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รณพรหม  ชุนงาม17 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชการใชเฟซบุค (Facebook) ของกลุมเจน
เนอเรช่ันวายในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช เฟซบุค ระหวางเพศชายกับ
เพศหญิง กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี ท่ีมี
อายุต้ังแต 16 ปข้ึนไป และศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จํานวน 400 ตัวอยาง 
โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Random Sampling) แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 200 ตัวอยาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี จํานวน 200 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะห

ขอมูลโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (x̄) และ t-test สําหรับการเปรียบเทียบระหวางตัวแปรที่มี 
2 กลุม 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุม Gen Y สวนใหญมีพฤติกรรมการใชเฟซบุค 
(Facebook) ในดานการสนทนาส่ือสารและความบันเทิงอยูในเกณฑมาก ท่ีคาเฉล่ีย 3.78 ดานการศึกษา
อยูในเกณฑปานกลาง ท่ีคาเฉล่ีย 3.28 ดานขาวสารอยูในเกณฑมาก ท่ีคาเฉล่ีย 3.46 ดานธุรกิจอยูใน
เกณฑนอย ท่ีคาเฉล่ีย 2.34 โดยผลกระทบการใชเฟซบุค (Facebook) อยูในเกณฑปานกลาง ท่ีคาเฉล่ีย 
3.30 และเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ระหวางเพศชายกับเพศหญิงของกลุม 
เจนเนอเรชั่นวาย พบวาในดานการสนทนา ส่ือสารและความบันเทิง, ดานขาวสาร และดานธุรกิจ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน/เฟซบุค/เจนเนอเรชั่นวาย 
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Abstract 

This research aims to study the behavior on Facebook of Generation Y in 

MueangNakhonsawan District and to compare their using behavior of Using Facebook 

between male and female Gen Y group. Samples that use in this study are high school 

and the undergraduate students who are 16 years old and studying in educational 

institutes of MueangNakhonsawan District. 400 samples of students are used by Quota 

Random Sampling that divided into 200 of high school and vocational certificate  and 

200 samples of high vocational Certificate and Diploma level  that were collected by 

questionnaires and data analyzed by using percentage, mean (x̄) and t-test for 

comparison among those two variables. 

The results showed that most of the Respondents among Gen Y have a behavior 

of using Facebook for conversation communication and entertainment in high level at 

mean of 3.78, for studying were moderate, averaging 3.28, high level in news at mean of 

3.46 and low level for Business at the averaging 2.34. The effect on Facebook using was 

moderate at the average of 3.30. For comparing Facebook using behavior between male 

and female of Gen Y group founded that as for conversation communication and 

entertainment, news and business are statistically significant difference at the 0.05 level. 

 

Keywords: Social Media Exposure / Facebook / Gen Y.  

 

บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา รวมถึงวัตถุประสงค 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนความจําเปนประการหน่ึงในการดํารงชีวิตของผูคน การ
ดําเนินการน้ีมีเคร่ืองมือรองรับจํานวนมากท่ีมีประสิทธิภาพและตรงตอความตองการในการปฏิสัมพันธของ
แตละบุคคล (Wiberg, 2005: 17) โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ต ที่เขามามีบทบาทสําคัญตอ
รูปแบบการติดตอส่ือสาร ชวยใหผูคนท่ัวโลกสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกันไดโดยงาย 

สะดวก และรวดเร็ว สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตบนโลกยุคดิจิทัลท่ีมีการเปล่ียนแปลงของขอมูล
ขาวสารตลอดเวลา การส่ือสารผานอินเทอรเน็ต เปนการส่ือสารท่ีตองใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง 

