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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจาก

การใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เก็บขอมูล 
โดยใชแบบสอบถาม  โดยมีประชากรเปาหมายคือ  ประชาชนท่ีมีอายุระหวาง  15- 44 ป  
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีบัญชีผูใชเครือขายสังคมออนไลน และใชเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ  
4 วัน ขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ังนี้เปนขอมูลจากตัวอยาง 400 คน จากการสุมตัวอยางแบบ 3 ข้ัน 
(Three–stage Sampling) ใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห
ขอมูลเบ้ืองตน และใชสถิติ Chi-Square t-Test และ One–Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีประสบการณในการใชเครือขายสังคม
ออนไลน 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุด ประชาชนใชบริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook บอยท่ีสุด 
ชองทางที่ประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดคือ Smartphone ประชาชนสวนใหญ 
เปดบริการเครือขายสังคมออนไลนไวตลอดทั้งวัน ชวงเวลาท่ีประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลน 
มากที่สุดคือ 18.00-06.00 น. ประชาชนมีการใชเครือขายสังคมออนไลน 1-3 ช่ัวโมงตอวันมากท่ีสุด 
ประชาชนสวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับเพื่อนมากท่ีสุด และคุณสมบัติของ
เครือขายสังคมออนไลนท่ีประชาชนชอบมากท่ีสุดคือ ทําใหทราบขาวสารรวดเร็ว โดยเว็บไซตเปน
แหลงหรือส่ือท่ีทําใหประชาชนสนใจใชเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวา เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ 
ใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนท้ัง 6 ดานคือ ดานการสื่อสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานเวลา  
ดานผลกระทบตอสังคม ดานบันเทิง และดานธุรกิจ พบวา โดยรวมท้ัง 6 ดาน มีคาเฉล่ีย 3.92 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการส่ือสารมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 4.52 รองลงมาคือ ดานบันเทิง 
มีคาเฉล่ีย 4.29 และดานเวลา มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 3.44 นอกจากนี้ยังพบวา อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจาก
การใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเพศท่ีแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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            This  study  aims  to exploring factors provoking behaviors and opinion 

collected from experiencing social media, and this is quantitative survey collecting 

data by questionnaire. The targeted population is Bangkok residents with the age 

during 15-44 years old who have social media accounts and  log in to social media at 

least 4 days a week. The information for the study received from 400 people feedback 

on three stage sampling and calculating frequency, percentage, mean and standard 

deviation to analyze the data; moreover, Chi-Square t-Test and One-Way ANOVA are 

deployed to prove significant assumption at 0.05. 

The study reveals that three years is the most period of time that people in 

Bangkok area experience social media. Facebook is the most frequently used 

application and smart phone is the most preferred channel. People always turn on the 

social media application all the time. 6 pm. until 6 am. Is the most popular that people 

usually experience the social media. Additionally, we have found that the most 

preferred consumption period is between 1-3 hours per day. The reason that people 

consumes the social media is for chatting with their friends, and the powerful 

characteristic of the social media is that it has high impact to spread out news and 

social issues. Moreover, websites can lead the people’s interest to use social media at 

the highest rate. Personal characteristic has no impact to resources or media to the 

people to use social media as the significant statistic value shows 0.05. 
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The survey on opinion of people in Bangkok area shows 6 aspects of social 

media consumption that are communication, expression of identity, period of 

consumption, impact to the society, entertainment and business. The overall aspect 

shows average value of 3.92. After considering one by one, the communication aspect 

shows the highest average value of 4.52, followed by entertainment showing 4.29 and 

period of consumption shows the least average value of 3.44. Furthermore, gender has 

no impact on expressing opinion resulting from experiencing the social media in  

6 aspects, and personal characteristic has no impact on expressing opinion resulting 

from experiencing social media in terms of expressing identity. Additionally, personal 

characteristics such as age education level, occupation, marital status, and monthly 

income has impacts on expressing opinion resulting from experiencing 5 aspects  

of using social media as the significant statistic value shows as 0.05. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

 ความเจริญกาวหนาและการเติบโตอยางกาวกระโดดดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการส่ือสาร สงผลใหเครือขายสังคมออนไลน 
(Social Media) เขามามีอิทธิพลอยางรวดเร็ว และไดเปล่ียนวิถีทางการดําเนินชีวิต การดําเนินธุรกิจ 
และการส่ือสารของคนในสังคมไปอยางมากมาย ทําใหเกิดการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารจากยุคการ
ส่ือสารแบบดั้งเดิมท่ีพูดคุยสนทนาแบบเห็นหนาพบเจอตัวกัน หรือการเขียนสงจดหมายทาง
ไปรษณีย เปนการใชเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคดิจิตอลแหงโลกเสมือนจริง (Virtual World)
กอใหเกิดยุคแหงการส่ือสารไรพรมแดน เครือขายสังคมออนไลนไดกลายเปนปรากฏการณของ 
การเช่ือมตอการส่ือสารระหวางบุคคลในโลกอินเทอรเน็ต โดยมุงเนนไปที่การสรางชุมชนออนไลน
ซ่ึงทําใหผูคนสามารถท่ีจะแลกเปล่ียน แบงปนขอมูล ตามประโยชน กิจกรรม หรือความสนใจ
เฉพาะเร่ืองซ่ึงกันและกัน งานวิจัยดานเทคโนโลยีการส่ือสารบงช้ีวา ส่ือหรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ี
ไดรับความนิยมในแตละชวงเวลาจะมีอิทธิพลตอความคิดของคน 

ปจจุบันผูใชเครือขายสังคมออนไลนท่ัวโลกมีจํานวนมาก เปนท่ีนิยมอยางมากในโลก
ออนไลน และมีแนวโนมการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต ดวยประโยชนท่ีมากมายจาก
การใชงาน ไมวาจะเปนเร่ืองการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารไดงาย และเปนวงกวาง 
หลากหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ วิดีโอ เปนตน ในเชิงการใชงานท่ัวไปแลว สามารถ
ส่ือสารกับคนท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองเดียวกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือรวมตัวกันทํากิจกรรม
ท่ีมีประโยชน นอกจากนี้ยังเปนแหลงพูดคุยกับเพื่อนท่ีไมเจอกันมานาน หรือเพ่ือนท่ีอยูไกลกัน และ
ดวยความท่ีเครือขายสังคมออนไลนเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและเปนชองทางการส่ือสารได
ตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงมีการนํามาใชทางดานธุรกิจ โปรโมทตนเอง โปรโมทสินคา หรือองคกร
รวมถึงใชเปนชองทางสรางความสัมพันธกับลูกคาสรางกิจกรรม หรือพูดคุยตอบขอซักถามถึง
สินคาและบริการ ผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายังยืนยันการใชเครือขายสังคมออนไลน
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 ท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป และเติบโตเปนอันดับตนๆ ดังนั้นนักการตลาดจึงมี
แนวโนมในการเลือกใชส่ือรูปแบบนี้มากข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคท่ี
เปล่ียนไป 

การสํารวจโดย Retrevo ซ่ึงศึกษาผูใชบริการเครือขายสังคมออนไลน พบวา ในปจจุบัน
เครือขายสังคมออนไลน ไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนมากข้ึน จากตัวอยาง 1,000 คน 
พบวาผูใชงานเกือบคร่ึงหนึ่งมีการติดตามความเคล่ือนไหวเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน ท้ังกอน
เขานอนและตอนต่ืนในตอนเชา โดยผูใชมากกวาคร่ึงหนึ่งตองติดตามความเคล่ือนไหวเว็บไซต
เครือขายสังคมออนไลนของตนอยางนอยวันละหนึ่งคร้ัง และมากกวา 10% ท่ีเขาไปดูความ
เคล่ือนไหวลาสุดทุกๆ 2-3 ช่ัวโมง (Marketingoops, 2552) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเว็บไซต
เครือขายสังคมออนไลนเปนท่ีนิยมและมีอิทธิพลอยางมากตอชีวิตประจําวันในกลุมคนท่ีใช
อินเทอรเน็ต เปนผลใหเครือขายขยายวงกวางออกไปเร่ือยๆ และเติบโตตอไปอีกในอนาคต 

จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann ท่ีไดสํารวจพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของคนท่ัวโลก ป 2008 พบวา ส่ือสังคมออนไลนเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลตอแบรนดและ
ภาพลักษณขององคกรอยางมาก นอกจากนี้ การวิจัยยังแสดงใหเห็นวาผูใชอินเทอรเน็ตมีทัศนคติใน
เชิงบวกตอบริษัทหรือองคกรท่ีสรางบล็อกเปนของตนเอง ผลจากการศึกษายังพบดวยวา ผูบริโภค
สวนใหญจะคนหาขอมูลผลิตภัณฑ หรือสินคายี่หอตางๆ จากเว็บไซตหรือเครือขายสังคมออนไลน 
ไปพรอมๆ กับหาขอมูลโดยตรงจากเว็บไซตของบริษัทผูผลิต นอกจากนี้รอยละ 49 ของผูบริโภค 
จะตัดสินใจซ้ือจากขอมูลท่ีไดจากเครือขายสังคมออนไลน (Marketingoops, 2552) 

จากผลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2554 จากประชากรท้ังส้ินประมาณ 62 ลานคน พบวา มีผูใช
อินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนจากรอยละ 12.0 เปนรอยละ 23.7 (บุญเลิศ, 2555)  สอดคลองกับจํานวนผูใช
เครือขายสังคมออนไลนท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้จากการศึกษาของสํานักงานสถิติแหงชาติ
เกี่ยวกับคนท่ีใชอินเทอรเน็ต พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีตางกันมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
ท่ีตางกัน จากขอมูลเหลานี้ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
เพื่อนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ไมวาจะเปนภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือภาคการศึกษา 
ในการพัฒนาชองทางในการติดตอกับกลุมเปาหมายผานทางเครือขายสังคมออนไลน ใหมีความ
นาสนใจและเขาถึงไดงาย 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social 
Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.4 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจาก
การใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3  สมมติฐานทางการวิจัย 

 
1.3.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) แตกตางกัน 

1.3.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) แตกตางกัน 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
            1.4.1 ผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอธุรกิจตางๆ ในการวางแผนพัฒนากลยุทธ
การส่ือสารทางเครือขายสังคมออนไลนใหตรงกับความตองการใชงานของผูบริโภค ใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

1.4.2 ผลท่ีไดจากการศึกษารัฐสามารถนําไปพัฒนาชองทางในการติดตอกับประชาชน 
ผานทางเครือขายสังคมออนไลนในการประชาสัมพันธกฎหรือนโยบายตางๆ ของภาครัฐ รวมถึง
เพ่ือเปนทางเลือกใหมของประชาชนไดติดตามขอมูล ขาวสาร สารประโยชน และกิจกรรมตางๆ 
ของภาครัฐไดอีกดวย 
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 1.4.3 ภาคการศึกษาสามารถนําผลที่ไดไปพิจารณาในการสรางชองทางใหมผานทาง
เครือขายสังคมออนไลนในการบริหารจัดการการเรียนรูของแตละโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจและเขาถึงไดงาย 
              

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.5.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 15 – 44 ป  ท่ีมีบัญชีผูใชเครือขายสังคม

ออนไลน และใชเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 4 วัน ซ่ึงไมทราบขนาดประชากรท่ีแนนอน 
 
1.5.2  ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
ประชาชนในเขตกรุงเทพหานครท่ีมีอายุระหวาง 15 – 44 ป ท่ีมีบัญชีผูใชเครือขายสังคม

ออนไลน และใชเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 4 วัน โดยขนาดตัวอยางไดจากการคํานวณ 
หาตัวอยางโดยใชสูตรท่ีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใหคาความผิดพลาดไมเกิน 5% 
ดวยความเช่ือมั่น 95% ไดขนาดตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้เทากับ 400 คน ซ่ึงไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบ 3 ข้ัน (Three–stage Sampling)  

 

1.6  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยขอกําหนดความหมายและขอบเขตของศัพทเฉพาะตางๆ ท่ีใชใน
การศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1.6.1 เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซตในการสราง

เครือขายสังคมผานทางอินเทอรเน็ต โดยผูใชเปนผูส่ือสารเร่ืองราว รูปภาพ และวิดีโอ เช่ือมโยงกับ
ความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน แบงปนใหผูอ่ืนท่ีอยูในเครือขายของตนไดรับรู ในบริการ
เครือขายสังคมออนไลนมักจะประกอบไปดวย การแชท สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลด
รูป บล็อก บริการเครือขายสังคมออนไลนท่ีเปนท่ีนิยมไดแก  Facebook  Line  Twitter  Instagram  
Google+  Youtube เปนตน  
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1.6.2 พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง การกระทําในการ

ใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ืองประสบการณในการใช เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด 
ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด ความถ่ีในการใชตอวัน ชวงเวลาท่ีใช ระยะเวลาท่ีใชตอวัน ใชเพื่อวัตถุประสงค
ใดมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด และแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใช  

1.6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) คือ 

อารมณ ความรูสึก ความคิด ท่ีมีตอผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน ในดานการสื่อสาร  
ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานเวลา ดานผลกระทบตอสังคม ดานบันเทิง และดานธุรกิจ 

 
 



 

 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวของในหัวขอตอไปนี้ 
 2.1 เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
             2.2 เวบ็ไซตท่ีใหบริการเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ท่ีไดรับความนิยมในไทย 
             2.3 พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
             2.4 ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
             2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรม  
             2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับแรงจูงใจ 
             2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับทัศนคติ 
             2.8 งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 

2.1  เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

Marketingoops (2552) ไดอธิบายเกี่ยวกับ Social Media วาหมายถึง สังคมออนไลนท่ีมีผูใช
เปนผูส่ือสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา เร่ืองราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีผูใชเขียน
ข้ึนเอง ทําข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอ่ืนท่ีอยูในเครือขายของตน  
ผานทางเว็บไซต Social Media ท่ีใหบริการบนโลกออนไลน  ปจจุบันการส่ือสารแบบนี้ จะทําผาน
ทาง Internet และโทรศัพทมือถือเทานั้น 
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Thumbsup  (2554)ไดอธิบายเกี่ยวกับ Social  Media วาหมายถึง การใชบริการ Web-based 

และเทคโนโลยีทางดาน Mobile ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารไปสูการปฎิสัมพันธโตตอบ

กันมากขึ้น 

            Kaplan และ Haenlein ไดนิยาม Social  Media วาหมายถึง กลุมของแอพพลิเคชั่นบน

อินเทอรเน็ตที่สรางบนระบบความคิดอันเปนรากฐานของสังคมและทางเทคโนโลยี ดวยแนวความคิด

ของ Web 2.0 และเปดใหคนแลกเปล่ียนเนื้อหาที่เกิดจากผูใช (Thumbsup, 2554) 

            SEO  (2554) ไดอธิบายเกี่ยวกับ Social Media วาหมายถึง ส่ือในสังคมออนไลนท่ีในปจจุบัน

นิยมใชงานกันมากและมีการใชงานในรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Interactive) ซ่ึงผูใชงานสามารถ

เขาถึง Social Media ประเภทตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยผูใชงานสามารถเขามาแบงปน

ความรู ขอมูล ขาวสารตางๆ ใหแกกันไดอยางอิสระและสามารถโตตอบแสดงความคิดเห็นกันได

อยางทันทีทันใด  

            วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2556) ไดนิยามเกี่ยวกับ Social  Media วาเปนรูปแบบของเว็บไซต

ในการสรางเครือขายสังคม สําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และ

กิจการที่ไดทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ืน ในบริการเครือขายสังคมมักจะ

ประกอบไปดวย การแชท การสงขอความ อีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก 

ธัญวัฒน  กาบคํา (2553) ไดอธิบายเกี่ยวกับ Social Media วาหมายถึง ส่ือสังคมออนไลนท่ี

มีการตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถมีปฏิสัมพันธ

โตตอบกันได 

จากคําอธิบายของหลายทาน พอจะสรุปไดวา Social Media เปนสื่อสังคมออนไลนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต มีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต สามารถ

ส่ือสารไดท้ัง 2 ทาง โดยผูใชเปนผูส่ือสารเรื่องราว รูปภาพ และวิดีโอเชื่อมโยงกับความสนใจและ

กิจกรรมของผูอ่ืน แบงปนใหผูอ่ืนที่อยูในเครือขายของตนไดรับรู ชวยใหหาเพื่อนบนโลก

อินเตอรเน็ตไดงาย เปนสถานที่พบปะสังสรรคแบบออนไลนอีกแหงหนึ่งที่ใหผูใชบริการสามารถที่

จะสรางประวัติสวนตัวเพื่อแนะนําตัวเอง และสรางเครือขายสวนบุคคลของตนเพื่อติดตอกับผูอ่ืน 

เชน MySpace Facebook Line Instagram Twitter Google+ Youtube เปนตน เหลานี้ลวนแลวแตเปน

เว็บที่สรางขึ้นมาเพื่อการตอบสนองความตองการในการติดตอธุรกิจหรือหาเพื่อนบนโลกไซเบอร

ทั้งสิ้น 
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Social Media  ยังไมมีคําไทยเปนทางการ มีการใชคําวา “เครือขายสังคม” “เครือขาย
มิตรภาพ” หรือ “กลุมสังคมออนไลน” Social Media นี้ถือวาเปนเทคโนโลยีอันหนึ่งท่ีสามารถชวย
ใหเราไดมีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงวัตถุประสงคของคําวา Social Media นี้คือ Participation หรือการ 
มีสวนรวมดวยกันไดทุกๆ คน ถาพูดถึง Social Media แลว คนท่ีอยูในโลกออนไลนยอมจะรูจักกัน
เปนอยางดี และก็คงมีอีกหลายคนท่ีไดเขาไปทองอยูในโลกของ Social Media มาแลว  

ปจจุบันผูใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ท่ัวโลกมีจํานวนมาก จากการ 
จัดอันดับและเก็บสถิติตางๆ ของเครือขายสังคมออนไลนของ Social Bakers พบวา ประเทศไทย  
มีจํานวนบัญชีผูใช Facebook มากเปนอันดับท่ี 13 ของโลก โดยเฉพาะกรุงเทพติดอันดับ 1 เมืองท่ีมี
ผูใช Facebook มากท่ีสุดในโลก ดวยจํานวน 12.8 ลานบัญชี จากจํานวนผูใชท้ังหมดของไทยท่ีมีมาก
ถึง 18.3 ลานบัญชีท่ัวประเทศ โดยปจจุบันจํานวนบัญชีผูใช Facebook ท่ัวโลกมีจํานวนเกิน 1,000 
พันลานบัญชีแลว (Socialbakers, 2556) นอกจากน้ีก็ยังมี Twitter Youtube  Line และ Instagram  
ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมอยางมากในโลกออนไลน และมีแนวโนมการใชงานท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องใน
อนาคต ดวยประโยชนท่ีมากมายจากการใชงาน ไมวาจะเปนเร่ืองการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถส่ือสารไดงายและเปนวงกวาง หลากหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ วิดีโอ เปนตน  
ในเชิงการใชงานท่ัวไปแลว สามารถส่ือสารกับคนท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองเดียวกัน แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น หรือรวมตัวกันทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน นอกจากน้ียังเปนแหลงพูดคุยกับเพื่อนที่ไม
เจอกันมานาน หรือเพื่อนท่ีอยูไกลกัน และดวยความท่ีเครือขายสังคมออนไลนเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดรวดเร็วและเปนชองทางการส่ือสารไดตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงมีการนํามาใชทางดานธุรกิจ  
โปรโมทตนเอง โปรโมทสินคา หรือองคกรรวมถึงใชเปนชองทางสรางความสัมพันธกับลูกคา สราง
กิจกรรม หรือพูดคุยตอบขอซักถามถึงสินคาและบริการ ผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายัง
ยืนยันการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป และมาแรงเปนอันดับ
ตนๆ ของโลกออนไลน สวนเว็บไซตท่ีมีจํานวนผูเขาชมสูงสุดท่ัวโลก ไดแก  Facebook รองลงมา
คือ Google+ 
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2.2  เว็บไซตที่ใหบรกิารเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ที่ไดรับความนิยมใน
ไทย 
 
             2.2.1  Facebook  
            Facebook คือ บริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่ง ท่ีจะทําใหผูใชสามารถติดตอส่ือสารและ
รวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook คนอ่ืนๆ ได ไมวาจะเปน
การตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ  โพสตรูปภาพ  โพสตคลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก 
แชทคุยกันแบบสดๆ  เลนเกมสแบบเปนกลุม (เปนท่ีนิยมกันอยางมาก) และยังสามารถทํากิจกรรม
อ่ืนๆ ผานแอพพลิเคช่ันเสริมท่ีมีอยูอยางมากมาย ซ่ึงแอพพลิเคช่ันดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามาเพ่ิมเติม 
อยูเร่ือยๆ 
            เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 Mark Zuckerburg ไดเปดตัวเว็บไซต Facebook ซ่ึงเปนเว็บ
ประเภท Social Media ซ่ึงตอนนั้นเปดใหเขาใชเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮารเวิรดเทานั้น 
และเว็บนี้ก็ดังข้ึนมาในชั่วพริบตา เพียงเปดตัวไดสองสัปดาห คร่ึงหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนอยูท่ี
มหาวิทยาลัยฮารเวิรด ก็สมัครเปนสมาชิก Facebook เพื่อเขาใชงานกันอยางลนหลาม และเม่ือทราบ
ขาวนี้ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในเขตบอสตันก็เร่ิมมีความตองการ และอยากขอเขาใชงาน Facebook บาง
เหมือนกัน Mark จึงไดชักชวนเพื่อของเคาท่ีช่ือ Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อชวยกัน
สราง Facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น Facebook จึงไดเพิ่มรายช่ือและสมาชิกของ
มหาวิทยาลัยอีก 30 กวาแหง 
           ไอเดียเร่ิมแรกในการต้ังช่ือ Facebook นั้นมาจากโรงเรียนเกาในระดับมัธยมปลายของ Mark 
ท่ีช่ือ Philip Exeter Academy โดยท่ีโรงเรียนนี้ จะมีหนังสืออยูหนึ่งเลมท่ีช่ือวา The Exeter Face Book 
ซ่ึงจะสงตอๆ กันไปใหนักเรียนคนอ่ืนๆ ไดรูจักเพื่อนๆ ในช้ันเรียน ซ่ึง Facebook นี้จริงๆ แลวก็เปน
หนังสือเลมหนึ่งเทานั้น จนเม่ือวันหนึ่ง Mark เปล่ียนแปลงและนํามันเขาสูโลกของอินเทอรเน็ต 
            เม่ือประสบความสําเร็จขนาดน้ี ท้ัง Mark, Dustin และ Christ ไดยายออกไปท่ี Palo Alto 
ในชวงฤดูรอนและไปขอแบงเชาอพารทเมนทแหงหนึ่ง หลังจากนั้นสองสัปดาหมารคไดเขาไปคุย
กับ Sean Parker หนึ่งในผูรวมกอตั้ง Napster จากน้ันไมนาน Sean ก็ยายเขามารวมทํางานกับ Mark 
ในอพารตเมนท โดย Sean ไดชวยแนะนําใหรูจักกับนักลงทุนรายแรก ซ่ึงก็คือ Peter Thiel หนึ่งใน 
ผูรวมกอตั้ง Paypal และผูบริหารของ The Founders Fund โดย Peter ไดลงทุนใน Facebook เปน
จํานวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ 
            ดวยจํานวนสมาชิกหลายลานคน ทําใหบริษัทหลายแหงสนใจในตัว  Facebook โดย 
Friendster พยายามที่จะขอซ้ือ Facebook เปนเงิน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในกลาง พ.ศ. 2548 แต 
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Facebook ปฏิเสธขอเสนอไป และไดรับเงินทุนเพิ่มเติมจาก Accel Partners เปนจํานวนอีก 12.4 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในตอนนั้น Facebook มีมูลคาจากการประเมินอยูท่ีประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
            Facebook ยังเติบโตตอไป จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ก็ไดเปดในโรงเรียนในระดับ
มัธยมปลายเขารวมใชงานได และในเดือนถัดมา Facebook ไดเพิ่มฟงกช่ันใหม โดยสามารถให
สมาชิกเอารูปภาพมาแบงปนกันได ซ่ึงฟงกช่ันนี้ไดรับความนิยมอยางลนหลาม ในฤดูใบไมผลิ 
Facebook ไดรับเงินจากการลงทุนเพิ่มอีกของ Greylock Partners, Meritech Capital พรอมกับ 
นักลงทุนชุดแรกคือ Accel Partners และ Peter Thiel เปนจํานวนเงินถึง 25 ลานเหรียญสหรัฐ โดย
มูลคาการประเมินมูลคาในตอนนั้นเปน 525 ลานเหรียญ หลังจากน้ัน Facebook ไดเปดใหองคกร
ธุรกิจหรือบริษัทตางๆ ใหสามารถเขาใชงาน Facebook และสราง Network ตางๆ ได ซ่ึงในท่ีสุด
องคกรธุรกิจกวา 20,000 แหงไดเขามาใชงาน และสุดทายในพ.ศ. 2550 Facebook ก็ไดเปดให 
ทุกคนท่ีมีอีเมลไดเขาใชงาน ซ่ึงเปนยุคท่ีคนท่ัวไป ไมวาเปนใครก็สามารถเขาไปใชงาน Facebook 
ไดเพียงแคคุณมีอีเมลเทานั้น 
           ในชวงฤดูรอน พ.ศ. 2550 คร้ังนั้น Yahoo พยายามท่ีจะขอซ้ือ Facebook ดวยวงเงินจํานวน 
1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีรายงานวา Mark ทําการตกลงกันดวยวาจาไปแลวดวยวา จะยอม
ขาย Facebook ใหกับ Yahoo และเพียงแคสองสามวันถัดมา หุนของ Yahoo ก็ไดพุงข้ึนสูงเลยทีเดียว 
แตวาขอเสนอซ้ือไดถูกตอรองเหลือเพียงแค 800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําให Mark ปฏิเสธขอเสนอ
นั้นทันที ภายหลังตอมา ทาง Yahoo ไดลองเสนอข้ึนไปท่ี 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ อีกคร้ัง คราวนี้ 
Mark ปฏิเสธ Yahoo ทันที และไดรับช่ือเสียงในทางไมดีวา ทําธุรกิจเปนเด็กๆ ไปในทันที นี่ไมใช
คร้ังแรกท่ี Mark ปฏิเสธขอเสนอซ้ือบริษัท เพราะเคยมีบริษัท Viacom ไดเคยลองเสนอซ้ือ 
Facebook ดวยวงเงิน 750 ลานเหรียญสหรัฐฯ และถูกปฏิเสธไปแลวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550  
ในพ.ศ. 2551 Facebook มีสมาชิกท่ีมาสมัครใหมมากกวา 1 ลานคนตอสัปดาห โดยเฉล่ียจะอยูท่ีวัน
ละ 200,000 คน ซ่ึงรวมกันแลวทําให Facebook มีสมาชิกมากถึง 50 ลานคน โดย Facebook มียอดผู
เขาชมเฉล่ียอยูท่ี 40,000 ลานเพจวิวตอเดือน จากวันแรกท่ี Facebook เปน Social Media ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จนวันนี้สมาชิกของ Facebook 11% มีอายุมากกวา 35 ป และสมาชิกท่ีมีอายุ
มากกวา 30 ปก็เขามาสมัครใช Facebook กันเยอะมาก นอกเหนือจากนี้ Facebook ยังเติบโตอยาง
ยิ่งใหญในตลาดตางประเทศอีกดวย โดย 15% ของสมาชิก เปนคนท่ีอยูในประเทศแคนาดา ซ่ึงมี
รายงานออกมาดวยวา คาเฉล่ียของสมาชิกท่ีมาใชงาน Facebook นั้นอยูท่ี 19 นาทีตอวันตอคน โดย 
Facebook ถือไดวาเปนเว็บไซตท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุดเปนอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกาและเปน
เว็บไซตท่ีมีผูอัพโหลดรูปภาพสูงท่ีสุดดวยจํานวน 4 หม่ืนหนึ่งพันลานรูป   
 



11 

           จากจํานวนสถิติเหลานี้ ไมโครซอฟตไดรวมลงทุนใน Facebook เปนจํานวนเงิน 240 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแลกกับหุนจํานวน 1.6 % ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ทําใหมูลคารวมของ 
Facebook มีมากกวา 15,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  และทําให Facebook เปนบริษัทอินเทอรเน็ตท่ีมี
มูลคาสูงเปนอันดับตนๆ ในหมูบริษัทอินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกา หลายฝายไดอธิบายวา  
การตัดสินใจของไมโครซอฟตในครั้งน้ีทําเพียงเพื่อท่ีจะเอาชนะ Google ซ่ึงเปนคูแขงขันท่ีจะขอซ้ือ 
Facebook ในครั้งเดียวกันนั้น คูแขงของ Facebook ก็คือ MySpace, Bebo, Friendster, LinkedIn, 
Tagged, Hi5, Piczo, และ Open Social ปจจุบัน Facebook  มีสมาชิกมากกวา 1,000 ลานบัญชีท่ัวโลก 
สูงเปนอันดับ 1 
 
 2.2.2  MySpace  
            My Space เปนเว็บไซตในรูปแบบของเครือขายชุมชนช่ือดังเว็บหนึ่ง ใหบริการทําเว็บ
สวนตัว บล็อก การเก็บ ภาพ วิดีโอ ดนตรี และเช่ือมโยงเขากับกลุมคนอ่ืน My Space มีสํานักงาน
ใหญอยูท่ีเบเวอรลียฮิลส รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา  โดยมีลูกเลนคอนขางมากกวาไมวาจะเปน
ในสวนของ Layout, Music, Photo และสามารถกําหนดสิทธิคนท่ีจะเขาดูไดหลายระดับ แตเปด
แสดงผลไดชามาก หากบล็อกมีลูกเลนเยอะ ยังไมสามารถใส script แบบไดอารี่ หรือบล็อกใน
หลายๆ ท่ีได การเลือกจํานวนของ Entry หรือบทความท่ีจะแสดงในหนาแรกของบล็อกไดต่ําสุดท่ี 
5 และความสามารถในการกําหนดขนาดตัวอักษร ยังไมมีมีการใหใสหรือเลือกขนาดตัวอักษร
สําหรับบทความไดในจุดไหน  
            MySpace ไดรับการกอตั้งข้ึนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดย ทอม แอนเดอรสัน รวมกับ 
คริส เดอวูลฟ ซ่ึงตอมาถูก บริษัท นิวส คอรปอรเรช่ัน ของ รูเพิรต เมอรด็อก ซ้ือกิจการดวยมูลคา 
580 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตสุดทายมาลงเอยท่ีบริษัทยักษใหญอยางกูเกิ้ล อีริค ชมิดต ประธานคณะ
ผูบริหารของกูเกิ้ล ยอมลงทุนทุมซ้ือในราคา 803 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยจุดเดนของ MySpace นั้น 
เปนการพัฒนาเพื่อใหเปนพื้นท่ีชุมชนบนเครือขายโดยอาศัยประโยชนจากเทคโนโลยี สรางพื้นที่
สวนตัวในโลกออนไลน อีกท้ังเปนการสรางมิตรภาพแสดงความเปนตัวตนท่ีแทจริง แบงปนขอมูล
ตางๆ ไปจนถึงเปนชองทางส่ือสารในการนัดพบกันระหวางกลุมเพื่อน MySpace เปนการเปด
โอกาสใหสมาชิกไดมีพื้นท่ีบนเว็บเปนของตัวเองฟรีๆ สมาชิกจะสามารถบันทึกเร่ืองราวสวนตัว
รวมท้ังรูปภาพของตัวเองเอาไว หากใครมีความสนใจอยากแนะนําตัว และอยากรูจักเปนเพื่อนกัน  
ก็ตองเขามาแนะนําตัวเสียกอน และขอเปนเพื่อน หากเจาของพื้นท่ีอนุญาต ก็จะสามารถเขามาโพสต
ขอความหรือแสดงความคิดเห็นตางๆ ในพื้นท่ีของเว็บเพจของคนอื่นไดบนเว็บไซตนี้ ปจจุบัน 
MySpace มีสมาชิกอยูถึง 123 ลานคนท่ัวโลก  
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             2.2.3  Instagram  
            Instagram คือ โปรแกรมท่ีสามารถนํารูปท่ีถายไวในแกลลอร่ี หรือวิดีโอมาตกแตงให
สวยงามในสไตลท่ีเราตองการดวยฟลเตอร (Filter) และเคร่ืองมือท่ีมีอยูใน Instagram ซ่ึงมีอยูหลาย
รูปแบบใหเลือก แลวนํารูปภาพท่ีตกแตงนั้นไปแชรใหเพื่อนๆ ใน Social Media ไดดู เชน Twitter, 
Facebook, Foursquare หรือ Tumblr และในทางกลับกันเราก็สามารถเปดดู แสดงความช่ืนชอบ 
(Likes) และแสดงความคิดเห็น (Comments) ในรูปหรือวิดีโอท่ีเพื่อนๆ ของเราแชรไวไดดวย
เชนเดียวกัน จุดเดนท่ีทําให Instagram ไดรับความนิยมอยางสูงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คือ ใชงาน
งาย สะดวกรวดเร็ว มีผูใชงานรวมกันเยอะ มีอินเทอรเฟสที่สวยงาม มีความสนุกอยูในตัว และยิ่งมี
ดาราดังชอบใชกันอีกก็ยิ่งเปนปจจัยท่ีสงผลใหกระแสของ Instagram แรงข้ึนตามลําดับ สําหรับการ
อัปโหลดภาพและวิดีโอสามารถเลือกจาก Camera Roll ท่ีถายเอาไวแลวหรือจะถายทอดสดจาก
กลองเลยก็ทําได และกอนท่ีคุณจะอัปโหลดรูป Instagram ยังใหคุณแตงภาพได เชน การ Crop ภาพ 
และการใสฟวเตอร Instagram มีระบบ Followers และ Following ใหเลือกติดตามชมรูปภาพ ความ
เคล่ือนไหวการใชงานของเพ่ือนๆ ท่ีใชงานแอพพลิเคช่ันตัวนี้  หากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถ
กด Like รวมไปถึง Comment รูปภาพนั้นได 
            Instagram ไดถูกคิดคนข้ึนมาท่ี ซานฟรานซิสโก โดย เควิน ซิสตรอม และ ไมเคิล ไมค  
ครีเกอร โดยคิดคนโดยเนนระบบ HTML5 ในวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 ซิสตรอม ไดลงทุนอีก 
500,000 ดอลลารสหรัฐ ในการเพ่ิมเติมแอพพลิเคช่ัน Instagram ไดเปดตัวบนแอพสโตรของ 
แอปเปล ในวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หลังจากนั้น จอรช รีเดล ไดเขามารวมงานกับบริษัทใน
ตําแหนงผูจัดการท่ัวไป ซ่ึงในขณะนั้นในบริษัทมีพนักงานไมถึง 10 คน และตอมาก็ไดมีผูเขามา
รวมงานกับบริษัทเพิ่มเติม คือ เชน สวีนีย โดยเขามาใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในตําแหนง
วิศวกร และ เจสสิกา โซลแมน ก็ไดเขามาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ตอมาในเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2554 Instagram ไดเพิ่มแฮชแท็ก ซ่ึงเปนระบบท่ีสามารถทําใหปายช่ือท่ีพิมพลงไปนั้น คนหา
ไดงายข้ึน โดยการพิมพ "#" ตามดวยปายช่ือท่ีจะพิมพ  และตอมาในเดือนกันยายน Instagram ได
ปลอยเวอรช่ัน 2.0 ใหดาวนโหลดบนแอพสโตร โดยเพิ่มความสามารถของแอพหลายๆ อยางใน
วันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 Instagram ไดประกาศผลกําไรของบริษัท โดยอยูท่ี 7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และมีมูลคาของบริษัทอยู 25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอมาในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 
หลังจากท่ีไดรอคอยกันมานาน Instagram ไดปลอยแอพพลิเคช่ันท่ีรองรับระบบปฎิบัติการ 
แอนดรอยด และในสัปดาหเดียวกันบริษัทไดประกาศผลกําไรของบริษัท โดยอยูท่ี 50 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงมูลคาของบริษัทอยูท่ี 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2555 Facebook ได
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เขามาซ้ือกิจการ ในราคา 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทําให Facebook มีบริษัทท่ีกวางขวางมากข้ึน 
โดย มารก ซักเคอรเบิรก ประธานบริษัท Facebook จะมุงม่ันเพื่อสราง Instagram ใหกาวหนาตอไป 
 

