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--------------------------------บทคัดย่ อ
ในการศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้งาน การยอมรั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 2) พฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อ
การยอมรับนวัต กรรมและเทคโนโลยี 3) พฤติ กรรมการใช้งานที่ มีผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชัน่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และ4) การยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน 400 คน
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ สรุ ปผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย ช่วงอายุ 20 - 30 ปี อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
พฤติ ก รรมการใช้แ อพพลิ เ คชั่น เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ พบว่ า สถานที่ เ ข้า ใช้คื อ ที่ บ ้า น การรู ้ จั ก
แอพพลิ เคชัน่ คื อ ด้วยตัวเอง ช่ วงเวลาส่ วนใหญ่ ที่ ใช้คื อ ช่ วงกลางคื น ระยะเวลาในการใช้งาน คื อ 1 ชั่วโมง – 3
ชัว่ โมง/วัน จานวนการใช้งาน คือ 15 ครั้ งขึ้นไป/วัน ประสบการณ์การใช้งาน คือ มากกว่า 10 ปี ความสนใจใช้คือ
แอพพลิ เคชัน่ ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งาน การเลือกใช้บริ การคือ Facebook และการเลือกใช้บริ การคือ การ
ค้นหาและติดต่อสื่ อสาร
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน
การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน
พฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการยอมรั บนวัตกรรมเทคโนโลยี พบว่า การรั บรู ้ ความเข้ากันได้ การรั บรู ้
ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การรับรู้ความเสี่ ยงด้านความ
ปลอดภัย และการรับรู้ความไว้วางใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พฤติกรรมการใช้งานมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ระบบปฏิบตั ิการของ
สมาร์ ทโฟน อุปกรณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชั่นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดย
ภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระบบปฏิบตั ิการของ สมาร์ ทโฟน (β =.21) อุปกรณ์ในการใช้
งาน (β =.67) และประเภทของแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน (β = .11). มีอานาจในการพยากรณ์ (Adjusted. R2)
ร้อยละ 71 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากับ .21
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้งาน, การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี, การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์

ABSTRACT
The purposes of the study were to investigate: 1) the demographic aspect, the usage behavior, the
acceptance of innovative technology, and the selection of social networking application; 2) the usage behavior
affecting the acceptance of innovative technology; 3) the usage behavior affecting the selection of social
networking application; and 4) the acceptance of innovative technology affecting the selection of social networking
application. The subject of the study was obtained by using non-probability, accidental sampling of 400 male users.
The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and the multiple
linear regression analysis. The results of the study revealed that the questionnaire respondents were male aged 2030 years, self-employed, bachelor's degree earned, with an average monthly income of 10,001-15,000 baht.
With regard to the usage behavior of social networking application, the place for accessing was at home,
knowing the application was by self-accessing, most of using time was at nighttime, the time duration was about 13 hours a day. The frequency of usage was more than 15 times a day, the experience of usage was more than 10
years, the reason for using application was because it fitted to their interests, the selected service was using
Facebook for searching information and communication.
In terms of the acceptance of innovative technology in general, it was found at a high level. With
considering each aspect, the perception of utilization was found at the highest mean. The selection of social
networking application in general was at a high level. With considering each aspect, the highest mean score was on
the smartphone's operating system
In terms of the usage behaviors influencing on the adoption of technology innovation, it was found that
there was a statistically significant difference at .05 level among the perception of compatibility, advantages, the
easiness of usage, financial resources, safety risks, and trust.
With regard to the usage behavior affecting the selection of social networking applications, there was a
difference among the smartphone operating system, the equipment of social networking application, and the type of
smartphone application. It was at .05 level of statistical significance.
Importantly, the adoption of technological innovation in general which influence the choice of social
networking application usage was statistically significant at the .05 level. They include the smartphone's operating
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system (β = .21), the operating devices (β = .67), and types of application on the smartphone (β = .11). the
prediction power (Adjusted. R2) 71 percent and prediction error (SEE) of .21.
