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คาํสาํคญั: Facebook / การวิเคราะห์ปัจจยั / นกัศึกษา 

กกกกกกกกศุภลกัษณ์ สมจิตร: การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของ

นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัศิลปากร.   อาจารยท่ี์ปรึกษา:   ผศ. นภนนท ์  หอมสุด.  

50 หนา้. 

บทคัดย่อ 

กกกกกกกกงานวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook 

และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่น Facebook โดยใชน้กัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ จาํนวน 400 คน 

ซ่ึงคาํนวณดว้ยสูตร Yamane และสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิโควตา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์ปัจจยัดว้ยวธีิการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั   (Principal   Component   Analysis:  PCA)

กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองพฤติกรรมการเล่นFacebook พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เล่น 

Facebook เป็นระยะเวลา 2 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60.00 เล่น Facebook วนัละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อย

ละ 41.00 เล่น Facebook คร้ังละ 1 – 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 40.25 มีเพื่อนใน Facebook ประมาณ 

100 – 300 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 เล่น Facebook ในช่วงเวลา 19.00 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 

51.50 ตั้งค่าความเป็นส่วนตวัระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.25 ตั้งสถานะใน Facebook 2 – 3 

คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 42.50 มีรูปอยูใ่น Facebook ประมาณ 51 – 150 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.00 

และใหข้อ้มูลใน Facebook ตามความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 74.50 

กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ปัจจยัดว้ยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั และหมุนแกนดว้ย Varimax 

สามารถแบ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook จาํนวน 30 ปัจจยั ออกเป็น 11 

องคป์ระกอบ คือ ดา้นการติดตามสถานการณ์และสอบถามปัญหา ดา้นการทาํธุรกิจ ดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร ดา้นการคน้หาเพื่อนใหม่ ดา้นการแสดงความรู้สึกต่อผูอ่ื้น ดา้นการติดต่อกบัคนรู้จกั ดา้น

การสร้างเครือข่าย ดา้นการแจง้เตือน ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ ดา้นความบนัเทิง ดา้นการคลาย

ความเหงา ทั้งน้ีค่า Kaizer-Mayer-Okin เท่ากบั 0.679 ค่า Barlett เท่ากบั 1814.202 และอธิบายความ

แปรปรวนไดร้้อยละ 58.71 

__________________________________________________________________________________________ 

คณะวทิยาการจดัการ                                มหาวทิยาลยัศิลปากร                              ปีการศึกษา 2553 

ลายมือช่ือนกัศึกษา…………………………….…… 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา……………………..…... 
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กกกกกกกกงานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปได ้     โดยผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

นภนนท ์ หอมสุด อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการใหค้าํแนะนาํปรึกษา ใหค้วามรู้ 

แนวคิด ขอ้คิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขเป็นอยา่งดียิง่ จนการศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จไปดว้ยดี  

รวมทั้ง คณาจารยส์าขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป    คณะวทิยาการ      จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทุกท่าน ท่ีมอบความรู้ คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัเสมอมาใน

ระหวา่งการทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ ใหค้าํปรึกษา และใหค้วาม

ช่วยเหลือ  ตลอดระยะเวลาในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 

กกกกกกกกสุดทา้ยน้ีขอบคุณเพื่อนๆ และผูท่ี้ให้ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีช่วย

ตอบแบบสอบถามจนสามารถทาํงานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จได ้ และขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ

และช่วยเหลือในการทาํวิจยัคร้ังน้ีจนสาํเร็จไดด้ว้ยดี  
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

กกกกกกกกความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและความกา้วหนา้ทางระบบสารสนเทศในปัจจุบนั ทาํให้

โลกมนุษยมี์การพฒันาโครงสร้างทางความเป็นอยู ่ มีรูปแบบการใชชี้วติท่ีแตกต่างจากในอดีตเป็น

อยา่งมาก ยิง่ในดา้นการติดต่อส่ือสารผา่นทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถทาํได้

อยา่งรวดเร็ว สะดวก ทนัสมยั ประหยดัค่าใชจ่้าย มีหลากหลายช่องทาง และมีพฒันาการหรือ

รูปแบบท่ีนบัวนัยิง่ทนัสมยัมากยิง่ข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ “Social Network”  

กกกกกกกกSocial Network หมายถึงเครือข่ายสังคม แต่ ณ ท่ีน้ีจะหมายถึงเครือข่ายสังคมในโลก

ออนไลน์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงคนต่างๆ จากทุกมุมโลกเขา้ดว้ยกนั หรือท่ีเรียกวา่ “การสร้างเครือข่าย

ทางสังคม หรือชุมชนออนไลน์ (Online Communities) ทางอินเตอร์เน็ต”  ทาํใหเ้ราสามารถแบ่งปัน

ขอ้มูล ความรู้ และโดยเฉพาะความรู้สึกใหแ้ก่กนัไดง่้ายๆ ทั้งหมดจะดาํเนินผา่นทางเวบ็ไซด์ 

รูปแบบของ Social Network มี 2 รูปแบบ คือแบบภายนอก (Internal Social Network: ISN) และ

แบบภายใน (External Social Network: ESN) โดยทั้ง 2 รูปแบบมีความแตกต่างกนัคือ ISN เป็น 

Social Network แบบปิด หมายความวา่จาํกดัอยูใ่นวงแคบ ใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มบุคคลในองคก์ร สมาคม 

หรือการไดรั้บคาํเชิญชวน (Invite) ก่อนจึงจะสามารถใชง้านได ้ ส่วน ESN เป็น Social Network 

แบบเปิด ทุกคนสามารถท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิก และดึงดูดผูส้นบัสนุนเครือข่ายในรูปแบบการ

บริจาคหรือการโฆษณา ซ่ึง ESN สามารถเป็นเครือข่ายเฉพาะกลุ่มเช่น นกัสะสม, ถ่ายภาพ, 

นกัวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ และเป็นเครือข่ายแบบทัว่ไปขนาดใหญ่ เช่น Hi5.com, Facebook.com, 

Multiply.com เป็นตน้ 

กกกกกกกกยคุแรกๆ ของ Social Network เร่ิมจากชุมชนออนไลน์ท่ีเปิดรับความคิดเห็นทั้งใน

รูปแบบของการโพสตข์อ้ความและการสนทนา ปัจจุบนัเป็นรูปแบบการคน้หา หรือติดต่อเพื่อนเก่า

สมยัเรียน และเพื่อนใหม่ หรือสร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ท่ีมีความสนใจหรือรสนิยมในเร่ืองเดียวกนั 

นอกจากการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมแลว้ ยงัสามารถแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น ความ
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สนใจ หรือแสดงออกในเร่ืองท่ีสนใจ โดยการเขา้ร่วมกลุ่มสนทนานั้นๆ หรือท่ีเรียกวา่”การสร้าง

เครือข่ายทางสังคม” ซ่ึงอาจนาํมาซ่ึงธุรกิจ หรือความช่วยเหลือในหมู่สมาชิกดว้ยกนัในรูปแบบ

ต่างๆ อาทิ การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ทางเทคนิคในเร่ืองต่างๆ รวมไปถึงการแนะนาํธุรกิจ 

การจา้งงาน เป็นตน้ รูปแบบของสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเร่ิมจากการร้องขอเป็นเพื่อน ผูถู้กร้อง

ขอจะตอ้งมีการตอบกลบัก่อนถึงจะสามารถติดต่อกนัได ้การใชง้านหลกัๆ ไดแ้ก่ อีเมล ์ระบบสมคัร

สมาชิก กระดานขอ้ความ ระบบรักษาความเป็นส่วนตวัในการกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคล เพื่อเป็นการป้องกนัปิดกั้นบุคคลไม่พึงประสงคใ์นการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางเสียหาย 

นอกจากน้ียงัสามารถออกแบบหนา้เวบ็ตามความตอ้งการเพื่อบ่งบอกบุคคลิกของผูใ้ช ้ รวมทั้งการ

เพิ่มเพลงและดนตรี ช่วยให้สามารถแชร์ หรือฟังเพลง มิวสิควดีีโอ คลิปวดีีโอท่ีถ่ายทาํเอง รายการ

ทีว ีโฆษณา ภาพยนตร์ รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลต่างเก่ียวกบัตวัศิลปินท่ีช่ืนชอบ เป็นตน้ 

กกกกกกกก www.facebook.com ก็คือ Soical Network  เวบ็ไซตห์น่ึงท่ีมีผูนิ้ยมใชง้านกนัมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก เพียงแค่เราสมคัรเป็นสมาชิกกบั Facebook เราก็จะสามารถสร้างเป็นเครือข่าย

สังคมออนไลน์สาํหรับเช่ือมโยงเพื่อนและบุคคลรอบขา้ง ซ่ึงสมาชิกสามารถโพสตข์อ้ความ การ

สนทนา อพัโหลดรูปภาพ วดีีโอ และลิงคต่์างๆ รวมทั้งมีแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ใหเ้ลือกใชต้ามความ

ตอ้งการ นอกจากน้ีสมาชิกยงัสามารถใช ้ Facebook เพื่อคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสาร เพื่อทาํการซ้ือขายสินคา้ และเพื่อใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด ในส่วนของการ

รักษาความปลอดภยันั้น Facebook มีระบบในการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัใหก้บัสมาชิกดว้ย  

กกกกกกกกปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่จาํนวนสมาชิกไดมี้จาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วกวา่ 100% ในช่วงปี

ท่ีผา่นมา จากสถิติของ Gigya ซ่ึงเป็นเจา้ของ sharing widget พบวา่ Facebook ครองส่วนแบ่ง 44% 

