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การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู
Social Network Usage Behaviours of Generation Z of Nong Bua Lamphu
อภิตตรา โคตรเวียง1 , จุฑาทิพย์ เดชยางกูร2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการคาดหวังต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู 2) เพื่อศึกษาการรับรูแ้ ละการเรียนรูท้ ม่ี ผี ลต่อการพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู 3) เพื่อศึกษาทัศนคติการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้รบั แบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้วจิ ยั คือ กลุ่ม Generation Z ทีอ่ าศัยในจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 400 ชุด และได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอยสมมุตฐิ านการวิจยั โดย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 10- 15 ปี มีอาชีพนักเรียนและนักศึกษา
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 1,000 – 5,000 บาท ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
2. การคาดหวังต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. การรับรู้ และการเรียนรูต้ ่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
4. ทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
5. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
6. การทดสอบสมมุตฐิ าน สามารถสรุปได้ว่า การคาดหวังต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้
และการเรียนรูต้ ่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีส่ ่งผลต่อ
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อาจารย์ทป่ี รึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.05
คาสาคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์ 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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวัน ของมนุษย์มากขึน้
สื่อชนิดหนึ่งทีผ่ ใู้ ช้สามารถมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้คอื
(social network) เพราะการพัฒนาทีก่ า้ วกระโดดของเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้การสื่อสารการใช้งานโซเชียลมีเดีย เป็ นไปอย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว มากยิง่ ขึน้ เพื่อ
สนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการทัวโลก
่
แม้ในภาวะวิกฤต covid-19 เช่นนี้กย็ งั คง มีความก้าวหน้าใหม่ๆ
เกิดขึน้ 5G, อินเทอร์เน็ตของ สรรพสิง่ iot ทีพ่ ร้อมทีจ่ ะพัฒนาและขับเคลื่อน ต่อไปในอนาคต ยุคของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)ทีเ่ ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวัน ทุกเพศทุกวัยมีการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่าน แอพพลิเคชันต่
่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ น line เป็ นโปรแกรมแชท ทีส่ ามารถใช้งานได้ทงั ้
โทรศัพท์มอื ถือ ทีม่ รี ะบบปฏิบตั กิ าร ios, android, สามารถใช้งานได้บน คอมพิวเตอร์ personal computer
และ macbook ด้วยความทีส่ ามารถใช้งานได้หลากหลาย สามารถแชท ส่งรูป ส่งไอคอน ส่ง Sticker ตัง้ ค่า
คุยกันเป็ นกลุ่ม ทาให้มผี ใู้ ช้งานแอพพลิเคชันนี
่ ้เป็นจานวนมาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นการเชื่อมโยงกันหลายๆบุคคลมีการสร้างปฏิสมั พันธ์ในสังคม หรือกลุ่ม
คน ทีม่ กี จิ กรรมต่างๆ และความสนใจทีค่ ล้ายกัน มีการตอบโต้ส่อื สารกันระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลผ่าน
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์จงึ เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การทากิจกรรมต่างๆ แลกเปลีย่ น
ความคิดข้อมูล แสดงความคิดเห็น สามารถประยุกต์ใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ในชีวติ ประจาวัน เช่น การ
สื่อสาร การศึกษา การตลาด บันเทิง สื่อสารการเมือง เป็นต้น มีการใช้งานอย่างแพร่หลายหลายคน ให้
ความสาคัญกับเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ โลกเสมือนจริงนี้ มากจนกลายเป็นกิจวัตรประจาวัน ของชีวติ
คนในปจั จุบนั และหลายคนทีไ่ ม่ สามารถขาดสิง่ เหล่านี้ได้เลย
คนรุน่ Gen-z ย่อมาจาก Generation z เป็นคนทีม่ อี ายุ 10-25 ปี 2540-2555 และมีอายุ ระหว่าง 10 – 25 ปี
ซึง่ ในปี 2565 นี้พวกเขากาลังจะกลายเป็ นประชากรกลุ่มค่อนข้างใหญ่ ในภูมภิ าคอาเซียน โดยปจั จุบนั
จานวนประชากรกลุ่มนี้คดิ เป็นประมาณ 24% ของจานวนประชากร ทัง้ หมด และจะกลายมาเป็นผูบ้ ริโภค
หลักต่อไปดังนัน้ คนในกลุ่ม gen-z จึงเป็ นเจเนอเรชันที
่ ม่ ี ความสาคัญและมีอทิ ธิพล ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก สาหรับประเทศไทย ทีถ่ งึ แม้จะเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ แต่ gen-z ก็จะมีบทบาท และ
ช่วยชีน้ าการเลือกซือ้ สินค้าให้กบั ผูส้ งู อายุ จากการคาดการณ์ของฐานเศรษฐกิจ วิเคราะห์ไว้ว่าผูบ้ ริโภค
gen-z มีอตั ราการเติบโต เพิม่ ขึน้ ถึง 26% gen-y เพิม่ ขึน้ 32% และ gen-b เพิม่ ขึน้ 17% แต่ในปี 2022
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gen-z จะเติบโตขึน้ จนกลายเป็นผูค้ รองพืน้ ที่ 40% ของผูบ้ ริโภคทัง้ หมด(หาอ้างอิงค์)
ปจั จุบนั มีผใู้ ช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารทัวโลก
่
ประมาณพันล้านคน และยังมีแนวโน้ม ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆในทุกปี พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูใ้ ช้บริการกลุ่ม Generation z ทีใ่ ช้งาน
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทีส่ ามารถติดต่อสื่อสาร ได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้เกิด การ
เปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทีม่ ที งั ้ โทษและประโยชน์ของการใช้งาน สื่อโซเชียลมีเดีย
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาการคาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้
การเรียนรู้ และทัศนคติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู

จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาการคาดหวังต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัด
หนองบัวลาภู
2) เพื่อศึกษาการรับรูแ้ ละการเรียนรูท้ ม่ี ผี ลต่อการพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู
3) เพื่อศึกษาทัศนคติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู
4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็น Generation Z เป็นคนทีม่ อี ายุ 10-25 ปี พ.ศ. 2540-2555 ทัง้ เพศชาย
และหญิง ทีอ่ าศัยในจังหวัดหนองบัวลาภู ทีใ่ ช้โทรศัพท์/มาร์ทโฟน/แท็บเล็ต/ คอมพิวเตอร์ทงั ้ เพศชายและ
หญิง ในจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 130,400 คน ( สถิตปิ ระชากรในจังหวัดหนองบัวลาภูจาแนกตาม อายุ ,
2562 ) และใช้จานวน 400 คน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้สตู ร ทาโร ยามาเน่
Taro Yamane, 1973 ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อน ทีร่ ะดับร้อยละ ±5
2. ตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาเลือกจากประชากร โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้จานวน 400 คน
ซึง่ จานวนนี้ได้จากการใช้สตู รทาโร ยามาเน่ Taro Yamane, 1973
3. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การคาดหวังต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
2. การรับรู้ และเรียนรูต้ ่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
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3. ทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู
4. ระยะเวลาในการศึกษา เริม่ ตัง้ แต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สมมุติฐานของการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1
การคาดหวังมีผลต่อการพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัด
หนองบัวลาภู
สมมติฐานที่ 2
การรับรูแ้ ละการเรียนรูม้ ผี ลต่อการพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ใน
จังหวัดหนองบัวลาภู
สมมติฐานที่ 3
ทัศนคติมผี ลต่อการพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัด
หนองบัวลาภู

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจสามารถนาผลเรือ่ งศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ของ
Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ไปใช้ในการวางแผนการตลาดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความ
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในวัย Gen-Z
2. ฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจสามารถนาผลเรือ่ งศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ของ
Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ไปใช้ในเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ กระจาย ข่าวสาร ข้อ มูลต่างๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าว ข้อมูลได้ตรงและรวดเร็วกับกลุ่มผูบ้ ริโภค Gen-Z
3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าต่อยอดกับเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้อง อีกทัง้ สามารถนามาวางแผนสาหรับ
การตลาดออนไลน์ต่อไปได้

