
แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
MOTIVATION AND SOCIAL NETWORK USAGE EFFECT RELATING  

TO SOCIAL NETWORK USAGE BEHAVIOR OF SENIOR CITIZEN  
IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
จันจิรา วงษ์สมาน1 

ณักษ์ กุลิสร2์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุง เทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขตพื้นที่ มีประชากรผู้สูงอายุอาศัยอยู่สูงสุด คือ เขตบางแค              
เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน                
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001 - 30,000 บาท (2) ผู้สูงอายุที่มี
เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์                
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน                  
ในระดับต่ า และปานกลาง ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการสร้าง
ตัวตน ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม และด้านการติดต่อสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (4) แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และต่ ามาก ในด้านระยะเวลาที่ ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.01 และในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก ได้แก่ ด้านการสร้างตัวตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05                   
(5) ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า และปานกลาง ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
ด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ด้านเวลา ด้านสังคม ด้านความบันเทิง และด้านธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 และในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านการสื่อสาร 
ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ด้านเวลา ด้านสังคม ด้านความบันเทิง และด้านธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอาย ุเครือข่ายสังคมออนไลน์ แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the motivation and social network usage effects related 
to the social network usage behavior of senior citizens in the Bangkok metropolitan area. The sample of 
this research was 400 senior citizens living in the five districts in Bangkok with the highest population of 
the senior citizens: the Bang Khae, Chatuchak, Bang Khen, Bang Sue and the Sai Mai district, aged 60 and 
over. The questionnaires were used as the research instrument for data collection. The results of the 
study were as follows: the majority of the senior citizens were male, married or living together, graduated 
with a Bachelor's degree or equivalent, and an average monthly income of 20,001-30,000 Baht. Senior 
citizens of a different gender and average monthly income had a statistically significant difference in social 
network usage behavior in terms of the number of social networking services at a level of 0.05. The 
motivation for social network usage was significantly related to the behavior of the senior citizens in a 
positive direction with a statistical significance of 0.01 in terms of number of social networking services, 
such as information seeking, personal identity creation, leisure time, social interaction, and 
communication. The motivation for social network usage was significantly related to the behavior of the 
senior citizens in the positive direction with a statistical significance level of 0.01. They used social 
networking services, including communication, leisure, and social interaction and positively statistically 
significant at a very low level of 0.05, i.e., personal identity creation. The results obtained from online 
social network usage were significantly related to the behavior of the senior citizens in a positive 
direction, at a low and moderate level and a statistical significance level of 0.01, in terms of the social 
networking service usage and communication, self-expression, time, social, entertainment, and business, 
and in a positive direction at a low level with a statistical significance level of 0.01 in terms of length of 
time spent on social networking services, such as communication, personal identity creation, time, social, 
entertainment, and business. 

 
Keywords: Senior Citizens, Social Networks, Motivation Social network  
 

บทน า 
สังคมโลกปัจจุบันนั้นเป็นทั้งสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมผู้สูงอายุ เนื่อ งจากการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในสังคม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศผล                 
การส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยปี 2561 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานข้ึนเฉลี่ย 10 ช่ัวโมง 5 นาที
ต่อวัน เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และเผยว่า กลุ่มผู้สูงอายุ (Baby Boomer)  เป็นกลุ่มที่น่ากังวล
มากที่สุดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเมืองสู่ความเป็น Smart City โดยการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานมากยิ่งขึ้นท าให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพมหานครนั้น ต้องมีการปรับตัว
ค่อนข้างสูงกว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างจังหวัด ความเสี่ยงของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครจึงเป็นปริมาณของข่าวสารที่หลั่งไหล
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เข้ามาตลอดเวลา ท าให้ขาดภูมิคุ้มกันในการกรองข้อมูล ไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อถูกชักชวนจะเชื่อทันที ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
เทคโนโลยีส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุอย่างตรงจุด และร่วมกันออกแบบระบบในการใช้งานท่ีเหมาะสมต่อไป ท่ามกลางสภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยี
ที่รุนแรงในปัจจุบันให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายใุหส้ามารถด ารงชีวิตภายในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ          

ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้สูงอายุที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
2. แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปร

ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน เหล่านี้เกณฑ์ที่นิยมแบ่งลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะก าหนดลักษณะ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เพื่อน าข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ และผลที่
ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ทฤษฏีด้านแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Kaye (1998) ได้อธิบายว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดจาก
แรงจูงใจ 6 ด้าน คือ ความบันเทิง การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม การใช้เวลาว่าง การสร้างตัวตน การติดตามข้อมูลข่าวสาร และ
การช่ืนชอบเว็บไซต์ Papacharissi (2000) กล่าวว่า การใช้อินเทอร์เน็ตมีแรงจูงใจที่ส าคัญคือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ท าให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารได้บนโลกเสมือนจริงและสามารถสร้างและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคคล สื่อ และ
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อวัดการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์ที่ก าหนดขึ้นได้แก่ เพื่อประโยชน์ระหว่างบุคคล เพื่อฆ่าเวลา เพื่อ
แสวงหาข้อมูล เพื่อสนทนา และเพื่อความบันเทิงใหม่  
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ทฤษฏีด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2010) ได้อธิบายว่า การ
ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสกับโลกที่กว้างมากขึ้น ได้ติดต่อโลกภายนอกและเห็นมุมมอง
ใหม่ๆ จึงท าให้ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุนั้นแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นด้านตาม
ลักษณะของผลการใช้งาน ดังนี้ ด้านการติดต่อสื่อสาร เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ญาติพี่น้อง ด้านธุรกิจ เพื่อซื้อสินค้าและ
ประมูลสินค้าออนไลน์ ด้านความบันเทิง เพื่อความบันเทิง เช่น เล่นเกมส์ ดูละครย้อนหลัง เป็นต้น ด้านการแสดงออกถึงตัวตน 
ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง ภายใต้บริบทและกฎเกณฑ์และบริบทของ
สังคมนั้น ๆ ด้านสังคม เพื่อประโยชน์ในด้านทางสังคม เช่น การท างานอาสาสมัคร ด้านเวลา เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ นอกจากนี้การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุยังมีอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นน ามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นช่องทา งในการ
ติดต่อสื่อสาร  การจัดท าข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ การน ามาใช้เพื่อการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพ 
ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของผู้สูงอายุและการด ารงชีวิต 

ทฤษฏีด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  Katz Blumer and Gurevitch (1974) ได้
อธิบายว่า สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกต่างกันย่อมมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกันในการใช้บริการสื่อ 
ทั้งในเรื่องของประเภทของสื่อ ช่องทางการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการสื่อ ซึ่งวัดได้โดยดูจากจ านวนช่ัวโมงที่
ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้สื่อประเภทต่างๆ ดังนั้น ลักษณะของการใช้สื่อของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไป 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยค ร้ังนี้  ได้แก่  ผู้ สู งอายุที่ อาศัยอยู่ ใน เขตพื้ นที่ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน  

5 เขตพื้นท่ี เนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุอาศัยอยู่สูงสุด คือ เขตบางแค เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม 
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป จ านวน 166,891 คน (ส านักงานสถิติผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562)  ผู้วิจัยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967)             
ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 

 

สูตร   n =  

 
โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N คือ จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ (คน) 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  

งานวิจัยนี้ ก าหนดใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 หรือ ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5)  โดยแทนค่าข้อมูลจ านวน
ข้อมูลประชากรที่ใช้ในการวิจัย และค่าความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน ดังนี ้

 

        =  399.04 หรือ ประมาณ 400 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตั วอย่างจากเขตพื้นที่ ใน

กรุงเทพมหานครที่มีผู้สูงอายุอยู่อาศัยสูงสุด 5 เขต คือ เขตบางแค เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ท่ีมี
อายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป จ านวน 166,891 คน  โดยผู้สูงอายุในแต่ละเขตรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน  
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เขต จ านวนผู้สูงอายุ จ านวนที่เก็บ 
บางแค (เดอะมอลล์บางแค และวัดนิมมานรดี) 36,736 88 
จตุจักร (สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนจตุจักร และวัดเทวสุนทร) 34,321 82 
บางเขน (วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และบ้านบางเขน) 33,088 79 
บางซื่อ (วัดสร้อยทอง และเกตเวย์ แอท บางซื่อ) 31,857 77 
สายไหม (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 
               และวัดราษฎร์นิยมธรรม) 

