิจัยเพ่ือศึกษาเหตุผลที่ผู้คนแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา/กิจกรรมกีฬาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ลักษณะการแบ่งปันข่าวสารกีฬา รวมไปถึงสิ่งดึงดูดใจใดๆที่สามารถสร้างความพึงพอใจใน
การสร้างสัมพันธ์งานกิจกรรมกีฬากับกลุ่มปัจเจก โดยพบว่า เหตุผลในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับกีฬาหรือกิจกรรมทางกีฬาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ต้องการช่วยสนับสนุนกิจกรรม
กีฬา ต้องการให้เพ่ือนสนใจกิจกรรมกีฬา ต้องการให้เพ่ือนนึกไปร่วมกิจกรรมกีฬาด้วยตนเอง เป็น
ความสนุกและช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับประสบการณ์กิจกรรมกีฬา รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมที
มีการพูดถึงกิจกรรมกีฬา ต้องการหาคนที่จะไปร่วมกิจกรรมกีฬาเหมือนกัน รู้สึกเป็นแฟนกีฬามากขึ้น
เมื่อซื้อและรีวิวกิจกรรมกีฬา เพื่อกระตุ้นให้คนอื่นๆแบ่งปันประสบการณ์กิจกรรมกีฬา ทีมแข่งขันหรือ
กิจกรรมกีฬากระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันข่าวสารกีฬา ต้องการได้ข้อเสนอพิเศษหรือของที่ระลึกจาก
กิจกรรม ต้องการได้รับรางวัล เช่น บัตรของขวัญ หรือ บัตรผ่านหลังเวทีจากผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
หรือทีมแข่งขัน และต้องการเอกลักษณ์ที่แสดงตัวตนทางกีฬา นอกจากนี้ยังพบว่ามี 2 ปัจจัยส าคัญที่
ท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัยการยอมรับทางสัมคม และ
ปัจจัยทางการเงิน โดยกลุ่มคนรักกีฬาจะรู้สึกได้รับการยอมรับจากสังคมเมื่อแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับ
กีฬาผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์  
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จากงานวิจัยข้างต้นที่ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจใน
การศึกษาแรงจูงใจของพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร พบว่ามีตัวแปรการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจในการศึกษาที่สอดคล้องกันในแต่ละงานวิจัย โดยสามารถจ าแนกกลุ่มตัวแปรในการศึกษาได้
ดังนี้ 1) ตัวแปรด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ประกอบด้วย เพ่ือแบ่งปันความรู้ ความรู้สึก 
ความสนใจ สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับประสบการณ์ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่ืนเกิดพฤติกรรมการ
แบ่งปันด้วย 2) ตัวแปรด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วย ความต้องการความรัก ความต้องการ
ความสนใจ เพ่ือปฎิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพ่ือหาเพ่ือน ความ
ต้องการให้เพ่ือนสนใจในประเด็นเดียวกัน 3) ตัวแปรด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย การ
แสดงความเปิดเผย การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเป็นอุปนิสัย เป็นอิทธิพลทางสังคม 4) ด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก ประกอบด้วย ความบันเทิง ความสนุก และ 5) ตัวแปรด้านการตลาด ประกอบด้วย ความ
ต้องการการสนับสนุนจากแบรนด์หรือผู้ผลิตและพัฒนาเนื้อหาข้อมูล ความต้องการข้อเสนอพิเศษจาก
ผู้สนับสนุน ซึ่งงานวิจัยข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย จึงได้น าการก าหนดตัว
แปรจากงานวิจัยข้างต้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรและออกแบบเครื่องมือการวิจัย 

 
จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification 

Theory) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงสรุปแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
ว่าเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการแต่ละบุคคลในการใช้สื่อที่แตกต่างต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกมา โดยองค์ประกอบหลักของแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ 
จิตวิทยา สภาพแวดล้อมทางสังคม ความต้องการ แรงจูงใจในการสื่อสาร สื่อ ทัศนคติและความ
คาดหวังเกี่ยวกับสื่อ รูปแบบการใช้สื่อ พฤติกรรมการสื่อสาร และผลของพฤติกรรม โดยในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์กรอบแนวคิด ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ รูปแบบการก าหนด
กรอบแนวคิดและตัวแปรของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ประยุกต์ใช้การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการศึกษาพฤติกรรมการ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กถึงคุณลักษณ์เครื่องมือการสื่อสาร
ต่างๆ มาใช้ในการก าหนดตัวแปรและออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ ดังต่อไปนี้ ตัวแปรด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ การ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ การยอมรับทางสังคม อัตลักษณ์บุคคล 
ความบันเทงิ และการตลาด  
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จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าว จะเห็นถึงความส าคัญของกรอบ
แนวคิดการวิจัยในการก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม รวมถึงการน าเสนอข้อมูลมาพัฒนาเป็น
เครื่องมือในการวิจัยและเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานและสรุปโยงใยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากร
ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากร
ต่างกันมีพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 3 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากร
ต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน
บนสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

สมมติฐานที่ 6 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H3 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูล 

 ความถี่ในการแบ่งปันขอ้มูล  

 อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูล  

 รูปแบบช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูล  

 ลักษณะเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมลู  

 ประเภทของเนือ้หาในการแบ่งปันขอ้มูล 

ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

 การส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรู้  

 การปฏิสัมพนัธท์างสังคมและการยอมรับทางสังคม 

 อัตลักษณ์บุคคล  

 ความบันเทิง  

 การตลาด 

คุณลักษณะทางประชากร 

 เพศ 

 อายุ  

 ระดับการศึกษา  

 อาชีพ 

 รายได้ต่อเดอืน 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกีย่วกับอาหาร 

 การส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรู้  

 การปฏิสัมพนัธท์างสังคมและการยอมรับทางสังคม 

 อัตลักษณ์บุคคล  

 ความบันเทิง  

 การตลาด H1 

H2 

H4 

H5 H6 

แผนภูมิที่ 2 โยงใยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัย 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของ

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็นการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวัดตัวแปรที่ในการวิจัย 
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 เนื่องจากประชากรผู้มีบทบาทความเป็นพ่อบ้านและแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถ
ทราบจ านวนที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้จากการใช้สูตรของ       
คอแครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในกรณีที่ไม่ทราบสัดส่วนของประชากร       
ที่ p= 0.5 ดังนี้ 

 
จากสูตร  n =  Z2  / 4e2 

เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ของการสุ่มตัวอย่าง 
Z = ค่า z ที่ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยส าคัญ 
- ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05, Z = 1.96 
 

ดังนั้น   n = (1.96)2 / 4(0.05)2 

   ≈  384.16 
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จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครนได้จ านวน 384 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างไปร้อยละ 4 เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 
ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของ
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการ
เก็บข้อมูล โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ 
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการ
ยอมรับทางสังคม ด้านอัตลักษณ์บุคคล ด้านความบันเทิง และด้านการตลาด 
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ ความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูล อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูล รูปแบบช่องทางบนสื่อสังคม
ออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูล ลักษณะเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล และประเภทของเนื้อหาใน
การแบ่งปันข้อมูล 
ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม      
ด้านอัตลักษณ์บุคคล ด้าน 
ความบันเทิง และด้านการตลาด 

 
3.3 การวัดตัวแปรในการวิจัย  
 
 ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คุณลักษณะทางประชากร การใช้ประโยชน์จากการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจ
จากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร ผู้วิจัยได้ออกแบบค าถามในส่วนของ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ จ านวน 5 ข้อ ด้วยค าถามแบบให้เลือกตอบค าตอบเดียวจากหลาย
ค าตอบ (Multiple choice question) 
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 ตอนที่ 2 การใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร  หมายถึง การใช้ประโยชน์
ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม ด้านอัตลักษณ์บุคคล ด้านความบันเทิง และด้าน
การตลาด จ านวน 27 ข้อ ด้วยค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ (Five 
point Likert scale) โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนดังนี้ 
    มากที่สุด = 5 คะแนน 
    มาก  = 4 คะแนน 
    ปานกลาง = 3 คะแนน 
    น้อย  = 2 คะแนน 
    น้อยที่สุด = 1 คะแนน 
 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง 
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์   
เฟซบุ๊ก ผ่านพฤติกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในรูปแบบของ
พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่สังเกตได้บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ได้แก่ ความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล 
อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูล รูปแบบช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูล ลักษณะ
เนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล และประเภทของเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล จ านวน 5 ข้อ ด้วยค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าของมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ (Five point Likert scale) ในการวัดระดับ
ของพฤติกรรม โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนดังนี้  
    มากที่สุด = 5 คะแนน 
    มาก  = 4 คะแนน 
    ปานกลาง = 3 คะแนน 
    น้อย  = 2 คะแนน 
    น้อยที่สุด = 1 คะแนน 
 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร หมายถึงความพึงพอใจของ
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ได้แก่ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม      
ด้านอัตลักษณ์บุคคล ด้านความบันเทิง และด้านการตลาด จ านวน 1 ข้อ ด้วยค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ (Five point Likert scale) โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนดังนี้ 
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    มากที่สุด = 5 คะแนน 
    มาก  = 4 คะแนน 
    ปานกลาง = 3 คะแนน 
    น้อย  = 2 คะแนน 
    น้อยทีสุ่ด = 1 คะแนน 
 
โดยมีเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 

คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

 

3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยการให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค าถาม
ในแต่ละตอน เพ่ือความสอดคล้องของข้อค าถามตามวัตถุประสงค์และเพ่ือหาความถูกต้องด้านเนื้อหา
และโครงสร้างของข้อค าถาม (IOC : Index of item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์การวัด
ความสอดคล้องดังนี้  

 
+1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

        0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
       -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

*ดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 – 1.0 
 

โดยใช้สูตร  IOC = ΣR/N 
เมื่อ  IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และข้อค าถาม 

ΣR  = ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน 
N    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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โดยผลความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และข้อค าถามพบว่า ข้อค าถามส่วนใหญ่มีดัชนี
ความสอดคล้องที่  0.67 - 1.0 ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ และมีข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ มีดัชนีความ
สอดคล้องที่ 0.33 ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุง (ภาคผนวก ข) จากนั้นผู้วิจัยได้น าผลการพิจารณาที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย เพ่ือน าไปตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability) ใน
ขั้นตอนที่สอง โดยน าแบบสอบถามออนไลน์ (Online survey) ที่สร้างด้วยโปรแกรม Google Form 
ไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง (Tryout) จ านวน 30 ชุด แล้วน าค าตอบที่ได้น ามาวิเคราะห์หา
ค่าความน่าเชื่อถือรายข้อและหาความน่าเชื่อถือโดยรวมโดยแยกการวิเคราะห์ตามข้อค าถามของแต่
ละตัวแปร โดยใช้ Cronbach's Alpha Scores ซึ่งเป็นการวัดเพียงครั้งเดียว โดยใช้ค าสั่ งของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ได้ค่าความเชื่อถือในกลุ่มข้อค าถามการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ .898 กลุ่มข้อค าถามพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ 
.716 และกลุ่มข้อค าถามความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ .768 พอใจ ซึ่งเป็นค่า
ความเชื่อถือที่ยอมรับได้ (ภาคผนวก ค) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือที่ยอมรับได้ไปใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาต่อไป 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Online survey) ผ่านโปรแกรม Google Form และท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยด้วย วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการสร้างค าถาม
คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 2 ค าถาม คือ 1) ประสบการณ์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบน 
เฟซบุ๊กในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีประสบการณ์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารบนเฟซบุ๊กในช่วง 3 เดือน จะสิ้นสุดการตอบแบบสอบถามในชุดข้อมูลนั้นและไม่น า
ข้อมูลนั้นมาประมวลในผลการวิจัย และ 2) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงระหว่าง       
25 – 65 ปี ตามที่ก าหนดในตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มีช่วงอายุ
ระหว่างที่ก าหนด จะสิ้นสุดการตอบแบบสอบถามในชุดข้อมูลนั้นและไม่น าข้อมูลนั้นมาประมวลใน
ผลการวิจัย และกระจายแบบสอบถามไปยัง Community Facebook group เกี่ยวกับการท าอาหาร
ในครัวเรือน โดยใช้ เครื่องมือ Search Facebook button ภายใต้ค าค้นหาหลัก “ครัว” และ 
“อาหาร” และเลือกกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกกลุ่มเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
แนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ในการแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร และมีความเหมาะสมกับกับงานวิจัย  
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3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 หลังท าการเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามมา
ลงรหัส (Coding) ด้วยโปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือประมวลผลในการค านวนสถิติ
บรรยาย (Descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive statistics analysis)  
- ผู้วิจัยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร  
- ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ 

 
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential statistics analysis)  

ผู้วิจัยหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยการใช้การ
ทดสอบค่าสถิติ t (t-Test) หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม โดยใช้
การทดสอบค่าสถิติ F (F-test) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) แล้ว
วัดความแตกต่างของ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
ตามคุณลักษณะทางประชากร และใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) ในการ
วัดความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารกับพฤติกรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีเกณฑ์การให้ความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังนี้ 
 

0.00 – 0.20 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่ ามาก 
0.21 – 0.40 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่ า 
0.41 – 0.60 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง 
0.61 – 0.80 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูง 
0.81 – 1.00 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูงมาก 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของ

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวน 414 คน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย ตามล าดับต่อไปนี้ 
 

1) สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความสะดวกในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และเพ่ือสื่อความหมายให้เข้าใจ

ตรงกัน ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายในการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 
x̄ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation  

Coefficient) 
Sig. แทน ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 2) การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้าน 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร  
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้ โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตาม
เพศ 

   เพศ           จ านวน (คน)          ร้อยละ 

   หญิง      283   68.4 
   ชาย      131   31.6 
   รวม      414   100.0 

 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.4 และเพศชายคิด

เป็น ร้อยละ 31.6 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตาม
อายุ 

   อายุ           จ านวน (คน)          ร้อยละ 

25 - 34 ปี     98   23.7 
35 - 44 ปี     138   33.3 
45 - 54 ปี     107   25.8 
55 - 65 ปี     71   17.1 
   รวม      414   100.0 

 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 

รองลงมาคือ อายุระหว่าง 45 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.8 อายุระหว่าง 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 
23.7 และน้อยที่สุดคืออายุระหว่าง 55 – 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.1  
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ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

       ระดับการศึกษาสูงสุด         จ านวน (คน)          ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี    41   9.9 
ปริญญาตรี      307   74.2 
สูงกว่าปริญญาตรี    66   15.9 
   รวม      414   100.0 

 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.2 

รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.9 และน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 9.9 

 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตาม
อาชีพ 

     อาชีพ          จ านวน (คน)          ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา     36   8.7 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    114   27.5 
รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน    85   20.5 
ค้าขาย      74   17.9 
ธุรกิจส่วนตัว      68   16.4 
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ    37   8.9 
           รวม     414   100.0 

 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อย

ละ 27.5 รองลงมาคือรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวมี
จ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ 16.4 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ใดๆ และนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 8.7 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

         รายได้ต่อเดือน         จ านวน (คน)          ร้อยละ 

10,000 บาท หรือต่ ากว่า    32   7.7 
10,001 – 20,000 บาท    80   19.3 
20,001 – 30,000 บาท    160   38.6 
30,001 – 40,000 บาท    99   23.9 
40,001 บาท ขึ้นไป    43   10.4 
           รวม     414   100.0 