ของเน้ือหาบนอินเตอร์เน็ต ทั้งในดา้นของข่าว (News) บนัเทิง (Entertainment) และการสนทนา 

(Live Event Chat) นอกจากน้ี ยงัมีผลสาํรวจเก่ียวกบัผูใ้ช ้ Facebook ชาวอเมริกนัวา่ คนอเมริกนัใช ้

Facebook เฉล่ียเดือนละ 7 ชัว่โมง ซ่ึงนานกวา่ Googleและ Yahoo ท่ีเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ท่ีมีการ

ใชง้านเฉล่ียแค่ 2 ชัว่โมงต่อเดือน คนอเมริกนัใชง้านเวบ็ไซตต่์างๆ เป็นเวลานอ้ยลง มีแต่ Facebook 

ท่ีเพิ่มข้ึน 

กกกกกกกกสาํหรับประเทศไทย ยอดผูใ้ชง้าน Facebook มีถึง 4.8 ลา้นคน (ก.ค.53) ซ่ึงคิดเป็น 7% 

ของประชากรทั้งประเทศ ในจาํนวนน้ีเป็นเพศชาย 44% (2.1 ลา้นคน) เพศหญิง 56% (2.7 ลา้นคน) 

อายรุะหวา่ง 13 – 64 ปี อายเุฉล่ีย 25.9 ปี โดยกลุ่มอายท่ีุมีการใช ้Facebook สูงสุดอยูร่ะหวา่ง 16 ถึง 

30 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

กกกกกกกกจากความนิยมในการใช ้ Facebook ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นกระแสความนิยมท่ีแพร่หลาย

รุนแรงในปัจจุบนั โดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา ผูว้จิยัจึงมี
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ความสนใจท่ีจะศึกษาวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อหาขอ้มูล และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเล่น Facebook ในมุมมองของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วา่

มีปัจจยัใดบา้งท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมการตดัสินใจใหน้กัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร เล่น Facebook อาทิเช่น เพื่อหาเพื่อนใหม่  เพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารกบัเพื่อนๆ และญาติพี่นอ้ง  

เพื่อคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร เพื่อเก็บเร่ืองราวของตวัเองและบอกเล่า

เร่ืองราวของตวัเอง  เพื่อหาคนรู้ใจ  เพื่อทาํการซ้ือขายส้ินคา้ เพื่อใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางการ

ตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม เพื่อคลายความเหงา และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลและมีแรงผลกัดนัให้

เกิดการเล่น Facebook ของนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวนอกจากน้ียงัจะเป็นแนวทางต่อการศึกษาเก่ียวกบั 

Social network และส่ือทางอินเตอร์เน็ตต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษา 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

กกกกกกกก2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยเนน้การเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการสาํรวจ

กลุ่มนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ภายในคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อวเิคราะห์

ปัจจยัและพฤติกรรมในการเล่น Facebook ของกลุ่มนกัศึกษา และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การวจิยัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนผลจากการสาํรวจขอ้มูลจะใชก้ารวิเคราะห์และแสดงผลการวิจยัเป็น

ค่าความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเล่น Facebook 

ของกลุ่มนกัศึกษา โดยทาํการวจิยัแยกตามวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง 

การวจิยั   

 

สมมติฐานของการศึกษา 

กกกกกกกกขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1.ทราบถึงปัจจยัท่ีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวทิยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

กกกกกกกก2.ทราบถึงพฤติกรรมในการเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  

ข้อมูลทัว่ไป 

- เพศ 

-สาขา 

- ระดบัชั้นปี 

- เกรดเฉล่ีย 

- รายไดต่้อเดือน 

- ท่ีอยูอ่าศยั 

- คอมพิวเตอร์ท่ีใช ้
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น 

Facebook ของนกัศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกในการวจิยัเร่ือง “การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของ

นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร” ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและ

ความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการ

นาํเสนอ ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ความเป็นมาของ Facebook 

กกกกกกกก2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model)  

กกกกกกกก3. ทฤษฎีการตดัสินใจ 

กกกกกกกก4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความเป็นมาของ Facebook 

กกกกกกกกเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2548 มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก ( Mark Zuckerburg )ไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซต ์

Facebook ซ่ึงเป็นเวบ็ประเภท social network ท่ีตอนนั้น เปิดใหเ้ขา้ใชเ้ฉพาะนกัศึกษาของ

มหาวทิยาลยัฮาร์เวิร์ดเท่านั้น และเวบ็น้ีก็ดงัข้ึนมาในชัว่พริบตา เพราะแค่เพียงเปิดตวัไดส้องสัปดาห์ 

คร่ึงหน่ึงของนกัศึกษาท่ีเรียนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด ก็สมคัรเป็นสมาชิก Facebook เพื่อเขา้ใช้

งานกนัอยา่งลน้หลาม และเม่ือทราบข่าวน้ี มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ในเขตบอสตั้นก็เร่ิมมีความตอ้งการ 

และอยากขอเขา้ใชง้าน Facebook บา้งเหมือนกนั มาร์คจึงไดช้กัชวนเพื่อนของเขาท่ีช่ือ Dustin 

Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อช่วยกนัสร้าง Facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากนั้น 

Facebook จึงไดเ้พิ่มรายช่ือและสมาชิกของมหาวทิยาลยัอีก 30 กวา่แห่ง 

กกกกกกกกไอเดียเร่ิมแรกในการตั้งช่ือ ”Facebook” นั้นมาจากโรงเรียนเก่าในระดบัมธัยมปลายของ

มาร์ค ท่ีช่ือฟิลิปส์ เอก็เซเตอร์ อะคาเดม่ี โดยท่ีโรงเรียนน้ีจะมีหนงัสืออยูห่น่ึงเล่มท่ีช่ือวา่ The Exeter 

Face Book ซ่ึงจะส่งต่อ ๆ กนัไปใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆไดรู้้จกัเพื่อนๆในชั้นเรียน ซ่ึง Facebook น้ีจริงๆ 

แลว้ก็เป็นหนงัสือเล่มหน่ึงเท่านั้น จนเม่ือวนัหน่ึง มาร์คไดเ้ปล่ียนแปลงและนาํมนัเขา้สู่โลกของ

อินเทอร์เน็ต 

http://keng.com/2008/08/09/what-is-social-networking/�
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กกกกกกกกเม่ือประสบความสาํเร็จขนาดน้ี ทั้งมาร์ค ดสัติน และฮิวจ ์ ไดย้า้ยออกไปท่ี Palo Alto 

ในช่วงฤดูร้อนและไปขอแบ่งเช่าอพาร์ทเมนทแ์ห่งหน่ึง หลงัจากนั้นสองสัปดาห์ มาร์คไดเ้ขา้ไปคุย

กบัชอน ปาร์คเกอร์ (Sean Parker) หน่ึงในผูร่้วมก่อตั้ง Napster จากนั้นไม่นาน ปาร์คเกอร์ก็ยา้ยเขา้

มาร่วมทาํงานกบัมาร์คในอพาร์ตเมนท ์ โดยปาร์คเกอร์ไดช่้วยแนะนาํใหรู้้จกักบันกัลงทุนรายแรก 

ซ่ึงก็คือ ปีเตอร์ ธีล (Peter Thiel) หน่ึงในผูร่้วมก่อตั้ง Paypal และผูบ้ริหารของ The Founders Fund 

โดยปีเตอร์ไดล้งทุนใน Facebook เป็นจาํนวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

กกกกกกกกเน่ืองดว้ยจาํนวนสมาชิกหลายลา้นคน ทาํใหบ้ริษทัหลายแห่งสนใจในตวั Facebook 

โดย friendster พยายามท่ีจะขอซ้ือ Facebook เป็นเงิน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในกลางปีพ.ศ. 2548 

แต่ Facebook ปฎิเสธขอ้เสนอไป และไดรั้บเงินทุนเพิ่มเติมจาก Accel Partners เป็นจาํนวนอีก 12.4 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในตอนนั้น Facebook มีมูลค่าจากการประเมินอยูท่ี่ประมาณ 100 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯเฟซบุค้ยงัเติบโตต่อไป จนถึงเดือนกนัยายนปีพ.ศ. 2549 ก็ไดเ้ปิดในโรงเรียนในระดบัมธัยม

ปลาย เขา้ร่วมใชง้านได ้ และในเดือนถดัมา Facebook ไดเ้พิ่มฟังคช์ัน่ใหม่ โดยสามารถใหส้มาชิก 

เอารูปภาพมาแบ่งปันกนัได ้ ซ่ึงฟังชัน่น้ีได้รัับความนิยมอยา่งลน้หลาม ในฤดูใบไมผ้ลิ Facebook 

ไดรั้บเงินจากการลงทุนเพิ่มอีกของ Greylock Partners, Meritech Capitalพร้อมกบันกัลงทุนชุดแรก 

คือ Accel Partners และ ปีเตอร์ ธีล เป็นจาํนวนเงินถึง 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการประเมิน

มูลค่าในตอนนั้นเป็น 525 ลา้นเหรียญ หลงัจากนั้น Facebook ไดเ้ปิดให้องคก์รธุรกิจหรือบริษทัต่าง 

ๆ ใหส้ามารถเขา้ใชง้าน Facebook และสร้าง network ต่างๆ ได ้ ซ่ึงในท่ีสุดก็องคก์รธุรกิจกวา่ 

20,000 แห่งไดเ้ขา้มาใชง้าน และสุดทา้ยในปีพ.ศ. 2550 Facebook ก็ไดเ้ปิดใหทุ้กคนท่ีมีอีเมล ์ไดเ้ขา้

