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บทคัดย่อ 
 

การศึกษา วิจัย เร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร”   เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางประชากรศ าสตร์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อเครือข่า ยทางสังคมบน โทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีของผู้ใช้ ในเขตกรุงเทพมหานค ร 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมกับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง  400 คน วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ข้อมูลที่ได้จะ
เสนอ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพ รรณนา (Descriptive Statistic)
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ซึ่ง
ได้แก่ การทดสอบค่า F-test ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป  Chi square 
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิส ระตาม ผลการวิจัยซึ่งสรุปตาม
สมมติฐาน พบว่า 

สมมติฐานที่1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ไม่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ี ในเร่ืองจ านวนคร้ังในการใช้  ระยะเวลาที่ใช้  ประสบการณ์  ช่วงเวลา ช่วงเวลา และสื่อ
เครือข่ายทางสังคมที่ชอบใช้ ของผู้ใช้ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
 

 This educational research is a survey research which study "Lifestyle patterns of the 
social network user on Black Berry in Bangkok" for the purpose. To study the relationship 
between demographic characteristics and the social network media exposure behavior of Black 
Berry users in Bangkok. To study the relationship between social network media exposure 
behavior and Lifestyle patterns of the social network user on Black Berry in Bangkok. 

In this study uses questionnaires as a tool for collecting data from a 400 representative 
sample analyzed data with statistical program SPSS. The presented data that will be divided into 
two parts: Data analyzing with descriptive statistics Data analyzing to test hypothesis  

Using inferential statistics including F-test test the relationship between two or more 
variables and Chi square test for differences between the mean of the independent variables. The 
research result conclude from the hypothesis was  

Hypothesis 1: demographics of black berry subscribers in Bangkok, including sex, age, 
education, occupation and income did not correlate with social network media exposure behavior 
of Black Berry users in Bangkok.  

Hypothesis 2: social network media exposure behavior of Black Berry users included the 
number of uses, experience, periods and the different social media consumption of user in 
Bangkok resulted in a pattern of lifestyle different.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 

“ช่วงบ่ายของวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ส านักข่าวระดับโลกทุกค่าย ไม่ว่าจะเป็น CNN, 
BBC ฯลฯ ต่างรายงานการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของราชาเพลงป๊อปอย่าง ไมเคิล แจ็คสัน  ทันทีที่
ข่าวถูกรายงานผ่านจอโทรทัศน์ออกไปพร้อมกันทั่วโลก สิ่งที่ตา มมาก็คือ ทุกคนพูดถึงสาเหตุและ
ที่มาของข่าวนี้จนกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ของวันไปโดยปริยาย หลายต่อหลายคนที่ดูโทรทัศน์
ต่างพยายามโทรศัพท์หาคนรู้จักเพื่อบอกเล่าข่าว บ้างก็เพื่อยืนยันข้อมูล  ในขณะเดียวกันก็พบว่าใน
โลกไซเบอร์สเปซก็มีความเคลื่อนไหวที่รุนแรงไม่แพ้กัน เพราะทาง G o o g l e  ได้รายงานว่าใน
ช่วงเวลาระหว่าง 14.40 น. ถึง 15.15 น. ตามเวลาในฝั่งแปซิฟิก มีคนเข้าไปค้นหาค าว่า “Michael 
Jackson Died”    มากเสียจนทาง Google จัดระดับความร้อนแรง (Hotness) ถึงขั้น Volcanic…” 

กรณีศึกษาของความพยายามในการรับข้อมูลข่าวสารการจากไปอย่ างไม่มีวันกลับของ     
ไมเคิล แจ็คสัน  ในครั้ง นี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสอดประสานการท างาน ระหว่างสื่อ 
(Media) 3 สื่อหลักของโลกในยุค ปัจจุบัน ได้แก่ โทรทัศน์ , คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่     
ซึ่งอยู่รายรอบตัวเราแบบสามมิติ ที่ส าคัญกรณนีี้ยังถือเป็นการตอกย้ าถึงการเปลี่ยนแปลงการบริโภค
ข่าวสารของผู้คนในปัจจุบัน ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวเหมือน เช่นอดีต และการที่
วงโคจรของทั้ง  3 สื่อ ค่อยๆ ขยับเข้า ใกล้กันมากขึ้นอย่างมีนัย ยะนี้เอง กลับกลายเป็นขุมพลังที่
ยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมของผู้คนได้ค่อนโลก  (วุฒิกร สินธุวาทิน , BrandAge, 
กรกฎาคม 2552) 

เร่ิมจาก  “โทรทัศน์” ซึ่งถือก าเนิดมาก่อนใครใน 3 สื่อนี้ ยุคแรกของโทรทัศน์ เป็นการ
แพร่ภาพแบบขาว-ด า ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโทรทัศน์สีจอโค้ง จนกระทั่งเป็นจอแบนในปัจจุบัน    
ส่วนโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน ขณะนี้ก็คงหนีไม่พ้น Flat Panel Display 
TV ที่มีเทคโนโลยี Plasma กับ LCD เป็นตัวขับเคลื่อน 

ส่วนวิวัฒนาการของ สื่อที่สองอย่าง “คอมพิวเตอร์ ” นั้น เร่ิมได้รับความนิยม เมื่อราวๆ        
ปี ค.ศ. 1981 จากการท าตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ซึ่งในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
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หรือ PC (Personal Computer) นี้ได้กลายเป็นเคร่ืองมือจ าเป็นส าหรับใครต่อใครหลายคน ในการ
ช่วยแบ่งเบาภาร ะการท างาน  โดยในตลาด นี้ก็ยังมีกา รแบ่งแยก ย่อยออกไปตาม สภาพการใช้งาน  
อาทิเช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop), โน้ตบุ๊ค (Notebook) หรือเน็ตบุ๊ค (Netbook) เป็นต้น   
ทั้งนี้ การใช้งานคอมพิวเตอร์จะไม่มีทางมาบรรจบกับ สื่ออ่ืนๆ อย่างเด็ดขาด หากไม่มีเทคโนโลยี
อย่างอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเป็นระบบเครือข่าย ที่ท าให้คอมพิวเตอร์แต่ละเค ร่ืองสามารถติดต่อสื่อสาร     
หากันได้ 

ส าหรับสื่อสุดท้ายนั้นได้แก่ “โทรศัพท์เคลื่อนที่” นับจากวันที่โทรศัพท์ เคลื่อนที่ยุคแรก
ของโลก ได้ถือก าเนิดขึ้นมา โดยค่ายโมโตโรล่า  (Motorola) เมื่อราวปี ค.ศ. 1973 จนถึงวันนี้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แพร่กระจายการใช้งานไปทั่วโลก โดยปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า  
4,100 ล้านเคร่ือง ขณะที่ในเมืองไทยนั้นเร่ิมมีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นคร้ังแรก เมื่อปี 
พ.ศ. 2529 โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท .) (บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ในปัจจุบัน) ซึ่งได้น าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT (NORDIC MOBILE TELEPHONE) 
470 MHz เข้ามาเปิดให้บริการ 

ปี พ.ศ. 2533 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส หรือ AIS ก็ได้รับสัมปทานจาก  ทศท.      
ให้เป็นผู้ด าเนินโครงการบริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz เป็นระยะเวลา 20 ปี 
โดยเร่ิมเปิดให้บริการในระบบอะนาล็อก NMT 900 ส่วนทาง TAC เปิดให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ในระบบ AMPS 800 แก่สาธารณชนเป็นคร้ังแรกภายใต้ชื่อ WorldPhone 800 ในปีต่อมา ยุคดังกล่าว
นี้ต่อมาได้ถูกขนานนามว่า 1G หรือ ยุคอนาล็อก (Analog) 

ปี พ.ศ. 2537 สงครามของการสื่อสารไร้สายในยุคที่สอง (2G) ก็เร่ิมต้นขึ้นอย่างเป็น
ทางการ   เร่ิมจากค่าย TAC ที่เร่ิมเปิดใช้บริการดิจิตอลเซลลูลาร์ในย่านความถี่ 1.7-1.9 GHz ในนาม
ของ WorldPhone 1800 ในเดือนกันยายน ถัดมาอีก 1 เดือน AIS ก็เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบดิจิตอล GSM (Global System for Mobile Communication) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก         
อะนาล็อกมาสู่การเข้ารหัสแบบดิจิตอลนี้ท าให้คุณภาพของสัญญาณดีขึ้น  รวมถึงยังสามารถรองรับ
จ านวนผู้ใช้ได้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มบริการเสริม อาทิ SMS (Short message) 
และ WAP (Wireless Application Protocol) แต่อุปสรรคส าคัญที่ท าให้บริการเสริมยังไม่ได้รับความ
นิยมก็คือ เร่ืองของความเร็วในการรับส่งข้อมูล 

ต่อมาได้มีการพัฒนาเข้าสู่ยุค  2.5 G ที่มีการน าเอาการรับส่งข้อมูลที่เรียกว่า GPRS 
(General Packet Radio Service) มาใช้ในการรับส่งข้อมูล ยุคนี้จึงเร่ิมมีการพูดถึงการส่ง  MMS กัน
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บ้างแล้ว ส่วนทา งลูกข่ายเองก็เร่ิมมีการพั ฒนา ไปสู่โทรศัพท์แบบ มัลติมีเดีย มีการเปลี่ยนจาก                     
หน้าจอโมโนโครมมาเป็นจอสี  บางรุ่นก็มีการเพิ่มฟังก์ชั่นกล้องถ่ายภาพเข้าไป  ซึ่งปัจจุบันระบบ
โทรศัพท์ของไทยนั้นอยู่ในช่วงปลายของ 2.75 G ที่ใช้การรับส่งของมูลผ่านเทคโนโลยี           
EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) ที่มีความเร็วสูงกว่า GPRS ประมาณ 4 เท่า 
โดยมีความเร็วอยู่ในระดับ 200-300 Kbps 

เมื่อพลิกมุมมองมาดูการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 3 เทคโนโลยีในเชิงการตลาด ก็จะพบว่า     
จากทั้ง  3 สินค้า  อุปกรณ์ที่มีแนวโน้มจะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่ สุดนั้น  หลายฝ่าย ต่างมองว่า
เคร่ืองมือชิ้นเล็กๆ อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งจะแสดงประสิทธิภาพเกินตัวจนกลายเป็นเคร่ืองมือที่
ทรงอิทธิพลของโลกนับจากนี้ไป หากเราลองดูตัวเลขของจ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก
จาก ITU ก็จะพบว่า เมื่อสิ้นปี ค.ศ. 2008 คนทั่วโลกมีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่กันแล้วกว่า 4,014 
ล้านเลขหมาย  การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ านวนผู้ใช้  ประกอบกับ พัฒนาการของเทคโนโลยี         
ที่รวดเร็วนี้เอง ที่ท าให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทในสังคมยุคใหม่เป็นอย่างยิ่ง 

หากดูอย่าง ผิวเผิน เชื่อว่าหลายคนอาจ มองความเปลี่ยนแปลงของ  3 เทคโนโลยีนี้เป็น
เร่ืองที่ไกลตัว  แต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าของโทรคมนาคมสมัยใหม่  ท าให้
โลกเราเล็กลงอย่างมากจนกลายเป็นผืนเดียวกันไปแล้ว  เหมือนกับกรณีศึกษาการควบรวมอย่าง
กลายๆ ของทั้ง 3 สื่อ ที่ผลัดกันท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อน ามา
รวมกับปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบของสังคมเมือง  การใช้ชีวิตแบบทุนนิยม
สมัยใหม่ เหล่านี้ล้วนท าให้พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญๆ ที่น่าจับตา มองอย่างแรกที่ต้องพูดถึงก็คือ เร่ืองของ  
“เครือข่ายทางสังคม” หรือ “Social Network” ซึ่งเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น  เครือข่ายทางสังคมนั้น
มีมานานพอสมควร  ตั้งแต่สมัยที่โปรแกรม พูดคุยระหว่างบุคคลที่เรียกกันว่า “การพูดคุย หรือการ
แชท” (Chat) เร่ิมได้รับความนิยม แต่เพิ่งจะมามี อิทธิพลเป็นอย่างมากในช่วงที่สังคมอินเตอร์เน็ต
ก้าวย่างเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต 2.0 คือ การที่คนเข้ามาอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเร่ิมมีการติดต่อสื่อสาร
สองทางมากขึ้น  เปิดเผยตัวเองมา กขึ้น ผ่านเว็บไซต์ ทั้งหลาย  (วุฒิกร สินธุวาทิน , BrandAge, 
กรกฎาคม 2552) 

ช่องทางการ สื่อสารผ่านสื่อใหม่นี้เป็นที่นิยมอย่างมากจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรม     
ส่วนหน่ึงของผู้คนในปัจจุบันไปเสียแล้ว เน่ืองจากเครือข่ายทางสังคมเป็นเหมือนการบริการพื้นฐาน
ของเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถแสดงตนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือ        
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Web Page ของตนเอง และอนุญาตให้ผู้อ่ืนที่ใช้บริการเครือข่ายเดียวกันเข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์หรือดูหน้าต่างของผู้ใช้นั้นๆ ได้ เครือข่ายทางสังคมเปรียบเสมือนการเร่ิมต้น
ความสัมพันธ์ของผู้เล่นในลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว เพื่อนของเพื่อน เพื่อนเก่า      
หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก็สามารถเข้ามาท าความรู้จักผ่านเครือข่ายทางสังคมเป็น
สื่อกลางได้ 

เครือข่ายทางสังคมถือก าเนิดขึ้นและเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นของ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 โดยเว็บไซต์แรกที่ชื่อว่า SixDegrees.com และมีจ านวนเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ จนกระทั่งในปัจจุบันมีเว็บไซต์อ่ืนๆ ถือเกิดขึ้นมากกว่า 100 เว็บไซต์ และมีจ านวนสมาชิก
ของแต่ละเว็บไซต์มากกว่า 20 ล้านคน ในแต่ละเว็บไซต์ทั่วโลก ในแต่ละปี ซึ่งแต่ละเว็บไซต์น้ัน
ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการให้ผู้เล่นได้ฟังเพลง อ่านบันทึกออนไลน์ ห รือไดอาร่ีออนไลน์ของผู้อื่น         
ดูหนังหรือหาข้อมูลความรู้ต่างๆ (กรองทอง เกิดนาค, 2551 : 2) 
 

ตารางที่ 1.1 การให้บริการเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Online Social Networking) 
 

ค.ศ. เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม 
 

1997 -SixDegrees.com 
 

1999 -LiveJournal 
-AsianAvenue 
-BlackPlanet 

2000 -MiGente 
-LunarStorm (SNS relaunch) 
-SixsDegrees.com (ปิดตัวลง) 

2001 -Cyworld 
-Ryze 

2002 -Fotolog 
-Friendster 
-Skyblog 

2003 -Couchsurfing 
-Linkedin 
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-MySpace 
-Tribe.net, Open BC/Xing 
-Last.FM 
-hi5 

2004 -Orkut, Dogster 
-Flickr, Piczo, Mixi, facebook 
-Multiply, aSmallWorld (เปิดใช้ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเท่าน้ัน) 
-Dodgeball, Care2 (SNS relaunch) 

2005 -Yahoo 360! 
-Youtube, Xanga (SNS relaunch) 
-CyWorld (เปิดตัวท่ีประเทศจีน) 
-Bebo (SNS relaunch) 
-facebook (เปิดใช้ที่โรงเรียนไฮน์สคูล) 
-Ning 
-AsianAvenue, BlackPlanet (relaunch) 

2006 -QQ (relaunch) 
-facebook (เปิดใช้ในระดับองค์กร) 
-Window Live Spaces 
-Cyworld (สหรัฐอเมริกา) 
-Twitter 
-MyChurch, facebook (เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นทั่วไป) 

 

ที่มา Social Network Sites : Definition, History and Scholarship, 21 January 2008 
 

เครือข่ายทางสังคมมาได้รับการพูดถึงอย่าง จริงจังจากกระแสการเขียน บล็อก (Blog) และ
การอัพเดทรูปภาพ  หรือการใช้ ชีวิตประจ าวันผ่านเว็บไซต์ที่สร้าง ขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์  
อย่างเช่น facebook, MySpace, hi5, Twitter, Windows Live, Multiply หรือจะผ่านโปรแกรมแชท 
อย่าง MSN, Yahoo Messenger ก็ตาม การเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคม นี้เองที่ท าให้คนที่ติดใจ
สังคมออนไลน์ใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากกว่าปกติ ซึ่งก็หมายความว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ยอมที่
จะสละเวลาจากหน้าจอ โทรทัศน์ เพื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์ แทน  (วุฒิกร สินธุวาทิน , BrandAge, 
กรกฎาคม 2552) 

DPU



 6 

 

เครือข่ายทางสังคมเหล่านี้ นับวันจะยิ่งเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น 
เมื่อทุกคนสามารถเชื่อมต่อโลกดิจิตอลได้ง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันน้ีเราสามารถเข้าสู่
เครือข่ายทางสังคมในโลกดิจิต อลผ่านทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ซึ่งเป็นเหมือนกับสิ่งจ าเป็นหรือ    
ปัจจัยที่ 5 ในยุคปัจจุบัน ความสามารถในการเชื่อมต่อหรือแม้กระทั่งสร้างเครือข่ายทางสังคมของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ ยิ่งท าให้ผู้คนสามารถพกพาสังคมในโลกเสมือนของตนเองติดตัวไปได้         
ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นฟังก์ชั่นหลายๆ อย่างในโทรศัพท์เคลื่อนที่จะยิ่งท าให้สะดวกกับการเล่าเร่ือง
หรืออัพเดทชีวิตกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น  ซึ่งท าให้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์อยู่ใกล้
กับตัวเรามากกว่าเดิม 

นอกจากนี้ เมื่อมองในมุมกลับกันการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถ รองรับและสนับสนุน
เครือข่ายทางสังคมในโลกดิจิตอลได้ดียิ่งขึ้นนี้ ท าให้เครือข่ายทางสังคมเป็นเร่ืองของทุกคนมากขึ้น 
มิได้เป็นเร่ืองเฉพาะของคนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรืออยู่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะใน
ปัจจุบันโดยปกติแล้วยังมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิ วเตอร์ตลอดเวลา แต่สะดวกกับการ
พกพาและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า ด้วยเหตุนี้เองโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายๆ แบรนด์จึงใช้
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางสังคมนี้เป็นเสมือนธงที่ชูเพื่อเรียกร้องความสนใจจาก
ผู้บริโภคในสนามการแข่งขันทางการตลาด 

เมื่อกล่าวถึงโท รศัพท์เคลื่อนที่ที่ก าลังอยู่ในกระแสสังคมย่อมหนีไม่พ้นชื่อของ         
“แบล็กเบอร์ร่ี ” (BlackBerry) หรือ BB ซึ่งสนับสนุนความเป็นเครือข่ายทางสังคมเป็นจุดขาย        
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนคือ ความลงตัวของนวัตกรรมใหม่ที่เป็น
สามารถตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ในช่วงจังหวะที่ส่วนลึกในจิตใจ
ของผู้คนน้ันต้องการสังคม และติดอยู่ในโลกของเครือข่ายทางสังคมอย่างรุนแรง 

