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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาผลกระทบการใช้งานส่ือโซเซียล
มีเดียในการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบสังคมก้มหน้าของผู้ส่งสารรับผู้รับสารในยุคปัจจุบัน และ 
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการใช้ส่ือโซเซียลมีเดียท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของการส่ือสารในยุคปัจจุบัน
ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,000 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 19 – 24 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้านเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกเฟสบุ๊คมากท่ีสุด และเป็นสมาชิกโซเชียลมีเดียมากกว่า 1 เวบไซต์ 
จะใช้บริการครั้งละมากกว่า 3 ช่ัวโมง สถานท่ีท่ีจะใช้เข้าโซเชียลมีเดียบ่อยท่ีสุดคือท่ีบ้าน/หอพัก กิจกรรม
ท่ีท าเป็นประจ าเมื่อเข้าโซเชียลมีเดียคือ สนทนากับเพื่อน (chat), การอัพเดทสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว/
รูปภาพ และแลกเปล่ียน/ค้นหาข้อมูล ตามล าดับ ด้านผลกระทบการใช้โซเชียลมีเดียท าการศึกษาผ่าน
ระดับความสนใจต่อเรื่องราวต่างๆ รอบตัว ผลการศึกษาพบว่า เรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจใน
ครอบครัวในระดับสูง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว, ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกใน
ครอบครัว, ภาพลักษณ์ขงตนเองในทุกด้าน เช่น เส้ือผ้า ของใช้ เป็นต้น, การออมเงิน การสร้างฐานะทาง
การเงิน, การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ, ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงใหม่ๆ, 
ข่าวสารด้านบันเทิง เช่น ละคร ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต, ข่าวเกี่ยวกับศิลปินดารา และข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ สินค่าไฮเทค เรื่องท่ีให้ความสนใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงาน
ในทุกๆ ด้าน เช่น เส้ือผ้า ของใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะท ากับครอบครัวใน
วันหยุด, ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนต่างๆ, ปัญหาส่ิงแวดล้อม หรือปัญหาสังคมต่างๆ, 
ข่าวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือข้อมูลด้านประวัติศาสตร์, ข้อมูลการท่องเท่ียวต่างประเทศ และข้อมูล



เกี่ยวกับบุคคลส าคัญของโลก หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และเรื่องท่ีให้สนใจในระดับต่ า ได้แก่ การศึกษา
ธรรมะ การปฏิบัติธรรม และการให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ 
 จากการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังให้ความสนใจกับบุคคลใกล้ตัวเช่นเดิม หากแต่เปล่ียนการ
ส่ือสารระหว่างกันเป็นการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย เปล่ียนจากการพูดคุยเป็นการส่ือสารด้วยการส่ง
ข้อความแทน กล่าว พูดคุยกันน้อยลง แต่พิมพ์ข้อความหมากันแทนนั่นเอง กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะว่า 
คนเราควรคุยกันให้มากขึ้น ลดการพิมพ์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย 
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Abstract 

 For this study, “The Effect of Social Media on Working Citizens in Bangkok and 

the Surrounding Areas”, the quantitative research. The objective of the research (1) 

study the impact of social media to communicate the change in social of the messenger 

gets the audience in the present and (2) study the behavior of the social media users to 

influence the dynamics of communication in the present study with a sample of 2,000 

people by questionnaire was used in this research 

 The result of this research that the majority were male, aged between 19-24 

private company employees / private shops. A bachelor's degree and have a monthly 

income of less than 10,000 baht. The most samples are Facebook members and a 

member of more than one social media site, more than three hours at a time to use, 

used social media is most often at home / dorm. Habitual activity on social media is 

chat, to update the status / profile / image and exchange / search information. The 

impact of social media conducted through the interest stories around and the result: the 

samples provides a high level of interest in the family include information about family 

members, focus attention on the problems of members of the family, the image of the 

self in all aspects such as clothing, etc., to create financial savings, improved to career 



advancement, information about new restaurants or entertainment, entertainment news 

such as plays, concerts, movies, celebrities or actor and actress news and news about 

consumer electronics goods. The interest in the medium: the image of their friends or 

co-workers in all areas such as clothing, electronics, planning activities to do with family 

on vacation, the news on the economy, various investments, environmental issues or 

social problems issues, news, art exhibitions or historical data, data travel abroad and 

information about important people in the world or famous people. The low level of 

interest including educational philosophy. Meditation and to support the charities. 

 The study also found that the samples also pay attention to a person close to 

the same, but the communication changes through social media. Change from talking to 

communicating with text messages instead of talking less. The samples suggested we 

should talk more. Reduce typing messages through social media. 

 

Keywords   :   Social Media, Working Citizens 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บทบาทของส่ือสังคม (Social Media) ในปัจจุบันกลายเป็นส่ือใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทอย่าง

ส าคัญยิ่งในยุคท่ีสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในแง่ของการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ

ส่ือข่าวในปัจจุบัน เมื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้น และเริ่มมีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือข่าวท่ี

เรียกว่าส่ือสารมวลชนออนไลน์ (Online Journalism) ส านักข่าวและผู้ส่ือข่าวในต่างประเทศมีการ

ปรับตัวเข้าสู่กระแสของข่าวออนไลน์จ านวนมาก นอกจากส านักข่าว กองบรรณาธิการ และผู้ส่ือข่าว

จะหันมาใช้เครื่องมือท่ีมีอยู่ ในอินเตอร์เน็ตมากขึ้น นักคิดนักวิชาการต่างให้ความเห็นว่าการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีนี้ท าให้บทบาทในการเลือกและคัดกรองข่าวสารเปล่ียนไปจากเดิมท่ี

ผู้ส่ือข่าว และกองบรรณาธิการเป็นผู้ก าหนดการรับรู้ของผู้รับสาร เปล่ียนเป็นผู้รับสารเป็นผู้ เลือก

ข่าวสาร และช่องทางท่ีต้องการรับรู้เอง (Trench and Gary Quinn,2003) นอกจากนั้นคุณลักษณะ

ของส่ือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และพื้นเป็นช่องทางส าคัญในการเผยแพร่

ข่าวสารได้ในเชิงลึก และหลากหลายมากกว่าท่ีส่ืออื่นสามารถท าได้และนั้นเป็นการเปล่ียนแปลง

บทบาทของนักข่าวและการส่ือข่าว (Pavlik, 1997) ในขณะเดียวกันกระบวนการในการส่ือข่าวก็

จะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ (Model) ในการรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่ข่าวสารท้ังเชิงลึกและ

ความหลากหลายของเนื้อหาโดยมีการน าส่ือสังคม (Social Media) อาทิ Twitter, Facebook และ 

Blog มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมากข้ึน (Bradshaw, 2007) 

 ส่ือมวลชนของประเทศไทยก็ได้ให้ความสนใจกับการใช้ส่ือใหม่ หรือส่ือโซเซียลมีเดีย เพื่อใช้

เป็นช่องทางในการส่ือสารกันอย่างมากยิ่งขึ้น และพัฒนารูปแบบการส่ือสารให้รวดเร็ว ฉับไว ทัน

เหตุการณ์ จะเห็นได้จากส่ือหนังสือพิมพ์ หลาย ๆ ฉบับ ได้มีการจัดต้ังกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ 

หรือแม้กระท่ังส่ือโทรทัศน์ก็มีการรายงานข่าวผ่านทางช่องทางออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น ในหลาย ๆ 

ส านักข่าวใช้การรายงานข่าวโดยใช้ส่ือใหม่ผ่านทางเฟซบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มี

การน าส่ือใหม่ไปใช้อย่างจริงจัง ซึ่งส่ือใหม่อาจจะมีท้ังผลดี และผลเสียซึ่งอาจมองได้ในหลายด้าน เช่น 

เมื่อมีการน าส่ือใหม่มาใช้ในการน าเสนอข่าวสารท าให้เข้าถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายถึง  ความ

ผิดพลาดก็อาจจะมีมากขึ้นเพราะไม่มีการวิเคราะห์หรือหาความจริงก่อนท่ีจะน าเสนอข่าวสารออกไป 
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และอาจมีการตีความต่าง ๆ ท่ี ผิดพลาดไป เพราะการส่ือสารในลักษณะนี้ใครอยากน าเสนออย่างไรก็

ได้ เป็นต้น 

 การส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเซียลมีเดียนั้นจัดว่าเป็นส่ือใหม่ (New media) 

เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส าคัญ และมีบทบาทต่อสังคมท่ีก าลังเปล่ียนวิธีการติดต่อส่ือสารไปจากรูป

แบบเดิม อีกท้ังยังเป็นการส่ือสารช่องทางเลือกท่ีส าคัญ (Alternative channel) ของผู้คนในปัจจุบัน 

ส่งผลให้ส่ือกระแสหลัก ท้ังหนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร โทรทัศน์และวิทยุ ต่างหันมาให้ความส าคัญ

และน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือส่ือโซเซียลมีเดียกันมากขึ้น ท าให้สังคมทุก

วันนี้กลายเป็นสังคมแห่งยุคข่าวสารและมีความแคบลง เนื่องจากการติดต่อกันทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์และส่ือโซเซียลมีเดีย ท าให้เกิดการรับรู้ได้ในทันที หรือ ในแบบ real time นั้นเอง 

 พรรณพิมล วิปุลากร (2556) จากสถานการณ์ท่ีเราเห็นร่วมกันในขณะนี้ความจริงแล้วมีการ

คาดการณ์กันมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ต้ังแต่เริ่มมีเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้ามาว่าพอไป

ถึงจุดหนึ่งคนจะอยู่กับเทคโนโลยีท่ีตอบสนองตัวเราเองมากขึ้นและสามารถท าอะไรได้อย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อส่ือสาร ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีท าให้ดึงความสนใจให้เราไปอยู่ท่ีหน้าจอโทรศัพท์ 

และตามมาด้วยค าท่ีใช้กันว่า "สังคมก้มหน้า" เพราะว่าตัวหน้าจอโทรศัพท์ท าให้เราต้องก้มลงไปดูอย่าง

ไม่มีทางเลือก  

 ในประเทศไทยนั้นท่ีสามารถเห็นปรากฏการณ์สังคมก้มหน้าได้ชัดเจนก็จะบนรถไฟฟ้า และ

ปัจจุบันสามารถเห็นได้ในท่ีสาธารณะทุกแห่ง เช่น ร้านอาหาร จะเห็นว่าเมื่อส่ังอาหารเสร็จแล้วต่างคน

ก็ต่างก้มหน้าอยู่บนจอมือถือของตัวเองอย่างอัตโนมัติ ซึ่งหากมองในแง่ดีก็มี เช่น ประเทศญี่ปุ่นสาเหตุ

ท่ีไม่ให้ใช้โทรศัพท์บนรถไฟเพราะจะได้ไม่มีเสียงท่ีรบกวนออกมา หรืออีกข้อดีระบบท่ีส่ือสารกันเป็น

ระหว่างคน 2 คน ไม่เหมือนการพูดคุยโทรศัพท์ในท่ีสาธารณะท่ีคนอื่นจะได้ยินว่าเราคุยอะไรกัน 

นอกจากนี้ยังเป็นการส่ือสารท่ีท าให้คนเราเริ่มค้นพบมุมท่ีเป็นความสนใจของตัวเองท่ีเมื่อก่อนอาจจะ

ไม่มีพื้นท่ีมาก แต่ตอนนี้เริ่มเห็นมีการรวมตัวกัน เช่น คนท่ีชอบภาพสีน้ าเหมือนกันก็มีการส่งความ

สนใจให้กันและกันและขยายวงกว้างมากขึ้น 

 จากกระแสการเมืองท่ีร้อนแรงผนวกกับการเข้ามาใช้ ส่ือสังคมอย่าง Social Media 

โดยเฉพาะทวิตเตอร์ (Twitter) เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) อย่างเข้มข้นของส่ือมวลชนกระแส

หลักท้ังนักข่าวหนังสือพิมพ์นักข่าววิทยุ และนักข่าวโทรทัศน์ในการรายงานข่าวอย่างฉับไวจากพื้นท่ี 

และความต้องการรับข่าวสารท่ีรวดเร็วและเพิ่มเติมแตกต่างจากส่ือกระแสหลักท าให้บทบาทของส่ือ
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สังคม (Social Media) ในการส่ือข่าวเริ่มชัดเจนมากขึ้นในสังคมไทย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา

รูปแบบการใช้งานส่ือสังคมในกระบวนการส่ือข่าวให้ทราบถึงลักษณะและบทบาทของส่ือสังคมว่ามีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าวให้ถูกต้องตรงกับความหมาย  และการแต่ความหมายของ         

ผู้รับสารจากส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้ดี 

 ส่วนท่ีเป็นผลท าให้มีผลกระทบทันทีก็คือเรื่องการใช้เวลากับส่ิงเหล่านี้ แม้ส่ิงท่ีเราท าจะเป็น

ประโยชน์ถ้าก้มหน้าได้อย่างเดียวแต่เงยหน้าขึ้นมาไม่ได้เลย ในแง่การใช้เวลากับมันมากเกินไปจนเริ่ม

รบกวนส่ิงท่ีเรียกว่า การท าหน้าท่ีปกติ เช่น ถึงเวลาต้องรับประทานอาหาร แต่รู้สึกว่าไม่กินก็ได้ หรือ

ถึงเวลาต้องนอนก็ไม่นอน ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ อีกอย่างต้องยอมรับว่าการส่ือสารผ่านอุปกรณ์

เหล่านี้ไม่ทดแทนการพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน ไม่ใช่แปลว่าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ใน Facebook หรือ

ใน Line แต่ในความเป็นจริงหากเราไปไหนแล้วไม่มีคนคุยด้วยหรือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง ไม่มีเพื่อนใน

