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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลทาํให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

 (FACTORS INFLUENCING USING SOCIAL NETWORK  

ON SMARTPHONE WHILE WATCHING TV PROGRAMS) 

จิระพงษ ์มูคาํ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตวัแปรต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ปั จ จัย ท่ี ทํา ใ ห้ ผู ้ช ม ร า ย ก า ร โ ท ร ทัศ น์ ท่ี เ ป็ น ก ลุ่ ม เ จ น เ น อ เ ร ชั่น ว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ โดย

ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 

15-34 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง  20 - 

24 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง  10,001- 20,000 บาท เลือกชมรายการ

โทรทศัน์ประเภทละคร/ ภาพยนตร์/ ซีร่ีย ์เลือกชมรายการโทรทศัน์จากสถานีวิทยุ

โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อสมท. เลือกชมรายการโทรทศัน์ในช่วงวนัสุดสัปดาห์ เลือก

ชมรายการโทรทศัน์ในช่วงเวลาคํ่าถึงดึก เลือกท่ีบา้นของตวัเองสําหรับชมรายการ

โทรทศัน์ คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ขณะชมอยูบ่นสมาร์ทโฟนทนัทีผา่น 

Search Engine  นานๆคร้ัง ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนไม่แน่นอน 

ใชง้านอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนมากกวา่ 3 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 5 ชัว่โมงต่อวนั ใชง้าน

สมาร์ทโฟนขณะชมรายการโทรทศัน์เป็นประจาํและพดูคุยรายการโทรทศัน์บน 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาํ  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เน้ือหา

ของรายการโทรทศัน์ กระตุน้ใหเ้กิดการพดูคุยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการชมรายการ

โทรทศัน์  และการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ สถานภาพและความถ่ีในการคน้หาขอ้มูลขณะชมอยูบ่นสมาร์ทโฟ

นทนัทีผา่น Search Engine ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์

ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้ อินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: รายการโทรทศัน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, สมาร์ทโฟน 

ABSTRACT 

This study has objectives to study variables having relationship with factors 

influencing using social network of TV watchers who are Generation Y group on 

smartphone while watching the program.  It utilized questionnaire to collect data 

from 400 samples in Bangkok with age range between 15-34 years. 

The findings show most samples are female; have age in a range between 

20-24 years; are single; have educational level in bachelor’s degree; have career as 

an employee of private firm; have average monthly income in range between 

10,001- 20,000 baht; prefer to watch play, movie or series from Channel 3 during 

weekends, especially at night.  They prefer to watch TV at their own home; search 

information about TV program via a search engine while watching it on smartphone 

once in a while; uncertainly use social network with smartphone; use internet thru 

smartphone more than three hours but not more than five hours per a day in average; 
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frequently use smartphone for watching TV program; and frequently share 

experience about TV program in social network. 

They focus on various factors, in instance, contents of TV program that can 

motivate sharing in social network.  This study shows demographic variables and 

behavior in watching TV program and using internet, social network, and 

smartphone can impact factors influencing using social network on smartphone with 

exception of marital status and frequency in searching information via smartphone 

while watching TV program.   And, any other relating factors, excluding internet, 

have relationship with the influencing factors at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  TV PROGRAM, SOCIAL NETWORK, SMARTPHONE 

บทนํา 

โทรทศัน์อินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตทีวี หรือทีวีออนไลน์ เป็นการ

ให้บริการโทรทศัน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในปัจจุบนั  โดย

ผูช้มเลือกรายการท่ีตอ้งการเพื่อเลือกรับชมไดต้ามตอ้งการตามช่องท่ีมีให้เลือก ทั้งการ

ชมแบบดูรายการท่ีมีให้ดูปกติ หรือชมแบบดาวน์โหลดรายการท่ีต้องการมาไวท่ี้

เคร่ืองเพื่อดูเม่ือตอ้งการ ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีอินเทอร์เน็ตมีความเร็วและ

เสถียรมากข้ึน เครือข่าย 3G ใหบ้ริการครอบคลุมมากข้ึน จึงเป็นโอกาสของผูผ้ลิตคอน

เทนต ์ท่ีป้อนรายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมาจากผูท่ี้เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ และ