ระเบียบวิ ธีวิจยั
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การวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู
เนื้อหาของบทเป็นการอธิบายถึงวิธกี ารวิจยั สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ซึง่ ใช้การวิจยั เชิงปริมาณ
quantitative research ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และวิธกี ารทางสถิตสิ าหรับใช้ใน การวิเคราะห์ และการทดสอบสมมุตฐิ านเรือ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีก่ าหนดขึน้ ข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับขัน้ ตอน
ประชากรได้แก่ คือ Generation Z เป็ นคนที่มีอายุ 10-25 ปี (พ.ศ. 2540-2555 ) ทั้งเพศชาย และหญิงที่
อาศัยในจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 130,400 คน (สถิติประชากรใน จังหวัดหนองบัวลาภู จาแนกตามอายุ,
2562)
กลุ่มตัวอย่ างได้แก่ Generation Z เป็ นคนที่มีอายุ 10-25 ปี (พ.ศ. 2540-2555 ) ทั้งเพศชาย และหญิงที่
อาศัยในจังหวัดหนองบัวลาภู และใช้จานวน 400 คน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาด ตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยการ
คานวณกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ทราบจานวนประชากรที่มี จานวนจากัดที่นบั ได้ finite population ใช้สูตร ทาโร
ยามาเน่ Taro Yamane, (1973) ใช้การทดสอบความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 คือ ให้มีความผิดพลาดได้ร้อยละ 0.05

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู สร้างขึน้ จากกรอบแนวคิดที่
พัฒนาจากวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็นหลัก เนื้อหาของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบคาถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครัง้ ของท่าน
ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 เป็นส่วนทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลการประเมินการคาดหวังต่อการใช้งาน
เครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating scale โดยใช้มาตรวัด
ตามวิธขี อง ลิเคิรท์ Likert โดยข้อคาถามทีใ่ ช้วดั ระดับคะแนนดังนี้ คือ
5

หมายถึง

คาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายมากทีส่ ุด

4

หมายถึง

คาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายมาก

3

หมายถึง

คาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายปานกลาง
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2

หมายถึง

คาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายน้อย

1

หมายถึง

คาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายน้อยทีส่ ุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
Generation Z ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลจากลักษณะพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary data) ได้จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์จานวน 400 ชุดโดยรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองจากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง Google Form และแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
(secondary data sources) ได้จากการศึกษาจากเอกสาร ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดค่าสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ดงั นี้ คือสถิตเิ ชิงพรรณนา ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้ คือ
ตัวแปรด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันในแต่ละครัง้ ของท่าน เนื่องจาก
ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้และผูว้ จิ ยั ต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจานวนตัวอย่างจาแนกตามคุณสมบัติ
เท่านัน้ ดังนัน้ สถิตทิ เ่ี หมาะสมคือ ค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ
ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การคาดหวังต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรูแ้ ละ
เรียนรูต้ ่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์และ พฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของคน Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นข้อมูลทีใ่ ช้มาตรวัดอันตรภาค เนื่องจาก
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่าคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้จงึ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2550)
สถิตเิ ชิงอ้างอิง ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิงสาหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่าง
ในเรือ่ งต่อไปนี้ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์หรือการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
ได้แก่ การคาดหวังต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้ และเรียนรูต้ ่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
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ทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคน
Generation Z ซึง่ ใช้มาตรวัดอันตรภาคและเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างทีต่ วั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวทีม ี
ต่อตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัว สถิตทิ ใ่ี ช้คอื การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมุตฐิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับ ตัวแปรแต่ละตัว ซึง่
ข้อมูลดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามทีม่ คี าตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จานวนทัง้ สิน้ 400 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจานวนแบบสอบถามทัง้ หมด 400 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่ง ออกเป็น 5 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 10- 15 ปีมรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 1,000 – 5,000
บาท ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพนักเรียนและนักศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการคาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
การคาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
1. ท่านต้องการเป็ นทีร่ จู้ กั หรือมีตวั ตนในสังคมออนไลน์
(เช่น ใน facebook, youtube ,instagram,tiktok)

X
3.69

S.D ระดับความคิดเห็น
1.04
มาก

2.ท่านต้องการให้ผอู้ ่นื ชื่นชมในผลงานภาพถ่าย,วิดโี อหรือ
ประสบการณ์ต่างๆทีไ่ ด้อพั โหลดลงเครือข่ายสังคมออนไลน์
(เช่น การกด like ใน facebook)
3.ท่านต้องการความรวดเร็วในการทางาน,คุยงานหรือส่งข้อมูล
4. ท่านต้องการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็น
ความรูส้ กึ ต่างๆ ในมุมมองของท่านให้คนอื่นได้รบั รู้
(เช่น การ comment ใน facebook)
5. ท่านต้องการสร้างความบันเทิงหรือผ่อนคลายจากใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น ดูคลิปวิดโี อผ่าน Youtube,tiktok)
รวม

