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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือ 1)  เพือศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์  2)  เพือศกึษา

ทศันคติและพฤติกรรมการการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  และ  3)  เพือศกึษาถงึผลกระทบจาก
การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ของวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั
ครังนี คือ  วยัทํางานในเขตกรุงเทพหานครทีมีอายรุะหวา่ง 22 – 59 ปี จํานวน 400  คน  ทีเคยใช้
บริการงาน    เฟซบุ๊ ก   (Facebook)  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี  คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ทีผู้ วิจัยสร้างขึน  สถิติทีใช้ในการวิจัย  คือ  ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลียด้วย T-test  และ  F-test  

และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วย Pearson Product Moment Correlation 

 ผลการวิจัย  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 40 - 49 ปี ระดับ
การศกึษาปริญญาโท  เป็นพนกังานบริษัท / พนกังานของรัฐ / ข้าราชการ   และมีรายได้เฉลียต่อ
เดือน  30,001 – 40,000  บาท   พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  พบว่า  ส่วนใหญ่
ใช้งาน 7 วันต่อสัปดาห์ มีการใช้งานมากกว่า 10 ครังต่อวัน สถานทีใช้งานและการเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์   เฟซบุ๊ กผู้ ใช้บริการใช้ทีบ้าน / หอพัก / ทีพักอาศัย  ส่วนใหญ่ผ่าน
โทรศัพท์มือถือช่วงเวลาทีใช้  16.01 น . - 20.00 น.  และพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ ก  
(Facebook)  พบวา่  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีการกดปุ่ ม (Like)  เพือแสดงความชืน
ชอบหัวข้อ, รูปภาพ, วีดีโอ, หรือโพสต์ต่างๆของเพือนๆ  ส่วนทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) โดยรวมพบวา่  มีทศันคติทีชอบ ได้แก่ เฟซบุ๊กเป็นเครืองมือทีมีความสําคญัต่อการ
ติดตอ่สือสารกบัผู้อืนในปัจจบุนั   ผลกระทบทีได้จากการใช้งาน   เฟซบุ๊ก  (Facebook)  โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก  ในด้านทําให้เกิดการลว่งละเมิดสิทธิของผู้ อืน ได้ง่ายยิงขึน  เช่น การบนัทึกรูป,  
ข้อมลู  หรือนํารูป, ข้อมลู ของผู้อืน มาเผยแพร่, โพสต์ หรือแชร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
                                                           
3 นกัศกึษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  
4 รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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รูปภาพหรือข้อมูลนัน ๆ   เมือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลีย
ทัศนคติในการใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook)  จําแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับ การศึกษา อาชีพ  
และรายได้เฉลียตอ่เดือน พบวา่ อาย ุและรายได้ตอ่เดือน มีคา่เฉลียทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก  
(Facebook) ต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษาและ
อาชีพมีคา่เฉลียทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่ต่างกนั ส่วนทศันคติในการใช้งาน
เฟซบุ๊ ก (Facebook) โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook)    
มีคา่สหสมัพนัธ์  r = .390  อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  และผลกระทบในการใช้
งาน    เฟซบุ๊ ก  (Facebook) โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ในระดับตํา โดยมีค่าสหสัมพันธ์ r = .196  อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ           
ทีระดบั .05 

ข้อเสนอแนะควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู และรักษาความปลอดภัย
ในการทําธุรกรรม  และการปรับปรุงคุณภาพเนือหาข้อมลู  ข่าวสาร  มีความน่าเชือถือ  ทนัยุค 
ทันเหตุการณ์ และมีการคัดกรองผู้ ทีประสงค์ร้ายกับผู้ ใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) รวมทงัควร
ศึกษาเปรียบเทียบการใช้สือสังคมออนไลน์ประเภทอืน เช่น  Line, Instagram  เพราะเป็น
เครือข่ายสังคมทีมีอิทธิพลในการใช้งานของผู้ ใช้งานสือสงัคมออนไลน์ในปัจจุบันเช่นกัน และ
การศึกษาเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ ใช้งานสือสงัคมออนไลน์ประเภทอืนย่อมเกิดขึนได้   
เพราะจากผลวิจัยในข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า  ทัศนคติและพฤติกรรมส่งผลต่อการใช้งานสือ
ออนไลน์ในแง่มมุตา่งๆ  ในเชิงตา่งๆด้วยเช่นกนั 

คาํสําคัญ:  เฟซบุ๊ก,  สือสงัคมออนไลน์,  วยัทํางาน 
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Attitude and Behavior Using on Facebook of Working People in Bangkok 

Abstract 

This research aims were 1) to study the demographics 2) to study the attitudes and 

behavior of the use on Facebook and 3) to study the impact of the use of Facebook of the 

working people in Bangkok. The sample in this research is working people in Bangkok, aged 

22-59 years, the number of 400, which had been used services on Facebook.  This study 

was a questionnaire that created by the researcher. The statistics was mean, standard 

deviation and comparison analysis with t-test and F-test and the relationship by Pearson 

Correlation. 

 The results showed that the most are women, aged 40-49 years, Master degree 

was graduated, office employee, employees of state / government. The average income per 

month 30,001 - 40,000 baht.  Behavior in the use of Facebook found that the most active 

seven days per week. It is used more than 10 times per day, the place for use and access to 

online social networks was at home / dorm / residence. The most was used mobile phone, 

during the time it takes to 16.01 hrs. -20.00 hrs. And behavior to use Facebook found that, 

overall are moderate, by pressing a button (Like) show favorite topic, picture, video, or any 

post of your friends. The attitude of the used Face book, overall, there are like, such as 

Facebook is an important tool to communicate with others today. The impact of the use of 

Facebook were high level by the abuse the easily rights of others, such as the 

recorded data or the picture, published data of the other, post or shared without the 

permission of the owner of the pictures or information. The assumption test found that 

the different age and income per month have different attitude to use Facebook, 

significantly at the 0.05 level. For overall attitude to use Facebook were relation with 

the behavior of use Facebook, significantly at 0.05 level. And the overall impact of the 

use of Facebook was low correlated with the use of Facebook, by r = .196, 
significantly at 0.05 level.  