 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

38.6 รองลงมาคือมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 มีรายได้ 10,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 มีรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.4 และน้อยที่สุดคือ 
10,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 7.7 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviation) จ าแนกการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 2) ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 
การยอมรับทางสังคม 3) ด้านอัตลักษณ์บุคคล 4) ด้านความบันเทิง และ 5) ด้านการตลาด โดยมีผล
การวิเคราะห์ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน                   
บนสื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคม
ออนไลน์   ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 

   การแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้    x ̄   SD          แปลค่า   

1. เพื่ออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม  4.03   .967  มาก  
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านอาหาร  3.87 1.020  มาก  
3. เพื่อเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารหรือความรูเ้กี่ยวกับอาหาร   3.86 1.013  มาก  
4. เพื่อต้องการความคิดเห็นหรือค าแนะน าท่ีจะช่วยให้เข้าใจ   3.50 1.097  มาก  
    ในสภาพปัญหาของตนเองมากขึ้น  
5. เพื่อต้องการให้ผู้อื่นแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้วย   3.43 1.119  มาก  
6. เพื่อฝึกทักษะให้การค้นหาข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับอาหาร  3.28 1.131         ปานกลาง  

             รวม     3.66  .645  มาก 

 
จากตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ืออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเพ่ือนกลุ่มสังคม มาก
ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือแบ่งปันข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ
คิดเห็นทางด้านอาหาร และเพ่ือเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับอาหาร ที่ค่าเฉลี่ย 3.87 
และ 3.86 ตามล าดับ อยู่ในระดับมาก  
 ระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้น้อยที่สุด คือ แบ่งปันข้อมูล เพ่ือฝึกทักษะให้การค้นหาข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับอาหาร ที่
ค่าเฉลี่ย 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร บนสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม 

    การแบ่งปันข้อมลูด้านปฏสิัมพันธ์ทางสังคม     x ̄   SD          แปลค่า  
 และ การยอมรับทางสังคม  

1. เพื่อให้มีเรื่องคุยในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคม    4.17   .939  มาก  
2. เพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม    4.09   .936  มาก 
3. เพื่อหาเพื่อนบนเฟซบุ๊กท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับอาหารเหมือนกัน  3.83  1.030  มาก  
4. เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์เกีย่วกับอาหาร   3.80   .883  มาก  
5. เพื่อติดตามและเผ้าดูกระแสสังคมในกลุ่มอาหาร   3.67   .944  มาก  
6. เพื่อต้องการความสนใจ (Like Comment Share)   2.67  1.142         ปานกลาง  
7. เพื่อให้ได้รับค าช่ืนชม ยกย่อง     2.65  1.047         ปานกลาง  
             รวม     3.56  .528  มาก 

 
จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการยอมรับทางสังคม เพ่ือให้มีเรื่องคุยในกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มสังคม มาก
ที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือแบ่งปันข้อมูล เพ่ือให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
สังคม ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมาก  
 ระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการ
ยอมรับทางสังคมน้อยที่สุด คือ แบ่งปันข้อมูล เพ่ือให้ได้รับค าชื่นชม ยกย่อง และ เพ่ือต้องการความ
สนใจ (Like Comment Share) ที่ค่าเฉลี่ย 2.65 และ 2.67 ตามล าดับ อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร บนสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านอัตลักษณ์บุคคล 

การแบ่งปันข้อมลูด้านอัตลักษณบ์ุคคล      x ̄   SD          แปลค่า   

1. เพื่อให้เพื่อนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความสนใจกับ   3.82  .915  มาก  
    ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
2. เพื่อแสดงศักยภาพ ฝมีือ และทกัษะทางด้านอาหาร   3.58  1.162  มาก  
3. เพื่อให้ตัวเองดูมีความรู้ มีความสามารถทางด้านอาหาร   3.14  1.022         ปานกลาง 
4. เพื่อให้ตัวเองดูทันสมัย      2.64  1.232         ปานกลาง  
5. เพื่อให้ตัวเองดูฉลาด      1.98   .892  น้อย  

            รวม     3.03   .641         ปานกลาง  

 
จากตาราง 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัต
ลักษณ์บุคคล เพ่ือให้เพ่ือนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความสนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือแบ่งปันข้อมูล เพ่ือแสดงศักยภาพ ฝีมือ และทักษะ
ทางด้านอาหาร ที่ค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก  
 ระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคลน้อยที่สุด คือ 
เพ่ือให้ตัวเองดูฉลาด ที่ค่าเฉลี่ย 1.98 อยู่ในระดับน้อย  
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์  
ด้านความบันเทิง 

        การแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง     x ̄   SD          แปลค่า   

1. เพื่อความความสนุก เพลิดเพลนิ     3.84 1.048  มาก  
2. เพื่อความผ่อนคลาย        3.55 1.027  มาก  
3. เพื่อคลายเหงา       3.54 1.203  มาก  
4. เพื่อฆ่าเวลา       3.46 1.276  มาก  

             รวม     3.60  .968  มาก 
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จากตาราง 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีภาพรวมของระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารด้านความบันเทิงอยู่ในระดับมาก โดยมีการแบ่งปันข้อมูล เพ่ือความความสนุก เพลิดเพลิน 
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก  

 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคม
ออนไลน์  ด้านการตลาด 

       การแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด      x ̄   SD          แปลค่า   

1. เพื่อต้องการสิทธิพิเศษหรือโปรโมช่ันจากแบรนด ์   2.65  1.134         ปานกลาง  
2. เพื่อรับส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษทางด้านราคาจากแบรนด ์  2.56  1.158  น้อย  
3. เพื่อส่งเสรมิหรือสนับสนุนแหลง่ข้อมูล หรือแบรนด ์   2.33  1.105  น้อย  
4. เพื่อคาดหวังการได้รับคณุภาพหรือบริการทีด่ีจากแบรนด์   2.10   .986  น้อย  
5. เพื่อคาดหวังให้ได้รับการตดิต่อจากแบรนด์ ในฐานะ   2.01   .975  น้อย 
    ลูกค้าคนส าคัญหรือผูส้นับสนุนแบรนด์  

             รวม     2.33   .891  น้อย 

 
จากตาราง 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีภาพรวมของระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารด้านการตลาดอยู่ในระดับน้อย โดยมีการแบ่งปันข้อมูล เพ่ือต้องการสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่น
จากแบรนด์ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 2.65 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือแบ่งปันข้อมูล เพ่ือรับ
ส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษทางด้านราคาจากแบรนด์ ที่ค่าเฉลี่ย 2.56 อยู่ในระดับน้อย  
 ระดับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการตลาดน้อยที่สุด คือ เพ่ือ
คาดหวังให้ได้รับการติดต่อจากแบรนด์ ในฐานะลูกค้าคนส าคัญ (Super fan) หรือผู้สนับสนุนแบรนด์ 
(Influencer / brand advocacy) เพ่ือให้ช่วยโปรโมทสินค้าหรือบริการ ที่ค่าเฉลี่ย 2.01 อยู่ในระดับ
น้อย รองลงมาคือ แบ่งปันข้อมูล เพื่อคาดหวังการได้รับคุณภาพหรือบริการที่ดีจากแบรนด์ ที่ค่าเฉลี่ ย 
2.10 อยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 4.11 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร 

       การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมลูเกี่ยวกับอาหาร     x ̄   SD          แปลค่า   

1. ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรู ้    3.66  .645  มาก 
2. ด้านปฏิสมัพันธ์ทางสังคม และ การยอมรับทางสังคม   3.56  .528  มาก 
3. ด้านอัตลักษณบ์ุคคล      3.03  .641         ปานกลาง 
4. ด้านความบันเทิง       3.60  .968  มาก 
5. ด้านการตลาด       2.33  .891  น้อย 

   รวม     3.26  .422         ปานกลาง 

   
จากตาราง 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือมีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ การยอมรับทางสังคม ที่
ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก  
 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการตลาด ที่
ค่าเฉลี่ย 2.33 อยู่ในระดับน้อย  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร

บนสื่อสังคมออนไลน์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Diviation) ได้แก่ ความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูล รูปแบบช่องทางบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูล ลักษณะเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล และประเภทของเนื้อหาใน
การแบ่งปันข้อมูล โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามความถ่ีในการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านเฟซบุ๊ก 

     พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกีย่วกับอาหาร     x ̄   SD          แปลค่า   

 ความถี่ในการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านเฟซบุ๊ก  3.08  .953         ปานกลาง  

 
จากตาราง 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีความถี่ในการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านเฟซบุ๊ก  
ที่ค่าเฉลี่ย 3.08 อยู่ในระดับปานกลาง   
 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามอุปกรณ์สื่อสาร 

อุปกรณ์สื่อสาร 

ระดับความถี่ 

x ̄ SD แปลค่า 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

สมาร์ทโฟน 
(Smartphone) 

199 
(48.1) 

70 
(16.9) 

46 
(11.1) 

52 
(12.6) 

47 
(11.4) 

3.77 1.439 มาก 

แล็ปท็อป (Laptop, 
Notebook) 

112 
(27.1) 

76 
(18.4) 

65 
(15.7) 

69 
(16.7) 

92 
(22.2) 

3.11 1.521 ปานกลาง 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
(Desktop, PC) 

77 
(18.6) 

74 
(17.9) 

41 
(9.9) 

67 
(16.2) 

155 
(37.4) 

2.64 1.567 ปานกลาง 

แท็ปเล็ต (Tablet) 
24 

(5.8) 
21 

(5.1) 
25 

(6.0) 
50 

(12.1) 
294 

(71.0) 
1.62 1.165 น้อยที่สุด 

รวม      2.78 .553 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับมาก    
 อุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร น้อยที่สุด คือ แท็ปเล็ต (Tablet) 
ที่ค่าเฉลี่ย 1.62 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามช่องทางการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก 

ช่องทางการสื่อสารบน 
เฟซบุ๊ก 

ระดับความถี่ 

x ̄ SD แปลค่า 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

หน้ากระดาน (Wall / 
Timeline) 

201 
(48.6) 

164 
(39.6) 

21 
(5.1) 

12 
(2.9) 

16 
(3.9) 

4.26 .966 มากที่สุด 

กลุ่มสังคม (Facebook 
group) 

68 
(16.4) 

97 
(23.4) 

106 
(25.6) 

108 
(26.1) 

35 
(8.5) 

3.13 1.215 ปานกลาง 

ข้อความส่วนตัว 
(Message) 

65 
(15.7) 

94 
(22.7) 

115 
(27.8) 

80 
(19.3) 

60 
(14.5) 

3.05 1.276 ปานกลาง 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Fanpage) 

17 
(4.1) 

34 
(8.2) 

74 
(17.9) 

113 
(27.3) 

176 
(42.5) 

2.04 1.141 น้อย 

รวม      3.12 .576 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน ใช้ช่องทาง หน้ากระดาน (Wall / Timeline) ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ช่องทางที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร น้อยที่สุด คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Fanpage) 
ที่ค่าเฉลี่ย 2.04 อยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามลักษณะเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก 

ลักษณะเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก 

ระดับความถี่ 

x ̄ SD แปลค่า 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รูปภาพ (Photo) 252 
(60.9) 

148 
(35.7) 

8 
(1.9) 

2 
(.5) 

4 
(1.0) 

4.55 .657 มากที่สุด 

ข้อความ (Text) 170 
(41.1) 

165 
(39.9) 

61 
(14.7) 

11 
(2.7) 

7 
(1.7) 

4.15 .890 มาก 

ลิงค์ (Link sharing) 71 
(17.1) 

77 
(18.6) 

76 
(18.4) 

67 
(16.2) 

123 
(29.7) 

2.77 1.475 ปานกลาง 

วิดีโอ (Video) 15 
(3.6) 

59 
(14.3) 

73 
(17.6) 

113 
(27.3) 

154 
(37.2) 

2.19 1.186 น้อย 

ถ่ายทอดสด (Facebook 
Live) 

1 
(.2) 

24 
(5.8) 

29 
(7.0) 

57 
(13.8) 

303 
(73.2) 

1.46 .875 น้อยที่สุด 

รวม      3.02 .595 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีลักษณะเนื้อหาบนเฟซบุ๊กในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
รูปแบบ รูปภาพ (Photo) มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ลักษณะเนื้อหาบนเฟซบุ๊กที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารน้อยที่สุด คือ ถ่ายทอดสด 
(Facebook Live) ที่ค่าเฉลี่ย 1.46 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร 

ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหาร 

ระดับความถี่ 

x ̄ SD แปลค่า 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ผลงานการท าอาหาร 204 
(49.3) 

130 
(31.4) 

34 
(8.2) 

15 
(3.6) 

31 
(7.5) 

4.11 1.176 มาก 

ประสบการณ์มื้ออาหาร 153 
(37.0) 

150 
(36.2) 

56 
(13.5) 

31 
(7.5) 

24 
(5.8) 

3.91 1.149 มาก 

สูตรอาหาร 74 
(17.9) 

156 
(37.7) 

94 
(22.7) 

41 
(9.9) 

49 
(11.8) 

3.39 1.228 ปานกลาง 

เคล็ดลับ เทคนิคการ
ท าอาหาร 

68 
(16.4) 

132 
(31.9) 

110 
(26.6) 

43 
(10.4) 

61 
(14.7) 

3.24 1.269 ปานกลาง 

รีวิว แนะน า ร้านอาหาร 38 
(9.2) 

100 
(24.2) 

99 
(23.9) 

99 
(23.9) 

78 
(18.8) 

2.80 1.252 ปานกลาง 

โปรโมชั่น 11 
(2.7) 

55 
(13.3) 

74 
(17.9) 

141 
(34.1) 

133 
(32.1) 

2.20 1.110 น้อย 

เทศกาล กิจกรรมเกีย่วกับ
อาหาร 

26 
(6.3) 

50 
(12.1) 

39 
(9.4) 

111 
(26.8) 

188 
(45.4) 

2.07 1.263 น้อย 

รีวิว น าเสนอ สินคา้/บริการ 15 
(3.6) 

25 
(6.0) 

36 
(8.7) 

122 
(29.5) 

216 
(52.2) 

1.79 1.066 น้อยที่สุด 

รวม      2.94 .506 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภท ผลงานการท าอาหาร 
มากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ประสบการณ์ม้ืออาหาร ค่าเฉลี่ย 3.91 อยู่ใน
ระดับมาก 
 ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่มีการแบ่งปันน้อยที่สุด คือ รีวิว น าเสนอ สินค้า/บริการ ที่
ค่าเฉลี่ย 1.79 อยู่ในระดับน้อยที่สุด รองลงมาคือ เทศกาล กิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร และ โปรโมชั่น ที่
ค่าเฉลี่ย 2.07 และ 2.20 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.17 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

        พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร     x ̄   SD          แปลค่า   

1. ความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล     3.08  .953         ปานกลาง  
2. อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูล     2.78  .553         ปานกลาง  
3. รูปแบบช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมลู   3.12  .576         ปานกลาง  
4. ลักษณะเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล     3.02  .595         ปานกลาง  
5. ประเภทของเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล    2.94  .506         ปานกลาง  