2.2.4  Twitter  
            Twitter เปนบริการเครือขายสังคมออนไลนจําพวกไมโครบล็อก โดยผูใชสามารถสง
ขอความยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร วาตัวเองกําลังทําอะไรอยู หรือ ทําการทวีต (Tweet) แสดง
ความรูสึกอารมณ ตางๆ ของเรา บอกใหผูคนรับรูถึงขอความท่ีเราไดแสดงออกไป สามารถอัพเดต
ขอความไดตลอดเวลา Twitter ไมไดโพสตเพียงขอความเทานั้น แตสามารถโพสตภาพถาย, วิดีโอ 
และไฟลตางๆ ไดดวย โดยมีเว็บไซตท่ีใหบริการฝากรูปภาพ จากน้ันก็แนบลิงคเพื่อใหบุคคลอ่ืน
คลิกเขาไปดูจากเว็บไซตแทน ขอความอัพเดตท่ีสงเขาไปยัง Twitter จะแสดงอยูบนเว็บเพจของผูใช
คนนั้นบนเว็บไซต และผูใชคนอ่ืนสามารถเลือกรับขอความเหลานี้ทางเว็บไซต Twitter, อีเมล,  
เอสเอ็มเอส, เมสเซนเจอรหรือผานโปรแกรมเฉพาะอยาง Twitterific Twhirl  ซ่ึง Twitter จะเนน
ขอความมากกวารูปภาพหรือวิดีโอ จึงทําใหอัพเดตขอความใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว อัพเดทขาวสาร
ท่ีทันตอเหตุการณปจจุบัน 
            Twitter กอตั้งข้ึนโดยบริษัท Obvious Corp เม่ือเดือน มีนาคม ค.ศ. 2006 ท่ีเมืองซานฟราน
ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาข้ึนโดย Evan Williams และ Meg Hourihan ปจจุบัน Twitter มี
หมายเลขโทรศัพทสําหรับสงเอสเอ็มเอสในสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราช
อาณาจักร ตัวระบบซอฟตแวรของ Twitter เดิมทีนั้นพัฒนาดวย Ruby on Rails จนเม่ือราวส้ินป 
พ.ศ. 2551 จึงไดเปล่ียนมาใชภาษา Scala บนแพลตฟอรมจาวา จนกระท่ังป พ.ศ. 2552 Twitter 
ไดรับความนิยมสูงข้ึนอยางมาก จนนิตยสารไทม ฉบับวันท่ี 15 ป พ.ศ. 2552 ไดนําเอา Twitter ข้ึน
ปก และเปนเร่ืองเดนประจําฉบับ ภายในนิตยสารบทบรรณาธิการกลาวถึงการเปล่ียนแปลงการ
นําเสนอขาวท่ีมีท่ีมาจากเทคโนโลยีใหมอยาง Twitter บริการของ Twitter นั้นถึงจะเปนแคบริการ
เล็กๆ แตตอนนี้ บริการเล็กๆ ท่ีวานี้ ประสบความสําเร็จอยางสวยงาม มีผูใชงานเกือบ 300 ลานคน
ท่ัวโลก 
 

2.2.5  Youtube  

Youtube คือเว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรี โดยนํา
เทคโนโลยีของ Adobe Flash Player มาใชในการแสดงภาพวิดีโอ โดยผูใชสามารถเขาดูวีดีโอตางๆ 
พรอมท้ังเปนผูอัปโหลดวีดีโอผาน Youtube ไดฟรี เม่ือสมัครสมาชิกแลวผูใชจะสามารถใสภาพ
วิดีโอเขาไป แบงปนภาพวิดีโอใหคนอ่ืนดูดวย  แตหากไมไดสมัครสมาชิกก็สามารถเขาไปเปดดู
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ภาพวิดีโอท่ีผูใชคนอ่ืนๆ ใสไวใน Youtube ได แตไมสามารถเปนผูอัปโหลดวีดีโอได วิดีโอท่ี
สามารถอัพโหลดลง Youtube ได ตองมีความยาวไมเกิน 15 นาที ยกเวนวิดีโอจากพารทเนอรของ 
Youtube ท่ีไดรับอนุญาตจาก Youtube  ขนาดของไฟลไมเกิน 2 GB สามารถรับ file วิดีโอท่ี 
อัพโหลดเขามาในนามสกุลตางๆ ไดแก .AVI , .MOV, .MP4, .FLV, .DivX รวมท้ังรูปแบบ MPEG, 
VOB และ .WMV  นอกจากนี้ยังรองรับไฟลสกุล 3GP ท่ีอัพโหลดเขามาทางโทรศัพทมือถืออีกดวย 
ในการรับชมวีดีโอผาน Youtube นั้นผูใชงานสามารถเลือกชมวิดีโอในโหมดคุณภาพตางๆ กัน
ไดแก Standard Quality (SQ), High Quality (HQ) หรือ High  Definition (HD) ตามความชอบและ
ตามความเหมาะสมของความเร็วในการดาวนโหลด โดยการรับชมวิดีโอจากเว็บไซต จากเดิมผูชม
ตองติดต้ัง Adobe Flash Player ลงในเว็บเบราเซอรจึงจะสามารถดูได แตในปจจุบัน Youtube ได
เปดใหบริการเว็บเวอรช่ันใหม ใหสามารถชมวิดีโอไดผานเว็บเบราเซอรใดๆ ท่ีรองรับมาตรฐาน 
HTML5 ซ่ึงทําใหไมจําเปนตองติดตั้ง Flash Player อีกตอไป 

Youtube กอตั้งในพ.ศ. 2548 โดยพนักงานบริษัท PayPal จํานวน 3 คน ไดแก Steve Chen, 
Chad Hurley และ Jawed Karim โดยใชโดเมนช่ือ www.youtube.com โดยมีเปาหมายใหผูคน
สามารถแชรวิดีโอถึงกันไดผานเว็บไซตฟรีไมมีคาใชจาย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548  Youtube เปด
ใหสาธารณะไดลองใชงานเว็บไซตในรูปแบบเบตาเทสคร้ังแรก และเปดใหบริการอยางเปนทางการ
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548  และไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว จนในพ.ศ. 2549 Google สามารถ
ซ้ือกรรมสิทธ์ิเว็บไซต Youtube ไปในมูลคา 1.65 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหในปจจุบัน Youtube 
ไดกลายมาเปนบริษัทยอยของ Google ซ่ึงมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีเมือง ซาน บรูโน รัฐแคลิฟอรเนีย 
จากเร่ิมตนมาจนถึงปจจุบัน Youtube ไดกลายมาเปนหนึ่งในเว็บไซตท่ีผูเขาชมมากท่ีสุดในโลก 
มีการอัพโหลดวิดีโอตางๆ เขามายังเว็บไซตในทุกวินาทีจากท่ัวโลก รองรับการเขาชมมากกวา 
2 พันลานวิดีโอตอวัน และมียอดการชมวิดีโอกวา 14 พันลานคร้ังในป 2010 ท่ีผานมา ท้ังนี้เสนทาง
ของ Youtube ก็มิไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เนื่องจากประสบปญหาตางๆ ไดแก การถูกแบนโดยบาง
ประเทศจากเน้ือหาของวิดีโอ ประเทศไทยเคยแบนและบล็อค Youtube ระหวางพ.ศ. 2549-2550 
จากการที่มีวิดีโอท่ีมีลักษณะลามกอนาจาร หรือการฟองรองจากเจาของลิขสิทธ์ิวิดีโอ 

 

2.2.6  LINE  
LINE คือแอพพลิเคช่ันท่ีผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP นํามาผนวกเขา

ดวยกัน จึงทําใหเกิดเปนแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถแชท สรางกลุม สงขอความ โพสตรูปตางๆ  หรือ 
จะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได  โดยขอมูลท้ังหมดไมตองเสียเงิน หากเราใชงานโทรศัพทท่ีมีแพคเกจ
อินเทอรเน็ตอยูแลว แถมยังสามารถใชงานรวมกันระหวาง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการ
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อ่ืนๆ ไดอีกดวย ลาสุดสามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอร PC และ Mac ไดแลว ดวยความท่ีมีลูกเลน
มากมาย สามารถแชท สงรูป สงไอคอน สง Sticker ตั้งคาคุยกันเปนกลุม ฯลฯ ทําใหมีผูใชงานแอพ
นี้เปนจํานวนมาก การทํางานของ LINE นั้นตองใชเบอรโทรศัพทเพื่อยืนยันการใชงาน  

นอกจากนี้ LINE ยังมีโปรแกรมเสริม ท้ัง LINE Camera ท่ีถายภาพฟรี พรอมกรอบกวา 100 
แบบ และแสตมปแตงภาพมากกวา 600 แบบ โดยจุดเดนของแอพพลิเคช่ันนี้คือ การตกแตงภาพ
หลากหลายรวมไปถึงการถายภาพผานฟลเตอรถึง 14 แบบ ท่ีชวยปรับแตงภาพและรายละเอียดให
ภาพของคุณดูดียิ่งข้ึน พรอมดวยพูกันกวา 156 ชนิด เพ่ือใหผูใชไดแตงแตมดวยแสตมปและเลือก
แบบตัวอักษรตางๆ พิมพขอความลงบนภาพตามสไตลของตัวเอง และสามารถแชรภาพได อีกท้ัง
โปรแกรมสงการดฟรีท่ีเรียกวา LINE Card โดยผูใชสามารถสงขอความสวนบุคคล โดยเลือกจาก
ภาพการดตางๆ ไดฟรีตามความชอบ และสามารถเลือกภาพของตัวเองจากคลังภาพและแทรกไปใน
ภาพการด เพื่อแตงเติมและสงตอไปถึงบุคคลพิเศษนั่นเอง 

แตส่ิงท่ีถือวาเปนการตอยอดแบบไมมีหวงของ LINE ก็คือการนําโปรแกรม LINE มาไวใน 
PC สําหรับ Windows และ Mac รวมถึงเบราเซอรสําหรับสมารทแท็บเล็ต ท่ีผูใชยังสามารถใชรหัส 
LINE QR เพื่อเขาสูระบบในเวอรช่ันพีซีไดโดยไมตองลงทะเบียนเพิ่มเติม ทําใหผูใชไมพลาดการ
ติดตอส่ือสารกับเพื่อนผานโปรแกรม LINE ไมวาจะเปนท่ีบานหรือท่ีทํางาน รวมถึงบริการของ 
Social Media ตางๆ ไดอยางงายดาย 
            จากการเติบโตท่ีรวดเร็วเม่ือเทียบกับ Social Media อ่ืนๆ แลว ถือวา LINE ไดเปรียบมาก 
เพราะแค 257 วัน ก็มีผูใชถึง 20 ลานคน และหลังจากนั้นอีก 6 เดือน เพิ่มข้ึนถึง 35 ลานคน จะเห็น
ไดวา LINE มีการเพิ่มข้ึนมากถึง 600 เปอรเซ็นต เรียกไดวามาแรงมากสําหรับโปรแกรม LINE 
นอกจากจะมีใหโหลดฟรีแลว ยังมีคุณสมบัติหลายอยางใหเราไดเพลิดเพลินในการใช ซ่ึงถือวาเปน
การพัฒนาเพื่อตอบสนองกับโลกออนไลนในปจจุบันท่ีไมมุงหวังแตรายได ทําใหไมนาแปลกใจท่ี
ในสมารทโฟนของคนสวนใหญ จะมีโปรแกรมน้ีบรรจุอยูแทบจะ 100% 

Naver คือ บริษัทผูพัฒนาแอพพลิเคช่ัน LINE เปนบริษัทผลิตเกมสัญชาติเกาหลี มีสาขาท่ี
ประเทศญ่ีปุน ไอเดีย LINE มาจากเหตุการณวิกฤตตอนท่ีญ่ีปุนเกิดสึนามิ ระบบการส่ือสารประเภท 
Voice ลมจนติดตอกันไมได ทีมงาน 100 ชีวิตจึงระดมกําลังสรางชองทางส่ือสารผาน Data ซ่ึงตอน
นั้นยังใชไดอยู เพื่อติดตอและใหกําลังใจกัน ในท่ีสุด LINE ก็ถือกําเนิดข้ึนในเวลา 2 เดือน  

เม่ือ LINE ถูกพัฒนาข้ึนจากสวนท่ีทํางานอยูในญ่ีปุน จึงมีสวนผสมของความนารักของ
ญ่ีปุนท่ีเปนจุดขายการสงออกดานวัฒนธรรมของญ่ีปุนมาทั่วเอเชียอยูแลว ทําใหการออกแบบ 
คาแร็กเตอรของ LINE เขาถึงคนไทยไดไมยาก รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ อยางรัสเซีย เบลารุส ซ่ึงนอกจาก
ความนารักแลวยังมาจากคาแร็กเตอรท่ีมีพื้นฐานจากการใชชีวิต สถานการณ และอารมณความรูสึก
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ของผูคน LINE เปดตัวเปนคร้ังแรกในระบบ iOS และ Android ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ตอมา
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 สามารถใชงานบน PC Windows Phone และ Mac ในเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2555  มียอดดาวนโหลด 50 ลานคร้ัง ในประเทศไทยเร่ิมใชงานไดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
ผาน Blackberry สําหรับการทําตลาดในประเทศไทย ผูบริหารของ LINE ไดวาจางบริษัท Spark 
Communication ดูแลเร่ืองการทําพีอาร แตสําหรับดีลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับคูคาตางๆ ผูบริหารจะบิน
ตรงมาเจรจา จากนั้นมีการประสานงานกันผานทางอีเมลอยางตอเนื่อง                 

  
2.2.7  WhatsApp  
WhatsApp คือ แอพพลิเคช่ันสําหรับมือถือใชสําหรับสงขอความแบบไมจํากัด รวมไปถึง

สงรูปภาพ, เสียง และวิดีโอ ไดอยางรวดเร็วและไมจํากัด ไมวาเพื่อนคุณจะอยูท่ีไหนในโลก โดย 
ไมตองเสียคาบริการเหมือนกับการสง SMS ท่ัวไป ขามระบบปฏิบัติการ (Platform) ไมวาจะเปน 
iPhone, BlackBerry, Android และ Nokia ชวยใหสามารถแชทกับเพื่อนๆ ท่ีใชโทรศัพทมือถือ 
ตางระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสามารถสรางกลุม  เพื่อใชงานสําหรับพูดคุยกันเฉพาะกลุม  
ไดอีกดวย โดยการใชงาน WhatsApp นั้นจะตองเช่ือมตอผาน GPRS/EDGE, WiFi และ 3G   

จุดเดนท่ีทําใหโปรแกรม WhatsApp พิเศษกวาโปรแกรมประเภทเดียวกันนี้คือ WhatsApp  
ใชงานงายไมตองสมัครสมาชิกหรือมีเลขท่ี PIN ใหวุนวาย เพียงคุณแจงเบอรโทรศัพทของคุณกับ
ระบบของ WhatsApp เทานี้ก็สามารถเขาใชงานไดแลว มีลักษณะการทํางานคลายๆ กับ MSN 
นอกจากนี้ WhatsApp ยังรองรับการใชงานรวมกันระหวางสมารทโฟนท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปน 
iPhone, BlackBerry, Android หรือ Nokia เพียงแคสมารทโฟนท่ีเพื่อนคุณใชมีโปรแกรม WhatsApp 
ติดต้ังอยู คุณก็สามารถสงขอความ, รูป, เสียง และวีดีโอถึงเพื่อนคุณแบบฟรีๆ สําหรับการติดต้ัง 
WhatsApp นั้นสามารถดาวนโหลดและใชงานไดฟรีสําหรับ BlackBerry, Android และ Nokia  สวนใคร
ท่ีใช iPhone หากตองการใชงาน WhatsApp ตองเสียคาใชจายเพื่อซ้ือแอพพลิเคช่ัน ดวยราคา $0.99       

WhatsApp กอตั้งโดย Jan Koum ซีอีโอ WhatsApp Inc. ซ่ึงกอนหนานี้ทํางานอยูในทีมดาน
การดูแลจัดการแพลตฟอรมใหกับสวนสําคัญภายในของ Yahoo เขาตองการสรางแอพพลิเคช่ันท่ี
ดีกวาใชขอความส้ัน (SMS) ภายใตความเช่ือท่ีวา มือถือจะพัฒนาไปสูการเปนสมารทโฟนอันแสน
ฉลาด และทุกคนจะมีสมารทโฟนไวใชงาน แอพพลิเคช่ันของ WhatsApp เร่ิมไดรับความสนใจจาก
ตลาดมากข้ึน เปนแอพพลิเคช่ันท่ีไดรับความนิยมติดอันดับในกลุมผูใช iPhone ซ่ึงมีผูใช iPhone 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใชงานมากกวา 28,000 ความคิดเห็น และอีกนับรอยใน iTune ในขณะท่ี
กลุมผูใชแอพพลิเคช่ันในมือถือ BlackBerry ก็มีการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชมากกวา 
4,000 ความคิดเห็น  



17 

              2.2.8  Google+  
Google+ เปนบริการเครือขายสังคมใหบริการโดย Google ทําธุรกรรมทุกอยางท่ีเช่ือมไว

ทางออนไลนกับ Google ผาน Google+ ไดทันที ไมวาจะเปนเช็คอีเมล ลงตารางนัดหมาย สงเอกสาร  
หาขอมูล ใชวิดีโอแอพพลิเคช่ัน ฯลฯ สามารถแบงปนท้ังขอความ รูป วิดีโอ โดยจํากัดไดวาจะ
แบงปน/แชร/สทรีมกับเซอรเค่ิลไหน หรือจะเลือกแคคนเดียวก็ได เปนตน และสามารถจําแนก
เพื่อนๆ ออกเปนสัดสวนไดงาย ท้ังการจําแนกกลุมยังสงผลดีตอการสทรีมขอความ (เหมือนการตั้ง 
สเททัสของเฟซบุค) เพราะเลือกใหเห็นเฉพาะกลุมไดดวย คุยรวมกันไดผานวิดีโอ หนาตาของแอพ 
Google+ บนมือถือมีความเรียบงาย สะอาดตา การจัดลําดับตางๆ ก็ทําใหใชงานไดงาย ใชงานไดท้ัง
สมารทโฟนและผานหนาเว็บไซตทําใหใชงานไดสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถเรียกขอมูลท่ีเคยฝาก
ไวใน Account คืนไดหมด ท้ังจากเว็บฝากรูปพิคาซา, กูเกิ้ลโพรไฟล, กูเกิ้ลพลัส สทรีม, บัซ และ
คอนแท็คตางๆ Google+ ทํางานโดยรวมบริการหลายอยางของทาง Google เขาไวท่ีเดียวกัน อาทิ 
เชน กูเกิ้ล บัซซ, กูเกิ้ล โพรไฟล, กูเกิ้ล ทอลก และอีกหลายบริการ ปจจุบันไดมีการรับรองการ
ทํางานผานเว็บเบราวเซอร, แอพพลิเคช่ันของ Android และ แอพพลิเคช่ันของ iOS สําหรับ iPhone 

Google+ เปดใหใชงานคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เปนโครงการใหญของ  
Google ลาสุด หลังจากความพยายามมานาน ในการคิดโครงการ Social Media ใหออกมาประสบ
ความสําเร็จ ตอนแรกผูท่ีจะเขามาทดลองใชตองไดรับเชิญจากบุคคลท่ีใชอยูเทานั้น อยางไรก็ตาม
ระบบการเชิญถูกยุติเนื่องจากมีการใชงานเปนจํานวนมากเกินกวาท่ีระบบจะรองรับได ภายหลังใน
วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2554 จึงเปดใหผูใชท่ัวไปไดใชงาน โดเมนท่ีใชคือ https://plus.google.com  
ปจจุบันไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ มีอัตราการเติบโตของผูใชงานท่ีรวดเร็ว Google+ ขอมูลจาก
เว็บไซต Globalwebindex.net ไดรายงานวาในขณะน้ี Google+ ไดมีผูใชงานมากเปนอันดับท่ี 2 รอง
จาก Facebook เทานั้น โดยจํานวนผูใชงาน Google+ เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วท้ังท่ีเปดใหบริการไปได
ไมนาน แซงหนา Twitter ท่ีเปดใหบริการไปกอนหนาหลายป โดยมีคนใช Google+ เกือบ 400 ลาน
คนท่ัวโลก 
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2.3  พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  
 
 ปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลกมีจํานวนมาก อินเทอรเน็ตกลายเปนแหลงแหงการแบงปน
และแลกเปล่ียนขอมูลท่ีใหญท่ีสุดในโลก และทําใหเกิดการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารจากยุคการ
ส่ือสารแบบดั้งเดิมในโลกแหงความเปนจริง เชน การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหนาพบเจอตัว
กันของคูสนทนา หรือ การเขียนหรือสงจดหมายทางไปรษณีย เปนตน มาสูการใชเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในยุคดิจิตอลแหงโลกเสมือนจริง (Virtual World) กอใหเกิดยุคแหงการส่ือสารไรพรมแดน 
ทําใหคนจํานวนมากท่ัวโลกมีการดําเนินชีวิตท้ังในสังคมของโลกแหงความเปนจริงและสังคมแหง
โลกเสมือนจริง 
 เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ไดกลายเปนปรากฏการณการเช่ือมตอการส่ือสาร
ระหวางบุคคลในโลกอินเทอรเน็ต เครือขายสังคมออนไลนเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
กอใหเกิดวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลนหลายประเภท (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2553) 
โดยมุงเนนไปท่ีการสรางชุมชนออนไลนซ่ึงทําใหผูคนสามารถท่ีจะแลกเปล่ียน แบงปนขอมูล  
ตามประโยชน กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซ่ึงกันและกัน ในปจจุบันนักการตลาดไดมอง
เครือขายสังคมออนไลนเปนส่ือใหมประเภทหน่ึง ท่ีเปนชองทางการส่ือสารผานส่ือใหมท่ีเปน 
ท่ีนิยมมากจนกลายเปนวัฒนธรรมสวนหน่ึงของผูใชอินเทอรเน็ตในปจจุบัน เพราะเครือขายสังคม
ออนไลนเปรียบเสมือนเปนบริการพื้นฐานของเว็บไซตท่ีผูใชสามารถแสดงตนใหเปนท่ีรูจักแกคน
ท่ัวไป โดยการสรางหนาตางหรือเว็บไซต (Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตใหผูอ่ืนท่ีใชบริการ
เครือขายเดียวกันเขามารวมแบงปนประสบการณกับผูใชนั้นๆ ได 
 การสํารวจโดย Retrevo ซ่ึงศึกษาผูใชบริการเครือขายสังคมออนไลน โดยเฉพาะในเว็บไซต
ยอดนิยม เชน Facebook Line Instagram Twitter เปนตน พบวา ในปจจุบันเครือขายสังคมออนไลน 
ไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนมากขึ้น จากการสํารวจตัวอยาง 1,000 คน พบวา 
ผูใชงานเกือบคร่ึงหนึ่งมีการติดตามความเคล่ือนไหวเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน ท้ังกอนเขา
นอนและตอนต่ืนในตอนเชา และ 16% ของจํานวนผูใชงานไดรับขอมูลขาวสารประจําวันจาก
เว็บไซตเหลานี้ นอกจากนี้ผลสํารวจยังพบวา มีผูใชมากกวาคร่ึงหนึ่งท่ีตองติดตามความเคล่ือนไหว
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนของตนอยางนอยวันละหนึ่งคร้ัง และมากกวา 10% ท่ีเขาไปดูความ
เคล่ือนไหวลาสุดทุกๆ 2-3 ช่ัวโมง (Marketingoops, 2552) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา เว็บไซต
เครือขายสังคมออนไลนเปนท่ีนิยมและมีอิทธิพลอยางมากตอชีวิตประจําวันในกลุมคนท่ีใช
อินเทอรเน็ต ซ่ึงจะทําใหเครือขายขยายวงกวางออกไปเร่ือยๆ และเติบโตตอไปอีกในอนาคต 
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 นอกจากนี้ผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายังยืนยันการใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป และเติบโตเปนอันดับตนๆ ของโลกออนไลน 
ดังนั้นนักการตลาดจึงมีแนวโนมในการเลือกใชส่ือรูปแบบน้ีมากข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป (ปณิชา นิติพรมงคล, 2554) 

จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann แสดงใหเห็นวา ส่ือสังคมออนไลน 
เปนส่ือท่ีมีอิทธิพลตอแบรนดและภาพลักษณขององคกรอยางมาก เพราะผูใชส่ือสังคมออนไลน 
นิยมโพสตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือแบรนดผานบล็อกหรือในกลุมสังคมออนไลน
ของตนเอง นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงใหเห็นวาผูใชอินเทอรเน็ตมีทัศนคติในเชิงบวกตอบริษัทหรือ
องคกรท่ีสรางบล็อกเปนของตนเอง ผลจากการศึกษายังพบดวยวา ผูใชเครือขายสังคมออนไลน 
สวนใหญจะเขารวมในสังคมเครือขายโดยเฉล่ีย 3-5 เครือขาย ทําใหเครือขายสังคมออนไลนกลาย
มาเปนแหลงขอมูลสําคัญของผูบริโภค โดยพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะคนหาขอมูลผลิตภัณฑหรือ
สินคายี่หอตางๆ จากเว็บไซตหรือเครือขายสังคมออนไลนไปพรอมๆ กับหาขอมูลโดยตรงจากเว็บไซต
ของบริษัทผูผลิต โดยผูบริโภค 7 ใน 10 ราย จะเขาไปหาขอมูลในเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
ตางๆ อาทิ เว็บบอรด กลุมชุมชนออนไลนหรือบล็อกตางๆ เพื่อหาขอมูล นอกจากนี้รอยละ 49 ของ
ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อจากขอมูลท่ีไดจากเครือขายสังคมออนไลนเหลานี้ (Marketingoops, 
2552)       

จากการศึกษาของปณิชา นิติพรมงคล (2554) เร่ืองพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน
ของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา Facebook เปนเว็บเครือขายสังคมออนไลนท่ีคนทํางาน 
ใหความนิยมในการเปนสมาชิกมากท่ีสุด เนื่องจาก Facebook ชวยสรางเครือขายเพื่อนเกาและหา
เพื่อนใหม สามารถสงขอความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกันและกัน โดย Facebook มีการจัดรูปแบบ 
ใหสามารถส่ือสารกันไดอยางใกลชิด  

ผลการศึกษาของปณิชา นิติพรมงคล พบวา คนทํางานมีการใชเครือขายสังคมออนไลนใน
การติดตอส่ือสารและพบปะสังสรรคกับเพื่อนบอยท่ีสุด รองลงมา จะเขาไปอัพเดท ขอมูลขาวสาร 
ความเคล่ือนไหวในสถานการณท่ีกําลังเปนกระแสนิยมบนเครือขายสังคมออนไลนเขาไปโพสต
ขอความ เร่ืองราวท่ีนาสนใจ และคอมเมนตบทความท่ีนาสนใจบนเครือขายสังคมออนไลน เขาไป
คนหาขอมูลขาวสารสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน เขาไปสงตอความรูตางๆ (Share) 
บนเครือขายสังคมออนไลนไปยังเพื่อนๆ คลิกเขาไปคนหาขอมูลเพิ่มเติมเม่ือเห็นขาวสารจากการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ บนเครือขายสังคมออนไลน เขาไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดงความพึงพอใจ) 
ขอมูลสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน เขาไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการ
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บนเครือขายสังคมออนไลน เขาไปรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีหนวยงานจัดข้ึน โดยพบเห็นขอมูลกิจกรรมบน
เครือขายสังคมออนไลน และนานๆ คร้ังจะเขาไปส่ังซ้ือสินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลน 

นอกจากนี้ผลการศึกษาของปณิชา นิติพรมงคล ยังพบวา พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลน มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได โดยเพศชายและเพศหญิง 
มีพฤติกรรมการการเขาใชบริการเขาไปกด Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ สินคาและบริการ 
บนเครือขายสังคมออนไลน เขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีทางหนวยงานจัดข้ึนโดยพบเห็นขอมูล
กิจกรรมบนเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) เขาไปอัพเดท ขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหว
ในสถานการณท่ีกําลังเปนกระแสนิยมบนเครือขายสังคมออนไลน ใชเครือขายสังคมออนไลน  
ในการติดตอส่ือสารและพบปะสังสรรคกับเพ่ือน และเขาไปโพสตขอความ เร่ืองราวท่ีนาสนใจ 
และคอมเมนตบทความท่ีนาสนใจบนเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด 
คานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว
ตางกัน จึงสงผลใหพฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชายตางกันดวย และการศึกษามีความสัมพันธ
คอนขางสูงกับการรับสารและใชส่ือ การศึกษาของผูรับสารทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการสื่อสาร
ตางกันไป โดยคนที่มีการศึกษาสูงจะเปนผูรับสารท่ีดีเนื่องจากมีความรูกวางขวางในหลายๆ เร่ือง 
และสามารถเขาใจสารไดดี จึงสงผลใหคนท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใชส่ือมากประเภทกวาคน
ท่ีมีการศึกษาตํ่า 

จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความหลากหลายในพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลนมากมายหลายรูปแบบ  
 

2.4  ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 
           ในโลกยุคนี้ทุกส่ิงลวนเปนระบบออนไลน ซ่ึงก็นับเปนความสะดวกสบายพรอมประโยชน
เหลือหลาย ไมวาจะเปนขอมูลความรูมหาศาล การติดตอส่ือสารจากท่ัวทุกมุมโลกจากเว็บจําพวก 
เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) พรอมอัพเดทขาวสารความเคล่ือนไหวในระดับสากล  
การหาเพื่อน การฝกภาษา รวมถึงความสนุกสนาน บันเทิงจากการเลนเกม ดูหนัง ฟงเพลง เพียงแค
คลิกก็งายดั่งใจ ในเมืองไทยเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมสูงสุดคือ Facebook  Line 
Instagram และ Twitter โดยขอดีของเว็บเหลานี้ เชน ทําใหไดพบเพื่อนใหมและเพ่ือนเกา เปน
ชองทางการตลาด เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินพักสมองจากความเครียด และเว็บไซตเหลานี้
นับเปนคลังขอมูลความรูขนาดยอมใชเปนพื้นฐานในการหาขอมูลตางๆ ไดท้ังจากคําบอกกลาวของ
เพื่อนๆ ในนั้น การไดดูคลิปวิดีโอ บทสัมภาษณ และอ่ืนๆ อีกมากมาย และเปนท่ีท่ีผูใชสามารถ
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เสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู หรือตั้งคําถามในเร่ืองตางๆ เพื่อใหบุคคลอื่นท่ี
สนใจหรือมีคําตอบไดชวยกันตอบ 