ใชง้าน ซ่ึงเป็นยคุท่ีคนทัว่ไป ไม่วา่เป็นใครก็สามารถเขา้ไปใชง้าน Facebook ไดเ้พียงแค่คุณมีอีเมล์

เท่านั้น 

 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 

กกกกกกกกทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีทาํ

ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ 

ซ่ึงส่ิงกระตุน้จะผา่นเขา้มาในความนึกคิดของผูซ้ื้อ เปรียบเสมือนกล่องดาํ ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนได ้ ความคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ และนาํไปสู่การ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ  (Kotler  &  Armstrong  2004: 554,  อา้งถึงใน  ปณิศา  ลญัชานนท ์ 2548:  86)

กกกกกกกกการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาวา่กลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไรใน

การดาํเนินชีวติ รวมถึงการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้หรือบริการอยา่งไร ซ่ึงหลกัการท่ีมี
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ประสิทธิภาพในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ หลกั 6Ws 1H ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆ 

เก่ียวกบัตลาด เพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ีตอ้งการทราบตามหลกั 7Os ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) ผูบ้ริโภคทุกคนอาจจะ

ไม่ใช่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเสมอไป วตัถุประสงคแ์รกในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็เพื่อหากลุ่มท่ี

ใชสิ้นคา้หรือบริการ หรือมีแนวโนม้ท่ีจะใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบลกัษณะ

กลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือแลการใชข้อง

กลุ่มเป้าหมาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) หลงัจากสามารถระบุ

กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนไดแ้ลว้ จึงทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด เพื่อทราบถึงความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงท่ีลูกคา้ตอ้งการจากผลิตภณัฑห์รือองคก์าร (Object) 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ทาํไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) การวิเคราะห์น้ีจะช่วยให้

ทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริง (Objectives) ในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เพื่อสามารถนาํมาเป็นแนวทาง

ในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย      เพื่อใหส้ามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือได ้

กกกกกกกกกกกกกกกก4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการ

ตดัสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท่ี้

ทาํหนา้ท่ีซ้ืออาจไม่ใช่ผูท่ี้ซ้ือสินคา้โดยตรง อาจใชร่้วมกนัหลายคน อาจไม่มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้

มากนกัจึงตอ้งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การศึกษาถึงผูมี้ส่วนร่วม

ก็เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํโฆษณาในการช่วยกระตุน้การตดัสินใจ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่จะใช้

กลุ่มอา้งอิงใดในการเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ช ้ หรือจะเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง หรือถา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อมี

หนา้ท่ีในการตดัสินใจใหก้บัผูใ้ช ้ธุรกิจอาจตอ้งมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มผูซ้ื้อเป็นหลกั 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ซ้ือเมื่อใด (When does the market buy?) ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมใน

การบริโภคสินคา้และบริการในแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัตามโอกาสท่ีใช ้ ดงันั้นการวเิคราะห์

โอกาสในการซ้ือของลูกคา้ (Occasion) จะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตท่ี

เพียงพอ และเตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคา้

ท่ีมีการบริโภคมากในบางฤดูกาล เช่น ดอกไมไ้ฟในช่วงเทศกาลต่างๆ โรงแรม หรือบงักะโลและรี

สอร์ทต่างๆเป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. ซ้ือทีไ่หน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหล่งขอ้มูลท่ี

ลูกคา้นิยม สะดวกท่ีจะไปซ้ือ (Outlets) เพื่อการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้

ในแต่ละกลุ่มสามารถท่ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้
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Who: ใครคือตลาดเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

What: ตลาดซ้ืออะไร  ความตอ้งการ 

Why: ทาํไมจึงซ้ือ   เหตผุล 

Who: ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ กลุ่มอิทธิพล 

When: ซ้ือเม่ือใด   โอกาสการซ้ือ 

Where: ซ้ือท่ีไหน   แหล่งซ้ือ 

How: ซ้ืออยา่งไร   วธีิการซ้ือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. ซ้ืออย่างไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการ

ซ้ือของลูกคา้ (Operation) วา่มีขั้นตอนการซ้ืออยา่งไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินทางเลือก และตดัสินใจซ้ืออยา่งไร จะช่วยใหธุ้รกิจมีขอ้มูลในการส่งเสริมการตลาดท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

กกกกกกกกนอกจากน้ี การทราบถึงความรู้สึกของลูกคา้หลงัการซ้ือ-การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น จะช่วยให้

ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงสินคา้และบริการไดดี้   และสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่1 แสดงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

ท่ีมา : ฉตัยาพร เสมอใจ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน), 2550), 30-32. 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย และภายนอก

ร่างกาย ถือเป็นเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการซอ้สินคา้ ซ่ึงอาจซ้ือดา้นเหตุผลหรือทางดา้นจิตวทิยาก็ได้

ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เก่ียวขอ้งกบัส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix (4Ps)) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด โดยออกแบบและพฒันาเพื่อกระตุน้และจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดการตดัสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงส่ิงกระตุน้ทางการตลาดน้ี สามารถควบคุมได ้ โดยการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดตอ้ง

คาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ดว้ยการนาํเสนอส่ิงท่ีตรงกบัความชอบ ลกัษณะและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.1 ส่ิงกระตุ้นด้านผลติภัณฑ์ (Product) คือการพฒันา

ส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภณัฑใ์หดึ้งดูดความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้

มีความสวยงามมีหลายแบบ หลายขนาดใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือก เพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.2 ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งอยูภ่ายใต้

ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยนิดีท่ีจะจ่าย เพื่อซ้ือสินคา้นั้นๆ โดยกาํหนดราคา

สินคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นเป้าหมาย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือ การ

จดัการเก่ียวกบัการอาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ใหมี้ความ

สะดวกสบายสูงสุด เช่น การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือเป็นการ

กระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ 

การกาํหนดแนวทางการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ราคาและขอ้มูล

อ่ืนๆ ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณาอยา่ง

สมํ่าเสมอ มีพนกังานขายใหค้าํแนะนาํแก่ผูซ้ื้อ การลด แลก แจก แถม และการสร้างความสัมพนัธ์

กบับุคคล เพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

กฎหมายและการเมือง และวฒันธรรม ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

วา่ จะซ้ืออะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือใด และเท่าไร เช่น ถา้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีผูบ้ริโภคจะมีรายได้

นอ้ย สินคา้ท่ีซ้ือมกัจะเป็นสินคา้ราคาประหยดั หรือมีการลดราคา เป็นตน้ 
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ภาพประกอบที ่2 รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ (ผูบ้ริโภค) (Model of buyer consumer behavior) และ

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Factors influencing consumer’s buying 

behavior) 

ท่ีมา : ฉตัยาพร เสมอใจ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน), 2550),  38. 

 

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ตดัสินใจ 

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

- ปัจจยัดา้นสงัคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

กล่องดาํ                 

(ความรู้สึกนกึคดิของผู้ซื้อ) 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 

ส่ิงกระตุ้น (Stimulus = S) 

 
ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- เศรษฐกิจ 

- เทคโนโลย ี

- การเมือง 

- วฒันธรรม 

การตอบสนอง (Response = R) 

การเลือกตราสินคา้ 

การเลือกร้านคา้ 

ปริมาณการซ้ือ 

เวลาในการซ้ือ 

วิธีการชาํระเงิน 

กระบวนการตดัสินใจ 

การรับรู้ปัญหา 

การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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กกกกกกกก2. กล่องความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

เปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา

ความนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และ

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บ

อิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.1 ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบั ค่านิยม ความคิดและทศันคติ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมระหวา่งสมาชิก

ของกลุ่ม ประกอบดว้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culture) เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงซ่ึงเป็นตวักาํหนด และควบคุมพฤติกรรมของ

มนุษยใ์นสังคมใดสังคมหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton 2004: G-3, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์

2548: 89) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) วฒันธรรมย่อย (Subculture) เป็นกลุ่มยอ่ยภายใน

วฒันธรรมพื้นฐาน ซ่ึงแสดงรูปแบบของพฤติกรรมท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะจาํแนกออกจากกลุ่มอ่ืน

ภายในวฒันธรรมเดียวกนั (Etzel, Walker and Stanton 2004: G-12, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์

2548 : 89) ประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ อาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุ

และดา้นเพศ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) ช้ันสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของ

สังคมออกเป็นระดบัฐานะต่างกนั โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอยา่งเดียวกนั และ

สมาชิกท่ีอยูใ่นชั้นสังคมท่ีแตกต่างกนั (Schiffman and Kanuk 2004: G-10, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชา

นนท ์ 2548: 89) การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปจะถือเกณฑก์ารศึกษา รายได ้ อาชีพ ตลอดจน

ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั โดยแต่ละสังคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง เช่น 

ดา้นการแต่งกาย ความชอบ และลกัษณะอ่ืนๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ในชีวติประจาํวนัและมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย

รายละเอียด ดงัน้ี 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) กลุ่มอ้างองิ (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทั้ง

ทางตรงและทางออ้มต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัว 

เพื่อน ฯลฯ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัทาง

สายเลือดหรือการรับอุปการะใหเ้ขา้มาอยูร่่วมกนั (Etzel, Walker and Stanton 2004: 102, อา้งถึงใน 

ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 92) ประกอบดว้ย บิดามารดา และพี่นอ้ง ครอบครัวถือเป็นกลุ่มปฐมภูมิท่ี

มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติและค่านิยมของบุคคล 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) บทบาทและสถานะ (Roles and Status) บุคคลจะเก่ียวขอ้ง

กบัหลายกลุ่ม โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และผูบ้ริโภคมกัจะ