Keywords: Usage Behavior, Acceptance of Innovative Technology, Selection of Social Networking Application
1. บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นและถูกนามาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยมีความสะดวกสบายในการนามาใช้
งานแล้ว เป็ นส่ ว นหนึ่ งการด ารงชี วิ ต ของคนในยุ ค สมัย นี้ มื อ ถื อ หรื อเรี ยกอี ก อย่ า งหนึ่ งว่ า สมาร์ ท โฟนจะมี
ระบบปฏิบตั ิการ 2 ระบบ ได้แก่ Andoid Os และ IOS เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้ามาเป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างหนึ่ งในการใช้ชีวิตประจาวันของผูค้ น โดยมีการติดต่อสื่ อสารผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Facebook,
Twitter, Line, Instagram ฯลฯ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยครั้งที่เรามักพบปั ญหาในการสื่ อสารที่มีความพกพร่ อง ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสาร
ที่ไม่ทนั ท่วงที การสื่ อสารที่ล่าช้า การได้รับข่าวสารข้อมูลเท็จ การสื่ อสารที่เติมแต่งข้อมูลแต่งความคิดเห็นส่ วนตัว
ปั ญหาการใช้เทคโนโลยี การอัพเดทข่าวสารที่ล่าช้า ความเสี่ ยงและความเสี ยหายต่างๆส่ งผลให้ผคู้ นมีความต้องการ
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ แตกต่างกัน จึ งเป็ นเหตุผลให้นกั พัฒนาหรื อนักธุ รกิจได้หันมาสร้างแอพพลิชนั่ หรื อเปิ ดบริ การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภทนั้นๆจะมีการบริ การที่มีรูปแบบแตกต่างกันโดยผูใ้ ช้จะเลือกใช้ตามพฤติกรรม
และการยอมรับที่ตรงกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตของตนเอง
การใช้ชีวิตประจาวันของผูค้ นจานวนมากมีความจาเป็ นในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ที่ มี ห ลากหลายผูใ้ ห้ บ ริ ก าร มี ก ารแข่ ง ขัน การทางธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งค่ า นิ ย มของผูใ้ ช้ง าน เกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น
ชี วิตประจาวัน ที่สร้ างความสะดวกและรวดเร็ ว ที่จะพัฒนาอย่างไรให้ฟังก์ชนั่ ตอบโจทย์ให้กบั ผูใ้ ช้งาน จากความ
เป็ นมาและความสาคัญข้างต้น คล้องกับผูว้ ิจยั ที่มีความต้องการอยากพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่
อยากตอบสนองตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน จึงสนใจที่จะทาเรื่ องนี้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้งาน การยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการ
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเขตอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
4. เพื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้แ อพพลิ เ คชั่น เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย
พฤติกรรมการใช้งาน
การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่
การยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจยั
นิยามศัพท์
พฤติกรรมการใช้ หมายถึง การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในแต่ละวัน ใช้แอพพลิเคชัน่ อะไร
ระยะเวลาในการใช้ ความถี่ในการใช้ ความจาเป็ นในการใช้ ใช้เพื่อการทางานหรื อใช้เพื่อความบันเทิง
การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การนาเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ซ่ ึ งก่อให้เกิด
ประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและทัศนคติ และการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้งาน
ทาให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู ้ ทักษะในการใช้งานเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครื อข่ายในการตอบสนองความต้องการทาง
สังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครื อข่าย หรื อความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจ
หรื อมี กิจกรรมร่ วมกัน บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริ การผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กนั ระหว่าง
ผูใ้ ช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ต
แอพพลิเคชัน่ หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เพื่อช่วยการทางานของผูใ้ ช้ (User) โดยเป็ นเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ความสะดวกสบายในทุกรู ปแบบการใช้งานต่าง ๆ เช่น ดูหนังฟั งเพลง เล่นเกม รับฟั งข่าวสาร การสื่ อสารผ่านโซเชียล
เน็ตเวิร์ก การทาธุรกรรมทางการเงิน เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา การบริ โภคและ
การจับจ่าย ใช้สอยซึ่ งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิ ดขึ้นทั้งก่อนและหลังกระทาดังกล่าวด้วย
(Engel Blackwell & Miniard, 1990)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทาการค้นหา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้
(Using)การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนอง
ความ ต้องการเขา (Schiffman & Kanuk, 1994)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ
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ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า กล่าวว่าการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและ
การใช้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่นกั การตลาดสามารถจัด
กลุ่มกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร
และอื่ นๆ เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ซึ่ งนักการตลาดต้องศึ กษาว่าสิ นค้าที่ เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who?)
ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What?) ทาไมจึงซื้ อ (Why?) ซื้ ออย่างไร (How?) ซื้ อเมื่อไร (When?) ซื้ อที่ไหน (Where?) ซื้ อและ
ใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often)
การยอมรับและเทคโนโลยีเป็ นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและยังเป็ นหนึ่ งในทฤษฎี
ที่นิยมใช้ในการอธิ บายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะในระบบสารสนเทศ
และถูกประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ (Aggelidis & Chatzoglou, 2016)
การยอมรับและเทคโนโลยี หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีหรื อระบบใด
ระบบหนึ่ง เพื่อให้เป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี (Hart, Nwibere & Inyang, 2015)
การยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Adoption & Innovation Theory) เรี ยกว่า
กระบวนการยอมรับ ซึ่ งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับและนาไปปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็ น 5
ขั้นตอน (Roger & Shoemaker, 1978)
ขั้นที่ 1 รับรู้ (Awareness Stage) เป็ นขั้นแรกที่นาไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธวิธีการใหม่ ๆ (นวัตกรรม) ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ หรื อกิจกรรมของบุคคลนั้นซึ่ งยังไม่มีความรู ้ลึกซึ้ ง เกี่ยวกับเนื้อหาคุณประโยชน์ของ
นวัตกรรมนั้น ๆ ทาให้เกิดความอยากรู ้และแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage) เป็ นขั้นที่เริ่ มมีความสนใจหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม
และในขั้นนี้จะทาให้ได้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั บุคลิกภาพค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐาน
ทางสังคม หรื อประสบการณ์ของบุคคลนั้น
ขั้นที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็ นขั้นที่จะได้ไตร่ ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้วธิ ี การหรื อ
วิทยาการใหม่ ๆ โดยมีการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ย หากนามาใช้แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรื อไม่โดยทัว่ ไป
มักจะคิดว่าเป็ นการเสี่ ยงในการใช้วทิ ยาการใหม่ ๆ และไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ในขั้นนี้จึงต้องมีการสร้าง
แรงผลักดัน (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจถึงคุณค่า รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้วทิ ยาการใหม่
ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นที่เริ่ มทดลองกับคนบางส่ วนก่อนเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์โดยใช้วธิ ี การ
ใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่ งผลการทดลองจะมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจที่จะปฏิเสธหรื อยอมรับต่อไป
ขั้นที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นที่ปฏิบตั ินาไปใช้จริ งซึ่ งบุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ ว่าเป็ น
ประโยชน์ในสิ่ งนั้นแล้ว
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือทั้ง 6 ปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้ (Ooi & Tan, 2016)
1) การรับรู ้ความเข้ากันได้ คือ ปั จจัยที่กาหนดการรับรู ้นวัตกรรมและขอบเขตของเทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการและรู ปแบบพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี
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2) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน คือ ปั จจัยที่กาหนดการรับรู ้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ส่ วนช่วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ดว้ ย
การแสดงถึงระดับที่ผใู ้ ช้สามารถรับรู ้ได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
3) การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน คือ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยระดับที่ผใู ้ ช้เชื่อว่าไม่ตอ้ งอาศัยความพยายาม (Free of Effort) ในการใช้งาน ความหมายคือ หากผูใ้ ช้
ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากในการใช้งานผูใ้ ช้จะรับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั สามารถนามาใช้งานได้ง่ายและส่ งผลให้มีการ
นาเทคโนโลยีมาใช้จริ ง
4) การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน คือ ปัจจัยที่ทาให้ผบู้ ริ โภครับรู้ถึงทรัพยากรทางด้านการเงินและยอมรับ
การทาธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้เทคโนโลยีในการทาธุรกรรม
5) การรับรู้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย คือ ปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทา
ธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งอาจเป็ นความเสี่ ยงในการสูญเสี ยข้อมูลที่เป็ นความลับ หรื อข้อมูลส่ วนตัวของ