           รวม      2.97  .384         ปานกลาง  

   
จากตาราง 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีภาพรวมพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.97  
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์จ าแนกตามความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

          ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมลูเกี่ยวกับอาหาร    x ̄   SD          แปลค่า   

1. ด้านปฏิสมัพันธ์ทางสังคม และ การยอมรับทางสังคม   4.39  .741          มากที่สุด  
2. ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรู ้    4.22  .788          มากที่สุด  
3. ด้านความบันเทิง       3.82   .898  มาก  
4. ด้านอัตลักษณบ์ุคคล      3.77   .865  มาก 
5. ด้านการตลาด       3.53  1.007  มาก  

           รวม      3.95  .600  มาก 

 
จากตาราง 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก จ านวน 414 คน มีภาพรวมของความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม และ ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.39 และ 4.22 ตามล าดับ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
 ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร น้อยที่สุด คือ ด้านการตลาด ที่ค่าเฉลี่ย 
3.53 อยู่ในระดับมาก  
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4.5 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

ผู้วิจัยหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยการใช้การ
ทดสอบค่าสถิติ t (t-Test) และหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม 
โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ  F (F-test) ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ในการวัดความแตกต่างของ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรม
การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จึงท าการทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์  เพียร์สัน (Pearson’s correlation) ใน
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารกับพฤติกรรมการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

ในการทดสอบสมมติฐาน เมื่อค่า Sig ที่ได้ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
หมายความว่า ตัวแปรอิสระนั้นมีผลต่อตัวแปรตาม เป็นการยอมรับสมมติฐานของการวิจัย และใน
กรณีท่ี ค่า Sig ที่ได้ มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า ตัวแปรอิสระนั้นไม่มีผล
ต่อตัวแปรตาม เป็นการปฏิเสธสมมติฐานของการวิจัย โดยน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
  



57 
 
สมมติฐานที่ 1 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมี
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 1 สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริมและ 
พัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้จ าแนกตามเพศ 

  เพศ     x ̄   SD    t   Sig 

1. หญิง    3.68  .613  .699  .485 
2. ชาย    3.63  .709 

 
จากตาราง 4.19 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริมและ 
พัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้จ าแนกตามอายุ 

  อายุ     x ̄   SD    F  Sig    คู่ต่าง 

1. 25 - 34 ปี   3.45  .761           5.595 .001 (3), (4) > (1) 
2. 35 - 44 ปี   3.66  .590 
3. 45 - 54 ปี   3.77  .535 
4. 55 - 65 ปี   3.78  .661 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.20 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เปรียบเทียบตามอายุ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มอายุ 45 - 54 
ปี และกลุ่มอายุ 55 – 65 ปี มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มอายุ 
25 - 34 ปี  

 
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     ระดับการศึกษา    x ̄   SD    F  Sig    คู่ต่าง 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  3.90  .629           3.177 .043 ไม่พบคู่ต่าง 
2. ปริญญาตร ี   3.64  .633 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี  3.62  .687 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.21 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการ
ใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) ไม่พบคู่
ต่างกัน 

 
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริมและ 

พัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้จ าแนกตามอาชีพ 

  อาชีพ     x ̄   SD    F  Sig    คู่ต่าง 

1. นักเรียน/นักศึกษา  3.50  .739          5.447 .000 (2), (4) > (3) 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 3.76  .534 
3. รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 3.40  .715 
4. ค้าขาย    3.86  .600 
5. ธุรกิจส่วนตัว   3.68  .603 
6. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ  3.71  .666 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.22 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มค้าขาย มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า
กลุ่มรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 
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สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริมและ 
พัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้จ าแนกตามรายได้ 

  รายได้     x ̄   SD    F   Sig 

1. 10,000 บาท หรือต่ ากว่า  3.59  .531  1.135  .339 
2. 10,001 – 20,000 บาท  3.61  .780 
3. 20,001 – 30,000 บาท  3.68  .641 
4. 30,001 – 40,000 บาท  3.62  .546 
5. 40,001 บาท ข้ึนไป  3.83  .663 

 
จากตาราง 4.23 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เปรียบเทียบตามรายได้ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.6 เพศท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์ทาง 

สังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมจ าแนกตามเพศ 

  เพศ     x ̄   SD    t   Sig 

1. หญิง    3.54   .522  -.660  .509 
2. ชาย    3.58  .541 

 
 
 
 



61 
 

จากตาราง 4.24 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ไม่มีค่าความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน 
มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทาง
สังคม ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมตฐิานที่ 1.7 อายุที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์ทาง 

สังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมจ าแนกตามอายุ 

  อายุ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 25 - 34 ปี   3.80  .522          10.196 .000 (1) > (2) - (4) 
2. 35 - 44 ปี   3.52  .538 
3. 45 - 54 ปี   3.45  .507 
4. 55 - 65 ปี   3.45  .441 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.25 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เปรียบเทียบตามอายุ พบว่า มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า 
กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มอายุ 35 - 44 
ปี กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี และกลุ่มอายุ 55 - 65 ปี 
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สมมติฐานที่ 1.8 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมจ าแนกตามระดับการศึกษา 

     ระดับการศึกษา    x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  3.38  .540           8.951 .000 (2) > (1), (3) 
2. ปริญญาตร ี   3.62  .528 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี  3.37  .453 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.26 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่าความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe) พบว่า กลุ่มปริญญาตรี มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่ม
ต่ ากว่าปริญญาตรีและกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี 
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สมมติฐานที่ 1.9 อาชีพที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์ทาง 
สังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมจ าแนกตามอาชีพ 

  อาชีพ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. นักเรียน/นักศึกษา  3.95  .541           7.735 .000 (1) > (2) - (5) 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 3.40  .480 
3. รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 3.61  .530 
4. ค้าขาย    3.47  .503 
5. ธุรกิจส่วนตัว   3.56  .547 
6. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ  3.70  .431 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.27 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้ าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า 
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษามีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว 
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สมมติฐานที่ 1.10 รายได้ท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์ทาง 
 สังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมจ าแนกตามรายได้ 

  รายได้     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 10,000 บาท หรือต่ ากว่า  3.95  .515           9.349 .000 (1) > (3) - (5) 
2. 10,001 – 20,000 บาท  3.68  .565    (2) > (5) 
3. 20,001 – 30,000 บาท  3.53  .507 
4. 30,001 – 40,000 บาท  3.49  .462 
5. 40,001 บาท ข้ึนไป  3.29  .494 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.28 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เปรียบเทียบตามรายได้ พบว่า มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า 
กลุ่มรายได้ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า
กลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มรายได้ 30,001 – 40,000 บาท และกลุ่มรายได้ 40,001 
บาท ขึ้นไป และกลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารมากกว่ากลุ่มรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป 
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สมมติฐานที่ 1.11  เพศท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคล 
  แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์
บุคคลจ าแนกตามเพศ 

  เพศ     x ̄   SD    t   Sig 

1. หญิง    3.00  .619  -1.250  .212 
2. ชาย    3.09  .685 

 
จากตาราง 4.29 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล เปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 

สมมติฐานที่ 1.12  อายุที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคล 
  แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์
บุคคลจ าแนกตามอายุ 

  อายุ     x ̄   SD    F   Sig 

1. 25 - 34 ปี   3.06  .789  .991  .397 
2. 35 - 44 ปี   2.97  .605 
3. 45 - 54 ปี   3.02  .568 
4. 55 - 65 ปี   3.12  .580 

 
จากตาราง 4.30 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล เปรียบเทียบตามอายุ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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สมมติฐานที่ 1.13 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล 

 ด้านอัตลักษณ์บุคคลแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์
บุคคลจ าแนกตามระดับการศึกษา 

     ระดับการศึกษา    x ̄   SD    F   Sig 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  3.07  .686  .461  .631 
2. ปริญญาตร ี   3.04  .636 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี  2.96  .639 

 
จากตาราง 4.31 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการ
ใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.14 อาชีพท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคล 

 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์
บุคคลจ าแนกตามอาชีพ 

  อาชีพ     x ̄   SD    F   Sig 

1. นักเรียน/นักศึกษา  3.22  .745  1.474  .197 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 3.03  .563 
3. รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 2.90  .633 
4. ค้าขาย    3.06  .627 
5. ธุรกิจส่วนตัว   3.07  .576 
6. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ  3.03  .860 
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จากตาราง 4.32 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล เปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.15 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคล 

 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์
บุคคลจ าแนกตามรายได้ 

  รายได้     x ̄   SD    F   Sig 

1. 10,000 บาท หรือต่ ากว่า  3.13  .924  .824  .510 
2. 10,001 – 20,000 บาท  3.07  .738 
3. 20,001 – 30,000 บาท  3.01  .574 
4. 30,001 – 40,000 บาท  3.05  .504 
5. 40,001 บาท ข้ึนไป  2.89  .712 

 
จากตาราง 4.33 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล เปรียบเทียบตามรายได้ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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สมมติฐานที่ 1.16 เพศที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง 

 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง
จ าแนกตามเพศ 

  เพศ     x ̄   SD    t   Sig 

1. หญิง    3.58  .959  -.679  .498 
2. ชาย    3.65  .990 

 
จากตาราง 4.34 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านความบันเทิง เปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านความบันเทิง ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.17 อายุท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง 

 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง
จ าแนกตามอายุ 

  อายุ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 25 - 34 ปี   3.89  .794           4.115 .007 (1) > (2) 
2. 35 - 44 ปี   3.47  .965 
3. 45 - 54 ปี   3.52  1.031 
4. 55 - 65 ปี   3.55  1.030 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.35 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน
ความบันเทิง เปรียบเทียบตามอายุ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
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ไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี มีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 

 
สมมติฐานที่ 1.18 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน 

 ความบันเทิงแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     ระดับการศึกษา    x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  3.40  1.229           5.348 .005 (2) > (3) 
2. ปริญญาตร ี   3.69  .894 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี  3.30  1.055 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.36 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน

ความบันเทิง เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มปริญญาตรี มี
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี 
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สมมติฐานที่ 1.19 อาชีพท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง 
 แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง
จ าแนกตามอาชีพ 

  อาชีพ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. นักเรียน/นักศึกษา  4.07  .711           5.027 .000 (1) > (2) 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 3.44  .909    (6) > (2), (5) 
3. รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 3.55  .932 
4. ค้าขาย    3.56  1.041 
5. ธุรกิจส่วนตัว   3.43  1.098 
6. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ  4.10  .758 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.37 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน

ความบันเทิง เปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า กลุ่ม
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มธุรกิจส่วนตัว 
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สมมติฐานที่ 1.20 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง 
 แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิง
จ าแนกตามรายได ้

  รายได้     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 10,000 บาท หรือต่ ากว่า  4.32  .582           15.806 .000 (1) > (3) - (5) 
2. 10,001 – 20,000 บาท  3.88  .840    (2) > (4), (5) 
3. 20,001 – 30,000 บาท  3.65  .849    (3), (4) > (5) 
4. 30,001 – 40,000 บาท  3.40  .958 
5. 40,001 บาท ข้ึนไป  2.84 1.239 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.38 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน

ความบันเทิง เปรียบเทียบตามรายได้ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มรายได้ 10,000 บาท หรือต่ า
กว่า มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า กลุ่มรายได้ 20 ,001 – 30,000 
บาท กลุ่มรายได้ 30,001 – 40,000 บาท และกลุ่มรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป กลุ่มรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า กลุ่มรายได้ 30 ,001 – 
40,000 บาท และกลุ่มรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป และกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า กลุ่ม
รายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป 
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สมมติฐานที่ 1.21 เพศที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาดแตกต่าง 
 กัน 

 
ตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด
จ าแนกตามเพศ 

  เพศ     x ̄   SD    t   Sig 

1. หญิง    2.32  .899  -3.96  .692 
2. ชาย    2.36  .875 

 
จากตาราง 4.39 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารด้านการตลาด เปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกีย่วกับอาหารด้านการตลาด ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.22 อายุท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาดแตกต่าง 

 กัน 
 

ตารางที่ 4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด
จ าแนกตามอายุ 

  อายุ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 25 - 34 ปี   2.77  .930           12.669 .000 (1) > (2) - (4) 
2. 35 - 44 ปี   2.29  .835 
3. 45 - 54 ปี   2.16  .807 
4. 55 - 65 ปี   2.05  .857 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.40 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน
การตลาดเปรียบเทียบตามอายุ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
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ท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี มีการใช้ประโยชน์
ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอ่ืนๆทุกกลุ่ม 
 

สมมติฐานที่ 1.23 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน 
 การตลาดแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     ระดับการศึกษา    x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  2.31  .842           5.057 .007 (2) > (3) 
2. ปริญญาตร ี   2.40  .907 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี  2.02  .784 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.41 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน

การตลาดเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มปริญญาตรี มี
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี 
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สมมติฐานที่ 1.24 อาชีพท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด 
 แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด
จ าแนกตามอาชีพ 

  อาชีพ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. นักเรียน/นักศึกษา  2.79 1.065           7.614 .000 (1), (3) > (2) 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2.00  .756 
3. รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 2.62  .869 
4. ค้าขาย    2.23  .824 
5. ธุรกิจส่วนตัว   2.37  .794 
6. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ  2.37 1.058 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.42 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน

การตลาดเปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มรับจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
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สมมติฐานที่ 1.25 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด 
 แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาด
จ าแนกตามรายได ้

  รายได้     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 10,000 บาท หรือต่ ากว่า  3.20  .898           10.430 .000 (1) > (2) – (5) 
2. 10,001 – 20,000 บาท  2.44  .960 
3. 20,001 – 30,000 บาท  2.25  .797 
4. 30,001 – 40,000 บาท  2.16  .833 
5. 40,001 บาท ข้ึนไป  2.15  .855 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตาราง 4.43 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน

การตลาดเปรียบเทียบตามรายได้ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe) พบว่า กลุ่มรายได้ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า มี
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า กลุ่มรายได้อ่ืนๆทุกกลุ่ม 
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ตารางท่ี 4.44 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่
มีลักษณะทางประชากรต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
 

      สมมติฐาน       ผลการทดสอบสมมติฐาน      สถิติที่ใช้ 
1. คุณลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการ 
ใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 
อาหารแตกต่างกัน 
 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 
1.1 เพศต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน  ปฎิเสธสมมติฐาน         t – Test 
ข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
1.2 อายุต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน  ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
1.3 ระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
1.4 อาชีพต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน  ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
1.5 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แตกต่างกัน 
 

ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม 
1.6 เพศที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล ปฎิเสธสมมติฐาน         t – Test 
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
1.7 อายุท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
1.8 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการ ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
แบ่งปันข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับ 
ทางสังคมแตกต่างกัน 
1.9 อาชีพท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
1.10 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.44 (ต่อ) 
  

      สมมติฐาน           ผลการทดสอบสมมติฐาน      สถิติที่ใช้ 
1. คุณลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการ 
ใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 
อาหารแตกต่างกัน 
 

ด้านอัตลักษณ์บุคคล 
1.11 เพศที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน         t – Test 
ข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคลแตกต่างกัน 
1.12 อายุท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคลแตกต่างกัน 
1.13 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ใน ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
การแบ่งปันข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคลแตกต่างกัน 
1.14 อาชีพท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคลแตกต่างกัน 
1.15 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคลแตกต่างกัน 
 

