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พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   
SOCIAL NETWORKS USAGE OF WORKING  PEOPLE IN BANGKOK 
 
ปณชิา  นิติพรมงคล 
PANICHA  NITIPORNMONGKHON 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ของคนวยัท างานใน

กรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) (2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
การใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีอายุ ระหวา่ง 19-40 ปี ข้ึนไป ทั้งชายและหญิงท่ีอาศยั
หรือท างานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชคื้อ ค่า
ร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, One-way Analysis of Variance และ Chi-Square ในการ
วเิคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครให้ความนิยมเวบ็เครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (facebook) ในการเป็นสมาชิกมากท่ีสุด  (2) พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั เพศ, อาย,ุ อาชีพ, ระดบัการศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  และกลุ่มตวัอยา่งของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได ้แตกต่างกนัมี
การแสดงพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการแสดงพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, คนวยัท างาน, โซเช่ียลมีเดีย 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาน้ี ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้าน
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการส่ือสาร ไดเ้ปล่ียนวิถีทาง
การด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจ และการส่ือสารของคนในสังคมไปอยา่งมากมาย งานวิจยัดา้นเทคโนโลยี
การส่ือสารบ่งช้ีวา่ ส่ือหรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของ
คนดว้ย โดยมนัจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดกรอบความคิดและความเขา้ใจในการมองโลกรอบ ๆ ตวัเราดว้ย  

ปัจจุบนัผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตทัว่โลกมีจ านวนมาก อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และท าให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารจากยุคการส่ือสารแบบ
ดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพดูคุยสนทนาแบบเห็นหนา้พบเจอตวักนัของคู่สนทนา หรือ
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การเขียนหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย ์เป็นตน้ มาสู่การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคดิจิทลัแห่งโลก
เสมือนจริง (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน ท าให้คนจ านวนมากทัว่โลกมีการ
ด าเนินชีวติทั้งในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือนจริง 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ไดก้ลายเป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อการ
ส่ือสารระหวา่งบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ึงท าให้ผูค้นสามารถท่ี
จะแลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูล ตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซ่ึงกนัและกนั จนใน
ปัจจุบนั นกัการตลาดไดม้องเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ือใหม่ประเภทหน่ึง โดยพวกเขาเปล่ียนจากการ
เรียกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ซ่ึง เป็นช่องทางการส่ือสารผา่นส่ือ
ใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากจนกลายเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึงของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนั เพราะเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการพื้นฐานของเวบ็ไซต์ท่ีผูใ้ช้สามารถแสดงตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป 
โดยการสร้างหนา้ต่างหรือเวบ็ไซต ์(Web Page) ของตวัเอง และอนุญาตให้ผูอ่ื้นท่ีใชบ้ริการเครือข่ายเดียวกนั
เขา้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัผูใ้ชน้ั้นๆ ได ้ 

การส ารวจโดย Retrevo ซ่ึงศึกษาผูใ้ช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ยอด
นิยม เช่นFacebook, Twitter, Hi5 และอ่ืนๆ พบวา่ในปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อ
การด าเนินชีวิตของคนมากข้ึน จากกลุ่มตวัอยา่ง1,000 คน พบวา่ผูใ้ชง้านเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีมีการติดตามความ
เคล่ือนไหวเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งก่อนเขา้นอนและตอนต่ืนในตอนเชา้ และ 16%ของจ านวน
ผูใ้ช้งานได้รับขอ้มูลข่าวสารประจ าวนัจากเว็บไซต์เหล่าน้ี นอกจากน้ีผลส ารวจยงัพบว่ามีผูใ้ช้มากกว่า
คร่ึงหน่ึงท่ีตอ้งติดตามความเคล่ือนไหวเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวนัละหน่ึงคร้ัง 
และมากกวา่ 10% ท่ีเขา้ไปดูความเคล่ือนไหวล่าสุดทุก ๆ 2-3 ชัว่โมงขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่เวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมและมีอิทธิพลอยา่งมากต่อชีวิตประจ าวนัในกลุ่มคนท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต ซ่ึง
จะท าใหเ้ครือข่ายขยายวงกวา้งออกไปเร่ือย ๆ และเติบโตต่อไปอีกในอนาคต  