3.62

1.00

มาก

4.07
3.75

.86
.97

มาก
มาก

3.98

.96

มาก

3.82

.77

มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่าการคาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-z ในจังหวัด
หนองบัวลาภู มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.82) และเมือ่ พิจารณารายด้านโดย
เรียงตามลาดับของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีส่ ุดคือต้องการความรวดเร็วในการทางาน,คุยงานหรือส่งข้อมูล ( X
=4.07) และด้านทีร่ ะดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุดคือ ต้องการให้ผอู้ ่นื ชื่นชมในผลงานภาพถ่าย วิดโี อ หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้อพั โหลดลงเครือข่ายสังคมออนไลน์ชม เช่น การกด like ใน facebook ระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.62)
ส่วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ และการเรียนรู้ต่อการใช้งานเครือข่ายสังคม
การรับรูแ้ ละการเรียนรูต้ ่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้านการรับรู้

X

S.D

ระดับความคิดเห็น

1. ท่านรูจ้ กั เครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชัน่
ต่างๆ
2. ท่านรูจ้ กั วิธกี ารใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
3.ท่านรูจ้ กั เครือข่ายสังคมออนไลน์จากคนรอบข้าง,เพื่อน,คน
รูจ้ กั
4. ท่านคุน้ เคยกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
(เช่น facebook,youtube, instagram,tiktok)
5. ท่านทราบถึงประโยชน์และโทษในการใช้งาน
( facebook,youtube, instagram,tiktok)
รวม

3.80

.85

มาก

3.79
3.79

.83
.87

มาก
มาก

3.93

.90

มาก

3.83

.94

มาก

3.82

.73

มาก

3.75

.87

มาก

3.73
3.53

.86
.98

มาก
มาก

3.72

.88

มาก

ด้านการเรียนรู้
1. ท่านเรียนรูก้ ารสมัครเข้าใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ได้ดว้ ย
ตนเอง
2. ท่านได้เรียนรูว้ ธิ ใี ช้งานในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชันต่
่ างๆ
3. ท่านได้ทดลองใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันใหม่
่ ๆอยู่
ตลอดเวลา
4. ท่านคุน้ เคยกับเทคโนโลยี ซึง่ ทาให้สามารถใช้งาน
แอพพลิเคชันต่
่ างๆ ได้รวดเร็วมากขึน้
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5. ท่านสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ให้เข้ากับชีวติ ประจาวัน
รวม

3.70

.89

มาก

3.68

.76

มาก

สรุปผลรวม
3.75
.71
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าการรับรูแ้ ละการเรียนรูต้ ่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-z ใน
จังหวัดหนองบัวลาภู มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X=3.75) และเมือ่ พิจารณารายด้าน
โดยเรียงตามลาดับของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีส่ ุดของด้านการรับรูค้ อื ท่านคุน้ เคยกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น facebook,youtube, instagram,tiktok (X=3.93) และด้านการเรียนรูค้ อื ท่านเรียนรูก้ ารสมัคร
เข้าใช้ เครือข่าย สังคมออนไลน์ได้ดว้ ยตนเอง (X=3.75) และด้านทีร่ ะดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุดของด้านการ
รับรูค้ อื ท่านรูจ้ กั วิธกี ารใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (X=3.79) และด้านการเรียนรูค้ อื ท่านได้ทดลองใช้
เว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชันใหม่
่ ๆอยูต่ ลอดเวลา (X=3.53)
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทัศนคติต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
1. ท่านรูส้ กึ สนุกเพลิดเพลิน กับการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (เช่น facebook,youtube,instagram,tiktok)
2. ท่านรูส้ กึ ดีใจหรือภูมใิ จ เมือ่ มีคนมากด Like หรือ Share
รูปภาพ,วิดโี อ หรือเรือ่ งราวของท่านทีโ่ พสต์บนโลกออนไลน์
3.ท่านมีความสุขในการแบ่งปนั เรือ่ งราว,รูปภาพต่างๆผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เพื่อนๆ ของท่านได้เห็น
4. ท่านรูส้ กึ ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นโลกเสมือนจริง
และสามารถเป็ นตัวเองได้มากทีส่ ุด
5. ท่านเชื่อว่าสังคมออนไลน์เป็นสังคมทีเ่ สรีเปิดกว้างในการ
แสดงความคิดเห็น
รวม