ด้านความบันเทิง 
1.16 เพศที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน         t – Test 
ข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน 
1.17 อายุท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน 
1.18 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ใน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
การแบ่งปันข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน 
1.19 อาชีพท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน 
1.20 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านความบันเทิงแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.44 (ต่อ)  
 

      สมมติฐาน       ผลการทดสอบสมมติฐาน      สถิติที่ใช้ 
1. คุณลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการ 
ใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 
อาหารแตกต่างกัน 
 

ด้านการตลาด 
1.21 เพศที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน         t – Test 
ข้อมูลด้านการตลาดแตกต่างกัน 
1.22 อายุท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านการตลาดแตกต่างกัน 
1.23 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ใน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
การแบ่งปันข้อมูลด้านการตลาดแตกต่างกัน 
1.24 อาชีพท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านการตลาดแตกต่างกัน 
1.25 รายได้ที่ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลด้านการตลาดแตกต่างกัน 

 
จากตาราง 4.44 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ แตกต่างกันตามคุณลักษณะทาง
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ พบว่า  

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 
มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการ
ยอมรับทางสังคม มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านอัตลักษณ์บุคคล ไม่มีค่าความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรใดๆ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านความบันเทิง มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านการตลาด มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 
สมมติฐานที่ 2 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมี
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 2 สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 2.1 เพศท่ีต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.45 การเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามเพศ 

  เพศ     x ̄   SD    t   Sig 

1. หญิง    3.07  .942  -.586  .558 
2. ชาย    3.12  .979 

 
จากตาราง 4.45 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูล เปรียบเทียบตาม

เพศ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 2.2 อายุที่ต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.46 การเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามอายุ 

  อายุ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 25 - 34 ปี   3.43  .942           6.132 .000 (1) > (2) - (4) 
2. 35 - 44 ปี   2.98  .895 
3. 45 - 54 ปี   3.01  .931 
4. 55 - 65 ปี   2.91 1.010 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.46 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูล เปรียบเทียบตาม
อายุ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe) พบว่า กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอ่ืนๆทุก
กลุ่ม 
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สมมติฐานที่ 2.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.47 การเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามระดับการศึกษา 

     ระดับการศึกษา    x ̄   SD    F   Sig 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  2.82  .997  2.320  .100 
2. ปริญญาตร ี   3.14  .928 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี  3.00 1.022 

 
จากตาราง 4.47 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูล เปรียบเทียบตาม

ระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล ที่ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 2.4 อาชีพที่ต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.48 การเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามอาชีพ 

  อาชีพ     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. นักเรียน/นักศึกษา  3.41  .996           3.005 .011 ไม่พบคู่ต่าง 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2.98  .977 
3. รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 3.23  .881 
4. ค้าขาย    2.85 1.002 
5. ธุรกิจส่วนตัว   3.04  .888 
6. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ  3.32  .883 

 
จากตาราง 4.48 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูล เปรียบเทียบตาม

อาชีพ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe) ไม่พบคู่ต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 2.5 รายได้ที่ต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.49 การเปรียบเทียบความแตกต่างความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามรายได้ 

  รายได้     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 10,000 บาท หรือต่ ากว่า  3.62  .906           3.755 .005 (1) > (3) 
2. 10,001 – 20,000 บาท  3.21  .909 
3. 20,001 – 30,000 บาท  2.96  .964 
4. 30,001 – 40,000 บาท  3.05  .861 
5. 40,001 บาท ข้ึนไป  3.02 1.101 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.49 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูล เปรียบเทียบตาม
รายได้ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe) พบว่า กลุ่มรายได้ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลมากกว่ากลุ่ม
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.50 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่
มีลักษณะทางประชากรต่างกันมีพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
 

      สมมติฐาน       ผลการทดสอบสมมติฐาน      สถิติที่ใช้ 
2. คุณลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีพฤติกรรม 
การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 

 
2.1 เพศที่ต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน ปฎิเสธสมมติฐาน         t – Test 
2.2 อายุท่ีต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
2.3 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลแตกต่างกัน 
2.4 อาชีพท่ีต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
2.5 รายได้ที่ต่างกันมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
           

  
จากตาราง 4.50 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร

ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ แตกต่างกันตามคุณลักษณะทางประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ พบว่า ความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบ อายุ อาชีพ 
และรายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 3 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมี
ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 3 สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 3.1 เพศท่ีต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่าง 
กัน 

 
ตารางท่ี 4.51 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามเพศ 

  เพศ     x ̄   SD    t   Sig 

1. หญิง    3.97  .614  1.07  .285 
2. ชาย    3.90  .568 

 
จากตาราง 4.51 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารเปรียบเทียบตามเพศ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3.2 อายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่าง 
กัน 

 
ตารางท่ี 4.52 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามอายุ 

  อายุ     x ̄   SD    F   Sig 

1. 25 - 34 ปี   4.05  .629  2.157  .093 
2. 35 - 44 ปี   3.97  .554 
3. 45 - 54 ปี   3.88  .565 
4. 55 - 65 ปี   3.85  .678 

 
จากตาราง 4.52 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารเปรียบเทียบตามอายุ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 3.3 ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 
อาหารแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.53 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

     ระดับการศึกษา    x ̄   SD    F   Sig 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี  3.82  .629  2.347  .097 
2. ปริญญาตร ี   3.98  .601 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี  3.85  .565 

 
จากตาราง 4.53 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการ
แบ่งปันข้อมลูเกี่ยวกับอาหารที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3.4 อาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.54 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามอาชีพ 

  อาชีพ     x ̄   SD    F   Sig 

1. นักเรียน/นักศึกษา  4.13  .608  .937  .457 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 3.96  .598 
3. รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 3.95  .617 
4. ค้าขาย    3.90  .607 
5. ธุรกิจส่วนตัว   3.88  .490 
6. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดๆ  3.92  .721 

 
จากตาราง 4.54 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารเปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า ไม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



86 
 

สมมติฐานที่ 3.5 รายได้ที่ต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.55 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลจ าแนกตามรายได้ 

  รายได้     x ̄   SD  F  Sig    คู่ต่าง 

1. 10,000 บาท หรือต่ ากว่า  4.27  .580           5.629 .000 (1) > (3), (5) 
2. 10,001 – 20,000 บาท  4.06  .614    (2) > (5) 
3. 20,001 – 30,000 บาท  3.92  .550 
4. 30,001 – 40,000 บาท  3.92  .617 
5. 40,001 บาท ข้ึนไป  3.67  .603 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.55 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารเปรียบเทียบตามรายได้ พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หมายความว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า กลุ่มรายได้ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า มี
ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลมากกว่ากลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และกลุ่มรายได้ 
40,001 บาท ขึ้นไป และกลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูล
มากกว่ากลุ่มรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป 
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ตารางท่ี 4.56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่
มีลักษณะทางประชากรต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
 

      สมมติฐาน       ผลการทดสอบสมมติฐาน      สถิติที่ใช้ 
3. คุณลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีความถึงพอ 
ใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 

 
3.1 เพศที่ต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปัน  ปฎิเสธสมมติฐาน         t – Test 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
3.2 อายุท่ีต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปัน  ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
3.3 ระดับการศึกษาทีต่่างกันมีความพึงพอใจจาก  ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
การแบ่งปันข้อมูลเกีย่วกับอาหารแตกต่างกัน 
3.4 อาชีพท่ีต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปัน ปฎิเสธสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
3.5 รายได้ที่ต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปัน ยอมรับสมมติฐาน  One - way ANOVA 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 

 
จากตาราง 4.56 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ เปรียบเทียบกับคุณลักษณะทาง
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ พบว่า มีค่าความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการเปรียบเทียบ รายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 4 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 
ตารางที่ 4.57 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร กับ
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

r Sig. (2-tailed) 
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร (ความถี่) 

.226* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในตาราง 4.57 พบว่า การใช้ประโยชน์
ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถ่ีในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความว่า ยิ่งมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ก็
จะท าให้มีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 4 โดยมีค่า
ระดับสหสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  
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สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
 
ตารางที่ 4.58 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร กับความพึงพอใจ
จากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร (ความถี่) 

r Sig. (2-tailed) 
ความพึงพอใจจากการแบ่งปัน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
.171* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในตาราง 4.58 พบว่า พฤติกรรม
ความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 หมายความว่า ยิ่งมีความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมาก ก็จะท าให้มีความพึงพอใจ
จากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 5 โดยมีค่าระดับสหสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก  
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สมมติฐานที่ 6 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
จากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
 
ตารางที่ 4.59 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร กับความพึง
พอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

r Sig. (2-tailed) 
ความพึงพอใจจากการแบ่งปัน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
.503* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในตาราง 4.59 พบว่า การใช้ประโยชน์

ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความว่า ยิ่งมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมาก ก็จะท าให้มีความพึง
พอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์
สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 6 โดยมีค่าระดับสหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของ

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา การทดสอบ
สมมติฐาน และการอภิปรายผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือน าผลการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติ รวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่

ตอบแบบสอบถาม จ านวน 414 คน สามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 68.4 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 35 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.3 รองลงมามีอายุ 45 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.8 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 74.2 เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาประกอบอาชีพ
รับจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และเมื่อจ าแนกตามรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.6 
 

ตอนที่  2 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์            
มีภาพรวมของการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.26 เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์
จ าแนกตามแต่ละด้าน พบว่า มีการใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด 
รองลงมาคือด้านความบันเทิง ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม ด้านอัตลักษณบุคล 
และน้อยที่สุดคือการใช้ประโยชน์ด้านการตลาด ซึ่งสรุปผลการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารจ าแนกตามด้าน ได้ดังนี้ 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้    
มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถามพบว่า มีการใช้ประโยชน์
เพ่ืออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเพ่ือนกลุ่มสังคม มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.03 
รองลงมาคือ มีการใช้ประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านอาหาร อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.87 มีการใช้ประโยชน์เพ่ือเผยแพร่แบ่งปันข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับอาหาร อยู่ใน



92 
 
ระดับมาก 3.86 ตามล าดับ และมีการใช้ประโยชน์เพ่ือฝึกทักษะให้การค้นหาข่าวสารหรือความรู้
เกี่ยวกับอาหาร น้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง    ที่ค่าเฉลี่ย 3.28 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านความบันเทิง มีภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถามพบว่า มีการใช้ประโยชน์เพ่ือความความสนุก 
เพลิดเพลิน มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.84  

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการ
ยอมรับทางสังคม มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถามพบว่า   
มีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้มีเรื่องคุยในกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มสังคม มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.17 รองลงมาคือ มีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม อยู่ในระดับมาก           
ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 และมีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้ได้รับค าชื่นชม ยกย่อง น้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 
ที่ค่าเฉลี่ย 2.65 รองลงมาคือ มีการใช้ประโยชน์เพ่ือต้องการความสนใจ (Like Comment Share) 
อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.67   
 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล มีภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.03 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถามพบว่า มีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เพ่ือน
หรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความสนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
3.82 รองลงมาคือ มีการใช้ประโยชน์เพ่ือแสดงศักยภาพ ฝีมือ และทักษะทางด้านอาหาร อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.58 และมีการใช้ประโยชน์เพื่อให้ตัวเองดูฉลาด น้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย ที่ค่าเฉลี่ย 
1.98  

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการตลาด มีภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ที่ค่าเฉลี่ย 2.33 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อค าถามพบว่า มีการใช้ประโยชน์เพ่ือต้องการสิทธิพิเศษ
หรือโปรโมชั่นจากแบรนด์ มากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.65 รองลงมาคือ มีการใช้
ประโยชน์เพ่ือรับส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษทางด้านราคาจากแบรนด์ อยู่ในระดับน้อย ที่ค่าเฉลี่ย 
2.56 และมีการใช้ประโยชน์เพ่ือคาดหวังให้ได้รับการติดต่อจากแบรนด์ ในฐานะลูกค้าคนส าคัญ 
(Super fan) หรือผู้สนับสนุนแบรนด์ (Influencer / brand advocacy) เพ่ือให้ช่วยโปรโมทสินค้า
หรือบริการ น้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย ที่ค่าเฉลี่ย 2.01 รองลงมาคือ มีการใช้ประโยชน์เพ่ือคาดหวัง
การได้รับคุณภาพหรือบริการที่ดีจากแบรนด์ อยู่ในระดับน้อยที่ค่าเฉลี่ย 2.10  
 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีภาพรวมพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง  
ที่ค่าเฉลี่ย 2.97 โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อพิจารณาตามความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า มีระดับความถี่ในการแบ่งปันข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.08 



93 
 
เมื่อพิจารณาตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร พบว่า มีการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
(Smartphone) มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.77 และ มีการใช้อุปกรณ์แท็ปเล็ต (Tablet) 
น้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 1.62 เมื่อพิจารณาตามช่องทางการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก 
พบว่า มีการแบ่งปันข้อมูลผ่าน หน้ากระดาน (Wall / Timeline) มากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.26 และ มีการแบ่งปันข้อมูลผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Fanpage) น้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย 
ที่ค่าเฉลี่ย 2.04 เมื่อพิจารณาตามลักษณะเนื้อหาบนเฟซบุ๊กในการแบ่งปันข้อมูล พบว่ามีการใช้ 
รูปภาพ (Photo) ในการแบ่งปันข้อมูลมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ 
ข้อความ (Text) อยู่ ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.15 และมีการแบ่งปันข้อมูลด้วย ถ่ายทอดสด 
(Facebook Live) น้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 1.46 และเมื่อพิจารณาตามประเภท
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่แบ่งปันข้อมูล พบว่า มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภท ผลงานการ
ท าอาหาร มากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ ประสบการณ์มื้ออาหาร อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 และประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่มีการแบ่งปันน้อยที่สุด คือ รีวิว 
น าเสนอ สินค้า/บริการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 1.79 

 
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่

ค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและการยอมรับทางสังคม มากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือ มีความ
พึงพอใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 และมีความพึง
พอใจด้านการตลาดน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.53 
 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 
สมมติฐานที่ 1 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมี
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน สามารถสรุปสมมติฐานได้ดังนี้ 
 
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 - 1.5 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้แตกต่างกัน 
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อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ แตกต่างกัน สรุปได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ในขณะที่ เพศ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานย่อยที่ 1.6 - 1.10 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
การยอมรับทางสังคมแตกต่างกัน 
 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม แตกต่างกัน สรุปได้ว่าสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ เพศ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สมมติฐานย่อยที่ 1.11 - 1.15 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคลแตกต่าง
กัน 
 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านอัตลักษณ์บุคคล ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สมมติฐานย่อยที่ 1.16 - 1.20 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านความบันเทิงแตกต่างกัน 
 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร ด้านความบันเทิง แตกต่างกัน สรุปได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ เพศ 
ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านความบันเทิง ไม่แตกต่างกัน 
สรุปได้ว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.21 - 1.25 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกันมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการตลาดแตกต่างกัน 
 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร ด้านการตลาด แตกต่างกัน สรุปได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ เพศ ที่
แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ด้านการตลาด ไม่แตกต่างกัน สรุป
ได้ว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สมมติฐานที่ 2 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมี
พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน สามารถสรุปสมมติฐานได้ดังนี้ 
 

