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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความน่าเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนในเขตต าบลในเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 400 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใช้งานสื่อออนไลน์ทุกวัน วันละ 5-6 ชั่วโมง มชี่วงเวลาท่ีใช้งานระหว่าง 
18.01-21.00 น. ใช้งานที่บ้าน โดยสื่อออนไลน์ที่ใช้คือ Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือ มวัีตถุประสงค์เข้าใช้งานเพ่ือ
ค้นหาข้อมูล ประโยชน์ในการใช้ คือการใช้งานง่าย เน้ือหาที่ใช้งานคือการหาสาระความรู้ และได้รับผลกระทบ คือ
รู้สึกปวดตา ปวดหัว เมื่อยมือ ปวดไหล่ ส่วนความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผู้ส่ง
สาร ผู้รับสาร ช่องทาง และเน้ือหา ตามล าดับ   
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการสื่อสาร / ความเชื่อถือ / สื่อสังคมออนไลน์ 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the behavior and reliability on social media in 

Kamphaeng Phet, Thailand. This research is quantitative research and targeted 400 urban district 
respondents. The research instrument used in this survey is close ended questionnaire. The data 
analysis statistics are frequency, percentage, average and standard deviation. The result found 
that most respondents are female aged between 18-25 years old studying in Bachelor’s Degree 
and the average monthly income is lower than 5,000 bath with the frequency of using social 
media at home around 5-6 hours everyday from 6 pm to 9 pm. The social media used is  
Facebook by using phone as a tool in order to search the information. The benefit is easy to use 
but there are the negative affect on health, whether it is eye pain, headache, fatigue. The level of 
reliability on social media were on the high level in either 4 factors which are sender, receiver, 
channels and contents respectively. 
Keywords: Behavior on Communication/ Reliability/ Social Media 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  สังคมโลกยุคปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน โดยช่วยให้เกิดความรวดเร็วท าให้ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งผ่านถึงกันทั่วโลกเกิดสังคม
ที่เรียกว่าสังคมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นสังคมที่มีการใช้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานด้านต่างๆ มีการกระจายภาพ
เสียงและข้อมูล การเรียนรู้การติดต่อสื่อสารที่ผ่านเครือข่ายการสื่อสารบนสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตได้มีเว็บไซต์
ประเภทหน่ึงก าเนิดข้ึนมาโดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนออนไลน์ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่ตน
สนใจหรือกิจกรรมต่างๆ หรือใครก็ตามที่สนใจส ารวจข้อมูลของผู้อื่นที่มีความสนใจในสิ่ง เดียวกัน หรือประเภท
เดียวกันที่ท่องอยู่บนโลกเสมือนแห่งน้ี น่ันก็คือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าสังคมออนไลน์ (Social Network) 
โดยเว็บไซต์ประเภทน้ีส่วนใหญ่จะมีบริการช่องทางต่างๆในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
บริการทางอีเมล์ (E-mail) บริการส่งข้อความ (Instant messaging) หรือตลาดออนไลน์อย่างเช่น Shopee Lasada 
เป็นต้น (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี 2552 ; ออนไลน์) 
   การสื่อสารในปัจจุบันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งสารกับเน้ือหาที่มีอยู่และผู้รับสารเข้าด้วยกัน 
โดยผ่านทางเครื่องมือสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้ที่เป็นคนส่งสารและรับสารต่างเป็นส่วนหน่ึงของ สื่อทางสังคมที่มีบทบาท
อย่างสูงในการสื่อสารของสังคมไทยและสังคมนานาชาติ ในปัจจุบันอย่างเช่นสื่อ Facebook  Twitter Line 
Youtube และ Instagram เป็นต้น โดยสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นส่วนหน่ึงของสื่อใหม่ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่
เอื้ออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมากไปสู่คนจ านวนมากผ่านระบบการสื่อสารที่มี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว สื่อสังคมออนไลน์
เข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในปัจจุบันอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุที่มีความสะดวก รวดเร็ว กว่า
สื่อกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดด้อยเพราะข่าวที่ถูกน าเสนอผ่าน
ช่องทางน้ียังขาดการคัดกรองและขาดความน่าเชื่อถือต่างจากสื่อกระแสหลักที่มีการคัดข่าวสารมาแล้ว ผู้คนเริ่มใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการรับข่าวสารกันมากข้ึน ทว่าเมื่อข่าวสารมีเพ่ิมข้ึน การเผยแพร่ข่าวเป็นไปได้รวดเร็ว
ข้ึน ปัญหาก็ตามมา น่ันคือ เรามิสามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ กับ
ข่าวที่บิดเบือนไปได้โดยง่าย 
   ในจังหวัดก าแพงเพชรมีประชาชนเป็นจ านวนมากท่ีก าลังเริ่มเข้ามาใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ิมข้ึน เช่น การ
ใช้ Facebook Twitter Line Youtube และ Instagram ที่ไม่เพียงแต่จะมีนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ แต่ยังมีผู้สูงอายุที่
เข้ามาใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะติดต่อสื่อสารในตนเอง ระหว่างเพ่ือน ระหว่างกลุ่ม หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่
เคยรู้จักกันมาก่อน เน่ืองจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีมากมายทั่วโลก เพราะว่าการใช้บริการของโลกสังคมออนไลน์ไม่
สามารถที่จะควบคุมได้ทั่วถึง ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงต้องไตร่ตองให้ดี เพียงแค่ไม่กี่นาที ก็สามารถเป็นเพ่ือนของ
เพ่ือนของอีกคนหน่ึงได้ โดยที่ไม่ต้องท าความรู้จักแบบลึกซึ้ง น่ันเป็นชนวนที่ท าให้เกิดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีการ
ไตร่ตรอง จึงมีเรื่องราวมากมายตามสื่อต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวัน จึงเป็นสิ่งที่ท าให้โลกของสังคมออนไลน์น้ัน มีความ
เชื่อถือได้น้อยมาก ด้ังน้ันผู้วิจัยได้ตระหนักถึงบทบาทส าคัญและคุณค่าของสื่อสังคมออนไลน์จึงอยากจะศึกษาความ
น่าเชื่อถือของการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมถึงเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของการสื่อสารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของประชาชนในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือว่ามี
ประชาชนเชื่อถือข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์มากน้อยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ ของประชาชนในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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2. เพ่ือศึกษาความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์ ของประชาชนในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ประชาชนในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 179,310 คน 
           กลุ่มตัวอย่าง คือ  ประชาชนในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 400 คน  