สังคมจริง ไม่ได้แปลว่าคุณมีเพื่อน เพราะว่าทักษะทางสังคมท่ีเรียกว่า “Face to face” การมองหน้า

หรือสบตากัน การมีจังหวะในการพูดคุย บางคนเสียไปเลย เช่น เวลาจะพูดกับคนอื่นรู้สึกประหม่า 

หรือว่าไม่เข้าหาคนอื่น หรือวางตัวไม่ถูก หรือว่าภาษาเป็นปัญหา เพราะภาษาท่ีใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ไม่ค่อยปกติ ยิ่งถึงเวลาเป็นเรื่องของทางการมักเริ่มมีปัญหาว่าจะพูดภาษาท่ีเป็นทางการอย่างไร 

 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 

 (1) การใช้งานส่ือโซเซียลมีเดียในการส่ือสารในปัจจุบันนี้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสังคมให้อยู่ในรูปแบบสังคมก้มหน้าของผู้คนในยุคสมัยนี้อย่างไร 

 (2) ส่ือโซเซียลมีเดียมีบทบาทความส าคัญอย่างไรต่อการส่ือสารในปัจจุบัน 

 

3. วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

 (1) เพื่อศึกษาผลกระทบการใช้งานส่ือโซเซียลมีเดียในการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบ

สังคมก้มหน้าของผู้ส่งสารรับผู้รับสารในยุคปัจจุบัน 

 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการใช้ส่ือโซเซียลมีเดียท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของการส่ือสาร

ในยุคปัจจุบัน 
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4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมการส่ือสารของ

การใช้งานส่ือโซเซียลมีเดียท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบันของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล" โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะส ารวจถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้งาน

ส่ือโซเซียลมีเดีย (Social Media) อาทิเช่น  Facebook, Line, Instagram และ Twitter เป็นต้น 

เพื่อท่ีจะได้น าผลกระทบจากพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นมาปรับเปล่ียนให้มีการส่ือสารกันได้อย่างถูกต้อง

และไม่ผิดเพี้ยน 

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนวัยท างานท่ีมีอายุ ระหว่าง 20 - 45 ปี ท้ังชาย

และหญิงท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตามข้อมูลสถิติตามหลักฐาน

การทะเบียนราษฎร ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ของกรมการปกครองจ านวนประชากรของ

กรุงเทพมหานคร จ านวน 5,673,560 คน ส่วนจ านวนประชากรของกลุ่มปริมณฑล (นนทบุรี 

ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) รวมเป็นจ านวน 4,782,240 คน โดยในการศึกษา

ครั้งนี้จะใช้ตัวอย่างจ านวนท้ังหมด 2,000 คน ตัวอย่างครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi Stage Sampling) 

 2) ตัวแปรในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น คือ ส่ือโซเซียลมีเดีย (Social Media) อาทิเช่น Facebook, Line, Instagram, 

Twitter เป็นต้น และกลุ่มคนวัยท างานท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี ท้ังชายและหญิงท่ีอาศัยหรือ

ท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีมีการใช้ส่ือดังกล่าวจนท าให้ เกิดผลต่อการ

เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นไปในลักษณะของสังคมก้มหน้า 

 ตัวแปรตาม คือ ผลกระทบต่อการส่ือสารท่ีเกิดจากพฤติกรรมการใช้งาน 

 ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เป็นไปดังแผนผังต่อไปนี้ 
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   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 

 

 

  

 

 

 

 

3) ระยะเวลาของการท าวิจัย 

 จ านวน 1ปี (พฤษภาคม 2557ถึง เมษายน 2558) โดยแบ่งออกเป็น 3ระยะ คือ 

 ระยะท่ี 1 วิเคราะห์องค์ประกอบและศึกษาเกิดจากพฤติกรรมการส่ือสารของการใช้

   งานส่ือโซเซียลมีเดียท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 

 ระยะท่ี 2 ส่งแบบสอบถามและสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ระยะท่ี 3  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

5. นิยำมศัพท์ 

 ผลกระทบการใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย หมายถึงผลท่ีเกิดจากการใช้ส่ือโซเซียลมีเดียแล้วท า

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านการส่ือสารท่ีเป็นผลลบต่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 พฤติกรรมของการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย หมายถึงการน าโทรศัพท์มือถือออกมา “อัพเดท

สถานะ” ขณะท่ีก าลังเดินทางในแบบต่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า

ลอยฟ้า (BTS) การขับรถ การนั่งประชุมกับลูกค้า หรือการนั่งประชุมกับเพื่อนร่วมงาน การชอบ

ถ่ายภาพอาหารบนโต๊ะอาหารแล้วอับโหลดเผยแพร่ในโซเซียลมีเดีย การน าโทรศัพท์มือถือหรือ

คอมพิวเตอร์ขึน้มาเปิดหรือใช้งานขณะท่ีท างานอยู่ 

ประชำกรกลุ่มคนวัยท ำงำน
อำยุระหว่ำง 20 – 45 ปี 

- เพศ 

- อาชีพ 

- อายุ 

- การศึกษา 

พฤติกรรมกำรสื่อสำรของ
กำรใช้งำนสื่อโซเซียลมีเดีย 

- Facebook 

- Line 

- Twitter 

- Instagram 

- Blog 

ผลกระทบที่เกิดจำก
พฤติกรรม 

กำรสื่อสำรของกำร 

ใช้งำน 

สื่อโซเซียลมีเดีย 
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 การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสาร หมายถึงผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จ าเป็นต้องอยู่สถานท่ี

เด่ียวกันก็ได้ถ้าต้องการพูดคุยเห็นหน้ากันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร แต่ถ้าท่ีการส่งสารแบบไม่เห็น

หน้ากันมีเพียงแต่การส่งสารแบบการพิมพ์ข้อความหากัน (แชท) ก็อาจจะมีการท าให้ผู้ส่งสารส่งข้อมูล

ไปแล้วผู้รับสารแปลความหมายท่ีผิดเพี้ยนไปจากลักษณะของผู้ส่งสารส่งให้ไป 

 สังคมก้มหน้า หมายถึงกลุ่มคนหรือบุคคลประเภทท่ีเสพติดข่าวสารหรือเทคโนโลยี ว่างไม่

เกิน 5 นาทีจะต้องมีการหยิบ Smart Phone หรือ Tablet ออกมากดๆ จ้ิมๆ และก้มหน้าดูท่ีหน้าจอ

อย่างเดียวโดยไม่สนใจคนรอบข้าง นอกจากอุปกรณ์ของตนเองตลอดเวลา 

 สื่อโซเซียลมีเดีย (สื่อสังคม) หมายถึงส่ือท่ีอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีลักษณะสร้างให้ผู้ใช้

เกิดการแลกเปล่ียน พูดคุยกันระหว่างผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลด้วยผู้ใช้เอง แลกเปล่ียนข้อมูล 

หรือแลกเปล่ียนแสดงความเห็นกับผู้อื่นได้โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง 

 คนวัยท างาน หมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีอายุช่วงระหว่าง 20 - 45 ปี ท่ีพักอาศัยหรือท างานใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล 

 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1) จะได้รับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานส่ือโซเซียลมีเดียในการส่ือสาร ท่ี

เปล่ียนแปลงไปในรูปแบบสังคมก้มหน้าของผู้ส่งสารและผู้รับสารในการใช้งานส่ือในเครือข่ายออนไลน์

ท่ีถูกต้องของยุคปัจจุบัน 

 2) จะได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของการใช้ส่ือโซเซียลมีเดียท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของการ

ส่ือสารในยุคปัจจุบัน 

 3) จะได้น าผลของการวิจัยไปเผยแพร่ให้คนท่ัวไปท่ีมักใช้ส่ือโซเซียลมีเดียท่ีมีลักษณะการใช้

งานในแบบสังคมก้มหน้า ว่าจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของการส่ือสารในยุค

ปัจจุบนั 
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7. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

         ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตำม 

 

 

  

 

 

ผลกระทบที่เกิดจำก
พฤติกรรม 

กำรสื่อสำรของกำร 

ใช้งำน 

สื่อโซเซียลมีเดีย 

ประชำกรกลุ่มคนวัยท ำงำน
อำยุระหว่ำง 20 – 45 ปี 

- เพศ 

- อาชีพ 

- อายุ 

- การศึกษา 

พฤติกรรมกำรสื่อสำรของ
กำรใช้งำนสื่อโซเซียลมีเดีย 

- Facebook 

- Line 

- Twitter 

- Instagram 

- Blog 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 ในการศึกษาเรื่องผลกระทบจากการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าและพบว่ามีทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่ือสาร 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 

1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับงานวิจัย 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) มีจุดเริ่มต้นมาจากเว็บ Classmates.com 

(1995) และเว็บ SixDegrees.com (1997) ซึ่งเป็นเว็บท่ีจ ากัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนใน

โรงเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างประวัติ ข้อมูล ติดต่อส่ือสาร ส่งข้อความ และแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีสนใจ

ร่วมกันระหว่างเพื่อนท่ีมีในรายการ (list) เท่านั้น ต่อมาเว็บไซต์ Epinions.com (1999) ก็เกิดขึ้นจาก

การพัฒนาของ Jonathan Bishop โดยเพิ่มส่วนของการผู้ใช้สามารถควบคุมเนื้อหาและติดต่อถึงกัน

ได้ไม่เพียงจ ากัดแค่เพื่อนในรายการเท่านั้น นับได้ว่าเป็ยจุดเริ่มต้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 

Network Sites) ท้ังหลายท่ีก าเนิดต่อมา เช่น มายสเปช (MySpace) กูเกิ้ล (Google) และเฟสบุ๊ค 

(Facebook)  

 ด้วยระบบการให้บริการแบบระบบเปิด ท าให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมอื่นๆ เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อ

สนับสนุนบุคคลซึ่งมีลักษณะทางประชากรศาสตร์เฉพาะกลุ่ม (Niche) ก่อนจะขยายออกไปยังกลุ่ม

ผู้ใช้ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่นกรณีของเฟสบุ๊ค (Facebook) ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 2004 เพื่อใช้เฉพาะใน

มหาวิทยาลัยฮาร์-วาร์ด (Harvard University) เท่านั้น (Cassidy, 2006 อ้างถึงใน Boyd & Ellison, 

2007) ต่อม่ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2005 เฟสบุ๊ค (Facebook) ได้ขยายกลุ่มผู้ใช้ออกไปยังกลุ่มคน

ต่างๆ จนในปัจจุบันเฟสบุ๊ค (Facebook) มียอดผู้ใช้งานสูงท่ีสุดในโลก 
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 ส่ิงท่ีท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความพิเศษ ไม่ใช่แค่การยอมให้ปัจเจกบุคคลได้พบกับ

บุคคลแปลกหน้าเท่านั้น แต่ยังท าให้ผู้ใช้สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายสังคม และท าให้เครือข่าย

มองเห็นได้ และในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่หลายแห่ง การเช่ือมต่อของผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่จ าเป็น

จะต้องจ ากัดอยู่ท่ีการพบปะเพื่อนใหม่เท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถส่ือสารกับผู้คนท่ีมีความสัมพันธ์

กันเช่ือมต่อกันในเครือข่ายสงคมปกติอยู่แล้วได้เช่นกัน 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการพัฒนาลักษณะหน้าท่ีในหลายรูปแบบ ส่ิงหลักๆ ประกอบด้วย 

ข้อมูลส่วนตัวท่ีสามารถมองเห็นได้ ท่ีแสดงการเช่ือมต่อรายการของเพื่อนท่ีเป็นผู้ใช้งานของระบบ

เดียวกัน ข้อมูลส่วนตัวจะเป็นหน้าท่ีแยกออกมาชัดเจนท่ีท าให้บุคคลสามารถกรอกข้อมูลสถานะของ

ตนเองได้ และเมื่อเช่ือมโยงต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละบุคคลจะถูกขอให้กรอกข้อมูลท่ี

ประกอบไปด้วยชุดค าถาม เช่น อายุ ท่ีอยู่ ความสนใจ และส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวตน หลังจากการ

เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว ผู้ใช้สามารถระบุ หรือแสดงความสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ีอยู่ใน

ระบบเดียวกัน โดยการก าหนดช่ือท่ีแตกต่างกันไป เช่น ค าว่า “Friends” “Contacts” หรือ “Fan” 

ซึ่งส่วนใหญ่ก าหนดให้มีการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างท้ัง 2 ฝ่าย แต่บางเครือข่ายก็ไม่ได้ก าหนดให้มี

การยืนยัน แต่ก าหนดเป็นการยินยอมให้ติดตาม (Follow) นอกจากนี้ในบางเครือข่ายยังมีการเปิดให้มี

การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ รวมถึงการส่งข้อความต่างๆ หรือในบางเครือข่ายมีการสนับสนุนการ

เช่ือมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วย เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) มายสเปช (MySpace)  

 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เรื่องของจ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท้ังหมด 

แต่นักวิจัยทางการตลาดระบุว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ก าลังเติบโต และได้รับความนิยมท่ัวโลก 

ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ลงทุนเรื่องงบประมาณและเวลาในการสร้างสรรค์ และการโฆษณาผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์มากขึ้น 

 มีนักวิจัยให้ความส าคัญกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวบรวมวิธีการปฏิบัติ รูปแบบ

การศึกษาท่ีหลากหลาย และปัจจุบันได้มุ่ งเน้นเรื่องการจัดการในการสร้างความประทับใจ 

(Impression Management) การแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ (Friendship Performance) จากการศึกษาพบว่า ค าว่า “เพื่อน” 

บยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่เหมือนกับค าว่า “เพื่อน” ในความเข้าใจท่ัวไป เนื่องจาก “เพื่อน” บน

เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีบริบทในการท าให้ผู้ใช้เกิดจินตนาการเพื่อเป็นแนวทางท่ีท าให้เกิด
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พฤติกรรม ประเด็นโครงสร้างของเครือข่าย ประเด็นการเช่ือมต่อแบบออนไลน์ และออฟไลน์ของคน

ในสังคม และประเด็นความเป็นส่วนตัว (Privacy Issues) (Boyd & Heer, 2006) 

 

2. ทฤษฎีที่รองรับงานวิจัย 

 2.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

  2.1.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

ภัชภา จิตศรัณยูกุล (2553) ให้ความหมายว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Online Social Network) หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบ

หนึ่งท่ีปรากฏบนอินเตอร์เน็ตท่ีเรียกว่า ชุมชนออนไลน์ (Community Online) ซึ่งมีลักษณะเป็น

สังคมเสมือน (Virtual Community) สังคมเสมือนนี้เป็นการให้ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปล่ียน

ความคิด แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และเช่ือมโยงกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัว

ผ่านการส่ือสารกันอย่างเป็นเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ (Website) ไฮไฟว์ (Hi5) เฟสบุ๊ค (Facebook) 

มายสเปช (MySpace) ยูทูป (Youtube) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น 

ภัทรา เรืองสวัสด์ิ (2553) ให้ความหมายว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social Network Site: SNS) คือ เว็บไซต์ท่ีให้ปัจเจกบุคคลได้กระท าส่ิงต่างๆ ดังนี้ 1) สร้างข้อมูล

ส่วนตัวบนพื้นท่ีสาธารณะ หรือกึ่งสาธารณะภายในระบบท่ีมีขอบเขต 2) เช่ือมต่อรายการต่างๆ ของ

ผู้ใช้ท่ียอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่างๆ ท่ีติดต่อส่ือสารกัน 3) สามารถเข้าชม และกีดขวาง

รายการเช่ือมของบุคคลอื่นภายในระบบได้ ธรรมชาติ และการต้ังช่ือของการเช่ือต่อเหล่านี้จะมีความ

หลากหลาย 

สุธัญรัตน์  ใจขันธ์  (2554) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social 

Network) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถแลกเปล่ียน แบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูล หรือกิจกรรมต่างๆ 

รวมไปถึงมีการโต้ตอบระหว่างผู้คนโดยในแต่ละเว็ปไซต์อาจมีการให้บริการท่ีแตกต่างกันออกไป 

พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ (2555) กล่าวว่า ค าว่า “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” (Social 

Network) ยังไม่มีค าทางการในภาษาไทย แต่มีค าท่ีใช้เรียกกันอย่างหลากหลาย เช่น เครือข่ายสังคม 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายมิตรภาพ กลุ่มสังคมออนไลน์ เป็นต้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ 

การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มคนท่ีรวมกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การรวมตัวกันของกลุ่มคนซึ่งมี
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โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตามทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) คือ ประกอบด้วยส่วนท่ี

เป็น จุด (Node) เปรียบเสมือนคนๆ หนึ่งในระบบเครือข่ายท่ีอาจจะมีลักษณะความสัมพันธ์หลาย

รูปแบบกับคนอื่นๆ ลักษณะความสัมพันธ์ในเครือข่ายออนไลน์จะเรียกว่า โซเซียลคอนแท็ค (Social 

Contact)  

กติกา สายเสนีย์ (2551) ให้ความหมายว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การท่ี

ผู้คนสามารถท าความรู้จัก และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

อิทธิพล ปรีติประสงค์ (2552) เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ของ

การเช่ือมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต และยังหมายรวมถึง การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายกับ

เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าด้วกัน 

โดยสรุป เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมเสมือนรูปแบบหนึ่ง ท่ี

ปัจเจกบุคคลสามารถเช่ือมโยงถึง หรือส่ือสารกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเช่ือมโยงนั้น

ได้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ ประสบการณ์ ความคิด กิจกรรมต่างๆ รูปภาพ วีดิโอ ฯลฯ 

  2.1.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  การแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก 

เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์คิดค้น และพัฒนามาเพื่อเอาใจผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดยั้ง และมีจุดเด่น

ท่ีต่างกันไปเพื่อเป็นจุดขายของเว็บไซต์ 

  กันยารัตน์ สมเกตุ (2553) ได้น าเสนอการแบ่งประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้

ดังนี้  

1) เผยแพร่ตัวตน (Identity Network) ใช้ส าหรับน าเสนอตัวตน และ

เผยแพร่เรื่องราวของตนเองทางอินเทอร์เน็ต สามารถสร้างอัลบั้มรูปของ

ตนเอง สร้างกลุ่มเพื่อน และสร้างเครือข่ายขึ้นมาได้ เครือข่ายประเภทนี้

ไ ด้ แ ก่  ไฮ ไฟ ว์  (Hi5) เฟ สบุ๊ ค  (Facebook) ม าย ส เป ช  (MySpace)        

ทวิตเตอร์ (Twitter)  

2) เผยแพร่ผลงาน (Creative Network) สามารถน าเสนอผลงานของ

ตนเองได้ในรูปแบบของวิดีโอ ภาพ หรือเสียงเพลง เครือข่ายประเภทนี้
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ได้แก่  ยู ทู ป  (Youtube) มัล ติพ ลาย  (Multiply) ฟ ลิค (Flickr) ไอมี ม 

(Imeem)  

3) ความสนใจตรงกัน (Interested Network) เป็นสังคมของกลุ่มคนท่ีมี

ความสนใจเหมือนๆ กัน  เช่น  Del.icio.us เป็นออนไลน์บุ๊ คมาร์คกิ้ ง 

(Online Bookmarking) หรือโซเซียลบุ๊คมาร์คกิ้ง (Social Bookmarking) 

โดยเป็นการบุ๊คมาร์ค (Bookmark) เว็บท่ีเราสนใจไว้บนอินเทอร์เน็ต

สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นดูได้ และยังสามารรถบอกความนิยมของเว็บไซต์

ต่างๆ ได้ โดยดูจากจ านวนตัวเลขท่ีเว็บไซต์นั้นๆ ถูกบุ๊คมาร์ค (Bookmark) 

เอาไว้จากสมาชิกคนอื่นๆ  

4) ร่วมกันท างาน (Collaboration Network) เป็นการร่วมกันพัฒนา

ซอฟต์แวร์ (Software) หรือส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ เช่น วิกิพี เดีย 

(Wikipedia) เป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมความรู้ ข่าวสาร 

และเหตุการณ์ต่างๆ ไว้มากมาย หรือปัจจุบันเราสามารถใช้กูเกิ้ลแมพ 

(Google Maps) สร้างแผนท่ีของตัวเอง หรือจะแบ่งปันแผนท่ีให้คนอื่นได้

ใช้ด้วย จึงท าให้มีสถานท่ีส าคัญ หรือสถานท่ีต่างๆ ถูกปักหมุดเอาไว้ พร้อม

กับข้อมูลของสถานท่ีนั้นๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหา 

5) โลกเสมือน (Gaming/Virtual Reality) ตัวอย่างโลกเสมือน เช่น เกมส์

ออนไลน์เซคคอนด์ไลฟ์ (Secondlife) เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตัว

ละครโดยสมมุติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์ อยู่ในชุมชน

เสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายท่ีดินและหารายได้จากการ

ท ากิจกรรมต่างๆ ได้ 

6) Peer to Peer (P2P) เป็นการเช่ือมต่อกันระหว่างไซเลนท์ (Client) 

(เครื่องผู้ใช้, เครื่องลูกข่าย) กับไซเลนท์ (Client) โดยตรง โปรแกรมสกายพ์ 

(Skype) จึงได้น าหลักการนี้มาใช้เป็นโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต 

และก็มีบิททัวเร้นท์ (BitTorrent) เกิดขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้เกิดการ

แบ่งไฟล์ต่างๆ ด้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว แต่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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ธิติมา ทองทับ (2551) ได้แบ่งประเภทไว้ดังนี้ 

1) ประเภท Publishing เป็นบล็อกและเว็บประเภทเนื้อหา (content) เช่น 

Blogger, Wordpress, Bloggang, Exteen, TypeOad เป็นต้น ซึ่งในแต่

ละบล็อกจะมีการแยกย่อยเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามความสนใจ เช่น 

Oknation.net บล็อกท่ีให้ทุคนเป็นนักข่าวได้ด้วยการเขียนบล็อกน าเสนอ

ข่าวสารต่างๆ Blognone.com น าเสนอข่าวสารแวดวงไอที Keng.com 

บล็อกส าหรับผู้ท่ีสนใจการตลาด Gotoknow.org บล็อกท่ีรวบรวมความรู้

แขนงต่างๆ Pzecret.net บล็อกแนะน า Portable ท่ีน่าสนใจ 

2) ประเภท Community เครือข่ายสังคมท่ีช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่า และ

หาเพื่อนใหม่ สามารถส่งข้อความแลกเปล่ียนความสนใจ ซึ่งกันและกัน เช่น 

เฟสบุ๊ค (Facebook) ไฮไฟว์ (Hi5) มายสเปซ (MySpace) เป็นต้น 

3) ประเภท Media มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น 

Youtube, Ustream.tv, Yahoo Video, Duocore.tv, Dailymotion, 

Thaitube.in.tv, Veoh, Netfkix, Imeen, Last.fm เป็นต้น 

4) ประเภท Game เกมออนไลน์ท่ีสามารถสร้างตัวแทนในโลกเสมือนจริงใช้

ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ ติดต่อส่ือสาร ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัยกับผู้อื่น เช่น 

SecondLife, World WarCraft, Audition, Gamegum, Ragnarok, 

Pangya เป็นต้น 

5) ประเภท Photo Management เว็บฝากรูปออนไลน์ ท่ี ช่วยจัดการ

ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และยังสามารถแบ่งปันรูปภาพ หรือจะเปิดขาย

ภ า พ เล ย ก็ ไ ด้  เ ช่ น  Photobucket, Flickr, Zooomr, Photoshop 

Express, Glowfoto, Shutterfly เป็นต้น 

6) ประเภท Business/Commerce เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ

ธุรกิจซื้อขาย ประมูลสินค้าออนไลน์ เช่น Amezon, eBay, Officelive, 

PayPal, Linkedin, Pramool, Tarad,com เป็นต้น 

7) ประเภท  Data/Knowledge แห ล่งข้ อมู ลความรู้  เช่น  Wikipedia, 

Answers, Zickr, Tag,in.th, Del.icio.us, Digg, Bittorrent, Google 

Earth เป็นต้น 
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  ส าหรับ สุธัญรัตน์ ใจขันธ์ ได้แบ่งประเภทไว้ ดังนี้ 

1) การเขียนบทความ (Web blog) เป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content 

Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความท่ี

เรียกว่า โพสต์ (Post) และท าการเผยแพร่ได้โดยง่าย เป็นการเปิดโอกาสให้คนท่ีมี

ความสามารถในด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่าง

เสรี  ซึ่ งอาจจะถูกน ามาใช้ได้ ใน 3 รูปแบบ คือ 1 ) Blog ท่ี จัดท าโดยบริษัท 

(Corporate Blog) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพูดจา ส่ือสารกับลูกค้า เช่น Starbucks 

Gossip 2) Microblog มีลักษณะเป็นการโพสข้อความส้ันๆ ไม่เกิน 140 ตัวอักษร 

และสามารถท่ีจะส่งข้อความส้ันๆ ไปยังโทรศัพท์มือถือได้โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องเปิด

อินเทอร์เน็ตเหมือน Blog ท่ัวไป ซึ่งก็คือข้อความท่ีจะบอกว่า “ตอนนี้คุณท าอะไร

อยู”่ เช่น Twitter 3) Blog ท่ีเขียนจาก Blogger อิสระ ท่ีมีความสามารถเขียนเรื่อง

ท่ีตนถนัด และมีผู้ติดตามจ านวนมาก ซึ่ง Blog ในรูปแบบหลังนี้ปัจจุบันนักการ

ตลาดนิยมให้ Blogger ทดลองใช้สินค้า (Testimonial) แทนการใช้ดารา หรือบุคคล

ท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ แล้วให้ Blogger เขียนข้อความในลักษณะสนับสนุน 

หรือแนะน าสินค้า 

2) แหล่งข้อมูล หรือความรู้ (Data/Knowledge) เป็นเว็บท่ีรวบรวมข้อมูล

ความรู้ในเรื่องต่างๆ ในลักษณะเนื้อหาอิสระ ท้ังวิชาการ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

สินค้า หรือบริการ โดยนักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือผู้เช่ียวชาญ ท่ีเห็นได้ชัดเจน เช่น 

Wikipedia ท่ีเป็นสารานุกรมออนไลน์หลายภาษา, Google Earth เว็บดูแผนท่ีได้

ทุกมุมโลกให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์, การท่องเท่ียวเดินทาง, การจราจร หรือท่ีพัก, 

dig หรือ diggZy Favorite Online เป็นเว็บท าหน้าท่ีเก็บ URL ของเว็บไซต์ท่ีช่ืน

ชอบไว้ดูภายหลัง เป็นต้น 

3) ประเภทเกมส์ออนไลน์ (Online Games) เป็นเว็บท่ีนิยมมากเพราะเป็น

แหล่งรวบรวมเกมส์ไว้มากมาย จะมีลักษณะเป็นวิดีโอเกมส์ท่ีเล่นบนเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเกมออนไลน์นี้ ผู้เล่นสามารถสนทนา 

เล่น แลกเปล่ียน Items ในเกมส์กับบุคคลอื่นๆ ในเกมส์ได้ และสาเหตุท่ีมีผู้เล่นนิยม

มากเนื่องจากผู้เล่นได้เข้าสังคมจึงรู้สึกสนุกท่ีจะมีเพื่อนเล่นเกมส์ไปด้วยกันมากกว่า