(Computer-Mediated Communication) เพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสารและสารสนเทศตาง ๆ  อินเทอรเน็ต
เปนท่ีนิยมของผูใชคอมพิวเตอร เน่ืองจากมีความเปนสวนตัวสูง (Wood & Smith,2005: 4) และมีรูปแบบ
การใชงานท่ีหลากหลายและเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) เว็บไซต เกม
ออนไลน โปรแกรมสนทนา กระดานสนทนา ฯลฯ โดยแตละรูปแบบลวนแลวแตมีวัตถุประสงคการใชงาน
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ที่แตกตางกันไป เชน ใชเพ่ือการสนทนาระหวางบุคคล ใชเพ่ือการเขาถึงส่ือบันเทิง รวมถึงใชเพ่ือการ
แบงปนความรู (Knowledge Sharing) (Holmes & Gardner,2006: 10) ที่เชื่อมโยงกันเปนตาขายสังคม 

(Social network) มีการพูดถึง “เครือขาย” อยางกวางขวาง เน่ืองจากวาเครือขาย นาจะเปนปจจัยท่ี
สําคัญที่สุดของการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ทั้งน้ีเพราะสมาชิกของเครือขายจะมีบทบาทสําคัญใน
การดําเนินงานรวมกัน (เสรี พงศพิศ, 2548 : 9) ความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออมระหวางบุคคลหน่ึง
กับบุคคลอ่ืน ๆ ที่อยูรอบ ขาง ลักษณะของความสัมพันธน้ีสามารถนํามาอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ี
อยูในเครือขายน้ันได เครือขายจึงเปนกรอบแนวความคิดท่ีใชในการศึกษาถึงความสัมพันธตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ ที่อยูในสังคม (Mitchell, 1968 : 2) ที่จะประสานเชื่อมโยงเขาหากัน ภายใต
วัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหน่ึงรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ,2543 : 28) เพ่ือสรางเครือขาย ท่ีมีรูปแบบการพัฒนาตนเอง การสราง
เครือขาย ยังเปนการแสวงหาโอกาสเพ่ือรูจักกับบุคคลใหม ๆ และสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท่ีพ่ึงรูจัก 

รวมท้ังการรักษาความสัมพันธอันดีกับบุคคลตาง ๆ ทั้งท่ีเก่ียวของ และไมเก่ียวของในสายอาชีพหรือแวด
วงเดียวกัน ทําใหมีการติดตอและการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร และการรวมมือกันดวย
ความสมัครใจ (อาภรณ ภูวิทยพันธุ,2555) ซ่ึงเปนรูปแบบของเครือขายมีท้ังแบบเผชิญหนากัน (Face – 

to - Face) และออนไลน (Online) ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะเครือขายทางสังคมในรูปแบบของเว็บไซต
ไดรับความนิยมมาก (Cheung & Lee, 2010) เพราะเปนส่ือท่ีใชงานเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ที่นอกเหนือความสัมพันธแบบพ้ืนฐาน ที่ผูคนพบปะกัน เชน ความสัมพันธระหวางเพ่ือนบาน เพ่ือนในท่ี
ทํางาน หรือบุคคลในครอบครัว เครือขายเว็บไซด มีการขยายตัวอยางรองรับในรูปแบบการสงตอเน้ือหา 

ไดแก การจัดการผูใช การจัดการประวัติยอ การจัดการความคิดเห็น และการสงขอความระหวางผูใช เปน
แหลงรวบรวมสาระความรูจากผูคนจํานวนมากไวดวยกัน มีการแบงปน (Share) ระหวางสมาชิก ทําให
ไดรับความรูและประสบการณท่ียิ่งใหญ เปนศูนยรวมเคร่ืองมือในการสรางขอความเน้ือหาสวนตัว และ ให
มีการเชื้อเชิญบุคคลอ่ืนเขามามีสวนรวมบนเครือขายเดียวกัน 

โดยเฉพาะเครือขายสังคมออนไลน ประเภทเฟซบุค (Facebook) จากรายงานของ zocialrank 

ในป 2014 อัตราการเติบโตของสมาชิก facebook ทั่วโลก เติบโตข้ึน 3% โดยมีผูใช facebook ทั่วโลก
มากถึง 1,191 ลานคน หากดูประเทศผูใช facebook ในกลุมอาเซียนน้ัน ประเทศไทย มีจํานวนผูใช 

facebook 26 ลานราย มากเปนอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากฟลิปปนส ท่ีมีจํานวน 36 ลานราย 