การก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้มาจากการใช้ตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close Question) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากร
เป้าหมาย จ านวน 400 คน แบบสอบถามมี 3 ตอน  ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบไปด้วย ความถ่ีในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ระยะเวลาในการเข้าใช้ ช่วงเวลาในการเข้าใช้ ถึงสถานที่ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ รวมไปด้าน
จุดประสงค์หรือเป้าหมายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามแบบก าหนดค าตอบให้เลือก จ านวน10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์ ค าถามท่ีใช้เป็นแบบมาตราลิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ (Rating Scale) 
เครื่องมือที่ใช้วัดการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือ ใช้เลือกค าตอบมี 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามรูปแบบของระดับคะแนน (Rating Scale)  ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก ่ 

1) ด้านผู้ส่งสาร   จ านวน 6 ข้อ 
2) ด้านเน้ือหา     จ านวน 5 ข้อ 
3) ด้านช่องทาง   จ านวน 4 ข้อ 
4) ด้านผู้รับสาร   จ านวน 5 ข้อ 

วิเคราะห์หาค่า IOC เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
รายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of item Objective Congruence) มีค่า
ระหว่าง 0.67 -1.00 
 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item-total correlation  มีค่า
ระหว่าง 0.31-0.59 
 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  มีค่าเท่ากับ 0.87 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน  ดังน้ี 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 
และการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังน้ี 
1. พฤติกรรมการใช้สื่ออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ดังน้ี  