เหรียญมีสองดาน เชนเดียวกันกับเว็บไซตเหลานี้ เม่ือมีขอดีก็ยอมมีขอเสียตามมาดวย
เชนกัน ไดแก 
            1)  เสียเวลาในการทํากิจกรรมอ่ืน ถารูจักเลนใหเปนเวลา ก็จะมีประโยชนมาก แตถาเลน
แบบหัวปกหัวปา บางทีคุณก็จะเสียเวลาที่จะทําอยางอ่ืนไปหลายขอเลยทีเดียว ขอเสียงายๆ คือเร่ือง
ของเวลา คนจะใชเวลาในการออนไลนมากข้ึน ฉะนั้นหลายคนท่ีใชเว็บพวกนี้มาก เวลาท่ีจะใหกับ
ส่ืออ่ืนๆ ก็อาจจะนอยลง อาจดูทีวี ฟงวิทยุนอยลง หันมานั่งเลนเว็บพวกนี้มากข้ึน สังคมก็อาจจะ
หายไปบาง เจอแตเพื่อนในอินเทอรเน็ต 
            2)  เสียสุขภาพจิตเม่ือเขาข้ันเสพติด สําหรับมุมมองของนักจิตวิทยาแลว เม่ือคุณเลนเว็บไซต
ใดๆ ก็ตาม ถึงข้ันเสพติดแลว ก็ยากยิ่งท่ีจะแกไข และมันก็สงผลกระทบตอรางกายคุณแนนอน 
ขอเสียของเว็บพวกนี้ อาจจะเปนแหลงม่ัวสุมของวัยรุนนําไปใชในทางท่ีผิดจนเกิดผลเสียท้ังตัวเอง
และคนอ่ืน วัยรุนอาจจะหมกมุนอยูกับเว็บเหลานี้จนขาดความสนใจท่ีจะออกไปเลนกีฬาหรืองาน
อดิเรกอยางอ่ืนท่ีมีประโยชนและสรางสรรค หากใชเวลาเลนเว็บเหลานี้มากจนเกิดอาการติด 
(Facebook Addict) ไมวาจะเชา สาย บาย เย็น ดึก ก็ตองเขามาอาน อัพ เมนต กันตลอดเวลาแลว  
ยอมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน เพราะแตละวันวัยรุนจะเขาไปเสพหรือแสวงหาความสุขในเว็บ
เหลานั้น จนลืมโลกของความเปนจริงไป ก็อาจจะรูสึกเศรา เหงา ซึม โดด เดี่ยว เพราะไมมีเพื่อนใน
ชีวิตจริง ไมกลาเผชิญหนากับคนอ่ืน และขาดทักษะในทักษะการเขาสังคม 
            3)  อาจถูกลอลวงได เห็นไดตามหนาขาวหนังสือพิมพ ท่ีมีขาวการหลอกลวง โดยใชท้ังการ
แชท และการติดตอผานเว็บไซตตางๆ ซ่ึงชองทางเหลานี้ก็เหมือนเปนประตูสําหรับเหลามิจฉาชีพ
หรือผูไมประสงคดีใหมาทําความรูจักกับเราได และหากผูใชรูเทาไมถึงการณหรือขาดวิจารณญาณ 
อาจโดนหลอกลวงผานอินเทอรเน็ตหรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงคราย 
            4)  ขอมูลสวนตัวอาจถูกเปดเผยเร่ืองความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล บางคนใหช่ือจริงไป 
ใหรูป ใหขอมูลหมดทุกอยาง อาจทําใหคนเขามาเห็นขอมูลเราไดมากข้ึน ความเปนสวนตัวจะ
นอยลงไป ก็คงตองพยายามเลือกเครือขายท่ีจะเขาไปคุย คือคุยกับเฉพาะเพื่อน ถาจะคุยกับคนแปลก
หนา ก็ตองใหความใสใจกับความปลอดภัยของขอมูล 
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2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม  
 
            2.5.1  ความหมายของพฤติกรรม 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมนั้นมีหลายแงหลายลักษณะ แตเราสามารถรวบรวมความหมาย
ของพฤติกรรมไดดังนี้ 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520: 6) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย
กระทํา ไมวาส่ิงนั้นจะสังเกตเห็นไดหรือไมได เชน การทํางานของหัวใจ การทํางานของกลามเนื้อ  
การเดิน การพูด การคิด ความรูสึก ความชอบใจ ความสนใจ เปนตน 
 กมลรัตน หลาสุวงษ (2524: 8) กลาววา พฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลตอส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 สมโภช เอ่ียมสุภาษิต (2524: 4) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา คือ ส่ิงท่ีบุคคลกระทํา 
แสดงออก  ตอบสนองหรือตอบโตส่ิงใดส่ิงหนึ่งในสถานการณใดสถานการณหนึ่งท่ีสามารถสังเกต
ได 
 ลิขิต  กาญจนากรณ (2525: 7) ใหความหมายวา  พฤติกรรม  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ก็ตามของ
อินทรียท่ีสังเกตไดโดยคนอื่น หรือโดยเคร่ืองมือของผูทดลอง เชน เด็กรับประทานอาหาร ข่ีจักรยาน  
พูด หัวเราะ และรองไห กิริยาเหลานี้กลาวถึงพฤติกรรมท้ังส้ิน การสังเกตพฤติกรรมอาจทําไดโดย
ใชเคร่ืองมือเขาชวย เชน การใชเคร่ืองตรวจสมอง 
 สุชาดา สุธรรมรักษ (2531: 31) ใหความหมายวา พฤติกรรมหมายถึงการกระทําทุกอยางของ
ส่ิงมีชีวิต  ซ่ึงในท่ีนี้จะเนนการกระทําของมนุษย  ไมวาการกระทํานั้นผูกระทํารูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม 
และไมวาการกระทํานั้นผูอ่ืนจะสังเกตเห็นไดหรือไมก็ตาม เชน การเดิน การพูด หรือการคิด การรับรู 
เปนตน 
 อรุณ รักธรรม (2532: 3) อธิบายความหมายของพฤติกรรมวา คือ กิริยาของการท่ีแสดงออกหรือ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับส่ิงภายนอก  การแสดงออกนั้นอาจเกิดจากอุปนิสัยท่ีสะสมหรือจากความ
เคยชินอันไดรับประสบการณและการศึกษาอบรม การแสดงออกนี้อาจเปนไปไดท้ังในรูปคลอย
ตามหรือตอตาน และอาจเปนไดท้ังคุณและโทษตอท้ังเจาของพฤติกรรมเองและตอส่ิงภายนอก 
 ความหมายของพฤติกรรม สามารถสรุปไดวา เปนการกระทําท่ีแสดงออกมาทั้งท่ีรูตัว
หรือไมรูและท่ีสังเกตเห็นไดหรือไมก็ตาม หรืออาจจะมีท้ังตอตานหรือคลอยตามหรือเปนคุณหรือ
โทษกับเจาของพฤติกรรม ส่ิงเหลานี้ถือเปนพฤติกรรมท้ังส้ิน 
 



23 

  ประเทือง ภูมิภัทราคม (2535: 9) กลาวไววา พฤติกรรมของมนุษยนั้น เกิดจากการเรียนรู 
โดยเฉพาะกลุมนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมนั้น มีความเช่ือวา พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู ท้ังนี้ 
ไมรวมพฤติกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบสรีระและระบบประสาท โดยพยายามศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางส่ิงเราหนึ่งกับอีกส่ิงเราหนึ่ง โดยเนนพฤติกรรมภายนอกเปนสําคัญ 
 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2531: 15) กลาววาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย
นั้น มีมากมายหลายอยางโดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

1) ระดับมหภาค ไดแก วัฒนธรรม ปทัสสถานของสังคม ความคาดหวังในบทบาทสถานภาพ  
สถาบันหรือองคการทางสังคม ฯลฯ 

2) ระดับจุลภาค ไดแก  บุคลิกภาพ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม ฯลฯ 
 

              2.5.2  ประเภทของพฤติกรรม 
      โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิต (2540: 31-33) กลาววา พฤติกรรมหมายถึง การ

กระทําตางๆ ของมนุษยหรือสัตว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
      1)  พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ไดแก พฤติกรรมท่ีผูอ่ืนสามารถจะสังเกตไดโดยตรง 

เปนการสังเกตโดยผานประสาทสัมผัส แบงยอยออกเปน 
                  (1)  พฤติกรรมท่ีสังเกตไดโดยตรง โดยไมตองใชเคร่ืองมือชวย บางคนเรียกพฤติกรรม
ประเภทนี้วา  พฤติกรรมโมลาร (Molar Behavior) เชน พฤติกรรมการกินอาหาร อาปาก หัวเราะ รองไห 
หรือถีบจักรยาน เปนตน 

           (2) พฤติกรรมท่ีสังเกตไมไดโดยตรง ตองใชเคร่ืองมือชวย บางคนเรียกพฤติกรรม
ประเภทนี้วาพฤติกรรมโมเลกุล (Molecular  Behavior) เชน การเตนของหัวใจ ดูจากเคร่ืองมือแพทย
ท่ีเรียกวา Stethoscope พฤติกรรมการโกหก ตํารวจใชเคร่ืองจับเท็จ หรือความดันโลหิต ดูจาก
เคร่ืองวัดความดันโลหิต เปนตน 

     2)  พฤติกรรมภายใน (Covert  Behavior) ไดแก พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลจะรูสึก
หรือไมรูสึกตัวก็ตาม เปนพฤติกรรมท่ีผูอ่ืนไมสามารถท่ีจะสังเกตไดโดยตรงถาหากวาผูเปนเจาของ
พฤติกรรมนั้นไมบอก หรือไมแสดงออกมา แบงยอยออกเปน 
                  (1)  พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยรูสึกตัว เกิดข้ึนโดยท่ีเจาของพฤติกรรมรูวามันเกิดแต
สามารถจะควบคุมความรูสึกตางๆท่ีเกิดข้ึนได และไมบอกหรือไมแสดงออก เชน ปวดฟน หิว โกรธ 
ตืน่เตน เปนตน 
 (2)  พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูสึกตัว แตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคล
นั้น  เชน ความคิด ความปรารถนา ความคาดหวัง ความกลัว ความสุข เปนตน 
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2.5.3  ตัวกําหนดพฤติกรรม 
            ประเทือง ภูมิภัทราคม (2535: 10) ไดกลาวถึงตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยไว  2  ประการ 
ไดแก 

  1) ตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนพฤติกรรม (Antecedent Determinants) ถามีเหตุการณ
ตางๆ เกิดข้ึนในส่ิงแวดลอมเชนนั้นเปนประจําสมํ่าเสมอ จะทําใหบุคคลสามารถคาดการณไดวา  
ถามีส่ิงหนึ่งเกิดข้ึนแลวจะมีอีกส่ิงหนึ่งตามมา การรูความสัมพันธเง่ือนไขตางๆ เหลานี้ จะทําให
บุคคลสามารถทํานายเหตุการณไดวา อะไรจะเกิดข้ึนอยางไรภายใตภาวการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกอน 
ถาบุคคลนั้นมีความสามารถทางสติปญญาสูงก็จะสามารถคาดการณถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได  และ
จะเลือกกระทําหรือแสดงพฤติกรรมของเขาใหสอดคลองกับการคาดการณของเขาซ่ึงเปนการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางส่ิงเราหนึ่งกับอีกส่ิงเราหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นการเรียนรูความสัมพันธระหวางส่ิงเรา
หนึ่งกับอีกส่ิงเราหนึ่งนี้ จะมีผลตอการเกิดหรือไมเกิดของพฤติกรรม จะมีผลตอการคงอยูหรือการ
หดหายของพฤติกรรมของบุคคล เพราะบุคคลจะยึดเอาส่ิงเราหนึ่งหนึ่งมาทํานายการเกิดของอีก 
ส่ิงเราหนึ่ง เชน เห็นทองฟามืดคร้ืม บุคคลจะรีบเดินทางกลับบาน ท้ังน้ีเพราะคาดการณวาฝนจะตอง
ตกลงมาแนนอน ฉะนั้นตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนส่ิงเราจึงไดแก ส่ิงเราตางๆ ท่ีมากระตุนใหเกิด
พฤติกรรมและเปนส่ิงเราท่ีปรากฏในสภาพแวดลอมของบุคคล ซ่ึงเกิดกอนพฤติกรรม จึงเรียก
ตัวกําหนดพฤติกรรมนี้อีกอยางหนึ่งวา ตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีเกิดกอนพฤติกรรม ซ่ึงก็คือส่ิงเรา
นั่นเอง 

  2) ตัวกําหนดท่ีเปนผลกรรม (Consequent Determinants) ตัวกําหนดพฤติกรรมอีกตัวหนึ่ง  
ไดแก ผลกรรม การเรียนรูส่ิงตางๆ ในสังคมของมนุษยเปนการเรียนรูเง่ือนไขผลกรรมวาพฤติกรรม
ใดกระทําแลวจะไดรับรางวัลหรือผลกรรมทางบวก และพฤติกรรมใดกระทําแลวจะไดผลกรรมทาง
ลบ การเรียนรูเง่ือนไขผลกรรมดังกลาวจะทําใหมนุษยเลือกกระทําพฤติกรรมท่ีไดรับผลกรรม
ทางบวกเสริมแรง และจะหลีกเล่ียงการกระทําพฤติกรรมท่ีจะไดรับผลกรรมทางลบหรือการลงโทษ 
ดังนั้นการเกิดพฤติกรรมจึงข้ึนอยูกับผลกรรมอีกดวย ถากระทําพฤติกรรมใดแลวไดรับผลกรรม
ทางบวก พฤติกรรมนั้นก็จะเกิดข้ึนและถากระทําพฤติกรรมใดแลวไดรับผลกรรมทางลบ พฤติกรรม
นั้นก็จะลดลงหรือหายไป อยางไรก็ตามการเรียนรูเงื่อนไขผลกรรมนี้สามารถเรียนรูได  ท้ังจาก
ประสบการณและจากการสังเกตจากตัวแบบหรือการกระทําของผูอื่นท่ีสังเกตเห็น ซ่ึงเปนการเรียนรู
จากประสบการณทางออม 
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  Lerner (1964: 4) เปนคนแรกท่ีศึกษาอิทธิพลท่ีเกิดจากการเปดรับส่ือมวลชนในประเทศ
ตะวันออกกลาง ในป ค.ศ. 1958 และพบวา เม่ือมีการขยายตัวของชุมชนจนกลายเปนเมือง จะชวย
ใหเกิดการพัฒนาดานความรูหนังสือ และระดับการเรียนรูหนังสือท่ีสูงข้ึนจะทําใหการเปด
ส่ือมวลชนแพรหลายมากข้ึน ในทํานองเดียวกันเม่ือชุมชนมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมมากข้ึน สังคมจะขยายขอบขายของส่ือมวลชน และการขยายตัวของตัวส่ือมวลชน
จะชวยยกระดับการรูหนังสือมากข้ึนดวย 

  พีระ จิระโสภณ (2537: 11) ไดอธิบายถึงกระบวนการในการเลือกรับขาวสาร (Selective  
Process) วาเปรียบเหมือนเคร่ืองกรอง (Filters) ขาวสารในการรับรูของมนุษย ซ่ึงประกอบดวย
กระบวนการกล่ันกรอง 3 กระบวนการ ท่ีมีความตอเน่ืองและเกี่ยวของกัน ดังนี้ 
            1) การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง
แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดท่ีมีอยูดวยกันหลายแหง
ตามความสนใจ  และความตองการเพื่อนํามาใชแกปญหาหรือสนองความตองการของตน โดยปกติ
บุคคลจะเลือกใชส่ือท่ีเสนอขาวสารและความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับความคิดและทัศนคติของ
ตนเอง เพราะโดยธรรมชาติบุคคลมีความตองการอยางยิ่งท่ีจะปกปองรักษา และสงเสริมความคิด
เกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept)   

  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปดรับนี้ไดมีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง และพบวา การเลือกเปดรับ
ขาวสารมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ อาทิเชน ทัศนคติของผูรับสารตามทฤษฎี
ความไมลงรอยของความรูความเขาใจ (Theory of Cognitive Dissonance) ท่ีเสนอโดยเฟสทิงเจอร  
กลาววา บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู และหลีกเล่ียงขาวสารที่ขัดแยง
กับความรูสึกนึกคิดของตนเอง ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารใหมท่ีไมลงรอยหรือสอดคลองกับ
ความรูสึกความเขาใจหรือทัศนคติท่ีมีอยูเดิมแลว จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไมสมดุลหรือมีความ 
ไมสบายใจท่ีเรียกวา Cognitive Dissonance ดังนั้นการท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดังกลาวไดก็ตอง
แสวงหาขาวสาร หรือเลือกเฉพาะขาวสารท่ีลงรอยกับความคิดเดิมของตน เฟสทิงเจอรยังช้ีใหเห็น
อีกวา บุคคลไดตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีมีความไดเปรียบเสียเปรียบก้ํากึ่งกัน เชน ระหวางการ
ซ้ือขายรถยนตยี่หอ A กับรถยนตยี่หอ B ท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกัน บุคคลยอมมีแนวโนมท่ีจะแสวงหา
ขาวสารที่ตรงกับส่ิงท่ีกระทําลงไป 

  2) การเลือกรับรูและการตีความ (Selective Perception and Selective Interpretation) การรับรู  
(Peeception) และการตีความ (Interpretation) มีความเกี่ยวของกันจนเกือบจะเปนส่ิงเดียวกัน 
หลังจากท่ีไดการเลือกเปดรับขาวสารตามความเหมาะสมกับความตองการของตนแลว ใชวาขาวสาร
นั้นจะถูกรับรู เปนไปตามเจตนารมณของผูสงสารท้ังหมด ผู รับสารจะมีการเลือกรับรู และ
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ตีความหมายของสารแตกตางกันออกไป ตามประสบการณ ความเช่ือ ทัศนคติ ความตองการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ  สภาวะรางกายหรือสภาวะทางอารมณ ซ่ึงจะเปนในทิศทางท่ีสอดคลองกับ
ประสบการณหรือทัศนคติความเช่ือของตน ขอความและสารที่ไมสอดคลองกับความคิด ทัศนคติ
ความเช่ือของตนเองท่ีมีอยูก็จะถูกตัดท้ิงไป แตในบางคร้ังผูรับสารจะบิดเบือนขาวสารเพื่อให
สอดคลองกับทัศนคติหรือความเช่ือของตนเองดวย 
            3) การเลือกจดจํา (Selective Retention) เม่ือบุคคลไดเลือกใหความสนใจ เลือกรับรู และ
ตีความขาวสารไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือของตนแลวบุคคลนั้นยังมี
แนวโนมในการเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารเฉพาะสวนท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง  หรือเร่ืองท่ีขัดแยงท่ีคัดคานกับความคิดของตนเองไดงาย และจะลืมใน
สวนท่ีตนเองไมสนใจ ดังนั้นการเลือกจดจําเนื้อหาสาระของขาวสารที่ไดรับจึงเทากับเปนการชวย
เสริมทัศนคติหรือความเช่ือเดิมของผูรับสารใหม่ันคงยิ่งข้ึน และเปล่ียนแปลงไดยากข้ึน 
 

2.5.4  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
  Hunt and Ruben (1993: 9) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกการส่ือสาร

ดังนี้ 
            1) ความตองการ (Need) ความตองการทุกอยางของมนุษยท้ังความตองการทางกายและใจ   
ท้ังความตองการระดับสูงและความตองการระดับตํ่า ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของมนุษย 
            2) ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Value) ทัศนคติ คือ ความชอบและความมีใจโนมเอียง  
(Preference and Predisposition) ตอเร่ืองตางๆ คานิยม คือ หลักพื้นฐานท่ีเรายึดถือเปนความรูสึกท่ี
เราควรจะกระทําหรือไมควรทําอะไร ในการท่ีเราจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและคนท้ังสอง
ประการมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชส่ือมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และ
การเลือกจดจํา 
            3) เปาหมาย (Goals) มนุษยทุกคนมีเปาหมายและกําหนดเปาหมายไวสําหรับการดําเนินชีวิต  
ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการเลือกใชส่ือมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และการจดจํา 
เพื่อตอบสนองเปาหมายของตน 
            4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะมีอิทธิพล
ตอบุคคลในการเลือกรับสาร 
            5) การใชประโยชน (Utility) บุคคลท่ีจะใหความสนใจและความพยายามท่ีจะเขาใจและ
จดจําขาวสารที่สามารถนําไปใชประโยชนได  เปนการกระทําจากการเลือกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
นําเอาไปใชประโยชนดานตางๆ 
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            6) ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style)   
            7) สภาวะ (Context) คือบุคคล สถานท่ี และเวลาที่มีอยูในสถานการณของการส่ือสาร   
ส่ิงตางๆเหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกรับสารของบุคคล 
            8) ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะผูรับสาร บุคคลจะพัฒนานิสัย
การรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสาร  
 

2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 
ปจจัยดานจิตวิทยาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงมี

ปจจัยยอยอยูหลายปจจัยทางจิตวิทยา จะทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการรับรูและตีความส่ิงเรา 
แรงจูงใจเปนแรงผลักดันจากภายในท่ีทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมตอบสนองอยางมีทิศทาง

และเปาหมาย เรียกวา แรงจูงใจ คนที่มีแรงจูงใจท่ีจะทําพฤติกรรมหนึ่งสูงกวา จะใชความพยายาม
นําการกระทําไปสูเปาหมายสูงกวาคนท่ีมีแรงจูงใจตํ่ากวา แรงจูงใจของมนุษยจําแนกไดเปน  
2 ประเภทหลัก ประเภทแรก ไดแก แรงจูงใจทางกาย ท่ีทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมสนองความ
ตองการ ท่ีจําเปนทางกาย เชน หาน้ํา และอาหารมา ดื่มกัน เม่ือกระหายหรือหิว ประเภทที่สอง 
ไดแก แรงจูงใจทางจิตซ่ึงเกี่ยวของกับความตองการทางสังคม เชน ความตองการความสําเร็จ เงิน 
คําชม อํานาจ กลุมและพวก ปจจัยท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในมนุษย ประกอบดวย 
            1) ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ความตองการจําเปนของชีวิต คือ อาหาร น้ํา ความปลอดภัย 
            2) ปจจัยทางอารมณ เชน ความต่ืนเตน วิตกกังวล กลัวโกรธ รัก เกลียด และความรูสึกอ่ืนใด
ท่ีใหคนมีพฤติกรรม ตั้งแตเอ้ือเฟอเผ่ือแผจนถึง การฆาผูอ่ืน 
            3) ปจจัยทางความคิด เปนปจจัยที่กําหนดใหบุคคลกระทําในเร่ืองท่ีคิดวาเหมาะสมและ
เปนไปได และตามความคาดหวังวาผูอ่ืนจะสนองตอบการกระทําของตนอยางไร 
            4) ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมของมนุษย เพื่อใหสอดคลองกับสังคม 
และเปนท่ียอมรับของบุคคลในสังคมนั้นดวย การกระทําของผูอ่ืนและผลกรรมท่ีไดรับจึงทําใหเกิด
การเรียนรูพฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงเปนไปกฎระเบียบและตัวแบบทางสังคม นักจิตวิทยาไดพัฒนา
ทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงแรงจูงใจของมนุษย เพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีปรากฏ แตละทฤษฎี 
มีจุดท่ีเปนแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีสําคัญของมนุษยท่ีแตกตางกันไป ไดแก ทฤษฎีสัญชาติญาณ 
ทฤษฎีแรงขับ ทฤษฎีการตื่นตัว และทฤษฎีส่ิงลอใจ 
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สัญชาติญาณเปนพฤติกรรมท่ีมนุษยแสดงออกโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติของชีวิต เปน
ความพรอมท่ีจะทําพฤติกรรมไดในทันที เม่ือปรากฏส่ิงเราเฉพาะตอพฤติกรรมนั้น สัญชาติญาณจึง
มีความสําคัญตอความอยูรอดของชีวิต ในสัตวบางชนิด เชน ปลากัดตัวผูจะแสดงการกาวราว พรอม
ตอสูทันทีท่ีเห็นตัวผูตัวอ่ืน สําหรับในมนุษยสัญชาติญาณอาจจะไมแสดงออกมาอยางชัดเจนเหมือนกับ
สัตวช้ันตํ่า แตบุคคลสามารถรูสึกได เชน ความใกลชิดระหวางชายหญิง ทําใหเกิดความตองการทาง
เพศได พฤติกรรมนี้ไมตองเรียนรู เปนรูปแบบพฤติกรรมท่ีตายตัวแนนอน ซึ่งกําหนดตามธรรมชาติ
จากปจจัยทางชีวภาพ ในปจจุบันการศึกษาสัญชาติญาณ เปนเพียงตองการศึกษาลักษณะการ
ตอบสนองข้ันพื้นฐานเพื่อความเขาใจพฤติกรรมเบ้ืองตนเทานั้น 

แรงขับ (Drive) เปนกลไกภายในท่ีรักษาระบบทางสรีระใหคงสภาพสมดุลในเร่ืองตางๆ  
ไวเพื่อทําใหรางกายเปนปกติหรืออยูในสภาพโฮมิโอสแตซิส (Homeostasis) โดยการปรับระบบให
เขากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทฤษฎีแรงขับอธิบายวา เม่ือเสียสมดุลในระบบโฮมิโอสแตซิส  
จะทําใหเกิดความตองการ (Need) ข้ึน เปนความตองการทางชีวภาพเพื่อรักษาความคงอยูของชีวิต 
และความตองการน้ีจะทําใหเกิดแรงขับอีกตอหนึ่ง แรงขับเปนสภาวะต่ืนตัวท่ีพรอมจะทําอยางใด
อยางหนึ่งใหกลับคืนสูสภาพสมดุลเพื่อลดแรงขับนั้น (Drive Reduction) ตัวอยางเชน การขาดน้ําใน
รางกาย จะทําใหเสียสมดุลทางเคมีในเลือด เกิดความตองการเพิ่มน้ําในรางกาย แรงขับท่ีเกิดจาก
ตองการนํ้าคือ ความกระหาย จูงใจใหเราดื่มน้ําหรือหาน้ํามาดื่ม หลังจากดื่มสมความตองการแลว
แรงขับก็ลดลง กลาวไดวา แรงขับผลักดันใหคนเรามีพฤติกรรมตอบสนองความตองการเพื่อทําให
แรงขับลดลงสําหรับท่ีรางกาย จะไดกลับสูสภาพสมดุลอีกคร้ังหนึ่ง แรงขับแบงออกไดเปน  
2 ประเภท คือ แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) และแรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drive) แรงขับท่ีเกิด
จากความตองการพื้นฐานทางชีวภาพ เชน ความตองการอาหาร น้ํา ความตองการ และแรงขับประเภทน้ี
เกิดข้ึนเองโดยไมตองเรียนรู เปนแรงขับประเภทปฐมภูมิ สวนแรงขับทุติยภูมิเปนแรงขับท่ีเกิดข้ึน
จากการเรียนรู แรงขับประเภทนี้เม่ือเกิดแลวจะจูงใจคนใหกระทําส่ิงตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการอยางไมมีท่ีส้ินสุด เชน คนเรียนรูวาเงินมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับการสนองความตองการ
อาหาร ท่ีอยูอาศัย และอ่ืนๆ อีกมาก การไมมีเงินจึงเปนแรงขับทุติยภูมิสามารถจูงใจใหคนกระทํา
พฤติกรรมตางๆ เพ่ือใหไดเงินมาตั้งแตการทํางานหนักจนถึงการทําส่ิงท่ีผิดกฎหมาย เชน การปลน
ธนาคาร การขโมย เปนตน 

มนุษยถูกจูงใจใหกระทําพฤติกรรมบางอยางเพื่อรักษาระดับการต่ืนตัวท่ีพอเหมาะ 
(Optimal Level of Arousal) เม่ือมีระดับการต่ืนตัวต่ําลงก็จะถูกกระตุนใหเพิ่มข้ึน และเม่ือการต่ืนตัว
มีระดับสูงเกินไปก็จะถูกดึงใหลดลง เชน เม่ือรูสึกเบ่ือ คนจะแสวงหาการกระทําท่ีตื่นเตน เม่ือตื่นเตน 
เราใจมานานระยะหนึ่ง คนจะตองการพักผอน เปนตน  
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แตละคนจะมีระดับการต่ืนตัวท่ีพอเหมาะแตกตางกัน การต่ืนตัวคือระดับการทํางาน 
ท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ ระบบของรางกาย สามารถวัดระดับการทํางานนี้ไดจากคล่ืนสมอง การเตนของ
หัวใจ การเกร็งของกลามเนื้อ หรือจากสภาวะของอวัยวะตางๆ ขณะท่ีหลับสนิท ระดับการตื่นตัวจะ
ต่ําท่ีสุด และสูงสุดเม่ือตกใจหรือต่ืนเตนสุดขีด การต่ืนตัวเพิ่มข้ึนไดจากความหิว การหายน้ําหรือ
แรงขับชีวภาพอ่ืนๆ หรือจากส่ิงเราท่ีเขมขน รุนแรง เหตุการณไมคาดหวังไวกอนหรือจากสารกระตุน
ในกาแฟและยาบางชนิด การทํางานจะมีประสิทธิภาพสูง เม่ือมีระดับการต่ืนตัวปานกลาง ระดับการ
ตื่นตัวท่ีสูงเกินไปจะรบกวนความใสใจ การรับรู ความคิด สมาธิ กลามเน้ือ ทํางานประสานกันได
ยาก เม่ือระดับการต่ืนตัวตํ่า คนเราทํางานท่ียากและมีรายละเอียดไดดี แตถาเปนงานท่ีงายจะทําไดดี
เม่ือระดับการตื่นตัวสูง คนท่ีมีระดับการต่ืนตัวสูงเปนนิสัย มักสูบบุหร่ี ดื่มสุรา กินอาหารรสจัด  
ฟงดนตรีเสียงดัง มีความถ่ีเร่ืองเพศสัมพันธ ชอบการเส่ียงและลองเร่ืองใหมๆ สวนคนท่ีมีระดับการ
ตื่นตัวต่ําเปนปกติ มักมีพฤติกรรมท่ีไมเราใจมากนัก และไมชอบเส่ียง  

ความแตกตางในระดับพอเหมาะของการต่ืนตัว เกิดจากพื้นฐานทางชีวภาพเปนเร่ืองหลัก 
และทําใหมีบุคลิกภาพแตกตางไปดวย ปจจัยภายนอกหรือส่ิงแวดลอมท่ีจูงใจจะดึงดูดใหคนมุงไป
หาส่ิงนั้น มนุษยกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อแสวงหาสิ่งท่ีพอใจ (Positive Incentives) เชน รางวัล  
คํายกยอง สิทธิพิเศษ และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมพอใจ (Negative Incentives) เชน ถูกลงโทษ ถูกตําหนิ 
ทําใหเจ็บกาย การท่ีคนมีพฤติกรรมแตกตางกันหรือพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป ข้ึนอยูกับความแตกตาง
ในคุณคา (Values) ของส่ิงจูงใจ ถาคิดวาการกระทําอยางใดอยางหน่ึง จะไดรับคุมคาก็จะมีแรงจูงใจ
ใหบุคคลกระทําอยางนั้น 
 

2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 
            2.7.1  ความหมายของทัศนคต ิ

ทัศนคติ (Attitude) เปนแนวความคิดท่ีมีความสําคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและ 
การส่ือสาร และมีการใชคํานี้กันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคตินั้น ไดมีนักวิชาการ
หลายทานใหความหมายไวดังนี้ 

Anatasi (1976: 453) ไดกลาวถึงทัศนคติ วาเปนดัชนีช้ีวาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับ 
คนรอบขาง วัตถุหรือส่ิงแวดลอมตลอดจนสถานการณตางๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความ
เช่ือท่ีอาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอ 
ส่ิงเรา และเปนมิติของการประเมินเพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่งๆ ซ่ึงถือเปนการ
ส่ือสารภายในบุคคลท่ีเปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 
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จิระวัฒน วงสสวัสดิวัฒน (2542: 33) กลาววา ทัศนคติ หมายถึงเคร่ืองมือกําหนดทิศทาง
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซ่ึงความรูสึกนั้นเปนไปในทางท่ีพอใจหรือไมพอใจก็ได 
สภาวะความพรอมทางจิตใจหรือประสาท ซ่ึงเกิดจากการไดรับประสบการณ สภาวะความพรอมนี้
เปนแรงท่ีกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลหรือสถานการณท่ีเกี่ยวของกับบุคคลนั้น ทัศนคติ
เปนเร่ืองของความไมชอบ ความลําเอียง ความรูสึกและความเชื่อม่ันตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแตสามารถวัด
ไดในรูปความคิดเห็นหรือจากการแสดงออกทางภาษา 

สุรางค โควตระกูล (2537: 58) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติเปนการจูงใจตอ
แนวโนมในการตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ทัศนคติหมายถึง สภาวะความพรอมของ
บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ หรือ
แนวความคิด 

