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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) เพือศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมการการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) และ 3) เพือศึกษาถึงผลกระทบจาก
การใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ครังนี คือ วัยทํางานในเขตกรุ งเทพหานครทีมีอายุระหว่าง 22 – 59 ปี จํานวน 400 คน ทีเคยใช้
บริ ก ารงาน เฟซบุ๊ ก (Facebook) เครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จั ย ครั งนี คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ทีผู้วิจัยสร้ างขึน สถิ ติทีใช้ ในการวิจัย คือ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้ วย T-test และ F-test
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Pearson Product Moment Correlation
ผลการวิ จัย พบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มีอ ายุ 40 - 49 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาโท เป็ นพนักงานบริ ษัท / พนักงานของรัฐ / ข้ าราชการ และมีรายได้ เฉลียต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้ ง าน 7 วัน ต่ อสัป ดาห์ มีก ารใช้ ง านมากกว่ า 10 ครั งต่ อวัน สถานที ใช้ ง านและการเข้ าถึ ง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กผู้ใ ช้ บริ การใช้ ทีบ้ าน / หอพัก / ที พักอาศัย ส่วนใหญ่ ผ่าน
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ช่ ว งเวลาที ใช้ 16.01 น. - 20.00 น. และพฤติ ก รรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ ก
(Facebook) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี การกดปุ่ ม (Like) เพือแสดงความชืน
ชอบหัวข้ อ, รู ปภาพ, วีดีโอ, หรื อโพสต์ ต่างๆของเพื อนๆ ส่วนทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) โดยรวมพบว่า มีทศั นคติทีชอบ ได้ แก่ เฟซบุ๊กเป็ นเครื องมือทีมีความสําคัญต่อการ
ติดต่อสือสารกับผู้อืนในปั จจุบนั ผลกระทบทีได้ จากการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ในด้ านทําให้ เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อืน ได้ ง่ายยิงขึน เช่น การบันทึกรู ป,
ข้ อมูล หรื อนํารู ป, ข้ อมูล ของผู้อืน มาเผยแพร่ , โพสต์ หรื อแชร์ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ
3