 1.1. พฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
มีความถ่ีในการใช้งาน ทุกวัน ระยะเวลา 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาท่ีใช้งาน เวลา 18.01-21.00 น. สถานที่ที่ใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ ใช้งานที่บ้าน สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นประจ าคือ Facebook อุปกรณ์สื่อสารในการเข้าใช้งานสื่อ
ออนไลน์ คือโทรศัพท์มือถือ  

      1.2. พฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายส่วนใหญ่จะเข้าใช้งานสื่อสังคมเพ่ือ ค้นหาข้อมูล ประโยชน์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
คือการใช้งานง่าย/ไม่ซับซ้อน เน้ือหาที่ใช้งานคือการหาสาระความรู้ และผลกระทบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วน
ใหญ่ คือรู้สึกปวดตา ปวดหัว เมื่อยมือ ปวดไหล่ เวลาเล่นนานๆ 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์ ของประชาชนในเขต 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย  
     2.1 ความเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านผู้ส่งสาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าความเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านเน้ือหา ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากได้ดังน้ี ส านักข่าวเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ ท่านกล้า
ซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือนหรือคนรู้จักมีความส าคัญต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีการน าเสนอบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ดารา นักร้องหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความส าคัญต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีการน าเสนอบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ท่านเชื่อถือโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ และท่านยอมรับเพ่ือนใหม่ที่ไม่รู้จักทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ตามล าดับ 
 2.2 ความเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านเน้ือหาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ความเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านเน้ือหา ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากได้ดังน้ี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สนใจในสื่อสังคมออนไลน์  ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อ
สังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้ท่านเกิดความต้องการที่จะแสวงหาหรือท าตาม   เน้ือหาจากสื่อสังคมออนไลน์มี
ความน่าเชื่อถือ  เมื่อมีการโพสต์ข้อความในเชิงลบท าให้ท่านขาดความเชื่อถือในเน้ือหาน้ัน  และข้อมูลข่าวสารที่ได้
จากสื่อสังคมออนไลน์เป็นการแสดงความคิดเห็นที่อาจเบี่ยงเบนจากความจริงได้ ตามล าดับ 
 2.3 ความเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านช่องทาง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าความเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านช่องทาง ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากได้ดังน้ี ท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือการศึกษาหรือในการท างาน ท่าน
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือติดต่อกับเพ่ือนหรือบุคคลทั่วไป ท่านค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากสื่อสังคมออนไลน์ และ 
ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารประจ าวันจากสื่อสังคมออนไลน์ ตามล าดับ 
 2.4 ความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านผู้รับสาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ด้านผู้รับสาร ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดย
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เรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากได้ดังน้ี ท่านสามารถน าข้อมูลจากเครือข่ายออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ได้  ท่านใช้
วิจารณญาณในการรับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์  สินค้าหรือบริการที่ท่านสั่งซื้อจากสื่อสังคมออนไลน์ตรงกับ
ความต้องการและความคาดหวังของท่าน ข้อความที่ท่านได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ  และท่าน
มักจะไว้วางใจในค าแนะน า ข้อความ หรือค าบรรยายของบุคคลที่ท่านชื่นชอบ ตามล าดับ แสดงผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ของประชาชนในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อถือ �̅�           S.D.        ระดับ 

1.ด้านผู้ส่งสาร 
2.ด้านเน้ือหา 
3.ด้านช่องทาง 
4.ด้านผู้รับสาร 

    3.81          0.63         มาก 
    3.65          0.74         มาก 
    3.67          0.73         มาก 
    3.73          0.79         มาก 

