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การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู

Social Network Usage Behaviours of Generation Z of Nong Bua Lamphu 

อภติตรา โคตรเวยีง1 , จุฑาทพิย ์เดชยางกูร2 

 

บทคดัยอ่  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาการคาดหวงัต่อการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ 
Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 2) เพื่อศกึษาการรบัรูแ้ละการเรยีนรูท้ีม่ผีลต่อการพฤตกิรรมการใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 3) เพื่อศกึษาทศันคตกิารใชเ้ครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 4) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดร้บัแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชว้จิยั คอื กลุ่ม Generation Z ทีอ่าศยัในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูจ านวน 400 ชุด และได ้
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอยสมมตุฐิานการวจิยัโดย
การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวจิยัพบว่า 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ10- 15 ปี มอีาชพีนกัเรยีนและนกัศกึษา       
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้  

2. การคาดหวงัต่อการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  

3. การรบัรู ้และการเรยีนรูต่้อการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  

4. ทศันคตต่ิอการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  

5. พฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  

6. การทดสอบสมมตุฐิาน สามารถสรุปไดว้่า การคาดหวงัต่อการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ การรบัรู้
และการเรยีนรูต่้อการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ และทศันคตต่ิอการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทีส่่งผลต่อ 
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   ------------------------------------------ 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   2 อาจารยท์ีป่รกึษาคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

พฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 

ค าส าคญั : เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  Generation Z 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the expectation of using social networks of 
Generation Z in Nongbualamphu province 2) to study the perception and learning affecting the 
behavior of using social networks online. of Generation Z in Nong Bua Lamphu Province 3) To 
study the attitudes of using social networks of Generation Z in Nong Bua Lamphu Province 4) To 
study the behavior of using social networks of Generation Z in Nong Bua Lamphu Province. The 
sample group used in this research was Generation Z group living in Nong Bua Lamphu Province, 
totaling 400 sets. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation. 
and test the research hypothesis by multiple regression analysis. 

The results showed that 

1. Most of the respondents were female, aged 10-15 years and were students and 
students. The average monthly income is 1,000 – 5,000 baht, lower secondary education level. 

2. The expectation of using social networks has a high level of opinion. 

3. The perception and learning towards the use of social networks were at a high level. 

4. Attitudes towards using social networks have a high level of opinion. 

5. Generation Z's social networking behavior has a high level of opinion. 

6. Hypothesis Test can be concluded that Expectations for using social networks 
Awareness and learning towards the use of social networks and attitudes towards using social 
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networks that affect the behavior of using social networks Generation Z in Nong Bua Lamphu 
Province statistically significant at 0.05 