BB เคยเป็นสมาร์ทโฟนที่บริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะธุรกิจการเงินหรือธุรกิจประกันภัยซื้อ
ให้ระดับผู้บริหารใช้งาน เพราะจุดแข็งที่ Research in Motion (RIM) บริษัทผู้ผลิตสัญชาติแคนาดา
ได้พัฒนาขึ้น นั่นคือ อีเมลที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบของ RIM แคนาดา  เป็นเครือข่ายปิดเฉพาะ
ผู้บริหารองค์กรเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ จึงมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการ
เข้าอีเมลจากบราวเซอร์  ซึ่ง RIM ท าตลาดกับกลุ่มลูกค้าองค์กรเหล่านี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 
จนกระทั่งกระแสของเครือข่ายทางสังคมเร่ิมมาแรง RIM จึงเร่ิมท าตลาดกับกลุ่มลูกค้ามวลชน 
(Mass) นับตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2008 จนท าให้ BB กลายเป็นสินค้าที่ถูกถามหามากขึ้น 
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ส าหรับคนทั่วไปแล้ว BB ยิ่งตอบสนองพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี  เพราะทุกอย่างสามารถท า
ได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและเวลาใด สิ่งเหล่านี้คือความอยากได้ของผู้คนยุคนี้ที่ลุกลามมาจากการที่
ผู้คนใช้ชีวิตติดอยู่กับโลกออนไลน์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ เมื่อ BB มีจุดแข็งทั้งส าหรับอีเมล การแชท 
การเข้าสู่เครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น  facebook, Twitter และอ่ืนๆ จึงกล่าวได้ว่า BB มาถูกที่    
ถูกเวลากับจังหวะของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป 

เกรกกอร่ี  เวดด์ รองประธานประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Research in Motion หรือ RIM 
บอกเหตุผลว่า เพราะ ว่าผู้ใช้ BB ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ  ทั่วโลกชื่นชอบกับการเข้าถึง
ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับคนส าคัญได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยคุณสมบัติของ BB นี้เอง ที่ท าให้ลูกค้า
ทั้งที่เป็นนักธุรกิจ  วัยรุ่น รวมถึงคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคม นักกีฬา  ต่างสนับสนุนให้เกิดกระแส
ตอบรับอย่างดี  เพราะยิ่งบุคคลเหล่านี้มีความประทับใจและรู้สึกสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร   
ก็ยิ่งส่งผลให้ผู้คนหันมาใช้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย (สุกรี แมนชัยนิมิต, Positioning, กรกฎาคม 2552) 

 
 จุดที่ต่างและโดดเด่นอีกอย่างของมือถือแบล็กเบอร์ร่ีประการต่อมา คือ  ความสามารถใน
การแชทกับเพื่อนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเปิดเคร่ืองหรือปิดเคร่ืองซึ่งจะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ
แบล็กเบอร์ร่ีด้วยกันเองเท่านั้นเรียกว่า BlackBerry Messenger โปรแกรมนี้ก็เหมือนเป็นการจ าลอง
ความสามารถของโปรแกรมสนทนาแบบทันทีที่เราใช้ กันประจ าอย่าง MSN ที่มีทั้งการแชทด้วย
ข้อความ และการส่งภาพหน้าตาแสดงอารมณ์ หรืออีโมติคอน (Emoticon) ซึ่งดีกว่าระบบมือถือ
ทั่วไปที่ส่วนมากจะต้องส่งผ่านSMSไปก่อนและต้องรอการตอบกลับหรือแม้กระทั่งแชทเรียลไทม์  
ซึ่งมือถือทั่วไปก็ต้องแชทผ่านโปรแกรมแชทเช่น MSN, Google Talk, หรือYahoo!Messenger ถ้า
หากเพื่อนไม่ได้ออนไลน์เราก็ไม่สามารถคุยกับเขาได้ 
 ความต่างทางด้านเทคนิคที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นระบบปิดเช่นน้ี กลับเป็นประโยชน์ต่อ 
BB มากขึ้นไปอีก เพราะยิ่งปิดยิ่งมอบความรู้สึกเป็นส่วนตัว (Exclusive) ให้กับบรรดาสาวก BB 
ตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่ โปรแกรมแชท BlackBerry Messenger หรือ BBM นอกเหนือจากโปรแกรม 
Push Mail ที่เป็นจุดเด่นของ BB มานาน ซึ่งการเข้าถึงเพื่อนใน BlackBerry Messenger เราจ าเป็น
จะต้องทราบหมายเลขประจ าเคร่ือง เคร่ืองนั้นๆก่อน ซึ่งหมายเลขนี้เป็นตัวเลขและตัวอักษรปนกัน
รวม 8 หลัก เรียกว่า  PIN หรือรหัสประจ าตัวเคร่ือง (BB PIN รหัสนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนภายหลัง
ได้) และนอกจากนี้ใน BB ทุกรุ่น ถ้ามีการลงระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่ น4 ขึ้นไป จะสามารถสแกน
บารโ์ค้ด (Barcode) ได้ โดยฟังก์ชั่นนี้ถูกน ามาใช้เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนพินอีกช่องทาง
หนึ่ง (Add Pin) โดยการยื่นบาร์โค้ดนี้ให้กับเพื่อนที่มี BB เพื่อให้สแกนบาร์โค้ดนี้ไป  
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เพียงเท่านีท้ั้ง 2 เคร่ืองก็จะสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ทันที ซึ่งบาร์โค้ดที่ใช้ ส าหรับ Add PIN นี่เองที่

เรียกกันวา่ QR Code นี่คือความรู้สึกเป็นส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม ที่ท าให้กลุ่มคนพิเศษอยากเข้ามาอยู่ใน
สังคมนี้มากขึ้น (www.ecommerce-magazine.com, 28 กรกฎาคม 10) 
 

ภาพที่ 1.1  QR Code 

 
ที่มา  (www.ecommerce-magazine.com, 28 กรกฎาคม 10) 

จากเดิมที่ BB คือสมาร์ทโฟนที่ใช้เฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ  จึงกลับกลายมาเป็นอาณาจักรของ
คนรัก  BB ที่กว้างขึ้น เป็นสังคมกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมใหม่อย่างเห็นได้ชัด เ นื่องจาก ผู้
ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของไทยเร่ิมออกแรงอย่างมีกลยุทธ์  ด้วย การ เลือกใช้ การตลาด           
ผ่านบุคคลมีชื่อเสียง  (Celebrity Marketing) จนถึงนาทีนี้ ว่ากันว่ากว่า  50% ของบุคคลที่มีชื่อเสียง  
และ 80% ของวงการดารา ใช้ BB จนท าให้ BB ต่อยอดเข้าไปในกลุ่มมวลชนได้อย่างไม่ยากเย็น 

ปี ค.ศ. 2008 ทีมผู้บริหารของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส หรือ AIS เดินหน้าผลักดัน 
BB โดยนอกจากจะใช้กลไกทางการตลาดและการสื่อสารแบบทั่วไปแล้ว ยังได้พิจารณาถึงตัวสินค้า
และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า ลักษณะเฉพาะ ของ  BB ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน นั่นคือ “อารมณ์” (Emotion) ที่เกิดจากความรู้สึกอยากเข้าสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Networking Online) เพื่อพูดคุย (Chat) แสดงกิจกรร ม และแสดงความ
คิดเห็น (Comment) (สุกรี แมนชัยนิมิต, Positioning, ตุลาคม 2552) 

การตลาดแบบ เน้นสื่อสารอารมณ์  (Emotional Marketing) ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง  
(Celebrity) จึงถูกน ามาใช้  เมื่อบรรดาผู้มีชื่อเสียงนิยมสินค้าใด มักท าให้ผู้ที่ชื่นชอบคนดังหลงใหล
ตาม เป็น กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ซึ่ง BB เคยท าส าเร็จมาแล้วในต่างประเทศ และกลยุทธ์นี้
เข้มข้นมากขึ้นเมื่อ  BB มุ่งเข้าหาตลาดลูกค้าทั่วไป (Consumer) หลังจากตลาดองค์กร  ผู้บริหาร
ระดับสูงเร่ิมอิ่มตัว ท าให้กลยุทธ์การตลาดที่เคยเน้นสื่อสาร การใช้งาน  (Functional) ของตัวเคร่ือง 
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หันมาใช้การตลาดผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง  (Celebrity Marketing) เพื่อเป็นสื่อถึงลูกค้าทั่วไปมากขึ้น 
เพราะสินค้าที่แพงและดูไฮเอนด์ กลุ่มเป้าหมายมักซื้อด้วยเหตุผลเพียงเพราะอยากได้  เมื่อเห็นคนที่มี
ชื่อเสียงใช้ 

เมื่ออารมณ์ลูกค้าชัดเจน  AIS จึงเลือกกลยุทธ์ การตลาดผ่า นบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity 
Marketing) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน (Key Driver) เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นกลุ่มที่เข้าถึง  
ใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มดารา  ที่มีโอกาสปรากฏตัวทางสื่อมากและบ่อย
กว่ากลุ่มอื่น  กลยุทธ์ นี้จึง เหมาะ สมกับ BB เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่ม
ระดับกลางถึงระดับบน (Mid-upper Class) ที่รู้จัก BB และพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มนี้ ที่ส าคัญ
คือ ต้องการติดต่อกลุ่มเพื่อนใกล้ชิดตลอดเวลา เป็น เครือข่ายทางสังคมแบบส่วนเฉพาะตัว  (Social 
Exclusive Networking) เช่น กลุ่มคนที่มีชื่อเสียง ก็อยากติดต่อในกลุ่ม เดียวกัน หรือกลุ่มเพื่อนใน
บริษัทก็ต้องการติดต่อเพื่อนในองค์กรเดียวกัน เป็นต้น 

ปรัธนา ลีลพนัง  ผู้อ านวยการส่วนงานบริการเสริม เอไอเอส  ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้ BB ออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ (อ้างถึงใน สุกรี แมนชัยนิมิต, Positioning, ตุลาคม 2552) 

1. วัยท างานในเมือง  ที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อประโยชน์ทั้งการท างาน เช่น  การรับส่งอีเมล 
และพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แล วิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ส่วนตัว เช่น  การเข้าในเครือข่ายทาง
สังคม เป็นต้น 

2. กลุ่มวัยรุ่นในเมือง ที่เร่ิมไล่ลงมาจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยมา จนถึงกลุ่มนักเรียนมัธยม 
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแยกย่อยใหม่ ที่เดิมไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน  แต่เพราะเครือข่ายทางสังคม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การแชท  ที่เคยเป็นพฤติกรรมในโลกออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ หรือจากที่เคยส่ง SMS      
แต่ BBM ท าให้การพูดคุยโต้ตอบสะดวกมากขึ้น จึงตอบโจทย์โดนใจกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาว่าในบรรดาผู้ใช้ สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง
เป็นอย่างไร 
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1.2 ปัญหาน าวิจัย 
1. ผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังค มบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร         

มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมอย่างไร 
2. ผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน โทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร         

มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้ใช้ สื่อเครือข่ ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร   
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่   
แบล็คเบอร์ร่ี 

2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1. การศึกษาคร้ังนี้  จะมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ใช้ สื่อเครือข่ายทางสังคมบน โทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยมีการใช้มาอย่างน้อยที่สุด 1 เดือน  

2. การศึกษาคร้ังนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 – 30 กันยายน 2553       
รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

1.6 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

1. เครือข่ายทางสังคม  หมายถึง การสร้างชุมชนขึ้นระหว่าง ผู้คน เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยน 
แบ่งปัน ตามผลประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ือง ซึ่งอาศัยระบบพื้นฐานของ
เว็บไซต์ที่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้คน  โดยแต่ละเว็บ ไซต์ นั้นอาจมีการให้บริการที่
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แตกต่างกัน เช่น อีเมล กระดานข่าว  เป็นต้น แต่ในยุคหลังมานี้  เป็นการแบ่งปันพื้นที่ให้
สมาชิกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลระหว่าง กัน โดยผู้คนสามารถสร้าง     
เว็บเพจเป็นของตนเองโดยอาศัยระบบซอฟท์แวร์ที่เจ้าของเว็บไซตใ์ห้บริการ 

2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม หมายถึง ความถี่หรือความน้อยคร้ังต่ อสัปดาห์ 
(จ านวนชั่วโมงเฉลี่ย ) และระยะเวลาที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม ในแต่ละคร้ัง รวมไปถึง
ลักษณะของการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ประสบการณ์การใช้ ช่วงเวลาที่ใช้ สถานที่
ที่ใช้ เป็นต้น 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง แบบ แผนการด าเนินชีวิตของบุคคลและองค์ประก อบ
ภายในจิตใจ ที่มีผลต่อความแตกต่างด้านพฤติกรรมของบุคคล อันประกอบไปด้วย  
กิจกรรมที่กระท า (Activities), ความสนใจต่อเร่ืองต่างๆ (Interests), ตลอดจนความคิดเห็น
ต่อประเด็นต่างๆ (Opinions) โดยที่บุคคลใดมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นใน
เร่ืองใดๆ เหมือนกัน ก็จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตในแบบเดียวกัน 

 
1.7 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ท าให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของ ผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ท าให้เข้าใจการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  อันเป็นรูปแบบใหม่
ของการสื่อสารของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน 

4. บรรดาผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ไ ปปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (Third Generation) 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับข่าวสาร (Selective Exposure) 
2.5 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนท่ียุคที ่3 
 

ปัจจุบัน โลกของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีวิวัฒนาการ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง จนถึงบัดนี้กล่าวได้ว่าก าลังอยู่ในระหว่างรอยต่อของการก้าวข้าม
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน  (2.75G) ไปสู่เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ยุคที่ 3 หรือได้ยินกันคุ้นหูว่า “3G” จะสามารถขยายบริการด้านการสื่อ สารรูปแบบใหม่ๆ                 
ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบันยังท าไม่ได้ อย่างเช่น การพูดคุยโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปพร้อมๆ  กับ
การเห็นภาพคู่สนทนา การรับชมรายการโทรทัศน์ การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขณะนั่งอยู่ในรถ 
และรวมถึงการรับ- ส่งข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศั พท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาอื่นๆ 

แรงผลักดันที่ ขับเคลื่อนให้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ก้าวไปสู่ยุคที่ 3 นั้นมีเหตุผล
หลักๆ  อยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ  เพื่อตอบส นองความต้องการบริการแขนงต่างๆ ที่มีเพิ่ม      
มากขึ้นของผู้ใช้งานจากเดิม โทรศัพท์เคลื่ อนที่ยุคแรก มีไว้เพื่อสนทนากันด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว 
พอมาถึงยุคที่ 2 ก็มีบริการการส่งข้อความสั้น (Short Message) ส่งรูปภาพ เสียงเรียกเข้า (Ringtone) 
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และการดาวน์โหลด  (Download) ข้อมูลขนาดไม่ใหญ่นักเข้าไปเพิ่มเติม มาถึงจุดน้ีระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุค 2G ก็ถึงจุดอ่ิมตัว เนื่องจากว่าในทางเทคนิคไม่สามารถที่จะเพิ่มบริการอ่ืนๆ  
เข้าไปในระบบมากกว่านี้อีกแล้ว จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านอ่ืนๆ  ที่นับวันจะ
เพิ่มมากขึ้นของผู้ใช้ เช่น ความต้องการบริโภคข่าวสารข้อมูลที่มากขึ้น การแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือ
ข้อมูล (Data) ขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความบันเทิงต่างๆ  ที่
สูงขึ้นและสามารถรองรับการส่งข้อมูลในปริมาณมากๆ  ได้ดียิ่งขึ้น โดยทางทฤษฎีแล้ว GPRS 
สามารถให้บริการที่ความเร็วสูงได้ถึง 171.2 Kbps นอกจากนี้ยังสามารถตัดความยุ่งยากในการ
เชื่อมต่อเข้าหาเครือข่าย นั้นเพราะว่า GPRS เป็นระบบที่มี การเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ท าให้
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ 

EDGE ถือเป็นเทคโนโลยีต่อยอดของ GPRS โดยใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลซึ่งปัจจุบัน
มีความก้าวหน้าไปสูงมาก โดย EDGE จะสามารถบีบอักข้ อมูลได้ในอัตราส่วน 3:1 บนโครงสร้าง
ของเทคโนโลยี GPRS ดังนั้น ความเร็วของ EDGE จึงมากกว่า GPRS ประมาณ 3 เท่า ซึ่งยุคของ
เทคโนโลยีนี้ถูกเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่ายุค 2.75G 

แม้ในทางทฤษฎี เทคโนโลยี GPRS และ EDGE จะมีความเร็วในการส่งข้อมูลได้ถึง 
171.0 Kbps และ 384 kbps ตามล าดับ แต่เมื่อน ามาใช้งานจริงต้องไม่ลืมว่าช่องสัญญาณการสื่อสาร
นั้น ต้องแบ่งไว้ส าหรับการใช้งานเสียงด้วย ดังนั้นในการใช้งานจริง GPRS จะมีความเร็วเพียง 40 
Kbps ในขณะที่ EDGE จะมีความเร็วเหลือเพียง 80-10 Kbps แต่นั่นก็เพียงพอที่เปิดช่องทางให้กับผู้
บริการขยายบริการใหม่ๆ เพิ่มเติมได้อีก ตัวอย่างการบริการที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ชัดเจน
คือ MMS การส่งภาพ Graphic ความละเอียดสูง หรือ Clip Video สั้นๆ ผ่านทางเครือข่าย อย่างไรก็ดี
จะเห็นได้ว่าบริการที่ถูกเสริมเข้ามาในยุคนี้ ยังไม่สารมารถฉีกแนวออกไปจากเดิมได้อย่างชัดเจน 

ในที่สุดเทคโนโลยี GSM ซึ่งท างานอยู่บนพื้นฐานของ TDMA (Time Division 
Multiple Access) ก็มาถึงจุดที่ไม่สามารถต่อขยายไปได้อีก GPRS และ EDGE ท าได้เพียงยื ด
ระยะเวลาของเทคโนโลยี TDMA ไปได้อีก 2-3 ปีเท่านั้น การพัฒนาระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใ ห้ก้าวไปสู่ยุคต่อไปจ าเป็นที่จะต้องหาเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ ซึ่งดูเหมือนว่า
เทคโนโลยีประเภทที่เรียกว่า CDMA (Coad Division Division Multiple Access) จะเป็นตัวเลือกที่ดี
ที่สุด 

ระบบ CDMA ใช้เทคโนโลยีการน าข้อมูลมาเข้ารหัสร่วมกับการจัดสรรคลื่นสัญญาณ
เพื่อให้ความสา มารถจัดส่งข้อมูลร่วมกันโดยใช้ย่านความถี่เดียวกันได้ ท าให้การใช้ทรัพยากร
ความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะระบบ CDMA จะมีการใช้งานย่านความถี่ตลอดย่าน    
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ด้วยคุณสมบัตินี้ระบบ CDMA จึงสามารถรองรับปริมาณคู่สายได้มากกว่าระบบอ่ืนๆ อีกทั้งยังได้
คุณภาพของการสื่อสารมากขึ้น เน่ืองจากระบบ CDMA ป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนได้ดี ท าให้
ลดปัญหาสายหลุด เสียงขาดหาย ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยบนระบบ TDMA (GSM) 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีประเภท CDMA ถูกพัฒนาออกไปหลายเวอร์ชัน แต่มีอยู่ 2 
เทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการ มีแนวโน้มที่จะน าไปใช้งานจริงในเชิ งพาณิชย์มากที่สุดคือ เทคโนโลยี
ตระกูล CDMA2000 ซึ่งประกอบด้วย CDMA2000 1X, CDMA2000 1xEV-DO และ CDMA2000 
1xEV-DV กับเทคโนโลยี W-CDMA 