ภาพรวม     3.72          0.72         มาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นในการอภิปราย ดังน้ี 
 1.พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บ้าน 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 5-6 ชั่วโมงต่อวัน และสื่อสังคม
ออนไลน์ที่นิยมเข้าใช้งานบ่อย คือ Facebook โดยใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อพัชชา ช้าง
ขวัญยืน (2561) ที่พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุ 19 ปี และก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 มีพฤติกรรมใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บ้าน/หอพัก ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
มากกว่า 4 ปี โดยนิสิตเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 1-3 ชั่วโมงต่อครั้ง สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใช้งานบ่อย 
Facebook โดยใช้ Smartphone ในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์และใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือความเพลิดเพลิน
บันเทิง เช่น ดูคือ หนัง, ฟังเพลง, เล่นเกมออนไลน์ และสอดคล้องกับ ต๋ัน นิลมาติ (2558) ที่พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีต่ ากว่า 20 ปี มีรายได้/รายรับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 4,001-8,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภท facebook ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์/วัน 1-5 ช่วงเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ประจ าระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมที่ทาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ สนทนากับเพ่ือน/
ติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือน และไม่สอดคล้องกับ จอมใจ ภักดีพินิจ (2557) ที่พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 
25-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน บริษัท/ห้างร้านเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10 ,000-20,000 บาท ผล
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ
เฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด โดยใช้เวลาในการเข้าเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละครั้ง โดยเฉลี่ย
น้อยกว่า 30 นาที 

ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก เพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บ้าน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดย
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เฉลี่ย 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งแตกต่างจากเพศชายที่ ใช้เวลาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่าเพศหญิง เน่ืองจากเพศ
ชายมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การเตะฟุตบอล 
เป็นต้น และสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมเข้าใช้งานบ่อย คือ Facebook ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก Facebook เป็นสื่อที่ติด
อันดับของโลกรวมถึงในสังคมไทยเรา ซึ่งก าลังได้รับความนิยมอย่างมากท้ังในฐานะผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรธุรกิจ เพราะ
เป็นสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปใช้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสนใจร่วมกันและกิจกรรมอื่นๆ   

2.พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า รูปแบบ
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมากที่สุด และบ่อยที่สุดเป็น Facebook จ านวน 361 คน 
ระยะเวลาในการเข้าใช้งานสื่อออนไลน์แต่ละครั้ง ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. โดยใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ใช้การเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และมีวัตถุประสงค์ในการใช้คือ การค้นหาข้อมูล และ
การติดต่อกับแฟน เพ่ือน ครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวา โฆษิตธีรชาติ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้วพบว่า ส่วน
ใหญ่โปรแกรมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้และใช้งานบ่อยที่สุดเป็น Facebook ในแต่ละวัน มีการใช้งาน
เฉลี่ยมากกว่า 2 ชั่วโมงข้ึนไปในช่วงเวลาก่อนเข้านอน ส่วนใหญ่จะเป็นใช้ส าหรับการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา พรหมา (2558) ที่พบว่า ส่วนใหญเ่คยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเพศ
ชายมากท่ีสุด อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือการสนทนา และเข้าใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มากท่ีสุด มีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 2-3 ครั้งต่อวัน มี ช่วงเวลาในการใช้เวลา 
16.00-17.00 น. มีระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ 1-2 ชั่วโมง สถานที่ ที่เข้าใช้บริการคือที่ท างาน โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการเข้าถึงบริการ 

ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก การที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน วันละมากกว่า 5-6 
ชั่วโมงต่อวัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างย่ิง อีกทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างยังเป็นสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 1 เว็บไซต์ โดยเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด ซึ่ง
เป็นโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงผู้คนจากท่ัวโลกเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างท ามากที่สุดเมื่อใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ คือการค้นหาข้อมูล การสนทนา (Chat) และมีการใช้โทรศัพท์มือถือเข้าสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด 
ท าให้ผู้คนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา  นอกจากน้ีผู้ใช้เฟชบุ๊ก ยังสามารถท ากิจกรรมกับผู้ใช้งานท่านอื่น ได้เช่น 
การเขียนข้อความ เล่าเรื่อง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เล่นเกมที่
สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้ รวมไปถึงท ากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามา
เพ่ิมเติมอยู่เรื่อยๆ ด้วยเหตุน้ี Facebook จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก (สุธีร์ นวกุล, 2556) 
 3. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า
ผลกระทบในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่จะรู้สึกปวดตา ปวดหัว เมื่อยมือ ปวดไหล่ เวลาเล่นนานๆ จ านวน 
366 คน ไม่สนใจบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเมื่อก าลังเล่น และท ากิจกรรมหรือพูดคุยกับคนในครอบครัว
หรือเพ่ือนน้อยลง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ วงศ์โสภา (2558) ที่พบว่า 
ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กต่อนักศึกษาเรียงตามล าดับคือ ด้านสุขภาพ ด้านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและด้านการศึกษาตามล าดับ โดยผลกระทบด้านสุขภาพพบว่ามีอาการปวดตา ปวดศรีษะ เมื่อยมือ 
ปวดไหล่ เวลาเล่นนาน ๆ ผลกระทบด้านการด าเนินชีวิตประจาวัน พบว่านักศึกษาเลือกใช้งานเฟซบุ๊กมากกว่าท า
กิจกรรมอื่นในช่วงเวลาว่าง ท าให้ท ากิจกรรมอื่นน้อยลง มีโลกส่วนตัวสูง คุยกับคนในครอบครัวน้อยลง คนรอบข้าง
รู้สึกหงุดหงิด หวาดระแวง และเกิดการทะเลาะกันเน่ืองจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน และผลกระทบ ด้านการศึกษา 
พบว่านักศึกษาทาการบ้านและงานที่รับมอบหมายต่างๆ เสร็จช้า เน่ืองจากใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการใช้งานเฟซบุ๊ก 
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ผลกระทบที่ตามมาพบว่านักศึกษาไม่ส่งงาน ส่งงานช้า ขาดสมาธิในการเรียน เกรดตกในบางรายวิชา ขาดสมาธิใน
การท างานและการอ่านหนังสือสอบ ขาดเรียน ใช้ภาษาไม่ถูกต้องใช้ค าแสลงในยุคสมัยใหม่ และสะกดค าไม่ถูกต้อง
ตามหลักภาษา และไม่สอดคล้องกับ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล (2560) ที่พบว่าผลกระทบจากการใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเมื่อรู้สึกโดดเด่ียวหรืออยู่คน
เดียว นักเรียนมักจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือหาเพ่ือนคุยหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานานท าให้เกิดอาการปวดตาเน่ืองจากสายตาที่จด
จ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตลอดเวลาจึงท าให้รู้สึกปวดตาและเบลอไปชั่วขณะ 
ซึ่งเป็นเพราะ แสงสีฟ้า หรือ Blue Light จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือและหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจึงท าให้มี
อาการปวดตา สายตาล้าได้ง่าย อีกท้ังจะรู้สึกเมื่อยข้อมือ และหัวไหล่ เน่ืองจากต้องเลื่อนหน้าจอข้ึนลงและต้องอยู่ใน
ท่าน้ันเป็นเวลานานๆ 
 4. ระดับความคิดเห็นข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อถือของประชาชนในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (�̅�=3.72 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน

ผู้ส่งสาร อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.81) รองลงมาคือด้านผู้รับสาร (�̅�=3.73 ) ด้านช่องทาง (�̅�=3.67) และด้านเน้ือหา 