30,889 74 

รวม 166,891 400 

 
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ได้ใน             

ขั้นตอนท่ี 1 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ จนครบจ านวน 400 คน โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยการกระจายการเก็บ
ข้อมูลไปยังสถานท่ีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการเดินห้างเพื่อการ 
Shopping การเข้าวัดเพื่อสงบจิตใจ ตลอดจนการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตาม
ความเต็มใจของผู้สูงอายุที่จะให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลเป็นไปตามเขตพื้นที่ที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามเป็น             
เครื่องมือเก็บ จนครบจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาประยุต์เป็นลักษณะและ

ข้อค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์   และตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติดังนี้ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้

อธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลแรงจูงใจ
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way analysis of variance สถิติ 
Independent t-test และสถิติ Brown-Forsythe (B)  

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation)  

สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของ             
เพียร์สัน (Pearson Correlation) สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)  
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น           

เพศชาย จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน  332 คน 
คิ ด เป็ นร้อยละ 83.00 มี ระดับการศึ กษาปริญ ญ าตรี  หรือ เที ยบ เท่ าและสู งกว่าปริญ ญ าตรี  จ านวน 325 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  

การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุโดยรวม ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยมี (xˉ = 4.34) และผู้สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการใช้เวลาว่าง ( xˉ = 4.10)  

รองลงมาได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล ( xˉ =4.05) ด้านการติดต่อสื่อสาร ( xˉ = 3.92) และด้านการสร้างตัวตน ( xˉ =3.85) 
ตามล าดับ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ผู้สูงอายุที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ได้แก่ ด้านเวลา (xˉ = 4.07) รองลงมาได้แก่ ด้านการแสดงออกถึงตัวตน (xˉ = 3.82) ด้านธุรกิจ (xˉ = 3.65) ด้านการ

สื่อสาร (xˉ = 3.62) ด้านความบันเทิง (xˉ = 3.59  ) และด้านสังคม (xˉ = 3.48) ตามล าดับ 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจ านวนที่ใช้บริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฉลี่ย ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประมาณ 8 ครั้งต่อวัน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.89 ค่าสูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ค่าต่ าสุด 10 ครั้งต่อวัน ข้อมูลระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ย ผู้ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ย 15.15 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.83 
ค่าสูงสุด 6 นาที ค่าต่ าสุด 40 นาที 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มี  เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน                 

มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่

มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ ายสังคม
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยจ านวนที่
ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย ผู้สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้  ผู้สูงอายุที่มี
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ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10,000 บาท               
มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้
ต่อเดือน 40,001 – 50,001 บาทขึ้นไป ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้งาน                
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 
50,001 บาทขึ้นไป ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน
ด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,001 บาทขึ้นไป  

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านการแสวงหาข้อมูล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใ ช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.356 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
แสวงหาข้อมูลมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ด้านการสร้างตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.343 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสร้าง
ตัวตนมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์              
เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.107 โดยมีความสัมพันธ์                
ระดับต่ ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสร้างตัวตนมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลา
ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.586 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์               
ด้านการติดต่อสื่อสามากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้  และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.224 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ใช้บริการมี
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการติดต่อสื่อสารมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  
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ด้านการใช้เวลาว่าง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.459 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้าน
การใช้เวลาว่างมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเค รือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้  และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.221 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ใช้บริการมี
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เวลาว่างมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่
ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.357 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้าน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.142 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้า
ผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.356 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
สื่อสารมากข้ึน จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่ม
มากขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน
ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.343 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ด้านการสื่อสารมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.446 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้านการแสดงออกถึงตัวตนมากข้ึน จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวาง และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.217 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการ
ได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการแสดงออกถึงตัวตนมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งาน