Keywords: social network Generation Z 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ความกา้วหน้า ดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ีไ่ดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนั ของมนุษยม์ากขึน้
สื่อชนิดหนึ่งทีผู่ใ้ชส้ามารถมสี่วนรว่มสรา้ง และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่างๆ  ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตไดค้อื 
(social network)  เพราะการพฒันาทีก่า้วกระโดดของเทคโนโลย ีการตดิต่อสื่อสารและอุปกรณ์ เทคโนโลย ี
สารสนเทศท าใหก้ารสื่อสารการใชง้านโซเชยีลมเีดยี เป็นไปอย่างสะดวกสบาย และรวดเรว็ มากยิง่ขึน้ เพื่อ
สนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทัว่โลก แมใ้นภาวะวกิฤต covid-19 เช่นนี้กย็งัคง มคีวามก้าวหน้าใหม่ๆ
เกดิขึน้ 5G, อนิเทอรเ์น็ตของ สรรพสิง่ iot ทีพ่รอ้มทีจ่ะพฒันาและขบัเคลื่อน ต่อไปในอนาคต ยคุของ
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (social network)ทีเ่ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจ าวนั ทุกเพศทุกวยัมกีาร
ตดิต่อสื่อสารกนัผ่าน แอพพลเิคชัน่ต่างๆ ไมว่่าจะเป็น line เป็นโปรแกรมแชท ทีส่ามารถใชง้านไดท้ัง้
โทรศพัทม์อืถอื ทีม่รีะบบปฏบิตักิาร ios, android, สามารถใชง้านไดบ้น คอมพวิเตอร ์personal computer 
และ macbook ดว้ยความทีส่ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย สามารถแชท ส่งรปู ส่งไอคอน ส่ง Sticker ตัง้ค่า
คุยกนัเป็นกลุ่ม ท าใหม้ผีูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่นี้เป็นจ านวนมาก 
 เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นการเชื่อมโยงกนัหลายๆบุคคลมกีารสรา้งปฏสิมัพนัธใ์นสงัคม หรอืกลุ่ม
คน ทีม่กีจิกรรมต่างๆ และความสนใจทีค่ลา้ยกนั มกีารตอบโตส้ื่อสารกนัระหว่างบุคคล หรอื กลุ่มบุคคลผ่าน 
อนิเทอรเ์น็ต เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จงึเป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสาร การท ากจิกรรมต่างๆ แลกเปลีย่น 
ความคดิขอ้มลู แสดงความคดิเหน็ สามารถประยกุตใ์ชเ้ครอืขา่ย สงัคมออนไลน์ในชวีติประจ าวนั เช่น การ
สื่อสาร การศกึษา การตลาด บนัเทงิ สื่อสารการเมอืง เป็นตน้ มกีารใชง้านอยา่งแพรห่ลายหลายคน ให้
ความส าคญักบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์หรอื โลกเสมอืนจรงินี้ มากจนกลายเป็นกจิวตัรประจ าวนั ของชวีติ
คนในปจัจุบนั และหลายคนทีไ่ม ่สามารถขาดสิง่เหล่าน้ีไดเ้ลย                                                       
คนรุน่ Gen-z ยอ่มาจาก Generation z เป็นคนทีม่อีาย ุ10-25 ปี 2540-2555 และมอีาย ุระหว่าง 10 – 25 ปี 
ซึง่ในปี 2565 น้ีพวกเขาก าลงัจะกลายเป็นประชากรกลุ่มค่อนขา้งใหญ่ ในภูมภิาคอาเซยีน โดยปจัจุบนั 
จ านวนประชากรกลุ่มน้ีคดิเป็นประมาณ 24% ของจ านวนประชากร ทัง้หมด และจะกลายมาเป็นผูบ้รโิภค 
หลกัต่อไปดงันัน้คนในกลุ่ม gen-z จงึเป็นเจเนอเรชัน่ทีม่ ีความส าคญัและมอีทิธพิล ต่อสงัคมและเศรษฐกจิ 
ของประเทศเป็นอย่างมาก ส าหรบัประเทศไทย ทีถ่งึแมจ้ะเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุแต่ gen-z กจ็ะมบีทบาท และ
ช่วยชีน้ าการเลอืกซือ้สนิคา้ใหก้บั ผูส้งูอาย ุจากการคาดการณ์ของฐานเศรษฐกจิ วเิคราะหไ์วว้่าผูบ้รโิภค 
gen-z มอีตัราการเตบิโต เพิม่ขึน้ ถงึ 26% gen-y เพิม่ขึน้ 32% และ gen-b เพิม่ขึน้ 17% แต่ในปี 2022 
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gen-z จะเตบิโตขึน้ จนกลายเป็นผูค้รองพืน้ที ่40% ของผูบ้รโิภคทัง้หมด(หาอา้งองิค)์ 
 ปจัจบุนัมผีูใ้ชง้านเทคโนโลยกีารสื่อสารทัว่โลก ประมาณพนัลา้นคน และยงัมแีนวโน้ม ทีจ่ะเพิม่ขึน้
เรือ่ยๆในทุกปี พฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารกลุ่ม Generation z ทีใ่ชง้าน
เทคโนโลยกีารตดิต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี ทีส่ามารถตดิต่อสื่อสาร ไดทุ้กที ่ทุกเวลา ส่งผลใหเ้กดิ การ
เปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ทีม่ที ัง้โทษและประโยชน์ของการใชง้าน สื่อโซเชยีลมเีดยี 
 ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาการคาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ การรบัรู ้
การเรยีนรู ้และทศันคตกิารใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั  

1) เพื่อศกึษาการคาดหวงัต่อการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดั
หนองบวัล าภ ู 

2) เพื่อศกึษาการรบัรูแ้ละการเรยีนรูท้ีม่ผีลต่อการพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ 
Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

3) เพื่อศกึษาทศันคตกิารใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

4) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู 

ขอบเขตของการวิจยั  

1. ประชากรทีใ่ชศ้กึษาเป็น Generation Z เป็นคนทีม่อีาย ุ10-25 ปี พ.ศ. 2540-2555 ทัง้เพศชาย 
และหญงิ ทีอ่าศยัในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูทีใ่ชโ้ทรศพัท/์มารท์โฟน/แทบ็เลต็/ คอมพวิเตอรท์ัง้เพศชายและ
หญงิ ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูจ านวน 130,400 คน ( สถติปิระชากรในจงัหวดัหนองบวัล าภูจ าแนกตาม อายุ, 
2562 ) และใชจ้ านวน  400 คน ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวนดงักล่าวโดยใชส้ตูร ทาโร ยามาเน่ 
Taro Yamane, 1973 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อน ทีร่ะดบัรอ้ยละ ±5 

2. ตวัอยา่งทีใ่ชศ้กึษาเลอืกจากประชากร โดยวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และใชจ้ านวน 400 คน
ซึง่จ านวนนี้ไดจ้ากการใชส้ตูรทาโร ยามาเน่ Taro Yamane, 1973 

3. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาประกอบดว้ย ตวัแปรอสิระ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้  

  1. การคาดหวงัต่อการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

  2. การรบัรู ้และเรยีนรูต่้อการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  
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  3. ทศันคตต่ิอการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ตวัแปรตามคอืพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

4. ระยะเวลาในการศกึษา เริม่ตัง้แต่เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565 ถงึ กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

สมมติุฐานของการวิจยั  

สมมตฐิานที ่1  

การคาดหวงัมผีลต่อการพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดั
หนองบวัล าภ ู 

สมมตฐิานที ่2  

การรบัรูแ้ละการเรยีนรูม้ผีลต่อการพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ใน
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

สมมตฐิานที ่3  

ทศันคตมิผีลต่อการพฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดั
หนองบวัล าภู 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิสามารถน าผลเรือ่งศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ ของ 
Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูไปใชใ้นการวางแผนการตลาดกลยทุธต่์างๆ เพื่อใหต้อบสนองความ
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในวยั Gen-Z  

2. ฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิสามารถน าผลเรือ่งศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ของ 
Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูไปใชใ้นเป็นสื่อประชาสมัพนัธ ์กระจาย ขา่วสาร ขอ้มลูต่างๆ เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์กระจายข่าว ขอ้มลูไดต้รงและรวดเรว็กบักลุ่มผูบ้รโิภค Gen-Z  

3. เพื่อทราบถงึพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการคน้ควา้ต่อยอดกบัเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีทัง้ สามารถน ามาวางแผนส าหรบั 
การตลาดออนไลน์ต่อไปได้ 

ระเบยีบวิธีวิจยั 
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การวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู
เนื้อหาของบทเป็นการอธบิายถงึวธิกีารวจิยัส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ ซึง่ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ 
quantitative research ประกอบดว้ย ประชากรและตวัอยา่งเครือ่งมอืทีใ่ช ้ในการศกึษา การเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลู การแปลผลขอ้มลู และวธิกีารทางสถติสิ าหรบัใชใ้น การวเิคราะห ์และการทดสอบสมมตุฐิานเรือ่ง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีก่ าหนดขึน้ขอ้มลูโดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาตามล าดบัขัน้ตอน 

ประชากรไดแ้ก่ คือ Generation Z เป็นคนท่ีมีอาย ุ10-25 ปี (พ.ศ. 2540-2555 ) ทั้งเพศชาย และหญิงท่ี
อาศยัในจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  านวน 130,400 คน (สถิติประชากรใน จงัหวดัหนองบวัล าภู จ  าแนกตามอายุ, 
2562) 

กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ Generation Z เป็นคนท่ีมีอาย ุ10-25 ปี (พ.ศ. 2540-2555 ) ทั้งเพศชาย และหญิงท่ี
อาศยัในจงัหวดัหนองบวัล าภู และใชจ้  านวน 400 คน ผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาด ตวัอยา่งจ านวนดงักล่าวโดยการ 
ค านวณกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีมี จ  านวนจ ากดัท่ีนบัได ้finite population ใชสู้ตร ทาโร 
ยามาเน่ Taro Yamane, (1973) ใชก้ารทดสอบความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือ ใหมี้ความผิดพลาดไดร้้อยละ 0.05 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้คอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยั เรือ่ง พฤตกิรรม
การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูสรา้งขึน้จากกรอบแนวคดิที่
พฒันาจากวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นหลกั เนื้อหาของ
แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี้ คอื  

          ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชพี  รายได ้ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนัในแต่ละครัง้ของท่าน 

          ส่วนที ่2 ถงึส่วนที ่5 เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัขอ้มลูการประเมนิการคาดหวงัต่อการใชง้าน
เครอืขา่ย 

สงัคมออนไลน์  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating scale โดยใชม้าตรวดั 
ตามวธิขีอง ลเิคริท์ Likert โดยขอ้ค าถามทีใ่ชว้ดัระดบัคะแนนดงันี้ คอื 

 5 หมายถงึ คาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยมากทีสุ่ด 

 4 หมายถงึ คาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยมาก 

 3 หมายถงึ คาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยปานกลาง 
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 2 หมายถงึ คาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยน้อย 

 1 หมายถงึ คาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยน้อยทีสุ่ด 

 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

         วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ 
Generation Z ครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูจากลกัษณะพฤตกิรรมการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ 
ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary data) ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุดโดยรวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเองจากการใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง Google Form และแหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ
(secondary data sources) ไดจ้ากการศกึษาจากเอกสาร ขอ้มลู แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูท้ าวจิยัไดก้ าหนดค่าสถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูไวด้งันี้ คอืสถติเิชงิพรรณนา ผูว้จิยัได้
ใชส้ถติเิชงิพรรณนาส าหรบัการอธบิายผลการศกึษาในเรือ่งต่อไปนี้ คอื 

          ตวัแปรดา้นขอ้มลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายรุะดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนัในแต่ละครัง้ของท่าน เนื่องจาก
ไมส่ามารถวดัเป็นมลูค่าไดแ้ละผูว้จิยัตอ้งการบรรยายเพื่อใหท้ราบถงึจ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามคุณสมบตัิ
เท่านัน้ ดงันัน้ สถติทิีเ่หมาะสมคอื ค่าความถี ่(จ านวน) และค่ารอ้ยละ   

         ตวัแปรดา้นระดบัความคดิเหน็ ไดแ้ก่ การคาดหวงัต่อเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ การรบัรูแ้ละ
เรยีนรูต่้อเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทศันคตต่ิอเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์และ พฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ของคน Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู เป็นขอ้มลูทีใ่ชม้าตรวดัอนัตรภาค เนื่องจาก
ผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าคะแนนของแต่ละระดบัความคดิเหน็ของตวัอยา่ง สถติทิีใ่ชจ้งึไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2550) 

 สถติเิชงิอา้งองิ ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติเิชงิอา้งองิส าหรบัการอธบิายผลการศกึษาของตวัอย่าง 

ในเรือ่งต่อไปนี้ การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบความสมัพนัธห์รอืการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอสิระ 
ไดแ้ก่ การคาดหวงัต่อเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ การรบัรู ้และเรยีนรูต่้อเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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ทศันคตต่ิอเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์และพฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของคน 
Generation Z ซึง่ใชม้าตรวดัอนัตรภาคและเพื่อทดสอบถงึความแตกต่างทีต่วัแปรอสิระดงักล่าวแต่ละตวัทมีี
ต่อตวัแปรตาม ถา้ตวัแปรอสิระมมีากกว่าหนึ่งตวักบัตวัแปรตามหนึ่งตวั สถติทิีใ่ชค้อืการวเิคราะหก์าร
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา 

การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการอธบิายและการทดสอบสมมุตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ตวัแปรแต่ละตวั ซึง่
ขอ้มลูดงักล่าวผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมจากแบบสอบถามทีม่คี าตอบครบถว้นสมบูรณ์ จ านวนทัง้สิน้ 400 ชุด คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด ผลการวเิคราะหแ์บ่ง ออกเป็น 5 ส่วน 
ประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ10- 15 ปีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 1,000 – 5,000 
บาท ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้ มอีาชพีนกัเรยีนและนกัศกึษา  