อายุ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความถี่ของพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร แตกต่างกัน สรุปได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ เพศ และระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกัน มีความถี่ของพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานที่ 3 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมี
ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน สามารถสรุปสมมติฐานได้ดังนี้ 
 

รายได้ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร แตกต่างกัน สรุป
ได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สมมติฐานที่ 4 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ สรุปได้ว่า
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร สรุปได้ว่า
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 6 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
จากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร สรุปได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของ

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่ม
พ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการแบ่ งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ลักษณะทางประชากร ต่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ และ 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และความ
พึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 

5.2.1 การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยแนวคิดและทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความ พึงพอใจได้อธิบายว่า ผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดความต้องการใดๆในการสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง (วิมลพรรณ อาภาเวท และ วราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) โดยผู้รับสาร
มีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อหรือสื่อสารแตกต่างกันเนื่องจากบางสิ่งบางอย่างที่สื่อหรือการสื่อสาร
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับสาร มีลักษณะความเป็นปัจเจกแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล 
(McCombs and Becker, 1979) ซึ่งบุคคลจะใช้สื่อตามความต้องการของตน ตามสภาพความเป็น
จริงและตามสภาพความสามารถของตนเอง อย่างมีทิศทางตามความต้องการของบุคคลเป็น ปฐมเหตุ 
ซึ่งแปรมาเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมต่อสื่อที่แตกต่างกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) 
จากผลการวิจัยการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน
บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กสามารถอภิปรายผลจ าแนกตามด้านของการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน
อาหารได้ดังนี ้
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การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ มี
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด รองลงมา
คือด้านความบันเทิง ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม ด้านอัตลักษณ์บุคคล และ
น้อยที่สุดคือการใช้ประโยชน์ด้านการตลาด โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพ่ืออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเพ่ือนกลุ่ม
สังคม เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านอาหาร และเพ่ือเผยแพร่แบ่งปันข่าวสาร
หรือความรู้เกี่ยวกับอาหาร สอดคล้องกับ McCombs and Becker (1979) ได้อธิบายความต้องการ
ของบุคคลในการใช้สื่อเพ่ือสนองความต้องการรู้ทันเหตุการณ์ (Surveillance) ว่าเป็นการสนองต่อ
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในความอยากรู้อยากเห็นในฐานะที่เป็นกลไกทางสังคม เพ่ือให้ทันต่อ
เหตุการณ์ ทันสมัย และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมควรเรียนรู้ และอธิบายว่า บุคคลมีความต้องการใช้
การใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ให้มั่นคงยิ่งขึ้นหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่
ได้กระท าลงไปแล้ว นอกจากนี้ งานวิจัยของ ของ ตวงพร เกตุสมบูรณ์  (2555) ศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน พบว่า แม่บ้านส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
ในด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด เนื่องจากแม่บ้านเล็งเห็นถึงประโยชน์ของสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะของ
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้โดยง่าย เพ่ือยกระดับคุณค่าในตัวเอง
และความรู้ให้มากขึ้นจากเดิม จึงสรุปได้ว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือ
ต้องการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีในการสร้างเสริมคุณค่าให้กับบทบาทเสมือน
ของตน โดยเฉพาะกลุ่มสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือนที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เสมือน
ในการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนซึ่งรวมบุคคลที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
ส่งผลให้มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นปัจเจกเฉพาะบุคคล กลุ่มพ่อบ้าน
และกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์จึงมีความต้องการในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆซึ่งไม่มีการ
เผยแพร่ทั่วไปได้อยู่เสมอ 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านความบันเทิง มีภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์ด้านความบันเทิงอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น ได้แก่ เพ่ือความความสนุก เพลิดเพลิน เพ่ือ
ความผ่อนคลาย เพ่ือคลายเหงา และเพ่ือฆ่าเวลา สอดคล้องกับ McCombs and Becker (1979) ได้
อธิบายว่า บุคคลมีความต้องการในการใช้สื่อเพ่ือต้องการความบันเทิง เพ่ือสนองต่อความต้องการของ
มนุษย์ในรูปแบบที่หลากหลายทางอารมณ์ในการลดหย่อนอารมณ์แบบปลดปล่อย นอกจากนี้ 
งานวิจัยของ ตวงพร เกตุสมบูรณ์ (2555) ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน 
พบว่า อารมณ์และความรู้สึกหลักที่ท าให้แม่บ้านมีการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านอารมณ์ คือ อารมณ์และ
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ความรู้สึกเหงา ที่เป็นความต้องการให้แม่บ้านมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือไม่ให้รู้สึกโดดเดียวและอาจ
เป็นการฆ่าเวลา และ แม่บ้านมีอารมณ์และความรู้สึกเครียด กดดัน อึดอัด ต้องการที่ระบายหรือ
ปรึกษาความรู้สึก ซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการในการระบาย
ความเครียดได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้สื่อในการสื่อสารได้ด้วยตนเอง จึงสรุป
ได้ว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านความบันเทิง เพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และความรู้สึกหลัก 
ได้แก่ อารมณ์และความรู้สึกเหงา และอารมณ์และความรู้สึกเครียด ในการปฎิสัมพันธ์กับผู้คนบนกลุ่ม
สังคมออนไลน์เพ่ือคลายความเหงา ลดและผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งเป็นความต้องการทางอารมณ์
และความรู้สึกท่ีกระตุ้นให้กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีการใช้ประโยชน์
ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพ่ือความบันเทิง ประกอบกับคุณลักษณะการใช้งานของสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กที่สนับสนุนให้มีการสื่อสารสองทาง (Two-ways comunication) ท าให้กลุ่มพ่อบ้าน
และกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กสามารถสลับบทบาทระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารได้
อย่างอิสระ จึงท าให้สามารถติดต่อเพ่ือสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และด้วย
คุณลักษณะการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการสื่อสารผ่านสื่อได้ด้วยตนเอง 
จึงท าให้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความพึงพอใจ อารมณ์และ
ความรู้สึกเครียด อึดอัด หรือกดดัน ในการระบายอารมณ์และความรู้สึก หรือแสดงออกถึงตัวตน
ออกมาได้อย่างเต็มที่  

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการ
ยอมรับทางสังคม มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบน
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้มีเรื่องคุยในกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มสังคม และ
เพ่ือให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม สอดคล้องกับ McCombs and Becker (1979) ได้อธิบายว่า 
บุคคลมีความต้องการในการใช้สื่อเพ่ือน าข่าวสารไปใช้ในการสนทนา (Anticipate communication 
or discussion) โดยการเปิดรับสื่อเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารให้สามารถน าไปสนทนากับผู้อื่น ซึ่งเป็นความ
จ าเป็นของบุคคลที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์หรือต้องการได้รับการยอมรับทางสังคม นอกจากนี้
งานวิจัยของ ของ ตวงพร เกตุสมบูรณ์ (2555) ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน 
พบว่า แม่บ้านมีการใช้ประโยชน์สื่ออินเทอร์เน็ตในด้านการติดต่อสื่อสารเพ่ือสานสายสัมพันธ์ทา ง
สังคม เนื่องจากแม่บ้านมีความต้องการในการสานสัมพันธ์ทางสังคมไม่ให้ระดับความสัมพันธ์ลดลง 
และการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบันมีคุณลักษณะที่เอ้ืออ านวยความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารผ่านมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่มีความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าสื่อ
อ่ืนๆ จึงท าให้แม่บ้านเกิดความต้องการในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือสานสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและเรื่องงาน จึงสรุปได้ว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีการใช้
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ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เพื่อ
ต้องการรักษาและผูกสัมพันธ์กับผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กยังมี
คุณลักษณะการใช้งานที่สนับสนุนให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารและท าความรู้จักกับบุคคลใหม่ๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีมิตรภาพ
ใหม่ๆเกิดขึ้นและช่วยให้ความสัมพันธ์ทางสังคมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในฐานะของพ้ืนที่เสมือนที่ท าให้ผู้คนที่
รู้จักหรือไม่รู้จักได้มาพบกัน กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจึงมีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเพ่ือติดต่อกับกลุ่มสังคมที่มีความสนใจร่วมกันเพ่ือสร้างปฎิสัมพันธ์ให้
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มสังคมนั้นๆ เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในปัจจุบันมีลักษณะเร่งรีบและด าเนินอยู่บนบทบาทเสมือน
หลากหลายบทบาท ซึ่งบทบาทความเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านนั้นก็เป็นบทบาทเสมือนหนึ่งที่ด าเนินอยู่
บทพ้ืนที่เสมือนหนึ่งนั้นเอง  

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล มีภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่วน
ใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เพ่ือนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความสนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และ
เพ่ือแสดงศักยภาพ ฝีมือ และทักษะทางด้านอาหาร สอดคล้องกับ McQuail (1987 อ้างถึงใน 
Dainton & Zelley, 2014) ได้อธิบายว่า บุคคลมีความต้องการในการใช้สื่อเพ่ือสะท้อนหรือ
เสริมสร้างความเป็นตัวเองออกมา นอกจากนี้ งานวิจัยของ ของ ตวงพร เกตุสมบูรณ์ (2555) ศึกษา
การใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน พบว่า แม่บ้านสมัยใหม่มีความต้องการมีภาพลักษณ์ที่
ดูดีทันสมัย ประกอบกับการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์และการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท า
ให้แม่บ้านมีแรงจูงใจที่จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่าตนทันต่อกระแสความเป็นไป
ของสังคม จึงสรุปได้ว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีการใช้ประโยชน์
ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล เพ่ือต้องการแสดงออกถึงความเป็นปัจเจกที่
มีความสนใจเกี่ยวกับอาหารในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารให้ผู้อ่ืนรับรู้ผ่านคุณลักษณะ
การใช้งานต่างๆของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อที่มีความส าคัญในการส่งเสริมการแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์และรูปแบบการด าเนินชีวิต เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจเชิงจิตวิทยาของกลุ่มพ่อบ้าน
และกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
เพ่ือสะท้อนความเป็นตัวตนให้สังคมรับรู้ 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการตลาด มีภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งอธิบายได้ว่า การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการตลาด เป็นการใช้
ประโยชน์ที่เกิดจากคุณลักษณะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในปัจจุบันที่องค์กรสินค้าและ/หรือ
บริการต่างๆ ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารการตลาดไปยังผู้บริโภค 
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ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
เพ่ือต้องการได้รับข้อเสนอพิเศษหรือสิทธิประโยชน์จากองค์กรสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ เช่น การ
แชร์เนื้อหาจากแบรนด์เพ่ือรับส่วนลด หรือ การแชร์เนื้อหาจากแบรนด์เพ่ือลุ้นรับของสมมนาคุณ เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อจ ากัดคือ Community Facebook group เกี่ยวกับ
การท าอาหารในครัวเรือนส่วนใหญ่มีการก าหนดกฎระเบียบและรูปแบบการด าเนินกิจกรรมภายใน
กลุ่มสังคมนั้นๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร
เป็นหลัก โดยเฉพาะ การห้ามโพสเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และการห้ามโพสใดๆที่เข้า
ข่ายการโฆษณา จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้าน
การตลาดน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้มากที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Galen และ Evan (2014) ศึกษา An exploration of 
motivations for social sharing and locational social media usage among sport fans 
พบว่า ทีมแข่งขันกีฬาหรือผู้จัดกิจกรรมกีฬาจะมีการกระตุ้นความต้องการให้กลุ่มคนรักกีฬาแบ่งปัน
ข้อมูลหรือประสบการณ์เก่ียวกับกีฬาด้วยการเสนอข้อเสนอพิเศษหรือของที่ระลึกจากกิจกรรม 

 
5.2.2 พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอธิบายว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดความ

ต้องการใดๆในการสื่อสารที่น าไปสู่พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ตนเอง โดยผู้รับสารที่มีความตั้งใจแสวงหาหรือเข้าถึงสื่อเพ่ือประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง จะมีแนวโน้ม
ของการใช้สื่อที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายโดยการเชื่อมโยงความต้องการเข้ากับพฤติกรรมการเลือกใช้ สื่อ 
(วิมลพรรณ อาภาเวท และ วราพันธ์ มุ่งวิชา , 2549) โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีพฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านอุปกรณ์
สื่อสารหลายเครื่องในรูปแบบของ พฤติกรรมแบบหลายหน้าจอ (multi-screen behavior) โดยมีการ
ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากที่สุด และอุปกรณ์การ
สื่อสารอ่ืนๆ ได้แก่ แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และแท็ปเล็ต แสดงถึงการเลือกใช้อุปกรณ์สื่อสารใน
การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่าหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะการใช้งานสื่อต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่า
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านมีการเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารในการแบ่งปันที่แต่งต่างกันตามอุปกรณ์
การสื่อสารที่มี เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้มีศักยภาพการใช้งานที่สูงขึ้นภายใต้ต้นทุนที่ต่ าลง ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม จึงส่งผลให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถพกพา
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนไปได้ทุกที่และเข้าถึงเครือข่ายสังคมได้ตลอดเวลา (ศศิมา ชัยวรจินดา , 2555) 
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สอดคล้องกับรายงาน Digital in 2016 ของดิจิตอลเอเจน We Are Social (Simon Kemp, 2016, 
January 27) พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
ร้อยละ 122 จากน านวนประชากรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
หนึ่งคนมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งเครื่อง โดยมีจ านวนผู้ใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากกว่า 34 ล้านคน จึงท าให้มีการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็น
อุปกรณ์ในการแบ่งปันข้อมูลมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กยังคงมีการใช้อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆในการแบ่งปันข้อมูล ได้แก่ 
แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และแท็ปเล็ต แสดงถึงการเลือกใช้อุปกรณ์สื่อสารในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารมากกว่าหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะการใช้งานสื่อต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มพ่อบ้านและ
กลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีการเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารในการแบ่งปันที่แต่งต่างกัน
ตามอุปกรณ์การสื่อสารที่มี และมีพฤติกรรมการในสื่อสารผ่านอุปกรณ์หลายเครื่องในรูปแบบของ 
พฤติกรรมแบบหลายหน้าจอ (multi-screen behavior) 