การเล่นเกมส์คนเดียว อีกท้ัง มีกราฟิคท่ีสวยงามมากและมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่ม เช่น 
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อาวุธ เครื่องแต่งตัวใหม่ๆ ท่ีส าคัญสามารถท่ีจะเล่นกับเพื่อนๆ แบบออนไลน์ได้ทันที 

เช่น SecondLife, Audition, Ragnarok, Pangya เป็นต้น 

4) ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) เป็นเว็บท่ีเน้นการหาเพื่อนใหม่ 

หรือการตามหาเพื่อนเก่าท่ีไม่ได้เจอกันนาน การสร้าง Profile ของตนเอง โดยการ

ใส่รูปภาพ, กราฟิคท่ีแสดงความเป็นตัวตนของเรา (Identity)  ให้เพื่อนท่ีอยู่ใน

เครือข่ายได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น และยังมีลักษณะของการแลกเปล่ียนเรื่องราว 

ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น Hi5, Facebook, MySpace, MyFriend 

เป็นต้น 

5) ประเภทฝากรูปภาพ (Photo Management) เว็บท่ีเน้นฝากเฉพาะ

รูปภาพ (Photo) โดยไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว โดยการ Upload รูปภาพจาก

กล้องถ่ายรูป หรือโทรศัพท์มือถือไปเก็บไว้บนเว็บ ซึ่งสามารถแชร์ภาพ หรือซื้อขาย

ภาพ กั น ไ ด้ อย่ างง่ ายดาย  เช่น  Flickr, Photoshop Express, Photobucket             

เป็นต้น 

6) ประเภทสื่อ (Media) เว็บท่ีใช้ฝาก หรือแบ่งปัน (Sharing) ไฟล์ประเภท 

Multimedia อย่างคลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ โดยใช้วิธีเดียวกับเว็บฝากภาพ 

แต่ เว็บนี้ เน้ น เฉพาะไฟ ล์ ท่ี เป็น  Multimedia เช่น  Youtube, imeem, Bebo, 

Yahoo Video, Ustream.tv เป็นต้น 

7) ประเภทซ้ือ-ขาย (Business/Commerce) เป็นเว็บท่ีท าธุรกิจออนไลน์ท่ี

เน้นการซื้อ-ขายสินค้า หรือบริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ (E-commerce) เช่น การซื้อ-

ขายรถยนต์ หนังสือ หรือท่ีพักอาศัย ซึ่งเป็นเว็บท่ีได้รับความนิยมมาก เช่น 

Amezon, eBay, Tarad, Pramoot เป็นต้น แต่เว็บไซต์ประเภทนี้ยังไม่ถือว่าเป็น 

Social Network ท่ีแท้จริง เนื่องจากมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแชร์ข้อมูลกันได้

อย่างหลากหลาย นอกจากเน้นการส่ังซื้อและแนะน าสินค้าเป็นส่วนใหญ่ 
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 2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสาร 

 2.2.1 ความหมายของพฤติกรรม 

 พฤติกรรม (Behavior) คือ กิริยาอาการท่ีแสดงออก หรือการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเผชิญ

กับส่ิงภายนอก การแสดงออกเหล่านี้อาจเกิดจากอุปนิสัยท่ีได้สะสมมานาน หรือความเคยชิน อันได้รับ

จากประสบการณ์และการศึกษาอบรม การแสดงออกเหล่านี้อาจเป็นได้ท้ังในรูปแบบคล้อยตาม หรือ

ต่อต้าน และอาจเป็นท้ังคุณและโทษต่อท้ังเจ้าของพฤติกรรมเอง หรือต่อส่ิงภายนอก พฤติกรรมเป็น

สมบัติหรือเป็นลักษณะประจ าตัวของทุกส่ิงท่ีมีชีวิต ในท่ีนี้จะพิจารณาเฉพาะมนุษย์เท่านั้น โธมัส        

ไดรเออร์เปรียบเทียบไว้ในหนังสือ The Executive as Human Chemist โดยกล่าวว่า ความ

แตกต่างของบุคคลเปรียบเทียบได้กับลักษณะของธาตุแต่ละอย่างทางเคมี 

  สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2543) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรม ว่าหมายถึง ส่ิงท่ี

บุคคลกระท าแสดงออกมา ตอบสนอง หรือโต้ตอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งท่ี

สามารถสังเกตเห็นได้ 

  2.2.1.1 ประเภทของพฤติกรรม 

1) พฤติกรรมภายใน (convert behavior) คือ พฤติกรรมท่ีเจ้าของพฤติกรรม

เท่านั้นท่ีรู้ได้ บุคคลอื่นท่ีมิใช่เจ้าของพฤติกรรมไม่สามารถท่ีจะรับรู้ได้โดยตรงถ้า

ไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก บุคคลอื่นจะรู้พฤติกรรมภายในของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งได้ก็โดยการสันนิษฐาน หรือคาดเดาเองเท่านั้น แต่ถ้าหากมี

พฤติกรรมภายนอกก็ปรากฏออกมา ก็จะท าให้บุคคลอื่นมีข้อมูลประกอบการ

สันนิษฐานถึงพฤติกรรมภายในได้ดียิ่งขึ้น พฤติกรรมภายในนั้นเป็นกระบวนการ

ท างานของสมองในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น การคิด การตัดสินใจ ค่านิยม

และแรงบันดาลใจ เป็นต้น 

2) พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก

เจ้าของพฤติกรรมสามารถท่ีจะรู้ได้ และบางพฤติกรรมเจ้าของพฤติกรรมยังไม่รู้

ด้วยซ้ าไป พฤติกรรมภายนอกนั้ นบุคคลอื่นจะได้ต้องอาศัยการสังเกต 

(observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัสโดยตรง หรือใช้เครื่องมือช่วยในการ

สังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูล จึงจ าแนกพฤติกรรมภายนอกออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆ 

คือ 
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(1) พฤติกรรมโมลาร์  (molar behavior) คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลอื่ น

สามารถสังเกตได้ การสังเกตมักจะคิดว่าใช้ตาในการสังเกตเพียงอย่าง

เดียว เนื่องจากตารับรู้และมีความหมายต่อกระบวนการคิดมากกว่า

ประสาทสัมผัสอื่น แต่ท่ีจริงแล้วใช้ประสาทสัมผัสได้ถึง 7 ด้าน ในการ

สังเกต คือ ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย อวัยวะในช่องหูประสานกับตา และ

กล้ามเนื้ อ เอ็น เนื้อเยื่อและข้อต่อ จะพบว่าอาจใช้สังเกตผลของ

พฤติกรรม หรืออาจใช้สังเกตพฤติกรรมของตนเองท่ีได้รับผลกระทบจาก

พฤติกรรมของผู้อื่นก็ได้ ซึ่งก็ล้วนจะน าไปสู่ความรู้ และเข้าใจพฤติกรรม

โมลาร์ของเจ้าของพฤติกรรมได้ท้ังส้ิน 

(2) พฤติกรรมโมเลกุล (molecular behavior) คือพฤติกรรมท่ีบุคคลอื่น

ต้องใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการสังเกต  อันจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย า 

เช่น การเต้นของหัวใจ คล่ืนสมอง ความดันโลหิต  กระแสไฟฟ้าใต้

ผิวหนัง และคะแนนจากการทดสอบ น่าจะอนุโลมให้อยู่ในประเภทนี้

ด้วย แม้ว่าจะมิได้เป็นการวัดสรีระก็ตาม จะเห็นได้ว่าใช้ข้อมูลประเภท

พฤติกรรมโมเลกุลช่วยให้การสันนิษฐานถึงพฤติกรรมภายในได้ดียิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในหลายระดับประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน

ลักษณะท่ีส าคัญ ดังนี้ 

  1) การรับรู้ ประกอบด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ คนและส่ิงท่ีเห็น คนในท่ีนี้หมายถึง

ส่วนท่ีเป็นจิตใจท่ีมีความรู้สึกส านึก หรือส่วนท่ีเป็น “จิต” ของคนนั่นเอง ส าหรับ “ส่ิงท่ีเห็น” อาจจะ

เป็นวัตถุ หรือส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในรูปต่างๆ เมื่อคนซึ่งมีจิตส านึกเป็นผู้มองดูวัตถุ การรับรู้ถือได้ว่าเป็น

จุดเริ่มต้นของมูลฐานพฤติกรรมของคน วัตถุ หรือส่ิงท่ีปรากฏอยู่ท่ีคนเห็น เข้าใจ แล้วให้ความหมาย 

หรือนิยามส่ิงนั้นว่าคืออะไร 

  2) บุคลิกภาพ โดยแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวออสเตรีย 

บุคลิกภาพตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ คือ ผลรวมของความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงส าคัญ 3 อย่าง 

คือ Id, Ego และ Superego โดย Id คือ พลังทางจิตเบื้องแรกของคนท่ีมีลักษณะเป็นสัญชาตญาณ 

อันเป็นพื้นฐานท่ีจะสร้างบุคลิกภาพ และส่วนประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ กล่าวคือเป็น

สัญชาตญาณท่ีจะน าไปสู่การแสวงหาส่ิงต่างๆ มาบ าบัดให้เกิดความพอใจ และลดความตึงเครียดลงให้
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เหมือนน้อยท่ีสุด คนเราเมื่อเกิดมาใหม่ๆ นั้นอยู่ในสถาะท่ีเรียกว่า Id คือ ยังม่สามารถจะหาส่ิงใดๆ มา

สนองความต้องการได้ และไม่สามารถท่ีจะช่วยตนเองให้เกิดความพอใจได้ แต่ความต้องการในส่ิง

ต่างๆ นั้นได้เกิดมีขึ้นแล้ว ส่วน Ego คือ สภาพของจิตใจท่ีสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับตัวบุคคลนั้น 

หรือเป็นส่วนของพลังจิตท่ีมีความรู้สึกส านึกต่อส่ิงท่ีปรากฏอยู่ ส าหรับ Superego นั้นเป็นส่วนของจิต

ท่ีเกี่ยวข้องกับศีลธรรม คุณธรรม หรือคุณค่านิยมของสังคม ตลอดจนอุดมการณ์ของแต่ละคน ซึ่งถือ

ว่าเป็นกลไกของจิตท่ีจะตรวจสอบ และควบคุมพฤติกรรมมิให้แสดงออกจนเกินเลยไปจากความรู้สึก

ส านึกของแต่ละบุคคล 

  3) การจูงใจ โดยความต้องการของมนุษย์อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

ความต้องการท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ความหิว ความรู้สึกทางเพศ ความต้องการความปลอดภัย 

เป็นส่วนความต้องการอีกแบบหนึ่ง เป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นใหม่ หรือความต้องการท่ีมิได้เกิดแต่

ก าเนิด แต่เกิดขึ้นจากการสะสมของประสบการณ์ ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล ความต้องการของคน

ลักษณะหลังนี้เกี่ยวข้องกับพลังจูงใจในองค์การสมัยใหม่นี้มากกว่าอย่างแรก 

  4) ความต้องการสัมฤทธิผล (Need for Achievement) ในชีวิตการท างานบาง

คนก็หวังเล้ียงชีพ บางคนหวังในเกียรติยศช่ือเสียง เงินทอง หรือความสุขสบาย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง

รู้จักสนองตอบในส่ิงทีเขาหวัง ในวิถีทางท่ีเหมาะสมกับสภาพขององค์การท่ีจะอ านวยให้ได้ 

  2.2.1.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ 

  1) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายในเพียงอย่างเดียว ก็เป็นการเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอกด้วยก็ได้ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอกมีความส าคัญก็ต่อเมื่อ

อยู่ภายในกระบวนการเรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องมีการวัดผล 

  2) พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากการเรียนรู้ต้องมีลักษณะค่อนข้างถาวร หรือ

ถาวร เนื่องจากความเหมาะสมท่ีอินทรีย์ (organism) นั้นๆ ได้เล็งเห็นว่า ความเป็นไปในแนวนั้นๆ 

กรณีของยาเสพติด หรือสารเคมีบางประการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมให้เปล่ียนแปลงได้ในช่วงเวลาระยะ

หนึ่งนั้น ท้ังนี้เพราะพฤติกรรมเปล่ียนแปลงด้วยฤทธิ์ของสารเหล่านั้น เมื่อหมดฤทธิ์พฤติกรรมก็คืน

สภาพเดิม แต่ข้อความรู้ท่ีเจ้าของพฤติกรรมได้รับ ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ 
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 2.2.2 ความหมายของพฤติกรรมการสื่อสาร 

  พฤติกรรมการส่ือสาร หมายถึง การกระท า หรือปฏิกิริยาแสดงออกท่ีเป็นผลมาจาก

การท างานของร่างกาย และจิตใจ ท่ีมีลักษณะบ่งบอกถึงการส่ือความหมายแผ่ทางกระบวนการส่ือสาร

ท่ีเป็นระบบ 

  จากค านิยมช้ีให้เห็นความส าคัญของพฤติกรรมการส่ือสารในแง่ท่ีว่าพฤติกรรมการ

ส่ือสารเป็นกลไกหลักในการด าเนินชีวิตของบุคคลจะเห็นได้ว่ามนุษย์ได้พยายามพัฒนาพฤติกรรมการ

ส่ือสารมาตลอดต้ังแต่สมัยดึกด าบรรพ์ท่ียังไม่มีภาษาพูด และภาษาเขียน มนุษย์เริ่มพฤติกรรมการ

ส่ือสารด้วยสัญญาณ และสัญลักษณ์ จากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบท่ียอมรับร่วมกันในกลุ่มสังคมท่ี

ตนสังกัดอยู่ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์ได้รับการ

พัฒนาตามไปด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากระบวนการส่ือสาร และเป็น

ตัวก าหนดวิถีทาง หรือพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์นั่นเอง 