ผูใ้ ช้อาจถูกเปิ ดเผยเมื่อมีการทาธุรกรรมเกิดขึ้น
6) การรับรู้ความไว้วางใจ คือ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง รู ปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครื อข่ายสังคมผ่านทางอินเทอรเน็ต โดย
ผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ื่ อสารเรื่ องราว รู ปภาพ และวิดีโอ เชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอ้ ื่น แบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นที่อยูใ่ น
เครื อตนได้รับรู ้ในบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์มกั จะประกอบไปด้วย การแชท ส่ งข้อความ ส่ งอีเมล วิดีโอ เพลง
อัพโหลดรู ปบล็อก บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นที่นิยม ได้แก่ Facebook Line Twitter Instagram Google+
Youtube (เอมิกา เหมมินทร์ , 2556)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Services: SNS) ว่าเป็ นแพตฟอร์ มที่ให้บริ การ ออนไลน์ที่เน้น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นความสนใจร่ วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ เรื่ องราว ภาพ เพื่อสร้าง เครื อข่ายสังคม
(Social Networks)หรื อความสัมพันธ์ในสังคม (Social Relation) ระหว่างกลุ่มบุคคล แหล่งบริ การ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นบริ การสารสนเทศบนเว็บที่อนุญาตให้แต่ละคนสร้างโปรไฟล์ของตนเอง สร้างรายชื่อของสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันภายในระบบตัวอย่างบริ การ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตเช่น email, Google, Facebook, WebBlog, Twitter, LinkedIn, Instragram และอื่นๆ ดังนั้น
สังคมปัจจุบนั จึงมีเครื อข่ายสังคมที่เชื่อมโยงข้อมูลกันในสังคมเครื อข่าย โดยมีบริ การ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ น
เครื่ องมือทางเทคโนโลยีน้ าทิพย์ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2558)
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน (Smart Phone Application) หมายถึง โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานบน
สมาร์ทโฟนหรื ออุปกรณ์แท็บเล็ต โดย มีการแบ่งประเภทของแอพพลิเคชันออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
(สุ ชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล, 2553)
1) Education & Reference คือ โปรแกรมด้านสื่ อการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ได้แก่ E-book และ
Language Courses เป็ นต้น
2) Multimedia & Entertainment คือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ การฟังเพลง การดูหนัง เป็ นต้น
3) Games คือ โปรแกรมเกมที่มีความหลากหลายหลายรู ปแบบ ได้แก่ Free Fire, PUBG และ Rov เป็ นต้น
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4) Lifestyle & Healthcare คือ โปรแกรมทางด้านสุ ขภาพ ได้แก่ เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ วิธีการทาอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ การคานวณแคลลอรี่ และการดูแลรักษาสุ ขภาพ เป็ นต้น
5) Social Networking คือ โปรแกรมสาหรับการติดต่อสื่ อสารในสังคมออนไลน์ ได้แก่ Twitter, Facebook
และ Line เป็ นต้น
6) Finance & Productivity คือ โปรแกรมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ การโอนเงิน ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ บุ คคลที่ ใช้แอพพลิ เคชั่นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในอาเภอเมื องเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย และไม่ทราบกลุ่มประชากรที่แน่ นอนของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เป็ นลักษณะมีคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) ได้แก่ ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภค
ซื้ ออะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน และผูบ้ ริ โภค
ซื้ ออย่างไร
ตอนที่ 3 การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ การรับรู ้ความเข้ากันได้ การรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู ้ความง่ายใน
การใช้งาน การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การรับรู้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย และการรับรู้ความไว้วางใจ
ตอนที่ 4 การเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ได้แก่ การเลือกระบบปฏิบตั ิการ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้กบั แอพพลิเคชัน่ และการเลือกประเภทของแอพพลิเคชัน่
4. ผลการวิจัย
1. ด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้งาน การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประชากรศาสตร์
ความถี่
ร้ อยละ
เพศ
219
54.75
1. ชาย
2. หญิง
181
45.25
รวม
400
100.00
อายุ
1. 20 - 30 ปี
180
45.00
2. 31 - 40 ปี
160
40.00
3. 41 - 50 ปี
60
15.00
รวม
400
100.00
อาชีพ
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