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกบัการคาดหวงัต่อการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

การคาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ X S.D ระดบัความคดิเหน็ 

1. ท่านตอ้งการเป็นทีรู่จ้กัหรอืมตีวัตนในสงัคมออนไลน์               

(เช่น ใน facebook, youtube ,instagram,tiktok) 

3.69 1.04 มาก 

2.ท่านตอ้งการใหผู้อ้ื่นชื่นชมในผลงานภาพถ่าย,วดิโีอหรอื

ประสบการณ์ต่างๆทีไ่ดอ้พัโหลดลงเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

(เช่น การกด like ใน facebook)   

3.62 1.00 มาก 

3.ท่านตอ้งการความรวดเรว็ในการท างาน,คุยงานหรอืส่งขอ้มลู 4.07 .86 มาก 

4. ท่านตอ้งการแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืแสดงความคดิเหน็ 

ความรูส้กึต่างๆ ในมุมมองของท่านใหค้นอื่นไดร้บัรู ้ 

(เช่น การ comment ใน facebook) 

3.75 .97 มาก 

5. ท่านตอ้งการสรา้งความบนัเทงิหรอืผ่อนคลายจากใชง้าน 

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (เช่น ดคูลปิวดิโีอผ่าน Youtube,tiktok) 

3.98 .96 มาก 

รวม 3.82 .77 มาก 



9 
 

 จากตารางที ่ 1 พบว่าการคาดหวงัต่อการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ในจงัหวดั
หนองบวัล าภ ู มรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.82) และเมือ่พจิารณารายดา้นโดย
เรยีงตามล าดบัของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีสุ่ดคอืตอ้งการความรวดเรว็ในการท างาน,คุยงานหรอืส่งขอ้มลู ( X 
=4.07) และดา้นทีร่ะดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ดคอื ตอ้งการใหผู้อ้ื่นชื่นชมในผลงานภาพถ่าย วดิโีอ หรอื
ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดอ้พัโหลดลงเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ชม เช่น การกด like ใน facebook ระดบัความ
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.62)  

ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกบัการรบัรู้ และการเรียนรู้ต่อการใช้งานเครือข่ายสงัคม 

การรบัรูแ้ละการเรยีนรูต่้อการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ X S.D ระดบัความคดิเหน็ 

ด้านการรบัรู้ 

1. ท่านรูจ้กัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เวบ็ไซตห์รอื แอพพลเิคชัน่

ต่างๆ 

3.80 .85 มาก 

2. ท่านรูจ้กัวธิกีารใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 3.79 .83 มาก 

3.ท่านรูจ้กัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์จากคนรอบขา้ง,เพื่อน,คน

รูจ้กั 

3.79 .87 มาก 

4. ท่านคุน้เคยกบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์                                      

(เช่น facebook,youtube, instagram,tiktok) 

3.93 .90 มาก 

5. ท่านทราบถงึประโยชน์และโทษในการใชง้าน                                 

( facebook,youtube, instagram,tiktok) 

3.83 .94 มาก 

รวม 3.82 .73 มาก 

ด้านการเรียนรู้ 

1. ท่านเรยีนรูก้ารสมคัรเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคม ออนไลน์ไดด้ว้ย

ตนเอง 

3.75 .87 มาก 

2. ท่านไดเ้รยีนรูว้ธิใีชง้านในเวบ็ไซตห์รอื แอพพลเิคชัน่ต่างๆ 3.73 .86 มาก 

3. ท่านไดท้ดลองใชเ้วบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ อยู่

ตลอดเวลา 

3.53 .98 มาก 

4. ท่านคุน้เคยกบัเทคโนโลย ีซึง่ท าใหส้ามารถใชง้าน 

แอพพลเิคชัน่ต่างๆ ไดร้วดเรว็มากขึน้ 

3.72 .88 มาก 



10 
 

5. ท่านสามารถเขา้ใจและประยกุตใ์ชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