นอกจากน้ีผลการส ารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายงัยืนยนัการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และเติบโตเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลกออนไลน์ดงันั้นนกัการตลาดจึงมี
แนวโน้มในการเลือกใช้ส่ือ รูปแบบน้ีมากข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนไป 

จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann แสดงให้เห็นว่า ส่ือสังคมออนไลน์  
(Social Media) เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อแบรนด์และภาพลกัษณ์ขององค์กรอย่างมาก เพราะผูใ้ช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) นิยมโพสตแ์สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือแบรนด์ ผา่นบล็อก หรือใน
กลุ่มสังคมออนไลน์ของตนเอง นอกจากน้ี การวิจยัยงัแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตมีทศันคติในเชิงบวก
ต่อบริษทัหรือองคก์รท่ีสร้างบล็อกเป็นของตนเอง 

ผลจากการศึกษายงัพบดว้ยวา่ ผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเขา้ร่วมในสังคมเครือข่าย
โดยเฉล่ีย 3-5 เครือข่าย ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายมาเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัของผูบ้ริโภค โดย
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พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์ หรือสินคา้ยี่ห้อต่างๆจากเวบ็ไซต์หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไปพร้อม ๆ กบัหาขอ้มูลโดยตรงจากเวบ็ไซตข์องบริษทัผูผ้ลิต โดยผูบ้ริโภค 7 ใน 10 ราย จะเขา้ไป
หาขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ อาทิ เวบ็บอร์ด กลุ่มชุมชนออนไลน์หรือบล็อกต่างๆเพื่อ
หาขอ้มูลนอกจากน้ี เกือบคร่ึง (ร้อยละ 49) ของผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เหล่าน้ี 

จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความหลากหลาย  เน่ืองจากกลุ่มคนวยัท างานตอ้งมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีการงานและการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจเลือกกลุ่มคนดงักล่าวในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภค
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอย่างไร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ นักการตลาด นักโฆษณา นักการส่ือสาร 
ประชาสัมพนัธ์ ส าหรับการวางแผนพฒันากลยุทธ์ทางการส่ือสาร ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Online Social Network) 

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ของคน
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

 
ปัญหาน าวจัิย  

1. คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ต่างกนัหรือไม่ 

2. คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์(Online 
Social Network) เป็นอยา่งไร 

 
สมมติฐานของงานวจัิย 

1. คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ท่ีแตกต่างกนั 

2. คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการ
เขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ท่ีแตกต่างกนั 
 



4 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ของคนวยั

ท างานในกรุงเทพมหานคร 
2. ท าให้ผลงานวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อ นักการตลาด นักโฆษณา นักการส่ือสาร นัก

ประชาสัมพนัธ์หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนพฒันากลยุทธ์ทางการส่ือสารใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
  
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรม 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 การศึกษา 
 รายได ้
 อาชีพ 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการ 

 ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

 ความถ่ีในการใชบ้ริการเครือข่าย
ออนไลน์ 

 ระยะเวลาในการเขา้ใชบ้ริการ
เครือข่ายออนไลน์ 

 สถานท่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

 กิจกรรมท่ีท าผา่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
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ผูว้จิยัไดท้บทวนทฤษฏี แนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและ
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) 
2. ทฤษฎีเทคโนโลยเีป็นตวัก าหนด 
3. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสาร 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีท าการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนวยัท างานท่ีมีอาย ุระหวา่ง 19-40 ปี ข้ึนไป ทั้งชายและ
หญิงท่ีอาศยัหรือท างานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยตามขอ้มูลสถิติตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณวนัท่ี
31ธนัวาคม2551ของกรมการปกครองจ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,710,883 คน โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะใชต้วัอย่างจ านวนทั้งหมด 400 คน ตวัอย่างคร้ังน้ี ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi Stage Sampling)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย ค าถามปลายปิด 
โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self - Administered) เน้ือหาของแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  
อาย ุการศึกษา รายได ้  อาชีพ เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะตรวจสอบรายการ (Check- list) 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 7 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ความถ่ีในการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาท่ีเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สถานท่ีๆเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขา้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กิจกรรมท่ีท าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะตรวจสอบรายการ (Check- list) 

ตอนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรม ในประเด็นต่างๆ เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ตวัเลือก และเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว คือ บ่อยท่ีสุด บ่อย 
ปานกลาง ไม่บ่อย นานๆคร้ัง  

 
สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
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เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้  จึงส่งไปลงรหสั (Coding) 
และค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for  Windows เพื่อค านวณค่าสถิติต่าง ๆ และอธิบายผลการศึกษา 
โดยแยกออกเป็น 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, One-way Analysis of Variance และ Chi-Square ในการวิเคราะห์เพื่อใชอ้ธิบาย
ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองภูมิหลงั ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการแสดงพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
ตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 
สรุปผลการวจัิย 

ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน  230 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.2  และเพศชาย จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
คนวยัท างานส่วนใหญ่ร้อยละ 64.25 มีอายุระหวา่ง  19-29 ปี  รองลงมามีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 29.25  และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.5  
มีอาชีพพนกังานบริษทั/ห้างร้านเอกชน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา ประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0  รับจา้ง/อิสระ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75  
รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และ อ่ืนๆ (นกัศึกษา) จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ13.2 

รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2  รองลงมา รายไดน้อ้ยกวา่ 
10,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  รายได ้20,001- 30,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0  รายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  และรายได ้40,000 บาทข้ึนไป จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

คนวยัท างาน ร้อยละ 46.6  เขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook   มากท่ีสุด รองลงมา  
เขา้ใชบ้ริการ Google Plus  คิดเป็นร้อยละ 20.7  เขา้ใชบ้ริการ Twitter  คิดเป็นร้อยละ 14.6   เขา้ใชบ้ริการ 
Hi5  คิดเป็นร้อยละ 9.85  เขา้ใชบ้ริการ MySpace  คิดเป็นร้อยละ 5.6 และเขา้ใชบ้ริการ Multiply นอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 2.85   
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คนวยัท างานส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.5  เขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลา 22.00 -  24.00 น.  คิด
เป็นร้อยละ 38.5  รองลงมา เขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.5  เขา้
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลา 12.00-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 18.0  เขา้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 11.5 และเขา้ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลา 24.00-06.00 นอ้ย
ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 7.5 

คนวยัท างานส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.0 ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 คร้ังต่อวนั  รองลงมา ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์  4-6 คร้ังต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ 26.5 และใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกวา่ 7 คร้ัง
ต่อวนั นอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 20.5 

คนวยัท างานส่วนใหญ่  ร้อยละ 41.25 ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เฉล่ีย 1-2 ชัว่โมงต่อวนั  รองลงมา 
ใชม้ากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25  ใช ้2-3 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.25  และใชน้อ้ยกวา่ 1ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 

คนวยัท างาน ร้อยละ 44.7  เขา้ใช้เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีพกั/หอพกั  รองลงมา  เขา้ใช้
เวบ็ไซต ์ท่ีท างาน  คิดเป็นร้อยละ 34.9   เขา้ใชเ้วบ็ไซตท่ี์ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่  เขา้ใชเ้วบ็ไซตท่ี์สถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 7.0   และเขา้ใชเ้วบ็ไซตร้์านกาแฟนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 5.3  