(�̅�=3.65 ) ตามล าดับ สอดคล้องกับ รุจิเรข รัศมีจาตุรงค์ (2554) ที่พบว่า ผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารประเมินความน่าเชื่อถือ
ของเน้ือหาของการแนะน าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในเว็บไซต์จีบันดอทคอมในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ ปริณ
ดา เริงศักด์ิ(2561) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อถือในข่าวบันเทิงด้านแหล่งข้อมูลและด้านเน้ือหาข่าว ระดับปาน
กลาง อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความเชื่อถือในข่าวบันเทิงที่น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่าง
กัน ชนิดของสื่อ ระยะเวลา และเน้ือหาที่เปิดรับต่างกันมีความเชื่อถือในข่าวบันเทิงที่น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกันทั้งน้ีคนอายุน้อยมักมองโลกในแง่ดีกว่าคนอายุมาก และไม่สอดคล้องกับ วัฒณี ภูวทิศ (2560) ที่พบว่า 
ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก กูเกิลพลัส และทวิตเตอร์ เพ่ือหาเบาะแสของข่าว รายงาน
ข่าวสาร สร้างเครือข่ายในชุมชนออนไลน์และแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในประเด็นสาธารณะ ซึ่งผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่
ระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง เพราะข้อมูลไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
กองบรรณาธิการข่าวท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลทั้งหมดไปใช้ได้ทันที จึงต้องตรวจสอบด้วยการส่งผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ซ้ า
หรือวิเคราะห์ข้อมูลในออนไลน์ว่ามีบริบทแวดล้อมที่เป็นการสร้างข้อมูลข้ึนเอง  

ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านผู้ส่งสารผู้ในระดับ
มากกว่าผู้รับสารเน่ืองจาก ผู้ส่งสาร เป็นแหล่งก าเนิดของเน้ือหาข่าวสาร แล้วส่งสารไปยังผู้อื่นด้วยวิธีการหน่ึง ซึ่ง
ผ่านช่องทางการสื่อสารโดยวิธีการหลาวิธี เช่น การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง การใช้สัญลักษณ์ การใช้
เครื่องหมายหรือรหัสต่างๆ จากการส่งข่าวสารของผู้ส่งสาร เน้ือหาของข่าวสารอาจมีการบิดเบือนต่างไปจาก
ข้อเท็จจริง จึงท าให้ผู้รับสาร อาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีความน่าเชื่อถือน้อยไปจากผู้ส่งสาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์ ของประชาชนในเขต  อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใช้งาน 
ทุกวัน วันละ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้งาน เวลา 18.01-21.00 น. ใช้ผ่าน Facebook ดังน้ันผู้ประกอบการ
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ธุรกิจ เช่น ธุรกิจออนไลน์ สามารถน าผลวิจัยไปปรับใช้ ในด้านช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยใช้ Facebook เป็น
ช่องทางในการเข้าถึง และควรอยู่ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงที่ประชาชนใช้งานมากท่ีสุด 

2. ผลการวิจัยพบว่าผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม คือรู้สึก
ปวดตา ปวดหัว เมื่อยมือ ปวดไหล่ เวลาเล่นนานๆ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านสุขภาพของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน มีวิจารณญาณในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และมีระยะเวลาท่ีใช้งานในแต่ละครั้งไม่มากจนเกินไป เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งควรมีการ
จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน เช่น การตรวจวัดค่าสายตา เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งน้ี เป็นการใช้แบบสอบถามออนไลน์ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของข้อมูล ในการแจกแบบสอบถามครั้งต่อไปควรมีการแจก
แบบสอบถามในพ้ืนที่ด้วย เพ่ือที่จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งน้ี เป็นกลุ่มคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ในเขต อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น โดยอาจเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมากข้ึนเพ่ือจะได้
น ามาเปรียบเทียบความแตกต่าง  

3. การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณ ให้ข้อมูลในเชิงตัวเลขเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ 
ดังน้ัน การท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น การท า Focus Group การสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In – dept Interview) ในกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือที่จะทราบถึงการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้อย่างละเอียดมากข้ึน 

4. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยที่
เกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา วางแผน และพัฒนาต่อไป 
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