นักศึกษาปริ ญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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รู ป ภาพหรื อข้ อมูลนัน ๆ เมือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการศึก ษาเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี ย
ทัศนคติในการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชี พ
และรายได้ เฉลียต่อเดือน พบว่า อายุ และรายได้ ตอ่ เดือน มีคา่ เฉลียทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) ต่างกัน อย่างมีนัย สําคัญทางสถิ ติที ระดับ 0.05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษาและ
อาชีพมีคา่ เฉลียทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่ต่างกัน ส่วนทัศนคติในการใช้ งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook)
มีคา่ สหสัมพันธ์ r = .390 อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และผลกระทบในการใช้
งาน เฟซบุ๊ ก (Facebook) โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ ก
(Facebook) ในระดับ ตํ า โดยมีค่าสหสัมพัน ธ์ r = .196 อย่างมีร ะดับ นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ
ทีระดับ .05
ข้ อเสนอแนะควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล และรักษาความปลอดภัย
ในการทําธุรกรรม และการปรั บปรุ งคุณภาพเนือหาข้ อมูล ข่าวสาร มีความน่าเชือถือ ทันยุค
ทันเหตุการณ์ และมี การคัดกรองผู้ทีประสงค์ ร้ายกับผู้ใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) รวมทังควร
ศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ สือสังคมออนไลน์ ประเภทอืน เช่น Line, Instagram เพราะเป็ น
เครื อข่ายสังคมทีมีอิทธิ พลในการใช้ งานของผู้ใช้ งานสือสังคมออนไลน์ ในปั จจุบันเช่นกัน และ
การศึกษาเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ งานสือสังคมออนไลน์ ประเภทอืนย่อมเกิ ดขึนได้
เพราะจากผลวิจัยในข้ างต้ นได้ แสดงให้ เห็นว่า ทัศนคติและพฤติกรรมส่งผลต่อการใช้ งานสือ
ออนไลน์ในแง่มมุ ต่างๆ ในเชิงต่างๆด้ วยเช่นกัน
คําสําคัญ: เฟซบุ๊ก, สือสังคมออนไลน์, วัยทํางาน
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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
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บทนํา
ในปั จจุบันความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทําให้ ระบบเครื อข่าย
อิน เทอร์ เน็ ต (Internet) และเทคโนโลยี ก ารสื อสาร ส่ง ผลให้ เกิ ดเครื อข่ ายสัง คมออนไลน์
(Social Media) ซึงเข้ ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างรวดเร็ ว และได้ เปลียนวิถีทางการดําเนินชีวิต
การดําเนินธุรกิจและการสือสารของคนในสังคมไปอย่างมากมาย ทําให้ เกิดการเปลียนรู ปแบบ
การสือสารจากยุคการสือสารแบบดังเดิมทีพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้ าพบเจอตัวกัน หรื อการ
เขียนส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีการสือสารในยุคดิจิ ทลั แห่งโลกเสมือนจริ ง
(Virtual World) ก่อให้ เกิดยุคแห่งการสือสารไร้ พรมแดน เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ กลายเป็ น
ปรากฏการณ์ของการเชือมต่อการสือสารระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์ เน็ต โดยมุ่งเน้ นไปทีการ
สร้ างชุม ชนออนไลน์ ซึงทํ า ให้ ผ้ ู ค นสามารถที จะแลกเปลี ยน แบ่ งปั น ข้ อมูล ตามประโยชน์
กิจกรรม หรื อความสนใจเฉพาะเรื องซึงกันและกัน งานวิจัยด้ านเทคโนโลยีการสือสารบ่งชีว่า
สือหรื อเครื องมือสือสารที ได้ รับความนิ ยมในแต่ละช่ วงเวลาจะมีอิทธิ พ ลต่อความคิดของคน
(ปณิชา นิติพรมงคล, 2555)
Social Media หรื อการใช้ คําว่า “เครื อข่ายสังคม” “เครื อข่ายมิตรภาพ” หรื อ “กลุม่ สังคม
ออนไลน์” Social Media นีถือว่าเป็ นเทคโนโลยีอนั หนึงทีสามารถช่วยให้ เราได้ มีปฏิสมั พันธ์ กนั
ซึงวัตถุประสงค์ของคําว่า Social Media นีคือ การมีสว่ นร่ วม (Participation) ด้ วยกันได้ ทุกๆ คน
ถ้ ากล่าวถึง Social Media แล้ ว ผู้ทีอยู่ในโลกออนไลน์ย่อมจะรู้ จกั กันเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ผู้ใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ทัวโลกมีจํานวนมาก จากการจัดอันดับและเก็บสถิติ
ต่างๆ ของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ Social Bakers (2014) พบว่า ประเทศไทยมีจํานวน
บัญชีผ้ ใู ช้ Facebook มากเป็ นอันดับที 13 ของโลก โดยเฉพาะกรุ งเทพติดอันดับ 1 เมืองทีมีผ้ ใู ช้
Facebook มากทีสุดในโลก ด้ วยจํานวน 12.8 ล้ านบัญชี จากจํานวนผู้ใช้ ทงหมดของไทยที
ั
มี
มากถึง 18.3 ล้ านบัญชีทวประเทศ
ั
โดยปั จจุบนั จํานวนบัญชีผ้ ใู ช้ Facebook ทัวโลกมีจํานวน
เกิน 1,000 พันล้ านบัญชี แล้ ว ด้ วยประโยชน์ ทีมากมายจากการใช้ งาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการ
สื อสารที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถสื อสารได้ ง่ า ยและเป็ นวงกว้ า งหลากหลายรู ป แบบ เช่ น
ข้ อความ รู ปภาพ วิดีโอ เป็ นต้ น ในเชิงการใช้ งานทัวไปแล้ ว สามารถสือสารกับคนทีมีความชืน
ชอบในเรื องเดี ย วกั น แลกเปลี ยนความคิ ด เห็ น หรื อ รวมตัว กัน ทํ า กิ จ กรรมที มี ป ระโยชน์
นอกจากนียังเป็ นแหล่งพูดคุยกับเพือนทีไม่เจอกันมานาน หรื อเพือนทีอยู่ไกลกัน และด้ วยความ
ที เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้ ร วดเร็ ว และเป็ นช่ อ งทางการสื อสารได้
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ตลอดเวลา ด้ วยเหตุนีจึงมีการนํามาใช้ ทางด้ านธุรกิจโปรโมทตนเอง โปรโมทสินค้ า หรื อองค์กร
รวมถึงใช้ เป็ นช่องทางสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ า สร้ างกิจกรรม หรื อพูดคุยตอบข้ อซักถามถึง
สิน ค้ าและบริ ก าร ผลการสํ ารวจจากประเทศสหรั ฐอเมริ ก ายังยื นยัน การใช้ เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ ทีมีปริ มาณเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองทุกปี และมาแรงเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลกออนไลน์
ส่วนเว็บไซต์ทีมีจํานวนผู้เข้ าชมสูงสุดทัวโลก ได้ แก่ Facebook (ปณิชา นิติพรมงคล, 2555)
ประชากรในวัยทํ างานในปั จจุบัน มีการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและการใช้ งานสือสังคม
ออนไลน์จํานวนมากยิงขึน นอกจากจะเป็ นส่วนหนึงในการใช้ งานในชีวิตประจําวัน และยังใช้ ใน
รู ป แบบของการทํ างาน หลายบริ ษัท หรื อ หลายแบรนด์ สิ น ค้ าต่างๆ สื อสัง คมในการสื อสาร
ส่งข่าวสาร ในกับผู้บริ โภคได้ รับทราบ โดยผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกันเป็ นส่วนใหญ่ ฉะนันบทบาท
ของสือสังคมต่อวัยทํางานนันมีประโยชน์อย่างมาก สามารถใช้ ช่องทางสือออนไลน์ในการสือสาร
ตอบโต้ กบั ผู้อืนได้ อย่างครอบคลุมและทัวถึง เพือทีจะพัฒนาตัวเองและพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานได้ อีกทางหนึง
ความสําคัญของเฟซบุ๊กกับคนวัยทํางาน เฟซบุ๊กเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทีได้ รับ
ความนิ ยมมากเป็ นระดับ ต้ น ๆ ในประเทศไทย และจากข้ อมูล งานวิ จัย พบว่า วัย ทํ างานใน
กรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 46.6 ใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็ นส่วน
ใหญ่ ซึงอาจจะกล่าวได้ วา่ ในยุคปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กมีบทบาทสําคัญ
ต่อวัยทํ างานโดยทางตรงหรื อไม่ก็ทางอ้ อมเพราะประโยชน์ ของเฟซบุ๊ก ไม่ได้ มีแค่การพบปะ
สนทนาเพียงเท่านันแต่ยงั เป็ นช่องทางธุรกิจ , การบริ หารการจัดการสือออนไลน์เพือผู้บริ โภค,
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึงเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ทีทํ างานในสายงาน นักการตลาด
นักโฆษณา นักการสือสาร ประชาสัมพันธ์ สําหรับการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการสือสารให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพื อให้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บัน ต่อ ไปได้ อี ก ด้ วย เพราะเหตุใ ดการเติ บ โตของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในวัยทํ างานจึงเริ มที จะเพิ มสูงขึนเรื อย ๆ ในทุกๆ ปี และเหตุใ ดวัย
ทํางานจึงเลือกใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพือตอบสนองความต้ องการของตัวเองมากขึน