คนวยัท างาน  ร้อยละ 34.8  เข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 
รองลงมา  เข้าใช้เว็บไซต์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  Notebook  คิดเป็นร้อยละ 32.0  เข้าใช้เว็บไซต์จาก
โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟน/PDA  คิดเป็นร้อยละ 30.0  และ เขา้ใชเ้วบ็ไซตจ์าก Tablet/iPad จ านอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อย 3.2 

กิจกรรมท่ีคนวยัท างานท าเม่ือเขา้เว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์  ร้อยละ 19.7  จะเขา้
เว็บไซต์เครือข่ายส่ือออนไลน์เพื่อสนทนากบัเพื่อน  รองลงมา จะเข้าเว็บไซต์เพื่ออพัเดทขอ้มูลส่วนตวั/
รูปภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.0   เขา้เวบ็ไซตเ์พื่อหาขอ้มูล/แลกเปล่ียนขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 13.0   เขา้เวบ็ไซต ์ 
เพื่อ Like (ถูกใจ) หรือ (แสดงความพึงพอใจ) คิดเป็นร้อยละ 11.5   เขา้เวบ็ไซตเ์พื่อเล่นเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 
10.4   เขา้เวบ็ไซตเ์พื่อติดตามข่าวสารของสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 8.4  เขา้เวบ็ไซต์
เพิ่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 8.2   เขา้เวบ็ไซตเ์พื่อติดตามข่าวสารจากศิลปิน ดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียง คิดเป็นร้อย
ละ 6.5   เขา้เวบ็ไซตเ์ชิญชวนใหบุ้คคลอ่ืน เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 2.7   เขา้เวบ็ไซตเ์ชิญชวน
ใหบุ้คคลอ่ืน ซ้ือสินคา้ หรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 2.6  และเขา้เวบ็ไซตเ์ชิญชวนใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีตนเองจดัข้ึนหรือหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.0 

การแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีท าให้พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย 3.07 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับบ่อย 
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ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)ในการติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนของ
ท่าน และเขา้ไปอพัเดท ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network)  

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับปานกลาง 
เขา้ไปโพสต์ขอ้ความ เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และคอมเมน้ต์บทความท่ีน่าสนใจบน เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (social network) , เขา้ไปคน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) , ส่งต่อความรู้ต่างๆ (share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ไปยงัเพื่อนๆของท่าน , 
คลิกเขา้ไปคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network) , เขา้ไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดงความพึงพอใจ)ขอ้มูลสินคา้และบริการบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network) , เขา้ไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network)  

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับไม่บ่อย 
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางหน่วยงานจดัข้ึนโดยพบเห็นขอ้มูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(social network) และเขา้ไปสั่งซ้ือสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)  
 
อภิปรายผล  
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  

 เวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (facebook) เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความนิยม ใน
การเป็นสมาชิกมากท่ีสุด การท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมเขา้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(facebook) มากท่ีสุดนั้น  
เน่ืองจากเฟซบุ๊ค (facebook) เป็นลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทชุมชนออนไลน์ 
(Community) ตามแนวคิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ี  ท่ีช่วย 
สร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่ สามารถส่งขอ้ความแลกเปล่ียนความสนใจ ซ่ึงกนัและกนั โดย
เฟซบุ๊ค (facebook) มีการจดัรูปแบบ  ให้สามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด มีฟังก์ชนัในการก าหนดให้ระบุ
รายละเอียดถึงผูท่ี้เป็นสมาชิกท่ีค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด (Boyd &Ellison,  2007อา้งถึงใน 
ธนสัถ ์ เกษมไชยานนัท,์ 2544) ท าใหเ้กิดเครือข่ายท่ีอยูใ่นแวดวงหรือสังคมเดียวกนั ท าให้กลุ่มคนวยัท างาน
ใหค้วามสนใจ เน่ืองจากมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานและชีวตประจ าวนัของตนเอง อีกทั้งจากการท่ีเขา้
สู่ชีวติการท างานแลว้นั้นท าใหข้าดการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเพื่อนในวยัเรียน เฟซบุ๊ค(facebook) เป็นอีกหน่ึง
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อความสัมพนัธ์เหล่าน้ีได ้