มีแนวทางในการนาํเสนอท่ีแตกต่างแปลกออกไปจากกรอบของรายการโทรทศัน์ปกติ 

ทาํให้สามารถนาํเสนอคอนเทนต์ท่ีหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ในรูปแบบ

รายการโทรทศัน์ใหม่ท่ีสามารถนาํเสนอเร่ืองราวได้มากกว่ากรอบขอ้จาํกดัของการ

เผยแพร่รายการโทรทศัน์บนฟรีทีว ีหรือเคเบิลทีวแีบบดั้งเดิม 

เม่ือรายการโทรทศัน์อินเทอร์เน็ตมีคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจชวนติดตามแต่ขาด

ช่วงโฆษณา  จึงหน้าท่ีของนักการตลาดท่ีต้องหาวิธีสอดแทรกโฆษณาลงในคอน

เทนตท่ี์นาํเสนอ เช่น การโฆษณาแฝง เป็นตน้ ปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใช้

งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
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ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความแตกต่างของกลุ่มเจนเนอเรชัน่

วายจําแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมต่างๆ ทั้ งการใช้

อินเตอร์เน็ตและการชมรายการโทรทศัน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกชมรายการ

โทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีกบัการตดัสินใจเลือกชมรายการโทรทศัน์ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการพฒันาใช้งานอินเตอร์เน็ตด้านความ

บนัเทิงให้มีประโยชน์ และประสิทธิภาพมากข้ึนร่วมกับการหาแนวทางการทาํ

การตลาดในโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต โดยเลือกศึกษากับกลุ่มเจนเนอเรชั่นท่ีมีอายุ

ระหว่าง 15-34 ปีดว้ยเหตุสําคญัท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ห้ความสนใจต่อปัจจยัดา้นเทคโนโลยี

และอินเตอร์เน็ตควบคู่กบัการเปิดรับความแปลกใหม่และทนัสมยั ซ่ึงเป็นกลุ่มในช่วง

อายท่ีุใชอิ้นเตอร์เน็ตมากท่ีสุดและเป็นกลุ่มวยัเร่ิมทาํงานท่ีมีกาํลงัซ้ือสูงข้ึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์  และการใช้งานเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟน ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้ม

รายการโทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่าย

สังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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1.  เพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์ และการใช้

งานเครือข่ายอินเตอร์น็ตของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใช้

งานเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

2. เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยัการชมท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใชง้านเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะ

ชมรายการ 

3.  เพื่อให้ได้ข้อมูล สําหรับท่ีใช้เป็นแนวทางประกอบการพัฒนาการ

ให้บริการของรายการทางโทรทัศน์ การให้บริการผ่านเว็ปไซต์และเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต และการให้บริการของระบบเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการไดข้อ้มูลประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพฒันาคอน

เทนตแ์ละการสอดแทรกโฆษณาแฝงในรายการโทรทศัน์อินเตอร์เน็ต          

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์  และการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั   มีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ  

 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทาํ

ให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนสมาร์ทโฟนขณะชม

รายการในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

กาลญั วรพิทยุต (2550); วอยซ์ทีวี บริษทั จาํกดั (2554) รายการโทรทศัน์มี

การพฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการนาํเสนอตลอดเวลาเพื่อการสร้างความ

พึงพอใจแก่กลุ่มผูช้มรายการ จนบางคร้ังมองขา้มความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม

ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ    อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยั  

ท่ีมี

อิทธิพล

ทาํให้

ผูช้ม

รายการ

โทรทศัน์

ใชง้าน

เครือข่าย

สังคม

ออน 

ไลน์บน

สมาร์ท 

โฟน 

ขณะชม

รายการ 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

ดา้นรายการโทรทศัน์  ดา้นอินเตอร์เน็ต   ดา้นเทคโนโลย ี  

ดา้นแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 

 

พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ และการใช้งานเครือข่าย

อนิเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟน 

ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีเลือกชมมากท่ีสุด  

สถานีโทรทศัน์ท่ีเลือกชมมากท่ีสุด  

วนัท่ีเลือกชมรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด  

ช่วงเวลาของวนัท่ีเลือกชมรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด  

สถานท่ีท่ีมกัใชช้มรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด  

ความถ่ีในการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลนบ์นสมาร์ทโฟนโดย