 9 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้  

ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.456 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านเวลามาก
ขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น              
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์             
ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากั บ 0.220 โดยมีความสัมพันธ์            
ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านเวลามากข้ึน จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.447 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านสังคม  
มากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน
ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.329 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ด้านสังคมมากข้ึน จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.467 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้านความบันเทิงมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.287 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับ
ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง  มากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ด้านธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.450 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง เดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านธุรกิจ  
มากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น             
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์         
ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.345 โดยมีความสัมพันธ์ระดับ
ต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านธุรกิจ  มากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากข้ึนในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มี เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม            

การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน พบว่า 
1.1 เพศ ผู้สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ในด้านจ านวนท่ีใช้

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้สูงอายุเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมักจะมีการติดต่อพูดคุย
กับสังคมอยู่เสมอ และอีกทั้งเมื่อเริ่มสูงอายุโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประจ าในที่พักอาศัย ท ากิจกรรมนอกบ้านน้อยลง จึงเกิด
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ และมีจ านวนการใช้สูงกว่าผู้สูงอายุเพศชาย สอดคล้องกับเอมิกา เหมมินทร์ 
(2556) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์  พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

1.2 สถานภาพ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ดังนั้น ไม่ว่าจะมีสถานภาพท่ีต่างกัน จึงไม่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ต่างกัน สอดคล้องกับที่กันตพล บรรทัดทอง (2558) ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ค้นพบว่าผู้สูงอายุ ที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

1.3 ระดับการศึกษา ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ ายสังคมออนไลน์ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีความง่ายในการใช้
งาน ดังนั้นระดับการศึกษาจึงไม่ใช่ข้อก าหนดพฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับที่กันตพล บรรทัด
ทอง (2558) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ค้นพบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

1.4 รายได้ต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์              
แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด เพราะผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงกว่า            
จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันยังต้องปฏิบัติงาน หรือท าธุรกิจส่วนตัว จึงมีเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยกว่า เมื่อเทียบ
กับกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ค่อนข้างต่ า ซึ่งมักจะมีเวลาว่างมากกว่า สอดคล้องกับเอมิกา เหมมินทร์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Media) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ พนิดา แสงโลด และสุภาพร ตันติสันติสม (2560) ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้
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แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ดังนั้นผู้อายุจึงมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านการแสวงหาข้อมูล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการแสวงหาข้อมูล เพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มขึ้นในระดับต่ า เนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อ แสวงหาข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้มีโอกาสได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวต่างๆ เมื่ออยู่ที่บ้าน 
ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไป โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถค้นหาได้จากสื่อออนไลน์ ดังนั้น
การแสวงหาข้อมูล จึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chiu, et al 
(2006) พบว่า แรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับ            
จิราภรณ์ ส าเภาทอง และคณะ (2561) ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า ด้านการแสวงหาข้อมูล เป็นแรงจูงใจให้เกิดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

ด้านการสร้างตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ าและต่ ามาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการสร้างตัวตนเพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ใช้
เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น ในระดับต่ าและต่ ามาก เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ผู้เข้าใช้งานได้มีพื้นท่ีใน
การสร้างตัวตนขึ้นมาบนสื่อออนไลน์ และสามารถท่ีจะเผยแพรเ่รื่องราวของตนผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ โดยลักษณะของการ
เผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือการค้นหาเพื่อนเก่าที่ขาดการติดต่อ ดังนั้นการสร้างตัวตนจึงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารานิตย์ คงเทียม (2557) ท าการศึกษา การสร้า ง
ตัวตนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม พบว่า แรงจูงใจด้านการสร้างตัวตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูป  