ในด้านของช่องทางการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กมีการแบ่งปันข้อมูลผ่าน หน้ากระดาน (Wall / Timeline) มากที่สุด รองลงมาคือ
กลุ่มสังคม (Facebook group) และ มีการแบ่งปันข้อมูลผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Fanpage) น้อยที่สุด 
สอดคล้องกับรายงานตัวเลขยอดผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล 
(ประเทศไทย) (DAAT, 2558, 5 มกราคม) ที่พบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กสร้างปฎิสัมพันธ์มากที่สุดผ่านการใช้ 
รูปภาพ การอัพเดทข้อความ และการโพสต์บนหน้ากระดานข่าว เนื่องจาก หน้ากระดาน (Wall / 
Timeline) คือ พ้ืนที่ที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและมีอิสระในการแสดงข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่าน
มัลติมีเดียที่รองรับบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Der, Kevin, 2008, July 23) และ กลุ่มสังคม 
(Facebook group) คือ พ้ืนที่เสมือนที่มีการด าเนินกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างคนหรือ
กลุ่มคนที่มีความสนใจไปในทิศทางเดียวกัน (Matt Hicks, 2010, February 25) ซึ่งคุณลักษณะของ
ช่องทางการสื่อสารบนเฟซบุ๊กสองช่องทางนี้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้เพ่ือนหรือกลุ่มคนที่มีความ
สนใจในประเด็นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในกลุ่มสังคม สามารถเห็นและตอบสนองเนื้อหาที่มีการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไปสู่สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในรูปแบบของฟีดข่าว (New feed) หรือ
การแจ้งเตือน (Notification) ที่ท าให้สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเพ่ือหรือกลุ่มสังคมได้ 
ในขณะที่การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากผู้ใช้งานไปยัง เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Fanpage) ไม่ได้มี
คุณลักษณะที่รองรับการแสดงผลผ่านฟีดข่าว (New feed) หรือการแจ้งเตือน (Notification) ไปยัง
กลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มคนในกลุ่มสังคมเดียวกัน จึงท าให้มีการแบ่งปันข้อมูลผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Fanpage) น้อยที่สุด 
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ในด้านของลักษณะเนื้อหาบนเฟซบุ๊กในการแบ่งปันข้อมูล พบว่ามีการใช้ รูปภาพ (Photo) 
ในการแบ่งปันข้อมูลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อความ (Text) อยู่ในระดับมาก และมีการแบ่งปันข้อมูล
ด้วย ถ่ายทอดสด (Facebook Live) น้อยที่สุด สอดคล้องกับรายงานตัวเลขยอดผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย
ในประเทศไทย ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT, 2558, 5 มกราคม) ที่พบว่า ผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊กมีการสื่อสารผ่านรูปภาพมากที่สุด รองลงมาคือการอัพเดทสถานะ และการโพสข้อความ 
เนื่องจาก รูปภาพและข้อความ เป็นคุณลักษณะสื่อที่ส าคัญของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในการ
ติดต่อสื่อสารและสร้างผลกระทบ (Jason Kidcaid, 2010, December 15) นอกจากนี้ การพัฒนา
เทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต 
โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานกล้องในแต่ละอุปกรณ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นภายใต้
ต้นทุนที่ต่ าลง ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมที่ท าให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมได้ตลอดเวลา (ศศิมา ชัยวรจินดา , 2555) จึงท าให้รูปภาพ 
กลายเป็นลักษณะเนื้อที่มีความง่ายในการผลิตและสะดวกต่อการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า การถ่ายทอดสด (Facebook Live) เป็นลักษณะเนื้อหาที่มีการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารน้อยที่สุด เนื่องจากการถ่ายทอดสดเป็นคุณลักษณะสื่อใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กที่มีการเปิดให้ใช้งานในช่วงปลายปี พ.ศ.2559 ส าหรับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กทั่วไป 
จึงท าให้คุณลักษณะเนื้อหาการถ่ายทอดสด (Facebook Live) ยังไม่เป็นที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
ในกลุ่มสังคมหรือบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาหาร 

ในด้านของประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่แบ่งปันข้อมูล พบว่า มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารประเภท ผลงานการท าอาหาร และ ประสบการณ์ม้ืออาหาร มากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีกระบวนการถ่ายภาพที่ง่ายขึ้น และเชื่อมโยงกับสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ทันที (ศศิมา ชัยวรจินดา, 2555) และมีความสัมพันธ์กับผลการวิจัยการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัตลักษณ์บุคคล ที่พบว่ากลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กมีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เพ่ือนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความสนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร และมีการใช้ประโยชน์เพื่อแสดงศักยภาพ ฝีมือ และทักษะทางด้านอาหาร จากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและความต้องการในการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านอัต
ลักษณ์บุคคลข้างต้น จึงท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมถ่ายภาพอาหารก่อนรับประทาน โดยการ “แชะ 
แล้ว แชร์” เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การแสดงผลงานการ
ท าอาหาร ช่วงเวลามื้ออาหารที่พิเศษ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสสังคมถ่ายรูปอาหารก่อน
รับประทานที่กลายเป็นภาพชินตาผ่านวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
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5.2.3 ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความพึงพอใจจากการแบ่งปัน

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจซึ่งอธิบายว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดความต้องการใดๆในการสื่อสารที่น าไปสู่พฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง (วิมลพรรณ อาภาเวท และ วราพันธ์ มุ่งวิชา , 
2549) โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความพึง
พอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคมมาก
ที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ สอดคล้องกับ Lawrence A. Wenner  (1985, อ้างถึงใน จารุมล จารุดิลกวรกุล, 2557 : 12-
13) อธิบายว่า บุคคลมีความพึงพอใจจากการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ด้านข้อมูลเพ่ือการอ้างอิง
และเพ่ือเป็นแรงเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคมผ่านรูปแบบของความต้องการที่
แสดงออกมา เช่น การติดตามข่าวสาร และบุคคลมีความพึงพอใจจากการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับสังคม เช่น การน าข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อ่ืน นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ ตวง
พร เกตุสมบูรณ์ (2555) ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน พบว่า แม่บ้านส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลาและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งท าให้การด าเนินชีวิตและบทบาทการเป็น
แม่บ้านมีความสะดวกขึ้น นอกจากนี้สื่ออินเทอร์เน็ตยังท าให้แม่บ้านมีเพ่ือนมากขึ้นสอดคล้องกับความ
พึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีกลุ่ม
เครือข่ายสังคมเฉพาะที่แยกออกไปตามความสนใจและค่านิยมของคนในสังคม ท าให้กลุ่มแม่บ้าน
สามารถค้นหาและท าความรู้จักกับบุคคลที่มีความสนใจ ความชอบหรือการด าเนินชีวิตที่เหมือนกัน 
จึงสรุปได้ว่า ด้วยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีการระบุตัวตนด้วยข้อมูลตามที่เรา
ต้องการเปิดเผย ประกอบกับกลุ่มสังคมเกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือนบนเฟซบุ๊กมีวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้อย่างชัดเจน
ส่งผลให้บุคคลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมดังกล่าวด้วยความสนใจ ความชอบและการด าเนิน
ชีวิตที่ใกล้เคียงกัน และมีปฎิสัมพันธ์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยบทบาทเสมือนในการด าเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาหารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานะ ท าให้กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารได้เท่าที่ต้องการซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดที่สื่ออ่ืนไม่สามารถท าได้ กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์จึงมีความพึง
พอใจจากการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันอาหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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5.2.4 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน
มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 
 ในการศึกษาความต่างกันของลักษณะทางประชากรต่อการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารที่แตกต่างกัน พบว่า เพศที่ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารบนชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน 
ประกอบกับบทบาทหน้าที่ของเพศชายและเพศหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากการปฎิวัติการสื่อสารที่
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท าให้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสถานะ พื้นที่และ
สิทธิในการแสดงออกถึงตัวตน ความคิดเห็นและทัศนคติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม 
นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
อารมณ์และความรู้สึก เพศชายและเพศหญิงมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และความรู้สึกหลัก ได้แก่ อารมณ์และความรู้สึกเหงา และ
อารมณ์และความรู้สึกเครียด ในการปฎิสัมพันธ์กับผู้คนบนกลุ่มสังคมออนไลน์เพ่ือลดและคลายความ
เหงาและความตึงเครียดซึ่งเป็นความต้องการทางอารมณ์และความรู้สึกที่กระตุ้นให้กลุ่มพ่อบ้านและ
กลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพ่ือ
ความบันเทิง สอดคล้องกับ McCombs and Becker (1979) ได้อธิบายว่า บุคคลมีความต้องการใน
การใช้สื่อเพ่ือต้องการความบันเทิง เพ่ือสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบที่หลากหลายทาง
อารมณ์ในการลดหย่อนอารมณ์แบบปลดปล่อย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิมา ชัยวรจินดา 
(2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน 

ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะทางประชากรที่
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ส่งผลให้บุคคลเกิดแบบแผนพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป 
ตามช่วงชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนไป (วิมลพรรณ อาภาเวท, และวราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) มีการ
ใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งจาก
ผลการวิจัย พบว่า ในการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และการยอมรับทางสังคม ด้านความบันเทิง และด้านการตลาด กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีอายุน้อยกว่ามีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่า
กลุ่มคนที่มีอายุมาก กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรีมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มคนที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีอาชีพ
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นักเรียน/นักศึกษามีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ และ
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีรายได้น้อยกว่ามีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิมา ชัยวร
จินดา (2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อยหรืออยู่
ในช่วงวัยเรียนมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ สูงขึ้น เนื่องจากอายุ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างเรื่องการจูงใจ และกลุ่มคนที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะมี
ลักษณะการใช้สื่อที่แตกต่างกัน กลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อยหรืออยู่ในช่วงวัยเรียนที่เติบโตมาในยุคการปฎิ
วัติการสื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางจึงมีทักษะในการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้ดีกว่ากลุ่มที่มีอายุสูงขึ้น จึงท าให้กลุ่ม
พ่อบ้านและกลุ่มพ่อบ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารด้านการตลาดแตกต่างกันตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

แต่กระนั้นเอง ก็ยังพบความแตกต่างในการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ที่แตกต่างจากการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม ด้านความบันเทิง และด้านการตลาด คือ 
อายุ ซึ่งพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีอายุมากกว่ามีการใช้
ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ มากกว่ากลุ่มคน
ที่มีอายุน้อย เนื่องจากบุคคลที่มีอายุมากมักจะมีการใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสารหนักๆมากกว่า
กลุ่มคนอายุน้อยที่ใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง และพบว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันเนื่องจากบุคคลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีทักษะการ
สื่อสาร ประสบการณ์ในการเรียนรู้และท าความเข้าใจสาร และความต้องการข้อมูลข่าวสารที่แตกต่าง
กัน (วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ, 2555) อาชีพ ซึ่งพบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กที่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ค้าขาย มีการใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ มากกว่ากลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่ประกอบอาชีพ รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากบุคคลที่
มีอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ ที่แตกต่างกันออกไปตามค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมในการ
ท างาน เช่น กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเวลาว่างในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
มากกว่า กลุ่มรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน หรือ กลุ่มค้าขาย มีความต้องการข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพมากกว่า กลุ่ม รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จึง
ท าให้มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
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มากกว่า เป็นต้น และ รายได้ ซึ่งพบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่ งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นฟรีเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถ
สมัครสมาชิกใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท าให้ช่องว่างในการเข้าถึงสื่อของผู้ที่มีรายได้น้อยลดลง
ไปจากครั้งอดีต ท าให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กใน
การค้นคว้าและพัฒนาความรู้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้บุคคลที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ใน
การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ไม่แตกต่างกันเนื่องจาก
ผู้บริโภคทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้ อย่างเท่าเทียมในยุคที่
เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาให้มีต้นทุนต่ าลงเพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับของสังคม สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่ไม่
แตกต่างกัน  

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยยังพบว่า การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
ด้านอัตลักษณ์บุคคลไม่ได้แตกต่างกันตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน เนื่องจาก คุณลักษณะการใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีการระบุตัวตนด้วย
ข้อมูลตามที่เราต้องการเปิดเผยเพ่ือสร้างตัวตนขึ้นส าหรับการติดต่อสื่อสารและด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ท าให้คุณลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้บริโภคสามารถแสดงออกได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
เฟซบุ๊ก (Ashley Dean, 2014, August 11) ประกอบกับข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งพบว่า กลุ่ม
สังคมเกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือนบนเฟซบุ๊กมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้อย่างชัดเจน ส่งผลให้บุคคลเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มสังคมดังกล่าวด้วยความสนใจ ความชอบและการด าเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกัน และมี  
ปฎิสัมพันธ์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยบทบาทเสมือนในการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานะ ท าให้กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารได้เท่าที่ต้องการซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่สื่ออ่ืนไม่
สามารถท าได้ ส่งผลให้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันของกลุ่มพ่อบ้าน
และกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์มีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้าน 
อัตลักษณ์บุคคลไม่แตกต่างกัน 
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5.2.5 กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน
มีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน 

 5.2.5.1 คุณลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีความพึงพอใจจากการแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแตกต่างกัน  โดยตัวแปรต้นที่ เป็นไปตามสมมติฐานคือ รายได้ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคคลมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอันส่งผลให้เกิดค่านิยม ความคิด 
ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (วิมลพรรณ อาภาเวท, และวราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) จาก
ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กท่ีมีรายได้น้อยกว่า
มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีรายได้มากกว่า 
ซึ่ง วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) อธิบายว่า ผู้ที่มีสถานะทางเศรฐกิจที่แตกต่างกันมีการใช้สื่อและ
ประสบการณ์ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลมีระดับความคาดหวังในความพึงพอใจที่
สอดคล้องไปตามประสบการณ์และสถานภาพทางสังคมของตนเอง กล่าวโดยสรุปคือด้วยรูปแบบการ
ใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นฟรีแพลตฟอร์มที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ประกอบกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารในปัจจุบันโดยเฉพาะการพัฒนาสมาร์ทโฟนมีต้นทุนลดต่ าลง ท า
ให้ช่องว่างในการเข้าถึงสื่อของผู้ที่มีรายได้น้อยลดลงไปจากครั้งอดีต ท าให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเต็มที่และท าให้การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กท่ีมีรายได้น้อยกลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ผู้รับสารในกลุ่มนี้ 

 5.2.5.2 ส่วนเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความพึงพอใจจาก
การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการสื่อสารบน
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารบนชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วทุกมุม
โลกในปัจจุบัน ประกอบกับบทบาทหน้าที่ของเพศชายและเพศหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปจากการปฎิวัติ
การสื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท าให้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
สถานะ พ้ืนที่และสิทธิในการแสดงออกถึงตัวตน ความคิดเห็นและทัศนคติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างเท่าเที่ยม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เครือข่ายสั งคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์  
เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ อายุ และ อาชีพ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่าง
ในแบบแผนพฤติกรรมการสื่อสาร (วฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ , 2555) ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจจาก
การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารเพ่ือสนองความพึงพอใจในด้านต่างๆของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กมีลักษณะการสื่อสารในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์บนพ้ืนที่เสมือนที่เชื่อมโยง
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ผู้คนเข้าไปด้วยกันเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ที่ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลออกมาเพ่ือแสดงความเป็นปัจเจกได้ (พรหมอาสา กัณวเศรษฐ , 2557) แต่ใน
เครือข่ายสังคมเกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือน อายุและอาชีพไม่ได้เป็นตัวแปรส าคัญที่สมาชิกให้
ความสนใจในการแสดงความเป็นปัจเจกและเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เนื่องจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือนมีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายใน
เครือข่ายสังคมอย่างชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนของสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกในเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยบทบาทเสมือนในการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

 
5.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร 
  5.2.6.1 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธ์กับความถี่ของพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม
แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจซึ่ง
อธิบายว่า ผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดความต้องการใดๆในการสื่อสารที่น าไปสู่พฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง โดยผู้รับสารที่มีความตั้งใจแสวงหาหรือเข้าถึงสื่อเพ่ือ
ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง จะมีแนวโน้มของการใช้สื่อที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายโดยการเชื่อมโยงความ
ต้องการเข้ากับพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ (วิมลพรรณ อาภาเวท และ วราพันธ์ มุ่งวิชา , 2549) 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากความต้องการและค่านิยมของแต่ละบุคคล 
(Palmgreen, P; L. Wenner; K. Rosengren, 1985) กล่าวโดยสรุปคือ การใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธ์กับความถี่ของพฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหาร เมื่อบุคคลมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพ่ือแสวงหาความพึงพอใจที่
คาดว่าจะได้รับ จะน าไปสู่พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ
ตามมา 