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.3 ปัจจัยด้านจิตวทิยา (Psychological Factors) เป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ของบุคคล ซ่ึงถือเป็นปัจจยัในตวั

ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) แรงจูงใจ (Motivation) เป็นอิทธิพลหรือสภาพภายในท่ี

ผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล (Kerin, Hartley and Rudelius 

2004: 105, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 92) ซ่ึงแรงจูงใจในตวับุคคลอาจจะถูกกระตุน้จาก

ปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชั้นสังคม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีร่แต่ละบุคคล

เลือกสรรจดัระเบียบและตีความเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งหา้ เพื่อสร้างภาพท่ีมี

ความหมายออกมา (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 106, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 

94) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทาง

พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ (Etzel, Walker and Stanton 2004: G-7, อา้ง

ถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 95) หรือหมายถึง ขั้นตอนท่ีบุคคลนาํความรู้และประสบการณ์ไป

ประยกุตใ์ชใ้นพฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในอนาคต (Schiffman and Kanuk 

2004: G-6, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 95) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4) ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง (Kotler and Armstrong 2004: G-1, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 96) ซ่ึงเป็นผลมา

จากประสบการณ์ในอดีต และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5) ทศันคติ (Attitudes) เป็นแนวโนม้ของการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยความพอใจหรือไม่พอใจ ทศันคติจะกาํหนดจากค่านิยมและความ

เช่ือ (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 109, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 96) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก6) บุคลกิภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวทิยาท่ี

แตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงนาํไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกนั บุคลิกภาพ

สามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกตราสินคา้ได ้

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก7) แนวความคิดทีม่ีต่อตนเอง (Self-Concept หรือ Self-Image) 

เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง หรือเป็นความคิดท่ีวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนเองอยา่งไร 

(Kerin, Hartley and Rudelius 2004: G-13, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548: 98) ส่วนใหญ่

ทรัพยสิ์นของบุคคลจะบ่งบอกถึงแนวความคิดท่ีมีต่อตนเอง โดยยดึหลกัท่ีวา่ ส่ิงท่ีเรามีอยูบ่่งบอก

ความเป็นตวัของเรา 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผู ้

ซ้ือไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้

และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ 

กลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2) วงจรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) การดาํรงชีวติใน

แต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ทาํใหเ้กิดความ

ตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยมีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์

ทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความ

จาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น พนกังานบริษทัจะซ้ือสินคา้เพื่อ

เสริมสร้างบุคลิกภาพ เกษตรกรจะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพและปัจจยัการผลิต 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4) รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพ

เหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้ การออมทรัพย ์ อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน คนท่ีมี

รายไดต้ํ่าจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้ง

จะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนน้ท่ีภาพพจน์ตราสินคา้เป็นหลกั 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5) การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะ

บริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายไดท่ี้สูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า      จึงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก6) ค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวติ (Value and Lifestyle) 

ค่านิยม หรือ คุณค่า (Value) หมายถึง ค่านิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ส่วนรูปแบบการดาํรงชีวติ (Lifestyle) หมายถึง วธีิการดาํรงชีวติซ่ึงบุคคลใชเ้วลาและทรัพยากรเพื่อ

ทาํกิจกรรม โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีสนใจและความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆรอบตวั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ลาํดบัการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1 การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรก

ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีเขามีอยูแ่ละ

ส่ิงท่ีเขาตอ้งการ (Kerin, Hartley and Rudelius 2004: 100, อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 102) 

อาจเกิดข้ึนเองขากความตอ้งการภายใน หรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายนอกก็ได ้ มกัจะไดรั้บอิทธิพล

จากบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล วฒันธรรม ชั้นทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และจากกลุ่มต่างๆของ

ครอบครัวเขา้มาเก่ียวขอ้ง บุคคลจะเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตและ

จะทาํใหเ้ขารู้วา่จะทาํการตอบสนองส่ิงกระตุน้นั้นไดอ้ยา่งไร 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.2 การค้นหาข้อมูล (Information search) เม่ือบุคคลรับรู้ถึง

ความตอ้งการ เขาจะทาํการคน้หาวธีิการท่ีจะทาํใหค้วามตอ้งการดงักล่าวไดรั้บความพอใจ การ

คน้หาอาจกระทาํข้ึนโดยสัญชาตญาณอยา่งรวดเร็ว หรืออาจมีการใชค้วามพยายาม และการวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ย ถา้หากมีขอ้มูลท่ีเพียงพอก็สามารถนาํมากาํหนดทางเลือกท่ีตอ้งการได ้ แต่หากขอ้มูลใน

ความในความทรงจาํมีไม่พอ ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.3 การประเมินทางเลอืก (Evaluation of alternative) 

ผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินทางเลือกท่ีเป็นไปไดก่้อนทาํการตดัสินใจ โดยจะมีการกาํหนด

หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินทางเลือกต่างๆ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะมีการประเมินทางเลือก เพื่อใหไ้ด้

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก และจดัลาํดบัทางเลือกก่อนจะทาํ

การตดัสินใจซ้ือต่อไป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการ

ประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะช่วยใหผู้บ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑต่์างๆท่ี

เป็นทางเลือก จากนั้นผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัขั้น

หน่ึงในการตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคลงมือซ้ือ ดว้ยความตั้งใจ และเกิดความพอใจใน

สินคา้ท่ีซ้ือ การท่ีผูบ้ริโภควางแผนก่อนการซ้ือ โดยมีการเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะซ้ือ 

วธีิการซ้ือ     และเวลา      ซ่ึงขอ้มูลจะมีมากนอ้ยแค่ไหนนั้น    จะข้ึนอยูก่บัประเภทสินคา้เป็นสาํคญั 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) 

ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจริงจากการบริโภค หรือใชผ้ลิตภณัฑก์บัความ

คาดหวงั –คุณค่าท่ีไดรั้บสูงกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่หากคุณค่าท่ีไดรั้บ

ไม่ตรงกบัความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความไม่พอใจในผลิตภณัฑน์ั้น และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ

ในรูปแบบต่างๆข้ึน เช่น ขายผลิตภณัฑน์ั้นไป ไม่กลบัไปซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นอีก เป็นตน้ 

กกกกกกกก3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buy’s Response) เม่ือผูบ้ริโภครับส่ิงกระตุน้ต่างๆเขา้มาใน

ความรู้สึกนึกคิดโดยผา่นกระบวนการต่างๆ ทั้งจากภายนอก และภายในตวัผูบ้ริโภคเอง จนเกิด

ความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ และในท่ีสุดผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้น โดยมี

กระบวนการในการตอบสนองเพื่อการตดัสินใจดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 การเลอืกตราสินค้า (Brand Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ 

(Brand name) ท่ีจะทาํการซ้ือ โดยผา่นการประเมินผลขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบัตราสินคา้ และเลือกตรา

สินคา้ท่ีดีท่ีสุด 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 การเลอืกร้านค้า (Dealer Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกร้านคา้ท่ีทาํการซ้ือ

สินคา้และบริการนั้น   โดยจะคาํนึงถึงการบริการ   การส่งเสริมการขายและพนกังานขาย   เป็นตน้

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 ปริมาณในการซ้ือ (Quantity Choice) คือ ปริมาณการซ้ือสินคา้ในแต่

ละคร้ังของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 เวลาในการซ้ือ (Timing Decision) (บริโภคจะทาํการตดัสินใจวา่จะทาํ

การซ้ือสินคา้ในช่วงเวลาใดท่ีผูบ้ริโภคมีความสะดวกในการซ้ือมากท่ีสุด อาจเป็นช่วงวนัเสาร์-

อาทิตย ์วนัธรรมดา เวลาเชา้ เวลาบ่าย หรือเวลาเลิกงาน เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 วธีิการชําระเงิน (Payment-method Decision) ผูบ้ริโภคอาจจะทาํการ

ชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการเป็นเงินสด เงินผอ่น หรือบตัรเครดิต 

 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

กกกกกก 1. ความหมายของการตัดสินใจ 

กกกกกกกกโกวทิย ์ กงัสนนัท ์ (2529 : 3) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตดัสินใจเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

สภาวะท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือกหลาย ๆ ตวั  และตอ้งเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากตวัเลือกต่าง ๆ  ก่อนท่ี

จะตดัสินใจ  เพื่อเลือกตวัเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เพื่อนาํไปลงมือปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ 

กกกกกกกกสมยศ นาวกีาร (2524 : 325 – 326) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตดัสินใจท่ีจะกระทาํอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงนั้น ประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ทางเลือก ผลลพัธ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นไปไดข้ึ้นอยูก่บัการ
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กระทาํท่ีเลือก ซ่ึงผลลพัธ์แต่ละอยา่งมีความน่าจะเป็นไม่เท่ากนั และผูต้ดัสินใจจะตอ้งพิจารณาถึง

คุณค่า    ประโยชน์    หรือความสาํคญัของการเลือกแต่ละอยา่ง    ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่การ

ตดัสินใจของบุคคลนั้น เป็นกระบวนการซ่ึงเป็นลกัษณะของการใชเ้ทคนิควิธีการในการจาํกดั

ทางเลือกใหแ้คบลงเท่านั้นเอง ดงันั้นการตดัสินใจจึงมีลกัษณะเป็นขั้นตอน คือ เร่ิมจากการกาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การกาํหนดทางเลือก ขอ้จาํกดั และสุดทา้ยคือการตดัสินใจโดยยดึ

วตัถุประสงค ์

กกกกกกกกนอกจากน้ี Simon (อา้งถึงใน โกวทิย,์ 2529: 2) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตดัสินใจเป็น