 Recommended, should be taken to secure the data and security in 

transactions. And improving the content information is reliable, up to date and events 
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and are screened for who don't be well-intentioned to use Facebook.Including, should 

to study comparative the use of others social media types, such as Line, Instagram, 

because social networks are influencing the service. 

Keywords: Facebook, Social Media,  Working people   

 
  



วารสารนิเทศศาสตรแ์ละนวัตกรรม นิดา้        ปีที 3 ฉบับที 2(ก.ค. – ธ.ค. 2559)     33 

บทนํา 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทําให้ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  (Internet)  และเทคโนโลยีการสือสาร  ส่งผลให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Media) ซงึเข้ามามีอิทธิพลตอ่มนษุย์อย่างรวดเร็ว  และได้เปลียนวิถีทางการดําเนินชีวิต  
การดําเนินธุรกิจและการสือสารของคนในสงัคมไปอย่างมากมาย  ทําให้เกิดการเปลียนรูปแบบ
การสือสารจากยุคการสือสารแบบดงัเดิมทีพูดคยุสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตวักัน  หรือการ
เขียนสง่จดหมายทางไปรษณีย์  เป็นการใช้เทคโนโลยีการสือสารในยุคดิจิทลัแห่งโลกเสมือนจริง 
(Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสือสารไร้พรมแดน  เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้กลายเป็น
ปรากฏการณ์ของการเชือมต่อการสือสารระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต  โดยมุ่งเน้นไปทีการ
สร้างชุมชนออนไลน์ซึงทําให้ผู้ คนสามารถทีจะแลกเปลียน  แบ่งปันข้อมูล  ตามประโยชน์  
กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรืองซึงกันและกัน งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการสือสารบ่งชีว่า   
สือหรือเครืองมือสือสารทีได้รับความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคน  
(ปณิชา นิติพรมงคล, 2555) 

  Social Media หรือการใช้คําวา่ “เครือข่ายสงัคม” “เครือข่ายมิตรภาพ” หรือ “กลุม่สงัคม
ออนไลน์” Social Media นีถือว่าเป็นเทคโนโลยีอนัหนึงทีสามารถช่วยให้เราได้มีปฏิสมัพนัธ์กนั 
ซงึวตัถปุระสงค์ของคําวา่ Social Media นีคือ การมีสว่นร่วม (Participation) ด้วยกนัได้ทุกๆ คน 
ถ้ากล่าวถึง Social Media แล้ว ผู้ ทีอยู่ในโลกออนไลน์ย่อมจะรู้จกักันเป็นอย่างดี  ปัจจุบนัผู้ ใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ทัวโลกมีจํานวนมาก จากการจดัอนัดบัและเก็บสถิติ
ต่างๆ ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ Social Bakers (2014)  พบว่า ประเทศไทยมีจํานวน
บญัชีผู้ ใช้ Facebook  มากเป็นอนัดบัที 13 ของโลก โดยเฉพาะกรุงเทพติดอนัดบั 1 เมืองทีมีผู้ ใช้ 

Facebook มากทีสดุในโลก ด้วยจํานวน 12.8 ล้านบญัชี  จากจํานวนผู้ ใช้ทงัหมดของไทยทีมี
มากถงึ 18.3 ล้านบญัชีทวัประเทศ   โดยปัจจุบนัจํานวนบญัชีผู้ ใช้  Facebook  ทวัโลกมีจํานวน
เกิน 1,000 พันล้านบัญชีแล้ว ด้วยประโยชน์ทีมากมายจากการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรืองการ
สือสารทีมีประสิทธิภาพสามารถสือสารได้ง่ายและเป็นวงกว้างหลากหลายรูปแบบ  เช่น  
ข้อความ  รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น ในเชิงการใช้งานทวัไปแล้ว  สามารถสือสารกบัคนทีมีความชืน
ชอบในเรืองเดียวกัน  แลกเปลียนความคิดเห็น  หรือรวมตัวกันทํากิจกรรมทีมีประโยชน์  
นอกจากนียงัเป็นแหลง่พดูคยุกบัเพือนทีไมเ่จอกนัมานาน  หรือเพือนทีอยู่ไกลกนั  และด้วยความ
ทีเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางการสือสารได้
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ตลอดเวลา   ด้วยเหตนีุจงึมีการนํามาใช้ทางด้านธุรกิจโปรโมทตนเอง  โปรโมทสินค้า หรือองค์กร  
รวมถึงใช้เป็นช่องทางสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า สร้างกิจกรรม หรือพูดคยุตอบข้อซกัถามถึง
สินค้าและบริการ  ผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายังยืนยันการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทีมีปริมาณเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองทุกปี  และมาแรงเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลกออนไลน์ 
สว่นเวบ็ไซต์ทีมีจํานวนผู้ เข้าชมสงูสดุทวัโลก ได้แก่ Facebook  (ปณิชา  นิติพรมงคล, 2555) 