อยูอันดับ 2 และ อินโดนีเซีย เปนประเทศท่ีใช facebook มากท่ีสุดใน  คนไทยท่ีใช facebook สวน
ใหญ อยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประมาณ 14.4 ลานคน อันดับ 2 เชียงใหม อันดับ 3 ชลบุรี แต
จังหวัดท่ีมีแนวโนมใช facebook สูงข้ึนไดแก 1.พระนครศรีอยุธยา 2.ชัยนาท และ 3.มหาสารคาม 

(http://www.it24hrs.com/2014/infographic-thai-facebook-user-2014/)  
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ประกอบกับเยาวชนยุคปจจุบันซ่ึงเปนกลุมเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีความเปนตัวของตัวเอง มีความ
มั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดอิสระ มีความอดทนตํ่า มีความอยากรูอยากเห็นอยูเสมอ ไมชอบกฎระเบียบ 
ชอบแสวงหาส่ิงใหมๆ มักมีอุปนิสัยใจรอน รักความสะดวกสบาย ชอบพบปะผูคน ติดเพ่ือน และสามารถ
ปรับตัวเขากับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดเร็วกวารุนอ่ืนๆ (เทวีลักษณ สังขฆะ,2552)  ซ่ึงเปนเหตุปจจัยใหผูวิจัย
สนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ของกลุมเจนเนอเรชั่นวาย   สําหรับการศึกษาใน
เขตอําเภอเมืองนครสวรรคนั้น ผูวิจัยเห็นวาเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีต้ังอยูใจกลางของภูมิภาค ภาคเหนือตอนลาง
ภาคกลางตอนบน  และมีการขยายผังเมืองไมแตกตางไปจากจังหวัดใหญของแตละภูมิภาค โดยพิจารณา
จากผังเมือง และการลงทุนของกลุมภาคธุรกิจท่ีมีการขยายตัวอยางเดนชัด  นอกจากน้ันจังหวัด
นครสวรรคยังมีสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับ และเปนศูนยกลางของแหลงสถานศึกษา 3 จังหวัด 
ประกอบดวย จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี  ดังท่ีกลาวมาจึงเปนเหตุปจจัยใหผูวิจัยมี
ความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ของกลุมเจนเนอเรชั่นวาย เขตอําเภอเมือง
นครสวรรค  

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ระหวางเพศชายกับเพศหญิงของกลุม 
เจนเนอเรชั่นวาย  

 

วิธีการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ของกลุมเจนเนอเรชั่นวาย เขตอําเภอ
เมืองนครสวรรค โดยการศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  ที่มีขอคําถามวัดถึงตัวแปรตางๆ รวมท้ัง
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แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale Questions) ที่เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและนํา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ประเมินผล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม กับ นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายถึงระดับปริญญาตรี ท่ีมีอายุต้ังแต 16 ปข้ึนไป และศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค จํานวน 400 ตัวอยาง โดยทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Random Sampling) 

แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 200 ตัวอยาง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จํานวน 200 ตัวอยาง โดยระบุ
สถาบันการศึกษาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลแบบเจาะจงอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงพิจารณาจากความนิยม และยอดจํานวน
นักเรียน นักศึกษาเปนสําคัญ   
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) (a = 0.82) และวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (x̄) และ 
t-test สําหรับการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของตัวแปรท่ีมี 2 กลุม  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถแบงการนําเสนอผลงานวิจัยได 3 สวนดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทางดานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง  
 ขอมูลดานประชากรของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา 

ซ่ึงขอมูลในสวนน้ีจะเปนจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนตารางท่ี 1 

– 2 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 164 41.00 

หญิง 236 59.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิงคิด
เปนรอยละ 59.00 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.00 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

16 – 17 ป 56 14.00 

18 – 19 ป 149 37.25 

20 – 21 ป 188 47.00 

22 – 23 ป 4 1.00 

24 – 25 ป 2 0.50 

มากกวา 25 ป  1 0.25 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 21 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