กระบวนการ กล่าวคือการตดัสินใจนั้นประกอบดว้ยการคน้หาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การคน้หาลู่ทาง 

ท่ีเป็นไปไดต่้างๆ                 สาํหรับการลงมือปฏิบติัการเลือกระหวา่งลู่ทาง สาํหรับการลงมือปฏิบติั 

กกกกกกกกชยัพร วชิชาวธุ (2521 : 6 )ไดก้ล่าวไวว้า่ การตดัสินใจของคนเราเป็นกระบวนการท่ี

ซบัซอ้น           สาเหตุของการตดัสินใจท่ีจะกระทาํ    หรือไม่กระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นมีมากมาย 

กกกกกกกกไพลิน ผอ่งใส (2536:155) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง

กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณาหรือประเมินอยา่งดี 

แลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิงสาํคญัและ

เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการบริหารหรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการวางแผน การจดั

องคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน

ดงัท่ี บาร์นาร์ด ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือก

ต่างๆ ใหเ้หลือทางเลือกเดียว" 

กกกกกกกกกุลชลี ไชยนนัตา (2539:130) ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจของ ลูมบา มีดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยท่ีผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีใหป้ระโยชน์

สูงสุด 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. การตดัสินใจเป็นหนา้ท่ีท่ีจาํเป็น เพราะทรัพยากรมีจาํกดั และมนุษยมี์

ความตอ้งการไม่จาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์และความพอใจจากการ

ใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ในการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์าร อาจมีการขดัแยง้กนั เช่น 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินการบญัชี ฝ่ายการบริหารงานบุคคล แต่ละฝ่ายอาจมีเป้าหมายของ

การทาํงานขดัแยง้กนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจช้ีขาด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารโดย

ส่วนรวม 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4. กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขอ้จาํกดั การกาํหนดทางเลือก ส่วนท่ีสอง เป็นการเลือก

ทางเลือก หรือกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดตามสภาวการณ์ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. การตดัสินใจมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายและลกัษณะของ

ปัญหา เช่น อาจแบ่งออกไดเ้ป็นการตดัสินใจตามลาํดบัขั้น ซ่ึงมกัเป็นงานประจาํ เช่น การจดัซ้ือ

วสัดุอุปกรณ์ ตารางการทาํงาน เป็นตน้ และการตดัสินใจท่ีไม่เป็นไปตามลาํดบัขั้น เป็นการตดัสินใจ

เก่ียวกบัปัญหาท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนประจาํ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

ริเร่ิมงานใหม่ เช่น ตั้งคณะใหม่ หรือขยายโรงงานใหม่ เป็นตน้ 

กกกกกกกกถวลิ เก้ือกลูวงศ ์(2530: 132) กล่าววา่ การตดัสินใจจะเป็นแต่เพียงความตั้งใจท่ีดีเท่านั้น

จนกวา่การตดัสินใจนั้นกลายเป็นการดาํเนินการปฏิบติั 

กกกกกกกกณฐัจริยา แสงสวา่ง (2533: 8) กล่าววา่ การตดัสินใจคือ การเลือกคิด อนัจะนาํไปสู่การ

ปฏิบติัจากหลายๆ ทางเลือก เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด 

กกกกกกกกอานนัท ์ วรนิธิปรีชา (2533: 8) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการทางความคิดท่ี

เกิดจากองคป์ระกอบ  2 ประการ คือ องคป์ระกอบของตวับุคคลกบัองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

กกกกกกกกบุญมี บุญมัน่ (2535: 12) กล่าววา่ การตดัสินใจของบุคคลเป็นกระบวนการทางความคิด

ท่ีเกิดจากความคาดหวงั เป้าหมาย แรงจูงใจ การรับรู้ เจตคติ อาชีพ ครอบครัวและดา้นอ่ืนๆ คือตวั

บุคคล และส่ิงแวดลอ้ม 

กกกกกกกกสุดารา เนตรนภสั (2535: 10) ใหค้วามหมายวา่การตดัสินใจ คือการเลือกคิดอนัจะ

นาํไปสู่การปฏิบติัหลายๆ      ทางเลือก      เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์

กกกกกกกกสมศรี กิจยรรยง (2536: 10) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกคิดเพื่อใหไ้ด้

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งใจไว ้

กกกกกกกกอรุณี ถวลิแกว้ (2539: 9) กล่าวไวว้า่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกให้

ไดท้างเลือกหน่ึงท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

กกกกกกกกทิพยว์ลัย ์สีจนัทร์ และคณะ (2546: 110) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือกมา

เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งมีทางเลือกหลายๆทางเกิดข้ึนก่อน แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนั

จนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

กกกกกกกกจากความหมายของการตดัสินใจท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การตดัสินใจ

หมายถึงการเลือกคิดอนัจะนาํไปสู่การปฏิบติัหลายๆ ทางเลือก เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด

เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งใจ 
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กกกกกกกก2. ประเภทของการตัดสินใจ 

กกกกกกกกไซมอน (อา้งถึงใน ไพรินทร์ แยม้จินดา, 2546:21) ไดแ้บ่งประเภทของการตดัสินใจ

ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. การตดัสินใจท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ หรือมีแบบอยา่งไวล่้วงหนา้ 

(Programmed decisions) เป็นการตดัสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ ์ แบบแผนท่ีเคยปฏิบติัมาจน

กลายเป็นงานประจาํ เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการลาป่วย ลากิจ ลาบวช การอนุมติัการเบิกจ่ายเงิน 

การอนุมติัผลการศึกษา เป็นตน้ การตดัสินใจแบบกาํหนดไวล่้วงหนา้น้ี เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารเลือก

ทางเลือกไดน้อ้ย เพราะวา่เป็นการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. การตดัสินใจท่ีไม่ไดก้าํหนด หรือไม่มีแบบอยา่งไวล่้วงหนา้ 

(Nonprogrammer decisions) เป็นการตดัสินใจในเร่ืองใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ ์

แบบแผนท่ีเคยปฏิบติัมาก่อน จึงเป็นเร่ืองยุง่ยากแก่ผูต้ดัสินใจ โดยท่ีผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจจะตอ้ง

คาํนึงถึงความเส่ียงและความไม่แน่นอนดว้ย เช่น การตดัสินใจนาํเงินไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทน

หรือผลกาํไรในธุรกิจ   การตดัสินใจผลิตสินคา้ตวัใหม่   การตดัสินใจในการขยายกิจการ   เป็นตน้

กกกกกกกก3.  กระบวนการตัดสินใจ 

กกกกกกกกกุลชลี ไชยนนัตา (2539:135-139) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจ (Process of 

decisionmaking) หมายถึง  การกาํหนดขั้นตอนของการตดัสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอน

สุดทา้ยการตดัสินใจโดยมีลาํดบัขั้นของกระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผล

และมีกฎเกณฑ ์ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจโดยใชร้ะเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหา

ขอ้สรุปเพื่อการตดัสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจมีอยูห่ลายรูปแบบ แลว้แต่ความคิดเห็น

ของนกัวชิาการ   พลนัเกต    และแอต็เนอร์    ไดเ้สนอลาํดบัขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 

7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

กกกกกกกกขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก

เพราะการระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการดาํเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการ

ตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรระมดัระวงัเพื่อ

มิใหเ้กิดความผดิพลาดในการระบุปัญหาขององคก์าร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่าง

ระหวา่งอาการแสดง (symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ี

ยอดขายของบริษทัลดลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินคา้ตํ่า จะเห็นวา่การท่ียอดขายลดลง เป็น

อาการแสดง และปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขไดแ้ก่ การท่ีคุณภาพสินคา้ตํ่า ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาดตอ้ง

คอยสังเกตอาการแสดงต่าง ๆ ทั้งตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการคน้หาสาเหตุของอาการแสดง

เหล่านั้น ซ่ึงจะนาํไปสู่การระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ 
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กกกกกกกกขั้นท่ี 2 การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหา

ไดถู้กตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ขององคก์าร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึง

เป็นองคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กาํลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอาํนวยความสะดวก

อ่ืนๆ รวมทั้งเวลาซ่ึงมกัเป็นปัจจยัจาํกดัท่ีพบอยูเ่สมอ ๆ การรู้ถึงขอ้จาํกดัหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงไดจ้ะช่วยใหผู้บ้ริหารกาํหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้ ตวัอยา่งเช่น 

ถา้มีเง่ือนไขวา่ตอ้งส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไ้ขปัญหาการผลิต

สินคา้ไม่เพียงพอท่ีมีระยะเวลาดาํเนินการมากกวา่ 1 เดือน ก็ควรถูกตดัทิ้งไป 

กกกกกกกกขั้นท่ี 3 การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหาร

ควรทาํการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมี

ความเป็นไปได ้ ในการแกปั้ญหาใหน้อ้ยลงหรือใหป้ระโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์าร

ประสบปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพิ่มการทาํงานกะ

พิเศษ 2) เพิ่มการทาํงานล่วงเวลาโดยใชต้ารางปกติ 3) เพิ่มจาํนวนพนกังาน หรือ 4) ไม่ทาํอะไรเลย 

ในการพฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนกับริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสาํเร็จทั้ง

ภายในและภายนอกขององคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ธีิการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุม

กลุ่มยอ่ยข้ึน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ของตนเอง จะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกขั้นท่ี 4 การวเิคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารไดท้าํการพฒันา

ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะนาํเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ

และควรวเิคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ 1) ทางเลือกนั้นสามารถนาํมาใชจ้ะเกิดผลต่อเน่ือง

อะไรตามมา ตวัอยา่งเช่น ถา้โควตา้ปกติในการผลิตมอเตอร์ของแผนกผลิตเท่ากบั 500 เคร่ืองต่อ