ใหเ้ขา้กบัชวีติประจ าวนั 

3.70 .89 มาก 

รวม 3.68 .76 มาก 

สรปุผลรวม 3.75 .71 มาก 

 จากตารางที ่2 พบว่าการรบัรูแ้ละการเรยีนรูต่้อการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ใน
จงัหวดัหนองบวัล าภ ูมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=3.75) และเมือ่พจิารณารายดา้น
โดยเรยีงตามล าดบัของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีสุ่ดของดา้นการรบัรูค้อื ท่านคุน้เคยกบัการใชเ้ครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ เช่น facebook,youtube, instagram,tiktok (X=3.93) และดา้นการเรยีนรูค้อื ท่านเรยีนรูก้ารสมคัร
เขา้ใช ้เครอืขา่ย สงัคมออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง (X=3.75)  และดา้นทีร่ะดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ดของดา้นการ
รบัรูค้อื ท่านรูจ้กั วธิกีารใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (X=3.79) และดา้นการเรยีนรูค้อืท่านไดท้ดลองใช้
เวบ็ไซตห์รอื แอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา (X=3.53) 

ส่วนท่ี 4 เป็นข้อมูลเก่ียวกบัทศันคติต่อการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  

ทศันคตต่ิอการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ X S.D ระดบัความคดิเหน็ 

1. ท่านรูส้กึสนุกเพลดิเพลนิ กบัการเขา้ใชง้านเครอืข่ายสงัคม 

ออนไลน์ (เช่น facebook,youtube,instagram,tiktok) 

4.19 .84 มาก 

2. ท่านรูส้กึดใีจหรอืภูมใิจ เมือ่มคีนมากด Like หรอื Share  

รปูภาพ,วดิโีอ หรอืเรือ่งราวของท่านทีโ่พสตบ์นโลกออนไลน์ 

3.90 .93 มาก 

3.ท่านมคีวามสุขในการแบ่งปนัเรือ่งราว,รปูภาพต่างๆผ่าน

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ใหเ้พื่อนๆ ของท่านไดเ้หน็   

3.79 .95 มาก 

4. ท่านรูส้กึว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นโลกเสมอืนจรงิ        

และสามารถเป็นตวัเองไดม้ากทีสุ่ด 

3.85 .95 มาก 

5. ท่านเชื่อว่าสงัคมออนไลน์เป็นสงัคมทีเ่สรเีปิดกวา้งในการ 

แสดงความคดิเหน็ 

3.90 .91 มาก 

รวม 3.92 .78 มาก 

 จากตารางที ่3 พบว่าทศันคตต่ิอการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ในจงัหวดั
หนองบวัล าภ ูมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.92) และเมือ่พจิารณารายดา้นโดย
เรยีงตามล าดบัของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีสุ่ดคอืท่านรูส้กึสนุกเพลดิเพลนิ กบัการเขา้ใชง้านเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ เช่น facebook, youtube,instagram,tiktok ( X =4.91) และดา้นทีร่ะดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ดคอื 
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ท่านมคีวามสุขในการแบ่งปนัเรือ่งราว,รปูภาพต่างๆ ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ใหเ้พื่อนๆ ของท่านได้
เหน็ ( X =3.79) 

 

 

ส่วนท่ี 5 เป็นข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

พฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ X S.D ระดบัความคดิเหน็ 

1. ถา้ท่านตอ้งการคน้หาขอ้มลูหรอืขา่วสาร คุณเลอืกทีจ่ะ เขา้

ใชง้าน ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Google เป็น อนัดบั

แรกเสมอ 

3.99 .89 มาก 

2.เมือ่ท่านตอ้งการตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นคุณเลอืกใชง้าน      