ในดา้นกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างท าเป็นประจ ามากท่ีสุด คือการสนทนา (chat)  ตามแนวคิดดา้น
พฤติกรรมการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร การสนทนา เป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั คือเป็นทั้ง
ผูส่้งและผูรั้บสารในเวลาเดียวกนั ดงัเช่นกิจกรรมการสนทนากบัเพื่อนท่ีเป็นลกัษณะการส่ือสารแบบโตต้อบ
กนับนโลกออนไลน์ ทั้งน้ี หากพิจารณาเพิ่มเติมตามแนวคิดของพฤติกรรมการส่ือสารยุคโลกาภิวฒัน์ ใน
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ประเด็นของเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการส่ือสาร จะเห็นว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการ
เช่ือมโยงกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั จากการเกิดเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นตวัแทนเสมือนกลุ่มทางสังคม
ข้ึนมา สามารถเช่ือมโยงและติดต่อส่ือสารถึงกนัและกนั ผา่นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั
เร่ืองเวลาและสถานท่ี ท าให้ส่ือสารกันได้ทั้ งท่ีบ้าน ท่ีท างาน หรือแม้กระทั่งผ่านโทรศัพมือถือ ซ่ึง
เช่นเดียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีเป็นเวทีให้มีการแลกเปล่ียน แสดงความคิดในประเด็นต่าง ๆ หรือ
แมแ้ต่มีกิจกรรมร่วมกนั  จึงท าให้การส่ือสารถึงกนักระท าไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึง
ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งการสนทนา (Chat)  กบัเพื่อนมากกวา่กิจกรรมอ่ืน  

ส าหรับกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกท าเป็นอนัดบัรองลงมาคือ การอพัเดทสถานะ/ขอ้มูลส่วนตวั/ 
รูปภาพของตน เพื่อให้ผูอ่ื้นรับรู้ ตามแนวคิดด้านพฤติกรรมการส่ือสาร การท่ีปัจเจกบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมการส่ือสารนั้นเป็นผลมาจากปัจจยัในหลาย ๆ ดา้นความคิด ความรู้สึก หรืออยู่ในอารมณ์แบบ
ไหน ไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เพื่อนท่ีอยู่ในเครือข่ายสังคมเดียวกันได้รับรู้ เป็นความต้องการ
ทางดา้นจิตวิทยา ท่ีอาจพิจารณาไดใ้นหลาย ๆแง่มุม เช่น บุคคลดงักล่าวอาจตอ้งการการยอมรับจากสังคม 
ตอ้งการเป็นบุคคลท่ีมีความโดดเด่นและให้บุคคลอ่ืนสนใจในความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เป็นตน้ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ จึงเปรียบเสมือนเวทีหรือพื้นท่ีท่ีท าใหพ้วกเขาไดแ้สดงออก เพื่อตอบสนองความตอ้งการจาก
ภายในจิตใจ 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า  จากผลการศึกษาพบว่า  กิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีจะท าน้อยท่ีสุด นั้นคือ 
การเชิญชวนให้บุคคลอ่ืน ซ้ือสินคา้ หรือบริการ และเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองจดัข้ึน
หรือหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน อาจวเิคราะห์ไดต้ามแนวคิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะประเภทสังคม
ออนไลน์ (community) ท่ีเป็นเครือข่ายสังคมท่ีสร้างข้ึนเพื่อจดัสรรพื้นท่ีท่ีท าให้บุคคลเกิดการแบ่งปัน  และ
แลกเปล่ียนข้อมูล เร่ืองราวส่วนตวั  หรือเร่ืองราวท่ีสนใจร่วมกัน  ในรูปแบบการด าเนินท่ีแตกต่างกัน 
มากกวา่การแลกเปล่ียนทางธุรกิจ การชกัชวนสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง จึงเกิดจากพื้นฐานความสนใจท่ีมีร่วมกนั และบุคคลตอ้งยินยอมท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆได้
ดว้ยตวัเอง ส าหรับสินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลาย และกิจกรรมต่างๆท่ีทางหน่วยงานจดัข้ึนอาจไม่
สามารถ ท าใหค้นท่ีอยูบ่นเครือข่ายสังคมออนไลน์  สนใจเหมือนๆกนัทั้งหมดได ้ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถ
เป็นแนวทางในการเลือกใชรู้ปแบบในการส่ือสาร เพื่อใหผู้ท่ี้เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์เปิดรับและ
ยอมรับไดม้ากข้ึน  
 
การแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยจะใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ในการติดต่อส่ือสาร
และพบปะสังสรรค์กบัเพื่อนบ่อยท่ีสุด  รองลงมา   จะเขา้ไปอพัเดท ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวใน
สถานการณ์ท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)  เขา้ไปโพสต์ขอ้ความ 
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เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และคอมเมน้ตบ์ทความท่ีน่าสนใจบน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)  เขา้ไป
คน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)   เขา้ไปส่งต่อความรู้
ต่างๆ (share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ไปยงัเพื่อนๆของท่าน   คลิกเขา้ไปคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติมเม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)  เขา้
ไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดงความพึงพอใจ) ขอ้มูลสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network)   เขา้ไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)  
เข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางหน่วยงานจดัข้ึนโดยพบเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network)  และนาน ๆ คร้ังจะเข้าไปสั่งซ้ือสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network)   

สมมติฐานที่ 1  คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์(Online Social Network) ทีแ่ตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบั เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดบัการศึกษา 
และรายได้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า  ความกา้วหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยกีารส่ือสาร ก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ทางสังคม คือเครือข่ายสังคมใหม่ท่ีรู้จกักนั
อยา่งแพร่หลายวา่ “สังคมออนไลน์” (Online Community) หรือ “สังคมเสมือน” (Virtual Community) หรือ 
“เครือข่ายสังคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีสมาชิก ซ่ึง
ก็คือคนทุกเพศทุกวยั ทุกเช้ือชาติและศาสนา ทุกระดบัการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่มสังคมยอ่ยจาก
ทัว่โลก เป็นผูส่ื้อสาร หรือเขียนเล่า เน้ือหาเร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิก
เขียนและท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืน ๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตน ผา่นทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอยา่งรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง ก่อให้เกิดวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท  (วิยะดา ฐิติ
มชัฌิมา, 2552) 

สมมติฐานที่ 2 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบว่า เพศชาย
และเพศหญิง มีพฤติกรรมการการเขา้ใชบ้ริการเขา้ไปกด Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ สินคา้และ
บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) , เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางหน่วยงานจดัข้ึนโดยพบ
เห็นขอ้มูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network), เขา้ไปอพัเดท ข้อมูลข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลังเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) , ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ในการติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรค์กบัเพื่อน และเขา้ไป
โพสตข์อ้ความ เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และคอมเมน้ต์บทความท่ีน่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
network) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นวา่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่าง



11 

กนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม ก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั จึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชายต่างกนัดว้ย  

พฤติกรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ กบัสถานภาพดา้นอายุ พบวา่  พฤติกรรมการเขา้
ไปคน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) , เขา้ไปแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) , เขา้ไปสั่งซ้ือสินคา้และ
บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) , เขา้ไปกด Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ 
สินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) , เขา้ไปอพัเดท ขอ้มูลข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) , ส่งต่อ
ความรู้ต่างๆ (Share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ไปยงัเพื่อนๆ , ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social network) ในการติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรค์ และเขา้ไปโพสตข์อ้ความ เร่ืองราวท่ี
น่าสนใจ และคอมเมน้ตบ์ทความท่ีน่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ พบว่า อาชีพ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเขา้ไปคน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
network) และเขา้ไปสั่งซ้ือสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คน  

พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ 
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเขา้ไปคน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social network), เขา้ไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network) , เขา้ไปกด Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ สินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social network), คลิกเขา้ไปคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network), เขา้ไปอพัเดท ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในสถานการณ์
ท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network), ส่งต่อความรู้ต่างๆ (Share) บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ไปยงัเพื่อนๆ, ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ใน
การติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรค ์และเขา้ไปโพสตข์อ้ความ เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และคอมเมน้ตบ์ทความ
ท่ีน่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
แสดงใหเ้ห็นวา่ การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการรับสารและใชส่ื้อ 
การศึกษาของผูรั้บสารท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป โดยคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นผูรั้บ
สารท่ีดีเน่ืองจากมีความรู้กวา้งขวางในหลาย ๆ เร่ือง และสามารถเขา้ใจสารได้ดีจึงส่งผลให้คนท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงจะเลือกใชส่ื้อมากประเภทกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า  

พฤติกรรมการเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้พบว่า รายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเขา้ไปคน้หาขอ้มูลข่าวสารสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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(Social network), เขา้ไปสั่งซ้ือสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network), เขา้ไปกด 
Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ สินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network), คลิก
เขา้ไปคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network), เขา้ไปอพัเดท ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในสถานการณ์ท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network), ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ในการ
ติดต่อส่ือสารและพบปะสังสรรค์ และเขา้ไปโพสตข์อ้ความ เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ และคอมเมน้ตบ์ทความท่ี
น่าสนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบประเด็นท่ี
น่าสนใจดงัน้ี 

1.  ด้านกิจกรรมท่ีกลุ่มเป้าหมายท าเป็นประจ า เม่ือเขา้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จากผล
การศึกษานั้นพบว่า การสนทนากบัเพื่อน (Chat)  การอพัเดทสถานะส่วนตวั/รูปภาพ และการหาขอ้มูล
แลกเปล่ียนขอ้มูล เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมเป็นล าดบัตน้ ๆ เม่ือเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ส าหรับนกัคิด นกัสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีจะน าเร่ืองราวของผลิตภณัฑ์ สินคา้ บริการ หรือขอ้มูลขององคก์ร จึง
ตอ้งท าการคิดรูปแบบท่ีมีความน่าสนใจดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึน การน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารท่ีกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือมีกิจกรรมร่วมสนุกท่ี
สอดแทรกความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ในการน าเสนอขอ้มูลต่างๆให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการ
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์  

  2. การแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมาย  จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)ในการติดต่อส่ือสารและ
พบปะสังสรรคก์บัเพื่อนมากท่ีสุด ส่วนเขา้ไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network)  เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางหน่วยงานจดัข้ึนโดยพบเห็นขอ้มูลกิจกรรมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เขา้ไปสั่งซ้ือสินคา้และบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) มีค่าเฉล่ียนอ้ยมาก ซ่ึงผูท่ี้จะท าการส่ือสารการตลาดตอ้งพิจารณาปัจจยัน้ีเพื่อหาทางน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสาร หรือโฆษณาในลกัษณะท่ีไม่เป็นการยดัเยยีดน าเสนอขายสินคา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพราะ
อาจท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่เปิดรับ และอาจส่งผลต่อทศันคติ เชิงลบต่อสินคา้ และบริการนั้น ๆ  ได ้ ทั้งน้ี 
ควรน าเสนอในลกัษณะของขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็น ประโยชน์ และตรงกบัความสนใจของผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรืออาจเป็นกิจกรรมร่วมสนุกท่ีสอดแทรกขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการขององคก์รเขา้
ไปดว้ย หรืออาจกล่าวไดว้่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เหมาะส าหรับการท าประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์ของ
สินคา้และบริการ และการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มากกวา่การโฆษณาขายสินคา้โดยตรง 
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