78
19.5
2. รับราชการ
40
10.00
3. บริ ษทั เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
116
29.00
4. ธุรกิจส่ วนตัว
127
31.75
5. แม่บา้ น/พ่อบ้าน
39
9.75
รวม
400
100.00
ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษาตอนต้น
13
3.25
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
55
13.75
3. อนุปริ ญญา/ปวส./เทียบเท่า
79
19.75
4. ปริ ญญาตรี
234
58.50
5. สู งกว่า ปริ ญญาตรี
19
4.75
รวม
400
100.00
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
51
12.75
2. 10,001 - 15,000 บาท
144
36.00
3. 15,001 - 20,000 บาท
108
27.00
4. 20,001 - 25,000 บาท
45
11.25
5. 25,001 - 30,000 บาท
36
9.00
6. มากกว่า 30,000 บาท
16
4.00
รวม
400
100.00
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จากตารางที่ 1 จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย
จานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.75 และเป็ นเพศหญิง จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25
จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ ช่วงอายุ 20 30 ปี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และน้อย
ที่สุดคือ ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00
จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ อาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัว จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 รองลงมาคือ อาชีพทางานบริ ษทั เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 116 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.00 และน้อยที่สุดคือ อาชีพแม่บา้ น/พ่อบ้าน จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75
จานวนร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ
ปริ ญญาตรี จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 รองลงมาคือ อนุปริ ญญา/ปวส./เทียบเท่า จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.75 และน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25
จานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
คือ รายได้เฉลี่ย 10,001 - 15,000 บาท จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ย 15,001 - 20,000
บาท จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 และน้อยที่สุดคือ รายได้เฉลี่ย มากกว่า 30,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.00
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พฤติกรรมการใช้ งาน
ความถี่
ร้ อยละ
สถานที่
295
73.75
1. ที่บา้ น
2. ที่ทางาน
90
22.50
3. ที่หา้ งสรรพสิ นค้า
10
2.50
4. ที่ร้านอินเตอร์เน็ต
5
1.25
รวม
400
100.00
การรู้ จักแอพพลิเคชั่น
1. ด้วยตัวเอง
305
76.25
2. เพื่อนแนะนา
61
15.25
3. สื่ อโฆษณาต่างๆ
34
8.50
รวม
400
100.00
ช่ วงเวลาการใช้ งาน
1. ช่วงเช้า 06.00-12.00 น.
25
6.25
2. ช่วงบ่าย 12.01-17.00 น.
46
11.50
3. ช่วงเย็น 17.01-20.00 น.
118
29.50
4. ช่วงกลางคืน 20.01-00.00 น.
211
52.75
รวม
400
100.00
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ งาน
ความถี่
ร้ อยละ
ระยะเวลาการใช้ งาน
1. น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง/วัน
83
20.75
2. 1 ชัว่ โมง – 3 ชัว่ โมง/วัน
217
54.25
3. 4 ชัว่ โมง – 5 ชัว่ โมง/วัน
57
14.25
4. 6 ชัว่ โมงขึ้นไป/วัน
43
10.75
รวม
400
100.00
จานวนการใช้ งาน
1. น้อยกว่า 5 ครั้ง/วัน
129
32.25
2. ครั้ง – 10 ครั้ง/วัน
71
17.75
3. 11 ครั้ง – 15 ครั้ง/วัน
18
4.50
4. 15 ครั้งขึ้นไป/วัน
182
45.50
รวม
400
100.00
ประสบการณ์ การใช้ งานแอพพลิเคชั่น
1. น้อยกว่า 1 ปี
15
3.75
2. 1 - 3 ปี
43
10.75
3. 3 - 5 ปี
97
24.25
4. 6 - 10 ปี
65
16.25
5. มากกว่า 10 ปี
180
45.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้ง านแอพพลิ เ คชั่น เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นอ าเภอเมื อ งเชี ย งราย
จังหวัดเชี ยงราย พบว่า สถานที่ ส่วนใหญ่ คือ ที่ บา้ น จานวน 295 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 73.75 รองลงมาคื อ ที่ ทางาน
จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 และน้อยที่สุดคือ ที่ร้านอินเตอร์เน็ต จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25
การรู้จกั แอพพลิเคชัน่ พบว่า ส่ วนใหญ่คือ ด้วยตัวเอง จานวน 305 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.25 รองลงมาคือ
เพื่อนแนะนา จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และน้อยที่สุดคือ สื่ อโฆษณาต่างๆ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.50
ช่วงเวลาการใช้งาน พบว่า ส่ วนใหญ่คือ ช่วงกลางคืน 20.01-00.00 น. จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.75
รองลงมาคือ ช่วงเย็น 17.01-20.00 น. จานวน118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 และน้อยที่สุดคือ ช่วงเช้า 06.00-12.00 น.