3G (Third Generation) เป็นค านิยามของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคต่อไป 
ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องมีความสามารถในการรองรับการ สื่อสารแบบ Voice ที่มีระดับคุณภาพสูงกว่า
ปัจจุบัน อีกทั้งยังจะต้องมีความเร็วสูงเพียงพอที่จะรองรับการใช้งาน High-Speed Internet และการ
ส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดีย 

3G ถูกประกาศให้เป็นมาตรฐานสากล ในปี 2542 โดยสมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU-International Telecommunications Union) ต่อมา ITU ได้ก าหนดมาตรฐานของ 3G 
ภายใต้ชื่อ IMT-2000 (International Mobile Telecommunication-2000) ซึ่งก าหนดความต้องการ
หลักๆ  ว่า ระบบเครือข่ายจะต้องสามารถส่งสัญญาณได้ด้วยความเร็วไม่ต่ ากว่า 144 Kbps ขณะ
เคลื่อนที่ และไม่ต่ ากว่า 2 Mbps ขณะอยู่กับที่ ด้วยข้อก าหนดเบื้องต้นท าให้มี 5 เทคโนโลยีนั้นเป็น
ระบบที่ถูกพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี CDMA 

จากผลการส ารวจข้อมูลของ GSA(Global mobile Suppliers Association) ที่เพิ่ง
ประกาศออกมาเมื่อต้นปี 2549 พบว่า อัตราการขยายตัวของระบบเครือข่ายแบบ W-CDMA         
และอุปกรณ์ลูกข่ายที่มีความสามารถรองรับการใช้งาน W-CDMA มีอัตราการขยายตัวสูงมาก     
และเติบโตได้รวดเร็วกว่าสมัยที่ระบบ GSM เติบโตอยู่ในยุค 2G ที่เป็นเช่นนั้นเน่ืองจากในบรรดา
เทคโนโลยีของ 3G ด้วยกัน W-CDMA เป็นมาตรฐานระบบเปิด ท าให้ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
และผู้ผลิตอุปกรณ์ลูกข่าย น าไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบเครือข่ายที่มีอยู่เดิมได้ง่าย 
อีกทั้ง W-CDMA ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย โดยเปลี่ยนแปลง         
จากเทคโนโลยี TDMA ในยุค 2G ไปเป็นการสื่อสารแบบ Packet Switching เต็มรูปแบบ               
จึงสามารถรองรับทั้งการสื่อสารแบบ Voice และ Non-Voice ได้อย่างสมบูรณ์ หากพิจารณา
โดยรวมสามารถสรุปข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี 3G ที่มีเหนือกว่าเทคโนโลยี 2G ดังนี ้
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1. จากข้อได้เปรียบทางด้านความเร็วในการรับ- ส่งข้อมูล จึงก่อให้เกิดบริการใน
รูปแบบใหม่ๆ  ที่ไม่สามารถให้บริการได้ในยุค 2.5G/2.75G ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเช่น Video 
Telephony, Video Conference และ Multimedia Application 

2. เทคโนโลยีของระบบ W-CDMA เป็นมาตรฐานระบบเปิด ผู้ให้บริการสามารถ
เชื่อมต่อเครือข่ายใหม่เข้ากับระบบเครือข่ายเดิมได้โดยง่าย อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนา
ให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย Internet ได้ในตัว จึงสามารถสร้างบริการแบบ Non-Voice          
ได้หลายหลายรูปแบบ 

3. ระบบ W-CDMA มีการวางแนวทางการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองและชัดเจน คือ 
สามารถพัฒนาระบบ  W-CDMA ไปสู่ระบบ HSDPA(High Speed Downlink Packet Access) ซึ่งมี
ความสามารถในการรับ- ส่งข้อมูลได้ถึง 14 Mbps นอกจากนี้ในอนาคตมีทิศทางการพัฒนาไปสู่
มาตรฐาน Wireless LAN(IEEE802.11b/g) หรือ WiMAX(IEEE802.16/e/e+) 
 
บริการใหม่ๆ ที่จะมาพร้อมกับ 3G 

เมื่อระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนาเข้าสู่ยุค 3G อย่างเต็มระบบสิ่งที่จะได้เห็น
คือ เทคโนโลยีของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาชนิดต่างๆ  จะเปลี่ยนรูปโฉมกันออกไปมากกว่าในยุค
ปัจจุบันและสามารถตอบสนอง Life Style ให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละบุคคลได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น 
ในวันข้างหน้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่ได้มีฟังก์ชันการใช้งานเพียงแค่เคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร
อีกต่อไป 

สิ่งบ่งบอกที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพัฒนาการของเคร่ืองลูกข่าย บริษัทผู้ผลิต
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย เร่ิมหันมาผลิตเคร่ืองลูกข่ายที่น าเทคโนโลยี 3G มาใช้ประโยชน์ เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ของ บริษัท LG รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นได้ถูกพัฒนาให้ผนวกกับ PDA โดยเน้น
ไปในด้านการสื่อสารโดยใช้ Messaging ผ่านทางระบบ Internet เช่น E-mail และ Instant 
Messaging (AOL, Yahoo! Messenger, MSN) โทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ของ Dbtel รุ่น M50 และ 
Pentech IM-U110 ได้ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี MP3 Player โดยออกแบบ ให้มีการท างานคล้ายกับ  
i-pod ตอบสนองความต้องการของกล่มวัยรุ่น สามารถ Download เพลงจากเครือข่ายความเร็วสูงได้ 
ด้านค่าย Telson จากประเทศอินเดีย วางตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น TWC1150 โดยใช้สวมใส่    
แบบนาฬิกาและเป็น Planner ในตัว อีกทั้งยังเลื อกต่อกล้องวีดีโอเพิ่มเติมได้อีกเมื่อถ่ายวีดีโอเสร็จ            
ก็สามารถโอนย้ายข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้เลย 
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ความสามารถแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งที่จะปรากฏอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคต่อไป      
ก็คือ ความสามารถที่เรียกว่า Push To Talk (PTT) ซึ่งเป็นความสามารถของโทร ศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
งานในลักษณะเดียวกับวิทยุมือถือ (Walkly-Talkly) คือใช้วิธีสลับกันพูดเป็นการสื่อสารแบบทาง
เดียว แต่ว่าสามารถติดต่อกันในระยะไกลกับคนที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้ นั่นมาจากคุณสมบัติการ
เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาของ 3 G นั่นเอง 

ปัจจุบันยังมีงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดรับกับการใช้งาน
ในประเภทต่างๆอักหลายอย่าง เช่น การพัฒนาให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเคร่ืองแปลภาษาและ
ประมวณผลด้านข้อมูลเสียง การพัฒนาให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต หรือการดูรายการถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้น 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม (Social Network) 

 
จุไรรัตน์  ทองค าชื่นวิวัฒน์  (2009, 24 กุมภาพันธ์) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันโลกอินเตอร์เน็ต

ก าลังอยู่ในยุคกลางหรือยุคปลายของยุค web 2.0 จึงท าให้มีเว็บไซต์  ในลักษณะที่เรียกว่า “เครือข่าย
สังคมออนไลน์” (Social Networking Service) ออกมามากมาย เป็นบริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดโยง
ระหว่างบุคคลแต่ละคนที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่าน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมโยง
บริการต่างๆ  อย่างอีเมล์ การส่งข้อความ  เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกันต้ังแต่ hi5, MySpace, 
Facebook, Bebo, LinkedIn, Multiply, Ning และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดจะมีส่วนที่คล้ายกันคือ 
“การขอเป็นเพื่อน” (Ad Friend) ตามหลักการ Friend-Of-A-Friend (FOAF) 

โดยปกติแล้วสิ่งที่เครือข่ายทางสังคมให้บริการพื้นฐานคือ  การให้ผู้สนใจสร้าง โปรไฟล์ลง
ในเว็บ บางที่อาจอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง หรือคลิปวีดีโอ  จากนั้น
ก็ยังมีเร่ืองของการ แสดงความคิดเห็น  (Comment) มีข้อความส่วนตัว  (Personal Message) ให้คุย
ส่วนตัวกับเพื่อนบางคน และ สิ่งที่ต้องท า ต่อมาก็คือ การไล่อ่าน  ไล่แสดงความคิดเห็น ไปตาม      
โปรไฟล์ของคนอ่ืนๆ เร่ือยไป 

Social Network ยังไม่มีค าไทยที่ใช้อย่างเป็นทางการ มีการใช้ค าว่า “เครือข่ายสังคม” บ้าง 
“เครือข่ายมิตรภาพ ” บ้าง “กลุ่มสังคมออนไลน์ ” บ้าง Social Network นี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกตัว
หนึง่ที่สามารถช่วยให้เราได้มามีปฏิสัมพันธ์กัน  ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของค าว่า Social Network 
นี้จริงๆ แล้วก็คือ Participation หรือการมีส่วนร่วมด้วยกันได้ทุกๆ คน 
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ถ้าพูดถึง Social Network แล้ว คนที่อยู่ในโลกออนไลน์คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี  และก็คงมี
อีกหลายคนที่ได้เข้าไปท่องอยู่ในโลกของ Social Network มาแล้ว  ถึงแม้ว่า Social Network         
จะไม่ใช่สิ่งใหม่ในโลกออนไลน์  แต่ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่ใช้อินเตอร์เน็ต  ท าให้
เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเร่ือยๆ และจะยังคงแรงต่อไปอีกในอนาคต 

ผลการส ารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันการใช้บริการ Social Network ที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ืองทุกปี และมาแรงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกออนไลน์  ส่วนเว็บไซต์ที่มีจ านวนผู้เข้าชม
สูงสุดทั่วโลก ก็เห็นจะเป็น MySpace, facebook และ Orkut ส าหรับเว็บไซต์ที่มีเปอร์เซ็นต์เติบโต
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวก็เห็นจะเป็น facebook 
 
ผลกระทบทางบวกของบริการเครือข่ายสังคม 

เครือข่ายทางสังคมเป็นบริการออนไลน์ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์หลายด้าน ดังนี ้

1. ด้านสังคม  เครือข่ายทางสังคม เป็นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน  ซึ่งเป็นความสวยงาม
ที่สุดของอินเทอร์เน็ต เครือข่ายทางสังคมรายใหญ่อย่าง hi5 มีสมาชิกอยู่เกือบ 100 ล้านรายทั่วโลก 
สมาชิกบางคนมี "เพื่อน" เป็นหลักหมื่นหลักแสนอยู่ใน โลกไซเบอร์ เครือข่ายทางสังคมท าให้คนมี
ตัวตนอยู่ได้บนโลกไซเบอร์  เพราะจะต้องแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อท าให้
โปรไฟล์น่าสนใจและมีชี วิตชีวาที่สุด บ้างก็เน้นไปที่การใส่ข้อมูลเน้ือหา บล็อก (blog) รูปถ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน เร่ืองราว ของเพื่อนหรือคนใกล้ตัว  บ้างก็เน้นไปที่ การใส่ลูกเล่น (Glitter) เข้าไป  
สุดท้ายท าให้เชื่อได้ประมาณหนึ่งว่ามีตัวตนอยู่จริงบนโลกมนุษย์ 

2. ด้านการตลาด  จากสถิติการใช้สื่อโฆษณาของสหรัฐอเมริกาที่จัดท าขึ้นโดย eMarketer 
ได้มีการใช้เงินโฆษณา ผ่านเครือข่ายทางสังคม เพิ่มมากขึ้นกว่า 100% จากปี 2006 เทียบกับปี 2007 
และมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นต่อไปในอนาคต เนื่องจากชาวอเมริกันใช้เวลาส่วนใ หญ่ไปกับ
อินเตอร์เน็ตมากกว่า โทรทัศน์หรือวิทยุ  ส่วนในบางประเทศที่ถูกควบคุมและจ ากัดในการโฆษณา 
เช่น ประเทศจีน  และสิงคโปร์ ก็ยังมีการใช้ เครือข่ายทางสังคม เป็นอีกช่องทางในการโฆษณา         
ซึ่งถือเป็นเคร่ืองยืนยันความเป็นที่นิยมและความแรงของการโฆษณาบน เครือข่ายทางสังคม การใช้
เงินกับสื่อประเภทนี้ยังคงมีการเติบโตที่ สูงมาก ซึ่งจากที่คาดการณ์ตัวเลขของปี 2006 จนถึงปี 2010 
จะสูงขึ้นมากกว่า 500% ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกว่า 600% ทั่วโลก นี่อาจจะเป็นผลมาจาก
เครือข่ายที่ขยายวงกว้างมากขึ้น  และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากขึ้นให้ผู้
ใช้ได้คอยติดตามกัน 
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เครือข่ายทางสังคมไม่ใช่เป็นเพียงแค่เว็บไซต์ที่แชร์ข้อมูล รูปภาพอีกต่อไป  แต่ได้พัฒนามา
เป็นที่แนะน าสินค้าและสถานที่ที่สามารถซื้อหาได้  หรือที่รู้จักกันในนามของ Collaborative 
Shopping Communities อีกด้วย สมาชิกสามารถแบ่งปันเกี่ยวกับเทรนด์ที่มาแรง แฟชั่น ร้านค้าที่
ได้รับความนิยม นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสส าหรับนักการตลาดที่สามารถรู้ถึงความสนใจและความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  ดังนั้น การช้อปปิ้งบนเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network Shopping) เว็บไซต์จึงได้กลายมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองในโลกของ เครือข่าย     
ทางสังคม 

จากการส ารวจ Global Shopping Insight ของบริษัทวิจัย TNS เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2008 
รายงานว่า การช้อปปิ้งบนเครือข่ายทางสังคม ดูจะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นและผู้หญิง  เพราะ
ส่วน ใหญ่เป็นเทรนด์แฟชั่น และของสวยๆ งามๆ และหากมาดูยอดใช้บริการ การช้อปปิ้งบน
เครือข่ ายทางสังคม ในแต่ละประเทศ  จีนและสเปนเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้บริการและความ
สนใจที่จะใช้บริการค่อนข้างสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ  

ส าหรับในประเทศไทยก็มีธุรกิจบางธุรกิจที่ได้มีการสร้างเครือข่ายเป็นของตัวเอง อย่างเช่น  
ทรูที่สร้าง Minihome หรือ Happyvirus ของดีแทค  ซึ่งอาจเป็นอีกช่องทางใหม่ๆ ที่จะใช้เป็นสื่อ
โฆษณาต่อไปในอนาคต  เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดจากเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่  อีกทั้งยังมีข้อมูล
ของสมาชิกที่จะท าให้สินค้าและการบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  เช่นเดียวกับการตลาด
ที่วัดผลได้  และมีความคุ้มค่ากับการลงทุน (Return of Investment) รวมถึง Point of Sale ที่มีผลต่อ
ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อแบรนด์หนึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งได้ทันที ณ จุดขาย  และเป็นการขาย
ผ่าน e-Marketplace ส าหรับผู้ที่ต้องการจะเปิดเว็บไซต์หรือเปิดหน้าร้านกับ e-Marketplace ทั้งหลาย 
ก็สามารถท าได้เช่นกัน โดยปัจจุบันมีตลาดหลายแห่งที่เปิดให้บริการอยู่ เช่น Tarad.com, 
Shopping.co.th, Weloveshopping.com เป็นต้น ซึ่งการขายสินค้าผ่าน  e-Marketplace นั้นจะต้องเข้า
ไปเป็นสมาชิกก่อน  ส่วนการเลือกใช้บริการเว็บไซต์ร้านค้าส าเร็จรูปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
ประหยัดเวลาการสร้างหน้าร้านได้เช่นกัน  แม้แต่เว็บดังระดับต้นๆ  ของไทยอย่าง sanook.com และ 
kapook.com ต่างกระโดดเข้าเล่น hi5 อย่างเต็มตัว  และเก็บเกี่ยวผลดีจากยอดคนเข้าเว็บที่เพิ่มขึ้น   
จากช่องทางใหม่  ในขณะที่ pantip.com ที่เคยเป็นต านานของเว็บและเว็บบอร์ดเมืองไทยก็เดิมพั น
อนาคตคร้ังใหม่ด้วยการซุ่มเงียบแล้วเปิดตัว Social Network ของตัวเอง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าเว็บไซต์เครือข่าย ทางสังคมจะเป็นช่องทางสร้างโอกาส
ส าคัญในการเติบโตของโฆษณาออนไลน์ โดยมีจุดแข็ง คือ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, เมษายน 2551) 
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- สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถเจาะ
กลุ่มเป้าหมายได้ตามลักษณะของกลุ่มเครือข่ายสังคมที่หลากหลาย และซับซ้อน 

- เป็นการโฆษณาโดยใช้พลังทางเครือข่ายสังคม  ซึ่งเป็นลักษณะการบอกต่อปากต่อปาก 
(Words of Mouth) โดยจะสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ผ่านการบอกเล่าของ
สมาชิกในเครือข่ายสังคม ท าให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องรับฟัง 

- ผู้ประกอบการสามารถใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือการท า CRM (Customer 
Relationship Management) ในงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  เน่ืองจากจะมีการ
แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บ ท าให้ผู้ประกอบการรับรู้  Feedback ของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน 

3. ด้านการเมือง  จากตัวอย่างการใช้สื่อสมัยใหม่ในแข่งขันการเลือกตั้งที่มีส่วนท าให้      
บารัค โอบามา ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 ซึ่ง มิคาห์ ซิฟลาย ผู้ร่วม
ก่อต้ังบล็อกการเมืองออนไลน์ของสหรัฐฯ  ที่ชื่อว่า techpresident.com พูดถึงเร่ืองนี้ว่า  ทั้งหมดเป็น
ผลมาจากโอบามามีความเข้าใจเร่ืองพลังแห่งเครือข่ายที่เขาสร้างมาเพื่อสนับสนุนแคมเปญของ
ตัวเอง โดยมองว่า  โอบามาเข้าใจเร่ืองการดึงพลังขององค์กรอิสระที่จะสามารถสนับสนุนแคมเปญ
ของเขาเองด้วย 

 นอกจากนี้ เดวิด อัลมาซี่ ซึ่งเป็นหน่ึงในทีมให้บริการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารผ่าน
ระบบเครือข่ายในท าเนียบขาวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2005 ถึงเดือนพฤษภาคม 2007 มองว่า โอบามา
เข้าใจแนวคิดการสื่อสารระหว่างชุมชนออนไลน์ต้ังแต่แรกเร่ิม  ท าให้โอบามาเน้นการส่งข้อความ 
Twitter แทนที่จะตรวจหน้า facebook อย่างเดียวทุกวัน และความเข้าใจพลังเร่ืองการสื่อสารระหว่าง
คนหลายชุมชนนี้เองที่ท าให้โอบามาท าแคมเปญได้ดีกว่า  แม้คู่แข่งจะใช้กลยุทธ์หาเสียงออนไลน์
เช่นเดียวกัน 
 
ผลกระทบทางลบของบริการเครือข่ายสังคม 

 อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสังคม ก็เป็นบริการออนไลน์ที่ส่ งผลต่อชีวิตทางลบมนุษย์ได้
เช่นกัน ดังนี ้

 1.  เสียเวลา  การที่บริการเครือข่ายสังคมมีมากเกินไป  อีกทั้งยังคล้ายๆ กัน  จึงท าให้ผู้คน
เสียเวลาไปกับเร่ืองพวกนี้ ในท้ายที่สุดก็คือไม่รู้จักใครเพิ่มขึ้นเลยสักคน  เพราะเป็นความสัมพันธ์
เพียงฉาบฉวย  ขาดการสื่อสารระหว่างบุคคลแ บบเผชิญหน้าที่แท้จริง  ไม่ได้ต้องการรู้จักกันจริง ๆ 
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บางคนเพียงแค่มาขอเป็นเพื่อน เพราะอยากมีจ านวนเพื่อน มากๆ  เพื่อโอ้อวด  จึงอาจส่งผลให้ สังคม
ออนไลน์เสื่อมลงได้ 