ประชากรในวยัทํางานในปัจจุบัน  มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการใช้งานสือสังคม
ออนไลน์จํานวนมากยิงขนึ นอกจากจะเป็นส่วนหนึงในการใช้งานในชีวิตประจําวนั และยงัใช้ใน
รูปแบบของการทํางาน  หลายบริษัทหรือหลายแบรนด์สินค้าต่างๆ สือสังคมในการสือสาร       
ส่งข่าวสาร ในกบัผู้บริโภคได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกันเป็นส่วนใหญ่ ฉะนนับทบาท
ของสือสงัคมตอ่วยัทํางานนนัมีประโยชน์อย่างมาก สามารถใช้ช่องทางสือออนไลน์ในการสือสาร
ตอบโต้กบัผู้อืนได้อย่างครอบคลมุและทวัถึง  เพือทีจะพฒันาตวัเองและพฒันาศกัยภาพในการ
ทํางานได้อีกทางหนงึ 

ความสําคญัของเฟซบุ๊ กกับคนวยัทํางาน  เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีได้รับ
ความนิยมมากเป็นระดับต้นๆ ในประเทศไทย และจากข้อมูลงานวิจัย พบว่า วัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครสว่นใหญ่  คิดเป็นร้อยละ  46.6  ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นส่วน
ใหญ่  ซงึอาจจะกลา่วได้วา่  ในยุคปัจจุบนัเครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กมีบทบาทสําคญั
ต่อวัยทํางานโดยทางตรงหรือไม่ก็ทางอ้อมเพราะประโยชน์ของเฟซบุ๊ ก ไม่ได้มีแค่การพบปะ 
สนทนาเพียงเท่านนัแต่ยงัเป็นช่องทางธุรกิจ,  การบริหารการจดัการสือออนไลน์เพือผู้บริโภค,  
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ซึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ ทีทํางานในสายงาน   นักการตลาด      
นกัโฆษณา  นกัการสือสาร  ประชาสมัพนัธ์ สําหรับการวางแผนพฒันากลยทุธ์ทางการสือสารให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสงูสดุ  และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไปได้อีกด้วย  เพราะเหตุใดการเติบโตของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในวัยทํางานจึงเริมทีจะเพิมสูงขึนเรือย ๆ ในทุกๆ ปี  และเหตุใดวัย
ทํางานจงึเลือกใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือตอบสนองความต้องการของตวัเองมากขนึ 

สมมตฐิานของงานวจิยั 
1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก 

(Facebook) ของวยัทํางานในกรุงเทพฯ 
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2.  ทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการใช้
งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัทํางานในกรุงเทพฯ 

3.  พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัทํางานในกรุงเทพฯ 

เครืองมือ อุปกรณ์ วธีิการวจิยั 
   ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี  คือ  วยัทํางานทีใช้บริการเฟซบุ๊ก ทงัเพศชายและเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง  22-59  ปี  ทีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  และการใช้งานเฟซบุ๊กหรือ
บริการอืนๆ  บนเฟซบุ๊ กอย่างน้อย  สปัดาห์ละ 3 ครัง  หรือมีการใช้บริการเฟซบุ๊ กอย่างน้อย
สปัดาห์ละ 3 วนั โดยในการสํารวจเก็บข้อมลูสําหรับงานวิจยัครังนีจะใช้ตวัอย่างทงัหมด 400 คน 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครังนี   ได้แก่   แบบสอบถาม
(Questionnaire)  โดยผู้ วิจัยทําแบบสอบถามทังชนิดปลายปิด (Closed-Ended Questions)  
แบบมีตวัเลือกและชนิดปลายเปิด (Open-Ended Questions) โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง  (Self-Administered Questionnaire)  ซงึข้อมลูในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
4 สว่น คือ 

สว่นที  1  ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
สว่นที  2  คําถามเกียวกบัทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก  
สว่นที  3  คําถามเกียวกบัพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 

สว่นที  4  คําถามเกียวกบัผลกระทบจากการใช้งานเฟซบุ๊ก  

วธีิดาํเนินการวจิยั  

 นําข้อมลูทีได้จากแบบสอบถามมาทําการประมวลผลทงั  400  ชุด มาตรวจสอบความ
ถกูต้อง นํามาเข้ารหสัแล้วจงึประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS 

 สถิติทีจะใช้ในการวิเคราะห์ครังนี  ผู้ศกึษาใช้สถิติทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมลูและ
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดงันี 

        1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้บรรยายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างทีศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน โดยระบ ุ    
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ค่าข้อมูลเป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ความถี (Frequency) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตามในสมมติฐานทีตงัไว้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดงันี 

        2.1 วิเคราะห์ความแตกตา่งของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม 
ด้วยคา่ t (t-test) ของทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัทํางานทีระดบันยัสําคญั
ทางสถิติที 0.05 

        2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) เพือทําการทดสอบ
ความแตกต่างของของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ทีมีตังแต่ 3 กลุ่ม ขึนไปทีมีผลต่อความ
แตกต่างของทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก  (Facebook)  ของวยัทํางานทีระดับนัยสําคญัทาง
สถิติที 0.05 

        2.3 การวิเคราะห์ Person’s Correlation เพือทดสอบความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั
ของทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ของวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดบันยัสําคญัทางสถิติที 0.05  

        2.4 การวิเคราะห์ Person’s Correlation เพือทดสอบพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัทํางานใน
กรุงเทพมหานครโดยใช้ระดบันยัสําคญัทางสถิติที 0.05  

ผลการวจิยั 

   การวิจัยเรืองทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร   เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บข้อมลู เพือศกึษาทศันคติและพฤติกรรม
การใช้งาน เฟซบุ๊ ก (Facebook) ของวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร   สรุปผลการศึกษามี
ข้อมลูดงัตอ่ไปนี 