Line เป็นอนัดบัแรกเสมอ 

3.47 .98 มาก 

3. ถา้ท่านตอ้งการตดิต่อสื่อสารอยา่งเรง่ด่วน คุณเลอืกใช ้   

งาน Messenger หรอื Line เสมอ 

4.04 .90 มาก 

4. เมือ่ท่านตอ้งการความบนัเทงิ หรอืตอ้งการผ่อนคลาย            

คุณจะเขา้ใชง้าน Facebook, YouTube, Tiktok เสมอ 

4.13 .89 มาก 

5. เมือ่ท่านมภีาพถ่าย,วดิโีอหรอืประสบการณ์ใหม่ๆ                

คุณมกัอพัโหลดลงบน Facebook, Instagram เสมอ 

3.50 1.16 มาก 

รวม 3.82 .70 มาก 

 จากตารางที ่4 พบว่าพฤตกิรรมการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ในจงัหวดั
หนองบวัล าภ ูมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=3.82) และเมือ่พจิารณารายดา้นโดยเรยีง
ตามล าดบัของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีสุ่ดคอืเมือ่ท่านตอ้งการความบนัเทงิ หรอืตอ้งการผ่อนคลาย คุณจะเขา้
ใชง้าน facebook, youtube, tiktok เสมอ (X=4.13) และดา้นทีร่ะดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ดคอื เมือ่ท่าน
ตอ้งการตดิต่อ สื่อสารกบัผูอ้ื่นท่านเลอืกใชง้าน line เป็นอนัดบัแรกเสมอ (X=3.47) 
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ส่วนท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติุฐานและสรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

พฤตกิรรมการใช้

เครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของGen-z 

ในจงัหวดั

หนองบวัล าภู 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B SE Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ .538 .116  4.638 .000   

ความคาดหวงั .181 .040 .199 4.500 .000* .415 2.410 

การรบัรู ้ .194 .052 .203 3.710 .000* .270 3.703 

การเรยีนรู ้ .151 .047 .163 3.222 .001* .315 3.171 

ทศันคต ิ .329 .042 .367 7.797 .000* .366 2.736 

R = 0.824    R Square = .679    Adjusted R Square = .676    F = 209.295     Sig =.000* 

 

 จากตาราง 5 พบว่า การทดสอบเงือ่นไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า พฤตกิรรมการ
ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูไมเ่กดิปญัหา Multicollinearity เนื่องจากค่า 
Tolerance ทุกตวัแปร มคี่ามากกว่า 0.1 Menard (1995) และค่า VIF ทุกตวัแปรมคี่าน้อยกว่า 10 (Lind, 
Marchal & Wathen, 2010, p. 528) แสดงว่าตวัแปรอสิระไม่มคีวามสมัพนัธก์นัท าใหไ้มเ่กดิปญัหา 
Multicollinearity ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อการพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Gen-z 
ในจงัหวดัหนองบวัล าภู พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์R =0.824 แสดงว่า ดา้นการคาดหวงั ดา้นการรบัรู ้
ดา้นการเรยีนรู ้และดา้นทศันคต ิมผีลต่อการพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ในจงัหวดั
หนองบวัล าภใูนระดบัมาก เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธม์คี่าสงูเขา้ใกล ้1 ค่าสมัประสทิธิก์ารก าหนด R 
Square = .679 แสดงว่าดา้นการคาดหวงั ดา้นการรบัรู ้ดา้นการเรยีนรู ้และดา้นทศันคต ิมผีลต่อการ
พฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู คดิเป็นรอ้ยละ 67.9 ตวัแปร
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อสิระ 4 ดา้น ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Gen-z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ไดร้อ้ย
ละ 67.9 ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 32.1 เป็นผลเนื่องมาจากตวัแปรอื่นๆ 

 

 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการศกึษา พบว่าพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของประชาชน Generation Z ใน
จงัหวดัหนองบวัล าภู มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความคาดหวงั ทศันคต ิและพฤตกิรรมโดยรวมระดบั มาก 
ท าใหผ้ลงานวจิยัในครัง้นี้เป็นภาพบวก น ามาอภปิรายผลไดด้งันี้  

จากการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของประชาชน Generation Z ใน
จงัหวดัหนองบวัล าภู มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวม ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเมือ่ตอ้งการ 
ตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น จะเลอืกใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์บนโทรศพัทม์อืถอืเป็นอนัดบัแรก เช่น 
facebook, line และตอ้งการความบนัเทงิหรอืผ่อนคลาย จะเขา้ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทุกครัง้ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ลขิติ กาญจนากรณ (2525, หน้า 7) ว่าพฤตกิรรม หมายถงึ กจิกรรม ใดๆ กต็ามที่
สงัเกตไดโดยคนอื่น หรอืโดยเครือ่งมอืของผูท้ดลอง เช่น เดก็รบัประทานอาหาร ขี ่จกัรยานพดู หวัเราะ และ
รอ้งไห กริยิาเหล่านี้กล่าวถงึพฤตกิรรมทัง้สิน้ การสงัเกตพฤตกิรรมอาจท าได้ โดยใชเ้ครือ่งมอืเขา้ช่วย เช่น
การเล่มเกมสใ์นโทรศพัทม์อืถอื สอดคลอ้งกบั เอมกิา เหมมนิทร ์(2556 หน้า 5) กล่าวว่า พฤตกิรรมการใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในเรือ่งประสบการณในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีใ่ชบ้่อยทีสุ่ด ช่องทางทีใ่ช้
บ่อยทีสุ่ด ความถีใ่นการใชต่้อวนั ชวงเวลาทีใ่ชร้ะยะเวลาทีใ่ชต่้อ วนั ใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ดมากทีสุ่ด 
คุณสมบตัทิีช่อบมากทีสุ่ด และแหล่งหรอืสื่อทีท่ าใหส้นใจใช้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรภรณ์ ไกรชุมพล 
(2555) ไดศ้กึษาเรือ่ง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการ สื่อสารผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ในการสรา้งชื่อเสยีง 
กรณศีกึษา ยทูบู ผลการวจิยัพบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์มทีศันคตเิชงิบวกต่อยทูบู และมพีฤตกิรรม  

การสื่อสารผ่านเครอืขา่ย สงัคมออนไลน์โดยเฉพาะยทูบูอยา่งสม ่าเสมอ เนื่องจากทศันคตทิีม่ต่ีอยทูบู ว่า
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้แนวโน้มในอนาคตพบว่าผูค้นในสงัคมจะใหค้วามส าคญัต่อการ
สื่อสารผ่านยทููบเพิม่สงูขึน้ และมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชย้ทููบเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งความส าเรจ็ทัง้ใน
ดา้นชื่อเสยีง รายได ้จากการวจิยัพบว่า การคาดหวงัมผีลต่อการพฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ทัง้นี้อาจเป็นเพราะประชาชนมคีวามตอ้งการเป็นทีรู่จ้กั  
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรเดช ป่ินสุข (2557) เรือ่ง การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพการ
บรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ 

ผลวจิยัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 ส่วนใหญ่มอีาย ุ10- 15 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 94 ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 91.5 ส่วนใหญ่มอีาชพีนกัเรยีน-
นกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 98.5 ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 53 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรบัการน าผลไปใชท้างธุรกจิ ธุรกจิ/หน่วยงาน/องคก์รทีด่ าเนินการเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชง้าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภู สามารถน าผลการศกึษาไปใชไ้ดด้งันี้  

1. ฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิสามารถน าผลเรือ่งศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ ของ 
Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูไปใชใ้นการวางแผนการตลาดกลยทุธต่์างๆ เพื่อใหต้อบสนองความ
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในวยั Gen-Z  

2. ฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิสามารถน าผลเรือ่งศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ของ 
Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูไปใชใ้นเป็นสื่อประชาสมัพนัธ ์กระจาย ขา่วสาร ขอ้มลูต่างๆ เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์กระจายข่าว ขอ้มลูไดต้รงและรวดเรว็กบักลุ่มผูบ้รโิภค Gen-Z  

3. เพื่อทราบถงึพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ู
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการคน้ควา้ต่อยอดกบัเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีทัง้ สามารถน ามาวางแผนส าหรบั 
การตลาดออนไลน์ต่อไปได ้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ไป 

เพื่อใหผ้ลการศกึษาในครัง้นี้สามารถขยายต่อไปในทศันะทีก่วา้งมากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ ในการ
อธบิายปรากฏการณ์และปญัหาทางดา้น ศกึษาวจิยั พฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
Generation Z ในจงัหวดัหนองบวัล า หรอืปญัหาอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ผูท้ าวจิยัจงึขอเสนอแนะประเดน็
ส าหรบัการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงันี้  
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1. ควรศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Generation Z ใน พืน้ทีอ่ื่นๆ ทีไ่มใ่ชใ้น
จงัหวดัหนองบวัล า เพื่อใหท้ราบขอ้มลูมากยิง่ขึน้  

2. ควรศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Generation Z ในแต่ละประเภทของ 
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram เมือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึในการศกึษาต่อไป 
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