X
4.19

S.D
.84

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.90

.93

มาก

3.79

.95

มาก

3.85

.95

มาก

3.90

.91

มาก

3.92

.78

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าทัศนคติต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-z ในจังหวัด
หนองบัวลาภู มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.92) และเมือ่ พิจารณารายด้านโดย
เรียงตามลาดับของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีส่ ุดคือท่านรูส้ กึ สนุกเพลิดเพลิน กับการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น facebook, youtube,instagram,tiktok ( X =4.91) และด้านทีร่ ะดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุดคือ
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ท่านมีความสุขในการแบ่งปนั เรือ่ งราว,รูปภาพต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เพื่อนๆ ของท่านได้
เห็น ( X =3.79)

ส่วนที่ 5 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
1. ถ้าท่านต้องการค้นหาข้อมูลหรือข่าวสาร คุณเลือกทีจ่ ะ เข้า
ใช้งาน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Google เป็น อันดับ
แรกเสมอ
2.เมือ่ ท่านต้องการติดต่อสื่อสารกับผูอ้ ่นื คุณเลือกใช้งาน
Line เป็นอันดับแรกเสมอ
3. ถ้าท่านต้องการติดต่อสื่อสารอย่างเร่งด่วน คุณเลือกใช้
งาน Messenger หรือ Line เสมอ
4. เมือ่ ท่านต้องการความบันเทิง หรือต้องการผ่อนคลาย
คุณจะเข้าใช้งาน Facebook, YouTube, Tiktok เสมอ
5. เมือ่ ท่านมีภาพถ่าย,วิดโี อหรือประสบการณ์ใหม่ๆ
คุณมักอัพโหลดลงบน Facebook, Instagram เสมอ
รวม

X
3.99

S.D
.89

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.47

.98

มาก

4.04

.90

มาก

4.13

.89

มาก

3.50

1.16

มาก

3.82

.70

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-z ในจังหวัด
หนองบัวลาภู มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X=3.82) และเมือ่ พิจารณารายด้านโดยเรียง
ตามลาดับของค่าเฉลีย่ พบว่ามากทีส่ ุดคือเมือ่ ท่านต้องการความบันเทิง หรือต้องการผ่อนคลาย คุณจะเข้า
ใช้งาน facebook, youtube, tiktok เสมอ (X=4.13) และด้านทีร่ ะดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุดคือ เมือ่ ท่าน
ต้องการติดต่อ สื่อสารกับผูอ้ ่นื ท่านเลือกใช้งาน line เป็นอันดับแรกเสมอ (X=3.47)
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ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของGen-z
ในจังหวัด
หนองบัวลาภู
ค่าคงที่

Unstandardized
Coefficients
B
SE

.538

.116

Standardized
Coefficients
Beta

t

4.638

Collinearity
Statistics
Sig. Tolerance VIF

.000

ความคาดหวัง
.181
.040
.199
4.500 .000*
การรับรู้
.194
.052
.203
3.710 .000*
การเรียนรู้
.151
.047
.163
3.222 .001*
ทัศนคติ
.329
.042
.367
7.797 .000*
R = 0.824 R Square = .679 Adjusted R Square = .676 F = 209.295

.415 2.410
.270 3.703
.315 3.171
.366 2.736
Sig =.000*

จากตาราง 5 พบว่า การทดสอบเงือ่ นไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า พฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ไม่เกิดปญั หา Multicollinearity เนื่องจากค่า
Tolerance ทุกตัวแปร มีค่ามากกว่า 0.1 Menard (1995) และค่า VIF ทุกตัวแปรมีค่าน้อยกว่า 10 (Lind,
Marchal & Wathen, 2010, p. 528) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ทาให้ไม่เกิดปญั หา
Multicollinearity ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-z
ในจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ R =0.824 แสดงว่า ด้านการคาดหวัง ด้านการรับรู้
ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ มีผลต่อการพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ Gen-z ในจังหวัด
หนองบัวลาภูในระดับมาก เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มคี ่าสูงเข้าใกล้ 1 ค่าสัมประสิทธิ ์การกาหนด R
Square = .679 แสดงว่าด้านการคาดหวัง ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศ นคติ มีผลต่อการ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-z ในจังหวัดหนองบัวลาภู คิดเป็ นร้อยละ 67.9 ตัวแปร
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อิสระ 4 ด้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ Gen-z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ได้รอ้ ย
ละ 67.9 ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 32.1 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นๆ

การอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชน Generation Z ใน
จังหวัดหนองบัวลาภู มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง ทัศนคติ และพฤติกรรมโดยรวมระดับ มาก
ทาให้ผลงานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นภาพบวก นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชน Generation Z ใน
จังหวัดหนองบัวลาภู มีระดับความคิดเห็นโดยรวม ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะเมือ่ ต้องการ
ติดต่อสื่อสารกับผูอ้ ่นื จะเลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์มอื ถือเป็นอันดับแรก เช่ น
facebook, line และต้องการความบันเทิงหรือผ่อนคลาย จะเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกครัง้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ลิขติ กาญจนากรณ (2525, หน้า 7) ว่าพฤติกรรม หมายถึง กิจกรรม ใดๆ ก็ตามที่
สังเกตไดโดยคนอื่น หรือโดยเครือ่ งมือของผูท้ ดลอง เช่น เด็กรับประทานอาหาร ขี่ จักรยานพูด หัวเราะ และ
ร้องไห กิรยิ าเหล่านี้กล่าวถึงพฤติกรรมทัง้ สิน้ การสังเกตพฤติกรรมอาจทาได้ โดยใช้เครือ่ งมือเข้าช่วย เช่น
การเล่มเกมส์ในโทรศัพท์มอื ถือ สอดคล้องกับ เอมิกา เหมมินทร์ (2556 หน้า 5) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเรือ่ งประสบการณในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทใ่ี ช้บ่อยทีส่ ุด ช่องทางทีใ่ ช้
บ่อยทีส่ ุด ความถีใ่ นการใช้ต่อวัน ชวงเวลาทีใ่ ช้ระยะเวลาทีใ่ ช้ต่อ วัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากทีส่ ุด
คุณสมบัตทิ ช่ี อบมากทีส่ ุด และแหล่งหรือสื่อทีท่ าให้สนใจใช้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล
(2555) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ทัศนคติและพฤติกรรมการ สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสร้างชื่อเสียง
กรณีศกึ ษา ยูทบู ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มที ศั นคติเชิงบวกต่อยูทบู และมีพฤติกรรม
การสื่อสารผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทบู อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากทัศนคติทม่ี ตี ่อยูทบู ว่า
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ แนวโน้มในอนาคตพบว่าผูค้ นในสังคมจะให้ความสาคัญต่อการ
สื่อสารผ่านยูทูบเพิม่ สูงขึน้ และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยทู ูบเป็ นเครือ่ งมือในการสร้างความสาเร็จทัง้ ใน
ด้านชื่อเสียง รายได้ จากการวิจยั พบว่า การคาดหวังมีผลต่อการพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะประชาชนมีความต้องการเป็นทีร่ จู้ กั
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัครเดช ปิ่นสุข (2557) เรือ่ ง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ
ผลวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.3 ส่วนใหญ่มอี ายุ 10- 15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 94 ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 91.5 ส่วนใหญ่มอี าชีพนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.5 ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 1,000 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53

ข้อเสนอแนะ
สาหรับการนาผลไปใช้ทางธุรกิจ ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรทีด่ าเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ดงั นี้
1. ฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจสามารถนาผลเรือ่ งศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ของ
Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ไปใช้ในการวางแผนการตลาดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความ
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในวัย Gen-Z
2. ฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจสามารถนาผลเรือ่ งศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ของ
Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู ไปใช้ในเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ กระจาย ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าว ข้อมูลได้ตรงและรวดเร็วกับกลุ่มผูบ้ ริโภค Gen-Z
3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลาภู
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าต่อยอดกับเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้อง อีกทัง้ สามารถนามาวางแผนสาหรับ
การตลาดออนไลน์ต่อไปได้

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครัง้ นี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะทีก่ ว้างมากขึน้ อันจะเป็ นประโยชน์ ในการ
อธิบายปรากฏการณ์และปญั หาทางด้าน ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
Generation Z ในจังหวัดหนองบัวลา หรือปญั หาอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน ผูท้ าวิจยั จึงขอเสนอแนะประเด็น
สาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี้

15

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ Generation Z ใน พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช้ใน
จังหวัดหนองบัวลา เพื่อให้ทราบข้อมูลมากยิง่ ขึน้
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ Generation Z ในแต่ละประเภทของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram เมือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกในการศึกษาต่อไป
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