   จากข้อมูลทีได้นํามาทําการวิเคราะห์เพือพรรณนาข้อมูล  ด้วยการวิเคราะห์ด้วย
ค่าความถี  (Frequency) ค่าสถิติ ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลีย  (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลียด้วย T-test  และ  F-test 
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และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Pearson Correlation  โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

(Statistic Package for Social Sciences) 

(1)  ข้อมูลส่วนบุคคล (ลักษณะทางประชากรศาสตร์) 

 จากการศกึษาพบวา่  ข้อมลูทวัไปของกลุม่ตวัอย่าง  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 64.0  และมีอายุ 40 - 49 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.3  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ  50.5  มีอาชีพพนกังานบริษัท / พนกังานของรัฐ / ข้าราชการ  คิดเป็น
ร้อยละ 50.8 และมีรายได้เฉลียต่อเดือนเฉลียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
46.3  
(2)  พฤตกิรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 

  จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งาน      
7 วนัต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 63.3  มีการใช้งานมากกว่า 10 ครังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 63.3  
สถานทีใช้งานและการเข้าถึงเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เฟสบุ๊กผู้ ใช้บริการใช้ทีบ้าน/หอพัก/ทีพัก
อาศยัมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.5   ด้านช่องทางหลกัในการใช้งานและเข้าถึงเฟสบุ๊ ก พบว่า
ส่วนใหญ่ผ่านโทรศพัท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 70.5  ช่วงเวลาในการใช้งานและเข้าถึงเฟสบุ๊กพบ
วา่สว่นใหญ่ช่วงเวลาทีใช้  16.01 น.-  20.00 น. มากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 43.7   

 ด้านพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) พบว่า  โดยรวมมีการใช้งานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลียเท่ากับ  2.11  และเมือพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมเรียงลําดบัตาม
คา่เฉลียจากมากไปหาน้อย พฤติกรรมทีมีคา่เฉลียมากทีสดุได้แก่ การใช้ปุ่ มกด (Like) เพือแสดง
ความชืนชอบหัวข้อ, รูปภาพ, วีดีโอ, หรือโพสต์ต่างๆ ของเพือนๆ  มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.00  
รองลงมาได้แก่  ใช้คอมเม้นต์หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหัวข้อต่าง ๆ ของเพือน        
มีค่าเฉลียเท่ากับ  2.54 และพฤติกรรมทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่ ใช้เล่นเกมส์บนเฟซบุ๊ ก 
(Facebook Game & Application) มีคา่เฉลียเท่ากบั 1.02 ตามลําดบั 

(3)  ทศันคตใินการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 

  จากการศึกษาทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผู้ ใช้เฟซบุ๊กวยัทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมพบว่า  มีทัศนคติทีชอบ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ  3.46  และเมือ
พิจารณาเป็นรายทัศนคติเรียงลําดบัตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ทัศนคติทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุด  ได้แก่   เฟซบุ๊ กเป็นเครืองมือทีมีความสําคัญต่อการติดต่อสือสารกับผู้ อืนในปัจจุบัน         
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มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.41 รองลงมา  ได้แก่  เฟซบุ๊กเป็นแหล่งรวมของกลุ่มคน  และสังคมต่างๆ  
มากมาย ทําให้ท่านรู้จักเพือนเพิมมากขึน   มีค่าเฉลียเท่ากับ  4.31  การบริการทีดีมีค่าเฉลีย
เท่ากบั  1.31  และเฟซบุ๊ก  คือช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที สําคญั
ช่องทางหนงึในปัจจบุนั  มีคา่เฉลียเท่ากบั  3.88  ตามลําดบั 

 (4)  ผลกระทบทไีด้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 

   จากการศึกษาผลกระทบทีได้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) ของผู้ ใช้เฟซบุ๊กวยั
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.87 และเมือ
พิจารณาเป็นรายผลกระทบเรียงลําดบัตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย  ผลกระทบทีมีค่าเฉลีย
มากทีสดุ  ได้แก่  ทําให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของผู้ อืนได้ง่ายยิงขึน  เช่น  การบันทึกรูปข้อมูล 
หรือนํารูป, ข้อมลู ของผู้อืน มาเผยแพร่, โพสต์  หรือแชร์ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของรูปภาพ
หรือข้อมูล นันๆ  มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.42   รองลงมาได้แก่ ทําให้การสนทนา ติดต่อสือสาร
สะดวกสบายมากยิงขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.25 และผลกระทบทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดได้แก่        
ทําให้ช่วยลดคา่ใช้จ่าย,  คา่โทรศพัท์ หรือ คา่อินเตอร์เน็ตมีคา่เฉลียเท่ากบั 3.15 ตามลําดบั 

(5) การทดสอบสมมตฐิาน 

  5.1) ผลการวิเคราะห์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับทัศนคติในการใช้
งานเฟซบุ๊ก  

                ผลการศกึษาเปรียบเทียบคา่เฉลียทศันคติในการใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) จําแนก
ตาม เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชีพ  และรายได้เฉลียต่อเดือน  พบว่า อายุ และรายได้ต่อ
เดือน มคีา่เฉลียทศันคติในการใช้งาน  เฟซบุ๊ก (Facebook) ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ 0.05  ส่วนเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพมีค่าเฉลียทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ไมต่า่งกนั 

 5.2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก กับ
พฤตกิรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 

         จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) โดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  มีคา่สหสมัพนัธ์ r = .390  อย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เฟซบุ๊ กเป็นเครืองมือที
สําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวันของท่านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ ก 
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(Facebook) มากทีสดุ มีคา่สหสมัพนัธ์ r = .863 รองลงมา เฟซบุ๊กเป็นเครืองมือ ทีมีความสําคญั
ตอ่การติดตอ่สือสารกบัผู้อืนในปัจจบุนั มีคา่สหสมัพนัธ์  r = .419 และเฟซบุ๊กไมไ่ด้เป็นเครืองมือ
ทีสําคญัต่อการใช้ชีวิตประจําวนัของท่าน มีค่าสหสมัพนัธ์  r = -.349 และข้อทีมีความสมัพนัธ์
น้อยทีสดุ คือ เฟซบุ๊กคือแหล่งรวบรวมข้อมลู  ข่าวสาร  มีความน่าเชือถือ  ทนัยุค  ทนัเหตกุารณ์  
มีคา่สหสมัพนัธ์  r = .241  

 5.3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก กับ
ผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก  

       จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมี
ความสมัพันธ์กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดบัตํา โดยมีค่าสหสมัพนัธ์   
r = .196   อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้แท็ก
รูปภาพ (Facebook Tag) มากทีสดุมีค่าสหสมัพนัธ์ r = .282  รองลงมาคือใช้คอมเม้นต์หรือ
แสดงความคิดเห็น (Comment) ในหัวข้อต่าง ๆ ของเพือนมีค่าสหสัมพันธ์ r = .225  และใช้
สนทนากับเพือน (Facebook Chat) ใช้ส่งข้อความถึงเพือนโพสต์ข้อความถึงเพือน (Post 

Massage) และใช้แชร์ข้อมลู,บทความ,ข่าวสาร, รูปภาพ,วีดีโอ หรือโพสต์ต่างๆ ให้เพือนๆคณุ มี
คา่สหสมัพนัธ์    r  เท่ากนั คือ .152   และและข้อทีมีความสมัพนัธ์น้อยทีสดุ คือใช้อพัเดทสถานะ 
(Status) ของตนเองมีคา่สหสมัพนัธ์ r = .142 

การอภปิรายผล  
  การวิจัยเรืองทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวยัทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ทีนํามาอภิปราย ดงันี 

 1.  ลักษณะประชากรและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย และมีอาย ุ 40 - 49 ปี สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาอยู่ใน
ระดับปริญญาโท เป็นพนักงานบริษัท / พนักงานของรัฐ / ข้าราชการมากกว่าประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และรับจ้างอิสระ  และมีรายได้เฉลียต่อเดือนเฉลียต่อเดือน  30,001 –  40,000 บาท   
เมือพิจารณาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก  พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งาน  7  วนัต่อสปัดาห์ สอดคล้อง
กบัผลงานวิจยัของ ภทัรา เรืองสวสัดิ (2553)  พบว่า  มีความถีในการเข้าใช้  7  วนัต่อสปัดาห์  
และการใช้มากกว่า 10 ครังต่อวนั  ผู้ ใช้บริการใช้ทีบ้าน/หอพัก/ทีพักอาศยัมากทีสุด สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ  ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) พบว่า สถานทีทีใช้เว็บไซต์มากทีสุด  คือ        
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บ้านและทีทํางาน และ ภทัรา เรืองสวสัดิ (2553)  พบว่า  การเปิดเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์จากทีบ้าน / หอพัก ส่วนใหญ่ผ่านโทรศัพท์มือถือ  เนืองจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทีสามารถรองรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้  ทังนีส่วนใหญ่ใช้ในช่วงเวลา           
16.01 น.-20.00 น. มากทีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิวชั จนัทนาสภาภรณ์  (2554) พบว่า  
พฤติกรรมการเปิดรับสือออนไลน์บนเครือข่ายออนไลน์ คือ ใช้ทีบ้าน/หอพัก  และในช่วงเวลา  
16.01 - 22.00 น.  โดยใช้งานมากกว่า  6  ครังขนึไปต่อสปัดาห์ ซงึถือว่าเป็นการใช้เวลากบัการ
ใช้บริการเครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ทีใช้เวลานานมาพอสมควร  จากการทีกลุ่มวยัทํางานทีมี
อายุ  40  ขึนไป  สามารถใช้บริการเฟซบุ๊กได้อย่างอิสระ ไม่ต้องถูกควบคุมเหมือนกลุ่มวัยรุ่น    
ทําให้ไมต้่องระมดัระวงัเรืองระยะเวลาทีใช้ในแตล่ะวนั เนืองจากเฟซบุ๊กเป็นสว่นหนึงในเครือข่าย
สงัคมออนไลน์เป็นผลของนวตักรรมทางเทคโนโลยีทางการสือสาร  