เดือน แต่แผนกผลิตตอ้งผลิตมอเตอร์ใหไ้ด ้ 1,000 เคร่ือง ภายในส้ินเดือนน้ี โดยมีขอ้จาํกดัดา้น

ตน้ทุนขององคก์ารวา่จะจ่ายค่าจา้งพนกังานเพิ่มข้ึนไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้น ทางเลือกหน่ึงของ

การแกปั้ญหาอาจทาํไดโ้ดยการจา้งพนกังานทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุและเวลากลางคืน แต่เม่ือ

ประเมินไดแ้ลว้พบวา่วธีิน้ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนถึง 17,000 บาท ผูบ้ริหารก็ควรตดัทางเลือกน้ี

ทิ้งไป เพราะไม่สามารถนาํมาใชไ้ดภ้ายใตข้อ้จาํกดัดา้นตน้ทุน 

กกกกกกกกอยา่งไรก็ตามทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัขององคก์ารก็อาจทาํใหเ้กิดผล 

ต่อเน่ืองท่ีไม่พึงประสงคต์ามมา เช่น ทางเลือกหน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่การลงทุนติดตั้ง

ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วยใหแ้กปั้ญหาได ้ แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัการลดลงของขวญักาํลงัใจ

ของพนกังานในระยะต่อมา เป็นตน้ 



20 
 

 

กกกกกกกกขั้นท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารไดท้าํการ 

วเิคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ

ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย

ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และใหผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือก

ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกนาํมา

ผสมผสานกนั 

กกกกกกกกขั้นท่ี 6 การนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารได้

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว้ ก็ควรมีการนาํผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรกาํหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ

ดาํเนินงาน งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีท่ี

ชดัเจน และจดัใหมี้ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี

ผูบ้ริหารควรกาํหนดระเบียบวธีิ กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกขั้นท่ี 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 

system) ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการ

ประเมินผล ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตาม

เป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยได้

ผลลพัธ์ของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

กกกกกกกกวฒิุชยั จาํนงค ์ (2525: 4-10) แบ่งขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจออกเป็น 5 ขั้นตอน 

คือ 

กกกกกกกก1. การกาํหนดตวัปัญหา (Problem identification) เป็นการสร้างความแน่ใจโดยการ

คน้หาทาํความเขา้ใจกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริง 

กกกกกกกก2. การหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหานั้น (Information search) การท่ีจะเกิดปัญหา

ใดๆ ข้ึนมาจาํเป็นตอ้งมีสาเหตุ ดงันั้นการแสวงหาข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหานั้นก็เป็น

การแสวงหาส่ิงท่ีเป็นสาเหตุหรือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดตวัปัญหานั้น การหาข่าวสารควรจะเป็นไปตาม

แนวคิดท่ีวา่ข่าวสารท่ีหามานั้น จาํเป็นจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง และจาํเป็นกบัตวัปัญหาตลอดจนมี

ความเพียงพอในการแกปั้ญหานั้น 

กกกกกกกก3. การประเมินข่าวสาร (Evaluation of information) ข่าวสารท่ีไดม้าจาํเป็นตอ้งมีการ

ประเมินค่าดูวา่ข่าวสารท่ีไดม้านั้นถูกตอ้ง เหมาะสม เพียงพอ และสามารถท่ีจะนาํไปวเิคราะห์
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ปัญหาไดห้รือไม่ ซ่ึงจะทาํใหมี้การแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมหลงัจากประเมินค่าข่าวสารแลว้วา่ไม่

เพียงพอหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหาท่ีจาํทาํการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจ 

กกกกกกกก4. การกาํหนดทางเลือก (Listing of alternative) การกาํหนดทางเลือกเป็นความพยายาม

ท่ีจะครอบคลุมวธีิการท่ีจะแกปั้ญหาไดใ้นหลายๆ วธีิ ในการกาํหนดทางเลือกหลายๆ ทางนั้น

ทางเลือกทุกทางอาจจะช่วยเราแกไ้ขปัญหา แต่อาจจะมีความสาํคญัหรือจาํเป็น ตลอดจนความ

เหมาะสมในหลายๆ ระดบัดว้ยกนั ความจาํเป็นอีกอยา่งคือ การกาํหนดทางเลือกท่ีมีลาํดบั

ความสาํคญัของการแกปั้ญหา เพื่อท่ีจะสรุปในการท่ีจะเลือกในขั้นต่อไป 

กกกกกกกก5. การเลือกทางเลือก (Selection of alternative) ในขั้นน้ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่

เป็นการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง ความจริงแลว้ขั้นน้ีก็เป็นเพียงอีกขั้นหน่ึงท่ีอยูใ่นขั้นตอนของการ

ตดัสินใจ 

กกกกกกกกอรุณ วงศม์ณฑา (2534: 5) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. การทาํความเขา้ใจในเร่ืองของปัญหา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. การกาํหนดและหาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. การวเิคราะห์ทางเลือก 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. การเปรียบเทียบแต่ละทางเลือก 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. เลือกทางเลือกท่ีแกปั้ญหาดีท่ีสุด 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กกกกกกกกทศันันท์ คําภา ( 2552 ) การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและวตัถุประสงคใ์น

การใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวจิยั

พบวา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเพศ คณะ และการมี

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีความแตกต่างของวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเตอร์เน็ต นกัศึกษามี

วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเตอร์เน็ตในดา้นการส่ือสารมากท่ีสุด โดยใชใ้นการเล่นเวบ็ Social 

Networking เช่น Hi5 และการสนทนาผา่นโปรแกรมแชต เมสเซนเจอร์เป็นส่วนใหญ่ ใช้

อินเตอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิงและดา้นการศึกษาในระดบัรองลงมา โดยใชใ้นการท่องเวบ็ไซตท่ี์

สนใจและคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการทาํรายงานตามลาํดบั      นอ้ยท่ีสุด      คือ    ดา้นธุรกิจการคา้

กกกกกกกกปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี มีผลต่อวตัถุประสงคก์ารใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษามากท่ีสุด 

โดยใชอิ้นเตอร์เน็ตเพราะเป็นแหล่งท่ีสามารถคน้ควา้ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีความ

หลากหลาย    ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตนอ้ยท่ีสุด     คือ  ปัจจยัดา้นสังคม
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กกกกกกกกภูไท  เมฆกระจาย  และฐิติมา  จงราเชนทร์ (2552) พฤติกรรมการใช ้ Facebook ของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล ผลการวจิยัพบวา่ 

กกกกกกกกจากการศึกษาพฤติกรรมการใช ้ Facebook ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลขา้งตน้ทาํ

ใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถึงการใหค้วามหมายของการใช ้ Facebook ของนกัศึกษาแต่ละคนท่ีมีทั้งท่ีเหมือน

และแตกต่างกนั โดยแต่ละคนไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใช ้ Facebook ไม่เท่ากนั บางคนถือวา่ 

Facebook เป็นหน่ึงในกิจวตัรประจาํวนัท่ีตอ้งทาํเป็นประจาํขาดไม่ได ้ บางคนถือวา่ Facebook เป็น

เหมือนไดอาร่ีท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ บางคนก็ใช ้ Facebook เป็นท่ีบอกเล่าเร่ืองราวใหค้น

อ่ืนไดรั้บรู้ ไดอ้วด ไดแ้สดงถึงส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองไดรั้บไดส้ัมผสั สาํหรับบางคน Facebook ก็เป็น

เพียงเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการฆ่าเวลา ไม่ไดเ้ป็นสาระสําคญัในชีวติ จะใชห้รือไม่ใชก้็ไม่ต่างกนั 

แต่บางคนก็รู้สึกวา่ Facebook คุกคามชีวติส่วนตวั และเป็นภาระท่ีตอ้งเขา้ใชทุ้กวนั ซ่ึงการให้

ความหมายของแต่ละคนต่างกนัไปตามบริบทท่ีแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนในชีวติจริง กลุ่มเพื่อน

บน Facebook รูปแบบการดาํเนินชีวิต เวลาวา่ง กิจวตัรประจาํวนั เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อพฤติกรรม

การใช ้ Facebook ทั้งส้ิน ทั้งน้ี Facebook เป็นส่ืออินเตอร์เน็ตอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก

ในปัจจุบนั ก็เน่ืองจากขอ้ดีท่ีสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย แต่เม่ือมีขอ้ดีมากมายก็ยอ่มมีขอ้เสียตามมา

ดว้ย การเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ อยา่งสะดวกง่ายดาย ยอ่มเป็นดาบสองคม เพราะขอ้มูลบน Facebook นั้น

ไม่ไดผ้า่นการคดักรองเป็นส่ิงท่ีคนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเองไดอ้ยา่ง

อิสระ การรับรู้ขอ้มูลท่ีไดจ้าก Facebook จึงตอ้งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์  และวพิากษก่์อนท่ีจะ

นาํไปใช ้ หรือนาํไปอา้งอิง และท่ีสาํคญั Facebook เป็นส่ือท่ีไม่ไดร้ะบุตวับุคคลอยา่งชดัเจน ทาํให้

บุคคลท่ีแตกต่างกนัสามารถติดต่อกนัได ้ รวมทั้งการท่ีเด็กและเยาวชนสามารถเขา้ใชง้าน Facebook 

ไดอ้ยา่งอิสระ แมจ้ะมีการกาํหนดอายขุั้นตํ่าของผูเ้ขา้ใชง้านไวท่ี้ 13 ปีก็ตาม แต่ในความเป็นจริงก็