47.00 รองลงมาไดแก อายุระหวาง 18 – 19 ป คิดเปนรอยละ 37.25 และ อายุระหวาง 16 – 17 ป คิด
เปนรอยละ 14.00 โดยมีอายุมากกวา 25 ป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook)   

ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชการใชเฟซบุค (Facebook) ของกลุมตัวอยาง จะแบงออกเปนแตละดาน
คือ ดานการสนทนา สื่อสาร และความบันเทิง ดานการศึกษา ดานขาวสาร และ ดานธุรกิจ สามารถแจก
แจงรายละเอียดเปนตารางท่ี 3 – 6 ดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานการสนทนา 

สื่อสาร และความบันเทิง (N = 400) 

พฤติกรรมการใชเฟซบุค 

(Facebook) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คาเฉล่ีย แปลผล 

1. เพ่ือแชทคุยกับเพ่ือน 

 

176 

(44.00) 

132 

(33.00) 

70 

(17.50) 

14 

(3.50) 

8 

(2.00) 

4.56 มากท่ีสุด 

2. เพ่ือเปนท่ีอัพเดตสถานะ ระบาย
ความรูสึกใหสังคมออนไลนรับรู 

77 

(19.30) 

157 

(39.30) 

102 

(25.50) 

43 

(10.80) 

21 

(5.30) 

3.57 มาก 

3. เพ่ือติดตามความเคล่ือนไหว 

สถานะของเพ่ือน 

91 

(22.80) 

135 

(33.80) 

133 

(33.30) 

31 

(7.80) 

10 

(2.50) 

3.67 มาก 

4. เพ่ือโพสตรูปภาพ  74 

(18.50) 

130 

(32.50) 

118 

(29.50) 

59 

(14.80) 

19 

(4.80) 

3.55 มาก 
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5. เพ่ืออัพโหลดวิดีโอ  44 

(11.00) 

77 

(19.30) 

106 

(26.50) 

82 

(20.50) 

91 

(22.80) 

2.75 ปานกลาง 

6. เพ่ือเลนเกม 123 

(30.80)  

88 

(22.00) 

72 

(18.00)  

59 

(14.80) 

58 

(14.50) 

4.58 มากท่ีสุด 

รวมพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานการสนทนา ส่ือสาร และความบันเทิง 3.78 มาก 

จากตารางท่ี 3  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานการ
สนทนา สื่อสาร และความบันเทิงในภาพรวมระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะพบวา
ในพฤติกรรมการเลนเกมและพฤติกรรมการแชทคุยกับเพ่ือนระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.58 และ 4.56 

ตามลําดับ) รองลงมาเปนพฤติกรรมติดตามความเคล่ือนไหวสถานะของเพ่ือน พฤติกรรมอัพเดตสถานะ
ระบายความรูสึกใหสังคมออนไลนรับรู พฤติกรรมโพสตรูปภาพ ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.67, 3.57 และ 
3.55 ตามลําดับ) และมีพฤติกรรมอัพโหลดวิดีโอ ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.75)  
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานการศึกษา (N 

=400) 

พฤติกรรมการใชเฟซบุค 

(Facebook) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คาเฉล่ีย แปลผล 

1. พูดคุยเ ก่ียวกับการบ านและ
รายงาน  

78 

(19.5) 

144 

(36.0) 

133 

(33.3) 

36 

(9.0) 

9 

(2.3) 

3.62 มาก 

2. พูดคุยโตตอบกับอาจารยหรือผูรู  37 

(9.3) 

96 

(24.0) 

134 

(33.5) 

90 

(22.5) 

43 

(10.8) 

2.99 ปานกลาง 

3. สงงานตออาจารยผูสอน  39 

(9.8) 

93 

(23.3) 

127 

(31.8) 

103 

(25.8) 

38 

(9.5) 

2.98 ปานกลาง 

4. แสวงหาความรูใหม  79 

(19.8) 

126 

(31.5) 