  ภัทรา เรืองสวัสด์ิ ได้ให้ค านิยาม พฤติกรรมการส่ือสาร ว่าหมายถึง การกระท าหรือ

ปฏิกริยาแสดงออกท่ีเป็นผลมาจากการท างานของร่างกายและจิตใจ ท่ีมีลักษณะบ่งบอกถึงการส่ือ

ความหมายแฝงทางกระบวนการส่ือสารท่ีเป็นระบบ 

  2.2.3 ลักษณะของพฤติกรรมการสื่อสาร 

  1) พฤติกรรมการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหว และเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา แม้แต่ในขณะท่ีเราไม่ได้กระท าการส่ือสารอย่างเป็นรูปธรรม สมองของเราก็ยังคง

มีกระบวนการท างานท่ีส่งผลต่อกระบวนการคิดและอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนั้น การท่ีเราต้องท า

หน้าท่ีเป็นท้ังผู้ส่งสาร และผู้รับสาร สลับกันไปมาในกระบวนการส่ือสารยังแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารมี

กระบวนการเป็นวงจรต่อเนื่อง 

  2) พฤติกรรมการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความคิดความรู้สึกและการ

กระท าของบุคคล ในขณะท่ีเราท าการส่ือสาร เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของสมองซึ่ง

เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและการกระท าตลอดเวลา 

  3) พฤติกรรมการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทาง

จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิด

จากสัญชาตญาณ และการเรียนรู้ทางสังคม จึงต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตวิทยา 
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กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางวัฒนธรรม เนื่องจากพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์เป็น

ผลมาจากการกระท าซึ่งเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของจิตใจ ท่ีตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้า ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางจิตวิทยา พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์ส่วนใหญ่

เป็นพฤติกรรมสังคมท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเสมอ และวัฒนธรรมเป็นส่ิงก าหนดวิถีชีวิต ซึ่งรวมถึง

พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์ในสังคม 

  4) พฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้เป็นกระบวนการท่ีย้อนกลับไม่ได้ 

และกระท าซ้ าไม่ได้ กล่าวคือ มนุษย์ต้องมีพฤติกรรมการส่ือสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจากอย่างน้อยท่ีสุดมนุษย์ทุกคนต้องมีการส่ือสารกับตนเอง และเมื่อได้รับการ

ส่ือสารแล้วการส่ือสารนั้นไม่สามารถกลับคืนมาหาสู่ผู้ส่งสารในรูปแบบเดิมได้ เนื่องจากการส่ือสารใน

แต่ละครั้งย่อมก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ผู้ส่งสารสามารถท าได้เพียงลดระดับความรุนแรง

ผลท่ีก่อให้เกิดผลดังเดิม เนื่องจากการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และผู้

ส่งสารยังไม่สามารถกระท าการส่ือสารในสถานการณ์เดิม ด้วยกรอบความคิด ความรู้สึกเดิมกับ         

ผู้รับสารคนเดิมได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม 

  5) พฤติกรรมการส่ือสารมีลักษณะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการ

ส่ือสารกับตนเอง กับบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคล ก่อให้เกิดระบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเสมือนการเช่ือมโยง

ระหว่างผู้ร่วมกระท าการส่ือสารเสมอ เนื่องจากการส่งสารแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะ

ก่อให้เกิดการส่ือสาร 

 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ตัวแปรส าคัญด้านลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคัญ ท่ีนิยมน ามาศึกษาความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมมีต่อไปนี้ 

1) เพศ (Sex) จาการวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความ

แตกต่างกันมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ท้ังนี้  เพราะ

วัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของชายหญิงไว้ต่างกัน จึง

ส่งผลให้พฤติกรรมของชายและหญิงแตกต่างกันด้วย 
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2) อายุ (Age) โดยท่ัวไปบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อเรื่อง

ต่างๆ แตกต่างกันจากบุคคลท่ีมีอายุน้อย และบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมี

พฤติกรรมตอบสนองต่อเรื่องต่างๆ เปล่ียนไปเมื่ออายุมากขึ้น คนท่ีอายุน้อย

มักมีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคน

ท่ีมีอายุมาก สาเหตุท่ีแตกต่างกัน เนื่องมาจากคนท่ีต่างรุ่นต่างวัยกันมี

ประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้มีทัศนคติ พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 

3) การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม 

และพฤติกรรมแตกต่างกัน โดยท่ัวไปแล้วคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีการใช้

ส่ือมวลชนมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า 

4) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง อาชีพ รายได้ เช้ือชาติ ตลอดจน

ภูมิห ลังของครอบครัว เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีพฤติกรรมต่างกัน  มี

ประสบการณ์ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยม เป้าหมายและพฤติกรรมท่ีต่างกัน 

   

3. ผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ (2555, บทคัดย่อ) พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

 ศึกษากลุ่มตัวอย่างนัก ศึกษาปริญญาตรี ท้ังชายและหญิ ง จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคสแควร์ 

 ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 20 ปี  ศึกษาในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท เป็นสมาชิกเครือข่ายเฟสบุ๊ค

มากท่ีสุด และเข้าใช้งานบ่อยท่ีสุด เพื่อติดต่อกับเพื่อน กิจกรรมท่ีกระท าในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

คือ การสนทนา เวลาท่ีใช้บริการในช่วง 21.00 – 01.00 น. และใช้บริการทุกวัน วันละ 3 ช่ัวโมง การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ด้านช่วงเวลา ด้านสถานท่ี ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านรายได้กับพฤติกรรมการใช้

เครือข่าย พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ด้าน คือ     
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ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านช่วงเวลา และด้านสถานท่ีในการใช้และปัจจัย

ด้านรายได้ท่ีได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มี 2 ด้าน คือ ผู้มีอิทธิพล

ต่อการเลือกใช้เว็บไซต์และค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 วันวิสาข์ เจริญนาน (2555) พฤติกรรมการใช้โซเชียล มีเดีย (Social Media) ของคน

กรุงเทพฯ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ Social Media พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.6 ระบุ 

Social Media ท าให้ติดต่อส่ือสารกับคนท่ีอยู่ไกลได้ รองลงมาหรือร้อยละ 71.9 ท าให้รู้ว่าเพื่อนเก่า

อยู่ท่ีไหน ท าอะไร ร้อยละ 68.8 ท าให้ได้พูดคุยกับคนหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 67.3 ท าให้

ได้พูดคุยกับคนอื่นได้บ่อยขึ้น และร้อยละ 55.9 ท าให้กล้าท่ีจะพูดคุยมากกว่าการส่ือสารโดยตรง เช่น

การพูดคุยต่อหน้า/ทางโทรศัพท์ 

 ปัญหาท่ีเคยประสบจากการใช้ Social Media พบว่า ตัวอย่างเกือบครึ่งหรือร้อยละ 46.3 

ระบุว่าเคยพบเจอส่ืออนาจาร รองลงมาคือ ร้อยละ 39.0 มีปัญหาในเรื่องของเวลาพักผ่อนน้อย 

กระทบต่อการเรียน/การงานร้อยละ 27.0 มีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ร้อยละ 25.7 มีปัญหา

ทะเลาะ/มีปัญหากับผู้อื่น ร้อยละ 19.0 มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น กระสับกระส่าย หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้ 

ในขณะท่ีร้อยละ 13.0 ระบุปัญหาถูกหลอกลวงต้มตุ๋น และร้อยละ 10.4 ปัญหาสุขภาพ เช่น นิ้วล็อค 

กล้ามเนื้ออักเสบ 

 ตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 63.8 ระบุวิธีการป้องกันภัยท่ีอาจแฝงมากับโลกของ Social 

Media โดยวิธีการเรียนรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ Social Media รองลงมาหรือร้อยละ 50.8 

วิธีการป้องกันโดยการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยท่ีเกิดขึ้นตามส่ือต่างๆ ร้อยละ 41.5 ป้องกันโดย

วิธีการให้ความรู้ต่อลูก/หลานหรือคนในครอบครัว ร้อยละ 33.5 ป้องกันโดยไม่สร้าง Social Media 

กับคนท่ีไม่รู้จัก ร้อยละ 28.3 ป้องกันโดยการสอดส่องดูแลการใช้ Social Media ของบุตรหลาน และ

ร้อยละ 19.7 ป้องกันโดยพ่อ แม่หรือผู้ปกครองต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 รัตนา โอฬาฤกษ์ (2554, บทคัดย่อ) การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 14 – 16 ปี 

ศึกษาในระดับช้ัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ านวน 375 คน พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของ
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กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบกลุ่มรักครอบครัว (Intimate) มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 68.27 

ส าหรับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟสบุ๊คมากท่ีสุด ร้อยละ 92.80 ช่วงเวลาท่ีใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่ อยท่ีสุดเป็น

ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ร้อยละ 45.07 ความถี่การเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ 

30.93 และกิจกรรมท่ีท าบนสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือการสนทนา ร้อยละ 88 

 วรวุฒิ อ่อนน่วม (2555) ปรากฎการณ์ทางการส่ือสารยุคดิจิทัล 

 สรุปผลการวิจัย พบว่า ปรากฎการณ์ทางการส่ือสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งช้ีให้เห็นถึง

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการส่ือสาร กับสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เพราะการส่ือสาร

ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ การท่ีเทคโนโลยีได้สร้างสรรค์ความก้าวหน้าด้านการส่ือสาร สังคม

มนุษย์จึงมีความเปล่ียนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการส่ือสาร ช่องทางการส่ือสารใหม่ๆ 

รูปแบบการส่ือสาร พฤติกรรมในการส่ือสาร รวมไปถึงวัฒนธรรมการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงกล่าว

ได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางการส่ือสารของสังคมมนุษย์ล้วนเป็นผลพวงแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีการ

ส่ือสารท้ังส้ิน 

 สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ส่ือสังคม (Social Media) กับการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือ

ข่าว 

 จากผลการวิ จัยพบว่ า ส่ือ สังคม (Social Media) มี ส่วนท าให้ กระบวนการ ส่ือข่าว

เปล่ียนแปลงไปดังนี้ 1. เพิ่มช่องทาง รูปแบบวิธีการในการส่ือข่าวท่ีท าได้หลากหลาย การได้มาซึ่งข่าว

จากแหล่งท่ีแตกต่าง ท าให้มีโอกาสได้ประเด็นข่าวและมุมมองท่ีมีมิติมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

ท าข่าว ท่ีนอกเหนือจากจะเพิ่มความรวดเร็วในการท าข่าวแล้ว หากน ามาใช้ในมิติเชิงลึกได้ก็จะได้งาน

ข่าวท่ีมีมิติ ความลึก และมีบริบทท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วย 2. บทบาทท่ีปรับเปล่ียน และเพิ่มเติม

ของผู้ส่ือข่าวในเรื่องการต้องท าหน้าท่ีเป็นนายทวารข่าวสารและต้องมีความรอบคอบ เพิ่ ม

วิจารณญาณในการเผยแพร่ข่าวมากขึ้น ในการเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือสังคม ในขณะเดียวกันกอง

บรรณาธิการต้องเร่งหาวิธีปรับเปล่ียนบทบาทและวิธีการท างานภายในกองบรรณาธิการเพื่อให้รองรับ

กระบวนการส่ือข่าวรูปแบบใหม่นี้ 3. ความสัมพันธ์กับผู้รับสารท่ีเปล่ียนไป จากการส่ือสารทางเดียวส่ง

ข้อมูลข่าวสารออกไปให้ผู้รับสารเท่านั้น ผู้ส่ือข่าวและกองบรรณาธิการรับฟังส่ิงท่ีผู้รับสารคิด มีความ

เช่ียวชาญ หรือมีข้อมูลอยู่เพิ่มมากขึ้น มีการส่ือสารระหว่างกันแบบสองทางตลอดท้ังกระบวนการส่ือ
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ข่าวซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วม (Participatory) ของผู้รับสารในการบวนการส่ือข่าวมากกว่าท่ีเคยเป็นมา

ในโมเดลแบบด้ังเดิม 

 บทความจากเว็บไซต์ twittereffect.wordpress.com (2554) ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการเสพ

ติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Syndrome) 

 ต้ังแต่มือถือก้าวเข้ามาวิถีชีวิตของเราก็ปรับเปล่ียนไป จนวันนี้เรามี social network ท่ี

กระเถิบเข้ามาใกล้เราจนเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต และหลายคนก็ถึงกับขาดไม่ได้จนเป็นท่ีมา

ของงานวิจัยว่ามันเป็นโรคเสพติด social network ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีค่อนข้างจะมีอคติ และไม่รอบ

ด้าน เพราะแท้แล้วการใช้งาน internet หรือ social network นั้นเป็นการทดแทนช่องทาง        

การส่ือสารอื่น และลดความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตประจ าวัน จนเป็นส่วนนหนึ่งในการท ากิจกรรม

หรือแม้แต่การงานเช่นเดียวกับรถท่ีเราใช้ขับขี่ เลยดูเป็นการใช้เวลากับมันมาก เช่น 

  - ทดแทนการเดินทางพบปะพูดคุยกัน สัมมนา มีตต้ิง กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาสา กลุ่มคน

    ท่ีมีความสนใจเรื่องเดียวกัน ติดต่อร้านค้า หน่วยงาน 

  - ทดแทนการเดินทางจับจ่ายส่ังซื้อ เช็คสเป็ค ราคา หรือแม้แต่ความเห็นของคนท่ี

    เคยใช้งาน 

  - ทดแทนการรับข่าวจาก TV ส่ือส่ิงพิมพ์ 

  - ทดแทนการค้นคว้าต ารา ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ เพราะช่วยให้เข้าถึงกลุ่ม

    ผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญได้ทันที 

  - ทดแทนการหาข้อมูลต่างๆ อย่าง ข้อมูลการเดินทาง แผนท่ี การจราจร เบอร์ โทร

    สภาพอากาศ แปลภาษา ค านวน นาฬิกา 

  - ทดแทนการคุยโทรศัพท์มือถือนานนับช่ัวโมง 

  - ทดแทนการพิมพ์งาน ท างานในอุปกรณ์อื่น เพราะคอมพิวเตอร์ก็มีซฮฟต์แวร์ 

    มากมายในการอ านวยความสะดวก virtaul 

  - ทดแทนการส่งข้อความ เอกสาร ไฟล์ จดหมาย อีเมล 
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  - ทดแทนช่องว่างในสังคม สถานะ เวลา สถานท่ีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน-

    ชีวิต 

  - ท าให้เกิดสะดวกรวดเร็ว 

  - เช่ือมโยงกลุ่มเพื่อน ติดต่อประสานงาน ระดมความช่วยเหลือ ทันต่อสถานะการณ์

    ในสถานะการณ์ ฉุกเฉินอย่างแผ่นดินไหว twitter เตือนภัยก่อนทีวีนานถึง 20 

    นาที ในเหตุจลาจลประชาชนถถูกท าร้ายก็ท าให้คนลงมาท่ีถนนทันทีเช่นกัน 

  - ในขณะท่ีอยู่ในรถโดยสาร รอรถ เข้าห้องน้ า ก็สามารถท่ีจะเช็คเมล ส่งข้อความถึง

    เพื่อน ครอบครัว อ่านข่าวแทนการซื้อหนังสือการ์ตูน บางคนบอกว่าเราใช้   

    เครื่องมือส่ือสารมากจนไม่สนใจคนรอบข้าง เดินไปไหนก็เจอคนยืน เดินกด 

    โทรศัพท์ซึ่งถึงไม่มีโทรศัพท์ก็ใช่ว่าเขาจะเข้าไปทัก พูดคุยกับคนท่ีไม่รู้จัก และ 

    ในทางกลับกันมันเข้ามาเป็นส่ือทดแทนช่องว่าง ท่ีครอบครัวเพื่อนฝูงนั้นไม่มีเวลา

    เจอกันให้ได้พูดคุยกันเสียด้วยซ้ า 

 เราใช้ social network จนเป็นเหมือนช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการเหล่านี้ และเป็นส่วน

หนึ่งในการด าเนินชีวิตมากกว่าจะเป็นการการเสพติด จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท่านจะเห็นว่าเราท าทุก

อย่างออนไลน์ ต้องคอยเช็คคอยดูติดตามใช้ว่าเป็นการเสพติด แต่ก็ไม่ปฎิเสธว่าบางคนก็อาจจะเป็น

เช่นนั้นได้เหมือนกัน 

 

4. สรุป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนใน

ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในกลุ่มอายุเท่าใดก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษา

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนวัยท างานงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะท า

ให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ และกิจกรรมท่ีคนกลุ่มตัวอย่างนิยมกระท าในส่ือสังคมออนไลน์ เมื่อ

ส้ินสุดการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังในการพัฒนาระบบส่ือสังคม

ออนไลน์การพัฒนารูปแบบทางการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ และในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ต่อไป 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

1. รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีแบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการวิจัย  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนวัยท างานท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี ท้ังชาย

และหญิงท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยตามข้อมูลสถิติตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ของกรมการปกครองจ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 5,673,560 คน ส่วนจ านวน ประชากรของกลุ่มปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) รวมเป็นจ านวน 4,782,240 คน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ตัวอย่าง

จ านวนท้ังหมด 2,000 คน ตัวอย่างครั้งนี้  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (Multi Stage 

Sampling) 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

3.1 ศึกษาท่ีมาของปัญหา และก าหนดขอบเขตการวิจัย 

3.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมาย สร้างและ

ทดสอบแบบสอบถาม 

3.3 ด าเนินการเก็บข้อมูล 

3.4 ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีท่ีก าหนด 

3.5 สรุปผล และอภิปรายการวิจัย 
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นข้อค าถามโดยมี

ท้ัง ค าถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) และปลายเปิด (Open-Ended Question) 

โดยให้ก ลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - Administered) เนื้อหาของ

แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 

แบบส ารวจรายการ (Check – list) 

 ตอนท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื่องมือส่ือสารในการส่ือโซเซียล -

มีเดียในรูปแบบสังคมก้มหน้าของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ส่ือโซเซียลมีเดีย

ท่ีใช้งาน, ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้งานส่ือโซเซียลมีเดีย, ระยะเวลาท่ีเข้าใช้งานส่ือโซเซียลมีเดีย, สถานท่ีๆ เข้า

ใช้งานส่ือโซเซียลมีเดีย, กิจกรรมท่ีท าบนส่ือโซเซียลมีเดียและเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะตรวจสอบ

รายการ (Check- list) 

 ตอนท่ี 3 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการพฤติกรรมการใช้งานส่ือ

โซเซียลมีเดียของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามในประเด็นต่างๆ และเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ตัวเลือก และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

 ตอนท่ี 4 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้งาน

ส่ือโซเซียลมีเดีย ท่ีจะไม่ให้เปล่ียนแปลงเป็นไปในรูปแบบสังคมก้มหน้า 

 

5. การรวบรวมข้อมูล 

 การด าเนินการรวบรวมข้อมูลท าโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 2,000 ชุด 

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – เดือน

มิถุนายน 2558 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  จึงส่งไปลงรหัส 
(Coding) และค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อค านวณค่าสถิติต่าง ๆ และ
อธิบายผลการศึกษา โดยแยกออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t-test, One-way Analysis of 
Variance และ Chi-Square ในการวิเคราะห์เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเรื่องภูมิหลัง 
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการแสดง
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียของคนวัยท างานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนวัยท างานท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี ท้ังชายและหญิงท่ี

อาศัยหรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ตัวอย่างจ านวนท้ังหมด 2,000 คน ตัวอย่าง

ครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ

แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครื่องมือส่ือสารในการใช้โซเซียลมีเดีย 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบท่ีเกิดจากการพฤติกรรมการใช้งานส่ือโซเซียลมีเดีย 

 ส่วนท่ี 4 การตอบค าถามการวิจัย 

 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยน า เสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละ 

ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 1,040 52.00 
หญิง 960 48.00 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชายมีจ านวนมากกว่าเพศหญิง คือ 1,040 คน คิด

เป็นร้อยละ 52.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมีจ านวน 960 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

  

ตาราง 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
19 – 24 ปี 960 48.00 
25 – 30 ปี 400 20.00 
31 – 35 ปี 320 16.00 
36 – 40 ปี 240 12.00 
41 – 45 ปี 80 4.00 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 19 – 24 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 960 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคืออายุ 25 – 30 ปี จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 กลุ่มตัวอย่าง 

31 – 35 ปี จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 กลุ่มตัวอย่างอายุ 36 – 40 ปี จ านวน 240 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.00 และกลุ่มตัวอย่างอายุ 41 – 45 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
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ตาราง 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษา 800  40.00 
รับราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ 320 16.00 
พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้านเอกชน 880 44.00 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้านเอกชน มีจ านวน

มากท่ีสุดคือ 880 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพนักศึกษา จ านวน 800 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.00  

 

ตาราง 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 1,360 68.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 640 32.00 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุด 1,360 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 640 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.00 
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ตาราง 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท 800 40.00 
10,001 – 15,000 บาท 72 3.60 
15,001 – 20,000 บาท 160 8.00 
20,001 – 25,000 บาท 322 16.10 
25,001 – 30,000 บาท 152 7.60 
30,001 – 35,000 บาท 300 15.00 
35,001 – 40,000 บาท 144 7.20 
มากกว่า 45,001 บาท 50 2.50 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด 800 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีจ านวน 322 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.10 รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 30,001 – 35,000 บาท มีจ านวน 300 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.00 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 160 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.00 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 25,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 152 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.60 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 35,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อย

ละ 7.20 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.60 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ มากกว่า 45,001 บาทมีจ านวนน้อยท่ีสุด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เคร่ืองมือสื่อสารในการสื่อโซเซียลมีเดีย 

 พฤติกรรมการใช้เครื่องมือส่ือสารในการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ ได้แก่ การเป็นสมาชิกของ 

เวบไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้ ความถี่ในการเข้าใช้บริการเวบไซต์ประเภท

สังคมออนไลน์ ระยะเวลาท่ีเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานท่ีท่ีเข้าใช้เครือข่าย เครื่องมือท่ีใช้ในเข้า

เครือข่ายสังคมออนไลน์ และกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าเมื่อเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 

ตาราง 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเวบไซต์ประเภทเครือข่ายสังคม    

     ออนไลน์ที่เป็นสมาชิก 

เวบไซต์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เฟสบุ๊ค (Facebook) 1,923 34.30 
ทวิตเตอร์ (Twitter) 539 9.60 
มายสเปซ (Myspace) 77 1.40 
ไลน์ (Line) 1,919 34.20 
อินสตาแกรม (Instagram) 1,154 20.50 

รวม 5,612 100.00 
   หมายเหตุ: ให้เลือกตอบเวบไซต์ท่ีเป็นสมาชิกได้มากกว่า 1 เวบไซต์ 

 

 จากตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกเวบไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค 

(Facebook) มากท่ีสุด จ านวน 1,923 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมากคือ ไลน์ (Line) จ านวน 

1,919 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมาเป็นสมาชิกอินสตาแกรม (Instagram) จ านวน 1,154 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.50 รองลงมาเป็นสมาชิกทวิตเตอร์ (Twitter) จ านวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 และ

เป็นสมาชิกมายสเปซ (Myspace) มีจ านวนน้อยท่ีสุด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 

 



34 
 

 

ตาราง 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่เข้าใช้งานเวบไซต์   

     ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
06.01 – 09.00 น. 75 3.70 
09.01 – 12.00 น. 211 10.50 
12.01 – 15.00 น. 251 12.60 
15.01 – 18.00 น. 67 3.40 
18.01 – 21.00 น. 563 28.20 
21.01 – 00.00 น. 758 37.80 
00.01 – 03.00 น. 52 2.60 
03.01 – 06.00 น. 23 1.20 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้บริการเวบไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

ช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. มากท่ีสุด จ านวน 758 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาคือช่วงเวลา 

18.01 – 21.00 น. จ านวน 563 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. 

จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 รองลงคือช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. จ านวน 211 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.50 รองลงมาคือช่วงเวลา 06.01 – 09.00 น. จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 รองลงมา

คือ 15.01 – 18.00 น. จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 00.01 – 03.00 น. 

จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 และช่วงเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าใช้เวบไซต์จ านวนน้อยท่ีสุด คือ 

ช่วงเวลา 03.01 – 06.00 น. จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20  
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ตาราง 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถ่ีของการเข้าเวบไซต์       

     เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ความถ่ี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 1,846 92.30 
สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง  154 7.70 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าโซเชียลมีเดีย ทุกวัน มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 1,846 คน คิด

เป็นร้อยละ 92.30 และสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70  

 

ตาราง 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาที่เข้าเวบไซต์ประเภท   

     เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 461 23.10 
1 – 2 ช่ัวโมง 539 27.00 
2 – 3 ช่ัวโมง 154 7.60 
มากกว่า 3 ช่ัวโมง 846 42.30 

รวม 2,000 100.00 
 

 จากตาราง 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเข้าโซเชียลมีเดียมากกว่า 3 ช่ัวโมงมาก

ท่ีสุด จ านวน 846 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมาคือใช้เวลา 1 – 2 ช่ัวโมง จ านวน 539 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.00 รองลงมาคือใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที จ านวน 461 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 และใช้เวลา 

2 – 3 ช่ัวโมงมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60  
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ตาราง 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ที่เปิดเวบไซต์ประเภท 

       เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

สถานที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บ้าน/หอพัก 2,206 61.10 
ท่ีท างาน 923 25.50 
ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 77 2.10 
ร้านกาแฟ 101 2.80 
สถานศึกษา 154 4.30 
บนยานพาหนะต่างๆ 153 4.20 

รวม 3,614 100.00 
   หมายเหตุ: ให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 จกาตาราง 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดเข้าเวบไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จากท่ีบ้าน/หอพัก

มากท่ีสุด จ านวน 2,206 คน คิดเป็น 61.10 รองลงมาคือท่ีท างาน จ านวน 923 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 

สถานศึกษา จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 บนยานพาหนะต่างๆ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.20 ร้านกาแฟจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และสถานท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดใช้บริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์น้อยท่ีสุด คือ ร้านบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 

 

ตาราง 4.11 แสดงเคร่ืองมือที่กลุ่มตัวอย่างเปิดเข้าใช้โซเชียลมีเดีย 

เคร่ืองมือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 231 11.50 
โทรศัพท์มือถือ 1,000 50.00 
ทุกข้อ 769 38.50 

รวม 2,000 100.00 
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 จากตาราง 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้โทรศัพท์มือถือเปิดเข้าโซเชียลมีเดียมากท่ีสุด จ านวน 

1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือใช้ท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ จ านวน 769 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเข้าโซเชียลมีเดียน้อยท่ีสุด จ านวน 231 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.50 

 

ตาราง 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างท าเป็นประจ าเม่ือเข้าใช้เวบไซต์ 

      ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนทนากับเพื่อน (Chat) 1692 24.20 
อัพเดทสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ 1154 16.50 
หาข้อมูล/แลกเปล่ียนข้อมูล 1077 15.40 
ติดตามข่าวสารจากศิลปิน  ดารา บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง 

603 8.60 

ติดตามข่าวสารสินค้า, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ต่างๆ  

923 13.20 

ซื้อสินค้าจากเพจสังคมออนไลน์ 627 9.00 
เชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 67 1.00 
เชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ีตนเองจัด 
หรือท่ีหน่วยงานอื่นจัด 