 5.2.6.2 ผลการศึกษาความถี่ของพฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจซึ่ง
อธิบายว่า ผู้รับสารจะเลือกใช้สื่อหรือท าการสื่อสารที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง 
(วิมลพรรณ อาภาเวท และ วราพันธ์ มุ่งวิชา, 2549) เนื่องจากความถี่ของพฤติกรรมในการแบ่งปัน
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ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน
บนสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะเป็นไปอย่างปัจเจก เนื่องจากบุคคลมีเหตุผลและความต้องการในการใช้สื่อ
และการสื่อสารที่ แตกต่างกัน (McCombs and Becker, 1979) กล่าวโดยสรุปคือความถี่ของ
พฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร เมื่อการแสวงหาความพึงพอใจที่บุคคลคาดว่าจะได้รับน าไปสู่ความถี่ของพฤติกรรมใน
การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และความถ่ีของพฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารท าให้
เกิดความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลตามมา 

 5.2.6.3 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจซึ่งอธิบายว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดความต้องการใดๆในการสื่อสาร
เพ่ือสนองความพึงพอใจของตนเอง (ศิริพร พูพิพัตร , 2553) โดยความต้องการนั้นจะท าให้เกิดความ
คาดหวังและประเมินคุณค่าในการสื่อสารที่จะน าไปสู่พฤติกรรมสื่อสารเพ่ือสนองความต้องการ และ
เมื่อผู้รับสารเกิดความพึงพอใจจากการสื่อสารจะส่งผลย้อนกลับไปสนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการหรือความคาดหวังเดิมที่มีอยู่ของผู้รับสารกับการสื่อสารที่เกี่ย วข้องกับความพึงพอใจ 
(Palmgreen, P; L. Wenner; K. Rosengren, 1985) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิมา ชัยวรจินดา 
(2555) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การใช้ประโยชน์จากสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก กล่าวโดยสรุปคือ
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลอันต่อเนื่องด้วยความต้องการที่ถูก
ตอบสนองจนพึงพอใจ เมื่อ การใช้ประโยชน์สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจ และความพึงพอใจก็ส่งผล
ต่อการใช้ประโยชน์ของบุคคลนั้นๆ   
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5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 

จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยพบข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

 

 

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างการโพสการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 บน Community Facebook group เกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือน 
 

5.3.1 จากเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อันน ามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ 
ประชาชนชาวไทยและนานาอารยประเทศต่างร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้อย่างพร้อม
เพรียง เช่นเดียวกันกับ Community Facebook group เกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือนทุกกลุ่มที่
พร้อมใจกันแสดงความอาลัยโดยการงดการด าเนินกิจกรรมใดๆของกลุ่มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ
ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่พร้อมใจกันแสดงความอาลัยผ่านการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีขาวด า
และงดการโพสใดๆนอกเหนือจากการแสดงความอาลัย ผู้วิจัยจึงเลื่อนช่วงเวลาในการการเก็บข้อมูล
ออกไปเป็นช่วงระหว่าง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นการให้เวลา
ในการคลายความโศกเศร้าและการกลับมาในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสังคมเพ่ือการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร เพ่ือสอดคล้องกับค าถามคัดกรองที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องมีประสบการณ์ในการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนเฟซบุ๊กในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  
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ภาพที่ 5.2 การประกาศกฎ กติกาของ Community Facebook group เกี่ยวกับการท าอาหารใน
ครัวเรือน 

 

5.3.2 Community Facebook group เกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือน ส่วนใหญ่มี
การก าหนดกฎระเบียบและรูปแบบการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มสังคมนั้นๆโดยเฉพาะ  เช่น  
โพสภาพได้เพียงรูปเดียว โพสได้เฉพาะสูตรอาหารเท่านั้น เป็นต้น รวมไปถึงข้อห้ามต่างๆในการ
ด าเนินกิจกรรม เช่น การห้ามโพสเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ การห้ามโพสใดๆที่เข้าข่ายการ
โฆษณา การห้ามแชร์ลิงค์ใดๆเข้ามาในกลุ่ม การห้ามโพสสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องและขัดต่อแนวทางของกลุ่ม
สังคม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้แต่ละกลุ่มสังคมมีลักษณะในการเนินกิจกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารในลักษณะที่จ ากัดแตกต่างกันตามกฎระเบียบของกลุ่ม ด้วยกฎระเบียบและรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมภายในกลุ่มสังคมเกี่ยวกับการท าอาหารในครัวเรือนใดๆ ท าให้การเก็บข้อมูลกับกลุ่มสังคมใด
กลุ่มหนึ่งมีผลลัพท์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น และในบางกลุ่มสังคม การเก็บข้อมูลของผู้วิจัย
โดยวิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Online survey) ผ่านโปรแกรม Google Form ก็เป็นการขัด
ต่อกฎ กติกาและแนวทางของกลุ่ม ส่งผลให้แบบสอบถามออนไลน์ถูกลบ และผู้วิจัยถูกแบนออกจาก
กลุ่มสังคมนั้น  
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร

ของ กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารและสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวสารให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประสบความส าเร็จเชิงธุรกิจ และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการ
วิจัยในอนาคต 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  5.4.1.1 จากผลการวิจัยการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ พบว่า มีการใช้ประโยชน์เพ่ืออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร
ในกลุ่มเพ่ือน กลุ่มสังคม และเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านอาหาร จาก
ผลการวิจัยข้างต้น การสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับอาหารไปยังกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กจึงควรมีลักษณะรวดเร็วและสร้างสรรค์ รวมไปถึงการจับกระแสสังคมมาน าเสนอเป็น
เนื้อหา นอกจากนี้ควรพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาจากแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับ
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง การ
น าเสนอข้อมูลไปยังผู้บริโภคกลุ่มนี้ควรมีความเฉพาะเจาะจงที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กร
เพ่ือสร้างความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เช่น สูตรอาหาร พัฒนาเป็น สูตรเฉพาะ หรือ 
วิธีการท าอาหาร พัฒนาเป็น เคล็ดลับ เป็นต้น 
  5.4.1.2 จากผลการวิจัยการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคมและการยอมรับทางสังคม พบว่า มีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้มีเรื่องคุยใน

กลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มสังคม และเพ่ือให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม มากที่สุด จากผลการวิจัยนัก

สื่อสารการตลาดควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารเพ่ือสร้างปฎิสัมพันธ์ (Engage) อันดีกับผู้บริโภคบน

สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในฐานะเพ่ือนหรือคน

ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ เช่น การสื่อสารบนพ้ืนฐานของความเข้าใจผู้บริโภคไม่ใช่การสื่อสารบนพ้ืนฐานของ

รูปแบบที่มีการก าหนดไว้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ หรือ การสื่อสารด้วยภาษาที่มีความเป็นมนุษย์และ

มีความคิดเชิงบวกเพ่ือให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจต่อองค์กร เป็นต้น 
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  5.4.1.3 จากผลการวิจัยการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

ด้านอัตลักษณ์บุคคล พบว่า มีการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เพ่ือนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความสนใจกับ

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และเพ่ือแสดงศักยภาพ ฝีมือ และทักษะทางอาหาร มากที่สุด ในขณะที่การ

แบ่งปันข้อมูลเพ่ือให้ตัวเองดูฉลาด และทันสมัย น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มพ่อบ้านและกลุ่ม

แม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ต้องการพื้นที่ในการแสดงตัวตน สอดคล้องกับ ผลการวิจัยพฤติกรรมการ

แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่พบว่า 

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางหน้ากระดาน (Wall 

/ Timeline) และกลุ่มสังคม (Facebook group) มากที่สุด เนื่องจากหน้ากระดาน และกลุ่มสังคม

สามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์ในการแสดงตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้เป็นอย่างดี จาก

ผลการวิจัยข้างต้น การสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพ่ือท าให้เกิดการ

แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ควรสร้างโอกาสและพ้ืนที่เสมือนในการแสดงตัวตนผ่านการแบ่งปัน

ข้อมูลของผู้บริโภค ที่ไม่เป็นการรบกวนพ้ืนที่ส่วนตัวเดิมของผู้บริโภค เช่น การแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับ

อาหารของผู้บริโภคผ่านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจขององค์กรเพ่ือเป็นการสนับสนุนการแสดงตัวตนในวง

กว้างและเป็นพ้ืนที่ในการแสดงศักยภาพทางด้านอาหารของผู้บริโภคให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือกลุ่ม

สังคมอีกทางหนึ่ง เป็นต้น 

  5.4.1.4 จากผลการวิจัยการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

ด้านความบันเทิง พบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านมีการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลด้าน

ความบันเทิงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเพ่ือความสนุก เพลิดเพลิน และความผ่อนคลาย จาก

ผลการวิจัยข้างต้น นักสื่อสารการตลาดหรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสนใจในการสื่อสารการตลาดกับ

กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีการสื่อสารที่แฝงความขบขัน (Sense of 

humor) เข้าไปในเนื้อหาเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาใน

รูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) นั้นเอง 
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ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ไม่เหมาะสมกับขนาดแสดงผลของจอภาพ
สมาร์ทโฟน 

 

 

ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับขนาดแสดงผลของจอภาพสมาร์ท
โฟน 

 
  5.4.1.5 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่ม
พ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  พบว่า มีการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ในการแบ่งปันข้อมูลกี่ยวกับอาหารมากที่สุด จากผลการวิจัยข้างต้นจึงควรมีการ
ออกแบบเนื้อหาสารให้มีลักษณะเหมาะสมกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทั้งในด้านของขนาดในการแสดงผล
และปริมาณของข้อมูลในการดาวน์โหลดเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์ได้เหมาะสมกับสื่อท่ีเปิดรับ 



115 
 

 

ภาพที่ 5.5 เครือข่ายสังคม “รักลูกคลับ” : https://www.facebook.com/raklukeclub / 
http://www.rakluke.com 
 

 

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างเนื้อหาจากผู้บริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Knoor Thailand 
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  5.4.1.6 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่ม
พ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อ
สังคมออนไลน์มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Fanpage 
(Fanpage) น้อยที่สุด ในขณะที่ส่วนใหญ่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางหน้ากระดาน 
(Wall / Timeline) และกลุ่มสังคม (Facebook group) จากผลการวิจัยข้างต้น การสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารกับกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ซึ่งองค์กรธุรกิจต่างๆได้ด าเนินการอยู่แล้ว ควรมีการขยายขอบเขตของการสื่อสารผ่านกลุ่ม
สังคมที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎระเบียบการด าเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสังคมนั้นๆ หรือควรก าหนดกล
ยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างให้เกิดเครือข่ายกลุ่มสังคมเสมือนขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างปฎิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดอย่างยั่งยืนที่ผู้บริโภคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เนื้อหาใน
รูปแบบของ โฟรซูเมอร์ (Prosumer) เช่น เครือข่ายการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ของ กลุ่มแม่ยุค
ดิจิตอล MomyPedia (ปัจจุบันใช้ชื่อเป็น “รักลูก Smart Parents” : http://www.rakluke.com) 
โดย รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป (RLG) ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่าง นิตยสารรักลูก ModernMom และ 
Kidscovery ที่ประสบความส าเร็จในการสร้างกลุ่มเครือข่ายชุมชนแม่ยุคใหม่เพ่ือเปิดพ้ืนที่รวมตัวใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นปัญหา (คมชัดลึก , 2556 , 17 มกราคม) โดย 
MomyPedia ได้น าเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นพูดคุย และปัญหาของสมาชิกชุมชน มาพัฒนา
เป็นเนื้อหา (Content) รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในการแบ่งปันประสบการณ์เพ่ือเป็นพ้ืนที่เสมือนใน
การปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในปัจจุบันและอนาคต หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ Knorr Thailand ที่มีการ
สร้างกลุ่มสังคมเสมือนขึ้นผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยการจัดแคมเปญกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามา
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างต่อเนื่อง และน าเนื้อหา (Content) เกี่ยวกับ
อาหารของผู้บริโภคมาพัฒนาเป็นเนื้อหาจากแบรนด์ (Branded content) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มสังคมซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลที่มีการแบ่งปันข้อมูลที่กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านมี
การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เพ่ืออัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเพ่ือน 
กลุ่มสังคม เพ่ือให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม และเพ่ือให้เพ่ือนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความ
สนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้นเอง 
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ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านการถ่ายทอดสด (Facebook live) 
 

  5.4.1.7 ถึงแม้ว่าผลการวิจัยพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่ม
พ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พบว่า การถ่ายทอดสด (Facebook Live) 
เป็นลักษณะสื่อบนสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีการใช้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารน้อยที่สุด  แต่ถือ
เป็นสื่อลักษณะใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีการเปิดตัวในช่วงปลายปี พ .ศ.2559 ให้ผู้ใช้งาน
บัญชีเฟซบุ๊กทั่วไปสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสื่อที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม 
เนื่องจากการถ่ายทอดสดโดยผู้ใช้งานทั่วไปจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ที่ส่ งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถ
ผลิตเนื้อหาได้ด้วยตนเอง (User-Generated Content) ในรูปแบบของคลิปวิดีโอแบบเรียลไทม์ 
(Real time) โดยในด้านการสื่อสารทางการตลาดนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตเนื้อหาที่มี
ลักษณะแปลกใหม่ได้ เช่น การถ่ายทอดสดแสดงการท าอาหาร การถ่ายทอดสดวิธีเลือกซ้ืออาหารจาก
สถานที่จริง การถ่ายทอดสด ริวิวร้านอาหาร เป็นต้น  
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ภาพที่ 5.8 ตัวอย่างผลงานการท าอาหารและประสบการณ์มื้ออาหารที่มีการแบ่งปันบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก 
 