137 

(34.3) 

42 

(10.5) 

16 

(4.0) 

3.53 มาก 

รวมพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานการศึกษา 3.28 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดาน
การศึกษาภาพรวมระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะพบวาในพฤติกรรมพูดคุย
เก่ียวกับการบานและรายงาน และพฤติกรรมแสวงหาความรูใหม ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62 และ 3.53 
ตามลําดับ) รองลงมาเปนพฤติกรรมพูดคุยโตตอบกับอาจารยหรือผูรู พฤติกรรมสงงานตออาจารยผูสอน, 
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.99 และ 2.98 ตามลําดับ)  
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานขาวสาร (N = 400) 

พฤติกรรมการใชเฟซบุค 

(Facebook) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คาเฉล่ีย แปลผล 

1. เพ่ือการรับรูเรื่องราวใหมๆ  138 

(34.5) 

142 

(35.5) 

89 

(22.3) 

20 

(5.0) 

11 

(2.8) 

3.94 มาก 

2. เพ่ือติดตามขาวสารการเมือง  56 

(14.0) 

105 

(26.3) 

118 

(29.5) 

78 

(19.5) 

43 

(10.5) 

3.13 ปานกลาง 

3. เพ่ือติดตามขาวสารดาน
เศรษฐกิจ  

44 

(11.0) 

102 

(25.5) 

129 

(32.3) 

79 

(19.8) 

46 

(11.5) 

3.05 ปานกลาง 

4. เพ่ือติดตามขาวสารในแวดวง
สังคม  

75 

(18.8) 

115 

(28.8) 

124 

(31.0) 

58 

(14.5) 

28 

(7.0) 

3.38 ปานกลาง 

5. เพ่ือติดตามขาวสารวงการ
บันเทิง  

108 

(27.0) 

119 

(29.8) 

114 

(28.5) 

38 

(9.5) 

21 

(5.3) 

3.64 มาก 

6. เพ่ือติดตามขาวสารของเพ่ือนใน
กลุม  

108 

(27.0) 

119 

(29.8) 

114 

(28.5) 

38 

(9.5) 

21 

(5.3) 

3.64 มาก 

รวมพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานขาวสาร 3.46 มาก 

จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดาน
ขาวสารภาพรวมระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.46) เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะพบวามีพฤติกรรมเพ่ือการรับรู
เร่ืองราวใหมๆ และพฤติกรรมเพ่ือติดตามขาวสารวงการบันเทิงและติดตามขาวสารของเพ่ือนในกลุม 

ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.94 และ 3.64 ตามลําดับ) รองลงมาเปนพฤติกรรมเพ่ือติดตามขาวสารในแวดวง
สังคม พฤติกรรมเพ่ือติดตามขาวสารการเมือง และพฤติกรรมเพ่ือติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจ ระดับปาน
กลาง (คาเฉล่ีย 3.38, 3.13 และ 3.05 ตามลําดับ)  

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานธุรกิจ (N = 

400) 

พฤติกรรมการใชเฟซบุค 

(Facebook) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คาเฉล่ีย แปลผล 

1. เพ่ือเปนพ้ืนท่ีโปรโมทสินคาและ
บริการ  

128 

(32.0) 

129 

(32.3) 

104 

(26.0) 

27 

(6.8) 

12 

(3.0) 

2.40 นอย 

2. เพ่ือเปนพ้ืนท่ีคาขายผานทาง
สังคมออนไลน  

40 

(10.0) 

55 

(13.8) 

77 

(19.3) 

80 

(20.0) 

148 

(37.0) 

2.38 นอย 

3. ใชในการเจรจาทางธุรกิจ  36 

(9.0) 

56 

(14.0) 

87 

(21.8) 

65 

(16.3) 

156 

(39.0) 