 2.  ตกเป็นเหยื่อ  นักการตลาดยุคใหม่เร่ิมเห็นอิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมแบบนี้          
เร่ิมพยายามมองว่ าจะเข้าแทรกซึมถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างไร ยุทธวิธีอย่าง  Viral Marketing การสร้าง 
Buzz Word เร่ิมมีให้ได้ยินมากขึ้นเร่ือยๆ บางผลิตภัณฑ์เร่ิมแทรกตัวกลมกลืน เข้าไปในเครือข่าย
สังคม ต่างๆ อย่างใน hi5 ที่มีคนไทยอยู่นับล้าน คน  เรียกได้ว่าพลังปากต่อปากของ ผู้คนบน
อินเทอร์เน็ตแรงและเร็วเลยทีเดียว 

 3.  ไม่มีประโยชน์ จากการต้องท าอะไรเดิมๆ ซ้ าหลายๆ ครั้ง แม้ความสวยงามของเครือข่าย
สังคมคือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน  แต่ลิงค์เหล่านั้นไม่มีความหมายอะไรอย่างที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น มันไม่มีเหตุมีผล และไม่สามารถอธิบายได้ว่า  ท าไมคนนี้ถึงเชื่อมต่อกับคนนั้น เหตุใดจึงไม่
เป็นคนอ่ืน 

 อย่างไรก็ตาม  Web 3.0 หรือ Semantic Web อาจจะเป็นค าตอบให้กับปัญหานี้ เพราะ  
Semantic web มีกระบวนการในการเชื่อมโยงผู้คนและวัตถุต่างๆ  เข้าด้วยกัน โดยมีการระบุ
ความหมายระหว่างลิงค์นั้นๆ 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความหมายคลอบคลุมไปถึงสิ่งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม แล้วแต่มิติ และรูปแบบการน าไปใช้ หรือจัดการ มีผู้ให้ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในมุมมองต่างๆได้แก่ 
 Alvin Toffler (1980:368) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การสื่อสาร และใช้คอมพิวเตอร์บนฐานข้อมูลเดียวกันในการค้นหาข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
การติดต่อสื่อสารด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง” 

 กาญจนา แก้วเทพ (2539:70) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การประสานคอมพิวเตอร์
อิเล็ก ทรอนิกส์ โทรคมนาคมและมนุษย์ให้เข้ามาท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบหนึ่งที่มีความ
สมบูรณ”์ 
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 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอเชื่อม
อุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมเข้าด้วยกันแต่ยังเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ส่งผลกระทบ
ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ไปจนถึงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 

 Carolyn R.Miller (1978:unpaged) ที่ไม่ได้มองเทคโนโลยีในฐานะเคร่ืองมือ (Tools)       
อีกต่อไปหากแต่ท าหน้าที่สนับสนุนความต้องการของมนุษย์โดยตรง เป็นการขยายศักยภาพทางกาย
ขอบมนุษย์อย่างเห็นผล ทันที และสามารถจะถูกซึมซับจนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมที่ผลิตมัน
ขึ้นมา “เทคโนโลยี” มีเป้าประสงค์ในตัวของมันเอง พัฒนาไกลเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ที่
พัฒนาขึ้นมาแรกๆและก้าวหน้าไปเร่ือยๆตามก าลังศักยภาพของมัน รมทั้งเทคโนโลยีนั้นกลายเป็น
ส่วนส าคัญในระบบการอธิบายวัฒนธรรมหนึ่ง เช่น  ระบบสื่อสานผ่านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน เป็น
เทคโนโลยีที่ก้าวไกล พัฒนาเร็วจนมนุษย์แทบจะไม่สามารถควบคุมขอบเขตการสื่อสารบน
อินเตอร์เน็ตได้เลย แถมยังมีส่วนในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมอีกด้วย (กิตติกันภัย:97) 

 กาญจนา แก้วเทพ (2539 :74-101) ได้สรุปผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อ
สังคม โดยรวมเอาไว้ในหนังสือส่องวัฒนธรรม ไว้ดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงเร่ืองความรู้สึกต่อกาลเวลา  การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ท าให้เวลากลายเป็นสิ่งส าคัญมากขึ้นในความรู้สึกของคนจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารหรือ
กลุ่มผู้น าของสังคม ในอีกด้านหนึ่งเวลาจะไม่เป็นขีดจ ากัดแบบแต่ก่อนอีกต่อไป เช่น สามารถรับ
ข่าวสารจากโทรศัพท์ได้แม่ไม่อยู่ โดยการใช้ระบบอัดเทปหรือโทรสาร 

 2. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเปลี่ยนเศรษฐกิจ
ระดับประเทศไปสู่เศรษฐกิจโลก พรมแดนของป ระเทศกลายเป็นที่ไร้ความหมาย นอกจากนี้ยังท า
ให้วิธีคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานเปลี่ยนไป เกิดแนวคิกการท างานภายนอกส านักงาน
หรือรูปแบบการท างานทางไกล ที่จะอาศัยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมสมัยใหม่บนทาง
ด่วนอิเล็กทรอนิกส์ แทนพาหนะแบบเดิม 

 3. เร่ืองการเมื องและการตัดสินใจ   การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ละเอียดประณีต
มากขึ้น ท าให้การตัดสินใจไม่เป็นไปตามค่านิยมเท่านั้น แต่จะเป็นการตัดสินใจบนข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความคิดเห็นที่มีการเก็บรวบรวมและวิ เคราะห์ประกอบ ยิ่งไปกว่านั้นรูป แบบ
การตัดสินใจแบบเดิมที่ ก าหนอดจากบนลงล่างจะพังทลายลง และจะหลีกทางให้แก่ระบบการ
ตัดสินใจ ที่ให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างเข้ามามีส่วนร่วมทุกส่วนทุกระดับ นอกจากนี้รูปแบบทางการเมือง
ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ผู้เผด็จการทางการเมืองจะมีน้อยลงเพราะไม่สามารถควบคุมข้อมูล
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ข่าวสารได้อีกต่อไป ลักษณ ะการสื่อสารทางเดียวจะถูกขจัดหมดไป ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร    
ที่กระจายอ านาจจะท าให้ปัจเจกชนมีอ านาจมากขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นและติดตามเร่ืองของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

 4. การเกิดขึ้นของชุมชนอิเล็กทรอนิกส์   นอกเหนือจากแนวคิดเดิมเร่ืองการสร้าง ความเป็น
ชุมชนโดยอาศัยพื้นที่ทางกายภาพแล้ว การพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารยังท าให้เกิดชุมชนโดย
อาศัยพื้นที่ทางกายภาพแล้ว การพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารยังท าให้เกิดชุมชนในลักษณะใหม่ 
ที่เรียกกว่าชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ และกลุ่ มคนที่มีความสนใจ
ในเร่ืองเดียวหันถูกน ามารู้จักติดต่อกันโดยผ่านบริการของแหล่งข้อมูล คลื่นของแหล่งข้อมูล
สามารถจัดการให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ความสามารถของตน 

 5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคล  ประชาชนสามารถเลือกรับบริการหลากหลายแม้
ขณะอยู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพักผ่อน  การเลือกซื้อสินค้า การฝาก-ถอนเงินธนาคาร เป็นต้น 
 ในบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ อินเตอร์เน็ตถือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีบทบาทมากที่สุด สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อระดับสังคมและระดับปัจเจกบุคคล ในการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตผู้ที่ได้ใช้สื่อนี้ จะสะท้อน
ให้เห็นถึงผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็กเบอร์ร่ีในระดับที่ใกล้ตัวเรา
มากที่สุด ซึ่งอาจใช้ท านายว่า เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็กเบอร์ร่ีเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันของคนไทยมากน้อยเท่าไร 
 
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับข่าวสาร (Selective Exposure) 

 
การเปิดรับสารเปรียบเสมือน “ประตูด่านแรก” ที่จะน าบุคคลไปสู่การรับรู้สิ่งใหม่ๆ สื่อ

อินเตอร์เน็ตคงไม่อาจเกิดผลใดๆต่อผู้รับ สารได้หากเขาไม่เปิดรับสื่อนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ให้
ความสนใจที่ผู้รับสาร (Audience) กล่าวคือผู้รับสาร เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น (Active) ในหาร
เปิดรับสื่อ ผู้รับสารจะใช้สื่อใดก็ตามเขาจะมีการเลือกสรรและการแสวงหาข่าวสารให้เป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ ละคน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ผู้รับสารมี
กระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Process) ซึ่งเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้
ของมนุษย์เรา ซึ่งมี 4 ชั้นได้แก่ 
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 1. การเลือกรับหรือการเลือกใช้  (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกเปิด รับสื่อและ
ข่าวสารจากแหล่งต่างๆตามความสนใจ และตามความต้องการของตนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง 

 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสาร
แล้ว บุคคลยังเลือกให้ความสนใจต่อข่าวสารที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับทัศน คติและ
ความเชื่อเดิมของบุคคลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่ขัดต่อทัศนคติ
หรือความคิดดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของเขา จะท าให้
บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและสับสนได้ 

 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย  (Selective Perception and Selective Interpretation) 
เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนั้นแล้ว ผู้รับสารอาจมีการเลือกรับรู้และเลือก
ตีความสารที่รับด้วย ตามประสบการณ์ของแต่ละคน ผู้รับสารจะตีความสารที่ได้รับมาตามความ
เข้าใจหรือตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการและแรงจูงใจของตนในขณะนั้น 

 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกให้ความสนใจ เลือกรับรู้ 
และตีความข่าวสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนแล้ว บุคคลยังเลือก
จดจ าเนื้อหาสาระของสารในส่วนที่ต้องการจ าเข้าไว้ เป็นประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็มักจะลืม
ข่าวสารที่ไม่ตรงกับความสนใจของตนเอง 

 กลุ่มทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งทฤษฎี
การแบ่งกลุ่มทางสังคม (Social Categories Theory) ได้กล่าวถึงแรงผลักดันที่ท าให้บุคคลหนึ่งๆได้มี
การรับสื่ อนั้น เกิดจากคุณสมบัติของผู้รับสารในด้านองค์ประกอบทางด้านสังคม โดยอธิบายว่า 
บุคคลที่มีลักษณะทางสังคม สภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน เช่น ครอบครับ วัฒนธรรม ประเพณี 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ ภูมิล าเนา การศึกษา รายได้ ฯลฯ จะมี
พฤติกรรมการสื่ อสารคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะของกลุ่มอ้างอิง 
(Reference Group) โดยกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล (กิติมา สุรสนธิ, 2541:100) 

 เมอริลล์และโลเวนสไตน์ ได้กล่าวถึงแรงผลักดันที่ท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปิดรับ
ข่าวสารว่าเกิดมาจาก สาเหตุ 4 ประการ ได้แก่ (Merril, John C, and Ralph L Lowenstein, 1971: 
134-135) 

 1. ความเหงา  เพราะมนุษย์ต้องการมีเพื่อน ไม่สามารถอยู่ได้เพียงล าพัง ซึ่งสื่อมวลชน
สามารถเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ดีเพราะไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนาแก่ผู้รับ 
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 2. ความอยากรู้อยากเห็น   เพราะเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ที่ต้องการจะรับรู้ข่าวสาร    
เพื่อตอบสนองความต้องการของตน 

 3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง   มนุษย์ทุกคนจะแสวงหาและใช้ข่าวสาร ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ทั้งในแง่ของการได้ความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิงหรือความสุขกาย
สบายใจ 

 4. ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนทั่วไป  ผู้รับสารแต่ละคนจะหันเข้าหาลักษณะเฉพาะ
บางอย่างจากสื่อที่จะสนองความต้องการ และท าให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ 
 
2.5 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) 
 

ในกระบวนการสื่อสาร องค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกัน 2 ฝ่ายคือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
เราไม่อาจปฏิเสธว่า ผู้รับสารจะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการสื่อสาร ผู้ส่ง
สารจึงต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับสาร เพื่อจะได้ท าการสื่อเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
ลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่สุด 

ในขณะที่แนวคิดทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์เชื่อว่า คนที่มีลักษณะทางป ระชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่งการสื่อสารก็จัดเป็นพฤติกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ ดังนั้นนักวิชาการสื่อสารบางกลุ่มจึงเชื่อว่า พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จึงน่าจะแตกต่างกันด้วย เนื่องจากบุคคลที่ อยู่ในแต่ละกลุ่ม ประชากร
ย่อมจะมีกิจกรรมและการด าเนินชีวิต ตลอดจนการมีเวลาว่างต่างกัน 

ปรมะ สตะเวทิน (2535:112-118) ได้กล่าวว่า ผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ต่างๆร่วมกัน ย่อมจะมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้นได้แก่ 

1.  อายุ  เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม โดยทั่วไป
แล้วคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุ
มาก สาเหตุที่แตกต่างกัน เน่ืองมาจากคนที่ต่างรุ่นต่างวัยกันมีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกัน จึงท า
ให้มีทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมแตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มี
อายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆมากกว่าเพื่อความบันเทิง ในการฟังวิทยุก็เช่นกัน 
คนที่มีอายุมากมักจะฟังรายการที่หนักๆไม่ค่อยฟังดนตรีสมันใหม่ 
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2.  เพศ ผู้หญิงกับผู้ชายมีค วามแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ 
ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

3.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของ
ครอบครัว เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีวัฒนธรรมต่างกัน มีประ สบการณ์ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยม 
เป้าหมายและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีรายได้สูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากและมักจะใช้
สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารหรือเร่ืองราวที่หนักๆ เช่น อ่านหรือดูหรือฟังการเมือง ปัญหาสังคม
และเศรษฐกิจ เป็นต้น 

4.  การศึกษา  เป็นปัจจัยที่ท าให้ค นมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน 
คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและ
เข้าในสารได้ดี แต่จะเป็นคนที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ โดยทั่วไป
แล้วคนที่มีการศึกษาสูงมั กจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า และมักจะใช้สื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่ ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมี
เวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน 

สุนทรี พัชรพันธ์ (2541:บทคัดย่อ) ระบุว่าผู้บริโภคแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กันในหลายๆ  ด้าน ทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายในจิตใจ เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ศาสนา บุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะ ประสบการณ์ ละรูปแบบ
การด าเนินชีวิต เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้ จะมีอิทธิพล ต่อผู้บริโภคในการสื่อสาร การวิเคราะห์
ผู้บริโภค โดยศึกษาตัวแปรที่มีความชัดเจน อันเป็นลักษณะส่วนบุคคล คือ อายุ เพศ การศึกษา 
รายได้ อาชีพฯลฯ ลักษณะตัวแปรกลุ่มนี้ รวมเรียกว่าตัวแปรทางประชากร (Demographics 
Variable) 

-  อายุ  เน่ืองจากสินค้าสามารถตอบสนองความต้อง การของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ    
แตกต่างกัน ประชากรที่แตกต่างกันของส่วนตลาด 

-  เพศ เป็นตั วแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นกัน ผู้ หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันทาง
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

-  สถานภาพสมรส เป็น เป้าหมายที่ส าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาด และมี
ความส าคัญยิ่งต่อหน่วยในการบริโภค 

-  รายได้ การศึกษา อาชีพ เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาดทั้งสามอย่างนี้มี
แนวโน้มสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หรือโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นลักษณะ
ของชนชั้นสังคม ซึ่งจะสะท้อนถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
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แนวความคิดเร่ืองประชากรศาสตร์นี้ ได้น ามาเป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้บน
พื้นฐานความคิดที่ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เป็นผลให้ความคิดเห็น และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

 
Reimer (1995:124-135) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมใน

แต่ละวัน ที่แสดงถึงความเป็นตัวของคนนั้นๆ โดยที่รูปแบบการด าเ นินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็น
เอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน คนแต่ละคนจะเลือกท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืนๆซึ่งก็อาจจะมีใคร
คนอ่ืนท าในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันก็เป็นได้ จึงมีคนจ านวนหนึ่งที่มีรู ปแบบการด าเนินชีวิตที่
เหมือนๆกัน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ Reimer ได้จัดแบ่งไว้นั้ น มีพื้นฐานความคิดในกรอบที่ว่า แต่ละ
บุคคลนั้นมีความสนใจที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต และมีการกระท าที่สนองต่อความส นใจนั้นๆ
อย่างแน่นอนเป็นประจ า รูปแบบการด าเนินชีวิตนี้ไม่ได้หมายถึง กิจกรรมที่ท าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ
เฉพาะเหตุการณ์ เพราะบางคร้ังกิจกรรมที่ท านั้นอาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในแต่ละคร้ัง 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 5 กลุ่ม ของ Reimer มีดังนี ้

1.  Culture Orientation คือ รูปแบบของกิจกรรมแสดงถึงวัฒนธรรม หรือประเพณีนิยม    
ในแต่ละสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมระดับชาวบ้านหรือวัฒนธรรม
ชั้นสูงก็ตาม 

2.  Social Orientation คือ รูปแบบที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นอยู่ทั่วไป เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
และควรค่าต่อการที่แต่ละบุคคลจะเข้าไปร่วมท า เช่น เร่ืองการเมือง 

3.  Entertainment Orientation คือ รูปแบบที่มีลักษณะคล้ายกับ Culture Orientation แต่จะ
เป็นเร่ืองที่ใกล้ตัว และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจและความบันเทิงของตนเองมากกว่า 

4.  Home and Family Orientation คือ รูปแบบของกิจกรรมที่มีลักษณะของความใกล้ชิด 
และเร่ืองที่เป็นส่วนตัว 

5.  Sport and Outdoor Orientation คือ สิ่งที่ท าเพื่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยการเล่น
ในรูปแบบต่างๆ 
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ตัวอย่างการศึกษาของ Reimer ในเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตของเยาวชนในประเทศ
สวีเดน พบว่า เยาวชนในสวีเดนมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ Entertainment Orientation คือ ไป
ในทางที่เกี่ยวกับความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เพราะนอกเหนือจากกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าอย่างเร่ื อง
การเรียน หรือการท างานแล้ว ความสนใจในเร่ืองความสุข ความบันเทิงก็นับว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญ
และเป็นเร่ืองจริงจังส าหรับเยาวชน รูปแบบการด าเนินชีวิตในแบบบันเทิงนี้ เป็นสิ่งที่เหมือนกันใน
กลุ่มเยาวชนทุกระดับชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนรูปแบบอื่นๆนั้นจะรวมอยู่ใน สัดส่วนที่
มากน้อยต่างๆกันไปตามแต่กิจกรรม เช่น การดูโทรทัศน์ เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และใน
ขณะเดียวกันอาจจะเป็นกิจกรรมทางด้านครอบครัว ซึ่งเป็นรูปแบบของ Home and Family 
Orientation ด้วยก็ได้ (รุ่งฤดี ห่อนาค, 2541:74-75) 

ในการศึกษาว่าสื่อจะมีบทบาทต่อวิถีชี วิตของผู้รับสื่อนั้นหรือไม่ ทางหนึ่งที่เราจะศึกษาก็
คือ ศึกษาว่าสื่อได้ท าให้ชีวิตประจ าวันของผู้รับสื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นหรือไม่ ใน
การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยอยากทราบ ว่า สื่อเครือข่ายทางสังคม กับรูปแบบการด าเนินชี วิตของผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์รี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี ผู้วิจัยต้องการศึกษา ถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องที่
ระบุได้อย่างชัดเจน จึงได้เลือกหยิบยกเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ในสาขา
พฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ 

แบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) (หรือที่เรียกในนี้ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต ) เกิดขึ้นเมื่อ
นักการตลาดหลังจากทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา พบว่าบุคลิกภาพของคนไม่สามารถท านาย
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้แน่นอน จึงหันมาศึกษาเร่ือง แบบการด าเนินชี วิต (Lifestyle) หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า ลักษณะจิตวิทยาทางสังคม (Psychographics) (ดารา ทีปะปาล, 2542:168) 

“คนเรากระท าสิ่งต่างๆตามลักษณะหรือบุคลิกที่เราเป็น ทั้งนี้รูปแบบการด าเนินชีวิตจะมี
ลักษณะที่ไม่คงที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในขณะที่บุคลิกภาพจะมีลักษณะคงเดิ มเป็นเวลานาน ” 
(Kotler and Andreason, 1997:173) 

ค าว่า “แบบการด าเนินชีวิต ” หรือ Lifestyle อาจให้นิยามง่ายๆว่า หมายถึง “บุคคลมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร” (How one lives) (Mowen and minor, 1998:220) หรือหมายถึง รูปแบบการใช้
ชีวิตของบุคคลอยู่ในโลก ที่แสดงออกมาในรู ปของ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ  (Interests) 
และความคิดเห็น (Opinions) ต่างๆ (Kotler, 1997:180) แบบการด าเนินชีวิตจะเห็นได้ชัดว่า
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เกี่ยวข้องกับการกระท าที่เปิดเผย (Overt actions and behaviors) ของผู้บริโภคที่สังเกตได้ (Markin, 
Quoted in Mowen and Minor, 1998:220 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542:171) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ ลักษณะของความเป็นอยู่ที่แสดงถึง การใช้เวลาของแต่ละคนว่า
เป็นอย่างไร (Activities) การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว (Interests) และความคิดเห็นที่
มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง (Opinions) ซึ่งตัวแปร เหล่านี้คือ ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological 
Characteristics) อันประกอบด้วย (Assael, 1986:95 อ้างถึงใน กาญจนา ธานีปกรณ์, 2544:40) 

กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การซื้อสินค้า หรือการคุยกับเพื่อนบ้าน
เกี่ยวกับการบริการใหม่ๆซึ่งแม้ว่าการแสดงออกเหล่านี้จะสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ก็เป็นเร่ืองยากที่
จะวัดถึงเหตุผลของการกระท าโดยตรง 

ความสนใจ เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือบางเร่ืองซึ่งหมายถึง
ระดับของความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือความเอาใจใส่แบบต่อเน่ือง 

 

ความคิดเ ห็น เป็น “ค าตอบ ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็น “ค าถาม” ในลักษณะการตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผล เช่น ความ
คาดหวังเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมินผลดีและผลเสียของการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 

Joseph T. Plummer (1974:unpaged) ได้จ าแนกตัวแปรย่อยในการพิจารณา กิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) ไว้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2.1 The AIO Framework 
 

กิจกรรม (Activities): A ความสนใจ (Interest):I ความคิดเห็น (Opinions):O 
การท างาน (Work) ครอบครัว(Family) เกี่ยวกับตนเอง (Themselves) 
งานอดิเรก (Hobbies) บ้าน (Home) ประเด็นทางสังคม 

(Social Issues) 
เหตุการณ์ทางสังคม  
(Social Events) 

งาน (Job) การเมือง (Politics) 

วันหยุดพักผ่อน (Vacation) ชุมชน (Community) ธุรกิจ (Business) 
บันเทิง (Entertainment) สันทนาการ(Recreation) เศรษฐกิจ (Economic) 
สมาชิกสโมสร  
(Club Membership) 

แฟชั่น (Fashion) การศึกษา (Education) 

กิจกรรมชุมนุม 
(Communication) 

อาหาร (Food) สินค้าและบริการ (Products) 

เลือกซื้อสินค้า (Shopping) สื่อต่างๆ (Media) อนาคต (Future) 
กีฬา (Sport) การประสบความส าเร็จ 

(Achievement) 
วัฒนธรรม (Culture) 

 
ที่มา:Joseph T. Plummer อ้างใน James F. Engel, Roger D. Blackwell, Paul W, Miniard 
(1993:369-370) 

 
นักการวิจัยทางการตลาดจะท าการวิเคราะห์แบบการด ารงชีวิตของผู้บริโภค โดยการต้ัง

ค าถามเพื่อให้ผู้บริโภคตอบทั้ง 3 อย่าง เรียกว่า AIO Statement ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล, 2542:171) 

 1. ค าถามเกี่ยวกับกิจกรรม  จะเป็นค าถามเพื่อให้ผู้บริโภคเปิดเผยออกมาในสิ่งที่เขาท า      
สิ่งที่เขาซื้อ และการใช้เวลาของเขาว่าเขามีวิธีการใช้อย่างไร 

2. ค าถามเกี่ยวกับความสนใจ  จะเป็นค าถามมุ่งเน้นทาง ด้านความชอบและการจัด
ความส าคัญก่อนหลังของผู้บริโภค 

3. ความถามเกี่ยวกับความคิดเห็น จะเป็นค าถามทัศนะและความรู้สึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
โลก ท้องถิ่น ศีลธรรม เศรษฐกิจและกิจกรรมงาสังคมต่างๆ 
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ตัวอย่างแบบค าถามที่ปรากฏในรายการค าถามของ AIO 

1. ความถามเกี่ยวกับกิจกรรม (A) 
ก. กีฬากลางแจ้งอะไรบ้าง ที่ท่านเข้าไปร่วมเล่นอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง 
ข. ท่านอ่านหนังสือปีละกี่เล่ม 
ค. ท่านไปจ่ายตลาดที่ศูนย์การค้าบ่อยไหม 
ง. ท่านเคยไปพักผ่อนต่างประเทศในวันหยุดไหม 
จ. ท่านเป็นสมาชิกสโมสรกี่แห่ง 

 
2. ค าถามเกี่ยวกับความสนใจ (I) 

ก. สิ่งต่อไปนี้ท่านสนใจอะไรมากที่สุด-กีฬา วัด หรือท างาน 
ข. การได้ทดลองรับประทานอาหารใหม่ๆมีความส าคัญต่อท่านแค่ไหน 
ค. การประสบผลส าเร็จเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความส าคัญต่อท่านแค่ไหน 
ง. ท่านจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงตอนบ่ายวันเสาร์เพื่ออยู่กับภรรยาหรืออยู่ในเรือ ตกปลาคนเดียว 

3.  ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (O) ถามผู้ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
ก. คนฟิลิปปินส์ก็เหมือนกับพวกเรา 
ข. ผู้หญิงควรจะมีสิทธิ์เลือกโดยอิสระเกี่ยวกับการท าแท้ง 
ค. หมอได้รับค่าจ้างสูงเกินไป 
ง. บริษัทการบินไทยเป็นหน่วยงานของรัฐ 
จ. เราจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสงครามนิวเคลียร์ 

ความถามเกี่ยวกับกิจกรรม (A) 
- กีฬากลางแจ้ง 
- คุณอ่านหนังสือปีละกี่เล่ม 
- คุณไปจ่ายตลาดที่ศูนย์การค้าบ่อยแค่ไหน 
- คุณไปพักผ่อนต่างประเทศบ่อยแค่ไหน 

ความถามเกี่ยวกับความสนใจ (I) 
- สิ่งต่อไปนี้ คุณสนใจอะไรมากที่สุด-กีฬา วัด การท างาน 
- การได้ทดลองรับประทานอาหารใหม่ๆ มีความส าคัญต่อคุณแค่ไหน 
- การประสบความส าเร็จก้าวหน้าในชีวิตมีความส าคัญต่อคุณแค่ไหน 
- คุณอยากใช้เวลาตอนบ่ายวันเสาร์เพื่ออยู่กับภรรยาหรืออยากอยู่ในเรือตกปลาคนเดียว 
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ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (O) 
- ผู้หญิงควรจะมีสิทธิ์เลือกโดยอิสระเกี่ยวกับการท าแท้ง 
- หมอได้รับค่าจ้างสูงเกินไป 
- บริษัทการบินไทยเป็นหน่วยงานของรัฐ 
- เราจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสงครามนิวเคลียร์ 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก John C, Mowen and Michael Minor, Consumer Behavior, 5th ed, Upper 
Saddle River, N,J: Prentice-Hall., 1998:221, (ดารา ทีปะปาล, 2542:172) 

 
ในการศึกษาจากกรอบของ AIO ท าให้นักการตลาดได้ทราบและเข้าใจถึงวิถีการด าเนิน

ชีวิตของผู้บริโภค ผลก็คือ สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา หรือผลิต ผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ หรือสามารถหาจุดขายเอก (Unique Selling 
Point) ให้กับสินค้าได้ และในการที่ผู้วิจัยน าตัวแปรในกรอบของ AIO มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
เร่ืองบทบาทของสื่อเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ีได้ท ากิจกรรม
ใดบ้างในชีวิตประจ าวัน ท ามาก ท าน้อยแค่ไหน ย่อมสะท้อนถึงว่าผู้ บริโภคได้รับเอาสื่ อเครือข่าย
ทางสังคมเข้ามาในชีวิตประจ าวันของเขาในด้านต่างๆ ซึ่งบทบาทของโทรศัพท์ เคลื่อนที่           
แบล็คเบอร์ร่ีจะมีมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าท ากิจกรรมนั้นๆ มากน้อยเพียงไร 

 
ในการศึกาครั้งนี้ได้อ้างอึงเฉพาะการวิเคาระห์ตัวแปรของ AIO ในหัวข้อกิจกรรม 

(Activities) เท่านั้น การน าเพียงตัวแปรย่อยชุดนี้มาศึกษาเพราะต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง เป็นผลมาจากความคิดเห็นและการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีเท่านั้น ไม่ต้องการให้มีเร่ืองความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งจะมาจาก
ตัวแปลกลุ่มความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinion) 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู (2540:บทคัดย่อ ) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

รูปแบบกา รด าเนินชีวิตของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
คือ กลุ่มรักสวยรักงาม กลุ่มนักเที่ยว กลุ่มเด็กเรียน กลุ่มเอาแต่ใจตนเอง กลุ่มนักฝัน และกลุ่มรักบ้าน 
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เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะของ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เหมือนกับ       
เจเนอเรชั่นวายในสังคมอเมริกัน คือ เปิดรับสื่อในระดับมาก ชอบเล่นกีฬา ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมและพิษภัยของยาเสพติด และการแต่งกาย ส่วนลักษณ ะที่ต่างกันคือเจเนอเรชั่นวาย
ในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับครอบครัว และไม่ค่อยสนใจและไม่นิยมใช้สินค้าที่มี
เทคโนโลยีชั้นสูง ในขณะที่เจเนอเรชั่นวายในสังคมอเมริกันที่ตรงกันข้าม 

ลักษณะของเจเนอเรชั่นในกรุงเทพมหานครที่ตรงตามนิยามของนักการตลาดใน
เมืองไทย คือ ตามแฟชั่น ใช้เสื้อผ้าจากต่างประเทศ ต้องการสิทธิเสรีภาพ และการยอมรับจากสังคม 
ลักษณะที่ไม่ตรงตามนิยาม คือ ไม่ค่อยสนใจและไม่นิยมใช้สินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่กันมากนัก 

อัญรัตน์ ขันธบุตร (2549:บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการด้านข้อมูลผ่านเทคโนโลยี WAP/GPRS ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการด้านข้อมูลผ่านเทคโนโลยี  WAP/GPRS ของ
กลุ่มตัวอย่างนั้น ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลในระดับมาก รองลงมาคือปัจจัยด้านการตลาด มีผลในระดับ
ปานกลาง และสุดท้ายคือปัจจัยด้านสังคม มีผลในระดับน้อย ซึ่งหากพิจารณารายละเอียดของปัจจัย
ทั้ง 3 ด้าน จะพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้เพราะอ ยากรู้  ปัจจัยด้านสังคม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดมีทั้งสิ้น 2 ปัจจัย ได้แก่ ใช้เพราะเพื่อนหรือคนใกล้ชิดแนะน า และใช้เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าเป็นทันสมัย ขณะที่ปัจจัยด้านการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ใช้เพราะมีบริการข้อมูลที่
หลากหลายตรงตามความต้องการ เช่น ข่าว บันเทิง กีฬา ธุรกิจ แฟชั่น ท่องเที่ยว เป็นต้น 

ในส่วนของพฤติกรรมการใช้บริการด้านข้อมูลผ่านเทคโนโลยี WAP/GPRS ของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ 1–4 คร้ังต่อเดือน  โดยใช้บริการน้อยกว่า  10 
นาทีต่อคร้ัง และใช้บริการในช่วง 18.01–24.00 น. 

ส าหรับพฤติ กรรมการใช้บริการด้านข้อมูลประเภทต่างๆ นั้น กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ
ข้อมูลด้านบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือบริการข้อมูลด้านการสื่อสาร บริการข้อมูลด้านธุรกิจ 
บริการข้อมูลด้านกีฬา บริการข้อมูลทั่วไปส าหรับชีวิตประจ าวัน และสุดท้ายคือ บริการข้อมูลด้าน
ท่องเที่ยว และเมื่อพิจารณาทุกบริการโดยรวมแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้บริการด้านข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยี WAP/GPRS ในระดับปานกลาง 

นพรัตน์ เถื่อนเนาว์  (2549:บทคัดย่อ ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติกับการใช้
นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสาร ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก
กลไกด้านราคา กล่าวคือ การรับส่ ง MMS ในแต ่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้โทรศัพท์เพื่อ    
โทรออก อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่น และมีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา ถึงร้อยละ 74.3 จึงท า
ให้ตัวแปรด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ มีพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียไม่แตกต่าง
กัน มีเพียงตัว แปรด้านรายได้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสาร โดยพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรม
มัลติมีเดีย ทั้งระยะเวลาในการใช้และความถี่ในการใช้ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน 
มีผลท าให้ระยะเวลาการใช้และความถี่ในการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารแตกต่างกัน 

วันพิชชา  รังษี (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “บทบาทของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
จัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีอายุระหว่าง  13-14 ปี อาศัยอยู่กับพ่อแม่  ความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ อ
ติดต่อกับกลุ่มเพื่อนเฉลี่ย  5-6 คร้ังเป็นอย่างต่ าต่อวัน  มีทัศนะคติต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
จัดการความสัมพันธ์คืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ  และยังมีความเป็นส่วนตัวในการติดต่อ
กับเพื่อนในกลุ่ม  ซึ่งผลของการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2 .อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4 .อาชีพ 
5 .รายได้ 
 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเครือข่ายทางสังคม 
- จ านวนครั้งในการใช ้

- ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง 
- ประสบการณ์ในการใช้ส่ือเครือข่ายทาง

สังคมบนโทรศัพทเ์คลื่อนทีแ่บล็คบอร์รี ่
- ช่วงเวลาที่ใช้ 
- สถานที่ใช้งาน 
- ส่ือเครือข่ายที่ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บล็ค

เบอร์รี่ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
- กิจกรรมที่กระท า (Activities) 
- ความสนใจต่อเรื่องต่างๆ (Interests) 

- ความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ (Opinions) 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การ ศึกษา วิจัย เร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ” เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ  (Survey Research) 
มีรูปแบบการวัดผลครั้งเดียว (One-shot Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถาม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่จะท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ  ผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจากยอดผู้จดทะเบียนแพ็กเกจ แบล็คเบอร์ร่ี ของเอไอเอส พบว่า มีจ านวนรวม
แล้วกว่า 60,000 คน (Positioning, ตุลาคม 2552) 

จากจ านวนประชากรดังกล่าว เมื่อ ใช้ตารางส า เร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และก าหนดให้ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 0.05 จึงได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ ์ดังนี ้

n = N 

                           1 + Ne²  
โดยแทนค่า n = จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 

   N = ขนาดของประชากร เท่ากับ 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 
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ในที่นี่ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
แทนค่า     n                 =        60,000 

                 1 + 60,000*(0.05)² 
    = 397 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 400 คน 
 
3.2 การสุ่มตัวอย่าง 

ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
การเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ต่างๆ เช่น 
อาคารส านักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน , สถาบันการศึกษา ตลอดจนบริเวณ ห้างสรรพสินค้ าต่างๆ  
ทั้งนี้ มีการใช้ค าถามคัดเลือกผู้ตอบในเบื้องต้นเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีมาแล้วเป็นเวลาน้อยที่สุด 1 เดือนจนถึงปัจจุบัน 

 
3.3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

ใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และชนิดปลายเปิด (Open-
ended Questionnaire) ทั้งหมด4 ตอน โดยแบ่งโครงสร้างของแบบดังนี้ 

ตอนที่ 1 ใช้สอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

เป็นแบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบค าถาม
ปลายปิด (Close-ended response question) จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 ใช้วัดพฤตกิรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมโทรศัพท์แบล็คเบอร์ร่ี 
 มีลักษณะเป็นแบบค าถามปลายปิด (Close-ended response question) จ านวน  6 ข้อ 

ตอนที่ 3 ใช้สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมิน (Rating Scale) โดยก าหนดระดับคะแนนออกเป็น 5 
ระดับ  ดังนี ้
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            กิจกรรมของรูปแบบการด าเนินชีวิต                   ระดับคะแนน 
         มากที่สุด      5 
         มาก      4 
         ปานกลาง     3  
          น้อย      2  
         น้อยที่สุด       1  
 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Response Question) 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้

ศึกษาสร้างขึ้น โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เบื้องต้นผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยได้ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรว จสอบความถูกต้องและ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของแบบสอบถาม ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้รับความอนุ เคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา จากนั้นน าแบบสอบสอบถามแต่ละข้อมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง Item Objective Congruence Index (IOC) และตัดค าถามที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกไป จากนั้นน าแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีของ 
Conbrach โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวอย่างจ านวน 40 ชุด ซึ่งมี
ข้อก าหนดว่าแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลจริงนั้นจะต้องมีค่าสัมประสิทธ์แอลฟามากกว่า 0.7 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ และใช้ (Chi-square) ค่าสถิติส าหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สอง
ตัวขึ้นไป (f-test)ค่าสถิติส าหรับทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม  

 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากหนังสือเอกสาร ต าราวิชาการ 
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้ศึกษาที่ได้ท าไว้ก่อน โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ส าหรับ
ก าหนดแนวทางการศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือจากผู้บริโภค ในการตอบแบบสอบถาม  โดยเลือกพื้นที่ บริเวณ
อาคารส านักงานทั้งภาค รัฐและเอกชน , สถาบันการศึกษา ตลอดจนบริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆ     
ที่พบว่ามี ผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี  โดยท าการเก็บข้ อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2553 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 30 วัน 

2. มีผู้ช่วยเก็บข้อมูลจ านวน 4 คน กระจายกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้ช่วยเหล่านี้
จะท าหน้าที่ชี้แจง วัตถุประสงค์ในการส ารวจ อธิบาย นิยามศัพท์ต่างๆ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่
ผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างการเก็บข้อมูล 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อความ
พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

3.5 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายได้ 
  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม  
 1.จ านวนคร้ังในการใช้ 
 2.ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละคร้ัง 
                3.ประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คบอร์ร่ี 
 4.ช่วงเวลาที่ใช้ 
 5.สถานที่ใช้งาน 
 6.สื่อเครือข่ายที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 
 

 สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่     
แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน 
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ตัวแปรอิสระคือ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม 
 1.จ านวนคร้ังในการใช้ 
 2.ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละคร้ัง 
                3.ประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คบอร์ร่ี 
 4.ช่วงเวลาที่ใช้ 
 5.สถานที่ใช้งาน 
 6.สื่อเครือข่ายที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