สมมติฐานของงานวิจยั
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) ของวัยทํางานในกรุ งเทพฯ
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2. ทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้
งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานในกรุ งเทพฯ
3. พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์ กบั ผลกระทบในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานในกรุ งเทพฯ

เครื องมือ อุปกรณ์ วิธีการวิจยั
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครั งนี คือ วัยทํางานทีใช้ บริ การเฟซบุ๊ก ทังเพศชายและเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 22-59 ปี ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และการใช้ งานเฟซบุ๊กหรื อ
บริ การอืนๆ บนเฟซบุ๊กอย่างน้ อย สัปดาห์ ละ 3 ครั ง หรื อมีการใช้ บริ การเฟซบุ๊ กอย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 3 วัน โดยในการสํารวจเก็บข้ อมูลสําหรับงานวิจยั ครังนีจะใช้ ตวั อย่างทังหมด 400 คน
เครื องมือที ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการศึกษาครั งนี ได้ แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยผู้วิจัยทําแบบสอบถามทังชนิดปลายปิ ด (Closed-Ended Questions)
แบบมีตวั เลือกและชนิดปลายเปิ ด (Open-Ended Questions) โดยให้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึงข้ อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น
4 ส่วน คือ
ส่วนที 1

ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

ส่วนที 2

คําถามเกียวกับทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก

ส่วนที 3

คําถามเกียวกับพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก

ส่วนที 4

คําถามเกียวกับผลกระทบจากการใช้ งานเฟซบุ๊ก

วิธีดาํ เนินการวิจยั
นําข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถามมาทําการประมวลผลทัง 400 ชุด มาตรวจสอบความ
ถูกต้ อง นํามาเข้ ารหัสแล้ วจึงประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
สถิติทีจะใช้ ในการวิเคราะห์ครังนี ผู้ศกึ ษาใช้ สถิติทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ บรรยายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
กลุ่มตัวอย่างที ศึกษา ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เฉลียต่อเดือน โดยระบุ
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ค่าข้ อมูลเป็ นร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ความถี (Frequency) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามในสมมติฐานทีตังไว้ โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ดงั นี
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ด้ วยค่า t (t-test) ของทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที 0.05
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) เพือทําการทดสอบ
ความแตกต่ า งของของปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ที มีตังแต่ 3 กลุ่ม ขึ นไปที มี ผ ลต่ อความ
แตกต่างของทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที 0.05
2.3 การวิเคราะห์ Person’s Correlation เพือทดสอบความสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั
ของทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) ของวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
2.4 การวิเคราะห์ Person’s Correlation เพือทดสอบพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) มีความสัมพันธ์ กบั ผลกระทบในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานใน
กรุ งเทพมหานครโดยใช้ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05