เฉล่ียต่อวนั 

ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนั 

ความถ่ีในการใชง้านสมาร์ทโฟนขณะชมรายการโทรทศัน ์

ความถ่ีในการพดูคุยเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 
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ส่วนรวม โดยบางรายการไดรั้บอิทธิพลหรือแรงบนัดาลใจมาจากรายการโทรทศัน์ใน

ต่างประเทศและไม่มีความเหมาะสมกบัรสนิยมของคนไทย ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์จึง

ตอ้งมีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความสําคญัในโทรทศัน์ท่ีมีอิทธิพลต่อคน

จาํนวนมาก ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงและกาํหนดทิศทางของสังคมได ้ทาํให้โทรทศัน์

กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์สูงสุด  

มาลี สิทธิเกรียงไกร (2546) ชุมชนในอินเตอร์เน็ตทาํให้คนท่ีอยูต่่างพื้นท่ีต่าง

เวลาสามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้แต่เป็นพื้นท่ีท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไม่สามารถวดัขนาดของ

พื้นท่ีได ้ 

สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล (2555) สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศพัท์มือถือท่ีมี

ระบบปฏิบติัการระดบัสูงในตวัเสมือนยกเอาคุณสมบติัท่ี PDA และคอมพิวเตอร์มาไว้

ในโทรศพัท์ ทาํให้มีความยืดหยุ่นและความคล่องตวัในการใช้งานสูง โดยสามารถ

ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม (Application) ไดห้ลากหลาย  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นทาํการศึกษาสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบ

บงัเอิญดว้ยการนาํแบบสอบถามไปโพ๊สลงบนอินเตอร์เน็ตแล้วชักชวนให้กลุ่มเจน

เนอเรชัน่วายท่ีมีอายรุะหวา่ง  15 – 34 ปีและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร รวม 400 

ตวัอยา่งมาช่วยตอบแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์คุณลักษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2095-pda-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.0 มีอายุระหวา่ง  20 - 

24 ปี ร้อยละ 51.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 91.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 

58.3 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 59.0 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง  10,001- 20,000 บาท ร้อยละ 34.5  

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ และการใช้งาน

เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกชมรายการโทรทัศน์ประเภทละคร/ 

ภาพยนตร์/ ซีร่ียม์ากท่ีสุด ร้อยละ 33.0  เลือกชมรายการโทรทศัน์จากสถานีวิทยุ

โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท.มากท่ีสุด ร้อยละ 38.3 เลือกชมรายการโทรทศัน์

ในช่วงวนัสุดสัปดาห์ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด ร้อยละ 40.8 เลือกชมรายการ

โทรทศัน์ในช่วงเวลาคํ่าถึงดึกมากท่ีสุด ร้อยละ 68.8 เลือกท่ีบา้นของตวัเองสําหรับชม

รายการโทรทศัน์มากท่ีสุด ร้อยละ 90.5 คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ขณะชม

อยูบ่นสมาร์ทโฟนทนัทีผา่น Search Engine  นานๆคร้ัง ร้อยละ 52.8 ใชง้านเครือข่าย

สังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนไม่แน่นอนโดยเฉล่ียต่อวนั ร้อยละ 29.8 ใช้งาน

อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนมากกวา่ 3 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 5 ชัว่โมงโดยเฉล่ียต่อวนั ร้อย

ละ 26.8 ใช้งานสมาร์ทโฟนขณะชมรายการโทรทศัน์เป็นประจาํ ร้อยละ 45.5 และ

พดูคุยเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาํ ร้อยละ 70.8 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านรายการโทรทัศน์  โดยให้

ความสําคญักบัเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.23) ดา้นอินเตอร์เน็ต โดยให้ความสําคญักบั

ความสามารถในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดท้ั้งบนสมาร์ทโฟนและแท็บ

เล็ตมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.72) ด้านเทคโนโลยี โดยให้ความสําคญักับรายการมี

เทคโนโลยีให้ผูช้มร่วมโหวตผูช้นะการแข่งขนัต่างๆ ในรายการผา่นสมาร์ทโฟนมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.31) และดา้นแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 
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โดยใหค้วามสาํคญักบัการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่มาใชง้านไดฟ้รีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