ด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกันในในระดับปานกลาง
และต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น จะ
ท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มขึ้นในในระดับปานกลางและต่ า เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่
ช่วยให้สามารถติดต่อกับบุคคลที่อยู่ห่างไกลได้มากขึ้น ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นถ้าหากมี
ความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายมากขึ้น จึงมีความสัมพันธ์ให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากขึ้นทั้งจ านวนสื่อท่ีใช้และเวลาการใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ross, et  al. (2009) ที่ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพ
และแรงจูงใจที่สัมพันธ์กับการใช้ Facebook พบว่า แรงจูงใจด้านการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ ส าเภาทอง และคณะ (2561) ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ด้านการติดต่อสื่อสารเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์  
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ด้านการใช้เวลาว่าง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง           
และต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการใช้เวลาว่าง เพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลางและต่ า จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะใช้ในช่วงเวลา
ที่ว่างจากภารกิจ หรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลาย ดังนั้นหากมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นจึงมีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ ส าเภาทอง สาวิตรี ทยานศิลป์ และอธิวัฒน์ 
เจี่ยวิวรรธน์กุล (2561) ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม และแรงจูงใจใน การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับ
สัมพันธภาพ ในกลุ่มเพื่อน และครอบครัวของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการใช้เวลาว่าง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่
ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  และในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ าและ
ต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
เพิ่มขึ้น ในระดับต่ าและต่ ามาก จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะมี
การพบปะกับสังคมน้อยลงเริ่มห่างจากสังคม ดังนั้นเมื่อมีเครือข่ายสังคมเข้ามาจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมได้มากขึ้น จึงเป็นผลให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ 
ส าเภาทอง สาวิตรี ทยานศิลป์และอธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (2561) ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและแรงจูงใจ
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพ ในกลุ่มเพื่อน และครอบครัวของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์  และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครอืข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการสื่อสารเพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มขึ้น ในระดับต่ า เนื่องจากการสื่อสารของผู้สูงอายุสามารถสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ห่างกันได้ยากขึ้น การใช้สื่อ
ออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกที่ส าคัญในการใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นเมื่อมีความต้องการทางด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้น 
ผู้สูงอายุจึงมีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ พิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การใช้ประโยชน์ในด้านเพื่อการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของตั๋น นิลมาติ (2558) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
พบว่า ด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปาน
กลางและต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการแสดงออกถึงตัวตน 
เพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
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ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพิ่มขึ้น ในระดับปานกลางและต่ า เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
สื่อที่ช่วยให้ผู้สูงอายุที่ขาดการพบปะสังคม สามารถแสดงออกถึงตัวตนได้ โดยการสร้างตัวตนข้ึนมาบนสื่อออนไลน์ ดังนั้นการ
แสดงออกถึงตัวตนจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับ พิชญาวี  คณะผล (2559) 
ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การใช้ประโยชน์ในด้านการแสดงออก
ถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  

ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางและต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีด้านเวลาที่จะสามารถใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มขึ้น ในระดั บปานกลางและต่ า เนื่องจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุจะท าเวลาที่ว่างจากภาระกิจที่ส าคัญ ดังนั้นถ้าหากเวลาถูกใช้หมดไปกับ
ภาระหน้าท่ีที่ส าคัญมากกว่า ท าให้เวลาว่างที่จะใช้สื่อออนไลน์ก็น้อยลงไปด้วย แต่ในทางกลับกันนั้นถ้าหากผู้สูงอายุมีเวลาว่าง
เพิ่มขึ้นพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เพิ่มตาม สอดคล้องกับพิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับรตนดา อาจวิชัย,วิมล เขตตะ และเกียรติศักดิ์ อ่อนตามา (2562) ท าการศึกษาเรื่อง 
ผลการใช้สื่อใหม่แบบ Digital Content ที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารของวัยรุ่นไทย ต่อสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่า ด้านเวลาการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์

ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางและต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีด้านสังคมที่เอื้อต่อการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพิ่มขึ้น  ในระดับปานกลางและต่ า ดังที่ Katz Blumer 
and Gurevitch (1974) ได้อธิบายว่า สภาวะของสังคมที่แตกต่างกันย่อมมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกัน
ในการใช้บริการสื่อ ทั้งในเรื่องของประเภทของสื่อ ช่องทางการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการสื่อ ซึ่งวัดได้ โดยดูจาก
จ านวนช่ัวโมงท่ีผู้ใช้บริการเข้าไปใช้สื่อประเภทต่างๆ ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์ ด้านสังคมจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา จุ้ยนามและนพพร จันทรน าชู (2558) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและผลจากการใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสุโขทัย พบว่า ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และควรส่งเสริมและพัฒนาให้ใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ 