87 1.10 

เล่นเกม 769 11.00 
รวม 6,999 100.00 

   หมายเหตุ: ให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากตาราง 4.12 พบว่า กิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างท าเป็นประจ ามากท่ีสุดเมื่อเข้าใช้เวบไซต์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ สนทนากับเพื่อน จ านวน 1,692 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 รองลงมาคือ 

อัพเดทสถานะ/ ข้อมูลส่วนตัว/ รูปภาพ จ านวน 1,154 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 รองลงมาคือ หาข้อมูล/ 

แลกเปล่ียนข้อมูล จ านวน 1,077 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ติดตามข่าวสารสินค้า, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
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ต่างๆ จ านวน 923 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 เล่นเกม จ านวน 769 คน คิดเป็นร้อยละ  11.00 ติดตาม

ข่าวสารจากศิลปิน ดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียง จ านวน 603 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 เชิญชวนบุคคลอื่นเข้า

ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองจัด หรือท่ีหน่วยงานอื่นจัด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 และกิจกรรมท่ีท า

น้อยท่ีสุด คือ เชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการพฤติกรรมการใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย 

ตาราง 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสนใจกับเร่ืองต่างๆ  

ความสนใจกับเร่ืองต่างๆ 
ระดับความสนใจ 

𝑿 SD 
ระดับ 

ความสนใจ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 3.42 1.24 สูง 
2. ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกใน 
   ครอบครัว 

3.38 1.20 สูง 

3. ภาพลักษณ์ของตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น เส้ือผ้า,  
   ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.08 1.06 สูง 

4. ภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานในทุกๆ ด้าน เช่น  
   เส้ือผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2.81 0.80 ปานกลาง 

5. วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะไปกับครอบครัวใน 
    วันหยุด 

2.96 1.08 ปานกลาง 

6. ของใช้ประจ าวันในบ้าน อาหารส าหรับสมาชิกใน 
   ครอบครัวต้องมีติดบ้านตลอดเวลา 

3.42 1.14 สูง 

7. การออม การสร้างฐานะทางการเงิน 3.54 0.99 สูง 
8. การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ 3.58 0.95 สูง 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงใหม่ๆ 3.31 1.16 สูง 
10. ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
     ต่างๆ  

2.81 0.90 ปานกลาง 
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ตาราง 4.13 (ต่อ) 

ความสนใจกับเร่ืองต่างๆ 
ระดับความสนใจ 

𝑿 SD 
ระดับ 

ความสนใจ 
11. ปัญหาทางสังคมต่างๆ หรือปัญหาด้าน 
     ส่ิงแวดล้อม 

2.85 0.92 ปานกลาง 

12. ข่าวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือข้อมูลด้าน  
     ประวัติศาสตร์ 

2.69 0.79 ปานกลาง 

13. ข่าวสารด้านบันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร์,  
     คอนเสิร์ต รวมถึงข่าวเกี่ยวกับศิลปินดารา 

3.04 1.15 สูง 

14. ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้า  
     ไฮเทค เช่น โทรศัทพ์มือถือ, แท็บเล็ต (Tablet),   
     รถยนต์ เป็นต้น 

3.04 1.00 สูง 

15. ข้อมูลการท่องเท่ียวต่างประเทศ 2.81 1.10 ปานกลาง 
16. การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม 2.38 0.90 ต่ า 
17. ข้อมูลเกี่ยวบุคคลส าคัญของโลก หรือบุคคลท่ีมี 
     ช่ือเสียง 

2.73 1.00 ปานกลาง 

18. การให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ 2.46 0.86 ต่ า 
ความสนใจต่อเร่ืองต่างๆ โดยรวม 3.02 0.14 สูง 

 

 จากตาราง 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับเรื่องราวต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 

(ค่าเฉล่ีย 3.02) เรื่องราวที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในระดับสูง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 

(ค่าเฉล่ีย 3.42) ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.38) ภาพลักษณ์ของ

ตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น เส้ือผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.08) ของใช้ประจ าวัน

ในบ้าน อาหารส าหรับสมาชิกในครอบครัวต้องมีติดบ้านตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.42) การออม การสร้าง

ฐานะทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.58) ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.31) 

ข่าวสารด้านบันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร์, คอนเสิร์ต รวมถึงข่าวเกี่ยวกับศิลปินดารา (ค่าเฉล่ีย 3.04) 
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และข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไฮเทค เช่น โทรศัทพ์มือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนต์ 

เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.04)  

 ส่วนเรื่องราวที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจระดับปานกลาง ได้แก่ ภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานใน

ทุกๆ ด้าน เช่น เส้ือผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 2.81) วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม

ท่ีจะไปกับครอบครัวในวันหยุด (ค่าเฉล่ีย 2.96) ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนต่างๆ 

(ค่าเฉล่ีย 2.81) ปัญหาทางสังคมต่างๆ หรือปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 2.85) ข่าวสารนิทรรศการ

ทางศิลปะ หรือข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย 2.69) ข้อมูลการท่องเท่ียวต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 2.81) 

และข้อมูลเกี่ยวบุคคลส าคัญของโลก หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 2.73) 

 เรื่องราวท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในระดับบต่ า ได้แก่ การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม 

(ค่าเฉล่ีย 2.38) และการให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 2.46) 

 

ส่วนที่ 4 การตอบค าถามการวิจัย 

ตาราง 4.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t Sig 

ชาย 1,040 1.00 0.03 1.04 0.15 
หญิง 960 2.00 0.04   

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 4.14 พบว่า ยอมรับสมมติฐานในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 คนในวัยท างานเพศต่างกัน

ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตาราง 4.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อาย ุ จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

19 – 24 ปี 960 1.02 0.30 0.32 6 0.00 
25 – 30 ปี 400 2..3 0.24    
31 – 35 ปี 320 3.02 0.09    
36 – 40 ปี 240 4.00 0.31    
41 – 45 ปี 80 4.91 0.06    

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอายุแตกต่างกันมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างกันใน

ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ตาราง 4.16 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อาชีพ จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

นักศึกษา 800 1.02 0.26 0.78 6 0.48 
รับราชการ, 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

320 2.03 0.09 
   

พนักงาน
บริษัทเอกชน/ 
ห้างร้านเอกชน 

880 3.00 0.27 
   

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอาชีพแตกต่างกันมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่

ต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 

ตาราง 4.17 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการใช้เครือข่ายสังคม    

       ออนไลน์ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

ปริญญาตร ี 1,360 2 0.04 0.22 2 0.01 
สูงกว่าปริญญาตร ี 640 3.00 0.05    

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ตาราง 4.18 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้ส่วนตัวต่อเดือนกับการใช้เครือข่ายสังคม    

       ออนไลน์ 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

น้อยกว่า 10,000 บาท 800 1.04 0.50 0.71 8 0.19 
10,001 – 15,000 บาท 72 2.33 0.04    
15,001 – 20,000 บาท 160 3.11 0.05    
20,001 – 25,000 บาท 322 4.03 0.06    
25,001 – 30,000 บาท 152 5.00 0.07    
30,001 – 35,000 บาท 300 5.97 0.08    
35,001 – 40,000 บาท 144 6.88 0.10    
มากกว่า 45,001 บาท 50 8.39 0.13    

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ไม่ต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

ตาราง 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์การเป็นสมาชิกโซเชียลมีเดีย 

เวบไซต์ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

เฟสบุ๊ค (Facebook) 1,923 1.01 0.17 1.05 4 0.57 
ทวิตเตอร์ (Twitter) 539 2.02 0.17    
มายสเปซ (Myspace) 77 3.04 0.09    
ไลน์ (Line) 1,919 4.00 0.09    
อินสตาแกรม 
(Instagram) 

1,154 
4.99 0.17 

   

หมายเหตุ: ให้เลือกตอบเวบไซต์ท่ีเป็นสมาชิกได้มากกว่า 1 เวบไซต์ 

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะเป็นสมาชิกเวบไซต์ประเภทสังคมออนไลน์มากกว่า 1             

เวบไซต์ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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ตาราง 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เข้าใช้งานโซเชียลมีเดีย 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

06.01 – 09.00 น. 75 1.34 1.26 0.55 6 0.09 
09.01 – 12.00 น. 211 2.09 0.43    
12.01 – 15.00 น. 251 3.05 0.44    
15.01 – 18.00 น. 67 4.05 1.04    
18.01 – 21.00 น. 563 4.99 0.46    
21.01 – 00.00 น. 758 6.05 1.27    
00.01 – 03.00 น. 52 6.67 0.27    
03.01 – 06.00 น. 23 7.10 0.29    

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้โซเชียลมีเดียในช่วงเวลาท่ีไม่แตกต่างกันโดยมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

ตาราง 4.21 ผลการวิเคราะห์แสดงความถ่ีของการเข้าเวบไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ความถ่ี จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t Sig 

ทุกวัน 1,846 1.00 0.09 6.00 1.67 
สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง  154 2.99 0.10   

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าใช้โซเชียลมีเดียไม่แตกต่างกันโดยมี

นัยส าคัญทางสถิติในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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ตาราง 4.22 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าโซเชียลมีเดีย 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

น้อยกว่า 30 นาที 461 1.01 0.17 1.52 2 0.48 
1 – 2 ช่ัวโมง 539 2.00 0.18    
2 – 3 ช่ัวโมง 154 2.99 0.18    
มากกว่า 3 ช่ัวโมง 846 3.99 0.19    

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเข้าใช้โซเชียลมีเดียไม่แตกต่างกันโดยนัย

ส าคัญทางสถิติ ในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

ตาราง 4.23 ผลการวิเคราะห์สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างมักใช้ในการเข้าเวบไซต์เวบไซต์ประเภทเครือข่าย  

      สังคมออนไลน์ 

สถานที่ จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

บ้าน/หอพัก 2,206 1.01 0.20 0.50 5 0.075 
ท่ีท างาน 923 2.02 0.08    
ร้านบริการ
อินเตอร์เน็ต 

77 
3.08 0.20 

   

ร้านกาแฟ 101 4.00 0.04    
สถานศึกษา 154 4.96 0.04    
บนยานพาหนะต่างๆ 153 5.91 0.05    

หมายเหตุ: ให้เลือกตอบเวบไซต์ท่ีเป็นสมาชิกได้มากกว่า 1 เวบไซต์ 

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้โซเชียลมีเดียในสถานท่ีไม่มีความแตกต่างกันโดยนัย

ส าคัญทางสถิติ ในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

ตาราง 4.24 ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่กลุ่มตัวอย่างเปิดเข้าใช้โซเชียลมีเดีย 

เคร่ืองมือ จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 231 1.03 0.24 0.23 5 0.05 
โทรศัพท์มือถือ 1,000 2.00 0.25    
ทุกข้อ 769 3.00 0.09    

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เครื่องมือเข้าใช้โซเชียลมีเดียไม่มีความแตกต่างกันโดยนัย
ส าคัญทางสถิติ ในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 
ตาราง 4.25 ผลวิเคราะห์กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างท าเป็นประจ าเม่ือเข้าใช้เวบไซต์ประเภทเครือข่าย 
      สังคมออนไลน์ 

กิจกรรม จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

สนทนากับเพื่อ (Chat) 1692 1.03 0.47 0.70 9 0.17 
อั พ เด ท ส ถ าน ะ /ข้ อ มู ล
ส่วนตัว/รูปภาพ 

1154 2.04 0.02    

หาข้อมูล/แลกเปล่ียนข้อมูล 1077 3.03 0.03    
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กิจกรรม จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F df Sig 

ติดตามข่าวสารจากศิลปิน 
ดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

603 4.04 0.04    

ติดตามข่าวสารสินค้า,  
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ  

923 5.01 0.05    

ซื้อสินค้าจากเพจสังคม 
ออนไลน์ 

627 6.10 0.05    

เชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 

67 6.86 0.07    

เชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วม 
กิจกรรมท่ีตนเองจัด หรือท่ี 
หน่วยงานอื่นจัด 

87 7.78 0.09    

เล่นเกม 769 8.96 0.12    
หมายเหตุ: ให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท ากิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าใน โซเชียลมีเดียไม่มีความ
แตกต่างกันโดยนัยส าคัญทางสถิติ ในระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

 เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวไปอธิบายเพื่อเป็นการสรุป 
อภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในบทต่อไป 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” เป็นการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในการใช้งานส่ือโซเชียลมีเดียท่ีเปล่ียนแปลง

การส่ือสาร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการส่ือสาร 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

คือ กลุ่มคนวัยท างาน ท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี  ท้ั งชายและหญิ งท่ีอาศัย หรือท างานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ข้อมูลสถิติตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

2,000 คน 

 ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค าถามท้ังชนิด

หลายตัวเลือก (Multiple-choice question) และชนิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

 ในส่วนของสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใช้
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเรื่องภูมิหลัง ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ
ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
ตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
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2. สรุปผลการวิจัย 

 2.1 ข้อมูลด้านประชากร 

  จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลท่ีใช้บริการโซเชียลมีเดีย จ านวน 2,000 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด 

มีอายุระหว่าง 19 – 24 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้านเอกชน จ านวน 880 คน คิดเป็นร้อยละ 

44 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 1,360 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และมีรายได้น้อยกว่า 10,000 

บาท 

 

 2.2 พฤติกรรมการใช้เคร่ือมือในการใช้โซเชียลมีเดีย 

  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค (Facebook) 

มากท่ีสุด อีกท้ังจากการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกเครือข่ายโซเชียลมีเดียมากกว่า 1 เวบไซต์

อีกด้วย และจะใช้บริการโซเชียลมีเดียในช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. มีความถี่ในการใช้โซเชียลมีเดีย    

ทุกวัน ระยะเวลาในการใช้งานมากกว่า 3 ช่ัวโมง โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างจะเข้าใช้โซเชียลมีเดียท่ีบ้าน/หอพัก

มากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการโดยโทรศัพท์มือถือ และกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าเมื่อเข้าใช้งานโซเชียล

มีเดีย ได้แก่ การสนทนากับเพื่อน (Chat) รองลงมาคือการอัพเดทสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว/รูปภาพ และ

แลกเปล่ียน/ค้นหาข้อมูล ตามล าดับ 

 

 2.3 ผลกระทบที่เกิดจากการพฤติกรรมการใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย 

  การศึกษาการใช้งานส่ือโซเชียลมีเดียท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้

สังคมอยู่ในรูปแบบสังคมก้มหน้า และส่ือโซเชียลมีเดียมีบทบาทส าคัญต่อการส่ือสารในปัจจุบัน โดย

ท าการศึกษาผ่านแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อศึกษาถึงความสนใจต่อ

เรื่องราวต่างๆ รอบตัวกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจต่อเรื่องต่างๆ โดย

เฉล่ียในระดับสูง  
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 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเรื่องใกล้ตัวในระดับสูง ท้ังข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 

(ค่าเฉล่ีย 3.42) ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.38) ภาพลักษณ์ของ

ตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น เส้ือผ้า, ของใช้ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.08) ของใช้ประจ าวันในบ้าน อาหารส าหรับ

สมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.42) การออมเงิน การสร้างฐานะทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย3.54) การพัฒนา

ตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ข้อมูลเกี่ยวร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงใหม่ๆ 

(ค่าเฉล่ีย 3.31) ในขณะเดียวกันให้ความสนใจในเรื่อง ข่าวสารด้านบันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร์ , 

คอนเสิร์ต เป็นต้น รวมถึงข่าวเกี่ยวกับศิลปินดารา (ค่าเฉล่ีย 3.04) และข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไฮเทค เช่น โทรศัทพ์มือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนต์  เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.04) ใน

ระดับสูงเช่นเดียวกัน 

 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างจะให้ความสนใจในเรื่องภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานในทุกๆ ด้าน เช่น 

เส้ือผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 2.80) วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะไปกับ

ครอบครัวในวันหยุด (ค่าเฉล่ีย 2.96) ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 2.81) 

ปัญหาส่ิงแวดล้อม หรือปัญหาสังคมต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 2.85) ข่าวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือข้อมูลด้าน 

ประวัติศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย 2.69) ข้อมูลการท่องเท่ียวต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 2.81) และ ข้อมูลเกี่ยวบุคคล

ส าคัญของโลก หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 2.73) ในระดับปานกลาง 

 และให้ความสนใจเรื่องการศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม (ค่าเฉล่ีย 2.38) และการให้ความ

ช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 2.46) ในระดับต่ า 

 

 2.4 การตอบค าถามการวิจัย 

  1) การใช้งานส่ือโซเซียลมีเดียในการส่ือสารในปัจจุบันนี้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสังคมให้อยู่ในรูปแบบสังคมก้มหน้าของผู้คนในยุคสมัยนี้อย่างไร 

   จากศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกันมี

การใช้งานโซเชียลมีเดียไม่แตกต่างกัน ความถี่ในการใช้งาน ช่วงเวลาในการใช้งานไม่แตกต่างกัน รวมถึง
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ระยะเวลาในการใช้งานไม่แตกต่างกัน แต่การใช้งานโซเชียลเดียมากกว่า 3 ช่ัวโมงเป็นระยะเวลาท่ีนาน ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อการส่ือสารระหว่างบุคคล  

  2) ส่ือโซเชียลมีเดียมีบทบาทความส าคัญอย่างไรต่อการส่ือสารในปัจจุบัน 

    กลุ่มตัวอย่างจะเป็นสมาชิกโซเชียลมีเดียมากกว่า 1 เวบไซต์ และเข้าใช้งานทุกวัน แสดง

ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างมาก 

 

3. อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่องผลกระทบจากการใช้โซเชียลมีเดียของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ รอบตัว

เช่นเดิม หากแต่เปล่ียนรูปแบบการส่ือสารระหว่างเป็นการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย แทนการส่ือสารด้วย

การพูดคุย ซักถามต่างๆ เช่นในอดีตท่ีผ่านมา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในเรื่องของ

บุคคลในครอบครัวอยู่ในระดับสูง นั่นแสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังคงให้ความสนใจกับบุคคลใกล้ตัว 

หากแต่เปล่ียนรูปแบบการส่ือสารต่อกัน จากการพูดคุยเพื่อรับรู้เรื่องราว เป็นการรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย  

 การท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าใช้โซเชียลมีเดียทุกวัน ครั้งละมากกว่า 3 ช่ัวโมง เป็นการแสดงให้เห็นว่า

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับโซเชียลมีเดียอย่างยิ่ง อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างยังเป็นสมาชิกโซเชียลมีเดีย

มากกว่า 1 เวบไซต์ โดยเป็นสมาชิกเฟสบุ๊ค (Facebook) มากท่ีสุด ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ ท่ี

เช่ือมโยงผู้คนจากท่ัวโลกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างท ามากท่ีสุดเมื่อใช้โซเชียลมีเดีย คือ การ

สนทนา (Chat) การใช้โทรศัพท์มือถือเข้าโซเชียลมีเดียมากท่ีสุด ท าให้ผู้คนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา 

การอัพเดทสถานะเป็นอีกกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างท าเมื่อเข้าโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นแสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ 

ตามแนวคิดด้านพฤติกรรมการส่ือสาร การท่ีปัจเจกบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการส่ือสารเป็นผลมาจาก

ปัจจัยหลายๆ ด้าน รวมท้ังด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของบุคคล (Mcconnell, 1993, อ้างถึงใน

ขวัญเรือน กิติวัฒนา และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2547: 22)  

  กิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างท าน้อยท่ีสุดคือการเลือกซื้อสินค้า อาจแสดงถึงความไม่น่าเช่ือถือของ

ผู้เสนอขายสินค้าต่างๆ ในโซเชียลมีเดียก็เป็นได้ 
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการ 

 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อความถี่ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย 

แสดงว่า โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนทุกเพศทุกวัยไปแล้ว อาจเป็นเพราะสามารถ

ส่ือสารถึงกันได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับ ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านโซเชียลมีเดีย 

 เครือข่ายท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกมากท่ีสุด คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์  (Line) และ      

ทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งแต่ละโซเชียลมีเดียดังกล่าวมีลักษณะเด่นท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรเลือกใช้ให้

เหมาะสม 

   

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 5.1 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าทุกช่วงอายุมีการเป็นสมาชิกโซเชียลมีเดีย ยกเว้นช่วงอายุสูงกว่า 

45 ปี ท่ียังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น 

 5.2 กิจกรรมหนึ่งท่ีกลุ่มตัวอย่างท าน้อยท่ีสุดเมื่อเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียคือ การแนะน าสินค้า

ให้กับผู้อื่น อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ในทางลบของการขายสินค้าผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย จากผลการศึกษานี้ 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้า หรือบริการท่ีต้องการท า

การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เนื่องจากเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าท่ีสามารถเข้าถึงผู้คนได้ใน     

วงกว้าง 

 5.3 การศึกษาครั้งนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีคนวัยท างานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการศึกษา

ครั้งต่อไปอาจศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยในต่างจังหวัด หรือพื้นท่ีอื่นๆ 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้สื่อโซเซียลมีเดยีของคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 



หน้า 1 / 4 

 

แบบสอบถาม 

การศึกษาเร่ือง “ผลกระทบจากการใช้ส่ือโซเซียลมีเดียของคนวัยท างาน 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

แบบสอบถามนีเ้ป็นการเก็บข้อมลูเพื่อการวจิยัของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ขอนแก่น 

-------------------------------------------- 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

 (  ) ชาย     (  ) หญิง 

2. อาย ุ

 (  ) 19 – 24 ปี     (  ) 25 – 30 ปี   (  )  31 – 35 ปี 

 (  ) 36 – 40 ปี    (  ) 41 – 45 ปี   (  ) 45 – 50 ปี      

            (  ) 50 ปีขึน้ไป 

3. อาชีพ 

 (  ) นกัศกึษา    (  ) รับราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 (  ) พนกังานบริษัท/ห้างร้านเอกชน (  ) ประกอบกิจการสว่นตวั/ค้าขาย 

 (  ) รับจ้าง/อิสระ    (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________ 

4. ระดบัการศกึษา 

 (  ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี   (  ) ปริญญาตรี             (  ) สงูกวา่ปริญญาตรี 
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5. รายได้สว่นตวั (ตอ่เดือน) 

 (  ) น้อยกวา่ 10,000 บาท  (  ) 10,001 – 15,000 บาท 

 (  ) 15,001 – 20,000 บาท  (  ) 20,001 – 25,000 บาท 

 (  ) 25,001 – 30,000 บาท   (  ) 30,001 – 35,000 บาท 

 (  ) 35,001 – 40,000 บาท  (  ) 40,001 – 45,000 บาท 

 (  ) มากกวา่ 45,001 บาท 

 

ตอน 2 พฤติกรรมการใช้เคร่ืองมือส่ือสารในการใช้ส่ือโซเซียลมีเดีย 

1. คณุเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  ) เฟสบุ๊ค (Facebook)  (  ) Twitter   (  ) MySpace   

 (  ) Line    (  ) Instagram   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________ 

2. คณุเข้าใช้งานเว็บไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

 (  ) 06.01 – 09.00 น.  (  ) 09.01 – 12.00 น.  (  ) 12.01 – 15.00 น. 

 (  ) 15.01 – 18.00 น.  (  ) 18.01 – 21.00 น.  (  ) 21.01 – 00.00 น.         

           (  ) 00.01 – 03.00 น.  (  ) 03.01 – 06.00 น. 

3. คณุเข้าเว็บไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคมออนไลน์บอ่ยเพียงใด 

 (  ) ทกุวนั     (  ) สปัดาห์ละครัง้ 

 (  ) สปัดาห์ละ 2 – 3 ครัง้    (  ) นานกวา่สปัดาห์ 

4. ระยะเวลาท่ีคณุเข้าใช้เว็บไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในแตล่ะครัง้ 

 (  ) น้อยกวา่ 30 นาที    (  ) 1 – 2 ชัว่โมง 

 (  ) 2 – 3 ชัว่โมง     (  ) มากกวา่ 3 ชัว่โมง  
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5. สถานท่ีท่ีคณุเปิดเข้าใช้เว็บไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  ) บ้าน/หอพกั    (  ) ท่ีท างาน  (  ) ร้านบริการอินเตอร์เน็ต

 (  ) ร้านกาแฟ    (  ) สถานศกึษา  (  ) บนยานพาหนะตา่งๆ 

 (  ) อ่ืน (โปรดระบุ) _________________________________ 

6. เคร่ืองมือท่ีคณุใช้เปิดเข้าใช้เว็บไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

 (  ) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (  ) โทรศพัท์มือถื อ (  ) แท็บเลต็ (Tablet)      (  ) ทกุข้อ 

7. กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าเม่ือเข้าเว็บไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  ) สนทนากบัเพื่อน (Chat)   

 (  ) อพัเดทสถานะ/ข้อมลูสว่นตวั/รูปภาพ 

 (  ) หาข้อมลู/แลกเปลีย่นข้อมลู   

 (  ) ติดตามขา่วสารจากศิลปิน ดารา บุคคลมีช่ือเสยีง 

 (  ) ติดตามขา่วสารสนิค้า, ผลติภณัฑ์ หรือบริการตา่งๆ 

 (  ) ซือ้สนิค้าจากเพจสงัคมออนไลน์ 

 (  ) เชิญชวนให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่ตา่งๆ 

 (  ) เชิญชวนบุคคลอ่ืนซือ้สนิค้า หรือบริการ 

 (  ) เชิญชวนบุคคลอ่ืนเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองจดัขึน้ หรือท่ีหนว่ยงานอ่ืนจดั 

 (  ) เลน่เกม   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _______________________________ 
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ตอนที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ 

คุณให้ความสนใจกับเรื่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด 
ระดับความสนใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
มาก 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว      

2. ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว      
3. ภาพลักษณ์ของตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์ 
    อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

     

4. ภาพลักษณ์ของเพ่ือนร่วมงานในทุกๆ ด้าน เช่น เสื้อผ้า, ของใช้,   
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

     

5. วางแผนเก่ียวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวในวันหยุด      

6. ของใช้ประจ าวันในบ้าน อาหารส าหรับสมาชิกในครอบครัวต้อง 
    มีติดบ้านตลอดเวลา 

     

7. การออม การสร้างฐานะทางการเงิน      

8. การพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าทางอาชีพ      

9. ข้อมูลเก่ียวกับร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงใหม่ๆ      
10. ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนต่างๆ       

11. ปัญหาทางสังคมต่างๆ หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม      

12. ข่าวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือข้อมูลด้านประวัติศาสตร์      
13. ข่าวสารด้านบันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร์, คอนเสิร์ต รวมถึง 
      ข่าวเก่ียวกับศิลปินดารา 

     

14. ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไฮเทค เช่น  
      โทรศัทพ์มือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนตร์ เป็นต้น 

     

15. ข้อมูลการท่องเท่ียวต่างประเทศ      

16. การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม      

17. ข้อมูลเก่ียวบุคคลส าคัญของโลก หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง      
18. การให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ      
  

 

*** ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม *** 
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ช่ือ นายอดิสรณ์ อันสงคราม 

วัน เดือน ปีเกิด วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2523 

สถานท่ีเกิด อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 50 หมู่ 4 ถนนถีนานนท์ ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครูปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

สถานท่ีท างานปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550 ศป.บ.(ดิจิตอลอาร์ตส์)  จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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