7.85)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยที่

ทาํให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์ใช้งานเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์

ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ โดยให้ความสําคญักบั

เครือข่ายสังคมออน์ไลน์สามารถเขา้ถึงผ่านอินเตอร์เน็ตไดง่้ายบนสมาร์ทโฟนหลาย

ระบบปฎิบติัการ ไม่จาํกดัเฉพาะค่ายใดค่ายหน่ึงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.40)  

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ยกเวน้ สถานภาพ มี

ผลต่อปัจจัย ท่ีทําให้ผู ้ชมรายการโทรทัศน์ท่ี เป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ

แตกต่างกนั  

พฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์  และการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่ ยกเวน้ ความถ่ีในการคน้หา

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ขณะชมอยูบ่นสมาร์ทโฟนทนัทีผา่น Search Engine มี

ผลต่อปัจจัย ท่ีทําให้ผู ้ชมรายการโทรทัศน์ท่ี เป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร ใชง้านเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั  

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ ยกเวน้  อินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กับ

ปั จ จัย ท่ี ทํา ใ ห้ ผู ้ช ม ร า ย ก า ร โ ท ร ทัศ น์ ท่ี เ ป็ น ก ลุ่ ม เ จ น เ น อ เ ร ชั่น ว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. แปลผล 

1 
เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สถานภาพ F-Test 0.116 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.016 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.003 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.030 ยอมรับ 

2 

ประเภทรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานีโทรทศัน ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

วนัชมรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.003 ยอมรับ 

เวลาชมรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.012 ยอมรับ 

สถานท่ีชมรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

คน้หาขอ้มูลบนสมาร์ทโฟนผา่น Search 

Engine   
F-Test 0.845 ปฏิเสธ 

การใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์บน

สมาร์ทโฟน 
F-Test 0.000 ยอมรับ 

การใชง้านอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน F-Test 0.000 ยอมรับ 

การใชง้านสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ

โทรทศัน ์
F-Test 0.000 ยอมรับ 

การแบ่งปันายการโทรทศัน์บนเครือข่าย

สงัคมออนไลน ์
F-Test 0.000 ยอมรับ 

3 

ดา้นรายการโทรทศัน ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นอินเตอร์เน็ต MRA 0.057 ปฏิเสธ 

ดา้นเทคโนโลย ี MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 
MRA 0.000 ยอมรับ 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) -0.120 0.228   -0.525 0.600     

ดา้นรายการ

โทรทศัน์ 

0.281 0.040 0.265 6.957 0.000 0.458 2.182 

ดา้น

อินเตอร์เน็ต 

-0.074 0.039 -0.077 -1.910 0.057 0.406 2.466 

ดา้น

เทคโนโลย ี

0.333 0.033 0.341 10.188 0.000 0.595 1.682 

ดา้น

แอพพลิเคชัน่

เครือข่าย

สังคม

ออนไลน์บน

สมาร์ทโฟน  

0.509 0.043 0.465 11.973 0.000 0.442 2.261 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ได้แก่ จิรพฒัน์ ตาดทรัพย์ (2553) ซ่ึงทาํการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัรายคาํแหงต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ภายในมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

และพบวา่อายุของนกัศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของ

เพศท่ีมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และธัญญพัสส์  เกตุประดิษฐ์ (2554) ซ่ึง

ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร และพบวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และสถานภาพการสมรสท่ี
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แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของอาชีพ รายไดต่้อเดือน และ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต

ของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  และพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต

ด้านสถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และ

ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านรายการโทรทศัน์  

ในช่องการรับชมรายการโทรทศัน์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีหลากหลาย

มากข้ึน สังคมออนไลน์ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบนัในการสร้าง และติดตาม

กระแสของสังคมได้อย่างรวดเร็ว ผู ้ผ ลิตรายการโทรทัศน์และผู ้รับผิดชอบ

สถานีโทรทศัน์จึงควรให้ความสําคญักบัเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ โดยเพิ่มความ

น่าสนใจในการติดตาม ซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์มากข้ึน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูช้มสามารถติดตามขอ้มูลของนกัแสดง

หรือผูด้าํเนินรายการโทรทศัน์ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้อนัจะช่วยสร้างกระแส