ผลการวิจยั
การวิจัยเรื องทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ นการศึก ษาวิ จัย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมือในการเก็บข้ อมูล เพือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํ างานในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปผลการศึกษามี
ข้ อมูลดังต่อไปนี
จากข้ อ มูล ที ได้ นํ ามาทํ า การวิ เ คราะห์ เ พื อพรรณนาข้ อ มูล ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
ค่ า ความถี (Frequency) ค่ า สถิ ติ ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean) ส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้ วย T-test และ F-test
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และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ด้วย Pearson Correlation โดยการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
(Statistic Package for Social Sciences)
(1) ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ลักษณะทางประชากรศาสตร์ )
จากการศึกษาพบว่า ข้ อมูลทัวไปของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อย
ละ 64.0 และมีอายุ 40 - 49 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 32.3 ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 มีอาชีพพนักงานบริ ษัท / พนักงานของรัฐ / ข้ าราชการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.8 และมีรายได้ เฉลียต่อเดือนเฉลียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
46.3
(2) พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook)
จากการศึก ษาพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ส่วนใหญ่ ใ ช้ งาน
7 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 63.3 มีการใช้ งานมากกว่า 10 ครังต่อวัน คิดเป็ นร้ อยละ 63.3
สถานทีใช้ งานและการเข้ าถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊กผู้ใช้ บริ การใช้ ทีบ้ าน/หอพัก/ทีพัก
อาศัยมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 84.5 ด้ านช่องทางหลักในการใช้ งานและเข้ าถึงเฟสบุ๊ ก พบว่า
ส่วนใหญ่ผ่านโทรศัพท์ มือถือ คิดเป็ นร้ อยละ 70.5 ช่วงเวลาในการใช้ งานและเข้ าถึงเฟสบุ๊กพบ
ว่าส่วนใหญ่ช่วงเวลาทีใช้ 16.01 น.- 20.00 น. มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 43.7
ด้ านพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า โดยรวมมีการใช้ งานอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.11 และเมือพิจารณาเป็ นรายพฤติกรรมเรี ยงลําดับตาม
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย พฤติกรรมทีมีคา่ เฉลียมากทีสุดได้ แก่ การใช้ ปมกด
ุ่
(Like) เพือแสดง
ความชื นชอบหัวข้ อ , รู ปภาพ, วี ดีโอ, หรื อโพสต์ ต่างๆ ของเพื อนๆ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 3.00
รองลงมาได้ แก่ ใช้ คอมเม้ น ต์ หรื อแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหัวข้ อต่าง ๆ ของเพื อน
มีค่ าเฉลี ยเท่ า กับ 2.54 และพฤติก รรมที มีค่ า เฉลี ยน้ อยที สุด ได้ แ ก่ ใช้ เ ล่ น เกมส์ บ นเฟซบุ๊ ก
(Facebook Game & Application) มีคา่ เฉลียเท่ากับ 1.02 ตามลําดับ
(3) ทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook)
จากการศึกษาทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผู้ใช้ เฟซบุ๊กวัยทํางานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมพบว่า มีทัศนคติทีชอบ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.46 และเมือ
พิจารณาเป็ นรายทัศนคติเรี ยงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ทั ศนคติทีมีค่าเฉลียมาก
ที สุด ได้ แ ก่ เฟซบุ๊ก เป็ นเครื องมือที มีความสํ าคัญ ต่อ การติดต่อสื อสารกับ ผู้อืนในปั จ จุบัน
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มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.41 รองลงมา ได้ แก่ เฟซบุ๊กเป็ นแหล่งรวมของกลุ่มคน และสังคมต่างๆ
มากมาย ทํ าให้ ท่านรู้ จักเพื อนเพิมมากขึน มีค่ าเฉลียเท่ากับ 4.31 การบริ การที ดีมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 1.31 และเฟซบุ๊ก คือช่องทางในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที สําคัญ
ช่องทางหนึงในปั จจุบนั มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.88 ตามลําดับ
(4) ผลกระทบทีได้ จากการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook)
จากการศึกษาผลกระทบทีได้ จากการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผู้ใช้ เฟซบุ๊กวัย
ทํ างานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลียเท่ ากับ 3.87 และเมือ
พิจารณาเป็ นรายผลกระทบเรี ยงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ผลกระทบทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุด ได้ แก่ ทําให้ เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ ของผู้อืนได้ ง่ายยิงขึน เช่น การบันทึกรู ปข้ อมูล
หรื อนํารู ป, ข้ อมูล ของผู้อืน มาเผยแพร่ , โพสต์ หรื อแชร์ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของรู ปภาพ
หรื อข้ อมูล นันๆ มีค่า เฉลี ยเท่ ากับ 4.42 รองลงมาได้ แ ก่ ทํ า ให้ ก ารสนทนา ติดต่อสื อสาร
สะดวกสบายมากยิ งขึน มีค่ าเฉลี ยเท่ า กับ 4.25 และผลกระทบที มีค่า เฉลี ยน้ อ ยที สุดได้ แ ก่
ทําให้ ช่วยลดค่าใช้ จ่าย, ค่าโทรศัพท์ หรื อ ค่าอินเตอร์ เน็ตมีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.15 ตามลําดับ
(5) การทดสอบสมมติฐาน
5.1) ผลการวิเคราะห์ ระหว่ างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับทัศนคติในการใช้
งานเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่าเฉลียทัศนคติในการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) จําแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อเดือน พบว่า อายุ และรายได้ ต่อ
เดือน มีคา่ เฉลียทัศนคติในการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) ต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 ส่ ว นเพศ ระดับ การศึก ษาและอาชี พ มี ค่ า เฉลี ยทั ศ นคติ ใ นการใช้ งานเฟซบุ๊ ก
(Facebook) ไม่ตา่ งกัน
5.2) ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ า งทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ ก กั บ
พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
จากผลการศึก ษา พบว่ า ทัศนคติ ใ นการใช้ ง านเฟซบุ๊ ก (Facebook) โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีคา่ สหสัมพันธ์ r = .390 อย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า เฟซบุ๊กเป็ นเครื องมือที
สํ าคัญ ต่อ การใช้ ชี วิต ประจํ าวัน ของท่ านมีค วามสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมในการใช้ ง านเฟซบุ๊ ก
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(Facebook) มากทีสุด มีคา่ สหสัมพันธ์ r = .863 รองลงมา เฟซบุ๊กเป็ นเครื องมือ ทีมีความสําคัญ
ต่อการติดต่อสือสารกับผู้อืนในปั จจุบนั มีคา่ สหสัมพันธ์ r = .419 และเฟซบุ๊กไม่ได้ เป็ นเครื องมือ
ทีสําคัญต่อการใช้ ชีวิตประจําวันของท่าน มีค่าสหสัมพันธ์ r = -.349 และข้ อทีมีความสัมพันธ์
น้ อยทีสุด คือ เฟซบุ๊กคือแหล่งรวบรวมข้ อมูล ข่าวสาร มีความน่าเชือถือ ทันยุค ทันเหตุการณ์
มีคา่ สหสัมพันธ์ r = .241
5.3) ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก กับ
ผลกระทบในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ กบั ผลกระทบในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับตํา โดยมีค่าสหสัมพันธ์
r = .196 อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ใช้ แ ท็ก
รู ปภาพ (Facebook Tag) มากทีสุดมีค่าสหสัมพันธ์ r = .282 รองลงมาคือใช้ คอมเม้ นต์หรื อ
แสดงความคิดเห็น (Comment) ในหัวข้ อต่าง ๆ ของเพื อนมีค่าสหสัมพันธ์ r = .225 และใช้
สนทนากับ เพื อน (Facebook Chat) ใช้ ส่งข้ อความถึงเพื อนโพสต์ ข้ อความถึงเพื อน (Post
Massage) และใช้ แชร์ ข้อมูล,บทความ,ข่าวสาร, รู ปภาพ,วีดีโอ หรื อโพสต์ต่างๆ ให้ เพือนๆคุณ มี
ค่าสหสัมพันธ์ r เท่ากัน คือ .152 และและข้ อทีมีความสัมพันธ์น้อยทีสุด คือใช้ อพั เดทสถานะ
(Status) ของตนเองมีคา่ สหสัมพันธ์ r = .142