สามารถโกงขอ้มูลได ้ จึงถือเป็นช่องทางท่ีมีความเส่ียงอยา่งหน่ึงในการถูกล่อลวงของเด็กและ

เยาวชน ซ่ึงผูป้กครองควรให้ความดูแลบุตรหลานเก่ียวกบัการใช ้Facebook 

กกกกกกกกรูปแบบการใชง้าน Facebook นอกจากจะเป็นไปเพื่อความบนัเทิงส่วนบุคคลแลว้ ยงั

เป็นส่ือสาธารณะอีกดว้ย มีการใช ้ Facebook เป็นช่องทางทาํธุรกิจ ประกอบกิจการ เป็นส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ เป็นช่องทางในการติดต่อระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในวงกวา้ง 

จะเห็นไดจ้ากการท่ีส่ือโทรทศัน์ทั้งรายการข่าว และบนัเทิงต่างก็มี Facebook ของรายการข้ึนบน

หนา้จอ เพื่อใหผู้ช้มไดติ้ดต่อขอ้มูลเพิ่มเติมได ้ ท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จะเห็นไดว้า่ ในกลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มูลบางส่วนก็ไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่วนน้ีดว้ย รวมทั้งมีบางคนท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการหา

รายไดห้ลกัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ Facebook น้ี 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)โดยหวัขอ้ของการวจิยั คือ 

 “ การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร” ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี  

กกกกกกกก1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกก2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

กกกกกกกก3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

กกกกกกกก4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร ท่ีกาํลงัศึกษาอยูร่ะหวา่งชั้นปีท่ี 1 – 4 ปีการศึกษา 2553 ทุกสาขาวิชา จาํนวน 3,043คน 

(กองบริการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 2553) 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มมาจากประชากรทั้งหมด ใชแ้บบการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota 

Sampling) เป็นวธีิการในการสุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ีมีการแบ่งโควตาตามชั้นปี โดยเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1

จาํนวน 104 คน นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 111 คน นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 108 คน และนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 77 คน มีการกาํหนดขนาดตวัอยา่งตามแนวทางของ Yamane (1967)ในระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% โดยคาํนวณไดจ้ากสูตรของ Yamane (ประสพชยั พสุนนท ์2553) ดงัน้ี 

กกกกกกกกสูตร  n = 2Ne1

N

+
 

กกกกกกกกเม่ือ  N   แทนขนาดของประชากร 

กกกกกก  n   แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

e แทนความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง (ในการศึกษาคร้ังน้ี

กาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05) 
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กกกกกกกกในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา มีจาํนวน 3,043 คน และกาํหนดความ

คลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดงัน้ี 

 

n ≥ 2)0.05( 3,0431

 3,043

+
 

n ≥ 353.53 

 

กกกกกกกกไดก้ารสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาจาํนวนประมาณ 400 ตวัอย่าง โดยผูศึ้กษาจะทาํการเก็บ

ขอ้มูลจริงจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี โดยใชเ้ป็นแบบสอบถาม 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

กกกกกกกกส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 7 ขอ้ไดแ้ก่ 

เพศ สาขาท่ีศึกษา ชั้นปี เกรดเฉล่ีย รายไดต่้อเดือน สถานท่ีอยูอ่าศยั และประเภทคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้

เป็นลกัษณะคาํถามท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก (Check List) 

กกกกกกกกส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน

9 ขอ้ เป็นลกัษณะคาํถามท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก (Check List) 

กกกกกกกกส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเล่น Facebook กรณีศึกษา : นักศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบด้วยคาํถามจาํนวน 30 ขอ้ ซ่ึงส่วนน้ีมีลกัษณะ

คาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิ-เคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั โดยให้

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็นดงัน้ี 

ระดบัความสาํคญั  คะแนน 

มากท่ีสุด   5 

มาก    4 

ปานกลาง   3 

นอ้ย    2 

นอ้ยท่ีสุด   1 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี อาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ดงัน้ี 

 กกกกกกกก1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ จะเก็บ

โดยใช้แบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด โดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้จกและขอรับคืนแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอย่าง แล้วนําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกต้องทุกฉบบัเพื่อ

ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 

กกกกกกกก2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้าก

การคน้ควา้จาก เอกสาร ตาํราทางวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกเม่ือไดข้อ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จากนั้นลงรหัสขอ้มูลและป้อนขอ้มูลเพื่อ

นาํไปวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

คาํนวณหาค่าท่ีใชท้ดสอบหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

กกกกกกกก1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

กกกกกกกก2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่น Facebook ของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้

ค่าความถ่ีและร้อยละ 

กกกกกกกก3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ใชค้่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ ซ่ึงการแปลความหมายของระดับ

ความสาํคญัวดัจากค่าเฉล่ียโดยใชแ้นวทางของ วนั เดชพิชยั (2532) ดงัต่อไปน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความวา่ สาํคญัระดบั มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั มาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั นอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา่ สาํคญัระดบั นอ้ยท่ีสุด 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis) โดยการหมุนแกนปัจจยัให้ตั้งฉากกนั (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีการ Varimax ดว้ย 

Kaizer Normalization เกณฑ์การพิจารณาองคป์ระกอบ คือ ค่า Eigenvalues ตอ้งมากกวา่ 1 และค่า 

Factor Loading ตอ้งมากกวา่ 0.5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา 2547) 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง “การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น 

Facebook ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา

คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 400 คน ผูว้จิยัจะนาํเสนอผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั เพื่ออธิบาย 

กกกกกกกกส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยคิดเป็นจาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามเพศ สาขา ชั้นปี เกรดเฉล่ีย รายได้

ต่อเดือน ท่ีอยูอ่าศยั และคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้ 

กกกกกกกกส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเล่น Facebook ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัได้

ทาํการวเิคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่น Facebook ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยคิดเป็นจาํนวน 

และร้อยละ จาํแนกตามระยะเวลาท่ีเร่ิมเล่น Facebook, ความถ่ีในการเล่น Facebook, ระยะเวลาใน

การเล่น Facebook ต่อคร้ัง, จาํนวนเพื่อน, ช่วงเวลา, การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั, ความถ่ีในการตั้ง

สถานะ, จาํนวนรูป และความเป็นจริงของขอ้มูล 

กกกกกกกกส่วนที ่ 3 การวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเล่น  Facebook ผูว้จิยัไดท้าํการ

วเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยคิดเป็นค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบั

ความสาํคญั 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 148 37.00 

หญิง 252 63.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook เป็นเพศชาย จาํนวน148 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 37.00 และเพศหญิง จาํนวน 252 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.00 

 

ตารางที ่2 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามสาขา 

สาขา จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 124 31.00 

สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว 45 11.25 

สาขาวชิาการตลาด 37 9.25 

สาขาวชิาการจดัการชุมชน 64 16.00 

สาขาวชิาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 51 12.75 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 
39 9.75 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 40 10.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่ คือนกัศึกษาสาขาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป จาํนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ นกัศึกษาสาขาการจดัการชุมชน

จาํนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.00 นกัศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั จาํนวน 51 รายคิดเป็น

ร้อยละ 12.75 นกัศึกษาสาขาการจดัการการท่องเท่ียว จาํนวน 45 รายคิดเป็นร้อยละ 11.25นกัศึกษา

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาํนวน 40 รายคิดเป็นร้อยละ 10.00 นกัศึกษาสาขาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ จาํนวน 39 รายคิดเป็นร้อยละ 9.75 นกัศึกษาสาขาการตลาด จาํนวน 37 ราย คิดเป็น

ร้อยละ9.25 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ปีท่ี 1 104 26.00 

ปีท่ี 2 111 27.75 

ปีท่ี 3 108 27.00 

ปีท่ี 4 77 19.25 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่ คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 

111ราย คิดเป็นร้อยละ 27.75 รองลงมา คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 108 รายคิดเป็นร้อยละ 27.00 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 104 รายคิดเป็นร้อยละ 26.00 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 77 รายคิดเป็น

ร้อยละ19.25 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามเกรดเฉล่ีย 

เกรดเฉล่ีย จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2.00 8 2.00 

2.01 – 2.50 82 20.50 

2.51 – 3.00 160 40.00 

3.01 -  3.50 102 25.50 

3.51 –  4.00 48 12.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียระหวา่ง 2.51 – 

3.00 จาํนวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ เกรดเฉล่ียระหวา่ง 3.01 - 3.50 จาํนวน 102 

ราย คิดเป็นร้อยละ25.50 เกรดเฉล่ียระหวา่ง 2.01 – 2.50 จาํนวน 82 รายคิดเป็นร้อยละ 20.50 เกรด

เฉล่ียระหวา่ง3.51 –  4.00 จาํนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.00 จาํนวน 8 ราย 

คิดเป็นร้อยละ2.00 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่5 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายไดต่้อเดือน จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่  4,000 18 4.50 

4,001 –  5,000 97 24.25 

5,001 – 6,000 87 21.75 

6,001 – 7,000 90 22.50 

7,001 – 8,000 73 18.25 

มากกวา่ 8,000 35 8.75 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 

4,001 –  5,000  จาํนวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 6,001 – 

7,000 จาํนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 5,001 – 6,000 จาํนวน 87 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 21.75 รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 7,001 – 8,000 จาํนวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.25 

รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 8,000 จาํนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.75 รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่  4,000 

จาํนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่6 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามท่ีอยูอ่าศยั 

ท่ีอยูอ่าศยั จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

หอพกัของมหาวทิยาลยั 334 83.50 

หอพกันอกมหาวทิยาลยั 47 11.75 

บา้นของตนเอง 17 4.25 

อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูท่ี่หอของ

มหาวทิยาลยั จาํนวน 334 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.50 รองลงมา คือ หอพกันอกมหาวทิยาลยั จาํนวน 