นิยมในรายการโทรทศัน์และส่ือการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ด้านอนิเตอร์เน็ต  

ถึงแมผ้ลการศึกษาได้พบว่าปัจจยัด้านอินเตอร์เน็ต ไม่มีความสัมพนัธ์กับ

ปั จ จัย ท่ี ทํา ใ ห้ ผู ้ช ม ร า ย ก า ร โ ท ร ทัศ น์ ท่ี เ ป็ น ก ลุ่ ม เ จ น เ น อ เ ร ชั่น ว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ โดย

หากวิเคราะห์ในภาพรวมถือว่าอินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้ม

รายการโทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่าย

สังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตยงัถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยเช่ือมต่อการ
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ส่ือสารทาํให้การชมรายโทรทศัน์มีความสะดวกและรูปแบบหลากหลายมากข้ึน 

รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที นอกจากน้ี อินเตอร์เน็ตยงัถือวา่เป็นตวัแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์กันกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด กล่าวคือ หากศักยภาพของ

อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง ย่อมส่งผลทาํให้ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ดีตามไปด้วย ฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งจึงควรใหค้วามสาํคญัต่อการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ความเสถียรและ

สามารถเขา้ถึงการใชง้านกบัเครือข่ายสังคมออน์ไลน์ โดยเฉพาะบนสมาร์ทโฟนทุก

ระบบปฎิบติัการ โดยไม่จาํกดัค่ายหรือระบบ ทั้งน้ี ยงัรวมไปถึงอตัราการใช้บริการท่ี

สร้างความคุ้มค่าในสายตาของผูบ้ริโภค และอยู่ภายใต้กําลังซ้ือของผู ้บริโภคท่ี

สามารถใชบ้ริการไดด้ว้ย 

ด้านเทคโนโลย ี 

เทคโนโลยีมีการพฒันาอยู่ตลอดอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากการหลีกเล่ียงการลอกเลียนแบบของคู่แข่งขนัใน

ตลาด ซ่ึงมีวงจรของตลาดท่ีเร็วมาก ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมุ่งเน้นกิจกรรมวิจยัและ

พฒันาร่วมกบักิจกรรมทางการตลาดเป็นสําคญัท่ีตอ้งใช้เงินทุนและความพยายามสูง 

อย่างไดก้็ตาม  การพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่าน้ีสามารถช่วยสร้างความสามารถท่ี

ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัแลว้ ยงัเป็นคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมอบให้แก่ผูบ้ริโภค ทาํให้ลูกคา้

หรือผูใ้ชบ้ริการเลือกใช้บริการไดง่้ายและสะดวก โดยมีรูปแบบบริการให้ใช้งานได้

หลากหลาย เช่น การร่วมโหวตผูช้นะการแข่งขนัต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมในรายการ

โทรทศัน์ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นตน้ รวมทั้งการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อ

ตราสินคา้อีกดว้ย  

ด้านแอพพลเิคช่ันเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน  

นอกจากลูกเล่นท่ีหลากหลายและทนัสมยัของแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงมีให้เลือกใช้

บริการสาํหรับสมาร์ทโฟนเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านแลว้ ควรพิจารณา

ถึงการให้บริการฟรีต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของตลาด แล้วไปเน้นการสร้างผล

กาํไรจากแหล่งรายไดร้องอย่างเช่นการโฆษณาแทน ไดแ้ก่ การให้บริการการดาวน์
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โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานฟรี  และการคาํนึงถึงความยากง่ายในการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ใหมี้เมนูภาษาไทย  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรพิจารณาเพิ่มจาํนวนตวัแปรเพื่อทาํการศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปร

อิสระเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ในมุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนให้กว้างขวางและ

ครอบคลุมไดม้ากข้ึน  

2. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การ

สังเกตการณ์หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองท่ีแตกต่างสําหรับ

การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  

3. ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งข้ึน โดยครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ช่วงอายุอ่ืนและกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น ในต่างจงัหวดั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ส่งผลทาํใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพและมี

ประโยชน์มากข้ึน  

4. ควรทาํการทบทวนการศึกษาเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผล

การศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด สําหรับ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะใน

ด้านธุรกิจท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงสามารถช่วยธุรกิจรักษาความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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