  2.  พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมีการใช้ปุ่ มกด (Like) เพือแสดง
ความชืนชอบหวัข้อ,  รูปภาพ,  วีดีโอ,  หรือโพสต์ต่างๆ ของเพือนๆ บ่อยครังมากทีสดุ  ใช้คอม
เม้นต์หรือแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหัวข้อต่าง ๆ ของเพือน  ทีเป็นเช่นนีเพระว่าคนวยั
ทํางานสว่นใหญ่จะใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)  เพือการสนทนาติดตอ่  และการสง่รูปภาพ  หรือ
ให้ข่าวสารทีเป็นประโยชน์เท่านนั  สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  ปณิชา  นิติพรมงคล  พบว่า  
คนทํางานมีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการติดต่อสือสารและพบปะสงัสรรค์กบัเพือนบ่อย
ทีสุด  รองลงมา จะเข้าไปอพัเดท  ข้อมูลข่าวสารความเคลือนไหวในสถานการณ์ทีกําลังเป็น
กระแสนิยมบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เข้าไปโพสต์ข้อความ  เรืองราวทีน่าสนใจ และคอมเม้นต์
บทความทีน่าสนใจบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  เข้าไปค้นหาข้อมลูข่าวสารสินค้าและบริการบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เข้าไปส่งต่อความรู้ต่างๆ  (Share)  บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไปยัง
เพือนๆ คลิกเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิมเติมเมือเห็นข่าวสารจากการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์        
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เข้าไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดงความพึงพอใจ) ข้อมลูสินค้าและ
บริการบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  ส่วน พิชญาวี  คณะผล (2553) พบว่า  สงัคมออนไลน์เป็น
ช่องทางทีเปิดกว้าง เป็นเครืองมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายแง่มมุ   สามารถ
ค้นหาข้อมูลและตอบสนองความต้องการได้ง่าย และเป็นการโต้ตอบสือสารกันโดยอิสระ          
ไมว่า่จะอยู่ทีไหน  เวลาใด  มีการใช้ประโยชน์จากสงัคมออนไลน์เพือพดูคยุกบัเพือน ค้นหาเพือน
เก่าหรือหาเพือนใหม่ เพือการติดตามข่าวสารทีสนใจและเหตกุารณ์ต่างๆ  และเพือรับส่งอีเมล์  
ดาวน์โหลดเพลงและเกมส์ และเป็นการใช้เพือคอมเม้นต์หรือแสดงความคิดเห็นหัวข้อของ
เพือนๆ รองลงมา คือใช้ปุ่ ม (Like) และใช้อัพเดทสถานะของตนเอง (จุฑามณี คายะนันทน์,  
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2554)  และ นุชรีย์   แผ่นทอง (2555) พบว่า  ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพือหาเพือน
ใหม่ / ติดต่อเพือนเก่า  ประเภทการใช้เป็นการโพสต์ข้อความและส่วนใหญ่มีเนือหาของการ
สนทนาหรือโพสต์ข้อความเกียวกบัเรืองทวัไป 

 3.  ทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) ของผู้ ใช้เฟซบุ๊ กวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมพบวา่มีทศันคติทีชอบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  แสดงให้เห็น
ว่าผู้ ใช้บริการมีทศันคติทางเชิงบวก  เป็นทศันคติทีชกันําให้บุคคลแสดงออก  มีความรู้สกึ  หรือ
อารมณ์จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีทีดีต่อการการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) เนืองจาก    
เฟซบุ๊กเป็นเครืองมือ  ทีมีความสําคญัต่อการติดต่อสือสารกบัผู้อืนในปัจจุบนัเป็นแหล่งรวมของ
กลุ่มคน  และสังคมต่างๆ มากมาย ทําให้รู้จักเพือนเพิมมากขึน และยังเป็นช่องทางในการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ทีสําคญัช่องทางหนงึในปัจจบุนั   สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ศิวชั   จนัทนาสภาภรณ์  (2554)  พบวา่  ทศันคติทีมีต่อการเปิดรับสือออนไลน์บนเครือข่าย
ออนไลน์มากทีสุด  คือ ด้านความรู้สึก  รองลงมาคือด้านกระทํา  และด้านความคิด   ขณะที  
พิชญาวี  คณะผล (2553) พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงบวก     
และมีทศันคติทีเป็นไปในทางลบจากการใช้เฟซบุ๊ก เพราะเห็นวา่ยงัไม่ใช่ช่องทางในการประกอบ
ธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ทีสําคญัในปัจจบุนั  

    4.  ผลกระทบทีได้จากการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ผลกระทบทีได้จากการใช้งาน     
เฟซบุ๊ก (Facebook)  ของผู้ใช้เฟซบุ๊กวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
แสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้เฟซบุ๊กมีความเห็นว่าการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  มีผลกระทบทงัข้อดี
และข้อเสียในระดบัมาก  โดยทีทําให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของผู้ อืน  ได้ง่ายยิงขึน  เช่น การ
บนัทกึรูปข้อมลู หรือนํารูป, ข้อมลู ของผู้อืน มาเผยแพร่, โพสต์ หรือแชร์ โดยไม่ได้รับอนญุาตจาก
เจ้าของรูปภาพหรือข้อมูลนันๆ ทีเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัทีทําให้ไม่เกิดความปลอดภัย
ข้อมลูส่วนบุคคล ทําให้การสนทนาติดต่อสือสารสะดวกสบายมากยิงขนึ ทีเป็นการช่วยส่งเสริม
ความสะดวกสบายของมนุษย์ และมีผลกระทบน้อยทีสุดได้แก่ ทําให้ช่วยลดค่าใช้จ่ ายค่า
โทรศพัท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต  สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามณี คายะนันทน์ (2554) พบว่า  
ผลกระทบมากทีสุด  ได้แก่  ทําให้การสนทนา /  ติดต่อสือสารสะดวกและง่ายขึน ได้รับทราบ
ข่าวสารอพัเดทได้รวดเร็วขนึ และช่วยลดคา่ใช้จ่าย / คา่โทรศพัท์  