 
ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2 .อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4 .อาชีพ 
5 .รายได้ 
 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเครือข่ายทางสังคม 
- จ านวนครั้งในการใช ้

- ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง 
- ประสบการณ์ในการใช้ส่ือเครือข่ายทาง

สังคมบนโทรศัพทเ์คลื่อนทีแ่บล็คบอร์รี ่
- ช่วงเวลาที่ใช้ 
- สถานที่ใช้งาน 
- ส่ือเครือข่ายที่ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บล็ค

เบอร์รี่ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
- กิจกรรมที่กระท า (Activities) 
- ความสนใจต่อเรื่องต่างๆ (Interests) 

- ความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ (Opinions) 
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3.6 สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การประมวลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ขอ งผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม แตกต่างกัน  และ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมที่
แตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรงุเทพมหานครแตกต่างกัน โดยหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 

1. ค่าร้อยละ (Percentage)ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  เป็นค่าสถิติที่บอกถึง
สัดส่วนจ านวนต่อร้อย 

%   =  
n

f x100 

เมื่อ %  แทน  ค่าร้อยละ 

f    แทน  ความถี่หรือจ านวน 

n   แทน  จ านวนทั้งหมด 

  
 ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ค่าคะแนนตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากการเอาค่าคะแนนทุกตัวมารวมกันแล้ว
หารด้วยจ านวนของคะแนนทั้งหมด 

X    =  
n

X i  

เมื่อ X   แทน  คะแนนเฉลี่ยของตัวอย่าง 

 iX     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n     แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)คือ ค่ารากที่สองของผลรวมของความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลดิบกับค่าเฉลี่ยก าลังสองหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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S.D  =  
)1(

)( 22



 
nn

XXn
 

เมื่อ S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X2    แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
(  X ) 2  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

n   แทน  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ที่ระดับนัยยะส าคัญทางสถิติ 0.5 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในสมมติฐานต่างๆ สถิติที่น ามาใช้ในการทดสอบได้แก่ 
สมมติฐานข้อที่ 1 . ลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายท างสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย ดังนี้  
 สมมุติฐานข้อที่ 1.1 เพศของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี  
สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความถี่และความแปรปรวน (Chi Square) 
 สมมุติฐานข้อที่ 1.2 อายุของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี  
สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความถี่และความแปรปรวน (Chi Square) 
 สมมุติฐานข้อที่ 1.3 ระดับการศึกษา ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความถี่และความแปรปรวน (Chi Square) 
 สมมุติฐานข้อที่ 1.4 อาชีพของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี  
สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความถี่และความแปรปรวน (Chi Square) 
 สมมุติฐานข้อที่ 1.5 รายได้ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี  
สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความถี่และความแปรปรวน (Chi Square) 
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สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่     
แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือ ข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่     
แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนคร้ังในการใช้ที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน  สถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติส าหรับทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม 
(f-test) 
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 พฤติกรรมการ เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่     
แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลา ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มี
รูปแบบการด าเนิน ที่แตกต่างกัน  สถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติส าหรับทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม        
(f-test) 
 สมมติฐานข้ อที่ 2.3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่     
แบล็คเบอร์ร่ีของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้
รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน  สถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติส าหรับทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม 
(f-test) 
 
การประมวลผลข้อมูล 
 หลังจากเก็บแบบสอบถามครบตามจ านวน น ามาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามทั้งหมดแล้ว จะท าการลงรหัส (Coding Sheet) และน ามาประมวลผลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows จากนั้นน าเสนอผลการวิจัยด้วยการจัดท าเป็นตาราง
วิเคราะห์ทางสถิติ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง  รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้ สื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิง เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ  
(Survey Research) มีรูปแบบการวัดผลครั้งเดียว (One-shot Study) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้
จ านวน 400 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาท าการวิเคราะห์  ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เป็นส่วน ๆ ดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทาง
สังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บล็คเบอร์ร่ี 
 ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
ได้แก่ เพศ อายุ ระ ดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวน และร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามตารางที่ 4.1-4.5 ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 167 41.8 
หญิง 233 58.3 
รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 58.3 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.8 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ปี 23 5.8 
18 - 25 ปี 261 65.3 
26 - 35 ปี 87 21.8 
36 - 45 ปี 24 6.0 
46 ปีขึ้นไป 3 1.3 
รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ อายุ 18 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.3 
รองลงมามีอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.8 ส่วนกลุ่มอายุ 36 - 45 ปี คิดป็นร้อยละ 6.0 กลุ่มอายุ 
ต่ ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.8 และกลุ่มอายุ 46 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.3 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 82 20.5 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 268 67.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 50 12.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง ที่ 4.3  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 67.0รองลงมาศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.5 ส่วน
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ12.5 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 249 62.3 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 8.8 
พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 80 20.0 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 24 6.0 
รับจ้างอิสระ 12 3.0 
รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน /นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
62.3 รองลงมามีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท /ห้างร้านเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ส่วนอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.8 ผู้ที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 และผู้ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระ คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 

 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 161 40.3 
10,001 – 20,000 บาท 147 36.8 
20,001 – 30,000 บาท 60 15.0 
30,001 – 40,000 บาท 22 5.5 
40,000 บาทขึ้นไป 10 2.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.3 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.8 ส่วนรายได้ 
20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.5 และรายได้ 40,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีของกลุ่มตัวอย่าง 400 คนโดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละ
ตารางที่ 4.6-4.11 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละจ านวนคร้ังในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 

 

จ านวนครั้งในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน 81 20.3 
6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 139 34.8 
มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 180 45.0 
รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง ที่ 4.6 พบว่า  จ านวนคร้ังในการ ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี ของกลุ่มตั วอย่า งส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังในการใช้ มากกว่า 15 คร้ังต่อวัน คิดเป็น      
ร้อยละ 45.0  รองลงมามีจ านวนคร้ังในการใช้ 6 – 14 คร้ัง ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และน้อยกว่า   
5 คร้ัง ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20.3 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละระยะเวลาที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละคร้ัง 

 

ระยะเวลาท่ีใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละครั้ง 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 นาที 77 19.3 
6– 15นาที 161 40.3 
16 -25 นาที 62 15.5 
มากกว่า 30 นาที 100 25.0 
รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง ที่  4 .7 พบว่า ระยะเวลาที่  กลุ่มตัวอย่าง ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้ครั้งละ 6 – 15 นาที คิด
เป็นร้อยละ 40.3  รองลงมา มีระยะเวลาในการใช้มากกว่า 30 นาที ต่อคร้ัง คิดเป็นร้อ ยละ 25.0 ส่วน
ระยะเวลาในการใช้แต่ละคร้ังน้อยกว่า 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 19.3 และระยะเวลาในการใช้ 16 -25 
นาที คิดเป็นร้อยละ 15.5 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 

 

ประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 4 เดือน 126 31.5 
5 – 8 เดือน 146 36.5 
9 เดือน – 1 ปี 57 14.3 
1 ปีขึ้นไป 71 17.8 
รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อยู่ในช่วง 5 – 8 เดือน  คิดเป็น    
ร้อยละ 36.5 รองลงมามีประสบการณ์ในการใช้น้อยกว่า 4 เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.5                       
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มีประสบการณ์ในการใช้ 1 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 17.8 และมีประสบการณ์ในการใช้ อยู่ในช่วง         
9 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3  

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละช่วงเวลาที่คุณใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละวัน* 

 

ช่วงเวลาที่คุณใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละวัน* 

จ านวน ร้อยละ 

05.01 – 08.00 น. 60 5.1 
08.01 – 12.00 น. 151 12.8 
12.01 – 14.00 น. 194 16.5 
14.01 – 18.00 น. 207 17.6 
18.01 – 20.00 น. 247 21.0 
20.01 – 24.00 น. 263 22.3 
00.01 – 05.00 น. 55 4.7 
รวม 1,177 100 

*เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

 จากตาราง ที่ 4.9 พบว่า ช่วงเวลาของ กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละวัน ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
22.3 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.0 ส่วนช่วงเวลา 14.01 – 18.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 17.6 ช่วงเวลาระหว่าง 12.01 – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 16.5 ช่วงเวลาระหว่าง 08.01 
– 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ  12.8 ช่วงเวลาระหว่าง  05.01 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ  5.1 และตั้งแต่
ช่วงเวลา 00.01 – 05.00 น. จะมีผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ ร่ี      
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.7 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละสถานที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีในแต่ละวัน* 

 

สถานท่ีใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละวัน* 

จ านวน ร้อยละ 

ที่บ้าน 340 28.4 
สถานศึกษา 233 19.4 
ที่ท างาน 163 13.6 
รถโดยสาร 199 16.6 
สถานที่ออกก าลังกาย 62 5.2 
ห้างสรรพสินค้า 189 15.8 
อ่ืนๆ 12 1.0 
รวม 1,198 100.0 

*เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

 จากตาราง ที่  4 . 10 พบว่า สถานที่ ที่ กลุ่มตัวอย่าง ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละวัน  ส่วนใหญ่เป็นที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมาเป็น
สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  19.4 ส่วนการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี
บนรถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ  16.6 ในห้างสรรพสินค้า  คิดเป็นร้อยละ  15.8 ใช้ในที่ท างาน  คิดเป็น
ร้อยละ  13.6 ใช้ในสถานที่ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 5.2 และใช้ในสถานที่อื่นๆ อีกร้อยละ 1.0 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีที่
ชอบใช้ 
 

สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีท่ีชอบใช้ จ านวน ร้อยละ 
Facebook 353 23.9 
Hi5 81 5.5 
Twitter 169 11.4 
Foursquare 58 3.9 
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Yahoo Messenger 34 2.3 
MSN 330 22.3 
Google Talk 56 3.8 
BlackBerry Messenger (BBM) 395 26.7 
อ่ืนๆ 4 .3 
รวม 1,480 100.0 

*เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

  

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีของกลุ่ม
ตัวอย่างชอบใช้ คือ BlackBerry Messenger (BBM) คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาเป็น  Web blogs 
ของ Facebook คิดเป็นร้อยละ 23.9 ส่วน MSN หรือ Windows Live Messenger คิดเป็นร้อยละ  22.3 
Web blogs ของ Twitter คิดเป็นร้อยละ 11.4 Web blogs ของ Hi5 คิดเป็นร้อยละ 5.5 Foursquare คิด
เป็นร้อยละ  3.9 Google Talk คิดเป็นร้อยละ 3.8 Yahoo Messenger คิดเป็นร้อยละ 2.3 และอ่ืน  ๆคิดเป็น
ร้อยละ .3 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อ เครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทาง
สังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บล็คเบอร์ร่ีของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สามารถแสดงข้อมูล เกี่ยวกับของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บล็คเบอร์ร่ี 
 

รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้ใช้สื่อ

เครือข่ายทางสังคม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบล็คเบอร์ร่ี 

ระดับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

รวม Mean S.D. 
แปล
ความ 
หมาย 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

 
 

น้อย 
(2) 

 
ปาน
กลาง 
(3) 

 
 

มาก 
(4) 

 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1. ใช้สื่อเครือข่ายทาง
สังคมบนโทรศัพท์
เแบล็คเบอร์ร่ีในการ
ติดต่องาน 

24 41 105 134 96 400 

3.59 1.136 มาก 6.0% 10.3% 26.3% 33.5% 24.0% 100.0% 
2. ใช้ในการสนทนา
พูดคุยกับเพื่อน 

3 8 51 127 211 400 
4.34 .831 มากที่สุด .8% 2.0% 12.8% 31.8% 52.8% 100.0% 

3. ร่วมแสดงความ
คิดเห็น (Vote) 

56 67 120 108 49 400 
3.07 1.219 

ปาน
กลาง 14.0% 16.8% 30.0% 27.0% 12.3% 100.0% 

4. ติดตามความ
เคลื่อนไหวของ
เครือข่าย 

23 47 132 148 50 400 

3.39 1.034 
ปาน
กลาง 5.8% 11.8% 33.0% 37.0% 12.5% 100.0% 

5.ซื้อสินค้าหรือบริการ 
82 81 122 81 34 400 

2.76 1.229 
ปาน
กลาง 20.5% 20.3% 30.5% 20.3% 8.5% 100.0% 

6. เล่นเกมส์ หรือร่วม
ทายปัญหา 

74 92 125 71 38 400 
2.77 1.215 

ปาน
กลาง 18.5% 23.0% 31.3% 17.8% 9.5% 100.0% 

7. ดูหนัง ฟังเพลง 
14 51 110 136 89 400 

3.59 1.075 มาก 3.5% 12.8% 27.5% 34.0% 22.3% 100.0% 

8. ติดตามข่าวสาร 
18 54 133 133 62 400 

3.42 1.047 มาก 4.5% 13.5% 33.3% 33.3% 15.5% 100.0% 
9. ค้นหาท าความรู้จัก
กับเพื่อนใหม่ 

25 47 105 120 103 400 
3.57 1.172 มาก 6.3% 11.8% 26.3% 30.0% 25.8% 100.0% 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้ใช้สื่อเครือข่าย

ทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี 

ระดับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

รวม Mean S.D. 

 
แปล
ความ 
หมาย 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

10. อัพโหลดรูปถ่าย
ของตนเองให้ผู้อ่ืนได้ดู 

9 30 94 133 134 400 
3.88 1.030 มาก 2.3% 7.5% 23.5% 33.3% 33.5% 100.0% 

11. แสดงความคิดเห็น
บนเครือข่ายทางสังคม
ของเพื่อน 

8 14 82 169 127 400 

3.98 .919 มาก 2.0% 3.5% 20.5% 42.3% 31.8% 100.0% 
12. ใช้เป็น
หน่วยความจ าเพื่อเก็บ
ข้อมูล 

33 65 122 127 53 400 

3.26 1.131 
ปาน
กลาง 8.3% 16.3% 30.5% 31.8% 13.3% 100.0% 

13. ใช้ส าหรับค้นหา
เส้นทางในการ
เดินทาง-ร้านอาหาร 

57 80 130 89 44 400 

2.96 1.198 
ปาน
กลาง 14.3% 20.0% 32.5% 22.3% 11.0% 100.0% 

รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมเฉลี่ย 3.43 .676 มาก 
 

จากตารางที่ 4.12  พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่าย ใช้เป็นหน่วยความจ าเพื่อเก็บข้อมูล 
ร่วมแสดงความคิดเห็น  (Vote) ใช้ส าหรับค้นหาเส้นทางในการเดินทาง- ร้านอาหาร เล่นเกมส์  หรือ
ร่วมทายปัญหา และซื้อสินค้าหรือบริการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39, 3.26, 3.07, 2.96, 2.77, และ 2.76 
เรียงตามล าดับ ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็ค
เบอร์ร่ีที่อยู่ในระดับปานกลางอยู่ในระดับมาก ได้แก่ แสดงความคิดเห็ นบนเครือข่ายทางสังคมของ
เพื่อน อัพโหลดรูปถ่ายของตนเองให้ผู้อ่ืนได้ดู ดูหนัง ฟังเพลง ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีในการติดต่องาน ค้นหาท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ติดตามข่าวสาร  
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โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98, 3.88, 3.59, 3.59, 3.57 และ 3.42 เรียงตามล าดับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้
สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีที่อยู่ในระดับปานกลางอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ใช้ในการสนทนาพูดคุยกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้ใช้สื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี ดังนี้ 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด)/จ านวนชั้น 

               =  
5

15   

               =   0.80 
 การแปลความหมาย 
 คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตมากที่สุด 
 คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตมาก 
 คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตปานกลาง 
 คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตน้อย 
 คะแนน 1.00 – 2.80 หมายถึง มีระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตน้อยที่สุด 
 
ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 1.1 เพศของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 จากสมมติฐานที่ 1.1 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  เพศของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีควา มสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
H1 :  เพศของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ Chi square test 
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 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า  เพศของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีตามเพศ และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
เพศ Chi square  

(Sig) ชาย หญิง 
จ านวนครั้งในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี   

.496 
(.780) 

น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน 36 45  
6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 59 80  
มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 72 108  
รวม 167 233  

ระยะเวลาท่ีใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละครั้ง   

2.824 
(.420) 

น้อยกว่า 5 นาที 38 39  
6– 15นาที 62 99  
16 -25 นาที 24 38  
มากกว่า 30 นาที 43 57  

รวม 167 233  

ประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี   

5.858 
(.119) 

น้อยกว่า 4 เดือน 43 83  
5 – 8 เดือน 65 81  
9 เดือน – 1 ปี 23 34  
1 ปีขึ้นไป 36 35  
รวม 167 233  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.13  พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ  ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ใช้มากกว่า 15 คร้ังต่อ
วัน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐา นโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังใน
การใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.780 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่า  เพศของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใช้สื่อ อยู่ในระหว่าง 
6– 15 นาที ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลา
ที่ใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.420 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ปฏิเ สธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าเพศของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ด้านประสบ การณ์ในการใช้สื่อ  เพศชาย ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการใช้สื่อ อยู่ใน
ระหว่าง 5 – 8 เดือน ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อน้อยกว่า 4 เดือนส่วนผล
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อเครือข่ายทาง สังคมด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบเท่ากับ 0.119 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้
ว่าเพศของผู้ใช้โทรศัพท์เ คลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านประสบการณ์ใน
การใช้สื่อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 1.2 อายุของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 จากสมมติฐานที่ 1.2 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  อายุของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
H1 :  อายุของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ Chi square test 
 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า  อายุของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสั งคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเ ปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมตามอายุ และผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 

อายุ ค่า Chi 
square 
(Sig) 

ต่ ากว่า 
18 ปี 

18 - 25 
ปี 

26 - 35 
ปี 

36 - 45 
ปี 

46ปีขึ้น
ไป 

จ านวนครั้งในการใช้สื่อ
เครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี      

19.545 
(.012*) 

น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน 1 55 13 8 4  
6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 9 88 33 8 1  
มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 13 118 41 8 0  
รวม 23 261 87 24 5  

ระยะเวลาท่ีใช้สื่อเครือข่ายทาง
สังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละครั้ง      

27.368 
(.007*) 

น้อยกว่า 5 นาที 3 44 22 7 1  
6– 15นาที 12 95 40 10 4  
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16 -25 นาที 3 38 16 5 0  
มากกว่า 30 นาที 5 84 9 2 0  

รวม 23 261 87 24 5  

ประสบการณ์ในการใช้สื่อ
เครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี      

44.256 
(.000*) 