จานวน 25 คน คิดเป็ น ร้อยละ 6.25
ระยะเวลาการใช้งาน พบว่า ส่ วนใหญ่คือ 1 ชัว่ โมง – 3 ชัว่ โมง/วัน จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.25
รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง/วัน จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และน้อยที่สุดคือ 6 ชัว่ โมงขึ้นไป/วัน จานวน
43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75
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จานวนการใช้งาน พบว่า ส่ วนใหญ่คือ 15 ครั้งขึ้นไป/วันจานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ
น้อยกว่า 5 ครั้ ง/วัน จานวน 129 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 32.25 และน้อยที่ สุดคือ 11 ครั้ ง – 15 ครั้ ง/วัน จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.50
ประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชัน่ พบว่า ส่ วนใหญ่คือ มากกว่า 10 ปี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.00 รองลงมาคื อ 3 - 5 ปี จานวน 97 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 24.25 และน้อยที่ สุดคื อ น้อยกว่า 1 ปี จานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
ตารางที่ 3 การยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมื อง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
̅
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
S.D.
แปลผล
1. การรับรู ้ความเข้ากันได้
4.56
0.43
มากที่สุด
2. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
4.59
0.40
มากที่สุด
3. การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
4.42
0.45
มาก
4. การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน
4.01
0.73
มาก
5. การรับรู้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
4.40
0.57
มาก
6. การรับรู้ความไว้วางใจ
4.48
0.42
มาก
เฉลีย่ รวม
4.41
0.39
มาก
จากตารางที่ 3 การยอมรับการใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =4.41, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ดคือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ( ̅ =4.59, S.D.=0.40) รองลงมาคือ การรับรู ้ความเข้ากันได้ ( ̅ =4.56,
S.D.=0.43) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน ( ̅ =4.01, S.D.=0.73)
ตารางที่ 4 การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
̅
การเลือกใช้ แอพพลิเคชั่น
S.D.
แปลผล
1. ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ทโฟน
4.72
0.35
มากที่สุด
2. อุปกรณ์ในการใช้งาน
4.20
0.55
มาก
3. ประเภทของแอพพลิเคชัน่
4.31
0.48
มาก
รวม
4.41
0.41
มาก
จากตารางที่ 4 การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( ̅ = 4.41, S.D.=0.41) เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ
ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน ( ̅ =4.72, S.D.=0.35) รองลงมาคือ ประเภทของแอพพลิเคชัน่ ( ̅ =4.31, S.D.=0.48)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ อุปกรณ์ในการใช้งาน ( ̅ =4.20, S.D.=0.55)
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2. พฤติ ก รรมการใช้ง านที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ นเขตอ าเภอเมื อ งเชี ย งราย
จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 5 พฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเขตอาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัด
เชียงราย
พฤติกรรมการใช้ งาน
แหล่งความ
df
SS
MS
F
p
แปรปรวน
1. การรับรู ้ความเข้ากันได้
ระหว่างกลุ่ม
12 12.23 1.01 6.23 .00*
ภายในกลุ่ม
387 63.30
.16
รวม
399 75.53
2. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
ระหว่างกลุ่ม
12 19.92 1.66 13.88 .00*
ภายในกลุ่ม
387 46.27
.12
รวม
399 66.19
3. การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
ระหว่างกลุ่ม
12 15.46 1.28 7.45 .00*
ภายในกลุ่ม
387 66.87
.17
รวม
399 82.34
4. การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน
ระหว่างกลุ่ม
12 65.12 5.42 13.77 .00*
ภายในกลุ่ม
387 152.45
.39
รวม
399 217.56
5. การรับรู้ความเสี่ ยงด้านความ
ระหว่างกลุ่ม
12 33.12 2.76 10.75 .00*
ปลอดภัย
ภายในกลุ่ม
387 99.33
.25
รวม
399 132.46
6. การรับรู้ความไว้วางใจ
ระหว่างกลุ่ม
12 10.17
.84 5.39 .00*
ภายในกลุ่ม
387 60.85
.15
รวม
399 71.02
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พฤติ กรรมการใช้งานที่ มีผลต่ อการยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเขตอาเภอเมื อ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า การรับรู ้ความเข้ากันได้ การรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู ้ความง่ายในการใช้
งาน การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การรับรู้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย และการรับรู้ความไว้วางใจ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พฤติ กรรมการใช้งานที่ มีผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชั่นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมื อง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ตารางที่ 6 พฤติ กรรมการใช้งานที่ มี ผลต่ อ การเลื อ กใช้แ อพพลิ เคชั่นเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ในเขตอ าเภอเมื อ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การเลือกใช้ แอพพลิเคชั่น
แหล่งความ
df
SS
MS
F
p
แปรปรวน
1. ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ทโฟน
ระหว่างกลุ่ม
12 15.39 1.28 14.42 .00*
ภายในกลุ่ม
387 34.40
.08
รวม
399 49.79
2. อุปกรณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่
ระหว่างกลุ่ม
12 34.10 2.84 12.43 .00*
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ภายในกลุ่ม
387 88.46
.22
รวม
399 122.56
3. ประเภทของแอพพลิเคชัน่ บน
ระหว่างกลุ่ม
12 32.69 2.72 17.51 .00*
สมาร์ทโฟน
ภายในกลุ่ม
387 60.19
.15
รวม
399 92.89
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พฤติ กรรมการใช้งานที่ มีผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขต
อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย พบว่า ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน อุปกรณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขต
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 7 การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขต
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
β
การยอมรับ
b Std.Error
t
Sig.