กนกรัตน สุขวัฒนะ (2534: 19) ไดกลาวถึงทัศนคติ วาเปนกลุมขององคประกอบท่ีมีการ
ผสมผสานกันอยางตอเนื่องตอวัตถุทางสังคม องคประกอบนี้รวมท้ังความเช่ือและการประเมินคา 
(องคประกอบทางความคิด) ความรูสึกและอารมณ และความเตรียมพรอมทางพฤติกรรม 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530: 5) กลาวถึง ทัศนคติท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลวา 
ทัศนคติ หมายถึง 
            1) ความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะสรางความพรอม
ท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามประสบการณของบุคคลน้ันท่ีไดรับมา 
            2) ความโนมเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางท่ีดีหรือตอตานส่ิงแวดลอมท่ีจะ
มาถึงทางหนึ่งทางใด 
            3) ในดานพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพรอมท่ีจะตอบสนองจากคําจํากัด
ความตางๆ เหลานี้ จะเห็นไดวามีประเด็นรวมท่ีสําคัญ คือ ความรูสึกภายใน ความพรอมหรือ
แนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง 

สรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และความเช่ือหรือ
การรูของบุคคล กับแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของทัศนคติ
นั้น ทัศนคติเปนเร่ืองของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคลท่ีมีตอขอมูล
ขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณ รายการของสถานการณท่ีไดรับมา ซ่ึงเปนไดท้ัง
เชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติมีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวาทัศนคติ ประกอบดวย 
ความคิดท่ีมีผลตออารมณและแสดงความรูสึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 
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            2.7.2  ภาพรวมของทัศนคต ิ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530: 7) ไดกลาวไววาบุคคลที่จะมีทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดน้ัน

จะตองเกิดข้ันตอนตามองคประกอบ 3 ประการ คือ 
            1) องคประกอบเกี่ยวกับความรู (Cognitive Component) การที่บุคคลจะมีทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดนั้นบุคคลจําเปนตองมีความรูตอส่ิงนั้นเสียกอน การเกิดทัศนคติของแตละบุคคลจะไมเหมือนกัน 
            2) องคประกอบเก่ียวกับความรูสึก (Affective Component) เม่ือบุคคลมีความรูในส่ิงนั้น  
ถาบุคคลน้ันรูวามีประโยชนก็จะมีทัศนคติตอส่ิงน้ัน ถาไมมีประโยชนก็จะไมมีทัศนคติตอส่ิงนั้น 
            3) องคประกอบทางการกระทํา (Behavioral Component) เม่ือบุคคลรูในส่ิงนั้นมาแลวและ 
รูชอบ ไมชอบตามมา บุคคลนั้นก็จะกระทําส่ิงนั้นลงไป 

แหลงท่ีทําใหเกิดทัศนคติ ไดแก 
            1) ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยางตอ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไมดี จะทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไมดีจะทําใหเกิด
ทัศนคติตอส่ิงน้ันไปในทิศทางท่ีเคยมีประสบการณมากอน 
            2) การติดตอส่ือสารจากบุคคลอื่น (Communication from Others) จะทําใหเกิดทัศนคติจาก
การรับรูขาวสารตางๆ จากผูอ่ืนได เชน เด็กท่ีไดรับการส่ังสอนจากผูใหญจะเกิดทัศนคติตอการ
กระทําตามท่ีเคยรับรูมา 
            3) ส่ิงท่ีเปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติข้ึนได เชน เด็กท่ีเคารพ
เช่ือฟงพอแมจะเลียนแบบการแสดงทาชอบหรือไมชอบตอส่ิงหนึ่งตามไปดวย 
            4) ความเก่ียวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอยางของบุคคลเกิดข้ึน
เนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน 

จิระวัฒน วงสสวัสดิวัฒน (2542: 34-36) กลาววา ทัศนคติ กอตัวเกิดข้ึนมาและเปล่ียนแปลง
ไปเนื่องจากปจจัยหลายประการดวยกัน คือ 
            1) การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการหรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสรางทัศนคติ
ท่ีดีตอบุคคลหรือส่ิงของท่ีสามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได 
            2) ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสารที่
ไดรับรวมท้ังลักษณะของแหลงท่ีมาของขาวสาร ดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและ
เขาใจปญหาตางๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนท่ีเขามาสูบุคคลนั้น จะทําใหบุคคลนั้น
เก็บไปคิดและสรางเปนทัศนคติข้ึนมาได 
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            3) การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจมาจากกลุมตางๆ  
ท่ีบุคคลเกี่ยวของอยูท้ังโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพื่อนรวมงาน กลุมกีฬา 
กลุมสังคมตางๆ โดยกลุมเหลานี้ไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตางๆ แตยังมีการถายทอด
ขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซ่ึงทําใหสามารถสรางทัศนคติข้ึนไดโดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพื่อน
รวมงานเปนกลุมท่ีสําคัญท่ีสุด (Primary Group) ท่ีจะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคลได 
            4) ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนท่ีมีตอวัตถุส่ิงของยอมเปนสวนสําคัญท่ี
จะทําใหบุคคลตางๆ ตีคาส่ิงท่ีเขาไดมีประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติได 
            5) ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมท่ีสําคัญ
ในการสรางทัศนคติใหกับบุคคล ปจจัยตางๆ ของการกอตัวของทัศนคติเทาท่ีกลาวมาขางตนนั้น  
ในความเปนจริงจะมิไดมีการเรียงลําดับตามความสําคัญแตอยางใดเลย ท้ังนี้เพราะปจจัยแตละทาง
เหลานี้ ตัวไหนจะมีความสําคัญตอการกอใหเกิดของทัศนคติมากหรือนอยยอมสุดแลวแตวาการ
พิจารณาสรางทัศนคติตอส่ิงดังกลาว 

ทัศนคติอาจแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 
            1) ทัศนคติทางเชิงบวก เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรืออารมณ
จากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืนหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่งรวมท้ังหนวยงาน องคกร 
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการอ่ืนๆ เชน กลุมชาวเกษตรกรยอมมีทัศนคติทางบวก หรือ
มีความรูสึกท่ีดีตอสหกรณการเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวยการเขาเปนสมาชิก และ
รวมในกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ เปนตน 
            2) ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือ ทัศนคติท่ีสรางความรูสึกเปนไปในทางเส่ือมเสียไมไดรับ
ความเช่ือถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือหนวยงาน องคการ สถาบัน และการดําเนินกิจการของ
องคการ และอ่ืนๆ เชน พนักงานเจาหนาท่ีบางคน อาจมีทัศนคติเชิงลบตอบริษัท กอใหเกิดอคติข้ึน
ในจิตใจจนพยายามประพฤติและปฏิบัติตอตานกฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ 
            3) ทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือตอบุคคล 
หนวยงาน สถาบัน องคการ และอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง เชน นักศึกษาบางคนอาจมีทัศนคตินิ่งเฉยอยางไมมี
ความคิดเห็นตอปญหา โตเถียงเร่ืองกฎระเบียบวาดวยเคร่ืองแบบของนักศึกษาทัศนคติ ท้ัง 3 ประการนี้ 
บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ข้ึนอยูกับความม่ันคงในความรูสึกนึกคิด 
ความเช่ือ หรือคานิยมอ่ืนๆ ท่ีมีตอบุคคล ส่ิงของ การกระทํา หรือสถานการณ หนาท่ีหรือกลไกของ
ทัศนคติ 
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ทัศนคติอาจแบงออกเปน 4 หนาท่ีดังน้ี 
            1) หนาท่ีในการปรับตัว (Adjustment Function) ทัศนคติจะชวยใหปรับตัวเขาหาวัตถุ  
(ส่ิงตางๆ รอบตัว) ท่ีจะชวยใหไดรับความพึงพอใจหรือไดรับรางวัล และจะหลีกเล่ียงตอวัตถุท่ีคิด
วาจะใหโทษ หรือเปนส่ิงท่ีไมพึงประสงคนั่นคือยึดถือแนวคิดเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง
มากท่ีสุด และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะใหโทษใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด เนื่องจากผูบริโภคไดรับประสบการณท่ี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการหรือรานคาท้ังท่ีไดรับความพอใจ และไมไดรับความพอใจ ดังนั้นทัศนคติ
ของผูบริโภคตอส่ิงเหลานี้จึงมีลักษณะแปรผันข้ึนอยูกับประสบการณท่ีไดรับมา 
            2) หนาท่ีในการปองกันตนเอง (Ego–defensive Function) ทัศคติจะชวยปกปองภาพลักษณ
แหงตน (Ego or Self–image) ตอความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ หรืออันตรายท่ีเกิดข้ึนจาก
ภายนอก ซ่ึงจุดมุงหมายของทัศนคติในลักษณะนี้ก็เพื่อท่ีจะปองกันสวนขาดหรือสวนเสียของตนเอง 
ใหเกิดความสบายใจ ตัวอยางเชน นักศึกษาท่ีสอบตกในวิชาหน่ึง อาจเลือกท่ีจะตําหนิอาจารยผูสอน
วาสอนไมดี หรือใหเกรดไมยุติธรรมแทนท่ีจะยอมรับวาเพราะตัวเองข้ีเกียจไมขยันเรียน 
            ในทางการตลาด ผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผิดพลาด มักจะไมตองการที่จะยอมรับวา
เปนเพราะตนเองตัดสินใจผิด แตอาจเลือกท่ีจะปกปองตนเอง โดยการตําหนิพนักงานขายวาให
คําแนะนําผิดและผูผลิตควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑนี้ไมดี เปนตน 
            3) หนาท่ีในการแสดงออกคํานิยาม (Value–expressive Function) ในขณะท่ีทัศนคติเพื่อ 
ปองกันตนเองไดสรางข้ึนเพื่อปกปองภาพลักษณของตนเองเพ่ือปดบังลักษณะท่ีแทจริงไมให
ปรากฏ ในทางตรงกันขาม ทัศนคติท่ีทําหนาท่ีในการแสดงออกคานิยม จะพยายามแสดงลักษณะท่ี
แทจริงของตนเองใหปรากฏแทน ตัวอยางเชน นักอนุรักษนิยมอาจจะมีทัศนคติท่ีไมดีตอเส้ือผาสี
สดใส ฉูดฉาด จะแสดงออกดวยการสวมใสเส้ือผาโทนสีมืดๆ ลายเรียบๆ แทน หรือผูท่ีมีทัศนคติ
มองตนเองเปนคนสมัยใหมทันสมัย จะนิยมสวมใสเส้ือผาท่ีมีตราราคาแพงๆ หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีมี
แบบสไตลสมัยใหม เพื่อแสดงคานิยมของเขาออกมาใหปรากฏ เปนตน 
            4) หนาท่ีในการแสดงออกถึงความรู (Knowledge Function) หนาท่ีของทัศนคติขอสุดทายนี้ 
บางคร้ังเรียกวา หนาท่ีในการประเมินวัตถุ (Object Appraisal) เพราะวาบุคคลจําเปนจะตองเกี่ยวของ 
กับวัตถุตางๆ ในส่ิงแวดลอมรอบขางจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ วาวัตถุเหลานี้เกี่ยวกับเร่ืองอะไร 
และเปนลักษณะพื้นฐานของมนุษยท่ีจะแสวงหาความรูความชัดเจน เพื่อความเขาใจ และเพื่อใหเกิด
ความสามารถทํานายการกระทําของตนเองและผูอ่ืนได และเม่ือบุคคลไดทําความเขาใจในวัตถุท่ีมี
ปญหาคร้ังหนึ่งแลวก็จะพัฒนาเปนความรูมารวมกับประสบการณท่ีมีอยูเดิม และดวยวิธีดังกลาว จะ
ชวยใหสามารถเขาใจโลกและส่ิงแวดลอมไดงายข้ึน เพราะความรูความเขาใจอันเกิดจากประสบการณท่ี
ส่ังสมจะชวยสรางทัศนคติในการมองโลกวา อะไรควรรับรูใหความสนใจ อะไรควรหลีกเล่ียง เปนตน 
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            2.7.3 การศึกษาทัศนคต ิ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530: 15-16) กลาวไววา การศึกษาทัศนคติของบุคคลเร่ิมตนดวย

การศึกษาแบบนํารองเพ่ือหาจุดเร่ิมตนและขอบขายของทัศนคติ การท่ีจะตัดสินใจวาจะวัดอะไร  
ดานใดบาง แลวรวบรวมขอความเกี่ยวกับทัศนคติซ่ึงอาจทําใหมีผลกับพฤติกรรมท่ีแทจริงของ
บุคคลนั้นได วิธีการศึกษาทัศนคติมีหลายวิธีดังนี้ 
            1) การสังเกต หมายถึง การศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล รวมถึงปรากฏตางๆ  
ท่ีเกิดข้ึน เพื่อคนหาความจริงโดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ังหาของผูสังเกต โดยทําเปนขอมูลแบบ
ปฐมภูมิ ซ่ึงแบงออกเปน 2 วิธี คือ 
                (1) การสังเกตทางตรง (Direct Observation) เปนการสังเกตท่ีผูสังเกตตองเฝาดูพฤติกรรม
ท่ีเกิดข้ึนดวยตนเองโดยอาศัยประสาททางตาและประสาททางหู 
                (2) การสังเกตทางออม (Indirect Observation) เปนการสังเกตท่ีผูสังเกตไมไดเห็น
พฤติกรรมหรือเหตุการณดวยตนเอง อาศัยการถายทอดจากผูอ่ืนหรือจากเคร่ืองมือท่ีใชเปนส่ือตางๆ 
เชน เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองบันทึกภาพ เปนตน 
            2) การสัมภาษณ (Interview) หมายถึง การสนทนาหรือพูดคุยกันอยางมีจุดหมายเพื่อใหได
ขอมูลตามท่ีวางแผนไวลวงหนา การสัมภาษณนอกจากจะไดขอมูลตามตองการแลวยังไดทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูถูกสัมภาษณในดานปฏิภาณไหวพริบ ทวงที วาจาอุปนิสัย เปนตน แบงเปน  
2 ประเภท คือ 

    (1) การสัมภาษณท่ีมีโครงสราง (Structured Interview) 
    (2) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) 

            3) แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของคําถามท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อใชรวบรวม
ขอเท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ ความรูสึกตางๆ 
            4) การรายงานตนเอง (Self-report) เปนวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชในวงการศึกษาทัศนคติความสนใจ
และบุคลิกภาพของบุคคล กลาวคือ ใหเจาตัวรายงานความรูสึกท่ีมีตอเร่ืองราวหรือเหตุการณนั้น
ออกมาวาชอบ ไมชอบอยางไร ดวยการพูดหรือเขียนบรรยาย 
            5) โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique) เปนการใชส่ิงเราท่ีมีลักษณะไมคอยชัดเจน
กระตุนใหบุคคลระบายความรูสึกออกมา เคร่ืองมือนี้จะไปกระตุนใหแสดงปฏิกิริยาความรูสึกความ
คิดเห็นออกมาเพื่อท่ีจะไดสังเกตวามีความรูสึกอยางไร 
            6) สังคมมิติ (Sociometry) เปนวิธีการแสดงใหเห็นความสัมพันธทางสังคมของบุคคลที่อยู
รวมกันเปนหมูคณะ โดยใหบุคคลอ่ืนประเมินคาตัวเรา ประเมินคาบุคคลอ่ืน เม่ือไดขอมูลใหนํามา
ทําแผนผังแสดงความสัมพันธดูวาใครเลือกใครบางโดยใชลูกศรโยงไปยังผูท่ีถูกเลือก 
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2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
                

            คมกริช ทัพกีฬา (2540) ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย พบวา  
 1) พฤติกรรมกอนการใชอินเทอรเน็ต พบวานักเรียนชายมีประสบการณในการใช
อินเทอรเน็ตและเรียนรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตจากการอานหนังสือ คนควาดวยตนเองมากกวานักเรียน
หญิง และในขณะท่ีนักเรียนหญิงเรียนรูจากการเรียนอินเทอรเน็ตในชั้นเรียนจากโรงเรียน 
วัตถุประสงคสําคัญของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเพื่อตองการ
ความบันเทิง 
 2) พฤติกรรมระหวางการใชอินเทอรเน็ตพบวา นักเรียนสวนใหญใชอินเทอรเน็ตท่ีโรงเรียน 
มีการใชในวันธรรมดาชวงเวลากลางวัน โดยสวนใหญชอบใชบริการเวิลดไวดเว็บ เลือกเขาเว็บไซต
ดานความบันเทิง โดยเขาเว็บภาษาอังกฤษมากท่ีสุด รองลงมาคือเว็บไซตภาษาไทย นักเรียนสวนใหญ 
ใชอีเมลเพื่อติดตอส่ือสารกับเพื่อน นักเรียนเลือกใชบริการเวิลดไวดเว็บมากท่ีสุด รองลงมาไดแก
การใชอีเมล 
 3) พฤติกรรมหลังการใชอินเทอรเน็ต วัตถุประสงคของการใชคือ ประโยชนท่ีไดจากการใช
อินเทอรเน็ตคือ ไดรับความรู ความเพลิดเพลิน มีเพื่อนใหมมากข้ึน และการใชภาษาอังกฤษดีข้ึน  
ซ่ึงนักเรียนนําความรูท่ีไดจากอินเทอรเน็ตไปใชประโยชนในการศึกษา นําขอมูลขาวสารที่ไดรับ
จากอินเทอรเน็ตไปสนทนาแลกเปล่ียนกับบุคคลอ่ืน และคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 4) ดานทัศนคติตออินเทอรเน็ตของนักเรียน มีความเห็นวาการใชอินเทอรเน็ตทําใหนักเรียน
มีความรูรอบตัวกวางขวาง เปนคนทันสมัย การนําอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษาทําใหการศึกษา
เปนส่ิงท่ีจําเปนและเปนประโยชน ทําใหการศึกษากาวหนามากยิ่งข้ึน 
 ชนากิตต์ิ ราชพิบูลย (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนและผลกระทบ
ตอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใชบริการอินเทอรเน็ตเฉล่ียตอวัน 1-3 ช่ัวโมงตอวันมากท่ีสุด โดยเครือขายสังคมออนไลนท่ีนิยมใช
มากท่ีสุดคือ Hi5 สวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อคุยกับเพื่อนปจจุบันและเพ่ือนเกา  
มีความถ่ีในการใชมากกวา 5 คร้ังสัปดาห สวนใหญใชวันเสารและวันอาทิตยผานคอมพิวเตอร
สวนตัว โดยมีบล็อกในเครือขายสังคมออนไลน มีการเปดเผยขอมูลสวนตัวท่ีจริงเปนบางสวน  
ในสวนของผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนดานอารมณ ดานสังคม และดาน
การเรียนอยูในระดับนอย 

 งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
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            ดลฤดี คุมพูล (2547) ศึกษาพฤติกรรมการเลน ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
สําหรับเยาวชนไทย พบวา เด็กสวนใหญเลนเกมแอคช่ันโดนเลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต สวนใหญ
เด็กจะเลนเกมท่ีรานอินเทอรเน็ตและเลนเปนประจําในชวงปดเทอมและวันหยุดสุดสัปดาห ใน 
ดานผลกระทบทางดานอารมณ สังคม และการเรียน สวนใหญมีผลกระทบอยูในระดับนอย  
สวนแนวทางดานการพัฒนาเกมการศึกษาใหมีรูปแบบที่นาสนใจเพ่ิมมากข้ึน เพื่อใหเด็กไดเลนเกม
ท่ีสนุกสนานและไดความรู อีกท้ังเหมาะสมกับวัยของเด็ก เพื่อใหเกิดการเรียนรูอีกท้ังยังเหมาะกับ
วัยเด็ก เพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีดีของเด็ก และเพื่อปองกันความรุนแรงท่ีเกิดจากการเรียนแบบการเลน
เกมของเด็กอีกดวย 

ทศพร วทานิยานนท (2542) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตกับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
นักเรียนใชอินเทอรเน็ต 1 เดือน ถึง 1 ป ใชมากในวันจันทรถึงศุกร สัปดาหละ 1-5 ช่ัวโมง เวลาท่ีใช
มากท่ีสุดคือเวลา 20.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. โดยใชตามลําพังท่ีบานตัวเอง บริการท่ีเลือกใชมาก
ท่ีสุดคือ เพลง ใชอีเมลเพื่อสงจดหมายใหเพ่ือน ใชในการสนทนาเพื่อคุยกับเพื่อนตามลําดับ การหา
ความสัมพันธ ทางบวก ไดแก การใชอินเทอรเน็ตท่ีบานตัวเอง การใชเวิลดไวดเว็บศึกษาคนควา
ประกอบการเรียน และการติดตอกับเพ่ือนตางประเทศ/ในประเทศทางอีเมล และพบพฤติกรรมท่ีมี
ความสัมพันธทางสังคม ไดแก นักเรียนท่ีใชอินเทอรเน็ตท่ีบานเพื่อน การใชอินเทอรเน็ตกับเพื่อน 
และการเลือกเนื้อหาเว็บไซตกีฬา 
 ปณิชา นิติพรมงคล (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของคนวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครใหความนิยมเว็บเครือขาย
สังคมออนไลน Facebook ในการเปนสมาชิกมากท่ีสุด โดยพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน  
มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา รายได แตกตางกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนแตกตางกัน สวนอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเขาใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลนไมแตกตางกัน   
 พิชญาวี คณะผล (2553) ศึกษาทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจของการส่ือสาร
ผานเครือขายสังคมออนไลน กรณีศึกษา: นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.เพชรบูรณ 
พบวา สวนใหญมีทัศนคติตอเครือขายสังคมออนไลนในเชิงบวก สวนมากใหความเห็นวาสังคม
ออนไลนเปนชองทางท่ีเปดกวาง เปนเคร่ืองมือใหคนไดแสดงความคิดเห็นไดในหลากหลายแงมุม 
สามารถคนหาขอมูลและตอบสนองความตองการไดงาย และเปนการโตตอบส่ือสารกันโดยอิสระ 
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ไมวาจะอยูท่ีไหน เวลาใด มีการใชประโยชนจากสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับเพื่อน คนหาเพ่ือนเกา 
หรือหาเพื่อนใหม เพื่อการติดตามขาวสารที่สนใจและเหตุการณตางๆ และเพื่อรับสงอีเมล ดาวนโหลด
เพลงและเกมส มีความพึงพอใจมากในเร่ืองของการไดสนทนาโตตอบกับเพื่อน หรือผูท่ีตองการจะ
ส่ือสารดวย มีความคลองตัวหรือความรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร และมีความหลากหลายของ
ชุมชนหรือกลุมสังคม 
 ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ศึกษารูปแบบดําเนินชีวิต พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปนสมาชิกเว็บไซตเครือขาย
สังคมออนไลน Facebook มีการเขาใชบริการในชวงเวลา 18.01-22.00 น. มีความถ่ีในการเขาใช  
7 วันตอสัปดาห ใชเวลาในการเขาเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนแตละคร้ังโดยเฉล่ีย 90 นาที  
เปดเขาใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนจากท่ีบาน/หอพัก ผานเคร่ืองคอมพิวเตอรมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่คนทํางานทําเปนประจํามากท่ีสุด 3 อันดับแรกเม่ือเขาใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนคือ 
สนทนากับเพื่อน อัพเดทสถานะ/ขอมูลสวนตัว/รูปภาพ และหาขอมูล/แลกเปล่ียนขอมูล คนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานครท่ีใชบริการเครือขายสังคมออนไลนสวนใหญมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
กลุมรักครอบครัว โดยแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ
ในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวา คนวัยทํางานท่ีมีอาชีพและรายไดแตกตางกัน มีชวงเวลาในการใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน 

มุทิตา นนทรี (2543) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลการเลือกใชบริการทางระบบอินเทอรเน็ตของ
นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการทางอินเทอรเน็ตของนิสิต
นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย ระยะเวลาใน
การใชอินเทอรเน็ต ตัวเว็บไซตตองมีความเร็วในการเช่ือมโยงเขาสูเว็บไซต 

เรวดี คงสุภาพกุล (2538) ไดศึกษาการใชระบบอินเทอรเน็ตของนิสิตนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา สาขาวิชาท่ีศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจขอมีบัญชี การเรียนรูใช
บริการวัตถุประสงคการใชเพื่อติดตอ ความบอยในการใชระบบ การคนควางานวิจัย ขอมูลวิชาการ  
การคนควาขอมูล การคุยกับเพื่อน และวิธีการคนควาขอมูล การมีคอมพิวเตอรสวนตัว มีความสัมพันธ
กับความบอยในการใชระบบ ปริมาณการใชมีความสัมพันธกับความรูและทัศนคติตอระบบ
อินเทอรเน็ต ความถ่ีในการใชระบบ พบวา ความบอยในการใชระบบมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับการแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนตางสถาบันและเพื่อนตางประเทศ การคนควาเพื่อศึกษาตอ 
การพิมพศึกษาตอ การพิมพจดหมายขาว 
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 ฤดีพร ผองสุภาพ (2551) ศึกษาการแสวงหาขาวสารการประชาสัมพันธและความพึงพอใจ 
ในการส่ือสารผ านเครือข ายสังคมออนไลนของนิ สิตนักศึกษา  พบว า  นิ สิตนักศึกษาใน 
เขตกรุงเทพมหานครสวนใหญ มีการแสวงหาขาวสารประชาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน
ในระดับปานกลาง และสวนใหญทําการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีบานทุกวัน เปนเวลา
มากกวา 2 ช่ัวโมง และใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการแสวงหาขาวสารมากท่ีสุด โดยการ
แสวงหาขาวสารประชาสัมพันธของนิสิตนักศึกษา มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอสังคมออนไลน 
การใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลน และความพึงพอใจจากการส่ือสารผานเครือขายสังคม
ออนไลน 

ศราวุธ ศรีวิไล (2547) ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลนเกมออนไลนของ
นักศึกษาชางอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน พบวา
นักศึกษาสวนใหญเลือกเลนเกมออนไลนจากการโฆษณาใหทดลองเลนเกมฟรีทางอินเทอรเน็ตใน
วันหยุดเสาร-อาทิตย โดยเลนเกมออนไลนประเภทสนุก/ไรสาระ และเลนเกมไดทุกอารมณ  
ชวงเวลาท่ีเลนเกมสวนใหญเปนเวลาหลังเลิกเรียน โดยเลนเกมเฉล่ีย 1-2 ช่ัวโมง นักศึกษาสวนใหญ
สมัครเปนสมาชิกการใชบริการเกมออนไลนและเคยใชเวลาในการเลนเกมนานท่ีสุด 3-4 ช่ัวโมง  
โดยเลนท่ีรานเกมออนไลนกับเพื่อน 

ศรีศักดิ์ วัฒนวงษ (2548) ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี มีการใชอินเทอรเน็ตมาก มีความ
แตกตางกันตามเพศ การมีและไมมีอินเทอรเน็ตใชท่ีบาน ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต และ
ระดับการศึกษา ดังนั้นผลการศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีสอดคลองกับแนวคิดของ Normal Jacobe ท่ีวา สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลง
แบบทันสมัยแตไมมีการพัฒนา ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาควรจัดต้ังชมรมการใชอินเทอรเน็ต
และใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบการใช Chat ICQ และ MSN การเลนกระดานขาว (Wep Board)  
การถายโอนขอมูล การใชอีเมล สนทนาออนไลน และสนับสนุนใหนักเรียนติดตอส่ือสารกับอาจารย 
ญาติพี่นอง คนรูจัก ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอมูลทางการศึกษาใหมากข้ึน 

องอาจ ฤทธ์ิทองพิทักษ (2539) ศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารผานระบบเวิลดไวดเว็บของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวานักศึกษาสวนใหญมีการใชการส่ือสารผานระบบเวิลดไวดเว็บ 
ท่ีมหาวิทยาลัย และสนใจเปดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงมากท่ีสุด นอกจากนี้นักศึกษามีการใชประโยชน
จากระบบเวิลดไวดเว็บ เพื่อการพัฒนาตนเองในดานวิชาการและทักษะการใชงานระบบเวิลดไวดเว็บ
และการใชระบบเวิลดไวดเว็บในการตอบสนองความตองการดานขาวสารและการพักผอนหยอนใจ 
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อรรถพล อุสายพันธ (2549) ศึกษาพฤติกรรมใชอินเทอรเน็ตและปญหาการใชอินเทอรเน็ต 
ของนักศึกษา และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนักศึกษาตางคณะและตางช้ันป กับปญหาการใช
อินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานจอมบึง พบวา นักศึกษาใชอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัยเปน
สวนใหญรอยละ 45.71 ความถ่ีในการใช 1-2 วันตอสัปดาห รอยละ 55.71 จํานวนท่ีใชเฉล่ียตอสัปดาห 
1-3 ช่ัวโมง รอยละ 43.43 ชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุด 12.00-13.00 น. รอยละ 16.86 และชวงเวลา  
17.00-19.00 รอยละ 16.29 มีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือการคนควาขอมูลเปนสวนใหญ รอยละ 86.29  
ใชเพ่ือดูหนังฟงเพลง รอยละ 49.71 ใชเพื่อเลนเกม 46.86 ใชเพื่อรับสงอีเมล รอยละ 49.43 และใช 
เพื่อสนทนากับเพื่อน รอยละ 45.43 เวิลดไวดเว็บท่ีเขาใชบอยท่ีสุดคือ www.google.com รอยละ 77.17 
www.sanook.ocm รอยละ 30.86 และ www.hotmail.com รอยละ 17.14 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

ในการศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคม

ออนไลน (Social  Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดและตัวแปร 

ท่ีมีความสัมพันธในการวิจัยดังนี้ 

 

ตัวแปรตน                                                                              ตัวแปรตาม 

 

         

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- สถานภาพสมรส 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

พฤติกรรมการใช 

เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

- ประสบการณในการใช Social Media 

- Social Media ที่ใชบอยที่สุด 

- ชองทางที่ใช Social Media  

- ความถี่ในการใช Social Media ตอวัน  

- ชวงเวลาที่ใช Social Media  

- ระยะเวลาที่ใช Social Media ตอวัน 

- ใช Social Media เพื่อวัตถุประสงคใด 

- คุณสมบัติ Social Media ที่ชอบ 

- แหลงหรือสื่อที่ทําใหสนใจใช Social Media 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใช 

เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

- ดานการสื่อสาร 

- ดานการแสดงออกถึงตัวตน 

- ดานเวลา 

- ดานผลกระทบตอสังคม 

- ดานบันเทิง 

- ดานธุรกิจ 



 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

           การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช
เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผลการวิจัย
ดําเนินไปตามกระบวนการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยมีข้ันตอนและรายละเอียดในการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 
             3.1 ประชากรและตวัอยาง 
             3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
             3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
             3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 15 – 44 ป 
ท่ีมีบัญชีผูใชเครือขายสังคมออนไลน และใชเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 4 วัน ซ่ึงไมทราบขนาด
ประชากรที่แนนอน 
 
 3.1.2  ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   
             ในการคัดเลือกตัวอยางการวิจยัคร้ังนี ้  ผูวิจัยไดทําการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบ 3 ข้ัน 
(Three–stage Sampling) ดังนี้ 
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 ข้ันท่ี 1 ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 3 กลุมการปกครองจาก 6 กลุม 
 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุมการปกครองตามระบบการบริหารและการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2543) ประกอบดวย 
 1) กลุมรัตนโกสินทร จํานวน 9 เขต ไดแก  เขตบางซ่ือ  เขตดุสิต  เขตพญาไท  เขตราชเทวี   
เขตปทุมวัน เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ และเขตบางรัก 
 2) กลุมบูรพา จํานวน 9 เขต ไดแก  เขตดอนเมือง  เขตหลักส่ี  เขตบางเขน  เขตบึงกุม   
เขตลาดพราว เขตสายไหม เขตจตุจักร เขตบางกะป และเขตวังทองหลาง 
 3) กลุมศรีนครินทร จํานวน 9 เขต ไดแก  เขตสะพานสูง  เขตมีนบุรี  เขตคลองสามวา   
เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว 
 4) กลุมเจาพระยา จํานวน 9 เขต ไดแก  เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตวัฒนา  เขตคลองเตย 
เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา 
 5) กลุมกรุงธนใต จํานวน 8 เขต ไดแก  เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน  เขตจอมทอง   
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตทุงครุ เขตราษฏรบูรณะ และเขตบางแค 
 6) กลุมกรุงธนเหนือ จํานวน 7 เขต ไดแก  เขตบางพลัด  เขตตล่ิงชัน  เขตบางกอกนอย   
เขตทวีวัฒนา เขตบางกอกใหญ เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม 
 ผลการสุม 3 กลุมการปกครองท่ีไดคือ กลุมรัตนโกสินทร กลุมบูรพา และกลุมเจาพระยา 
 ข้ันท่ี 2 ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 2 เขตจากแตละกลุมการปกครอง
จากข้ันท่ี 1  
 ผลการสุมกลุมรัตนโกสินทรไดเขตพญาไทและเขตราชเทวี ผลการสุมกลุมบูรพาไดเขต
หลักส่ีและเขตลาดพราว ผลการสุมกลุมเจาพระยาไดเขตดินแดงและเขตหวยขวาง รวมท้ังหมดเปน 
6 เขตจาก 3 กลุมการปกครอง 

ข้ันท่ี 3 ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Quota Sampling) 
ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดขนาดตัวอยางจาก 6 เขต ท่ีเขตละ 67 คน จํานวน 4 เขต ไดแก  

เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตหลักส่ีและเขตลาดพราว  และเขตละ 66 คน 2 เขต ไดแก เขตดินแดง
และเขตหวยขวาง  

โดยขนาดตัวอยางไดจากการคํานวณหาตัวอยางโดยใชสูตรท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ี
แนนอน โดยใหคาความผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยความเช่ือม่ัน 95% โดยใชสูตรและการคํานวณดังนี้  
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เม่ือ n0 แทน ขนาดของตัวอยางเร่ิมตน 
Z แทน คาระดับความเช่ือม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไวคือ 95% เทากับ 1.96 

   e แทน คาความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมใหเกิดข้ึนไดโดยกําหนดใหเทากับ 5% หรือ 0.05 
            เม่ือแทนคาจะได 

                                 no =      1.962       

                                           4(0.05)2 

                                                             n0 =  384.16   
 

ขนาดของตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เทากับ 385 คน ในการวิจัยคร้ังนี้ใชขนาดตัวอยาง 400 คน 

 
3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
             
            ในการศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําเปนตองมีเคร่ืองมือในการวิจัยท่ี
มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และมีความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ
พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 
 
             3.2.1  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
             การวจิัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของตัวอยาง
และไดดําเนนิการสรางแบบสอบถามดังนี้ 
      3.2.1.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนใหสอดคลองกับ
ตัวแปรตามจุดประสงคท่ีกําหนด 
     3.2.1.2 พิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีคาดวาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อสรุปถึงปจจัยตางๆ ท่ีจะทําการศึกษาและสอดคลองกับวัตถุประสงคดังนี้  
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                                     1) ลักษณะทางประชากร ประกอบดวย 
                                          (1) เพศ 
                                          (2) อาย ุ
                                          (3) ระดับการศึกษา 
                                          (4) อาชีพ 
                                          (5) สถานภาพสมรส 
                                          (6) รายไดตอเดอืนเฉล่ีย                                   
                                    2) พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ประกอบดวย   

                                          (1) ประสบการณในการใช Social Media 
                                          (2) Social Media ท่ีใชบอยท่ีสุด 
                                          (3) ชองทางท่ีใช Social Media บอยท่ีสุด  
                                          (4) ความถ่ีในการใช Social Media ตอวัน 
                                          (5) ชวงเวลาท่ีใช Social  Media   
                                          (6) ระยะเวลาท่ีใช Social Media ตอวัน 
                                          (7) ใช Social  Media เพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด 
                                          (8) คุณสมบัติ  Social  Media  ท่ีชอบมากท่ีสุด 
                                          (9) แหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใช Social Media  
                                     3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน  
                                         (Social Media) ประกอบดวย   
                                          (1) ดานการส่ือสาร 
                                          (2) ดานการแสดงออกถึงตัวตน 
                                          (3) ดานเวลา 
                                          (4) ดานผลกระทบตอสังคม 
                                          (5) ดานบันเทิง 
                                          (6) ดานธุรกิจ      
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     3.2.1.3 ออกแบบสอบถาม โดยนําตัวแปรท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จากขอ 3.2.1.2 ไปออก
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้  
      ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงคําตอบเดียวตามความเปนจริงของ
ผูตอบแบบสอบถาม และคําถามปลายเปด (Open Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามนั้นไดตอบ
คําถามมากข้ึน จํานวน 6 ขอ 
                     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social 
Media) มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงคําตอบเดียวตามความเปน
จริงของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ และตอบไดมากกวา 1 คําตอบ (Multiple Response) 
จํานวน 4 ขอ 
                     ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
โดยกําหนดคําตอบเปน 5 ระดับ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามตอบโดยประเมินคา 1-5 ในระดับความ
คิดเห็นท่ีใกลเคียงของตนมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 21 ขอ โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนดังตอไปนี้ เห็นดวยท่ีสุด เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยท่ีสุด สําหรับให
คะแนนดังน้ี 
 
      ระดับความคิดเห็น       คะแนน 
       เห็นดวยท่ีสุด                                     5 
         เห็นดวย            4 
         เฉยๆ                         3   
                       ไมเห็นดวย                                                              2 
                       ไมเห็นดวยท่ีสุด           1 
 
 โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นดังนี ้
 
             คะแนนสูงสุด  –  คะแนนตํ่าสุด           =            5 – 1             =        0.8 
                             จํานวนช้ัน                                             5 
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คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ตัวอยางเห็นดวยที่สุดกับขอคําถามนั้น 

คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ตัวอยางเห็นดวยกับขอคําถามนั้น 

คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ตัวอยางเฉยๆกับขอคําถามนั้น 

คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ตัวอยางไมเห็นดวยกับขอคําถามนั้น 

คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ตัวอยางไมเห็นดวยที่สุดกับขอคําถามนั้น 

             

 3.2.2  การทดสอบและวิเคราะหเครื่องมือ 

 การทดสอบและวิเคราะหเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 

     3.2.2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) โดยผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถาม ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจแก และทําการปรับปรุงใหถูกตอง และเหมาะสมกับเนื้อหา 

      3.2.2.2 นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ทําการตรวจพิจารณาขอความใหตรงตามเนื้อหาและถูกตอง และทําการปรับแก 

 

             3.2.3  การหาคาความเชื่อมั่น (Realiability) ของแบบสอบถาม    

                    3.2.3.1 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิแลว โดยนําไปทดลองใช (Try out) กับผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน 

                    3.2.3.2 จากนั้นนําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alfa  Coefficient) ของ Cronbach โดยได 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.91 โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

 

                                                         n                              Si2 

                                                  n – 1                           St2 

                                

                    เมื่อ        =  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

                                               n    =  จํานวนขอของแบบสอบถาม 

                                         Si2  =  คาความแปรปรวนของคะแนนในแตละขอ 

                                         St2  =  คาความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 

1   - α    = 
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล   

 
            ขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใชขอมูลท่ีจําแนกตามแหลงท่ีมา 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ  
(Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามโดยตรงแกตัวอยางจํานวน 400 คน ชวงเวลาในการเก็บขอมูล
คร้ังนี้อยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
นั้นเปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษา คนควาเอกสาร ตําราวิชาการ บทความจากอินเทอรเน็ต เอกสารงานวิจัย 
และวิทยานิพนธ ท่ีมีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี ้
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
            ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาประมวลผลตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 
            3.4.1 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลในแบบสอบถาม แลวทําการลงรหัสขอมูล 
(Coding) ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อทําการประมวลผลหาคาสถิติท่ีตองการ 
             3.4.2  ทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติตางๆ ดังน้ี 
                     3.4.2.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกคาความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพื่อใชอธิบายขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร และพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน 
(Social Media) โดยใชตารางแจกแจงความถ่ีและรอยละ นอกจากนี้ยังใชอธิบายขอมูลเกี่ยวกับผลท่ีได
จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) โดยใชตารางแจกแจงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
                     3.4.2.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอนุมาน (Inferencial Statistics) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีไดตั้งไว โดยใชการวิเคราะห 
ไดแก การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (t–Test)  การวิเคราะหตารางไขว (Crosstab) เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธโดยหาคาไคสแควร (Chi-Square) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One–Way ANOVA)  



 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้
ผูวิจัยไดคํานวณหาตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดผูวิจัยนําเสนอเรียงตามลําดับดังนี้ 

4.1 ลักษณะทางประชากรของตัวอยาง 
 4.2 พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 4.4 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Media) 
 4.5 การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ี
ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

4.1  ลักษณะทางประชากรของตัวอยาง 
 

การวิเคราะหลักษณะทางประชากรของตัวอยาง นําเสนอโดยแสดงเปนตารางแจกแจง
ความถ่ีและรอยละ ผลปรากฏดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.1  จาํนวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรของตัวอยาง 
 

ลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
134 
266 

 
33.50 
66.50 

อายุ 
    ต่ํากวา 20 ป 
    20–24 ป 
    25–29 ป 
    30 ปข้ึนไป 

 
89 

168 
76 
67 

 
22.25 
42.00 
19.00 
16.75 

ระดับการศึกษา 
    ต่ํากวาปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโทข้ึนไป 

 
72 

302 
26 

 
18.00 
75.50 
6.50 

อาชีพ 
    นักเรียน/นักศึกษา 
    พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกจิ 
    อ่ืนๆ 

 
229 
133 
38 

 
57.25 
33.25 
9.50 

สถานภาพสมรส 
    โสด 
    สมรส 

 
353 
47 

 
88.25 
11.75 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
    ต่ํากวา 10,000 บาท 
    10,001–20,000 บาท 
    20,001–30,000 บาท 
    30,001 บาทข้ึนไป 

 
161 
141 
48 
50 

 
40.25 
35.25 
12.00 
12.50 
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จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายลักษณะทางประชากรของตัวอยางจําแนกตามตัวแปรได
ดังนี้ 

เพศ  พบวา ตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 และเปนเพศหญิง 
จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ  66.50 

อายุ พบวา ตัวอยางมีอายุ  20–24 ปมากท่ีสุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือ 
อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 และนอยท่ีสุดคือ อายุ 30 ปข้ึนไป จํานวน 67 คน 
คิดเปนรอยละ 16.75 
 ระดับการศึกษา พบวา ตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 302 คน   
คิดเปนรอยละ 75.50 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ18.00 
และนอยท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 
 อาชีพ พบวา ตัวอยางมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ
57.25 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25  
และนอยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 
 สถานภาพสมรส พบวา ตัวอยางมีสถานภาพโสด จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 88.25  
และสถานภาพสมรส จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75  
  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาทมากท่ีสุด จํานวน 
161 คน คิดเปนรอยละ 40.25 รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001–20,000 บาท จํานวน 141 คน 
คิดเปนรอยละ 35.25 และนอยท่ีสุดคือ รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001–30,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 12.00 
 

4.2  พฤติกรรมการใชเครอืขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร นําเสนอโดยแสดงเปนตารางแจกแจงความถ่ีและรอยละ ผลปรากฏดังตาราง
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ตารางท่ี 4.2  จาํนวนและรอยละของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามพฤติกรรมการใช  
                     เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการใช Social Media 
    นอยกวา 1 ป 
    1 – 3 ป 
    3 ปข้ึนไป 

 
35 
78 

287 

 
8.75 

19.50 
71.75 

Social Media ท่ีมีบัญชีผูใช (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    Facebook 
    Line 
    อ่ืนๆ (เชน Twitter Google+)       

 
392 
269 
266 

 
98.00 
67.25 
66.50 

Social Media ท่ีใชบอยท่ีสุด 
    Facebook 
    Line 
    อ่ืนๆ (เชน Twitter Google+)       

 
270 
61 
69 

 
67.50 
15.25 
17.25 

ชองทางท่ีใช Social Media (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    Smartphone 
    Laptop/Notebook 
    PC/Mac 
    Ipad/Tablet 

 
305 
228 
177 
137 

 
76.25 
57.00 
44.25 
34.25 

ชองทางท่ีใช Social Media บอยท่ีสุด 
    Smartphone 
    Laptop/Notebook 
    PC/Mac 
    Ipad/Tablet 

 
199 
70 
82 
49 

 
49.75 
17.50 
20.50 
12.25 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) จํานวน รอยละ 

ความถ่ีในการใช Social Media ตอวัน 
    1–2 คร้ัง 
    3–4 คร้ัง 
    5–6 คร้ัง 
    เปดตลอดวนั 

 
45 

101 
81 

173 

 
11.25 
25.25 
20.25 
43.25 

ชวงเวลาท่ีใช Social Media  
    06.00-18.00 น. 
    18.00-06.00 น. 

 
126 
274 

 
31.50 
68.50 

ระยะเวลาท่ีใช Social Media ตอวัน 
    นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
    1–3 ช่ัวโมง 
    3–5 ช่ัวโมง 
    มากกวา 5 ช่ัวโมง 

 
97 

138 
66 
99 

 
24.25 
34.50 
16.50 
24.75 

ใช Social Media เพื่อวัตถุประสงคใด 
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    พูดคุยกับเพือ่น 
    ติดตามขาวสาร/งาน 
    โพสตขอความ/รูปภาพ 
    อ่ืนๆ (เชน เช็คอิน ซ้ือสินคาออนไลน เปนตน)       

 
 

333 
241 
290 
182 

 
 

83.25 
60.25 
72.50 
45.50 

ใช Social Media เพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด 
    พูดคุยกับเพือ่น 
    ติดตามขาวสาร/งาน 
    โพสตขอความ/รูปภาพ 
    อ่ืนๆ (เชน เช็คอิน ซ้ือสินคาออนไลน เปนตน)       

 
145 
77 
73 

105 

 
36.25 
19.25 
18.25 
26.25 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) จํานวน รอยละ 

คุณสมบัติ Social Media ท่ีชอบ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
    ทราบขาวสารรวดเร็ว 
    มีแอพพลิเคช่ันหลากหลาย 
    ติดตามเพื่อน 
    ติดตามขาวสาร/งาน 
    อ่ืนๆ (เชน เช็คอิน นําเสนอตนเองโดยรูปภาพ เปนตน)       

 
296 
251 
217 
150 
192 

 
74.00 
62.75 
54.25 
37.50 
48.00 

คุณสมบัติ Social Media ท่ีชอบมากท่ีสุด 
    ทราบขาวสารรวดเร็ว 
    มีแอพพลิเคช่ันหลากหลาย 
    ติดตามเพื่อน 
    ติดตามขาวสาร/งาน 
    อ่ืนๆ (เชน เช็คอิน นําเสนอตนเองโดยรูปภาพ เปนตน)       

 
113 
65 
57 
35 

130 

 
28.25 
16.25 
14.25 
8.75 

32.50 
แหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใช Social Media 
    เว็บไซต 
    เพื่อนแนะนํา 
    นิตยสาร 

 
259 
127 
14 

 
64.75 
31.75 
3.50 

 
จากตารางท่ี 4.2 สามารถอธิบายขอมูลพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

ไดดังนี้ 
ประชาชนสวนใหญรอยละ 71.75 มีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน 3 ป

ข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมา มีประสบการณในการใช 1-3 ป คิดเปนรอยละ 19.50 และมีประสบการณ
ในการใชนอยกวา 1 ปนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 8.75 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 67.50 ใชบริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook มากท่ีสุด 
รองลงมา ใชบริการ Line คิดเปนรอยละ 15.25 และใชบริการเครือขายสังคมออนไลนอ่ืนๆ ไดแก 
Youtube Instagram Twitter Google+ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.25 
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ประชาชนสวนใหญรอยละ 49.75 มีชองทางในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนจาก 
Smartphone มากท่ีสุด รองลงมา ใชบริการจาก PC/Mac คิดเปนรอยละ 20.50 ใชบริการจาก 
Laptop/Notebook คิดเปนรอยละ 17.50 และใชบริการจาก Ipad/Tablet นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
12.25 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 43.25 มีความถ่ีในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  
โดยเปดไวตลอดท้ังวันมากท่ีสุด รองลงมา ใชบริการ 3-4 คร้ังตอวัน คิดเปนรอยละ 25.25 ใชบริการ 
5-6 คร้ังตอวัน คิดเปนรอยละ 20.25 และใชบริการ 1-2 คร้ังตอวันนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 11.25 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 68.50 มีชวงเวลาในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนเวลา 
18.00-06.00 น. มากท่ีสุด และใชบริการเวลา 06.00-18.00 น. คิดเปนรอยละ 31.50 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 34.50 มีระยะเวลาในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  
1-3 ช่ัวโมงตอวันมากท่ีสุด รองลงมา ใชบริการมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 24.75  
ใชบริการนอยกวา 1 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 24.25 และใชบริการ 3-5 ช่ัวโมงตอวันนอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 16.50 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 36.25 ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือพูดคุยกับเพื่อน 
มากท่ีสุด รองลงมา ใชเพื่อติดตามขาวสาร/งาน คิดเปนรอยละ 19.25 ใชเพื่อโพสตขอความ/รูปภาพ  
คิดเปนรอยละ 18.25 ใชเพื่ออ่ืนๆ ไดแก เลนเกมสออนไลน ติดตามเพ่ือน/คนอ่ืน เช็คอิน แลกเปล่ียน
ส่ิงท่ีสนใจรวมกัน ใชเพื่อตามกระแสนิยม คิดเปนรอยละ 26.25 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 28.25 ชอบคุณสมบัติของเครือขายสังคมออนไลนท่ีทําใหทราบ
ขาวสารรวดเร็วมากท่ีสุด รองลงมา ชอบคุณสมบัติท่ีมีแอพพลิเคช่ันหลากหลาย คิดเปนรอยละ 16.25 
ชอบคุณสมบัติติดตามเพ่ือน คิดเปนรอยละ 14.25 ชอบคุณสมบัติติดตามขาวสาร/งาน คิดเปนรอยละ 
8.75 และชอบคุณสมบัติอ่ืนๆ ไดแก เลนเกมสออนไลน ใชงายไมซับซอน แลกเปล่ียนส่ิงท่ีสนใจ
รวมกัน เช็คอิน คิดเปนรอยละ 32.50 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 64.75 มีแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนคือ เว็บไซตมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ 31.75 และนิตยสารนอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 3.50 
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4.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

 

การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social  Media)  

นําเสนอโดยแสดงเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฎดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย  

                     สังคมออนไลน (Social Media) โดยภาพรวม 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใช คาสถิติ 

      เครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  SD การแปลผล 

ดานการสื่อสาร 

ดานการแสดงออกถึงตัวตน 

ดานเวลา 

ดานผลกระทบตอสังคม                                         

4.52 

3.88 

3.44 

3.52 

0.563 

0.780 

0.912 

0.963 

เห็นดวยที่สุด 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

ดานบันเทิง 4.28  0.454  เห็นดวยที่สุด 

ดานธุรกิจ 3.86  0.664  เห็นดวย 

ภาพรวม 3.92  0.676  เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 4.3 สามารถอธิบายขอมูลไดดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได

จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) โดยรวมในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 

ดานบันเทิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ดานการแสดงออกถึงตัวตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ดานธุรกิจ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.86 ดานผลกระทบตอสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และดานเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

  X
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ตารางที่ 4.4  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย  

                     สังคมออนไลน (Social Media) ดานการสื่อสาร 

 

 คาสถิติ 

  SD การแปลผล 

ชวยใหติดตอสื่อสารไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 4.55  0.594  เห็นดวยที่สุด 

ชวยใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วขึ้น 4.49  0.605  เห็นดวยที่สุด 

ภาพรวม 4.52  0.563  เห็นดวยที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.4 สามารถอธิบายขอมูลไดดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได

จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานการสื่อสารในระดับเห็นดวยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.52  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ ชวยใหติดตอสื่อสาร 

ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และชวยใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วขึ้น  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย  

                     สังคมออนไลน (Social Media) ดานการแสดงออกถึงตัวตน 

 

 คาสถิติ 

  SD การแปลผล 

เปนที่ระบายอารมณ/แสดงความเห็นเรื่องตางๆ 3.86   0.906  เห็นดวย 

เปนสื่อนําเสนอตนเอง/โชวรูปภาพ ผลงานตางๆ 3.91  0.829  เห็นดวย 

ภาพรวม 3.89  0.780  เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 4.5 สามารถอธิบายขอมูลไดดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได

จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานการแสดงออกถึงตัวตนในระดับเห็นดวย โดย 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ  เปนสื่อนําเสนอ

ตนเอง/โชวรูปภาพ ผลงานตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และเปนที่ระบายอารมณ/แสดงความเห็นเรื่อง

ตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ตามลําดับ 

 

  X

ดานการ

  X

ดานการแสดงออกถึงตัวตน 



57 

ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย  

                     สังคมออนไลน (Social Media) ดานเวลา 

 

 คาสถิติ 

  SD การแปลผล 

ทําใหเวลาสวนตัวนอยลง 3.55  1.007  เห็นดวย 

ทําใหพูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง 

ทําใหความตั้งใจในการทํางาน/เรียนนอยลง 

3.38 

3.39 

1.060 

1.071 

เห็นดวย 

เห็นดวย 

ภาพรวม 3.44  0.912  เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 4.6 สามารถอธิบายขอมูลไดดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได

จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานเวลาในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.44 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ ทําใหเวลาสวนตัวนอยลง  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ทําใหความตั้งใจในการทํางาน/เรียนนอยลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และทําให

พูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย  

                     สังคมออนไลน (Social Media) ดานผลกระทบตอสังคม 

 

 คาสถิติ 

  SD การแปลผล 

เปนแหลงเผยแพรส่ือที่ไมเหมาะสม 3.44  1.017  เห็นดวย 

กอใหเกิดอาชญากรรมไดงายขึ้น 3.60  1.040  เห็นดวย 

ภาพรวม 3.52  0.963  เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 4.7 สามารถอธิบายขอมูลไดดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได

จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานผลกระทบตอสังคมในระดับเห็นดวย โดย 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ กอใหเกิด

อาชญากรรมไดงายขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และเปนแหลงเผยแพรส่ือที่ไมเหมาะสม มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.44 ตามลําดับ 

  X

ดานเวลา 

  X

ดานผลกระทบตอสังคม 
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ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย  

                     สังคมออนไลน (Social Media) ดานบันเทิง 

 

 คาสถิติ 

  SD การแปลผล 

ชวยผอนคลายจากความเครียด 4.41  0.631  เห็นดวยที่สุด 

เปนแหลงใหความบันเทิง 

เปนแหลงพูดคุยกับกลุมเพื่อน 

ทําใหมีเพื่อนมากขึ้น 

เปนแหลงเพิ่มพูนความรู/ขาวสารตางๆ 

แบงปนความคิดเห็นกับผูอ่ืนไดงาย 

4.38 

4.42 

4.05 

4.21 

4.25 

0.642 

0.628 

0.767 

0.653 

0.651 

เห็นดวยที่สุด

เห็นดวยที่สุด 

เห็นดวย 

เห็นดวยที่สุด

เห็นดวยที่สุด 

ภาพรวม 4.29  0.454  เห็นดวยที่สุด 

         

จากตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายขอมูลไดดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจาก

การใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานบันเทิงในระดับเห็นดวยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.29 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เปนแหลงพูดคุยกับกลุมเพื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 รองลงมาคือ ชวยผอน

คลายจากความเครียด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และทําใหมีเพื่อนมากขึ้น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 4.05  

 

ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย  

                     สังคมออนไลน (Social Media) ดานธุรกิจ 

 

 คาสถิติ 

  SD การแปลผล 

ชวยคนหาสินคา/บริการที่ตองการ 4.10  0.759  เห็นดวย 

ชวยในการตัดสินใจซื้อ 

มีอิทธิพลทําใหซ้ือสินคา/บริการนั้น 

เปนชองทางติดตอบริษัท 

ชวยใหซ้ือสินคาไดงายและสะดวกขึ้น 

ประหยัดคาใชจายในการซื้อ 

3.85 

3.79 

3.83 

3.92 

3.73 

0.837 

0.866 

0.794 

0.777 

0.849 

เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย 

ภาพรวม 3.87  0.664  เห็นดวย 

  X

ดานบันเทิง 

  X

ดานธุรกิจ 
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จากตารางท่ี 4.9  สามารถอธิบายขอมูลไดดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได
จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานธุรกิจในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.87 ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ชวยคนหาสินคา/บริการท่ีตองการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 รองลงมาคือ 
ชวยใหซ้ือสินคาไดงายและสะดวกข้ึน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 และประหยัดคาใชจายในการซ้ือ มีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดเทากับ 3.73  
 

4.4  การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Media)  
 

4.4.1  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน           
                        (Social Media)             

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ  Chi-Square  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95%  โดยตัวอยางเปนเพศชาย 
134 คน และเปนเพศหญิง 266 คน 
 
ตารางท่ี 4.10  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการใชเครือขาย                          
                       สังคมออนไลน (Social Media)      
        
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Media) 
ชาย หญิง Chi-

Square 
Sig 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ประสบการณในการใช 
   นอยกวา 1 ป 
   1-3 ป 
   3 ปข้ึนไป 

 
14  
25  
95  

 
10.4 
18.7 
70.9 

 
21  
53  

192  

 
7.9 

19.9 
72.2 

0.758 0.685 

Social Media ท่ีใชบอยท่ีสุด 
   Facebook 
   Line 
   อ่ืนๆ  

 
84 
19 
31 

 
62.7 
14.2 
23.1 

 
186 
42 
38 

 
69.9 
15.8 
14.3 

4.888 0.087 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

ชาย หญิง Chi-
Square 

Sig 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด 
   Smartphone 
   Laptop/Notebook 
   PC/Mac 
   Ipad/Tablet 

 
50  
22  
40 
22  

 
37.3 
16.4 
29.9 
16.4 

 
149  
48  
42 
27  

 
56.0 
18.0 
15.8 
10.2 

17.851 0.000* 

ความถ่ีในการใชตอวัน 
   1-2 คร้ัง 
   3-4 คร้ัง 
   5-6 คร้ัง 
   เปดตลอดวนั 

 
13 
42 
26 
53 

 
9.7 

31.3 
19.4 
39.6 

 
32 
59 
55 

120 

 
12.0 
22.2 
20.7 
45.1 

4.101 0.251 

ชวงเวลาท่ีใชบอยท่ีสุด 
   06.00-18.00 น. 
   18.00-06.00 น. 

 
46 
88 

 
34.3 
65.7 

 
80 

186 

 
30.1 
69.9 

0.747 0.387 

ระยะเวลาท่ีใชตอวัน 
   นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
   1-3 ช่ัวโมง 
   3-5 ช่ัวโมง 
   มากกวา 5 ช่ัวโมง 

 
37 
38 
26 
33 

 
27.6 
28.4 
19.4 
24.6 

 
60 

100 
40 
66 

 
22.6 
37.6 
15.0 
24.8 

4.173 0.243 

ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด 
   พูดคุยกับเพือ่น 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   โพสตขอความ/รูปภาพ 
    อ่ืนๆ 

 
42 
32 
14 
46 

 
31.3 
23.9 
10.4 
34.3 

 
103 
45 
59 
59 

 
38.7 
16.9 
22.2 
22.2 

15.314 0.002* 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

ชาย หญิง Chi-
Square 

Sig 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

คุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด 
   ทราบขาวสารรวดเร็ว 
   มีแอพพลิเคช่ันหลากหลาย 
   ติดตามเพ่ือน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   อ่ืนๆ 

 
35  
19  
14 
9 

57  

 
26.1 
14.2 
10.4 
6.7 

42.5 

 
78  
46  
43 
26 
73  

 
29.3 
17.3 
16.2 
9.8 

27.4 

10.099 0.039 

แหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใช 
   เว็บไซต 
   เพื่อนแนะนํา 
   นิตยสาร 

 
91 
38 
5 

 
67.9 
28.4 
3.7 

 
168 
89 
9 

 
63.2 
33.5 
3.4 

1.072 0.585 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.10 สรุปไดวา เพศท่ีแตกตางกันมีชองทางท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน 
บอยท่ีสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงใหเห็นวาเพศมีความสัมพันธกับ
ชองทางที่ใชเครือขายสังคมออนไลนบอยที่สุด ถึงแมวาเพศชายรอยละ 37.3 และเพศหญิงรอยละ 56.0 
ใช เครือข ายสังคมออนไลนจาก  Smartphone บอยท่ี สุดเหมือนกัน  แตต างกันท่ี อันดับอ่ืนๆ  
โดยเพศชายรอยละ 29.9 และเพศหญิงรอยละ 15.8 ใชเครือขายสังคมออนไลนจาก PC/MAC   
สวนเพศชายรอยละ 16.4 และเพศหญิงรอยละ 18.0 ใชเครือขายสังคมออนไลนจาก Laptop/Notebook  
นอกจากนี้เพศชายรอยละ 16.4 และเพศหญิงรอยละ 10.2 ใชเครือขายสังคมออนไลนจาก Ipad/Tablet  
จะเห็นไดวา เพศหญิงมีการใชเครือขายสังคมออนไลนจาก Smartphone มากท่ีสุด รองลงมาใชจาก
Laptop/Notebook  และ PC/MAC  ตามลําดับ และใชจาก Ipad/Tablet นอยท่ีสุด ในขณะท่ีเพศชาย 
มีการใชเครือขายสังคมออนไลนจาก Smartphone มากท่ีสุด รองลงมาใชจาก PC/MAC  และใชจาก 
Laptop/Notebook และ Ipad/Tablet นอยท่ีสุด 

เพศที่แตกตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาเพศมีความสัมพันธกับการใชเครือขายสังคม
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ออนไลนเพ่ือวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด ถึงแมวาเพศชายรอยละ 31.3 และเพศหญิงรอยละ 38.7  
ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับเพื่อนเปนอันดับท่ี 1 เหมือนกัน แตตางกันท่ีอันดับ 2 โดยเพศ
ชายรอยละ 23.9 ใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือติดตามขาวสาร/งาน ในขณะท่ีเพศหญิงรอยละ 22.2  
ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อโพสตขอความ/รูปภาพ และอันดับท่ี 3 เพศชายรอยละ10.4 ใชเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อโพสตขอความ/รูปภาพ ในขณะท่ีเพศหญิงรอยละ 16.9 ใชเครือขายสังคมออนไลน 
ติดตามขาวสาร/งาน ท้ังนี้เห็นไดชัดวา เพศหญิงใชเครือขายสังคมออนไลนโพสตขอความ/รูปภาพ 
มากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายใชเครือขายสังคมออนไลนติดตามขาวสาร/งาน มากกวาเพศหญิง 

เพศท่ีแตกตางกันมีคุณสมบัติเครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุดแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาเพศมีความสัมพันธกับคุณสมบัติ เครือขายสังคม
ออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุด โดยเพศหญิงและเพศชายมีคุณสมบัติเครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบกันอยาง
หลากหลาย 

เพศที่แตกตางกันมีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลนเครือขายสังคม
ออนไลนที่ใชบอยท่ีสุด ความถ่ีในการใชเครือขายสังคมออนไลน ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคม
ออนไลน ระยะเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนตอวัน และแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชเครือขาย
สังคมออนไลนไมแตกตางกัน โดยเพศชายและเพศหญิงสวนใหญ มีประสบการณในการใช 3 ป 
ข้ึนไปมากท่ีสุด และเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุดคือ Facebook มีความถ่ีในการใช
เครือขายสังคมออนไลนโดยเปดตลอดท้ังวันมากท่ีสุด ใชเครือขายสังคมออนไลนเวลา 18.00–06.00  น. 
มากท่ีสุด ระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันมากท่ีสุดคือ 1-3 ชั่วโมง และเว็บไซตเปนแหลง
หรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด 
 

4.4.2  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน           
                        (Social Media)             

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยางมีอายุ  
20-24 ปมากท่ีสุด 168 คน รองลงมาคือ ต่ํากวา 20 ป 89 คน 25-29 ป 76 คน และ 30 ปข้ึนไป 67 คน 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการใชเครือขาย                          
                      สังคมออนไลน (Social Media)      
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคม 

ออนไลน  
(Social Media)      

ตํ่ากวา 20ป 20-24 ป 25-29 ป 30ปขึ้นไป Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ประสบการณใน 
การใช  
   นอยกวา 1 ป 
   1-3 ป 
   3 ปข้ึนไป 

 
 

19 
17 
53 

 
 

21.3 
19.1 
59.6 

 
 

7 
25 

136 

 
 

42 
14.9 
81.0 

 
 

5 
21 
50 

 
 

6.6 
27.6 
65.8 

 
 

7 
14 
46 

 
 

10.4 
20.9 
68.7 

33.076 0.000* 

Social Media  
ท่ีใชบอยท่ีสุด 
   Facebook 
   Line 
   อื่นๆ 

 
 

58 
11 
20 

 
 

65.2 
12.4 
22.5 

 
 

129 
17 
22 

 
 

76.8 
10.1 
13.1 

 
 

46 
18 
12 

 
 

60.5 
23.7 
15.8 

 
 

37 
15 
15 

 
 

55.2 
22.4 
22.4 

17.640 0.007* 

ชองทางที่ใชบอย
ท่ีสุด 
   Smartphone 
   Laptop/Notebook 
   PC/Mac 
   Ipad/Tablet 

 
 

33 
16 
25 
15 

 
 

37.1 
18.0 
28.1 
16.9 

 
 

78 
40 
31 
19 

 
 

46.4 
23.8 
18.5 
11.3 

 
 

52 
6 
12 
6 

 
 

68.4 
7.9 

15.8 
7.9 

 
 

36 
8 
14 
9 

 
 

53.7 
11.9 
20.9 
13.4 

24.394 0.004* 

ความถี่ในการใช 
ตอวัน 
   1-2 คร้ัง 
   3-4 คร้ัง 
   5-6 คร้ัง 
   เปดตลอดวัน 

 
 

13 
37 
15 
24 

 
 

14.6 
41.6 
16.9 
27.0 

 
 

16 
44 
40 
68 

 
 

9.5 
26.2 
23.8 
40.5 

 
 

5 
10 
18 
43 

 
 

6.6 
13.2 
23.7 
56.6 

 
 

11 
10 
8 
38 

 
 

16.4 
14.9 
11.9 
56.7 

37.053 0.000* 

 
 
 
 



64 

ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคม 

ออนไลน  
(Social Media)      

ตํ่ากวา 20ป 20-24 ป 25-29 ป 30ปขึ้นไป Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ชวงเวลาท่ีใชบอย
ท่ีสุด  
   06.00-18.00 น. 
   18.00-06.00 น. 