ด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางและ
ต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความบันเทิง ต่อการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้ านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและต่ าเนื่องจาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ผู้ใช้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เพื่อผ่อนคลายความเครียด เป็นการฆ่าเวลา ระบาย
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อารมณ์ หรือหลีกหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวัน เป็นการปลีกตัวออกจากโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน
จริงที่สามารถสร้างความสุขได้มากกว่า ดังนั้นความบันเทิงของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับพิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

ด้านธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางและต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีกิจกรรมการติดต่อทางธุรกิจเพิ่มขึ้น จะท าให้
ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลา
ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและต่ า เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อในการติดต่อที่
สะดวก ดังนั้นเมื่อมีความจ าเป็นในการติดต่อธุรกิจเพิ่มขึ้ น พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นตาม
สอดคล้องกับพิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า การติดต่อทางธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
1. กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญจะเป็นเพศหญิง รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เป็นกลุ่มพฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้นผู้แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ควรพัฒนาแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้กลุ่มดังกล่าว 

2. แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ควรพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงจูงใจของ
ผู้บริโภค แต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านการติดต่อสื่อสาร ควรพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว สามารถโต้ตอบการสื่อสารกันอย่างอิสระในทุกที่ทุกเวลา 2) ด้านการใช้เวลาว่าง ควรส่งเสริมการใช้เวลาว่างผ่านการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และผ่อนคลายความเครียดเพื่อให้ผู้ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 3) ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม ควรพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้อย่างสะดวกและเพลิดเพลินกับการใช้งาน ทั้งในการเข้าร่วมในกระแสสังคมที่สนใจ และเพื่อรับข้อมูลที่
ทันต่อเหตุการณ์ 4) ด้านการแสวงหาข้อมูล ควรมีการพัฒนาการน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะการแสวงหาข้อมูลของ
ผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการข้อมูล ด้านความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้านอื่นที่ผู้สูงอายุสนใจ 5) ด้าน
การสร้างตัวตน ควรพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถเชิญชวนบุคคลอื่นๆเข้ามาชมเรื่องราวของ
ตนเอง น าเสนอข้อมูลส่วนตัวได้โดยง่าย และส่งเสริมให้เกิดการสร้างความผูกพันบทเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3. ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีมีความเหมาะสมกับกับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ ดังนี้ 1) ด้านความบันเทิง ควรส่งเสริมแพลตฟอร์มให้สามารถช่วย
ด้านการผ่อนคลายความเครียดของผู้สูงอายุ และพัฒนาให้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อเป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิง               
2) ด้านเวลา ควรพัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้สามารถใช้เวลาส่วนตัว
บนสังคมออนไลน์ได้ สามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้ เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
3) ด้านธุรกิจ ควรพัฒนาแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมด้านธุรกิจ ให้ผู้สูงอายุสามารถค้นหาสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ และช่วยให้ท่านเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและง่ายขึ้น 4) ด้านสังคม ควร
ส่งเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยให้ผู้ใช้ ส่งเสริมให้เกิดการเป็นที่รู้จัก และมีตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์ และสนับสนุนข้อมูลใน
รูปแบบเผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม 5) ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ควรพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยเอื้ออ านวยเพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถแสดงออกถึงตัวตนของตนเองได้ง่ายขึ้น ให้ผู้สูงอายุสามารถน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมต่างๆ บนสื่อสังคม
ออนไลน์ได้สะดวก ท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจการแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบได้ง่าย 6) ด้านการสื่อสาร ควรพัฒนาแพลตฟอร์มที่ 
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถสื่อสารกับผู้คนในสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก ช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และ
เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ให้ได้รับข้อมูลที่เข้าใจง่ายและทันสมัย 
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