น้อยกว่า 4 เดือน 11 99 12 4 0  
5 – 8 เดือน 9 90 37 5 5  
9 เดือน – 1 ปี 1 32 19 5 0  
1 ปีขึ้นไป 2 40 19 10 0  
รวม 23 261 87 24 5  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.14  พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีตามอายุ ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อกลุ่มที่มีอายุ 18-25 ปี กลุ่มที่มีอายุ  26 - 35 ปี กลุ่ม
ที่มีอายุ ต่ ากว่า 18 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 36 - 45 ปี ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 
โดยกลุ่มที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไปมีความถี่ในการใช้สื่อเค รือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็ค
เบอร์ร่ีน้อยกว่า 5 คร้ัง ต่อวัน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ มีค่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 
0.012 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าอายุของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อส่วนใหญ่ทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี กลุ่มที่มีอายุ18-
25 ปี กลุ่มที่มีอายุ26 - 35 ปี กลุ่มที่มีอายุ กลุ่มที่มีอายุ 36 - 45 ปีและกลุ่มที่มีอายุ 46ปีขึ้นไปมีความถี่
ในการใช้สื่อประมาณ 6– 15 นาทีต่อวัน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
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โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ
เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าอา ยุของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 18 - 25 ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการใช้สื่อน้อยกว่า 4 เดือน โดยกลุ่มที่มีอายุ  26 - 35 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 46 ปีขึ้น
ไปส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อในช่วงระยะ  5 – 8 เดือน และกลุ่มที่มีอายุ  36 - 45 ปีมี
ประสบการณ์ในการใช้สื่อ 1 ปีขึ้นไป ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ
ทดสอบเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัย ส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติ ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าอายุของ
ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เค ลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ    
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 1.3 ระดับการศึกษาของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร           
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 จากสมมติฐานที่ 1.3 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  ระดับการศึกษาของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร                    

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทาง สังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่   
แบล็คเบอร์ร่ี 

H1 :  ระดับการศึกษาของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร                        
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ี 
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 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ Chi square test 
 การทดสอบสมมติฐานที่ ว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสั งคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมตามระดับการศึกษา และผล
การทดสอบสมมติฐาน 
 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่าย
ทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบล็คเบอร์ร่ี 

ระดับการศึกษา 
ค่า Chi 

square (Sig) 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
หรือ

เทียบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

จ านวนครั้งในการใช้สื่อเครือข่าย
ทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบล็คเบอร์ร่ี    
4.310 
(.366) 

น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน 14 59 8  
6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 28 97 14  
มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 40 112 28  
รวม 82 268 50  
ระยะเวลาท่ีใช้สื่อเครือข่ายทาง

สังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีในแต่ละครั้ง    

4.518 
(.607) 

น้อยกว่า 5 นาที 15 50 12  
6– 15นาที 31 106 24  
16 -25 นาที 13 42 7  
มากกว่า 30 นาที 23 70 7  

รวม 82 268 50  

ประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่าย
ทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่    

19.059 
(.004*) 
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แบล็คเบอร์ร่ี 
น้อยกว่า 4 เดือน 34 83 9  
5 – 8 เดือน 36 91 19  
9 เดือน – 1 ปี 5 44 8  
1 ปีขึ้นไป 7 50 14  
รวม 82 268 50  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.15  พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีตามระดับการศึกษา ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อทุกกลุ่มระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี 
มากกว่า 15 คร้ัง ต่ อวัน  ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ
ทดสอบเท่ากับ 0.366 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าระดับ
การศึกษาของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเ ครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังใน
การใช้สื่อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อทุกกลุ่มระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรีส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละคร้ัง 6– 15 
นาที ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อน ที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.607 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลัก  
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าระดับการศึกษาข องผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
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เบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อทุกกลุ่มระดับการศึกษ า ได้แก่ ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี  ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีอยู่ในช่วง 5 – 8 
เดือน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ มีค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 
0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐา นหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) จึงสรุปได้ว่าระดับการศึกษาของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้าน
ประสบการณ์ในการใช้สื่อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 1.4 อาชีพของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 จากสมมติฐานที่ 1.4 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  อาชีพของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
H1 :  อาชีพของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ Chi square test 
 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า  อาชีพของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสั งคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางท่ี 4.16  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมตามอาชีพ และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน  

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
เครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี ่

อาชีพ 
ค่า Chi 
square 
(Sig) 

นักเรีย
น/

นักศึก
ษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท/
ห้างร้าน
เอกชน 

ค้าขาย/
ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับจ้าง
อิสระ 

จ านวนครั้งในการใช้ส่ือ
เครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี่      
8.030 
(.431) 

น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน 52 10 15 3 1  
6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 82 16 28 8 5  
มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 115 9 37 13 6  
รวม 249 35 80 24 12  

ระยะเวลาท่ีใช้สื่อเครือข่าย
ทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์
ร่ีในแต่ละครั้ง      

29.640 
(.003*) 

น้อยกว่า 5 นาที 43 5 21 8 0  
6– 15นาที 89 21 35 9 7  
16 -25 นาที 37 7 11 4 3  
มากกว่า 30 นาที 80 2 13 3 2  

รวม 249 35 80 24 12  
ประสบการณ์ในการใช้ส่ือ
เครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี่      
33.166 
(.001*) 

น้อยกว่า 4 เดือน 97 5 16 6 2  
5 – 8 เดือน 87 21 29 5 4  
9 เดือน – 1 ปี 26 5 17 7 2  
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1 ปีขึ้นไป 39 4 18 6 4  
รวม 249 35 80 24 12  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.16  พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่

แบล็คเบอร์ร่ีด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อตามอาชีพ พบว่ากลุ่มที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา กลุ่มที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน  กลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว  และกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง
อิสระ ส่วนใหญ่ใช้มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน โดยกลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มี
จ านวนการใช้ 6 – 14 คร้ัง ต่อวัน  ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่า
ความสัมพัน ธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 
0.431 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น
จะยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าอายุของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อตามอาชีพ  ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มที่เป็นนักเรียน /
นักศึกษา กลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริษัท /ห้างร้าน
เอกชน กลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มที่มีอาชี พรับจ้างอิสระมีความถี่ในการใช้สื่อ
ประมาณ 6– 15นาทีต่อวัน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางส ถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.003 ซึ่งมี
ค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าอาชีพของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทาง
สังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อตามอาชีพ  ส่วนใหญ่กลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ /พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริษัท /ห้างร้าน เอกชน  และกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างอิสระมี
ประสบการณ์ในการใช้สื่อระหว่าง 5 – 8 เดือน โดยกลุ่มที่เป็นนักเรียน /นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การใช้สื่อน้อยกว่า 4 เดือน  และกลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัวมีประสบการณ์ในการใช้สื่อ

DPU



 

 

 

64 

ระหว่าง 9 เดือน – 1 ปี ส่วนผลการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 
0.001 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าห นด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าอาชีพของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ ร่ีด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 1.5 รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร            
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 
 จากสมมติฐานที่ 1.5 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร                     

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ี 

H1 :  รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 

 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ Chi square test 
 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า  รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์รี่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์
ร่ี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมตามรายได้ต่อเดือน และผล
การทดสอบสมมติฐาน  

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
เครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี ่

รายได้ต่อเดือน 
ค่า Chi 
square 
(Sig) 

ต่ ากว่า 
10,000 
บาท 

10,001– 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,000 
บาทขึ้น
ไป 

จ านวนครั้งในการใช้ส่ือ
เครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี่      
18.175 
(.020*) 

น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน 44 28 5 1 3  
6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 52 56 18 10 3  
มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 65 63 37 11 4  

รวม 161 147 60 22 10  
ระยะเวลาที่ใช้ส่ือเครือข่ายทาง
สังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์รี่ในแต่ละครั้ง      

12.026 
(.444) 

น้อยกว่า 5 นาที 33 27 11 3 3  
6– 15นาที 62 57 25 12 5  
16 -25 นาที 21 24 11 6 0  
มากกว่า 30 นาที 45 39 13 1 2  

รวม 161 147 60 22 10  
ประสบการณ์ในการใช้ส่ือ
เครือข่ายทางสังคมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี่      
60.904 
(.000*) 

น้อยกว่า 4 เดือน 75 40 8 2 1  
5 – 8 เดือน 61 56 16 8 5  
9 เดือน – 1 ปี 14 22 16 4 1  
1 ปีขึ้นไป 11 29 20 8 3  

รวม 161 147 60 22 10  
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่

แบล็คเบอร์ร่ีด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อตามรายได้ต่อเดือน พบว่าทุกกลุ่มรายได้ ได้แก่ กลุ่มที่มี
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ต่อ
เดือน20,001 – 30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ต่อ
เดือน 40 ,000 บาทขึ้นไป มีจ านวนคร้ังในการใช้สื่อมากกว่า 15 คร้ัง ต่อวันส่วนผลการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมด้านจ านวนคร้ังในการใช้ สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ
ทดสอบเท่ากับ 0.020 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติ ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่ารายได้ต่อ
เดือน ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ  ทุกกลุ่มรายได้ ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 
40,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ 40,000 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการใช้สื่อ 6– 15นาที ในแต่ละ
คร้ัง ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้
ต่อเดือนกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้สื่อ มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.444 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทาง สถิติ ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลัก  
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่ารายได้ต่อเดือนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อตามรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
10,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน  30,001 – 40,000 
บาท และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดื อน 40,000 บาทขึ้นไป  มีประสบการณ์ในการใช้สื่อ 5 – 8 เดือน โดย
กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีประสบการณ์ในการใช้สื่อ 1 ปีขึ้นไป ส่วนผลการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi square test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านประสบการณ์ใน
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การใช้สื่อมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่ารายได้ต่อเดือนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 2. พฤติกรรมการ เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 
 2.1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 2.1 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต

กรุงเทพมหานครด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อที่แตกต่างกันส่งผลให้ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ที่ไม่แตกต่างกัน 

H1 :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
ที่แตกต่างกัน 

 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ F-test 
 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.18 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 

68 

ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบ รูปแบบการด าเนินชีวิต ตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม
ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ และผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน Mean S.D. ค่า F ค่า Sig 

จ านวนครั้งในการใช้สื่อ    1.261 .285 
น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน 81 3.32 .816   
6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 139 3.46 .660   
มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 180 3.45 .617   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.18 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ 6 – 14 
คร้ังต่อวัน มีรูปแบบการด าเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อ มากกว่า 15 คร้ัง 
ต่อวัน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคมด้านจ านวนคร้ังในการใช้สื่อกับรูปแบบการด าเนินชีวิต มีค่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.285 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่า
ไม่มีนัยส าคั ญทางสถิติ ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึง
สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้าน
จ านวนคร้ังในการใช้สื่อที่แตกต่างกันส่งผลให้ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 2.2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่
แตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 2.2 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่ไม่
แตกต่างกัน 
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H1 :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่
แตกต่างกัน 

 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ F-test และใช้ Scheffe’ ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ 
 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่าย ทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานครด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินชีวิตตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังค ม
ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ และผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน Mean S.D. ค่า F ค่า Sig 

ระยะเวลาท่ีใช้สื่อ    7.275 .000* 
น้อยกว่า 5 นาที 77 3.16 .799   
6– 15นาที 161 3.41 .539   
16 -25 นาที 62 3.49 .618   
มากกว่า 30 นาที 100 3.62 .743   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อมากกว่า 30 
นาที มีรูปแบบการด าเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทาง
สังคมด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ 16 – 25 นาที ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้สื่อกับรูปแบบการด าเนินชีวิต มี ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อที่แตกต่างกันส่งผลให้ มี

DPU



 

 

 

70 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อทดสอบว่า
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านระยะเวลาที่ใช้
สื่อคู่ใดบ้างที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกันโดยวิธีของ Scheffe’ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 
4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 ทดสอบค่าเฉลี่ยของระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรายคู่ จ าแนกตามตามพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  Mean (1) (2) (3) (4) 

ระยะเวลาท่ีใช้สื่อ       
น้อยกว่า 5 นาที (1) 3.16 -    
6– 15นาที (2) 3.41 -.252 -   
16 -25 นาที (3) 3.49 -.334* -.081 -  
มากกว่า 30 นาที (4) 3.62 -.460* -.208 -.126 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่ อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 2 คู่ 
คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมด้านระยะเวลาที่ใช้สื่อน้อยกว่า 5 นาที        
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมด้านระยะเวลา
ที่ใช้สื่อ 16 – 25 นาที และมากกว่า 30 นาที 
 
 2.3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 2.3 สามารถก าหนดเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
H0 :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน 
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H1 :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่แตกต่างกัน 

 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ F-test และใช้ Scheffe’ ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ 
 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินชีวิตตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม
ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ และผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน Mean S.D. ค่า F ค่า Sig 

ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ    4.012 .008* 
น้อยกว่า 4 เดือน 126 3.29 .675   
5 – 8 เดือน 146 3.44 .679   
9 เดือน – 1 ปี 57 3.45 .549   
1 ปีขึ้นไป 71 3.63 .722   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.12 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรม การ
เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ
มากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีรูปแบบการด าเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อเครือข่ายทางสังคมด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ 9 เดือน – 1 ปี ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อกับรูปแบบการด าเนินชีวิต มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของ
การทดสอบเท่ากับ 0.008 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปได้ว่า
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ของผู้ใช้ ในเขต

DPU



 

 

 

72 

กรุงเทพมหานครด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อทดสอบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
เครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อคู่ใดบ้างที่มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันโดยวิธีของ Scheffe’ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 ทดสอบค่าเฉลี่ยของระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรายคู่ จ าแนกตามตามพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  Mean (1) (2) (3) (4) 

ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ       
น้อยกว่า 4 เดือน (1) 3.29 -    
5 – 8 เดือน (2) 3.44 -.153 -   
9 เดือน – 1 ปี (3) 3.45 -.167 -.013 -  
1 ปีขึ้นไป (4) 3.63 -.340* -.187 -.174 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ีของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 1 คู่ คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ น้อยกว่า 4 เดือน มีรูป แบบการ
ด าเนินชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อ 1 ปีขึ้นไป 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษา วิจัย เร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ” เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ  (Survey Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษา ความสัมพัน ธ์ระหว่าง ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบ นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเ ฉพาะเจาะจงที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีมาแล้ วเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 1 เดือนจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ มีการใช้
ค าถามคัดเลือกผู้ตอบในเบื้องต้นเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) และชนิดปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) โดยท าการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน 2553 ในการทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้ ใช้ (Chi-square) ค่าสถิติส าหรับ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป  (f-test) ค่าสถิติส าหรับทดสอบค่าเฉลี่ย
มากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาที่พบสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลกาวิจัย 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ  
41.8 กล่าวคือ เพศหญิงและเพศชายมีความต้องการหรือรสนิยมที่แตกต่างกัน อาจใช้ความรู้สึก 
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เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี ที่แตกต่างกัน ผู้หญิงกับผู้ชายมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เนื่อ งจากวัฒนธรรมและสังคม
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ซึ่ง มีความสอดคล้องกับ นพรัตน์ เถื่อนเนาว์ 
(2549) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติกับการใช้นวัตกรรมมั ลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการ
สื่อสารของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการ
สื่อสาร ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากกลไกด้านราคา กล่าวคือ การรับส่ง MMS ในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ าย
มากกว่าการใช้โทรศัพท์เพื่อ โทรออก อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่น และมีอาชีพนักเรียน /
นักศึกษาถึงร้อยละ 74.3 จึงท าให้ตัวแปรด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ มีพฤติกรรมการใช้
นวัตกรรมมัลติมีเดียไม่แตกต่างกั น มีเพียงตัวแปรด้านรายได้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสาร โดยพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดีย ทั้งระยะเวลาในการใช้และความถี่ในการใช้ กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลท าให้ระยะเวลาการใช้และความถี่ในการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดีย
เพื่อการสื่อสารแตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ อายุ 18 - 25 ปี  จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 
อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วค นที่มี
อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุมาก 
สาเหตุที่แตกต่างกัน เน่ืองจากคนที่ต่างรุ่นต่างวัยกันมีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกัน จึงท าให้มี
ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมแตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารมากกว่าเพื่อความบันเทิง ในการฟังวิทยุก็เช่นกัน คนที่มี
อายุมากมักจะฟังร ายการที่ เป็นสาระความรู้ ไม่ค่อยฟังดนตรีสมั ยใหม่ จึงท าให้ อายุของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในช่วงของวัยรุ่ นที่ช่วงอายุนี้จะสามารถ
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  และชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว ท าได้ทั นทีทุกที่ทุกเวลา  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ วันพิชชา รังษี (2550 ) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจัดการ
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีอายุระหว่าง 13-14 ปี อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ
ติดต่อกับกลุ่มเพื่อนเฉลี่ย 5-6 คร้ังเป็นอย่างต่ าต่อวัน มีทัศนะคติต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
จัดการความสัมพันธ์คือ  อ านวยความสะดวกในการติดต่อ และยังมีความเป็นส่วนตัวในการติดต่อ
กับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งผลของการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 
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ระดับ การศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบ เท่า จ านวน 268 คนคิดเป็นร้อยละ 67.0 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มี
การศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใน
สารได้ดี แต่จะเป็นคนที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ โดยทั่วไปแล้วคน
ที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า และมักจะใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ 
ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่ ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์  และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลา จ ากัด
ก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน  กลุ่มตัวอย่างที่พบซึ่งอยู่ในช่วง
ระดับปริญญาตรีอาจเป็นเพราะผู้มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าอาจมีประสบการณ์ทางด้านสังคม
มากกว่าและมีผู้มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ  วันพิชชา รังษี (2550) 
ได้ศึกษาเร่ือง “บทบาทของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน : กรณีศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอายุระหว่าง 13-14 ปี อาศัยอยู่กับ
พ่อแม่ ความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อกับกลุ่มเพื่ อนเฉลี่ย 5-6 คร้ังเป็นอย่างต่ าต่อวัน   
มีทัศนะคติต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจัดการความสัมพันธ์คือ  อ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อ และยังมีความเป็นส่วนตัวในการติดต่อกับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งผลของการศึกษาได้สะท้อนให้
เห็นว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน  

ส าหรับอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจพบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
นักเรียน /นักศึกษา จ านวน 249 คนคิดเป็นร้อยละ 62.3 อาชีพของผู้บริโภคมีความแตกต่างและ
หลากหลาย บางคร้ัง โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีอาจมีความจ าเป็ นส าหรับบุคคลที่มีอาชีพที่
เกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกสบายในการสื่อสารแต่ในปัจจุบัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ียังถือเป็นแฟชั่นและเป็นวัฒนธรรมที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาใช้กัน
มาก เพราะด้วยความสามารถอันหลากหลายของแบล็คเบอ ร์ร่ี จึงไม่ได้มีความจ าเฉพาะกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเท่านั้น แบล็คเบอร์ร่ียังแทรกไปอยู่ในทุกกลุ่ม ทุกชนชั้นอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับ Carolyn R. Miller (1978) ที่ไม่ได้มองเทคโนโลยีในฐานะเคร่ืองมือ (Tools) อีกต่อไป
หากแต่ท าหน้าที่สนับสนุนความต้องการ ของมนุษย์โดยตรง เป็นการขยายศักยภาพทางกายขอบ
มนุษย์อย่างเห็นผลทันที และสามารถจะถูกซึมซับจนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมที่ผลิตมันขึ้นมา 
“เทคโนโลยี ” มีเป้าประสงค์ในตัวของมันเอง พัฒนาไกลเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ที่
พัฒนาขึ้นมาแรกๆ  และก้าวหน้า ขึ้น เร่ือยๆ  ตามก าลังศั กยภาพของมัน ร วมทั้งเทคโนโลยีนั้น
กลายเป็นส่วนส าคัญในระบบการอธิบายวัฒนธรรมหนึ่ง เช่น ระบบสื่อสา รผ่านอินเตอร์เน็ตใน
ปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวไกล พัฒนาเร็วจนมนุษย์แทบจะไม่สามารถควบคุมขอบเขตการ
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สื่อสารบนอินเตอร์เน็ตได้เลย แถมยังมีส่วนในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมอีกด้วย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 161 คนคิดเป็นร้อยละ 40.3 เน่ืองจากกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี อยู่ในช่วงก าลังศึกษาจึงมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับต่ า  แต่กลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษากลุ่มนี้ได้ใช้เทคโนโลยีจากแบล็คเบอร์ร่ีเพื่อติดต่อสื่อสารกัน  ซึ่งผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับ วันพิชชา  รังษี (2550) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจัดการ
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีอายุระหว่าง  13-14 ปี อาศัยอยู่กับพ่อแม่  ความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ
ติดต่อกับกลุ่มเพื่อนเฉลี่ย  5-6 คร้ังเป็นอย่างต่ าต่อวัน  มีทัศนะคติต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
จัดการความสัมพันธ์คืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ  และยังมีความเป็นส่วนตัวในการติดต่อ
กับเพื่อนในกลุ่ม  ซึ่งผลของการศึกษาได้สะท้อนให้เห็ นว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพทเ์คลื่อนทีแ่บล็คเบอร์ร่ี 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังค มบน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ีของกลุ่มตัวอย่าง ในเร่ืองจ านวนคร้ังในการใช้  ระยะเวลาที่ใช้  
ประสบการณ์  ช่วงเวลา ช่วงเวลา และสื่อเครือข่ายทางสังคมที่ชอบใช้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ีปร ะมาณมากกว่า   
15 คร้ังต่อวัน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้ครั้งละ 6 – 15 นาที ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้
อยู่ในช่วง 5 – 8 ช่วงเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. สถานที่ใช้ในแต่
ละวัน  ส่วนใหญ่เป็นที่บ้าน สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มื อถือแบล็คเบอร์ร่ีที่ชอบใช้ ส่วน
ใหญ่เห็นว่าเป็น BlackBerry Messenger (BBM) 