การอภิปรายผล
การวิจัยเรื องทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทํางานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นทีนํามาอภิปราย ดังนี
1. ลักษณะประชากรและพฤติกรรมการใช้ งานเฟซบุ๊ก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีอายุ 40 - 49 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริ ญญาโท เป็ นพนักงานบริ ษัท / พนักงานของรั ฐ / ข้ าราชการมากกว่าประกอบธุรกิ จ
ส่วนตัว และรั บจ้ างอิสระ และมีรายได้ เฉลียต่อเดือนเฉลียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท
เมือพิจารณาพฤติกรรมการใช้ งานเฟซบุ๊ก พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ งาน 7 วันต่อสัปดาห์ สอดคล้ อง
กับผลงานวิจยั ของ ภัทรา เรื องสวัสดิ (2553) พบว่า มีความถีในการเข้ าใช้ 7 วันต่อสัปดาห์
และการใช้ มากกว่า 10 ครังต่อวัน ผู้ใช้ บริ การใช้ ทีบ้ าน/หอพัก/ทีพักอาศัยมากทีสุด สอดคล้ อง
กับผลงานวิจัยของ ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) พบว่า สถานที ที ใช้ เว็บไซต์ มากที สุด คือ
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บ้ านและทีทํางาน และ ภัทรา เรื องสวัสดิ (2553) พบว่า การเปิ ดเข้ าใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ จ ากที บ้ า น / หอพัก ส่ ว นใหญ่ ผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เนื องจากความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ที สามารถรองรั บ เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ไ ด้ ทั งนี ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ในช่ ว งเวลา
16.01 น.-20.00 น. มากทีสุด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวชั จันทนาสภาภรณ์ (2554) พบว่า
พฤติกรรมการเปิ ดรั บสือออนไลน์ บนเครื อข่ายออนไลน์ คือ ใช้ ทีบ้ าน/หอพัก และในช่วงเวลา
16.01 - 22.00 น. โดยใช้ งานมากกว่า 6 ครังขึนไปต่อสัปดาห์ ซึงถือว่าเป็ นการใช้ เวลากับการ
ใช้ บริ การเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ ทีใช้ เวลานานมาพอสมควร จากการทีกลุ่มวัยทํางานทีมี
อายุ 40 ขึนไป สามารถใช้ บริ การเฟซบุ๊กได้ อย่างอิสระ ไม่ต้องถูกควบคุมเหมือนกลุ่มวัยรุ่ น
ทําให้ ไม่ต้องระมัดระวังเรื องระยะเวลาทีใช้ ในแต่ละวัน เนืองจากเฟซบุ๊กเป็ นส่วนหนึงในเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เป็ นผลของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการสือสาร
2. พฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมีการใช้ ปุ่มกด (Like) เพือแสดง
ความชืนชอบหัวข้ อ, รู ปภาพ, วีดีโอ, หรื อโพสต์ต่างๆ ของเพือนๆ บ่อยครังมากทีสุด ใช้ คอม
เม้ นต์หรื อแสดงความคิดเห็น (Comment) ในหัวข้ อต่าง ๆ ของเพือน ทีเป็ นเช่นนีเพระว่าคนวัย
ทํางานส่วนใหญ่จะใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) เพือการสนทนาติดต่อ และการส่งรู ปภาพ หรื อ
ให้ ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ เท่านัน สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ปณิ ชา นิติพรมงคล พบว่า
คนทํางานมีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสือสารและพบปะสังสรรค์กบั เพือนบ่อย
ทีสุด รองลงมา จะเข้ าไปอัพเดท ข้ อมูลข่าวสารความเคลือนไหวในสถานการณ์ ทีกําลังเป็ น
กระแสนิยมบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เข้ าไปโพสต์ข้อความ เรื องราวทีน่าสนใจ และคอมเม้ นต์
บทความทีน่าสนใจบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เข้ าไปค้ นหาข้ อมูลข่าวสารสิ นค้ าและบริ การบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เข้ าไปส่งต่อความรู้ ต่างๆ (Share) บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไปยัง
เพื อนๆ คลิ ก เข้ า ไปค้ น หาข้ อ มูล เพิ มเติ มเมื อเห็ น ข่ า วสารจากการโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เข้ าไปกด Like (ถูกใจ) หรื อ (แสดงความพึงพอใจ) ข้ อมูลสินค้ าและ
บริ การบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ส่วน พิชญาวี คณะผล (2553) พบว่า สังคมออนไลน์เป็ น
ช่องทางทีเปิ ดกว้ าง เป็ นเครื องมือให้ คนได้ แสดงความคิดเห็นได้ ในหลากหลายแง่มมุ สามารถ
ค้ น หาข้ อมูล และตอบสนองความต้ อ งการได้ ง่า ย และเป็ นการโต้ ตอบสื อสารกัน โดยอิส ระ
ไม่วา่ จะอยู่ทีไหน เวลาใด มีการใช้ ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เพือพูดคุยกับเพือน ค้ นหาเพือน
เก่าหรื อหาเพือนใหม่ เพือการติดตามข่าวสารทีสนใจและเหตุการณ์ ต่างๆ และเพือรับส่งอีเมล์
ดาวน์ โหลดเพลงและเกมส์ และเป็ นการใช้ เพื อคอมเม้ นต์ ห รื อแสดงความคิดเห็ น หัวข้ อของ
เพื อนๆ รองลงมา คือใช้ ปุ่ม (Like) และใช้ อัพเดทสถานะของตนเอง (จุฑามณี คายะนันทน์ ,
40 Journal of Communication and Innovation NIDA