  5.4.1.8 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่ม
พ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก พบว่า ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่มี
แบ่งปันข้อมูลมากท่ีสุด คือ ผลงานการท าอาหาร และ ประสบการณ์มื้ออาหาร จากผลการวิจัยข้างต้น 
หากนักการตลาดต้องการจัดแคมเปญกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคผลิตเนื้อหาเพ่ือน ามาพัฒนาเป็น
เนื้อหาจากแบรนด์ (Branded content) หรือผลิตเนื้อหา (Content) เพื่อแพร่กระจายการสื่อสารไป
ในวงกว้างผ่านผู้บริโภค ควรก าหนดโจทย์หรือแนวทางในการผลิตเนื้อหาให้เกี่ยวกับ ผลงานการ
ท าอาหาร หรือ ประสบการณ์มื้ออาหาร เช่น กิจกรรมส่งรูปผลงานการท าอาหารที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
จากแบรนด์ เป็นต้น เนื่องจากผลงานการท าอาหาร หรือ ประสบการณ์มื้ออาหาร เป็นประเภทเนื้อหา
ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องใช้ความสามารถหรือความพยายามสูงอย่างเช่น
เนื้อหาเกี่ยวกับ เคล็ดลับการท าอาหาร ที่ต้องใช้องค์ความรู้และทักษะในการท าอาหารในระดับหนึ่ง
เพ่ือการผลิตเนื้อหาข้ึนมา 
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5.4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
  5.4.2.1 ควรมีวิจัยต่อยอดจากประเด็นที่ค้นพบเพื่อพัฒนาแนวทางในการวิจัย
ต่อไป เช่น การศึกษาและวิเคราะห์อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติมถึงลักษณะเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารเชิงลึก เช่น ภาพอาหารที่แบ่งปันมีลักษณะอย่างไร? ภาพอาหารที่แบ่งปันต้องการ
น าเสนอในประเด็นใด? หรือภาษาที่ใช้เขียนอธิบายในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมีลักษณะ
อย่างไร? เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจนขึ้น เพ่ือให้สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารและผลิตเนื้อหาให้ตรงกับการสื่อสาร
สินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ  
  5.4.2.2 ในการวิจัยครั้งนี้  ได้ท าการศึกษาเฉพาะบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีแพลตฟอร์มบนสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Instagram Youtube 
หรือ Pantip webboard เป็นต้น ที่มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจ านวนมากในหลากหลาย
รูปแบบบนแต่ละแพลตฟอร์มเช่นกัน จึงควรศึกษาการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบและศึกษาความแตกต่างทางด้าน
พฤติกรรม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมและครอบคลุมตามลักษณะการใช้งานของแต่ละแพลตฟอร์มบนสื่อ
ออนไลน์ 

 5.4.2.3 เพื่อการขยายพลังอ านาจในการอธิบายทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจ ต่อการก าหนดการกระท าในการใช้ประโยชน์เพ่ือสนองความพึงพอใจของผู้รับสารจากโลก
ความเป็นจริงสู่โลกเสมือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคใน
ยุคดิจิตอลมีพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคในการน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ทั น ต่ อ ยุ ค ส มั ย
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แบบสอบถาม 

การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

ของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 
 

ค าชี้แจง :  
1.  แบบสอบถามชุดนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการวิจัย จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ค ซึ่งค าตอบจากแบบสอบถามนี้จะใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ประการใด 
 
2. แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์  
ตอนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ตอนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์  
ตอนที่ 5 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
 
3. ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความ
เป็นจริง เพ่ือความสมบูรณ์ในการประมวลผลของงานวิจัย โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถาม
ทั้งหมดจะถือเป็นความลับซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอผลของการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบ 
 

 
ศิรัส  ปั้นเก่า 

นักศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง : กรุณาตอบค าถามโดยการเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริง (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
1. ท่านมีประสบการณ์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนเฟซบุ๊คในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ 
       มี 
       ไม่มี* 
 

*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูต้อบแบบสอบถาม ไมเ่คยมีประสบการณ์ในการแบ่งปันข้อมูลเกีย่วกับอาหารบนเฟซบุ๊ค
ในช่วง 3 เดือน จะสิ้นสดุการตอบแบบสอบถามในชุดข้อมูลนั้น 
 

2. ท่านมีช่วงอายุระหว่าง 25 – 65 ปี ใช่หรือไม่ 
       ใช่ 
       ไม่ใช่* 
 

*หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูต้อบแบบสอบถาม ไมไ่ดม้ีช่วงอายุระหว่างทีก่ าหนดจะสิ้นสดุการตอบแบบสอบถามในชุด
ข้อมูลนั้น 
 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 
ค าชี้แจง : กรุณาตอบค าถามโดยการเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงหรือกรอกข้อมูลในช่องว่างที่
เว้นไว้ให้ (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
1. เพศ  
      เพศหญิง    

      เพศชาย 
2. อายุ  
      25 - 34 ปี         55 - 65 ปี 
      35 - 44 ปี    
      45 - 54 ปี    
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
      มัธยมต้น          ปริญญาตรี  
      มัธยมปลาย / ปวช.         สูงกว่าปริญญาตรี 
      ปวส. / อนุปริญญา 
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4. อาชีพ  
      นักเรียน/นักศึกษา          ธุรกิจส่วนตัว  
      ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ        ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ  
      รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………….. 
      ค้าขาย  
5. รายได้ต่อเดือน   
      10,000 บาท หรือต่ ากว่า        30,001 – 40,000 บาท 
      10,001 – 20,000 บาท        40,001 บาท ขึ้นไป 
      20,001 – 30,000 บาท   
 
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ค าชี้แจง : กรุณาตอบค าถามโดยการเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงหรือกรอกข้อมูลในช่องว่างที่
เว้นไว้ให้ (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

1. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารหรือความรู้
เกี่ยวกับอาหาร 

     

2. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่ออัพเดทข่าวสารเกีย่วกับอาหารในกลุ่ม
เพื่อน กลุ่มสังคม 

     

3. ท่านแบ่งปันข้อมูลเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความคดิเห็น
ทางด้านอาหาร เช่น การแบ่งปันประสบการณ์หรือผลงานการการ
ท าอาหาร 

     

4. ท่านแบ่งปันข้อมูลเพื่อต้องการความคิดเห็นหรือค าแนะน าที่จะ
ช่วยให้เข้าใจในสภาพปัญหาของตนเองมากขึ้น เช่น การแบ่งปัน
ผลงานท าอาหารเพื่อต้องการค าแนะน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน 

     

5. ท่านแบ่งปันข้อมูลเพื่อฝึกทักษะให้การค้นหาข่าวสารหรือความรู้
เกี่ยวกับอาหาร เช่น การฝึกค้นหาเคล็ดลับการท าอาหารจากเว็บไซต์
ต่างๆเพื่อเอามาแบ่งปันกับกลุ่มเพือ่นหรือกลุ่มสังคม 

     

6. ท่านแบ่งปันข้อมูลเพราะอยากให้คนอ่ืนแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารด้วย 
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ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และ การยอมรับทางสังคม 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

1. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อหาเพื่อนบนเฟซบุ๊คที่มีความสนใจเกี่ยวกบั
อาหารเหมือนกัน 

     

2. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อให้มีเรือ่งคุยในกลุ่มเพื่อน หรือกลุม่สังคม      
3. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อต้องการความสนใจ (Like Comment 
Share) 

     

4. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อให้ไดร้บัค าช่ืนชม ยกย่อง      

5. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม      
6. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อติดตามและเผ้าดูกระแสสังคมในกลุ่ม
อาหาร 

     

7. ท่านแบ่งปันข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์เกี่ยวกับ
อาหาร เช่น การแบ่งปันประสบการณ์หรือผลงานการท าอาหารครั้ง
แรกด้วยความภูมิใจและท าให้รูส้ึกได้รับการยอมรับจากสังคม 

     

 

ด้านอัตลักษณ์บุคคล 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

1. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อให้ตัวเองดูมีความรู้ มีความสามารถ
ทางด้านอาหาร 

     

2. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อแสดงศกัยภาพ ฝีมือ และทักษะทางด้าน
อาหาร 

     

3. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อให้ตัวเองดูฉลาด      
4. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อให้ตัวเองดูทันสมัย      

5. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อให้เพื่อนหรือกลุ่มสังคมรู้ว่าเราให้ความ
สนใจกับข้อมูลเกีย่วกับอาหาร 
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ด้านความบันเทิง 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

1. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อความผอ่นคลาย        

2. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อความความสนุก เพลดิเพลิน      
3. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อคลายเหงา      

4. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อฆ่าเวลา      
 

ด้านการตลาด 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

1. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อคาดหวงัให้ได้รับการติดต่อจากแบรนด์ ใน
ฐานะลูกค้าคนส าคญั (Super fan) หรือผู้สนับสนุนแบรนด์ 
(Influencer / brand advocacy) เพื่อให้ช่วยโปรโมทสินคา้หรือ
บริการ 

     

2. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อคาดหวงัการไดร้ับคุณภาพหรือบริการทีด่ี
จากแบรนด ์

     

3. ท่านแบ่งปันข้อมูลเพื่อรับส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษทางด้านราคา
จากแบรนด ์

     

4. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อต้องการสิทธิพิเศษหรือโปรโมช่ันจากแบ
รนด ์

     

5. ท่านแบ่งปันข้อมูลฯเพื่อส่งเสรมิหรือสนับสนุนแหล่งข้อมูล หรือแบ
รนด ์

     

 
ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ค าชี้แจง : กรุณาตอบค าถามโดยการเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงหรือกรอกข้อมูลในช่องว่างที่
เว้นไว้ให้ (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
 

1. ความถี่ในการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านเฟซบุ๊ค 
มากที่สุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 
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2. ท่านแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านอุปกรณ์ใด 

อุปกรณ์สื่อสาร 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop, PC)      
แล็ปท็อป (Laptop, Notebook)      

สมาร์ทโฟน (Smartphone)      
แท็ปเล็ต (Tablet)      

 
3. ท่านแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนช่องทางการสื่อใดของเฟซบุ๊ค 

ช่องทางการสื่อสารบนเฟซบุ๊ค 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

หน้ากระดาน (Wall / Timeline)      
ข้อความส่วนตัว (Message)      

กลุ่มสังคม (Facebook group)      

เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Fanpage)      

 
4. ท่านแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้วยเนื้อหาลักษณะใด 

ลักษณะเนื้อหาบนเฟซบุ๊ค 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

ข้อความ (Text)      

รูปภาพ (Photo)      
วิดีโอ (Video)      

ถ่ายทอดสด (Facebook Live)      
ลิงค์ (Link sharing)      
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5. ประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่แชร์หรือแบ่งปัน  

ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

สูตรอาหาร      
เคล็ดลับ เทคนิคการท าอาหาร      

ผลงานการท าอาหาร      
ประสบการณ์มื้ออาหาร      
รีวิว แนะน า ร้านอาหาร      

โปรโมชั่น      
รีวิว น าเสนอ สินคา้/บริการ      

เทศกาล กิจกรรมเกีย่วกับอาหาร      
อื่นๆ โปรดระบุ …      

 
ตอนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 
ค าชี้แจง : กรุณาตอบค าถามโดยการเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริง (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 
 
1. ท่านมีความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในแต่ละด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับมากน้อย
เพียงใด 

ความพึงพอใจจากการแบ่งปันขอ้มูลเกี่ยวกับอาหาร 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้      
ด้านปฏสิัมพันธ์ทางสังคม และ การยอมรับทางสังคม      

ด้านอัตลักษณ์บุคคล      
ด้านความบันเทิง      
ด้านการตลาด      
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ภาคผนวก ข 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมี
เกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC (Index of item objective congruence) ของการวิจัยที่ต้องการวัด 
ดังนี้ 
 

IOC = ΣR / n 
 

เมื่อ  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ΣR  คือ ผลรวมของการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
n  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 
เมื่อผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและได้ค่า IOC ตามสูตรที่ก าหนด แล้วจึงใช่เกณฑ์การ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
 

+1 หมายถึง ค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
-1 หมายถึง ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
 

ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
หรือ 0.67 - 1.00 น าไปใช้ได้ 0.33 ต้องปรับปรุง 0.00 ตัดทิ้ง 
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ค่าจ าแนก และค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ค 

ข้อที่ 
ผลตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
ค่า IOC 

ผลการ
พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
0 
+1 
-1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.33 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ปรับปรุง 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ผลตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
ค่า IOC 

ผลการ
พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร    
1 
2 
3 
4 
5 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

3 
3 
3 
3 
3 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
ค่าความเชื่อม่ันของการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค Reliability Statostics Cronbach's Alpha = 0.898 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 27 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

u1 85.7000 251.872 .183 .899 
u2 85.1667 247.937 .352 .896 
u3 85.4000 258.731 -.030 .903 
u4 85.9000 250.507 .188 .900 
u5 86.4000 245.145 .320 .898 
u6 86.1000 246.576 .291 .898 
u7 85.8000 254.097 .111 .901 
u8 85.6667 248.161 .366 .896 
u9 86.5667 227.564 .703 .888 
u10 86.5667 233.013 .667 .890 
u11 85.7333 234.271 .701 .890 
u12 85.8000 248.234 .317 .897 
u13 85.5333 249.568 .339 .897 
u14 86.2000 244.441 .424 .895 
u15 86.2333 243.289 .405 .896 
u16 87.1000 242.852 .525 .893 
u17 86.6333 229.068 .731 .888 
u18 85.5667 248.461 .375 .896 
u19 86.1667 235.799 .569 .892 
u20 85.6667 238.161 .507 .893 
u21 85.8667 232.257 .730 .889 
u22 85.7000 231.045 .669 .890 
u23 87.0333 239.068 .448 .895 
u24 86.6667 230.575 .655 .890 
u25 86.6667 229.747 .662 .890 
u26 86.4667 230.051 .687 .889 
u27 86.9667 234.723 .573 .892 
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ค่าความเชื่อม่ันของพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
Reliability Statostics Cronbach's Alpha = 0.716 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.716 22 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

b1 62.1333 118.878 .471 .696 
b2 62.6000 125.421 .043 .728 
b3 62.4000 113.490 .425 .692 
b4 61.1667 114.006 .568 .685 
b5 63.3333 129.816 -.066 .732 
b6 61.5333 113.292 .476 .689 
b7 62.7000 114.424 .447 .692 
b8 62.1667 132.351 -.149 .740 
b9 63.3000 138.286 -.382 .748 
b10 61.3667 111.964 .652 .679 
b11 60.9667 116.585 .581 .689 
b12 63.2667 121.168 .275 .707 
b13 63.6000 121.559 .372 .703 
b14 61.9333 108.064 .565 .677 
b15 62.1333 137.499 -.295 .754 
b16 62.2667 132.340 -.147 .742 
b17 61.8333 135.040 -.224 .748 
b18 62.0333 113.344 .434 .692 
b19 62.3000 107.045 .613 .672 
b20 62.8333 106.006 .651 .669 
b21 62.9333 107.099 .607 .673 
b22 62.5000 113.845 .460 .690 
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ค่าความเชื่อม่ันของความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค Reliability Statostics Cronbach's Alpha = 0.768 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 5 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

g1 14.9333 14.064 .414 .764 
g2 14.6333 13.620 .573 .726 
g3 15.5000 11.224 .776 .647 
g4 15.2333 11.082 .623 .694 
g5 15.8333 10.833 .443 .789 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
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2. ผศ.ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโท  

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
3. ผศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาเอก  

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



147 
 

ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นายศิรัส  ปั้นเก่า 
ประวัติการศึกษา 2553 - 2557    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
ปริญญาตรี สาขาการโฆษณา เกรดเฉลี่ย 3.97 

ประสบการณ์การท างาน 2557 – 2558    
Digital Strategic Planner, J-Connect - JWT Bangkok 

 

 

 


	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญแผนภูมิ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ที่มาและความสำคัญ
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.3 คำถามของการวิจัย
	1.4 ขอบเขตของการวิจัย
	1.5 นิยามศัพท์
	1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Social network : Facebook)
	2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (Demographics)
	2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)
	2.4 แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory)

	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3.3 การวัดตัวแปรในการวิจัย
	3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้าน
	4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
	4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
	4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
	4.5 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 อภิปรายผลการวิจัย
	5.3 ข้อจำกัดงานวิจัย
	5.4 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก แบบสอบถามในการวิจัย
	ภาคผนวก ข การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ภาคผนวก ค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
	ภาคผนวก ง รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
	ประวัติผู้เขียน