   5.  ผลการวิเคราะห์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับทัศนคติในการใช้งาน    
เฟซบุ๊ก  (Facebook) การเปรียบเทียบทัศนคติในการใช้งาน เฟซบุ๊ ก (Facebook) พบว่า อาย ุ   
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มีผลต่อทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ต่างกัน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 
0.05  โดยพบวา่อาย ุ 35 - 39 ปี  มีทศันคติในการใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) มากกวา่กลุ่มอายุ
อืน  ทังนีเนืองจาก  ในช่วงอายุดังกล่าวเป็นวัยทํางานมีความสนใจในการสือสารทางสังคม
ออนไลน์มากกวา่  ตามแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน  (2538)  ได้ชีให้เห็นในเรืองอายุนนั  คนทีมี
อายมุากมีประสบการณ์ในชีวิตซงึเคยผ่านยคุตา่ง ๆ  ตลอดจนมีความผูกพนัทียาวนานกบัสงัคม
มากกวา่คนทีมีอายนุ้อย นอกจากนี อายุยงัเป็นสิงทีกําหนดความแตกต่างในเรืองความยากง่าย
ในการชักจูงใจด้วย  โดยการวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า  เมือคนมีอายุมากขึน  โอกาสทีคนจะ
เปลียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะน้อยลง  และเมเยอร์ (1982)  กล่าวว่า อายุ  เป็นปัจจยัทีทําให้คนมี
ความแตกต่างกันในเรืองของความคิด และพฤติกรรมทีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อ
การติดต่อสือสารต่างจากบุคคลทีมีอายุน้อย และบุคคลทีมีอายุน้อย  จะมีพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อการติดต่อสือสารทีเปลียนไป  เมือตนเองอายุมากขนึ ประชากรทีมีอายุตงัแต่ 15 ปีขนึไปจะ
เลือกใช้สือเพราะคํานงึถงึความสําคญัของเนือหามากกวา่กลุม่ตวัอย่างทีมีอายุน้อย  คือตงัแต่  9 

- 11 ปี  กลุ่มทีมีอายุมากจะใช้สือเพราะสนใจทีจะรับรู้เกียวกับสงัคมและความต้องการของ
ตนเอง 

  (ปรมะ  สตะเวทิน, 2538) พบวา่  ลกัษณะทีสําคญัอีกประการหนงึ  ทีมีอิทธิพลต่อผู้ รับ
สารคนทีได้รับการ ศึกษาในระดบัทีต่างกนัระบบการศึกษาแตกต่างกันสาขาวิชาทีแตกต่างกัน  
จงึมีความรู้สกึนกึคิดอดุมการณ์และความต้องการทีแตกตา่งกนัไปอีกด้วยคนทีมีการศกึษาสงูจะ
ได้เปรียบในการเป็นผู้ รับสารทีดี  ทงันี  เนืองจากคนเหล่านีมีความรู้กว้างขวางในหลายๆเรือง
และสามารถเข้าใจสารได้ดีจงึเป็นผลให้คนทีมีระดบัการศกึษาสงูจะเลือกใช้สือมากประเภทกว่า
คนทีมีการศกึษาตํา  

   การเปรียบเทียบทัศนคติในการใช้งาน เฟซบุ๊ ก (Facebook)  พบว่า รายได้ต่อเดือน      
มีทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ต่างกัน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
โดยพบวา่ผู้ ใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook)  ทีมีรายได้  30,001 –  40,000  บาทมีทศันคติในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Face book)  ดีกว่ากลุ่มรายได้อืนๆ  ทงันีอาจเนืองมาจากผู้มีรายได้ดงักล่าวเป็น
รายได้ทีสามารถซือโทรศัพท์มือถือทีสามารถรองรับการเข้าถึงการสือสารทางสังคมออนไลน์
มากกวา่กลุม่ทีมีรายได้ตํากวา่  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภทัรา เรืองสวสัดิ (2553) คือ สนทนา
กบัเพือนอพัเดทสถานะ / ข้อมลูส่วนตวั / รูปภาพและหาข้อมลู / แลกเปลียนข้อมลูคนวยัทํางาน
ในกรุงเทพมหานครทีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  ส่วนใหญ่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
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กลุ่มรักครอบครัว  โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมความสนใจและความคิดเห็นเกียวกับ
ความสมัพนัธ์ในครอบครัว  นอกจากนียงัพบว่า  คนวยัทํางานทีมีอาชีพและรายได้แตกต่างกนัมี
ช่วงเวลาในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน แต่จากการสืบค้นงานวิจัยที
เกียวข้อง  พบว่า ไม่มีงานวิจยัใดทีเกียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้มีกับทศันคติในสือ
สงัคมออนไลน์ มีแตพ่ฤติกรรมการใช้สือสงัคมออนไลน์เท่านนั 

6.  ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติในการใช้งาน  เฟซบุ๊ก (Facebook) 
กบัพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) จากผลการศกึษา  พบว่าทศันคติในการใช้งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook)  โดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)   
มีค่าสหสมัพนัธ์  r  =  .390  อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  แสดงให้เห็นว่าถ้า
ทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) เพิมขึน  ทําให้พฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ ก 
(Facebook)  เพิมขึนด้วย   โดยทีทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ ก   ( Facebook) โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) เพิมขึน  ได้แก่ เฟซบุ๊ กเป็น
เครืองมือทีสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวัน  เฟซบุ๊ กเป็นเครืองมือทีมีความสําคัญต่อการ
ติดตอ่สือสารกบัผู้อืนในปัจจบุนั และ เฟซบุ๊กไมไ่ด้เป็นเครืองมือทีสําคญัต่อการใช้ชีวิตประจําวนั  
ส่วนเฟซบุ๊ก  คือ  แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร มีความน่าเชือถือ ทนัยุค ทนัเหตกุารณ์ มีผลต่อ
ทศันคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) น้อยทีสดุ 

  7.  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก  (Facebook) จากผลการศกึษา  พบว่าพฤติกรรมในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ในระดบัตํา โดยมีคา่สหสมัพนัธ์ r = .196  อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  แสดงให้
เห็นวา่ถ้าพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมเพิมขนึ ทําให้ผลกระทบในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Face book) เพิมขึนเพียงเล็กน้อยเท่านนั  โดยทีพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
(Facebook) โดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) ได้แก่   
การใช้แทครูปภาพ  (Facebook Tag)  มีความสมัพนัธ์มากทีสดุ  รองลงมาคือใช้คอมเม้นต์หรือ
แสดงความคิดเห็น  (Comment) ในหวัข้อต่าง ๆ ของเพือน และใช้สนทนากบัเพือน (Facebook 