Tolerance VIF
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.ระบบปฏิบตั ิการของ
.23
.03
.21
7.55
.00*
.88
1.12
สมาร์ทโฟน
2.อุปกรณ์ในการใช้งาน
.47
.02
.67
17.55
.00*
.49
2.04
3.ประเภทของแอพพลิเคชัน่ .09
.03
.11
2.91
.00*
.50
1.99
บนสมาร์ทโฟน
R=.84 R2=.71 Adjusted. R2=.71 SEE=.21 F=334.84 Sig=.00
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 7 การยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชัน่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน (β =.21) อุปกรณ์ในการใช้งาน (β =.67) และประเภทของ
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน (β =.11) มีอานาจในการพยากรณ์ (Adjusted. R2) ร้อยละ 71 และมีความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์ (SEE) เท่ากับ .21
5. การอภิปรายผล
1. ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ช่วงอายุ 20 - 30 ปี อาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ วนตัว ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ภาวดี ปิ่ นเจริ ญ (2558: 101)
ได้ศึ กษาเรื่ อ ง การตลาดผ่านสื่ อ สั งคมออนไลน์ แ ละการยอมรั บ เทคโนโลยีที่ มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจใช้บริ การจอง
ร้านอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ
20 – 29 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานอิสระ/พนักงานเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10000 - 20000
บาท เนื่ องจากผูท้ ี่ ใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่ อยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อผูท้ ี่
เริ่ มต้นในการทางาน
2. พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมื องเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย
พบว่า สถานที่ ส่ วนใหญ่ คื อ ที่ บ ้า น และระยะเวลาการใช้ง าน พบว่า ส่ ว นใหญ่ คื อ 1 ชั่ว โมง – 3 ชั่ว โมง/วัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558: 58-76) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคน
Gen X ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาโดยเฉลี่ยการใช้เครื อข่ายออนไลน์ 1-2 ชัว่ โมง และสถานที่ที่เข้าใช้
เครื อข่ายออนไลน์คือ บ้าน เนื่องจากผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์จะมีพฤติกรรมในการใช้งานคล้ายกัน
3. การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมื องเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย พบว่า
การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ระบบปฏิ บัติ ก ารของสมาร์ ท โฟน รองลงมาคื อ ประเภทของแอพพลิ เ คชั่น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558: 58-76)ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชน Gen X ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรี ยงลาดับของ
ค่าเฉลี่ย พบว่ามากที่สุดคือ มีพฤติกรรมเช็คเครื่ องมือที่สาหรับใช้งานในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ สมาร์ ทโฟน
แทบเล็ต คอมพิวเตอร์ บ่อยครั้ ง รองลงมาคื อ ต้องการติ ดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่ น เนื่ องจากว่าผูท้ ี่ ใช้งานแอพพลิ เคชั่น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ตอ้ งมี เครื่ องมื อและแอพพลิเคชัน่ เพื่อใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. พฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเขตอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย พบว่า การรับรู ้ความเข้ากันได้ การรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฏฐนันท์ พิธิวตั โชติกุล (2558: 105) การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ การตลาด
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู ้ความเข้ากันได้ส่งผลต่อ
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ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากว่าผูท้ ี่ใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วน
ใหญ่คานึงถึงประโยชน์จากการใช้งานเป็ นสาคัญ
5. พฤติกรรมการใช้งานที่ มีผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน อุปกรณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทของแอพพลิ เคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558: 58-76) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ของ