2.25 นอย 

รวมพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานธุรกิจ 2.34 นอย 
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จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานธุรกิจ
ภาพรวมระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.34)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะพบวามีพฤติกรรมเพ่ือเปนพ้ืนท่ีโปรโมท
สินคาและบริการ พฤติกรรมเพ่ือเปนพ้ืนท่ีคาขายผานทางสังคมออนไลน และ ใชพฤติกรรมในการเจรจา
ทางธุรกิจ ระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.40, 2.38 และ 2.25 ตามลําดับ)  
 

สวนท่ี 3 ขอมูลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช เฟซบุค (Facebook) ระหวางเพศชายและเพศหญิง  
ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช เฟซบุค (Facebook) ระหวางเพศชายและเพศหญิง 

พฤติกรรมการใช เฟซบุค (Facebook) เพศ N Mean Std. Deviation t-Test 

ดานการสนทนา ส่ือสาร และความบันเทิง ชาย 164 3.42 0.81 
0.79* 

หญิง 236 3.48 0.7 

ดานการศึกษา ชาย 164 3.30 0.89 
0.43 

หญิง 236 3.26 0.85 

ดานขาวสาร  ชาย 164 3.41 0.99 
0.54* 

หญิง 236 3.55 0.78 

ดานธุรกิจ 

 

ชาย 164 2.57 1.33 
0.15* 

หญิง 236 2.19 1.18 

ภาพรวม ชาย 164 3.17 0.79 
0.77* 

หญิง 236 3.12 0.66 

* P<0.05 

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมพฤติกรรมการใช เฟซบุค (Facebook) ในกลุมตัวอยาง
เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานการสนทนา ส่ือสาร 
และความบันเทิง ดานขาวสารและดานธุรกิจ สวนในดานการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญไดดังน้ี 

1. ลักษณะทางประชากรในการศึกษาพบกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (รอยละ 59.0) มากกวาเพศชาย
(41.0) ซ่ึงกลุมตัวอยางทุกคนมีบัญชีเฟซบุค (Facebook) ทั้งสิ้น โดยมีความสอดคลองกับ ภาสกร 
จิตรใครครวญ (2553) ที่พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาท่ีมีบัญชีเฟซบุค (Facebook) เปนเพศ
หญิง (รอยละ 52.8) มากกวาเพศชาย (รอยละ 47.2) และงานวิจัยของ Hargittai (2008) พบวา
เพศหญิงมีการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) มากกวาเพศชาย ซ่ึงสะทอนใหเห็น
วา เพศหญิงมีพฤติกรรมการใชเฟซบุค และส่ือสังคมออนไลนมากข้ึน อาจเน่ืองมาจากพัฒนาการ
ทางสังคมของกลุมวัยรุนท่ีเปนผูหญิงจะมีความสัมพันธแนบแนนทางจิตวิทยามากกวากลุมวัยรุน
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ชาย โดยใหความสําคัญกับเพ่ือนมากกวาครอบครัว  ดังน้ันใชเฟซบุค (Facebook) ในการส่ือสาร
กับกลุมเพ่ือนจึงเปนอีกชองทางของการส่ือสารท่ีสําคัญดวย  นอกจากน้ันแลวกลุมตัวอยางท่ี
ศึกษาท้ังหมดอยูในชวงอายุ 16 – 25 ป ซ่ึงเปนกลุมเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่มี
พฤติกรรมการส่ือสารผานสังคมออนไลน (Social Network) โดยเฉพาะเฟซบุค (Facebook) ซ่ึง
เปนไปตามคํากลาวของ Li (2007) ที่กลาวไววากลุมเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เปนกลุม
ที่นิยมใชบริการเฟซบุค (Facebook) มากที่สุดดวย  

2. พฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ในดานการสนทนา ส่ือสาร และความบันเทิง อยูในเกณฑ
สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 3.78 ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของภาณุวัฒน กองราช (2554) ใน
การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ประเภทเฟซบุค พบวาในดานการรับรูถึง
ความเพลิดเพลิน กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยท่ีคาเฉล่ีย 3.96  ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงผลการวิจัยคร้ัง
นี้ จะพบวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกมากท่ีสุดคือ เพ่ือแชทคุยกับเพ่ือน ที่คาเฉล่ีย 4.56 สอดคลอง
กับภาสกร จิตใครครวญ (2553) ที่พบวาคาเฉล่ียปฏิสัมพันธของการวัดความคิดเห็นของผูใช
เก่ียวกับการส่ือสารออนไลนโดยรวมท่ีคาเฉล่ีย 4.12 โดยปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดคือเห็นวาเฟซบุค 
(Facebook) สามารถตอบสนองตอขอความได สามารถตอบกลับไดทันที สามารถใชพูดคุย และ
มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางเปนท่ีนาพอใจ และนาใช ท่ีคาเฉล่ีย 4.08 ดังน้ันสามารถอภิปรายได
วา เฟซบุค (Facebook) เปนชองทางการส่ือสารท่ีสําคัญอีกหน่ึงชองทางในการสนทนา พูดคุย 
แลกเปล่ียนมุมมอง หรือทํากิจกรรมบันเทิงตางๆ ของคนเจนเนอเรชั่นวาย ท่ี Francese (2003) 

ไดกลาววาเจนเนอเรชั่นวายน้ันจะไดรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหม การเขาถึงคอมพิวเตอร
ต้ังแตสมัยปฐม เรียนรูวิธีการหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหคนเจนเนอเรชั่นวาย 
มีพฤติกรรมการส่ือสารผานสังคมออนไลน (Social Network Communication) มากกวาการ
สนทนาในลักษณะแบบเดิม  

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ระหวางเพศชายกับเพศหญิง พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ผลการวิจัยทําใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ี
อยูในเจนเนอเนชั่นวาย เม่ือจําแนกตามเพศน้ัน จะมีพฤติกรรมการใชเฟซบุคท่ีแตกตางกันดวย ซ่ึง
เม่ือวิเคราะหในมุมของอิทธิพลกลุมเพ่ือนท่ี ศรีเรือน แกวกังวาล (2553) ไดสรุปไววาอิทธิพลของ
กลุมเพ่ือนมีมากกวาอิทธิพลของครอบครัว ซ่ึงวัยรุนจะเลือกเขาหาเพ่ือนของตนมากกวาพอแม 
ทั้งนี้วัยรุนเพศหญิงจะนิยมรวมกลุมเพ่ือสนทนามากกวาทํากิจกรรม ในขณะท่ีวัยรุนชายจะนิยม
ทํากิจกรรม เชน การเลนกีฬา กิจกรรมนันทนาการมากกวาจับกลุมสนทนา ซ่ึงสามารถบงบอกถึง
พฤติกรรมการใชเฟซบุคท่ีแตกตางกันได  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) ของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในเขตอําเภอเมือง
นครสวรรค ทําใหพบวาพฤติกรรมของเยาวชนในกลุมเจนเนอเรชั่นวายเขตอําเภอเมืองนครสวรรค มี
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ลักษณะท่ีไมไดแตกตางไปจากกลุมเจนเนอเรชั่นวายท่ัวไป แมจะเปนกลุมเยาวชนในเขตเมืองนครสวรรคก็
ตาม โดยเฉพาะความสนใจในเทคโนโลยีสูง ติดเกม ติดมือถือ ชอบตามแฟชั่น และมีมุมมองวาการเปล่ียน
ไมใชเร่ืองใหญ ดังน้ันพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ประเภทเฟซบุค จึงสะทอนออกมาอยาง
เดนชัดท้ังในดานการสนทนา สื่อสาร และความบันเทิง และดานขาวสาร มากกวาดานการศึกษา และดาน
ธุรกิจ  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาถึงผลกระทบของพฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) และเครือขายสังคมออนไลน
ประเภทอ่ืนของกลุมเจนเนอเรชั่นวาย เพ่ือใหเห็นถึงมิติในทางบวก และลบมากย่ิงข้ึน 

2. ในการศึกษาคร้ังตอไป อาจขยายจํานวนประชากรในการศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด 
เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนระหวางกลุมเจนเนอเรชั่นวายท่ีอาศัยใน
เขตเมืองกับเขตชนบท 
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