 
 

42 
47 

 
 

47.2 
52.8 

 
 

36 
132 

 
 

21.4 
78.6 

 
 

22 
54 

 
 

28.9 
71.1 

 
 

26 
41 

 
 

38.8 
61.2 

19.940 0.000* 

ระยะเวลาที่ใชตอวัน 
   นอยกวา 1 ชั่วโมง 
   1-3 ชั่วโมง 
   3-5 ชั่วโมง 
   มากกวา 5 ชั่วโมง 

 
20 
36 
18 
15 

 
22.5 
40.4 
20.2 
16.9 

 
28 
60 
35 
45 

 
16.7 
35.7 
20.8 
26.8 

 
23 
23 
6 
24 

 
30.3 
30.3 
7.9 

31.6 

 
26 
19 
7 
15 

 
38.8 
28.4 
10.4 
22.4 

24.865 0.003* 

ใชเพ่ือวัตถุประสงค
ใดมากท่ีสุด 
   พูดคุยกับเพื่อน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   โพสตขอความ/รูป 
   อื่นๆ 

 
 

28 
12 
22 
27 

 
 

31.5 
13.5 
24.7 
30.3 

 
 

61 
41 
30 
36 

 
 

36.3 
24.4 
17.9 
21.4 

 
 

38 
10 
11 
17 

 
 

50.0 
13.2 
14.5 
22.4 

 
 

18 
14 
10 
25 

 
 

26.9 
20.9 
14.9 
37.3 

20.240 0.016* 

คุณสมบัติท่ีชอบมาก
ท่ีสุด 
   ทราบขาวสารรวดเร็ว 

   มีแอพฯหลากหลาย 
   ติดตามเพื่อน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   อื่นๆ 

 
 

16 
18 
14 
10 
31 

 
 

18.0 
20.2 
15.7 
11.2 
34.8 

 
 

61 
21 
18 
13 
55 

 
 

36.3 
12.5 
10.7 
7.7 

32.7 

 
 

14 
18 
15 
5 
24 

 
 

18.4 
23.7 
19.7 
6.6 

31.6 

 
 

22 
8 
10 
10 
17 

 
 

32.8 
11.9 
14.9 
14.9 
25.4 

27.602 
 
 
 
 
 
 

0.006* 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคม 

ออนไลน  
(Social Media)      

ตํ่ากวา 20ป 20-24 ป 25-29 ป 30ปขึ้นไป Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

แหลงหรือสื่อท่ีทําให
สนใจใช 
   เว็บไซต 
   เพื่อนแนะนํา 
   นิตยสาร 

 
 

53 
30 
6 

 
 

59.6 
33.7 
6.7 

 
 

123 
40 
5 

 
 

73.2 
23.8 
3.0 

 
 

40 
31 
5 

 
 

52.6 
40.8 
6.6 

 
 

39 
22 
6 

 
 

58.2 
32.8 
9.0 

15.367 0.059 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.11 สรุปไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีประสบการณในการใชเครือขายสังคม
ออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับ
ประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน ถึงแมวาทุกกลุมอายุจะมีประสบการณในการใช
เครือขายสังคมออนไลน 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุดเหมือนกัน แตตางกันท่ีอันดับ 2 โดยประชาชนสวนใหญท่ี
อายุต่ํากวา 20 ป มีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลนนอยกวา 1 ป สวนประชาชน 
สวนใหญในกลุมอายุอ่ืนๆ มีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน 1-3 ป เห็นไดชัดวา
ประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 20 ป มีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลนนอยกวาประชาชนใน
กลุมอายุอ่ืนๆ 

อายุท่ีแตกตางกันมีเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด 
ถึงแมวาอันดับท่ี 1 ประชาชนทุกกลุมอายุจะใช Facebook เหมือนกัน แตในอันดับถัดไปในแตละ
กลุมอายุมีเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุดกันหลากหลาย ไดแก  Youtube Instagram Twitter 
เปนตน 
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อายุท่ีแตกตางกันมีชองทางท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับชองทางท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน 
บอยท่ีสุด โดยประชาชนแตละชวงอายุใชชองทางจาก Smartphone บอยท่ีสุดเหมือนกัน อันดับท่ี 2 
ประชาชนทุกชวงอายุใชจาก PC/Mac ยกเวนประชาชนท่ีอายุ 20-24 ป ท่ีใชจาก Laptop/Notebook 

อายุท่ีแตกตางกันมีความถ่ีในการใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับความถ่ีในการใชเครือขาย
สังคมออนไลนตอวัน โดยประชาชนที่อายุต่ํากวา 20 ป ใช 3-4 คร้ังตอวันมากท่ีสุด ในขณะท่ี
ประชาชนในชวงอายุอ่ืนๆ มีการเปดตลอดท้ังวัน จะเห็นไดวาประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 20 ป มีการ
เปดใชท่ีนอยกวาประชาชนในชวงอายุอ่ืนๆ  

อายุท่ีแตกตางกันมีชวงเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับชวงเวลาท่ีใชเครือขายสังคม
ออนไลนบอยท่ีสุด โดยประชาชนท่ีอายุนอยกวา 20 ป ใชในชวงเวลา 06.00–18.00 น. มากท่ีสุด 
ในขณะท่ีประชาชนกลุมอายุอ่ืนๆ ใชในชวงเวลา 18.00–06.00 น. มากท่ีสุด  

อายุท่ีแตกตางกันมีระยะเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคม
ออนไลนตอวัน โดยประชาชนท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป และ 20-24 ป ใช 1-3 ช่ัวโมงตอวัน สวนประชาชน 
ท่ีมีอายุ 25-29 ป ใชมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน และอายุ 30 ปข้ึนไป ใชนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอวัน 

อายุท่ีแตกตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับการใชเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด โดยประชาชนทุกกลุมอายุ ชอบใชเพื่อพูดคุยกับเพื่อน 
มากท่ีสุด และอันดับ 2 ประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 20 ป กับ ประชาชนท่ีอายุ 24-29 ป ใชเพื่อโพสตขอความ/
รูปภาพ ขณะท่ีประชาชนท่ีอายุ 20-24 ป กับ ประชาชนท่ีอายุ 30 ปข้ึนไป ใชเพื่อติดตามขาวสาร/งาน  

อายุท่ีแตกตางกันมีคุณสมบัติเครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุดแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับคุณสมบัติเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุด โดยประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 20 ป ประชาชนท่ีอายุ 20-24 ป  และประชาชนท่ี
อายุ 24-29 ป ชอบคุณสมบัติท่ีมีแอพพลิเคช่ันหลากหลายมากท่ีสุด ในขณะท่ีประชาชนท่ีอายุ 30 ป 
ข้ึนไป ชอบคุณสมบัติท่ีทําใหทราบขาวสารรวดเร็วมากกวา 
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อายุท่ีแตกตางกันมีแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุไมมีความสัมพันธกับแหลงหรือส่ือท่ี 
ทําใหสนใจใชเครือขายสังคมออนไลน โดยประชาชนทุกกลุมอายุมีเว็บไซตเปนแหลงหรือส่ือท่ี 
ทําใหสนใจใชมากท่ีสุด 

 
4.4.3  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการใชเครือขาย  

                        สังคมออนไลน  (Social Media)             
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยางมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 302 คน รองลงมาคือการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 72 คน และการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไป 26 คน 
 
ตารางท่ี 4.12  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการใช                          
                       เครือขายสังคมออนไลน (Social Media)      
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ประสบการณในการใช  
   นอยกวา 1 ป 
   1-3 ป 
   3 ปข้ึนไป 

 
16 
14 
42 

 
22.2 
19.4 
58.3 

 
18 
61 

223 

 
6.0 

20.2 
73.8 

 
5 
6 

15 

 
19.2 
23.1 
57.7 

21.847 0.000* 

Social Media ท่ีใชบอย 
ท่ีสุด 
   Facebook 
   Line 
   อ่ืนๆ  

 
 

43 
9 
20 

 
 

59.7 
12.5 
27.8 

 
 

210 
46 
46 

 
 

69.5 
15.2 
15.5 

 
 

15 
6 
5 

 
 

57.7 
23.1 
19.2 

8.081 0.089 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด 
   Smartphone 
   Laptop/Notebook 
   PC/Mac 
   Ipad/Tablet 

 
25 
12 
23 
11 

 
34.7 
16.7 
31.9 
16.7 

 
160 
56 
51 
34 

 
53.3 
18.5 
16.9 
11.3 

 
10 
4 
7 
5 

 
38.5 
15.3 
27.0 
19.2 

14.944 0.021* 

ความถ่ีในการใชตอวัน 
   1-2 คร้ัง 
   3-4 คร้ัง 
   5-6 คร้ัง 
   เปดตลอดวนั 

 
13 
27 
15 
17 

 
18.1 
37.5 
20.8 
23.6 

 
28 
69 
61 

144 

 
9.3 

22.8 
20.2 
47.7 

 
4 
6 
6 

10 

 
15.3 
23.1 
23.1 
38.5 

17.621 0.007* 

ชวงเวลาท่ีใชบอยท่ีสุด  
   06.00-18.00 น. 
   18.00-06.00 น. 

 
37 
35 

 
51.4 
48.6 

 
82 

220 

 
27.2 
72.8 

 
7 

19 

 
26.9 
73.1 

16.097 0.000* 

ระยะเวลาท่ีใชตอวัน 
   นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
   1-3 ช่ัวโมง 
   3-5 ช่ัวโมง 
   มากกวา 5 ช่ัวโมง 

 
17 
30 
14 
11 

 
23.6 
41.7 
19.4 
15.3 

 
70 

103 
47 
82 

 
23.2 
34.1 
15.6 
27.2 

 
10 
5 
5 
6 

 
38.5 
19.2 
19.2 
23.1 

9.163 0.165 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ใชเพื่อวัตถุประสงคใด 
มากท่ีสุด 
   พูดคุยกับเพือ่น 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   โพสตขอความ/รูป 
    อ่ืนๆ 

 
 

19 
11 
15 
27 

 
 

26.4 
15.3 
20.8 
37.5 

 
 

117 
56 
54 
75 

 
 

38.7 
18.5 
17.9 
24.8 

 
 

7 
9 
6 
4 

 
 

27.0 
34.6 
23.1 
15.3 

14.370 0.026* 

คุณสมบัติท่ีชอบมาก
ท่ีสุด 
   ทราบขาวสารรวดเร็ว 
   มีแอพฯหลากหลาย 
   ติดตามเพ่ือน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   อ่ืนๆ 

 
 

12 
11 
10 
9 
30 

 
 

16.7 
15.3 
13.9 
12.5 
41.7 

 
 

90 
51 
46 
19 
96 

 
 

29.8 
16.9 
15.2 
6.3 

31.8 

 
 

8 
5 
2 
6 
5 

 
 

30.8 
19.2 
7.7 

23.1 
19.2 

25.463 0.001* 

แหลงหรือส่ือท่ีทําให
สนใจใช 
   เว็บไซต 
   เพื่อนแนะนํา 
   นิตยสาร 

 
 

40 
27 
5 

 
 

55.6 
37.5 
6.9 

 
 

198 
95 
9 

 
 

65.6 
31.5 
3.0 

 
 

18 
6 
2 

 
 

69.2 
23.1 
7.7 

7.627 0.106 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.12 สรุปไดวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีประสบการณในการใชเครือขาย
สังคมออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธกับประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน โดยประชาชนทุกระดับการศึกษา 
มีประสบการณในการใช 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุดเหมือนกัน แตตางกันในอันดับท่ี 2 ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีประสบการณในการใชนอยกวา 1 ป สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา 
ต่าํกวาปริญญาตรีและปริญญาโทข้ึนไป มีประสบการณในการใช 1-3 ป 

ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีชองทางท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับชองทางท่ีใช
เครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด โดยประชาชนทุกระดับการศึกษาใชจาก Smartphone บอยท่ีสุด
เหมือนกัน แตตางกันในอันดับท่ี 2 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาโท
ข้ึนไป ใชจาก PC/Mac สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ใชจาก Laptop/Notebook 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความถ่ีในการใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความถ่ีในการ
ใชเครือขายสังคมออนไลน โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ใช 3-4 คร้ังตอวันมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทข้ึนไป มีการเปดตลอดท้ังวัน  

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีชวงเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับชวงเวลาที่
ใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด โดยประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ใชในชวง
เวลา 06.00–18.00 น. มากท่ีสุด ในขณะที่ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ข้ึนไป  ใชในชวงเวลา 18.00–06.00 น. มากท่ีสุด 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับการใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด โดยประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี ใชเพ่ือพูดคุยกับเพื่อนมากท่ีสุด แตประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโทข้ึนไป ใชเพื่อติดตามขาวสาร/งานมากท่ีสุด  

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีคุณสมบัติเครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากที่สุดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณสมบัติ
เครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุด โดยประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี ชอบคุณสมบัติท่ีทําใหทราบขาวสารรวดเร็วมากท่ีสุด ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโทข้ึนไป ชอบคุณสมบัติท่ีมีแอพพลิเคช่ันหลากหลายมากท่ีสุด 
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ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด ระยะเวลาท่ีใชเครือขาย
สังคมออนไลนตอวัน และแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด ระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนตอวัน และแหลงหรือส่ือที่ทําใหสนใจ
ใชเครือขายสังคมออนไลน โดยประชาชนทุกระดับการศึกษามีเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด
เหมือนกันคือ Facebook มีระยะเวลาที่ใชตอวันคือ 1-3 ช่ัวโมงเหมือนกัน และแหลงหรือส่ือท่ีทําให
สนใจใชมากท่ีสุดเหมือนกันคือ เว็บไซต 
 

4.4.4  การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤตกิรรมการใชเครือขายสังคม           
            ออนไลน (Social Media)  

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยางมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด 229 คน รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 133 คน และอ่ืนๆ 
ไดแก ธุรกิจสวนตัว แมบาน/พอบาน เปนตน 38 คน 

 
ตารางท่ี 4.13  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม  
                       ออนไลน (Social Media) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ประสบการณในการใช  
   นอยกวา 1 ป 
   1-3 ป 
   3 ปข้ึนไป 

 
25 
35 
169 

 
10.9 
15.3 
73.8 

 
7 

35 
91 

 
5.3 

26.3 
68.4 

 
5 
8 

25 

 
13.2 
21.1 
65.7 

8.754 0.068 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

Social Media ท่ีใชบอย
ท่ีสุด 
   Facebook 
   Line 
   อ่ืนๆ 

 
 

166 
24 
39 

 
 

72.5 
10.5 
17.0 

 
 

81 
29 
23 

 
 

60.9 
21.8 
17.3 

 
 

23 
8 
7 

 
 

60.5 
21.1 
18.4 

10.015 0.040* 

ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด 
   Smartphone 
   Laptop/Notebook 
   PC/Mac 
   Ipad/Tablet 

 
97 
47 
54 
31 

 
42.4 
20.5 
23.6 
13.5 

 
84 
17 
22 
10 

 
63.2 
12.8 
16.5 
7.5 

 
18 
6 
6 
8 

 
47.8 
15.8 
15.8 
21.1 

17.948 0.006* 

ความถ่ีในการใชตอวัน 
   1-2 คร้ัง 
   3-4 คร้ัง 
   5-6 คร้ัง 
   เปดตลอดวนั 

 
24 
78 
45 
82 

 
10.5 
34.1 
19.7 
35.58 

 
15 
13 
29 
76 

 
11.3 
9.8 

21.8 
57.1 

 
6 

10 
7 

15 

 
15.8 
26.3 
18.4 
39.5 

29.745 0.000* 

ชวงเวลาท่ีใชบอยท่ีสุด  
   06.00-18.00 น. 
   18.00-06.00 น. 

 
69 
160 

 
30.1 
69.9 

 
42 
91 

 
31.6 
68.4 

 
15 
23 

 
39.5 
60.5 

1.319 0.517 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ระยะเวลาท่ีใชตอวัน 
   นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
   1-3 ช่ัวโมง 
   3-5 ช่ัวโมง 
   มากกวา 5 ช่ัวโมง 

 
43 
83 
53 
50 

 
18.8 
36.2 
23.1 
21.8 

 
34 
46 
15 
38 

 
25.6 
34.6 
11.3 
28.6 

 
7 

15 
5 

11 

 
18.4 
39.5 
13.1 
29.0 

23.126 0.001* 

ใชเพื่อวัตถุประสงคใด
มากท่ีสุด 
   พูดคุยกับเพือ่น 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   โพสตขอความ/รูป 
    อ่ืนๆ 

 
 

79 
48 
46 
56 

 
 

34.5 
21.0 
20.1 
24.5 

 
 

52 
19 
22 
40 

 
 

39.1 
14.3 
16.5 
30.1 

 
 

14 
10 
5 
9 

 
 

36.8 
26.3 
13.2 
23.7 

5.826 0.443 

คุณสมบัติท่ีชอบมาก
ท่ีสุด 
   ทราบขาวสารรวดเร็ว 
   มีแอพฯหลากหลาย 
   ติดตามเพ่ือน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   อ่ืนๆ 

 
 

73 
34 
29 
20 
73 

 
 

31.9 
14.8 
12.7 
8.7 

31.9 

 
 

29 
28 
26 
10 
40 

 
 

21.8 
21.1 
19.5 
7.5 

30.1 

 
 

10 
6 
4 
7 

11 

 
 

26.3 
15.8 
10.5 
18.4 
29.0 

15.099 0.057 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

ความ
ถี่ 

รอย
ละ 

แหลงหรือส่ือท่ีทําให
สนใจใช 
   เว็บไซต 
   เพื่อนแนะนํา 
   นิตยสาร 

 
 

162 
58 
9 

 
 

70.7 
25.3 
3.9 

 
 

73 
55 
5 

 
 

54.9 
41.4 
3.7 

 
 

23 
10 
5 

 
 

60.5 
26.3 
13.2 

15.975 0.071 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 สรุปไดวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอาชีพมีความสัมพันธกับเครือขาย
สังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด โดยประชาชนท่ีมีอาชีพตางๆ มีเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด
กันหลากหลาย 

 อาชีพท่ีแตกตางกันมีชองทางท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอาชีพมีความสัมพันธกับชองทางท่ีใชเครือขายสังคม
ออนไลนบอยที่สุด โดยทุกอาชีพใชจาก Smartphone บอยท่ีสุดเหมือนกัน แตตางกันในอันดับท่ี 2  
ท่ีอาชีพอ่ืนๆ ใชจาก Ipad/Tablet ในขณะท่ีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ ใชจาก PC/Mac 

อาชีพที่แตกตางกันมีความถ่ีในการใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอาชีพมีความสัมพันธกับความถ่ีในการใชเครือขาย
สังคมออนไลนตอวัน โดยทุกอาชีพเปดตลอดท้ังวันมากท่ีสุดเหมือนกัน แตในอันดับอ่ืนๆ เห็นไดวา
มีความถ่ีในการใชตอวันท่ีหลากหลาย แตอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีการเปดใชท่ี
บอยกวาอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ 
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อาชีพท่ีแตกตางกันมีระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอาชีพมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลน 
ตอวัน โดยทุกอาชีพใช 1 - 3 ช่ัวโมงตอวันมากท่ีสุดเหมือนกัน แตในอันดับ 2 เห็นไดวาอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจและอาชีพอ่ืนๆ ใชมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน ในขณะท่ีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
ใช 3-5 ช่ัวโมงตอวัน 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน ชวงเวลาท่ีใช
เครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด 
คุณสมบัติเครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุด และแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชเครือขาย
สังคมออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยทุกอาชีพมีประสบการณ
ในการใช 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุด มีชวงเวลาท่ีใชบอยท่ีสุดคือ 18.00–06.00 น. ทุกอาชีพใชเพื่อพูดคุยกับ
เพื่อนมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ทําใหทราบขาวสารรวดเร็ว  และมีแหลงหรือส่ือท่ีทําให
สนใจใชมากท่ีสุดเหมือนกันคือ เว็บไซต 

 
4.4.5  การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการใชเครือขาย 

                        สังคมออนไลน (Social Media)  
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยางโสด 353 คน 

และสมรส 47 คน 
 

ตารางท่ี 4.14  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการใช 
                       เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Media) 
โสด สมรส Chi-

Square 
Sig 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ประสบการณในการใช 
   นอยกวา 1 ป 
   1-3 ป 
   3 ปข้ึนไป 

 
29 
70 

254 

 
8.2 

19.8 
71.0 

 
6 
8 

33 

 
12.8 
17.0 
70.2 

1.167 0.558 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

โสด สมรส Chi-
Square 

Sig 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

Social Media ท่ีใชบอยท่ีสุด 
   Facebook 
   Line 
   อ่ืนๆ  

 
244 
53 
56 

 
69.1 
15.0 
15.9 

 
26 
8 

13 

 
55.3 
17.0 
27.7 

4.626 0.099 

ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด 
   Smartphone 
   Laptop/Notebook 
   PC/Mac 
   Ipad/Tablet 

 
176 
63 
71 
43 

 
49.9 
17.8 
20.1 
12.2 

 
23 
7 

11 
6 

 
48.8 
14.9 
23.4 
12.8 

0.445 0.931 

ความถ่ีในการใชตอวัน 
   1-2 คร้ัง 
   3-4 คร้ัง 
   5-6 คร้ัง 
   เปดตลอดวนั 

 
37 
91 
74 

151 

 
10.5 
258 
21.0 
42.8 

 
8 

10 
7 

22 

 
17.0 
21.3 
14.9 
46.8 

2.820 0.420 

ชวงเวลาท่ีใชบอยท่ีสุด  
   06.00-18.00 น. 
   18.00-06.00 น. 

 
113 
240 

 
32.0 
68.0 

 
13 
34 

 
27.7 
72.3 

0.364 0.546 

ระยะเวลาท่ีใชตอวัน 
   นอยกวา 1 ช่ัวโมง 
   1-3 ช่ัวโมง 
   3-5 ช่ัวโมง 
   มากกวา 5 ช่ัวโมง 

 
78 

125 
62 
88 

 
22.1 
35.4 
17.8 
24.9 

 
19 
13 
5 

10 

 
40.4 
27.7 
10.6 
21.3 

8.568 0.036* 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

โสด สมรส Chi-
Square 

Sig 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด 
   พูดคุยกับเพือ่น 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   โพสตขอความ/รูป 
    อ่ืนๆ 

 
135 
60 
67 
91 

 
38.2 
17.0 
19.0 
25.8 

 
10 
17 
6 

14 

 
21.3 
36.2 
12.8 
29.8 

12.346 0.006* 

คุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด 
   ทราบขาวสารรวดเร็ว 
   มีแอพพลิเคช่ันหลากหลาย 
   ติดตามเพ่ือน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
    อ่ืนๆ 

 
100 
57 
52 
25 

119 

 
28.3 
16.1 
14.7 
7.1 

33.7 

 
13 
8 
5 

10 
11 

 
27.7 
17.0 
10.6 
21.3 
23.4 

11.420 0.022* 

แหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใช 
   เว็บไซต 
   เพื่อนแนะนํา 
   นิตยสาร 

 
235 
107 
11 

 
66.6 
30.3 
3.1 

 
23 
19 
5 

 
48.9 
40.4 
10.7 

4.763 0.092 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 สรุปไดวา สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคม
ออนไลนตอวันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาสถานภาพสมรส
มีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนตอวัน โดยประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด  
มีระยะเวลาท่ีใชตอวันมากกวาประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส ดังนี้ อันดับ 1 ประชาชนท่ีมีสถานภาพ
โสด ใช 1-3 ช่ัวโมงตอวัน สวนประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส ใชนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอวัน และอันดับ  2 
ประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด ใชมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส  
ใชแค 1-3 ช่ัวโมงตอวัน 
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สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับ
การใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือวัตถุประสงคใดมากที่สุด โดยประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด ใชเพ่ือ
พูดคุยกับเพื่อนมากท่ีสุด ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส ใชเพื่อติดตามขาวสาร/งานมากท่ีสุด 

สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีคุณสมบัติเครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคุณสมบัติ
เครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุด โดยทุกสถานภาพสมรส ชอบคุณสมบัติท่ีทําใหทราบขาวสาร
รวดเร็วมากท่ีสุดเหมือนกัน แตในอันดับอ่ืนๆ มีความหลากหลายกัน เชน อันดับ 2 ประชาชนท่ีมี
สถานภาพโสด ชอบคุณสมบัติท่ีมีแอพพลิเคช่ันหลากหลายมากกวาประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสที่
ชอบคุณสมบัติเพื่อติดตามขาวสาร/งาน เปนตน 

 สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน เครือขาย
สังคมออนไลนใชบอยท่ีสุด ชองทางท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด ความถ่ีในการใชเครือขาย
สังคมออนไลนตอวัน ชวงเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยที่สุด และแหลงหรือส่ือที่ทําใหสนใจ
ใชเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยทุกสถานภาพ 
สมรสมีประสบการณในการใช 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุดเหมือนกัน มีชองทางท่ีใชบอยท่ีสุดจาก Smartphone 
เหมือนกัน มีความถ่ีในการใชตอวันคือ เปดตลอดวันเหมือนกัน มีชวงเวลาที่ใชบอยท่ีสุดคือ  
18.00–06.00 น. เหมือนกัน และแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชมากท่ีสุดเหมือนกันคือ เว็บไซต 
 

4.4.6  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการใชเครือขาย 
                        สังคมออนไลน (Social Media)  

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยตัวอยางมีรายไดต่ํากวา 
10,000 บาทมากท่ีสุด 161 คน รองลงมาคือมีรายได 10,001-20,000 บาท 141 คน 30,001 บาทข้ึนไป  
50 คน และ 20,001-30,000 บาท 22 คน ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.15  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับพฤติกรรมการใช  
                       เครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคม 

ออนไลน  
(Social Media)      

ตํ่ากวา 10,000 
บาท 

10,001 ถึง 
20,000 บาท 

20,001 ถึง 
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ประสบการณใน 
การใช  
   นอยกวา 1 ป 
   1-3 ป 
   3 ปข้ึนไป 

 
 

20 
26 

115 

 
 

12.4 
16.1 
71.4 

 
 

8 
31 

102 

 
 

5.7 
22.0 
72.3 

 
 

5 
10 
33 

 
 

10.4 
20.8 
68.8 

 
 

5 
11 
34 

 
 

10.0 
22.0 
68.0 

7.131 0.309 

Social Media ที่ใชบอย
ที่สุด 
   Facebook 
   Line 
   อืน่ๆ  

 
 

114 
16 
31 

 
 

70.8 
9.9 

19.3 

 
 

102 
17 
22 

 
 

72.3 
12.1 
15.6 

 
 

26 
9 
13 

 
 

54.2 
18.8 
27.1 

 
 

26 
19 
5 

 
 

52.0 
38.0 
10.0 

31.227 0.000* 

ชองทางที่ใชบอยที่สุด 
   Smartphone 
   Laptop/Notebook 
   PC/Mac 
   Ipad/Tablet 

 
57 
38 
41 
25 

 
35.4 
23.6 
25.5 
15.5 

 
67 
28 
29 
17 

 
47.5 
19.9 
20.6 
12.1 

 
29 
5 
8 
6 

 
60.4 
10.4 
16.7 
12.5 

 
32 
5 
7 
6 

 
64.0 
10.0 
14.0 
12.0 

44.811 0.000* 

ความถ่ีในการใชตอวัน 
   1-2 คร้ัง 
   3-4 คร้ัง 
   5-6 คร้ัง 
   เปดตลอดวัน 

 
21 
59 
32 
49 

 
13.0 
36.6 
19.9 
30.4 

 
18 
26 
31 
66 

 
12.8 
18.4 
22.0 
46.8 

 
5 
7 
11 
25 

 
10.4 
14.6 
22.9 
52.1 

 
5 
9 
7 
29 

 
10.0 
18.0 
24.0 
48.0 

30.935 0.000* 

ชวงเวลาที่ใชบอยที่สุด  
   06.00-18.00 น. 
   18.00-06.00 น. 

 
56 

105 

 
34.8 
65.2 

 
41 

100 

 
29.1 
70.9 

 
12 
36 

 
25.0 
75.0 

 
17 
33 

 
34.0 
66.0 

2.272 0.518 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใช 
เครือขายสังคม 

ออนไลน  
(Social Media)      

ตํ่ากวา 10,000 
บาท 

10,001 ถึง 
20,000 บาท 

20,001 ถึง 
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ขึ้นไป 

Chi-
Square 

Sig 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ความ
ถ่ี 

รอย
ละ 

ระยะเวลาที่ใชตอวัน 
   นอยกวา 1 ชั่วโมง 
   1-3 ชั่วโมง 
   3-5 ชั่วโมง 
   มากกวา 5 ชั่วโมง 

 
36 
55 
38 
32 

 
22.4 
34.2 
23.6 
19.9 

 
37 
53 
18 
33 

 
26.2 
37.6 
12.8 
23.4 

 
14 
9 
5 
20 

 
29.2 
18.8 
10.3 
41.7 

 
10 
20 
6 
14 

 
20.0 
40.0 
12.0 
28.0 

20.830 0.013* 

ใชเพ่ือวัตถุประสงคใด
มากท่ีสุด 
   พูดคุยกับเพื่อน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
   โพสตขอความ/รูป 
    อื่นๆ 

 
 

65 
28 
29 
39 

 
 

40.4 
17.4 
18.0 
24.2 

 
 

45 
32 
28 
36 

 
 

31.9 
22,7 
19.9 
25.5 

 
 

12 
10 
8 
18 

 
 

25.0 
20.8 
16.7 
37.5 

 
 

23 
7 
8 
12 

 
 

46.0 
14.0 
16.0 
24.0 

9.509 0.392 

คุณสมบัติที่ชอบมาก
ที่สุด 
   ทราบขาวสารรวดเร็ว 
   มีแอพฯหลากหลาย 
   ติดตามเพื่อน 
   ติดตามขาวสาร/งาน 
    อื่นๆ 

 
 

47 
25 
23 
17 
49 

 
 

29.2 
15.5 
14.3 
10.6 
30.4 

 
 

43 
25 
19 
8 
46 

 
 

30.5 
17.7 
13.5 
5.7 

32.6 

 
 

9 
5 
11 
5 
18 

 
 

18.8 
10.4 
22.9 
10.4 
37.5 

 
 

14 
10 
5 
6 
15 

 
 

28.0 
20.0 
10.0 
12.0 
30.0 

10.461 0.576 

แหลงหรือส่ือท่ีทําให
สนใจใช 
   เว็บไซต 
   เพื่อนแนะนํา 
   นิตยสาร 

 
 

114 
41 
6 

 
 

70.8 
25.5 
3.7 

 
 

94 
42 
5 

 
 

66.7 
29.8 
3.5 

 
 

23 
20 
5 

 
 

47.8 
41.7 
10.5 

 
 

24 
21 
5 

 
 

48.0 
42.0 
10.0 

11.392 0.077 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.15 สรุปไดวา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีเครือขายสังคมออนไลน 
ท่ีใชบอยท่ีสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวารายไดเฉล่ียตอ
เดือนมีความสัมพันธกับเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยที่สุด โดยทุกรายไดเฉล่ียตอเดือนมีการใช
ท่ีหลากหลายแตกตางกัน 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีชองทางท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวารายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับ
ชองทางที่ใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด โดยทุกรายไดเฉล่ียตอเดือนใชจาก Smartphone  
บอยท่ีสุด รองลงมาคือ ใชจาก PC/Mac เหมือนกัน แตตางกันในอันดับท่ี 3 ประชาชนที่มีรายไดเฉล่ีย 
ตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท ใชจาก Notebook/Laptop ในขณะท่ีประชาชน 
ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป ใชจาก Ipad/Tablet 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความถ่ีในการใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวารายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับความถ่ีใน
การใชเครือขายสังคมออนไลนตอวัน โดยในอันดับ 1 ประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 
บาท มีความถี่ในการใช 3-4 คร้ังตอวันมากท่ีสุด สวนประชาชนท่ีมีกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือนอ่ืนๆ มีการ
เปดตลอดท้ังวันมากท่ีสุด สวนอันดับอ่ืนๆ มีความถ่ีในการใชตอวันที่หลากหลาย แตประชาชนท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนสูงกวา 10,000 บาทข้ึนไป มีการเปดใชท่ีบอยกวาประชาชนที่มีรายไดเฉล่ีย 
ตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวารายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับระยะ 
เวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนตอวัน โดยมีความหลากหลายในแตละอันดับ เชน อันดับ 1 ประชาชน
ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใชมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน สวนประชาชนท่ีมีกลุม
รายไดเฉล่ียตอเดือนอ่ืนๆ ใช 1–3 ช่ัวโมงตอวัน และเห็นไดชัดวาประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท มีระยะเวลาที่ใชตอวันนอยกวารายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีสูงกวา 10,000 บาท 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน ชวงเวลาที่
ใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุด ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อวัตถุประสงคใดมากที่สุด 
คุณสมบัติเครือขายสังคมออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุด และแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชเครือขายสังคม
ออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยทุกกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือนมี
ประสบการณในการใช 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุดเหมือนกัน มีชวงเวลาท่ีใชบอยที่สุดคือ 18.00–06.00 น.  
ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับเพื่อนมากท่ีสุด  คุณสมบัติที่ชอบมากท่ีสุดคือ ทําใหทราบ
ขาวสารรวดเร็ว และแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชมากท่ีสุดเหมือนกันคือ เว็บไซต 
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 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใชเครือขาย

สังคมออนไลน (Social Media)  

 

ตารางที่ 4.16  สรุปผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช  

                       เครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  

 

 

พฤติกรรมการใช  

เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Media) 

 

ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช 

เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

 

เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ สถานภาพ 

สมรส 

รายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 

ประสบการณในการใช        

Social Media ท่ีใชบอยที่สุด      

ชองทางที่ใชบอยที่สุด      

ความถี่ในการใชตอวัน       

ชวงเวลาที่ใชบอยที่สุด         

ระยะเวลาท่ีใชตอวัน       

ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากที่สุด       

คุณสมบัติท่ีชอบมากที่สุด      

แหลงหรือสื่อที่ทําใหสนใจใช        

 

หมายเหตุ :             หมายถึง ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช Chi-Square  Test และปฏิเสธ

สมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

จากตารางที่ 4.16 สรุปไดดังนี้ 

อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) มากที่สุด 

เพศและสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social  

Media) นอยที่สุด และลักษณะทางประชากรไมมีความสัมพันธกับแหลงหรือสื่อที่ทําใหสนใจใช 

เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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4.5  การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  
 

4.5.1  การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับความคดิเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใช  
                        เครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-Test  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยางเปนเพศชาย 134  คน 
และเปนเพศหญิง 266 คน 
 
ตารางท่ี 4.17  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับความคิดเห็นเกีย่วกับผลท่ีไดจากการ                           
                       ใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

เพศ X การแปลผล F p-value 

ดานการส่ือสาร 
 

ชาย 
หญิง 

4.40 
4.53 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

1.152 0.284 

ดานการแสดงออกถึงตัวตน ชาย 
หญิง 

3.71 
3.97 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

2.928 0.088 

ดานเวลา ชาย 
หญิง 

3.49 
3.41 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

1.136 0.287 

ดานผลกระทบตอสังคม ชาย 
หญิง 

3.52 
3.53 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

1.022 0.313 

ดานบันเทิง ชาย 
หญิง 

4.25 
4.30 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

0.457 0.500 

ดานธุรกิจ ชาย 
หญิง 

3.88 
3.86 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

1.952 0.163 

จากตารางท่ี 4.17 สรุปไดวา เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช 
เครือขายสังคมออนไลนท้ัง 6 ดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา  
เพศไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนท้ัง 6 ดาน 
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4.5.2  การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับความคดิเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใช  
                        เครือขายสังคมออนไลน (Social Media)  

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ  One-Way ANOVA  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95% โดยตัวอยางมีอายุ 
20-24 ป มากท่ีสุด 168 คน รองลงมาคือ ต่ํากวา 20 ป 89 คน 25-29 ป 76 คน และ 30 ปข้ึนไป 67 คน 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.18  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการ                           
                       ใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

อายุ X การแปลผล F p-value 

ดานการส่ือสาร 
 

ต่ํากวา 20 ป
20-24 ป 
25-29 ป 
30 ปข้ึนไป 

4.46 
4.51 
4.60 
4.55 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

0.966 0.409 

ดานการแสดงออกถึงตัวตน 
 

ต่ํากวา 20 ป 
20-24 ป 
25-29 ป 
30 ปข้ึนไป 

3.93 
3.94 
3.82 
3.75 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 

1.272 0.284 

ดานเวลา 
 

ต่ํากวา 20 ป
20-24 ป 
25-29 ป 
30 ปข้ึนไป 

3.63 
3.46 
3.44 
3.14 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 
เฉยๆ 

3.842 0.010* 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

อายุ X การแปลผล F p-value 

ดานผลกระทบตอสังคม 
 
 

ต่ํากวา 20 ป
20-24 ป 
25-29 ป 
30 ปข้ึนไป 

3.86 
3.48 
3.34 
3.41 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เฉยๆ 

เห็นดวย 

5.179 0.002* 

ดานบันเทิง 
 

ต่ํากวา 20 ป 
20-24 ป 
25-29 ป 
30 ปข้ึนไป 

4.31 
4.28 
4.30 
4.24 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

0.398 0.754 

ดานธุรกิจ 
 

ต่ํากวา 20 ป
20-24 ป 
25-29 ป 
30 ปข้ึนไป 

3.91 
3.79 
3.90 
3.94 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 

1.308 0.271 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 สรุปไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช 
เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานเวลาและดานผลกระทบตอสังคมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการ
ใชเครือขายสังคมออนไลนดานเวลาและดานผลกระทบตอสังคม โดยประชาชนที่อายุ 30 ปข้ึนไป  
มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานเวลานอยกวาประชาชน
ในกลุมอายุอ่ืนๆ 
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อายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social  
Media) ดานการสื่อสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานบันเทิง และดานธุรกิจไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอายุไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนดานการส่ือสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานบันเทิง และดานธุรกิจ 

 
4.5.3  การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได                            

                        จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ One-Way ANOVA ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยาง 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 302 คน รองลงมาคือ การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  
72 คน  และการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 26 คน ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.19  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความคิดเหน็เกี่ยวกับ 
                       ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ได
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

ระดับการศึกษา    X การแปลผล F p-value 

ดานการส่ือสาร 
 

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทข้ึนไป 

4.43 
4.54 
4.56 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

1.094 0.336 

ดานการแสดงออกถึงตัวตน 
 

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทข้ึนไป 

3.86 
3.90 
3.73 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 

0.615 0.541 

ดานเวลา 
 

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทข้ึนไป 

3.58 
3.45 
2.87 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เฉยๆ 

6.126 0.002* 
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ตารางท่ี 4.19  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

ระดับการศึกษา    X การแปลผล F p-value 

ดานผลกระทบตอสังคม 
 

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทข้ึนไป 

3.82 
3.46 
3.42 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 

4.226 0.015* 

ดานบันเทิง ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทข้ึนไป 

4.25 
4.29 
4.25 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

0.325 0.722 

ดานธุรกิจ 
 

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทข้ึนไป 

3.79 
3.87 
3.97 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 

0.720 0.487 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19 สรุปไดวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได
จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานเวลา และดานผลกระทบตอสังคมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานเวลาและดานผลกระทบตอสังคม โดยประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนดานเวลานอยกวาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี และ
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนดานผลกระทบตอสังคมมากกวาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโทข้ึนไป 
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ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ดานการสื่อสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานบันเทิง และดานธุรกิจ 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน ดานการส่ือสาร ดานการแสดงออกถึง
ตัวตน ดานบันเทิง และดานธุรกิจ 

 
4.5.4  การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใช                            

                        เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ One-Way ANOVA ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยาง 

มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด 229 คน รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 133 คน 
และอาชีพอ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจสวนตัว แมบาน/พอบาน เปนตน 38 คน ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.20  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลที่ไดจาก  
                       การใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

อาชีพ  X การแปลผล F p-value 

ดานการส่ือสาร 
 

นักเรียน/นักศกึษา 
พนักงานบริษทั 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ 

4.49 
4.63 

 
4.32 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

 
เห็นดวยท่ีสุด 

5.628 0.004* 

ดานการแสดงออกถึงตัวตน 
 

นักเรียน/นักศกึษา 
พนักงานบริษทั 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ 

3.92 
3.81 

 
3.92 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

 
เห็นดวย 

0.932 0.395 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

อาชีพ  X การแปลผล F p-value 

ดานเวลา 
 

นักเรียน/นักศกึษา 
พนักงานบริษทั 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ 

3.54 
3.21 

 
3.63 

เห็นดวย 
เฉยๆ 

 
เห็นดวย 

6.671 0.001* 

ดานผลกระทบตอสังคม 
 

นักเรียน/นักศกึษา 
พนักงานบริษทั 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ 

3.61 
3.40 

 
3.42 

เห็นดวย 
เฉยๆ 

 
เห็นดวย 

2.352 0.096 

ดานบันเทิง 
 

นักเรียน/นักศกึษา 
พนักงานบริษทั 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ 

4.28 
4.32 

 
4.19 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

 
เห็นดวย 

1.117 0.328 

ดานธุรกิจ 
 

นักเรียน/นักศกึษา 
พนักงานบริษทั 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืนๆ 

3.84 
3.94 

 
3.75 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

 
เห็นดวย 

1.458 0.234 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 สรุปไดวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช  
เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานการสื่อสารและดานเวลาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอาชีพมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนดานการสื่อสารและดานเวลา โดยประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
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รัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการสื่อสารมากกวาประชาชนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
และอาชีพอ่ืนๆ แตประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียความคิดเห็น
ดานเวลานอยกวาประชาชนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพ 

 อาชีพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน 
(Social Media) ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานผลกระทบตอสังคม ดานบันเทิง และดานธุรกิจ  
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาอาชีพไมมีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานผลกระทบ
ตอสังคม ดานบันเทิง และดานธุรกิจ  

 
4.5.5  การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความคดิเห็นเก่ียวกับผลท่ีได     
          จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-Test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยางโสด 353 คน 

และสมรส 43 คน 
 

ตารางท่ี 4.21  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความคิดเห็นเกีย่วกับ  
                       ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

สถานภาพ 
สมรส 

X การแปลผล F p-value 

ดานการส่ือสาร 
 

โสด 
สมรส 

4.52 
4.52 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

5.025 0.026* 

ดานการแสดงออกถึงตัวตน 
 

โสด 
สมรส 

3.92 
3.60 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

0.552 0.458 

ดานเวลา 
 

โสด 
สมรส 

3.47 
3.18 

เห็นดวย 
เฉยๆ 

0.032 0.857 

ดานผลกระทบตอสังคม 
 

โสด 
สมรส 

3.57 
3.21 

เห็นดวย 
เฉยๆ 

3.504 0.062 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

สถานภาพ 
สมรส 

X การแปลผล F p-value 

ดานบันเทิง โสด 
สมรส 

4.29 
4.19 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวย 

15.032 0.000* 

ดานธุรกิจ โสด 
สมรส 

3.85 
3.94 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

2.865 0.091 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 สรุปไดวา สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได
จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานการส่ือสารและดานบันเทิงแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ี
ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการส่ือสารและดานบันเทิง โดยประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด 
มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานบันเทิงมากกวาประชาชน
ท่ีมีสถานภาพสมรส สวนประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการ
ใชเครือขายสังคมออนไลนดานการส่ือสารมากกวาประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด 

สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานเวลา ดานผลกระทบตอสังคม และดานธุรกิจ 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการแสดงออกถึงตัวตน ดานเวลา  
ดานผลกระทบตอสังคม และดานธุรกิจ 
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4.5.6  การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
                        ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ One-Way ANOVA ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยตัวอยาง 
มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มากท่ีสุด 161 คน รองลงมาคือมีรายได 10,001-20,000 บาท 141 คน  
30,001 บาทข้ึนไป 50 คน และ 20,001-30,000 บาท 22 คน ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.22  คาสถิติการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความคิดเห็น     
                       เกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

รายไดเฉล่ีย 
ตอเดือน 

    X การแปลผล F p-value 

ดานการส่ือสาร 
 

ต่ํากวา10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

4.50 
4.49 
4.62 
4.58 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

0.868 0.458 

ดานการแสดงออกถึงตัวตน 
 
 

ต่ํากวา10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

3.89 
3.96 
3.94 
3.62 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 
เห็นดวย 

2.426 0.065 

ดานเวลา 
 
 

ต่ํากวา10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

3.62 
3.36 
3.30 
3.21 

เห็นดวย 
เฉยๆ 
เฉยๆ 
เฉยๆ 

4.000 0.008* 

ดานผลกระทบตอสังคม 
 
 

ต่ํากวา10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

3.67 
3.49 
3.18 
3.48 

เห็นดวย 
เห็นดวย 
เฉยๆ 

เห็นดวย 

3.416 0.017* 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีได 
จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) 

รายไดเฉล่ีย 
ตอเดือน 

    X การแปลผล F p-value 

ดานบันเทิง  
 

ต่ํากวา10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

4.30 
4.23 
4.36 
4.32 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวยท่ีสุด 

1.323 0.267 

ดานธุรกิจ 

 

ต่ํากวา10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

3.85 
3.73 
4.22 
3.94 

เห็นดวย 
เห็นดวย 

เห็นดวยท่ีสุด 
เห็นดวย 

6.949 0.000* 

 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 สรุปไดวา รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได
จากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานเวลา ดานผลกระทบตอสังคม และดานธุรกิจ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวารายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานเวลา ดานผลกระทบตอสังคม และดาน
ธุรกิจ โดยประชาชนที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท มีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได
จากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานเวลาและดานผลกระทบตอสังคมสูงกวาประชาชนในกลุม 
รายไดเฉล่ียตอเดือนอ่ืนๆ สวนประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานธุรกิจสูงกวาประชาชนในกลุมรายได
เฉล่ียตอเดือนอ่ืนๆ 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ดานการสื่อสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน และดานบันเทิงไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวารายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็น
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เกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการสื่อสาร ดานการแสดงออกถึงตัวตน และ

ดานบันเทิง  

 

สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

 

ตารางที่ 4.23  สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็น  

                       เกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได 

จากการใชเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Media) 

ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ สถานภาพ

สมรส 

รายได

เฉลี่ยตอ

เดือน 

ดานการสื่อสาร     

ดานการแสดงออกถึงตัวตน      

ดานเวลา      

ดานผลกระทบตอสังคม        

ดานบันเทิง         

ดานธุรกิจ      

 

หมายเหตุ :            หมายถึง ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-Test และ One–Way ANOVA และ

ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

จากตารางที่ 4.23 สรุปผลไดดังนี้ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Media) มากที่สุด เพศไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใช

เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ท้ัง 6 ดาน และลักษณะทางประชากรไมมีความสัมพันธกับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ดานการแสดงออกถึง

ตัวตน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

  



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวจิัย และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดทําการวิจัยกับประชากรที่มีอายุ
ระหวาง 15- 44 ป ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีบัญชีผูใชเครือขายสังคมออนไลน และใชเปนประจําอยาง
นอยสัปดาหละ 4 วัน สําหรับการเลือกตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบ 3 ข้ัน (Three–stage Sampling)  
ไดขนาดตัวอยางท้ังหมด 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
SPSS ในการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน และใชสถิติ Chi-Square   
t-Test และ One–Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
            การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 
5.1.1  ลักษณะทางประชากรของตัวอยาง 
จากการศึกษา พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 266 คน คิดเปนรอยละ 66.50 และ 

เพศชายจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50   
ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20–24 ป มากท่ีสุด จํานวน 168 คน  คิดเปนรอยละ 42.00  รองลงมาคือ 

อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 อายุ 25-29 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19  
และนอยท่ีสุดคือ อายุ 30 ปข้ึนไป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 
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ตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 302 คน  คิดเปนรอยละ 75.50 
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 และนอยท่ีสุดคือ 
ปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50     

ตัวอยางมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.25 รองลงมา
คือ พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 และนอยท่ีสุดคือ 
อาชีพอ่ืนๆ ไดแก พอบาน/แมบาน ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ  จํานวน 38 คน  คิดเปนรอยละ 9.50 

ตัวอยางมีสถานภาพโสดมากที่สุด จํานวน 353 คน  คิดเปนรอยละ 88.25 และสถานภาพ
สมรส  จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 11.75   

ตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาทมากท่ีสุด  จํานวน 161 คน  คิดเปนรอยละ 
40.25 รองลงมาคือรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001–20,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.2 
30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และนอยท่ีสุดคือ รายไดเฉล่ียตอเดือน 
20,001–30,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

 
5.1.2  พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
จากการศึกษา พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 71.75 มีประสบการณในการใชเครือขาย

สังคมออนไลน 3 ปข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมา มีประสบการณในการใช 1-3 ป คิดเปนรอยละ 19.50 
และมีประสบการณในการใชนอยกวา 1 ปนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 8.75 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 67.50 ใชบริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook มากที่สุด 
รองลงมา ใชบริการ Line คิดเปนรอยละ 15.25 ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนอ่ืนๆ ไดแก  Youtube 
Instagram Twitter Google+ นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.25 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 49.75 มีชองทางในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนจาก 
Smartphone มากท่ีสุด รองลงมา ใชบริการจาก PC/Mac คิดเปนรอยละ 20.50 ใชบริการจาก 
Laptop/Notebook คิดเปนรอยละ 17.50 และใชบริการจาก Ipad/Tablet นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
12.25 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 43.25 มีความถ่ีในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนโดยเปด 
ไวตลอดท้ังวันมากท่ีสุด รองลงมา ใชบริการ 3-4 คร้ังตอวัน คิดเปนรอยละ 25.25 ใชบริการ 5-6 คร้ัง 
ตอวัน คิดเปนรอยละ 20.25 และใชบริการ 1-2 คร้ังตอวันนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 11.25 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 68.50 มีชวงเวลาในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนเวลา 
18.00-06.00 น. มากท่ีสุด และใชบริการเวลา 06.00-18.00 น. คิดเปนรอยละ 31.50 
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ประชาชนสวนใหญรอยละ 34.50 มีระยะเวลาในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน  
1-3 ช่ัวโมงตอวันมากท่ีสุด รองลงมา ใชบริการ มากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 24.75  
ใชบริการนอยกวา 1 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 24.25 และใชบริการ 3-5 ช่ัวโมงตอวันนอยท่ีสุด คิดเปน 
รอยละ 16.50 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 36.25 ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับเพื่อน 
มากท่ีสุด รองลงมา ใชเพ่ือติดตามขาวสาร/งาน คิดเปนรอยละ 19.25 ใชเพื่อโพสตขอความ/รูปภาพ  
คิดเปนรอยละ 18.25 ใชเพ่ืออ่ืนๆ ไดแก เลนเกมสออนไลน ติดตามเพ่ือน/คนอ่ืน เช็คอิน แลกเปล่ียน 
ส่ิงท่ีสนใจรวมกัน ใชเพื่อตามกระแสนิยม คิดเปนรอยละ 26.25 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 28.25 ชอบคุณสมบัติของเครือขายสังคมออนไลนท่ีทําใหทราบ
ขาวสารรวดเร็วมากท่ีสุด รองลงมา ชอบคุณสมบัติท่ีมีแอพพลิเคช่ันหลากหลาย คิดเปนรอยละ 16.25 
ชอบคุณสมบัติติดตามเพ่ือน คิดเปนรอยละ 14.25 ชอบคุณสมบัติติดตามขาวสาร/งาน คิดเปนรอยละ 
8.75 และชอบคุณสมบัติอ่ืนๆ ไดแก เลนเกมสออนไลน ใชงายไมซับซอน แลกเปล่ียนส่ิงท่ีสนใจ
รวมกัน เช็คอิน คิดเปนรอยละ 32.50 

ประชาชนสวนใหญรอยละ 64.75 มีแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนคือ เว็บไซตมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ 31.75 และนิตยสารนอยท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 3.50 

 
5.1.3  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
จากการศึกษา พบวา ประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม

ออนไลนดานการส่ือสารมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52  โดยประชาชนเห็นดวยท่ีสุดวาเครือขายสังคม
ออนไลนชวยทําใหติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็ว และทําใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วข้ึน 
รองลงมาคือ ดานบันเทิง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 โดยประชาชนเห็นดวยท่ีสุดวาเครือขายสังคมออนไลน 
เปนแหลงใหความบันเทิง ชวยใหผอนคลายจากความเครียด เปนแหลงพูดคุยกับกลุมเพื่อน และ 
ทําใหมีเพื่อนมากข้ึน อันดับ 3 คือดานการแสดงออกถึงตัวตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 โดยประชาชนเห็น
ดวยวา เครือขายสังคมออนไลนส่ือท่ีนําเสนอตนเอง/โชวรูปภาพ/ผลงาน และเปนท่ีระบายอารมณ/แสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ อันดับ 4 คือดานธุรกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 โดยประชาชนเห็นดวยวา
เครือขายสังคมออนไลนเปนแหลงในการชวยคนหาสินคา/บริการท่ีตองการ ชวยใหซ้ือสินคาไดงาย/
สะดวกข้ึน ประหยัดคาใชจายในการซื้อ และมีอิทธิพลทําใหซ้ือสินคานั้น อันดับ 5 คือดานผลกระทบ
ตอสังคม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 โดยประชาชนเห็นดวยวาเครือขายสังคมออนไลน กอใหเกิด
อาชญากรรมไดงายข้ึน และเปนแหลงเผยแพรส่ือท่ีไมเหมาะสม และอันดับ 6 ดานเวลา มีคาเฉล่ียนอย
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ท่ีสุดเทากับ 3.44 โดยประชาชนเห็นดวยวาเครือขายสังคมออนไลน ทําใหเวลาสวนตัวนอยลง ทําให
ความต้ังใจในการทํางาน/เรียนนอยลง และทําใหพูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง 

 
5.1.4  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ 

           ทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได
           เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social   
           Media) แตกตางกัน  

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบความสัมพันธโดยหาคาไคสแควรและ
วิเคราะหตารางไขว (Crosstab) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยท่ีไดสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
กลาวคือ พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ืองชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด 
ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด และคุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ืองประสบการณในการ
ใช เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด ความถ่ีในการใชตอวัน ชวงเวลาท่ีใช 
ระยะเวลาท่ีใชตอวัน ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด และคุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ือง
ประสบการณในการใช ชองทางท่ีใชบอยที่ สุด ความถ่ีในการใชตอวัน ชวงเวลาท่ีใช ใชเพื่อ
วัตถุประสงคใดมากท่ีสุด และคุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ืองเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด ความถ่ีในการใชตอวัน และระยะเวลาท่ีใชตอวัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ืองระยะเวลา
ท่ีใชตอวัน ใชเพื่อวัตถุประสงคใดมากท่ีสุด และคุณสมบัติท่ีชอบมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในเร่ือง
เครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด ชองทางท่ีใชบอยท่ีสุด ความถ่ีในการใชตอวัน และระยะเวลาท่ี
ใชตอวัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 



99 

5.1.5  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
           ทางประชากร ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได 
           เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม  
           ออนไลน (Social Media) แตกตางกัน  

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t–Test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 2 ประชากรและ
การใชสถิติ One–Way ANOVA ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียมากกวา 2 ประชากร ท่ีระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยท่ีไดสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศไมมีความสัมพันธกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลนดานเวลาและดานผลกระทบตอสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 อาชีพมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน  
ดานการส่ือสารและดานเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนดานการส่ือสารและดานบันเทิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนดานเวลา ดานผลกระทบตอสังคม และดานธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกีย่วกับผลที่ไดจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจยัได ดังนี้ 

 
5.2.1  พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
เครือขายสังคมออนไลนไดรับความนิยมอยางแพรหลายและมีผูใชจํานวนมาก ประชาชน 

สวนใหญมีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน 3 ปข้ึนไป สูงถึงรอยละ 71.75 โดย 
Facebook เปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีการใชบอยท่ีสุดถึงรอยละ 67.50  การท่ี Facebook ไดรับความ
นิยมมากที่สุดนั้น เนื่องจาก Facebook เปนลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน ประเภทชุมชน
ออนไลน (Community) ท่ีชวยสรางเครือขายเพื่อนเกาและหาเพ่ือนใหม สามารถสงขอความแลกเปล่ียน
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ส่ิงท่ีสนใจรวมกัน สามารถส่ือสารกันไดอยางใกลชิด (ธนัสถ เกษมไชยานันท, 2544) ทําใหเกิดเครือขาย
สังคมเดียวกัน ประชาชนจึงใหความสนใจ เนื่องจากมีสวนเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน อีกท้ังบางคนท่ี
ขาดการติดตอส่ือสารกับกลุมเพ่ือน Facebook เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถเช่ือมความสัมพันธเหลานี้
ได และจากการจัดอันดับและเก็บสถิติตางๆ ของเครือขายสังคมออนไลนของ Social Bakers พบวา 
ประเทศไทย มีจํานวนบัญชีผูใช Facebook มากเปนอันดับท่ี 13 ของโลก โดยเฉพาะกรุงเทพติดอันดับ 1 
เมืองท่ีมีผูใช Facebook มากท่ีสุดในโลก ดวยจํานวน 12.8 ลานบัญชี จากจํานวนผูใชท้ังหมดของไทยท่ีมี
มากถึง 18.3 ลานบัญชีท่ัวประเทศ (Socialbakers, 2013)  

เนื่องจากปจจุบัน Smartphone ไดเขามามีบทบาทอยางมากในการติดตอส่ือสารและรับขอมูล
ตางๆ ดวยคุณสมบัติและแอพพลิเคช่ันท่ีมีมากมาย ทําใหมีแนวโนมการใชงานท่ีสูงข้ึน ทําให
Smartphone กลายเปนชองทางท่ีประชาชนสวนใหญรอยละ 49.75 มีการใชเครือขายสังคมออนไลน 
มากท่ีสุด และประชาชนสวนใหญรอยละ 43.25 เปดเครือขายสังคมออนไลนไวตลอดท้ังวัน เพื่อรับ
ขาวสารตลอดเวลา ซ่ึงเห็นไดจากในปจจุบันทางบริษัทผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต ไดมีการจัดทํา
แพ็คเกจตางๆ สําหรับเลนอินเทอรเน็ตในราคายอมเยาออกมาดึงดูดความสนใจจากผูใชอินเทอรเน็ต
อยางมากมาย  

ประชาชนสวนใหญรอยละ 68.50 มีการใชเครือขายสังคมออนไลนในชวงเวลา 18.00-06.00 น. 
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของอรรถยา เลวิจันทร (2549) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโท มีการใชอินเทอรเน็ตในเวลา 20.01-24.00 มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวา
ประชาชนมีการใชเครือขายสังคมออนไลน 1-3 ช่ัวโมงตอวันมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ
อรรถพล อุสานพันธ (2549) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตและปญหาการใชอินเทอรเน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พบวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษามี
จํานวนท่ีใชเฉล่ียตอวัน 1-3 ช่ัวโมง 

และเปนท่ีนาสังเกตวารอยละ 24.75 ประมาณ 1 ใน 4 ของประชาชน มีการใชเครือขายสังคม
ออนไลนมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีสูงมาก จากผลการศึกษาของ Young (1996) 
นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยพิทสเบิรก ท่ีศึกษาลักษณะของการเสพติดอินเทอรเน็ต พบวา การใชเวลา
ในอินเทอรเน็ตมากกวาท่ีตั้งใจไวและไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชหรือหยุดใชอินเทอรเน็ตได 
เปนลักษณะการเสพติดอินเทอรเน็ตอยางนึง โดยผูใชอินเทอรเน็ตไมสามารถควบคุมตนเองใหใช
อินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสม ทําใหใชเวลาไปกับเครือขายสังคมออนไลนมากเกินควร สูญเสียเวลาใน
การพูดคุยส่ือสารกับเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลตางๆ สงผลใหมีการพูดคุยแบบเห็นหนากันนอยลง 
โดยหันไปพูดคุยส่ือสารกันทางเครือขายสังคมออนไลนมากข้ึน 
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ประชาชนสวนใหญรอยละ 36.25 ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับเพื่อนมากท่ีสุด  
ตามแนวคิดดานพฤติกรรมการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร การพูดคุยสนทนาเปนลักษณะการส่ือสารท่ีมี
ปฏิสัมพันธกัน คือเปนท้ังผูสงและผูรับสารในเวลาเดียวกัน ดังเชน การพูดคุยกับเพื่อนท่ีเปนการส่ือสาร
แบบโตตอบกันบนเครือขายสังคมออนไลน ท้ังนี้ตามแนวคิดพฤติกรรมการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน 
จะเห็นวาเครือขายคอมพิวเตอรสามารถเช่ือมโยงกลุมบุคคลตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงเว็บไซตกลายเปน
ตัวแทนเสมือนกลุมทางสังคมท่ีสามารถเช่ือมโยงและติดตอส่ือสารถึงกันและกัน ผานเครือขาย
คอมพิวเตอรไดโดยไรขอจํากัดในดานเวลาและสถานท่ี ส่ือสารไดท้ังท่ีบาน ท่ีทํางาน โรงเรียน หรือ
แมกระท่ังโทรศัพทมือถือ โดยเครือขายสังคมออนไลนเปนเวทีท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในประเด็นตางๆ หรือทํากิจกรรมรวมกัน จึงทําใหการส่ือสารถึงกันกระทําไดงาย สะดวกรวดเร็ว  
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหประชาชนพูดคุยกับเพื่อนมากกวากิจกรรมอ่ืน สําหรับอันดับรองลงมาคือ 
ประชาชนรอยละ 19.25 ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อติดตามขาวสาร/งาน สามารถอัพเดทขอมูล
ขาวสารตางๆ ท่ีสนใจผานเครือขายสังคมออนไลน ทําใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและทันสมัย 
และประชาชนรอยละ 18.25 มีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อโพสตขอความหรือรูปภาพใหผูอ่ืน
รับรู ตามแนวคิดพฤติกรรมการส่ือสาร การที่ปจเจกบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการส่ือสารนั้นเปนผลมา
จากปจจัยหลายๆ ดาน ความคิด ความรูสึก หรืออยูในอารมณแบบไหน ไปยังเครือขายสังคมออนไลน 
ใหเพ่ือนท่ีอยูในเครือขายเดียวกันไดรับรู เปนความตองการดานจิตวิทยาท่ีอาจพิจารณาไดหลายแงมุม 
เชน บุคคลดังกลาวอาจตองการการยอมรับจากสังคม ตองการเปนบุคคลท่ีมีความโดดเดนและตองการ
ใหบุคคลอ่ืนสนใจในความรูสึกนึกคิดของตนเอง เปนตน เครือขายสังคมออนไลนจึงเปรียบเสมือน
พื้นท่ีท่ีใหบุคคลเหลานั้นไดแสดงออก เพื่อตอบสนองความตองการจากภายใจจิตใจ 

คุณสมบัติของเครือขายสังคมออนไลนท่ีประชาชนสวนใหญรอยละ 30.25 ชอบมากท่ีสุดคือ 
ทําใหทราบขาวสารรวดเร็ว ซ่ึงในปจจุบันบุคคลตางๆ ใหความสําคัญกับเครือขายสังคมออนไลนท่ี
รวดเร็วและกวางขวางกันอยางมาก เพราะเปนส่ือท่ีทําใหเราทราบขอมูลขาวสารตางๆ ไดงายและเร็วข้ึน 
จากการสํารวจของ mylife.com ป 2011 พบวา ผูใชเครือขายสังคมออนไลนกําลังเปนโรค FOMO หรือ 
Fear of Missing out หรือโรคกลัวตกหลนขาวสารใหมๆ หากไมไดออนไลน Social Media เพื่ออัพเดท 
โดยผูใชรอยละ 56 กลัวท่ีจะตกขาวจากเหตุการณขาวสารที่สําคัญ (Mashable, 2013) จากขอมูลดังกลาว
จึงสนับสนุนวาประชาชนสวนใหญชอบคุณสมบัติของเครือขายสังคมออนไลนท่ีทําใหทราบขาวสาร
รวดเร็วมากท่ีสุด สําหรับอันดับรองลงมาคือ ประชาชนรอยละ 20.25 ชอบคุณสมบัติเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีมีแอพพลิเคช่ันท่ีหลากหลาย โดยเครือขายสังคมออนไลนนั้นมีมากมายหลายชนิด ท้ัง
แอพพลิเคช่ันท่ีมีจุดประสงคเพื่อการติดตอส่ือสาร คนหาขอมูล เลนเกมสออนไลน ตกแตงรูปภาพให
สวยงาม หรือแลกเปล่ียนส่ิงท่ีสนใจรวมกัน เปนตน ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชท่ีมี
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ความหลากหลายไดอยางท่ัวถึง นอกจากนี้เว็บไซตเปนแหลงหรือส่ือท่ีทําใหประชาชนสวนใหญรอยละ 
64.75 สนใจใชเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด เพราะสามารถเขาถึงไดงาย เขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีอยางแพรหลายท่ัวประเทศ ดวยเหตุนี้เว็บไซตจึงกลายเปนแหลงขอมูล
สําคัญในการคนควา หาความรูเพิ่มเติม หรือตอบขอสงสัยในเร่ืองตางๆ มากท่ีสุด 

 
5.2.2  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
ประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการ

ส่ือสารมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52  โดยประชาชนเห็นดวยท่ีสุดวา เครือขายสังคมออนไลนชวยทํา
ใหติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็ว และทําใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของอัจฉรา เรืองรัตน (2544) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี 2 ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอประโยชน
ของอินเทอรเน็ตในระดับมาก โดยมองวาอินเทอรเน็ตทําใหประหยัดเวลาในการติดตอส่ือสาร สามารถ
ติดตอส่ือสารไดรวดเร็วและสะดวกข้ึน และชวยใหทันตอเหตุการณตางๆ และเปนคนทันสมัย  

รองลงมาประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน 
ดานบันเทิง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 โดยประชาชนเห็นดวยท่ีสุดวาเครือขายสังคมออนไลนเปนแหลง 
ใหความบันเทิง ชวยใหผอนคลายจากความเครียด เปนแหลงพูดคุยกับกลุมเพื่อน และทําใหมีเพื่อน 
มากข้ึน ประชาชนสวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อคุยกับเพื่อนปจจุบันและเพ่ือนเกา เหตุผล 
ท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใชเครือขายสังคมออนไลนนั้น เพราะชวยผอนคลายความเครียด  
(ชนากิตต์ิ ราชพิบูลย, 2553) 