Volume 3 Number 2(July – December 2016)

2554) และ นุชรี ย์ แผ่นทอง (2555) พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพือหาเพือน
ใหม่ / ติดต่อเพือนเก่า ประเภทการใช้ เป็ นการโพสต์ ข้อความและส่วนใหญ่ มีเนื อหาของการ
สนทนาหรื อโพสต์ข้อความเกียวกับเรื องทัวไป
3. ทั ศ นคติ ใ นการใช้ งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) ของผู้ ใช้ เฟซบุ๊ กวั ย ทํ า งานในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมพบว่ามีทศั นคติทีชอบในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) แสดงให้ เห็น
ว่าผู้ใช้ บริ การมีทศั นคติทางเชิงบวก เป็ นทัศนคติทีชักนําให้ บุคคลแสดงออก มีความรู้ สกึ หรื อ
อารมณ์ จากสภาพจิ ตใจโต้ ตอบในด้ านดี ทีดีต่อการการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) เนื องจาก
เฟซบุ๊กเป็ นเครื องมือ ทีมีความสําคัญต่อการติดต่อสือสารกับผู้อืนในปั จ จุบนั เป็ นแหล่งรวมของ
กลุ่มคน และสังคมต่างๆ มากมาย ทํ าให้ ร้ ู จักเพื อนเพิ มมากขึน และยังเป็ นช่ อ งทางในการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีสําคัญช่องทางหนึงในปั จจุบนั สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ศิวชั จันทนาสภาภรณ์ (2554) พบว่า ทัศนคติทีมีต่อการเปิ ดรั บสือออนไลน์บนเครื อข่าย
ออนไลน์ มากที สุด คือ ด้ านความรู้ สึก รองลงมาคือด้ านกระทํ า และด้ านความคิด ขณะที
พิ ช ญาวี คณะผล (2553) พบว่า ส่วนใหญ่ มีทัศนคติต่อเครื อข่ายสัง คมออนไลน์ ใ นเชิ งบวก
และมีทศั นคติทีเป็ นไปในทางลบจากการใช้ เฟซบุ๊ก เพราะเห็นว่ายังไม่ใช่ช่องทางในการประกอบ
ธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีสําคัญในปั จจุบนั
4. ผลกระทบทีได้ จากการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ผลกระทบทีได้ จากการใช้ งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook) ของผู้ใช้ เฟซบุ๊กวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ เฟซบุ๊กมีความเห็นว่าการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มีผลกระทบทังข้ อดี
และข้ อเสียในระดับมาก โดยที ทําให้ เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ ของผู้อืน ได้ ง่ายยิงขึน เช่น การ
บันทึกรู ปข้ อมูล หรื อนํารู ป, ข้ อมูล ของผู้อืน มาเผยแพร่ , โพสต์ หรื อแชร์ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
เจ้ าของรู ปภาพหรื อข้ อมูลนันๆ ที เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวที ทํ าให้ ไม่เกิดความปลอดภัย
ข้ อมูลส่วนบุคคล ทําให้ การสนทนาติดต่อสือสารสะดวกสบายมากยิงขึน ทีเป็ นการช่วยส่งเสริ ม
ความสะดวกสบายของมนุ ษย์ และมีผ ลกระทบน้ อยที สุดได้ แ ก่ ทํ า ให้ ช่ ว ยลดค่ าใช้ จ่ ายค่ า
โทรศัพท์ หรื อค่าอินเทอร์ เน็ต สอดคล้ องกับงานวิจัยของจุฑามณี คายะนันทน์ (2554) พบว่า
ผลกระทบมากที สุด ได้ แก่ ทํ าให้ การสนทนา / ติดต่อสือสารสะดวกและง่ายขึน ได้ รับทราบ
ข่าวสารอัพเดทได้ รวดเร็ วขึน และช่วยลดค่าใช้ จ่าย / ค่าโทรศัพท์
5. ผลการวิเคราะห์ ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับทัศนคติในการใช้ งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook) การเปรี ยบเทียบทัศนคติในการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า อายุ
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มีผลต่อทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 โดยพบว่าอายุ 35 - 39 ปี มีทศั นคติในการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) มากกว่ากลุ่มอายุ
อืน ทังนี เนื องจาก ในช่วงอายุดังกล่าวเป็ นวัย ทํ างานมีความสนใจในการสือสารทางสังคม
ออนไลน์มากกว่า ตามแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2538) ได้ ชีให้ เห็นในเรื องอายุนนั คนทีมี
อายุมากมีประสบการณ์ในชีวิตซึงเคยผ่านยุคต่าง ๆ ตลอดจนมีความผูกพันทียาวนานกับสังคม
มากกว่าคนทีมีอายุน้อย นอกจากนี อายุยงั เป็ นสิงทีกําหนดความแตกต่างในเรื องความยากง่าย
ในการชัก จูง ใจด้ วย โดยการวิจัยทางจิ ตวิ ทยาพบว่า เมือคนมีอายุมากขึน โอกาสที คนจะ
เปลียนใจหรื อถูกชักจูงใจจะน้ อยลง และเมเยอร์ (1982) กล่าวว่า อายุ เป็ นปั จจัยทีทําให้ คนมี
ความแตกต่างกันในเรื องของความคิด และพฤติกรรมทีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อ
การติดต่อสือสารต่างจากบุคคลทีมีอายุน้อย และบุคคลทีมีอายุน้อย จะมีพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อการติดต่อสือสารทีเปลียนไป เมือตนเองอายุมากขึน ประชากรทีมีอายุตงแต่
ั 15 ปี ขึนไปจะ
เลือกใช้ สือเพราะคํานึงถึงความสําคัญของเนือหามากกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีมีอายุน้อย คือตังแต่ 9
- 11 ปี กลุ่มที มีอายุมากจะใช้ สือเพราะสนใจที จะรั บรู้ เกียวกับสังคมและความต้ องการของ
ตนเอง
(ปรมะ สตะเวทิน, 2538) พบว่า ลักษณะทีสําคัญอีกประการหนึง ทีมีอิทธิพลต่อผู้รับ
สารคนทีได้ รับการ ศึกษาในระดับทีต่างกันระบบการศึกษาแตกต่างกันสาขาวิชาทีแตกต่างกัน