Chat) ใช้ส่งข้อความถึงเพือนโพสต์ข้อความถึงเพือน (Post Massage) และใช้แชร์ข้อมูล,

บทความ,ข่าวสาร, รูปภาพ,วีดีโอ หรือโพสต์ตา่งๆ ให้เพือนๆ  ส่วนการใช้อพัเดทสถานะ (Status) 
ของตนเองเฟซบุ๊ก มีความสมัพันธ์กบัผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดบัตํา
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ทีสุด ทีเป็นเช่นนี  เพราะส่วนใหญ่ผู้ ใช้บริการ ไม่มีเวลาอัพเดทสถานะของตนเอง  และคิดว่า
ข้อมลูทีมีอยู่ก็เพียงพอแล้ว  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภทัรา   เรืองสวสัดิ (2553)  เมือเข้าใช้
เวบ็ไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์คืออพัเดทสถานะ / ข้อมลูส่วนตวั / รูปภาพส่วนใหญ่มีการแสดง
ให้เห็นถงึกิจกรรมความสนใจและความคิดเห็นเกียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

ข้อเสนอแนะ 

   1)  พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการส่งหัวข้อ, รูปภาพ, วีดิโอ หรือ
โพสต์ต่างๆ  ของเพือนๆ  หรือบุคคลต่างๆ  ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู และ
รักษาความปลอดภยัในการทําธุรกรรม 

   2)  ทศันคติการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ควรพิจารณาปัจจยัทีสําคญัทีเป็นทศันคติ
ทังเชิงบวก และเชิงลบ  ดังนัน  จึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพเนือหาข้อมูลข่าวสารมีความ
น่าเชือถือทันยุคทันเหตุการณ์   และมีการคัดกรองผู้ ทีประสงค์ร้ายกับผู้ ใ ช้งานเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) 

  3) การใช้งานเฟซบุ๊ ก (Facebook)  ควรคํานึงถึง อายุ รายได้ ทีมีผลต่อทัศนคติของ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 
  ควรจะศึกษาเปรียบเทียบการใช้สือสงัคมออนไลน์ประเภทอืน เช่น Line Instagram  
เพราะเป็นเครือข่ายสงัคมทีมีอิทธิพลในการใช้บริการของวยัทํางานในยคุสมยัปัจจบุนั  ซงึอาจจะ
ช่วยให้พบข้อมลูทางสถิติได้อย่างครอบคลมุมากขนึด้วย  จะช่วยในการพฒันาสือสงัคมออนไลน์
สอดคล้องกบัการใช้งานของวยัทํางานในอนาคต 

บทสรุป 

1.  พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการสง่หวัข้อ, รูปภาพ, วีดีโอ หรือโพสต์
ตา่งๆ  ของเพือนๆ  หรือบคุคลตา่ง ๆ   ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู และรักษา
ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมรวมถึงการมีมารยาทหรือการรวมกลุ่มสงัคมในโลกของสงัคม
ออนไลน์  ผู้ ทีใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ควรมีการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม สมเหตสุมผลกบั
เหตกุารณ์นนัๆ หรือในเชิงลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นทีสภุาพ ตรงไปตรงมา ถูกต้องตาม
ประเดน็ตา่งๆ 



วารสารนิเทศศาสตรแ์ละนวัตกรรม นิดา้        ปีที 3 ฉบับที 2(ก.ค. – ธ.ค. 2559)     45 

 2.  ทศันคติการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ควรพิจารณาปัจจยัทีสําคญัทีเป็นทศันคติ
ทังเชิงบวก  และเชิงลบ  ดังนันจึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพเนือหาข้อมูล ข่าวสาร มีความ
น่าเชือถือ ทันยุค ทันเหตุการณ์ และมีการคัดกรองผู้ ทีประสงค์ร้ายกับผู้ ใช้ใช้งานเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ส่วนตัวผู้ ทีใช้งานเฟซบุ๊ ก  (Facebook) เองจะต้องมีทัศนคติทีตรงไปตรงมา          
ทงัมมุมองต่างๆ  รอบตวัและสงัคม  ทีมีทงัแง่ดีและไม่ดี  การใช้งานสือสงัคมออนไลน์  ผู้ ใช้งาน
เองคือ บุคคลทีสะท้อนความเป็นตัวคุณ  ในขณะนันหรือเวลานันๆ หรือตามข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์นันๆ  ดังนันการทีคุณใช้ทัศนคติของคุณในการกําหนดตัวตน  รูปแบบการใช้งาน      
เฟซบุ๊ก (Facebook)  ย่อมเป็นสิงทีควรจะคิดทบทวน ไตร่ตรองให้ดีในทุกๆครัง ทีมีการใช้งาน  
เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 3.  การเข้าร่วมใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  ควรคํานึงถึงอายุ รายได้  การศกึษา วุฒิ-
ภาวะ  ทีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ ใช้งานเฟซบุ๊ ก  (Facebook)  มาประกอบการ
พิจารณาในการเข้าร่วมใช้งานด้วย เพราะในปัจจบุนัเฟซบุ๊ก (Facebook)  เป็นสือสงัคมออนไลน์ 
ทีเป็นทีนิยมอย่างมากของผู้ใช้งานทวัทกุมมุโลก  ดงันนั  ข้อมลูตา่งๆ  จงึมีความสําคญัอย่างมาก  
ในการระบุตวัตนทีแท้จริงในการเข้าร่วมใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook)  เพือป้องกันปัญหาต่างๆ     
ทีตามมาจากการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรมีระบบการป้องกันทีดี ระบบการจํากดัข้อมูล 
การเข้าถงึข้อมลูของผู้ ทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   
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