อันดับ 3 ประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน 
ดานการแสดงออกถึงตัวตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 โดยประชาชนเห็นดวยวาเครือขายสังคมออนไลน 
เปนส่ือที่นําเสนอตนเอง/โชวรูปภาพ/ผลงาน และเปนท่ีระบายอารมณ/แสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ 
เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารมากมาย ผูคนเปดเผยชีวิตสวนตัวมากข้ึน มีการแชรรูป โพสตสถานะ
วาทําอะไร คิดอะไร หรืออยูท่ีไหน และการกด Like เม่ือมีการเปดเผยเร่ืองตัวเองมากข้ึนจนทําใหความ
เปนสวนตัวเร่ิมหมดไป จนบางคร้ังผูใชเร่ิมแยกไมออกวาเร่ืองใดควรเปดเผยหรือไมควรเปดเผย  
ขาดความตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีเกิดจากความรูไมเทาทัน อาจนําพาอันตรายมาสูตนเองได เชน  
จากการโพสตขอมูลวาไปทําอะไร ท่ีไหน บอยๆ เปนการช้ีชองทางใหมิจฉาชีพรูถึงความเคล่ือนไหววา
เวลานี้จะไปไหน ทําอะไร กับใคร เปนชองทางใหมิจฉาชีพเขามาขโมยของในบานท่ีเจาของไมอยู 
กอใหเกิดความเสียหาย ดังนั้นวิธีการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีปลอดภัยคือ ปกปดเร่ืองสวนตัวหรือ



103 

กิจกรรมที่กระทําไว อยาบอกทุกเร่ือง การต้ังคา Facebook เปนสาธารณะ ถือเปนเร่ืองเส่ียง ไมควรเปด
หรืออนุญาตแอพพลิเคช่ันท่ีเราไมแนใจ เพราะในเครือขายสังคมออนไลนมักจะเช่ือมตอหลากหลาย 
สงผลใหกลุมบุคคลท่ีติดตอกับเรารูกิจกรรมท้ังหมดท่ีเราทําบนเครือขายสังคมออนไลน ผูใชตองมี
วิจารณญาณท่ีเหมาะสม โดยตองต้ังคาความเปนสวนตัว เพื่อลดความเส่ียง ซ่ึงเราสามารถเปล่ียน
รายละเอียดในการเผยแพรภาพถาย ขอความ ขอมูลสวนตัว ขอมูลการทํางาน และควรศึกษาขอมูลและ
อานวิธีการใชใหแนชัดหรือสอบถามจากผูรูท่ีเช่ือถือได 

อันดับ 4 ประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน 
ดานธุรกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 โดยประชาชนเห็นดวยวาเครือขายสังคมออนไลนเปนแหลงในการ 
ชวยคนหาสินคา/บริการที่ตองการ ชวยใหซ้ือสินคาไดงาย/สะดวกข้ึน ประหยัดคาใชจายในการซ้ือ และ
มีอิทธิพลทําใหซ้ือสินคานั้น ซ่ึงสอดคลองกับรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann 
พบวา ส่ือสังคมออนไลนเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลตอแบรนดและภาพลักษณขององคกรอยางมาก นอกจากนี้
การวิจัยยังแสดงใหเห็นวาผูใชอินเทอรเน็ตมีทัศนคติในเชิงบวกตอบริษัทหรือองคกรท่ีสรางบล็อกเปน
ของตนเอง ผลจากการศึกษายังพบดวยวา ผูบริโภคสวนใหญจะคนหาขอมูลผลิตภัณฑ หรือสินคายี่หอ
ตางๆ จากเว็บไซตหรือเครือขายสังคมออนไลนไปพรอมๆ กับหาขอมูลโดยตรงจากเว็บไซตของ
บริษัทผูผลิต นอกจากนี้รอยละ 49 ของผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือจากขอมูลท่ีไดจากเครือขายสังคม
ออนไลน (Marketingoops, 2552) 

อันดับ 5 ประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน 
ดานผลกระทบตอสังคม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 โดยประชาชนเห็นดวยวาเครือขายสังคมออนไลน
กอใหเกิดอาชญากรรมไดงายข้ึนและเปนแหลงเผยแพรส่ือท่ีไมเหมาะสม การพูดคุยกับคนในเครือขาย
สังคมออนไลน เราไมสามารถรูเลยวาคนท่ีเราคุยอยูมีจุดประสงคใด เกิดการหลอกลวงจากการไวเนื้อ
เช่ือใจกันไดงายจากคนในโลกออนไลน จึงเกิดเปนปญหาสังคมตามมา เชน การโดนหลอกไปทํา
อนาจารจากเพื่อนในโลกออนไลน โดนหลอกใหโอนเงินคาสินคาลวงหนาไปกอนแตไมไดรับสินคา 
เปนตน นอกจากน้ีก็ยังมีปญหาการติดการพนันออนไลน ติดเกมออนไลน เปนแหลงเผยแพรภาพลามก 
เว็บไซตลามกตางๆ อีกดวย 

และอันดับ 6 ประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนดานเวลา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 3.44 โดยประชาชนเห็นดวยวาเครือขายสังคมออนไลน  
ทําใหเวลาสวนตัวนอยลง ทําใหความต้ังใจในการทํางาน/เรียนนอยลง และทําใหพูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของอมรวิชช นาครทรรพ (2548) ท่ีสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนเกี่ยวกับการใชชีวิตเกี่ยวกับเทคโนโลยี พบวา เด็กรอยละ 41.40 ใชอินเทอรเน็ตเพื่อความ
บันเทิงมากกวาเพื่อความรู และเด็กรอยละ 64.70 เคยแอบเลนอินเทอรเน็ตในเวลาเรียน สงผลใหการ
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เรียนแยลง และสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการติดอินเทอรเน็ตของ Young (1996) ท่ีพบวา การเสพติด
อินเทอรเน็ตนั้นสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนและการทํางาน โดยการใช
เวลาในอินเทอรเน็ตมากทําใหนักเรียน/นักศึกษา ละท้ิงเวลาทําการบาน ศึกษาหาความรู และไมสนใจ
การเรียน และสงผลใหพนักงานสนใจในงานนอยลง มีผลการปฏิบัติงานแยลง 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน พบวา  
ดวยประโยชนท่ีมากมายของเครือขายสังคมออนไลนท่ีทําใหติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็ว เปนแหลง
พูดคุยกับกลุมเพื่อน ชวยผอนคลายความเครียด เปนส่ือที่นําเสนอตนเอง/แสดงความคิดเห็นเร่ืองตางๆ 
ชวยคนหาสินคา/บริการที่สนใจ และประหยัดเวลาในการซ้ือ ทําใหประชาชนมีความคิดเห็นในแงบวก
มากกวาแงลบ โดยประชาชนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการส่ือสาร ดานบันเทิง ดานการแสดงออกถึง
ตัวตน และดานธุรกิจ มากกวาคาเฉล่ียดานผลกระทบตอสังคมและดานเวลา สวนในแงลบนั้นประชาชน
มีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนเปนแหลงเผยแพรส่ือท่ีไมเหมาะสม กอใหเกิดอาชญากรรมได
งาย ทําใหความต้ังใจในการเรียน/ทํางานแยลง และพูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง ดังนั้นผูปกครองควรให
คําแนะนําในการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีถูกตองเหมาะสมและดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด   
สอนใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หรือหากิจกรรมตางๆ ทํารวมกันในวันหยุดเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธอันดีในครอบครัว แทนการใหบุตรหลานหมกมุนอยูกับเครือขายสังคมออนไลนเพียง
อยางเดียว สวนคนวัยทํางานก็ควรตระหนักถึงผลเสียท่ีตามมา โดยใชเครือขายสังคมออนไลนใหถูกตอง
เหมาะสมกับเวลา หรือใชเวลาทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน หันมาพูดคุยปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ 
มากข้ึน แทนการสนทนาผานทางเครือขายสังคมออนไลน 
 

5.2.3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ 
 ทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได 
 เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social 
 Media) แตกตางกัน  

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Chi-Square เพื่อทดสอบความสัมพันธโดยหาคาไคสแควรและ
วิเคราะหตารางไขว (Crosstab) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยท่ีไดสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
กลาวคือ พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา 
ความกาวหนาของระบบอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการส่ือสาร กอใหเกิดนวัตกรรมใหม
ทางสังคมคือ เครือขายสังคมใหมท่ีรูจักกันอยางแพรหลายวา เครือขายสังคมออนไลนเปนพื้นท่ี
สาธารณะท่ีสมาชิกท่ีเปนคนทุกเพศทุกวัย ทุกเช้ือชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ 
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และทุกกลุมสังคมยอยจากท่ัวโลก เปนผูส่ือสาร หรือเขียนเลา เนื้อหาเร่ืองราว ประสบการณ บทความ 
รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและทําข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอ่ืนท่ี
อยูในเครือขายของตน ผานทางเครือขายสังคมออนไลน มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ี
หลากหลายแตกตางกันไป 

อายุและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยประชาชนท่ีอายุนอยและระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี มีประสบการณในการใชท่ีนอยกวาประชาชนท่ีอายุมากกวาและระดับการศึกษาที่สูงกวา
ปริญญาตรี  

อายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีเครือขายสังคมออนไลนท่ีใชบอยท่ีสุด
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และรายได
เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปน Facebook Line 
Twitter Youtube Instagram เปนตน 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีชองทางท่ีใชเครือขาย
สังคมออนไลนบอยที่สุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนท่ีนาสังเกตวา
ประชาชนท่ีประกอบธุรกิจสวนตัวและประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนเกินกวา 20,000 บาท มีการใช
เครือขายสังคมออนไลนจาก Ipad/Tablet ท่ีมากกวากลุมอ่ืนๆ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความถ่ีในการใชเครือขาย
สังคมออนไลน ตอวันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยประชาชนท่ีอายุต่ํากวา  
20 ป ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และประชาชนที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท มีความถ่ีในการใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันท่ีนอยกวากลุมอ่ืนๆ นอกจากนี้ประชาชน
ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีความถ่ีในการใชเครือขายสังคมออนไลนตอวัน 
ท่ีมากกวาประชาชนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ 

อายุและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีชวงเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนบอยท่ีสุดแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนท่ีนาสังเกตวาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี ใชเครือขายสังคมออนไลนในชวงเวลา 06.00-18.00 น.ในขณะท่ีระดับการศึกษาอื่นๆ  
ใชในชวงเวลา 18.00-06.00 น. 

อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีระยะเวลาที่ใชเครือขาย
สังคมออนไลน ตอวันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยประชาชนท่ีอายุ 25–29 ป 
มีระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันมากท่ีสุด ซ่ึงมีการใชมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน  
สวนประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 24 ป มีระยะเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลน 1–3 ช่ัวโมงตอวัน และ
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ประชาชนท่ีอายุ 30 ปข้ึนไป มีระยะเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนตอวันนอยท่ีสุด คือ ต่ํากวา  
1 ช่ัวโมง สวนประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนตอวัน
มากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ สวนประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน
ตอวันนอยกวาประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด และประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 
มีระยะเวลาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนนอยกวาประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนเกิน 10,000 บาท 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีการใชเครือขายสังคมออนไลน 
เพ่ือวัตถุประสงคใดมากท่ีสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนท่ีนาสังเกตวา
ประชาชนท่ีอายุ 30 ปข้ึนไป ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป และประชาชนท่ีมี
สถานภาพสมรส ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อติดตามขาวสาร/งานมากกวากลุมอ่ืนๆ ท่ีใชเพื่อพูดคุย
กับเพื่อน  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีคุณสมบัติเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีชอบมากท่ีสุดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนท่ีนาสังเกตวา
ประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 24 ป และประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ชอบคุณสมบัติของ
เครือขายสังคมออนไลนท่ีมีแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลายมากกวากลุมอ่ืนๆ ท่ีชอบคุณสมบัติท่ีทําใหทราบ
ขาวสารรวดเร็ว 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีแหลงหรือส่ือท่ีทํา
ใหสนใจใชเครือขายออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยทุกลักษณะทาง
ประชากรมีเว็บไซตเปนแหลงหรือส่ือท่ีทําใหสนใจใชเครือขายออนไลนมากท่ีสุด 

 
5.2.4  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ 

           ทางประชากร ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได 
           เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม 
           ออนไลน (Social Media) แตกตางกัน  

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t–Test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 2 ประชากร และ
การใชสถิติ One–Way ANOVA ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียมากกวา 2 ประชากร  
ท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา เพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการ
ใชเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาเพศ 
ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน  
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อายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานเวลา 
และดานผลกระทบตอสังคมแตกตางกัน โดยประชาชนท่ีอายุ 30 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นท้ัง  
2 ดานนี้นอยกวาชวงอายุอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีอายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็นวาเครือขาย
สังคมออนไลนทําใหเวลาสวนตัวนอยลง พูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง และทําใหความตั้งใจในการทํางาน/
เรียนนอยลง และมีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนกอใหเกิดอาชญากรรมไดงายและเปนแหลง
เผยแพรส่ือที่ไมเหมาะสมมากกวาประชาชนท่ีอายุ 30 ปข้ึนไป 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน
ดานเวลาและดานผลกระทบตอสังคมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยประชาชน
ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานเวลานอยกวาประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาอื่นๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท มีความคิดเห็นวา
เครือขายสังคมออนไลนทําใหเวลาสวนตัวนอยลง พูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง และทําใหความต้ังใจใน 
การทํางาน/เรียนนอยลง มากกวาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป สวนประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานผลกระทบตอสังคมมากกวาระดับการศึกษา
อ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นวาเครือขายสังคม
ออนไลน กอใหเกิดอาชญากรรมไดงายและเปนแหลงเผยแพรส่ือที่ไมเหมาะสม มากกวาประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 

อาชีพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการ
ส่ือสารและดานเวลาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยประชาชนท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการส่ือสารมากกวาประชาชนท่ีมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนชวยใหติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็วและทําให
ทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วข้ึน มากกวาประชาชนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ 
ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานเวลา 
นอยกวาประชาชนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ มีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนทําใหเวลาสวนตัวนอยลง 
พูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง และทําใหความต้ังใจในการทํางาน/เรียนนอยลง มากกวาประชาชนท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนดานการส่ือสารและดานบันเทิงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
โดยประชาชนที่มีสถานภาพสมรส มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานการส่ือสารมากกวาประชาชนท่ีมี
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สถานภาพโสด แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลน 
ชวยใหติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็วและทําใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วข้ึน มากกวาประชาชน 
ท่ีมีสถานภาพโสด ในขณะที่ประชาชนที่มีสถานภาพโสด มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานบันเทิงมากกวา
ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นวาเครือขาย
สังคมออนไลนเปนแหลงใหความบันเทิง ชวยผอนคลายความเครียด เปนแหลงพูดคุยกับกลุมเพื่อน  
ทําใหมีเพื่อนมากข้ึน มากกวาประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนดานเวลา ดานผลกระทบตอสังคม และดานธุรกิจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.05 โดยประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท มีคาเฉล่ียความคิดเห็นดานเวลา
และดานผลกระทบตอสังคมมากกวารายไดเฉล่ียตอเดือนกลุมอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนทําใหเวลาสวนตัวนอยลง 
พูดคุยกับคนอ่ืนนอยลง และทําใหความต้ังใจในการทํางาน/เรียนนอยลง และมีความคิดเห็นวาเครือขาย
สังคมออนไลนกอใหเกิดอาชญากรรมไดงายและเปนแหลงเผยแพรส่ือท่ีไมเหมาะสม มากกวา
ประชาชนท่ีมีรายไดกลุมอ่ืนๆ สวนประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001–30,000 บาท มีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นดานธุรกิจมากกวารายไดกลุมอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
20,001–30,000 บาท มีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนชวยคนหาสินคา/บริการท่ีตองการ  
ทําใหซ้ือสินคาไดงายและสะดวกขึ้น มีอิทธิพลทําใหซ้ือสินคา/บริการนั้น และประหยัดคาใชจายใน 
การซ้ือ มากกวาประชาชนท่ีมีรายไดกลุมอ่ืนๆ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการแสดงออกถึงตัวตนไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาทุกคนมีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลน
เปนท่ีระบายอารมณ/แสดงความเห็นเร่ืองตางๆ และเปนส่ือท่ีนําเสนอตนเอง/โชวรูปภาพ/ผลงานตางๆ
เหมือนกัน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 
           ผลการวิจัยพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีไดจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
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             5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 5.3.1.1 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา ประชาชนรอยละ 24.75 หมายความวาเกือบ 1 ใน 4 ของ
ประชาชนท้ังหมด มีระยะเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนมากกวา 5 ช่ัวโมงตอวัน และผลการศึกษา
คร้ังนี้ยังพบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 43.25 เปดบริการเครือขายสังคมออนไลนไวตลอดท้ังวัน 
แสดงใหเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวัน ดังนั้นองคกร 
ควรมีการปรับตัวใหเขากับยุคท่ีพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนไป แทนท่ีจะใชส่ือโฆษณาแบบเดิมๆ เชน 
โฆษณาบนทีวี สปอตวิทยุ หรือปายโฆษณาตามสถานท่ีตางๆ นอกจากนี้ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา 
Facebook เปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีผูใชมากท่ีสุด และเว็บไซตเปนแหลงหรือส่ือท่ีทําให
ประชาชนสนใจใชเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด ดังนั้นนักการตลาดควรหันมาใหความสําคัญถึง
การกําหนดกลยุทธการตลาดบนเครือขายสังคมออนไลน โดยเฉพาะ Facebook เพื่อพัฒนาความสัมพันธ
กับลูกคา นอกจากชวยลดตนทุนคาใชจายในการโฆษณาแลว ยังเปนการติดตอ 2 ทาง ทําใหองคกรมี
ความใกลชิดกับลูกคามากข้ึน สรางความไดเปรียบในการแขงขัน  
 5.3.1.2 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 49.75 มีการใชเครือขาย
สังคมออนไลนจาก Smartphone มากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา Smartphone ไดกลายเปนอุปกรณส่ือสารท่ีมี
ความสําคัญอยางมากและสามารถส่ือสารไดทุกท่ีทุกเวลา ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา ประชาชนชอบ
คุณสมบัติของเครือขายสังคมออนไลนท่ีทําใหทราบขาวสารรวดเร็ว มีแอพพลิเคช่ันท่ีหลากหลาย  
เปนลําดับตนๆ นอกจากน้ีผลการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาเครือขายสังคม
ออนไลนชวยใหติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็วและทําใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วข้ึน ดังนั้น
องคกรควรทําการตลาดผานทางเครือขายสังคมออนไลนท่ีสอดคลองกับการใชงานและคุณสมบัติท่ี
ลูกคาชอบ โดยออกแบบเครือขายสังคมออนไลนใหลูกคาใชงานจาก Smartphone ไดงาย/ไมซับซอน 
อัพเดทขาวสารรวดเร็ว มีแอพพลิเคช่ันหรือลูกเลนท่ีหลากหลายไวดึงดูดความสนใจ ทําใหลูกคา
สามารถติดตอส่ือสารกับองคกรไดตลอดเวลา  
 5.3.1.3 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา ประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพูดคุยกับ
เพื่อน ติดตามขาวสาร/งาน และโพสตขอความ/รูปภาพ เปนลําดับตนๆ และผลการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา 
ประชาชนมีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนเปนท่ีแสดงความคิดเห็น เปนส่ือนําเสนอตนเอง/
โชวรูปภาพ/ผลงาน ชวยคนหาขอมูลสินคา/บริการ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ 
ดังนั้นนักการตลาดท่ีจะนําเร่ืองราวของสินคา/บริการ หรือขอมูลขององคกร นําเสนอผานทางเครือขาย
สังคมออนไลน ตองคิดรูปแบบใหมีความนาสนใจ ดึงดูดใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมตางๆ  
ท่ีจัดข้ึน โดยองคกรควรจัดกิจกรรมที่สรางความบันเทิงผานทางเครือขายสังคมออนไลน อาทิเชน 
กิจกรรมใหลูกคาครีเอทภาพตนเองกับสินคาในแบบตางๆ มีเกมสออนไลนใหลูกคาไดเขามาเลน
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รวมกัน รวมถึงสอดแทรกขาวสารขององคกรในรูปแบบท่ีนาสนใจและรวดเร็ว เปนตน เพื่อใหลูกคาได
มีสวนรวมและเกิดความผูกพันกับองคกร นําไปสูการซ้ือสินคา/บริการในท่ีสุด สอดคลองกับผล
การศึกษาคร้ังนี้ท่ีพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนเปนแหลงท่ีใหความบันเทิง 
ชวยผอนคลายความเครียด เปนการยืนยันวาสามารถใชชองทางเครือขายสังคมออนไลนทําการตลาด
แบบปากตอปากได 
 5.3.1.4 ภาครัฐ หนวยงานตางๆ ควรมีชองทางใหประชาชนไดติดตามขอมูลขาวสาร 
นโยบาย และกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐ รวมถึงรองเรียนเร่ืองตางๆ ผานทางเครือขายสังคมออนไลน 
เพื่อเปนทางเลือกใหมใหกับประชาชน ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาเครือขาย
สังคมออนไลนชวยใหติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็วและทําใหทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วข้ึน  
เปนแหลงใหความบันเทิงและเพ่ิมพูนความรู/ขาวสารตางๆ ดังนั้นการส่ือสารผานทางเครือขายสังคม
ออนไลน จะทําใหประชาชนเขาถึงไดงาย ทําใหประชาชนทราบขาวสารที่รวดเร็วและทันสมัย ดึงดูด
ความสนใจจากการติดตอกับหนวยงานของรัฐแบบเดิมๆ ท่ีตองใชเวลามากในการติดตอแตละคร้ัง 
สงผลใหประชาชนมีทัศนคติท่ีดีข้ึนในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 5.3.1.5 ภาคการศึกษา สถาบันการศึกษาหรืออาจารยผูสอน ควรมีการจัดการการเรียนรู
และออกแบบส่ือการเรียนการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน โดยเฉพาะ 
Facebook ท่ีผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา เปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีนักเรียน/นักศึกษามีการใชบริการ
มากที่สุด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายสังคมออนไลน ไมวาจะเปนการมอบหมายงาน 
ปรึกษางาน หรือการสงงาน จะชวยดึงดูดความสนใจจากผูเรียน ทําใหผูเรียนเขาถึงไดงาย และสราง
ความผูกพันท่ีมากข้ึนระหวางผูเรียนกับผูสอน เชน มีการสงงานหรือปรึกษาในเร่ืองการเรียนกับอาจารย
ผูสอนผานเครือขายสังคมออนไลน หรือสรางบัญชีเครือขายสังคมออนไลน สําหรับแตละกลุมเรียนเพื่อ
เปนแหลงในการอภิปรายความคิดเห็นกันในหัวขอตางๆ ท่ีอาจารยผูสอนกําหนดไว เปนตน นอกจากนี้
ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา นักเรียน/นักศึกษา มีการใชเครือขายสังคมออนไลน เลนเกมสออนไลน
มากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ดังนั้นผูสอนควรมีการใชเกมสมาเปนส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนมากยิ่งข้ึน  
 

5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
         5.3.2.1 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากลักษณะทางประชากรท่ีผูวิจัยได

ทําการศึกษา เพื่อใหงานวิจัยกวางขวางและสมบูรณมากข้ึน 
 5.3.2.2 ควรศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม หรือเปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหทราบ
ถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนของประชาชนใน 
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แตละพ้ืนท่ีวาแตกตางกันหรือไม อยางไร เพ่ือผลการศึกษาคร้ังตอไปสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การทําการตลาดบนเครือขายสังคมออนไลนท่ีสอดคลองและตรงกับพฤติกรรมของประชาชนมากย่ิงข้ึน 
 5.3.2.3 ควรทําการศึกษาปญหาและผลกระทบของเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีตอสังคม
เพิ่มเติม เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนในเร่ืองคุณประโยชนของเครือขายสังคมออนไลน  
ท้ังดานบวกและดานลบ 
 5.3.2.4 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ัวไป 
มิไดมุงศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นในการศึกษา
วิจัยคร้ังตอไปควรมีการใชวิธีการเก็บขอมูลแบบอ่ืนๆ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึน  
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แบบสอบถาม 

พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน  

(Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับดําเนินการวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลนของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลทั้งหมดจะใชเพื่อประโยชนในการทําวิจัยเทานั้น มิไดนําไปใชประโยชน

ในทางอื่น ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม เพราะความคิดเห็นของทานจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งที่ชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค และกราบขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการ 

ตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ีดวย  

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 

 

สวนที่ 1:  ขอมูลลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง:  โปรดใสเครื่องหมาย ✓ลงในชอง ⃞ เกี่ยวกับขอมูลของตัวทานเอง 

1. เพศ 

 ⃞  1.  ชาย                     ⃞  2.  หญิง 

2. อายุ 

⃞  1.  15 – 19 ป         ⃞  2.  20 – 24 ป                            ⃞  3.  25 – 29 ป 

⃞  4.  30 – 34 ป         ⃞  5.  35 – 39 ป                                        ⃞  6.  40 – 44 ป 
 

3. ระดับการศึกษา 

⃞  1.  มัธยมศึกษาตอนตน       ⃞  2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.           ⃞  3.  อนุปริญญา/ปวส. 

⃞  4.  ปริญญาตรี        ⃞  5.  ปริญญาโท ขึ้นไป 
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4. อาชีพ 

⃞  1.  นักเรียน/นักศึกษา        ⃞  2.  รับราชการ                            ⃞  3.  พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

⃞  4.  ธุรกิจสวนตัว               ⃞  5.  แมบาน/พอบาน                   ⃞  6.  อื่นๆ  (โปรดระบุ)………................       
 

5. สถานภาพสมรส 

⃞  1.  โสด          ⃞  2.  สมรส                  
  

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

⃞  1.  ตํ่ากวา 10,000 บาท         ⃞  2.  10,001 – 15,000 บาท   ⃞  3.  15,001 – 20,000 บาท        

⃞  4.  20,001 – 25,000 บาท       ⃞  5.  25,001 – 30,000 บาท   ⃞  6.  30,001 ขึ้นไป 
 
 
สวนที่  2 :  ขอมูลพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง:  โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ลงในชอง ⃞ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช Social Media  ของทาน 

7.  ประสบการณในการใช  Social Media  ของทาน 

⃞  1.  นอยกวา 6 เดือน               ⃞  2.  6 เดือน – 1 ป                    ⃞  3.  1  – 2 ป  

⃞  4.  2  – 3 ป                            ⃞  5.  3  – 4 ป                                 ⃞  6. 4 ปขึ้นไป 

8.  Social Media  ที่ทานมีบัญชีผูใช  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

⃞  1.  Facebook           ⃞  2.  Twitter              ⃞  3.  Instagram 

⃞  4.  Youtube           ⃞  5.  Google+                                ⃞  6. WhatsApp 

⃞  7.  LINE           ⃞  8.  Tango                                   ⃞  9. Socialcam  

⃞  10. Skype                         ⃞  11. foursquare                           ⃞  12. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………. 

9.  จากขอ 8  Social Media  ที่ทานใชบอยที่สุดคือ..................................................................................................... 

10. ชองทางการใช  Social Media  ของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

⃞  1.  Smartphone              ⃞ 2.  Laptop/ Notebook             ⃞  3.  PC/MAC               ⃞ 4.  ipad/ tablet             

11. จากขอ 10 ชองทางการใช Social Media ที่บอยที่สุดของทานคือ......................................................................... 

12. ความถี่ในการใช  Social Media  ของทานในแตละวัน 

⃞  1.  1 - 2 ครั้ง                 ⃞  2.  3 - 4 ครั้ง                          ⃞  3.  5 - 6 ครั้ง               ⃞  4.  เปดตลอดทั้งวัน   

13. ชวงเวลาที่ทานใช  Social Media  บอยที่สุด 

⃞  1.  6โมงเชา – 9โมงเชา          ⃞  2.  9โมงเชา – เที่ยงวัน               ⃞  3.  ชวงพักกลางวัน  

⃞  4.  บายโมง – บาย 3โมง        ⃞  5.  4 โมงเย็น – 6 โมงเย็น           ⃞  6.  6 โมงเย็น – 3ทุม  

⃞  7.  4 ทุม – เที่ยงคืน                ⃞  8.   เที่ยงคืนเปนตนไป         
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14. ระยะเวลาในการใช  Social Media  ของทานในแตละวัน 

⃞  1.  นอยกวา  30 นาที        ⃞  2.  30 นาที - 1ช.ม         ⃞  3.  1  – 2 ช.ม                  ⃞  4.  2  – 3 ช.ม      

⃞  5.  3  – 4 ช.ม                     ⃞  6.  4 – 5 ช.ม                 ⃞  7.  มากกวา  5 ช.ม  
 
15. วัตถุประสงคในการใช Social Media  ของทาน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

⃞  1.  โพสตขอความ/รูปภาพ   ⃞  2.  เช็คอิน       ⃞  3.  เลนเกมส                     

⃞  4.  ติดตามเพื่อน/คนอ่ืนๆ                 ⃞  5.  ติดตามขาวสาร/งาน    ⃞  6.  แลกเปล่ียนขอมูลสิ่งสนใจรวมกัน 

⃞  7.  พูดคุยกับเพ่ือน        ⃞  8.  ประชาสัมพันธสินคา/บริการ/บริษัท  ⃞  9.  ซื้อสินคาออนไลน                    

⃞  10. หาเพ่ือนใหม                              ⃞  11. ใชตามกระแสนิยม     ⃞  12.  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………... 
16. จากขอ 15 ทานใช Social Media  เพ่ือทําอะไรมากที่สุด.......................................................................................    
17.  คุณสมบัติของ Social Media ที่ทานชอบ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

⃞  1.  มีแอพพลิเคช่ันหลากหลาย     ⃞  2.  ทราบขาวสารรวดเร็ว    ⃞  3.  ซื้อสินคาไดงายและสะดวก 

⃞  4.  ประหยัดคาใชจายในการทําธุรกิจ ⃞  5.  นําเสนอตนเองโดยขอความ/รูปภาพ       ⃞ 6.  ติดตามเพ่ือน 

⃞  7.  เลนเกมสออนไลน      ⃞  8.  แลกเปล่ียนขอมูลในส่ิงที่สนใจรวมกัน   ⃞  9.  เช็คอิน 

⃞  10.  ใชงานงาย/ไมซับซอน     ⃞  11.  ติดตามขาวสาร/งาน     ⃞  12.  อื่นๆ(โปรดระบุ)…………... 

18.  จากขอ 17 คุณสมบัติของ Social Media  ที่ทานชอบมากที่สุดคือ....................................................................... 
19.  แหลงหรือสือ่ประเภทใดที่ทําใหทานสนใจใช Social Media มากที่สุด 

⃞  1.  เพ่ือนแนะนํา    ⃞  2.  เว็บไซต    ⃞  3.  นิตยสาร        ⃞  4.  อื่นๆ(โปรดระบุ)……
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สวนท่ี  3 :  ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลท่ีไดจากการใช 
เครือขายสังคมออนไลน (Social  Media) 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 
ท่ีสุด 

เห็นดวย เฉยๆ ไม เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย 
ท่ีสุด 

1.  ดานสังคม      

1.1  ชวยใหทานติดตอส่ือสารไดสะดวกรวดเร็วขึ้น      

1.2  ชวยใหทานทราบขอมูลขาวสารไดรวดเร็วขึ้น      

2.  ดานการแสดงออกถึงตัวตน 

2.1  เปนที่ระบายอารมณ/แสดงความคิดเห็น 

     

2.2  เปนส่ือในการนําเสนอรูปภาพ/ผลงานตนเอง       

3.  ดานเวลา 
3.1  ทําใหเวลาสวนตัวทานนอยลง 

     

3.2  ทําใหทานพูดคุยกับคนอื่นนอยลง      

3.3  ทําใหความต้ังใจในการทํางาน/เรียนนอยลง      

4.  ดานผลกระทบตอสังคม 

4.1  เปนแหลงเผยแพรส่ือท่ีไมเหมาะสม 

     

4.2  กอใหเกิดอาชญากรรมไดงายขึ้น      

5.  ดานบันเทิง      

5.1  ชวยใหทานผอนคลายจากความเครียด      

5.2  เปนแหลงใหความบันเทิง      

5.3 ทําใหทานมีเพ่ือนมากขึ้น      

5.4  เปนแหลงพูดคุยกับกลุมเพื่อน      

5.5  เปนแหลงเพิ่มพูนความรู/ขาวสารตางๆ      

5.6  แบงปนความคิดเห็นกับผูอื่นไดงาย      

6.  ดานธุรกิจ  
6.1  ชวยในการคนหาสินคาหรือบริการท่ีตองการ 

     

6.2  ชวยในการตัดสินใจซื้อ      

6.3  มีอิทธิพลทําใหซื้อสินคาหรือบริการน้ัน      

6.4  เปนชองทางติดตอบริษัท      

6.5  ชวยใหซื้อสินคาไดงายและสะดวกขึ้น      

6.6  ประหยัดคาใชจายในการซื้อ        
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