จึงมีความรู้ สกึ นึกคิดอุดมการณ์และความต้ องการทีแตกต่างกันไปอีกด้ วยคนทีมีการศึกษาสูงจะ
ได้ เปรี ยบในการเป็ นผู้รับสารทีดี ทังนี เนืองจากคนเหล่านีมีความรู้ กว้ างขวางในหลายๆเรื อง
และสามารถเข้ าใจสารได้ ดีจงึ เป็ นผลให้ คนทีมีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใช้ สือมากประเภทกว่า
คนทีมีการศึกษาตํา
การเปรี ยบเที ยบทัศนคติในการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า รายได้ ต่อเดือน
มีทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
โดยพบว่าผู้ใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ทีมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาทมีทศั นคติในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Face book) ดีกว่ากลุ่มรายได้ อืนๆ ทังนีอาจเนืองมาจากผู้มีรายได้ ดงั กล่าวเป็ น
รายได้ ทีสามารถซือโทรศัพท์ มือถื อที สามารถรองรั บการเข้ าถึงการสือสารทางสังคมออนไลน์
มากกว่ากลุม่ ทีมีรายได้ ตํากว่า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภัทรา เรื องสวัสดิ (2553) คือ สนทนา
กับเพือนอัพเดทสถานะ / ข้ อมูลส่วนตัว / รู ปภาพและหาข้ อมูล / แลกเปลียนข้ อมูลคนวัยทํางาน
ในกรุ งเทพมหานครทีใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
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กลุ่ ม รั ก ครอบครั ว โดยแสดงให้ เห็ น ถึ ง กิ จ กรรมความสนใจและความคิ ด เห็ น เกี ยวกั บ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากนียังพบว่า คนวัยทํางานทีมีอาชีพและรายได้ แตกต่างกันมี
ช่วงเวลาในการใช้ บ ริ การเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน แต่จ ากการสื บค้ น งานวิ จัย ที
เกียวข้ อง พบว่า ไม่มีงานวิจยั ใดทีเกียวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ มีกับทัศนคติในสือ
สังคมออนไลน์ มีแต่พฤติกรรมการใช้ สือสังคมออนไลน์เท่านัน
6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติในการใช้ งาน เฟซบุ๊ก (Facebook)
กับพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) จากผลการศึกษา พบว่าทัศนคติในการใช้ งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook)
มีค่าสหสัมพันธ์ r = .390 อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่าถ้ า
ทัศ นคติ ใ นการใช้ ง านเฟซบุ๊ ก (Facebook) เพิ มขึ น ทํ า ให้ พ ฤติ ก รรมในการใช้ ง านเฟซบุ๊ ก
(Facebook) เพิ มขึ นด้ วย โดยที ทั ศ นคติ ใ นการใช้ งานเฟซบุ๊ ก ( Facebook) โดยรวมมี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมในการใช้ ง านเฟซบุ๊ ก (Facebook) เพิ มขึ น ได้ แ ก่ เฟซบุ๊ ก เป็ น
เครื องมื อ ที สํ า คัญ ต่ อ การใช้ ชี วิ ต ประจํ า วัน เฟซบุ๊ กเป็ นเครื องมื อ ที มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การ
ติดต่อสือสารกับผู้อืนในปั จจุบนั และ เฟซบุ๊กไม่ได้ เป็ นเครื องมือทีสําคัญต่อการใช้ ชี วิตประจําวัน
ส่วนเฟซบุ๊ก คือ แหล่งรวบรวมข้ อมูล ข่าวสาร มีความน่าเชือถือ ทันยุค ทันเหตุการณ์ มีผลต่อ
ทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) น้ อยทีสุด
7. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook)
กับผลกระทบในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) จากผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook)
ในระดับตํา โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ r = .196 อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่าถ้ าพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมเพิมขึน ทําให้ ผลกระทบในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Face book) เพิมขึนเพียงเล็กน้ อยเท่านัน โดยทีพฤติกรรมในการใช้ งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) โดยรวมมีความสัมพัน ธ์ กับผลกระทบในการใช้ ง านเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ แ ก่
การใช้ แทครู ปภาพ (Facebook Tag) มีความสัมพันธ์ มากทีสุด รองลงมาคือใช้ คอมเม้ น ต์หรื อ
แสดงความคิดเห็น (Comment) ในหัวข้ อต่าง ๆ ของเพือน และใช้ สนทนากับเพือน (Facebook
Chat) ใช้ ส่ง ข้ อความถึง เพื อนโพสต์ ข้ อความถึงเพื อน (Post Massage) และใช้ แ ชร์ ข้ อมูล ,
บทความ,ข่าวสาร, รู ปภาพ,วีดีโอ หรื อโพสต์ตา่ งๆ ให้ เพือนๆ ส่วนการใช้ อพั เดทสถานะ (Status)
ของตนเองเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์ กบั ผลกระทบในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับตํา
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ทีสุด ที เป็ นเช่นนี เพราะส่วนใหญ่ผ้ ูใช้ บริ การ ไม่มีเวลาอัพเดทสถานะของตนเอง และคิดว่า
ข้ อมูลทีมีอยู่ก็เพียงพอแล้ ว สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ ภัทรา เรื องสวัสดิ (2553) เมือเข้ าใช้
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์คืออัพเดทสถานะ / ข้ อมูลส่วนตัว / รู ปภาพส่วนใหญ่มีการแสดง
ให้ เห็นถึงกิจกรรมความสนใจและความคิดเห็นเกียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว

ข้ อเสนอแนะ
1) พฤติกรรมการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการส่งหัวข้ อ, รู ปภาพ, วีดิโอ หรื อ
โพสต์ต่างๆ ของเพือนๆ หรื อบุคคลต่างๆ ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล และ
รักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
2) ทัศนคติการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรพิจารณาปั จจัยทีสําคัญทีเป็ นทัศนคติ
ทังเชิ งบวก และเชิ ง ลบ ดัง นัน จึงควรมีก ารปรั บ ปรุ งคุณ ภาพเนื อหาข้ อมูล ข่ าวสารมีความ
น่ า เชื อถื อ ทั น ยุ ค ทั น เหตุ ก ารณ์ และมี ก ารคั ด กรองผู้ ที ประสงค์ ร้ ายกั บ ผู้ ใช้ งานเฟซบุ๊ ก
(Facebook)
3) การใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรคํานึงถึง อายุ รายได้ ที มีผลต่อทัศนคติของ
ผู้ใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มาประกอบการพิจารณาด้ วย

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั งต่ อไป
ควรจะศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ สือสังคมออนไลน์ ประเภทอืน เช่น Line Instagram
เพราะเป็ นเครื อข่ายสังคมทีมีอิทธิพลในการใช้ บริ การของวัยทํางานในยุคสมัยปั จจุบนั ซึงอาจจะ
ช่วยให้ พบข้ อมูลทางสถิติได้ อย่างครอบคลุมมากขึนด้ วย จะช่วยในการพัฒนาสือสังคมออนไลน์
สอดคล้ องกับการใช้ งานของวัยทํางานในอนาคต

บทสรุ ป
1. พฤติกรรมการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการส่งหัวข้ อ, รู ปภาพ, วีดีโอ หรื อโพสต์
ต่างๆ ของเพือนๆ หรื อบุคคลต่าง ๆ ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล และรักษา
ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมรวมถึงการมีมารยาทหรื อการรวมกลุ่มสังคมในโลกของสังคม
ออนไลน์ ผู้ทีใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรมีการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม สมเหตุสมผลกับ
เหตุการณ์นนๆ
ั หรื อในเชิงลักษณะของการแสดงความคิดเห็นทีสุภาพ ตรงไปตรงมา ถูกต้ องตาม
ประเด็นต่างๆ
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2. ทัศนคติการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรพิจารณาปั จจัยทีสําคัญทีเป็ นทัศนคติ
ทังเชิ งบวก และเชิ งลบ ดังนันจึง ควรมีการปรั บปรุ งคุณภาพเนื อหาข้ อมูล ข่าวสาร มีความ
น่ า เชื อถื อ ทัน ยุ ค ทัน เหตุก ารณ์ และมี ก ารคัด กรองผู้ ที ประสงค์ ร้ ายกับ ผู้ ใช้ ใ ช้ ง านเฟซบุ๊ ก
(Facebook) ส่ ว นตั ว ผู้ ที ใช้ งานเฟซบุ๊ ก (Facebook) เองจะต้ อ งมี ทั ศ นคติ ที ตรงไปตรงมา
ทังมุมมองต่างๆ รอบตัวและสังคม ทีมีทงแง่
ั ดีและไม่ดี การใช้ งานสือสัง คมออนไลน์ ผู้ใช้ งาน
เองคื อ บุค คลที สะท้ อนความเป็ นตัวคุณ ในขณะนันหรื อเวลานันๆ หรื อตามข้ อมูลข่ าวสาร
เหตุการณ์ นันๆ ดังนันการที คุณใช้ ทัศนคติของคุณในการกํ าหนดตัวตน รู ปแบบการใช้ งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook) ย่อมเป็ นสิงทีควรจะคิดทบทวน ไตร่ ตรองให้ ดีในทุกๆครัง ทีมีการใช้ งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook)
3. การเข้ าร่ วมใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรคํานึงถึงอายุ รายได้ การศึกษา วุฒิภาวะ ที มีผ ลต่อทัศ นคติแ ละพฤติก รรมของผู้ใ ช้ ง านเฟซบุ๊ก (Facebook) มาประกอบการ
พิจารณาในการเข้ าร่ วมใช้ งานด้ วย เพราะในปั จจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นสือสังคมออนไลน์
ทีเป็ นทีนิยมอย่างมากของผู้ใช้ งานทัวทุกมุมโลก ดังนัน ข้ อมูลต่างๆ จึงมีความสําคัญอย่างมาก
ในการระบุตวั ตนทีแท้ จริ งในการเข้ าร่ วมใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) เพือป้องกันปั ญหาต่างๆ
ทีตามมาจากการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ควรมีระบบการป้องกันทีดี ระบบการจํากัดข้ อมู ล
การเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิดา้
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