ประชาชน Gen X ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ระบบปฏิ บ ัติ ก ารของสมาร์ ท โฟน อุ ป กรณ์ ใ นการใช้ง าน
แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์จะมีพฤติกรรมในการใช้งานและการเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์คล้ายกัน
6. การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ท
โฟน (β =.21) อุปกรณ์ในการใช้งาน (β =.67) และประเภทของแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน (β =.11) มีอานาจในการ
พยากรณ์ (Adjusted. R2) ร้อยละ 71 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากับ .21 ซึ่ งสอดคล้องกับ
พรชนก พลาบูลย์ (2558: 80) พบว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของ
รัฐบาลไทยใช้ (β = 0.405) ส่ งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย มากที่สุด เนื่ องจากว่าผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์จะต้องการยอมรับ
นวัต กรรมและเทคโนโลยี โดยผ่ า นอุ ป กรณ์ ก ารใช้ง าน ระบบปฏิ บ ัติ ก ารของสมาร์ ท โฟน และประเภทของ
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
1. ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย ช่วงอายุ 20 - 30 ปี อาชีพธุรกิจส่ วนตัว
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า สถานที่เข้าใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์คือ ที่บา้ น รองลงมาคือ ที่ทางาน การใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์คือ ด้วยตัวเอง รองลงมาคือ
เพื่อนแนะนา ช่วงเวลาส่ วนใหญ่ที่ใช้แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่บ่อยที่สุดคือ ช่วงกลางคืน รองลงมาคือ ช่วง
เย็น ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ 1 ชัว่ โมง – 3 ชัว่ โมง/วัน รองลงมาคือ น้อย
กว่า 1 ชัว่ โมง/วัน จานวนการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ 15 ครั้งขึ้นไป/วัน รองลงมาคือ น้อย
กว่า 5 ครั้ ง/วัน และประสบการณ์ การใช้งานแอพพลิ เ คชั่นเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ส่ วนใหญ่ คื อ มากกว่า 10 ปี
รองลงมาคือ 3 - 5 ปี
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การยอมรั บ การใช้แ อพพลิ เคชั่นเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ในอาเภอเมื องเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การรั บรู ้ ประโยชน์จากการใช้งาน
รองลงมาคือ การรับรู ้ความเข้ากันได้
การเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในอาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ ระบบปฏิ บ ัติการของสมาร์ ท รองลงมาคื อ
ประเภทของแอพพลิเคชัน่
2. พฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเขตอาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัด
เชียงราย พบว่า การรับรู ้ความเข้ากันได้ การรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้
ทรัพยากรทางการเงิน การรับรู้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย และการรับรู้ความไว้วางใจ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พฤติ กรรมการใช้งานที่ มีผลต่อการเลื อกใช้แอพพลิ เคชั่นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมื อง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน อุปกรณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ประเภทของแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขต
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟน (β =.21) อุปกรณ์ในการใช้งาน (β =.67) และประเภทของแอพพลิเคชัน่ บน
สมาร์ ทโฟน (β =.11) มีอานาจในการพยากรณ์ (Adjusted. R2) ร้อยละ 71 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
(SEE) เท่ากับ .21
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการวิจัย บริ ษ ทั ห้างร้ า น หน่ วยงาน หรื อ ผูท้ ี่ ส นใจ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ทาง
การตลาด เช่น การจัดแคมเปญ กด Like กด Share ฯลฯ โดยการถ่ายภาพและเขียนคาบรรยายเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การ
2. จากการวิ จัย บริ ษัท ห้ า งร้ า น หน่ ว ยงาน หรื อผูท้ ี่ ส นใจ สามารถน าไปใช้ใ นการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
(แอพพลิ เคชั่น) ให้มี ความแปลกใหม่ เพลิ ดเพลิ น มี ประโยชน์ในการใช้งาน ฯลฯ เพื่อรองรั บ และสอดคล้อ งกับ
พฤติกรรมการใช้งานตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานอย่าง
เหมาะสมมากขึ้น
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