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก คนในสังคมมีพฤติกรรม ด าเนินชีวิตแตกต่างกันในการ
เปิดรับสื่อสังคมเครือข่าย อันเน่ืองมาจากมีหน้าที่หลักที่จะต้องท า ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน 
ซึ่งอาจจะมีช่วงเวลาเปิดรับสื่อสังคมเครือข่ายเป็นระยะเวลาที่ไม่นานนักในแต่ละคร้ัง แต่ถ้าลองรวม
เวลาเป็ นในแต่ละวันแล้ว  ก็ถือได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีอยู่ในทุกช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือก
จริงๆ นอกเหนือจากการเสร็จธุระจากการเรีย นหรือการท างานในแต่ละวันแล้ว จะเห็นได้ ว่าผู้ใช้ได้
หาทางเลือกโดยการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมจากโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี เพื่อใช้เป็ น
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ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนๆ  โดยผ่าน  BBM ที่สามารถคุยกันได้เฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีด้วยกันเท่านั้น จากแต่เดิมจะเป็นการโทรหากันหรื อไม่ก็นิยมส่ง
SMS หากัน แต่ในปัจจุบันเมื่อมีสื่อเครือข่ายทางสังคมบนแบล็ คเบอร์ร่ีเข้ามา การติดต่อสื่อสารด้วย
วิธีการเดิมๆ ดังกล่าวนั้น ก็ได้รับความนิยมลดลงไป เหตุ ผลส าคัญประการหนึ่งเป็นเร่ืองของ
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่จะตามมา เน่ืองจาก การพูดคุยกับเพื่อนผ่านทาง  BBM โปรแกรมเฉพาะของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีแต่ละคร้ังจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งและพูดคุย เพราะ ผู้ใช้บริการได้
ช าระ เป็นราคาเหมารวมไปแล้ว การติดต่อสื่อสารแบบเดิมๆ  เลยเป็น ตัวเลือกรองลงมา ซึ่งผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับ นพรัตน์ เถื่อนเนาว์ (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติกับการใช้
นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
นวัตกรรมมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสาร ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากกลไกด้านราคา 
กล่าวคือ การรับส่ง MMS ในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้โทรศัพท์เพื่อโท รออก อีกทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่น และมีอาชีพนักเรียน /นักศึกษาถึงร้อยละ 74.3 จึงท าให้ตัวแปรด้านอายุ 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ มีพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียไม่แตกต่างกัน มีเพียงตัวแปร
ด้านรายได้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมี เดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการ
สื่อสาร โดยพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดีย ทั้งระยะเวลาใน
การใช้และความถี่ในการใช้ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลท าให้ระยะเวลาการใช้
และความถี่ในการใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารแตกต่างกัน 
 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทาง
สังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บล็คเบอร์ร่ี 

จากผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ีโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  แสดงความ
คิดเห็นบนเครือข่ายทางสังคมของเพื่อน อัพโหลดรูปถ่ายของตนเองให้ผู้อ่ืนได้ดู ดูหนัง ฟังเพลง   
ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บล็คเบอร์ร่ีในการติดต่องาน ค้นหาท าความรู้จักกับ
เพื่อนใหม่ ติดตามข่าวสาร จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ผู้ใช้เลือกใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรร่ี
มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเครือข่ายทางสังคมเพื่อใช้ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย 
แบ่งปันรูปภาพของตัวเอง หาเพื่อนใหม่ๆ ดูหนังฟังเพลง  เพราะการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อน ที่แบล็คเบอร์ร่ีจะเป็นการใช้งาน เพื่อผ่อนคลายภาย หลังจากที่หมดธุระหลักๆ  คือ 
การเรียนและการท างาน จึงเห็นได้ว่าผู้ใช้จะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าแต่ละคน
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สนใจการพักผ่อนแบบไหน ซึ่งสอดคล้องกับ  Reimer (1995:124-135) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวัน ที่แสดงถึงความเป็นตัวของคนนั้นๆ โดยที่รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน คนแต่ละคนจะเลือกท าในสิ่งที่
แตกต่างจากคนอ่ืนๆ ซึ่งก็อาจจะมีใครคนอ่ืนท าในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันก็เป็นได้ จึงมีคนจ านวนหนึ่ง
ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เหมือนๆ กัน 
 

5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีใน
เขตกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ี 

1.1 เพศ ขอ งผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร                      
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม ผลการทดสอบพบว่า  ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.2 อายุ ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร                      
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม  ผลการทดสอบพบว่า  สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.3 ระดับการศึกษา ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร   
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม  ผลการทดสอบพบ ว่า ส่วนใหญ่     
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยมีพฤติกรรมการด้านประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม
บนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีเท่านั้นที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.4 อาชีพ ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร                   
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม  ผลการทดสอบพบว่า  ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยมีพฤติกรรมด้าน จ านวนคร้ังในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีเท่านั้นที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.5 รายได้ต่อเดือน ของผู้ใช้โทรศัพท์เ คลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร    
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม  ผลการทดสอบพบว่า  ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยมีพฤติกรรมด้าน ระยะเวลาที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละคร้ังเท่านั้นที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็ค
เบอร์ร่ีของผู้ใช้ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง
กัน ผลการทดสอบพบว่า ส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ในส่วนน้ีผู้วิจัยจะน าผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ 5.1 มาเพื่ออภิปรายเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษาที่ตั้งไว้ตามล าดับดังนี้ 

5.2.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมของ
ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยรุ่นอายุประมาณ 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช่วง
ระดับปริญญาตรีและมีรายได้ไม่สูงมากนัก คืออยู่ในระดับรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท เป็นส่วนใหญ่  
ซึ่งจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นให้ การ ยอมรับ เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ณ จุดนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายการสื่อสาร ใหม่ขึ้น โดย มีโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบล็คเบอร์ร่ี เป็นสื่อกลาง  ซึ่งเครือข่ายใหม่ ที่เกิดขึ้นนี้ เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม  
(Social Network) กล่าวคือ  แบล็คเบอร์ร่ีเป็น เทคโนโลยีอีกตัวหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้ ผู้คนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน  ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ของ Social Network ได้ นั่นคือ  เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์  (Participation) หรือการมีส่วนร่วมกันได้ทุกๆ คน นั่นเอง  นอกจากนี้  แบล็คเบอร์ร่ียัง
เป็นตัวเชื่อมต่อ ไปอีกหลายๆ  เครือข่ายไม่ว่าจะเป็น MSN, facebook, MySpace, hi5, Twitter, 
Foursquare, Yahoo Messenger, Google Talk ฯลฯ หรือ การท่องโลก อินเทอร์เน็ต  ซึ่งจุดน้ีอาจ
อธิบายตามแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้อีกว่า แบล็คเบอร์ร่ี
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ใช่ แค่ในฐานะเคร่ืองมือ  (Tools) อีกต่อไป หากแต่ยังท าหน้าที่สนับสนุน
ความต้องการของมนุษย์ได้โดยตรงอีกด้วย 

5.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีประมาณมากกว่า 15 คร้ังต่อวัน  และมีระยะเวลาในการใช้ครั้งละ 
6 – 15 นาที ซึ่งหากลองน ามาคิดค านวณใน 1 วัน (24 ชม.) กลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
เครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีประมาณ  90 – 225 นาทีต่อวัน และส่วนใหญ่
มีการใช้มา 5 – 8 เดือนแล้ว โดยช่วงเวลาที่ใช้ มากที่สุดเป็นช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. คือหลังจาก
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การเรียนหรือการท างานแล้ว ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในแต่ละวัน  ได้แก่ ที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ชื่นชอบที่จะใช้  
BlackBerry Messenger (BBM) มากที่สุด 

จากผลสรุปข้างต้นนี้ สามารถอธิบายตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้ว่า 
แบล็คเบอร์ร่ีได้เข้ามามีบทบาท ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน ของผู้ใช้ เปลี่ยนไปจากเดิม 
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าอย่างเร่ืองการเรียนหรือการท างาน แต่ ก่อนเมื่อกลับมาจาก
เรียนหรือท างาน คนเรา ก็มัก หาความบันเทิงจากโทรทัศน์หรื อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ                    
ในอินเทอร์เน็ต  แต่ปัจจุบัน แบล็คเบอร์ร่ี สามารถดึงช่วงเวลาในการด าเนินชีวิตจากกิจกรรมเดิมๆ  
เหล่านั้นได้อีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักศึกษาหรืออายุประมาณ 18-25 ปี จะมีการใช้มาก
ที่สุด อาจมองได้ว่ากลุ่มนักศึกษาหรืออายุประมาณ 18-25 ปี มีการเปิดรับข่าวสารมากที่ สุดเช่นกัน 
ซึ่งสื่อที่ใช้ นั้นก็คือ  แบล็คเบอร์ร่ี  หากอธิบายตามทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับข่าวสาร 
(Selective Exposure) มองได้ว่า กลุ่มผู้ ใช้แบล็คเบอร์ร่ี เลือกให้ความสนใจ  (Selective Attention) 
และเลือกใช้ (Selective Exposure) เทคโนโลยีแบล็คเบอร์ร่ี เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  
โดยในกลุ่มผู้ใช้  BlackBerry Messenger (BBM) จะมีการตีความหมายและรับรู้เหมือนกันโดยใช้
การพิมพ์ข้อความ เหมือน MSN (Instant Messenger) แต่ทั้งนี้แบล็คเบอร์ร่ี ไม่ได้เปิดกว้างทั้งหมด
หากแตม่ีข้อจ ากัดขอบเขตของผู้ใช้ด้วย เน่ืองจากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์ร่ีสามารถสื่อสาร
ผ่าน BlackBerry Messenger (BBM) ด้วยกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นอ่ืนได้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า  แบล็คเบอร์ร่ี เป็นเทคโนโลยีที่ท า ให้เกิด  “เครือข่ายทางสังคม ” 
หรือ “Social Network” ใหม่ขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองพฤติกรรมของคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  
เพราะทุกอย่างสามารถท าได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและเวลาใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้เองคือความอยากได้
ของผู้คนยุคนี ้จากการที่ใช้ชีวิตติดอยู่กับโลกออนไลน์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ แปรเปลี่ยนมาใช้  BB ซึ่ง
มีจุดแข็งที่มากกว่าทั้งรองรับอีเมล หรือการแชท แม้กระทั้งเป็นตัวกลาง ท าให้การเข้าสู่เครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็น  MSN, facebook, MySpace, hi5, Twitter, Foursquare, Yahoo 
Messenger, Google Talk  และอ่ืนๆ การน ามาซึ่งความสะดวกสบายนี้เอง จึงกล่าวได้ว่า BB มาถูกที่   
ถูกเวลากับจังหวะของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (Third Generation)  
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ทั้งนี้ แบล็คเบอร์ร่ีก็มิใช่มีข้อดีทั้งหมด  แต่ข้อเสียก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนให้เรา ได้เห็นใน
ความเป็นจริงอยู่ทุกวัน  นั่นคือ Social Skill หรือปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหายไป  ด้วยความสามารถ
ของแบล็คเบอร์ร่ี ที่สามารถแช ตและเชื่อมต่อเหล่าบ รรดาสังคมเครือข่ายทั้งหลายนั้น  จึงท าให้การ
สื่อสารโดยการพูดคุยกับคนรอบข้างมีการเปลี่ยนแปลงไป  เช่น เวลาไปรับประทานอาหารกับเพื่อน  
กับครอบครัว  คนที่ใช้ BB บางคน  ก็จะเอาแต่น่ังกดอยู่กับโทรศัพท์โดย  ขาดการปฏิสัมพันธ์กั บ
บุคคลรอบข้าง จึงเป็นที่มาของโรคชนิดใหม่คือ Digital Syndom ซึ่งจากแต่ก่อนคนเราเจอกันต้องคุย
กัน แต่ปัจจุบันบางคนนั่งข้างๆ กัน แต่กลับใช้  Social network เป็นตัวกลางในการสื่อสาร แทนที่จะ
สื่อสารกันแบบ Face to Face เป็นต้น  

อีกทั้งการ จะเปิด ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบล็คเบอร์ร่ี เพื่อการเชื่อมต่อเข้าสู่สั งคม
เครือข่ายและรับส่งข้อมูลนั้น อาจ ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือ ยตามมา  เพราะนอกเหนือจาก
ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต แบบไม่จ ากัด (AIS: 650 บาท, True Move: 690 บาท, 899 บาท, Dtac 650 
บาท ) ที่จะต้องจ่ายแล้ว ก็ยังต้องแบกภาระค่าโทรอีกต่างหากด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กั บผู้บริโภคว่ามี
ลักษณะการใช้งานแบบไหน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกแพ็คเก็จที่ตอบสนองความต้องการเพื่อการ
ใช้งานและราคาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  ด้วยเหตุน้ีเองตัวผู้ใช้เอง
จึงต้องคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ว่ามีความจ าเป็นในการใช้เคร่ืองมือสื่อสารเหล่านี้มากน้อยแค่
ไหนในปัจจุบัน 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียว ยัง
เป็นข้อจ ากัดส าหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ ในโอกาสต่อไปควรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กั บแบบสอบถาม ซึ่งจะช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์
ข้อมูลมีลักษณะที่ถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. ในเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต การศึกษาตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ 
เพศ การศึกษา ฯลฯ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งผู้รับสารนั้น ตัวแปรเหล่านี้เป็นพียงปัจจัย ภายนอก 
แต่ยังมีปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ความต้องการ แรงจูงใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ความสนใจ ฯลฯ ที่
สามารถเป็นประเด็นศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไป โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3. ส่วนการศึกษาครั้งน้ีได้ท าการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อให้
ข้อมูลในการวิจัยมีคว ามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจที่จะท าการวิจัยเพิ่มเติมควรจะ
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ขยายขอบเขตการวิจัยไปสู่หัวเมืองหลัก เช่น ปริมณฑล เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น       
เป็นต้น เนื่องจากประชากรในเมืองนั้นๆ มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับประชากรในกรุงเทพมหานคร DPU
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                                                                                      เลขที่แบบสอบถาม     

แบบสอบถาม 

 
“แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ขอรับรองว่า ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา เท่านั้น” 

 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคม บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบล็ค
เบอร์ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   หน้าค าตอบที่ตรงกับค าตอบของคุณ 
1.1 เพศ 

(       ) ชาย    (       ) หญิง 
1.2 อายุ 

(       ) ต่ ากว่า 18 ปี   (       ) 18 – 25 ปี 
(       ) 26 – 35 ปี   (       ) 36 – 45 ปี 
(       ) 46 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 
(       ) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(       ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
(       ) สูงกว่าปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ 

(       ) นักเรียน / นักศึกษา 
(       ) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(       ) พนักงานบริษัท / ห้างร้านเอกชน 

(       ) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
(       ) รับจ้างอิสระ 

1.5 รายได้ต่อเดือน 

(       ) ต่ ากว่า 10,000 บาท 
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(       ) 10,001 – 20,000 บาท 

(       ) 20,001 – 30,000 บาท 

(       ) 30,000 – 40,000 บาท 

(       ) 40,000 บาทขึ้นไป 

ตอนท่ี 2   พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าค าตอบ ที่ตรงตามความเป็นจริง 
2.1 จ านวนคร้ังโดยประมาณ ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 

(       ) น้อยกว่า5 คร้ัง ต่อวัน  (       ) 6 – 14 คร้ัง ต่อวัน 

(       ) มากกว่า 15 คร้ัง ต่อวัน 
2.2 ระยะเวลาที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละคร้ังโดยประมาณ 

(       ) น้อยกว่า 5 นาที  (       ) 6 นาที – 15นาที 
(       )16 -25 นาที                 (       ) มากกว่า 30 นาที 

2.3 ประสบการณ์ในการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 
(       ) น้อยกว่า 4 เดือน  (       ) 5 – 8 เดือน 

(       ) 9 เดือน – 1 ปี  (       ) 1 ปีขึ้นไป 

2.4 ช่วงเวลาที่คุณใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละวัน 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(       ) 05.01 – 08.00 น.  (       ) 08.01 – 12.00 น. 
(       ) 12.01 – 14.00 น.  (       ) 14.01 – 18.00 น. 
(       ) 18.01 – 20.00 น.  (       ) 20.01 – 24.00 น. 
(       ) 00.01 – 05.00 น. 

2.5 สถานที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีในแต่ละวัน 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(       ) ที่บ้าน   (       ) สถานศึกษา 
(       ) ที่ท างาน                                      (       ) รถโดยสาร 
(       ) สถานที่ออกก าลังกาย               (       ) ห้างสรรพสินค้า                              
(       ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................ 

2.6 สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ีที่คุณชอบใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(       ) Facebook    (       ) Hi5 
(       ) Twitter   (       ) Foursquare 
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(       ) Yahoo Messenger  (       ) MSN 
(       ) Google Talk  (       ) BlackBerry Messenger (BBM) 
(       ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................... 

ตอนท่ี 3   รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอร์ร่ี 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 
 

กิจกรรม มากสุด 

 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ใชส่ื้อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์มือถือ  
แบล็คเบอร์รีใ่นการติดต่องาน 

     

ใช้ในการสนทนาพูดคุยกับเพื่อน      
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Vote)      
ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่าย      
ซ้ือสินค้าหรือบริการ      
เล่นเกมส์ หรือร่วมทายปัญหา      
ดูหนัง ฟังเพลง      
ติดตามข่าวสาร      
ค้นหาท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่      
อัพโหลดรูปถ่ายของตนเองให้ผู้อื่นได้ดู      
แสดงความคิดเห็นบนเครือข่ายทางสังคมของเพื่อน      
ใช้เป็นหน่วยความจ าเพื่อเก็บข้อมูล      
ใช้ส าหรับค้นหาเส้นทางในการเดินทาง-ร้านอาหาร      

 

 
 

ตอนท่ี 4   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเบญจรงค์ ตนะศุภผล 

ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2549 ปริญญาตรีนิเทศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU
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