47 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.75 บา้นของตนเอง จาํนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.25 และ อ่ืนๆ จาํนวน 

2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่7 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้

คอมพิวเตอร์ท่ีใช ้ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

Notebook 271 67.75 

Netbook 12 3.00 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( PC ) 82 20.50 

อ่ืนๆ 35 8.75 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่ใช ้Notebook จาํนวน 271 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมา คือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( PC ) จาํนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50  

อ่ืนๆจาํนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.75 และ Netbook จาํนวน 12 รายคิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั 

  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่8 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามระยะเวลาท่ีเร่ิมเล่น   

กกกกกกกFacebook 

ระยะเวลา จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 1 ปี 27 6.75 

1 ปี 133 33.25 

2 ปีข้ึนไป 240 60.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่เร่ิมเล่น Facebook เป็น

ระยะเวลา 2 ปีข้ึนไป จาํนวน 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ 1 ปี จาํนวน 133 ราย คิด

เป็นร้อยละ 33.25 และ ตํ่ากวา่ 1 ปี จาํนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่9 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามความถ่ีในการเล่น กก

กกกกกกกFacebook 

ความถ่ี จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

วนัละ 1 คร้ัง 65 16.25 

วนัละ 2 – 3 คร้ัง 164 41.00 

วนัละ 4 – 5 คร้ัง 111 27.75 

วนัละ 5 คร้ังข้ึนไป 60 15.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวา่ ส่วนใหญ่นกัศึกษาเล่น Facebook วนัละ 2 – 3 คร้ัง จาํนวน 164 

ราย คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา คือ วนัละ 4 – 5 คร้ัง จาํนวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.75 วนั

ละ 1 คร้ัง จาํนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.25 และ วนัละ 5 คร้ังข้ึนไป จาํนวน 60 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 15.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่10 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามระยะเวลาในการเล่น 

กกกกกกก Facebook ต่อคร้ัง 

ระยะเวลาในการเล่น  

Facebook ต่อคร้ัง 
จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมง/คร้ัง 97 24.25 

1 – 2 ชัว่โมง/คร้ัง 161 40.25 

3 - 4 ชัว่โมง/คร้ัง 106 26.50 

มากกวา่ 5 ชัว่โมง/คร้ัง 36 9.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบวา่ ส่วนใหญ่นกัศึกษาเล่น Facebook ใชร้ะยะเวลาระหวา่ง 1 – 2 

ชัว่โมง/คร้ัง จาํนวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมา คือ ระยะเวลาระหวา่ง 3 - 4 ชัว่โมง/

คร้ัง จาํนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.50 ระยะเวลาตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมง/คร้ัง จาํนวน 97 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 24.25 และ ระยะเวลามากกวา่ 5 ชัว่โมง/คร้ัง จาํนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่11 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามจาํนวนเพื่อน 

จาํนวนเพื่อน จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 100 คน 43 10.75 

101 – 300  คน 117 29.25 

301 – 600 คน 100 25.00 

601 - 900 คน 74 18.50 

900 คนข้ึนไป 66 16.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่มีจาํนวนเพื่อนใน Facebook 

ระหวา่ง 101 – 300  คน จาํนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมา คือ จาํนวนเพื่อนใน 

Facebook ระหวา่ง 301 – 600 คน จาํนวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 จาํนวนเพื่อนใน Facebook 

ระหวา่ง 601 - 900 คน จาํนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ18.50 จาํนวนเพื่อนใน Facebook 900 คนข้ึน

ไป จาํนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.50 และ จาํนวนเพื่อนใน Facebook ตํ่ากวา่ 100 คน จาํนวน 43 

ราย คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่12 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามช่วงเวลา 

ช่วงเวลา จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

00.01  น. – 06.00 น. 71 17.75 

07.00  น. – 12.00 น. 36 9.00 

13.00  น. –18 .00 น. 87 21.75 

19.00  น. – 24.00 น. 206 51.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบวา่ ส่วนใหญ่นกัศึกษาเล่น Facebook ในช่วงเวลาระหวา่ง 19.00  น. 

– 24.00 น. จาํนวน 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมา คือ ช่วงเวลาระหวา่ง 13.00  น. –18 .00 

น.จาํนวน 87 ราย  คิดเป็นร้อยละ 21.75 ช่วงเวลาระหวา่ง 00.01  น. – 06.00 น. จาํนวน 71 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 17.75 และ ช่วงเวลาระหวา่ง 07.00  น. – 12.00 น. จาํนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 

9.00 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่13 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามการตั้งค่าความเป็น

กกกกกกก ส่วนตวั 

การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

นอ้ย 84 21.00 

ปานกลาง 149 37.25 

มาก 113 28.25 

มากท่ีสุด 54 13.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่ตั้งค่าความเป็นส่วนตวัปาน

กลาง จาํนวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมา คือ ตั้งค่าความเป็นส่วนตวัมาก จาํนวน 113 

ราย คิดเป็นร้อยละ 28.25 ตั้งค่าความเป็นส่วนตวันอ้ย จาํนวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ ตั้ง

ค่าความเป็นส่วนตวัมากท่ีสุด จาํนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่14 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามความถ่ีในการตั้งกก

กกกกกกก สถานะ 

ความถ่ีในการตั้งสถานะ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

1 คร้ัง/วนั 124 31.00 

2 – 3 คร้ัง/วนั 170 42.50 

4 - 5 คร้ัง/วนั 67 16.75 

มากกวา่ 5 คร้ัง/วนั 39 9.75 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่ตั้งสถานะ 2 – 3 คร้ัง/วนั 

จาํนวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา คือ ตั้งสถานะ 1 คร้ัง/วนั จาํนวน 124 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 31.00 ตั้งสถานะ 4 - 5 คร้ัง/วนั จาํนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.75 และ ตั้งสถานะ มากกวา่ 

5 คร้ัง/วนั จาํนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่15 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามจาํนวนรูป 

จาํนวนรูป จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 50 รูป 73 18.25 

51 - 100  รูป 82 20.50 

101 – 150 รูป 82 20.50 

151 – 200 รูป 47 11.75 

201 – 250 รูป 64 16.00 

300 รูปข้ึนไป 52 13.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่มีจาํนวนรูปใน Facebook 

ระหวา่ง 51 - 100  รูป จาํนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ จาํนวนรูประหวา่ง 101 – 150 รูป 

จาํนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ20.50 รองลงมา คือ จาํนวนรูปตํ่ากวา่ 50 รูป จาํนวน 73 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 18.25 จาํนวนรูประหวา่ง 201 – 250 รูป จาํนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ16.00 จาํนวนรูป 300 

รูปข้ึนไป จาํนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ13.00 และ จาํนวนรูประหวา่ง 151 – 200 รูป จาํนวน 47 ราย 

คิดเป็นร้อยละ11.75 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่16 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook จาํแนกตามความเป็นจริงของกก

กกกกกกก ขอ้มูล 

ขอ้มูล จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

จริง 298 74.50 

ไม่จริง 102 25.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 พบวา่ ขอ้มูลใน Facebook ของนกัศึกษาท่ีเล่น Facebook เป็นขอ้มูลจริง 

จาํนวน 298 ราย  คิดเป็นร้อยละ 74.50  และเป็นขอ้มูลไม่จริง จาํนวน 102 ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.50 

 

 



35 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเล่น  Facebook 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเล่น Facebook พบวา่ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดว้ยวธีิ

วเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั และหมุนแกนดว้ย Varimax สามารถแบ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เล่น Facebook จาํนวน 30 ปัจจยั ออกเป็น 11 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการติดตามสถานการณ์และ

สอบถามปัญหา ดา้นการทาํธุรกิจ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการคน้หาเพื่อนใหม่ ดา้นการแสดง

ความรู้สึกต่อผูอ่ื้น ดา้นการติดต่อกบัคนรู้จกั ดา้นการสร้างเครือข่าย ดา้นการแจง้เตือน ดา้นการ

พกัผอ่นหยอ่นใจ ดา้นความบนัเทิง ดา้นการคลายความเหงา ทั้งน้ีค่า Kaizer-Mayer-Okin เท่ากบั 

0.679 ค่า Barlett เท่ากบั 1814.202 และอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 58.71 รายละเอียดแสดงดงั

ตารางท่ี 17 -27 

 

ตารางที ่17 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั   

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการติดตามสถานการณ์และสอบถามปัญหา (Eigenvalues = 

กกกกกกก   3.849 อธิบายความแปรปรวน ร้อยละ 12.830) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อสอบถามปัญหาท่ีตอ้งการคาํตอบ 0.705 3.40 1.09 ปานกลาง 

เพื่อติดตามสถานการณ์และประเด็นท่ี

น่าสนใจ 

0.551 3.60 0.96 มาก 

 

ตารางที ่18 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี  2  ดา้นการทาํธุรกิจ  (Eigenvalues = 2.105  อธิบายความแปรปรวน

กกกกกกก  ร้อยละ 7.017) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อทาํการซ้ือขายสินคา้ 0.879 2.02 1.10 นอ้ย 

เพื่อใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางการ 0.876 1.94 1.06 นอ้ย 
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ตลาด 

 

ตารางที ่19 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Eigenvalues = 1.607 อธิบายความแปรปรวน 

กกกกกกก  ร้อยละ 5.358) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 0.734 3.57 1.01 มาก 

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 0.721 3.93 0.92 มาก 

 

ตารางที ่20 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นการคน้หาเพื่อนใหม่ (Eigenvalues  =  1.491  อธิบายความ

กกกกกกก   แปรปรวน ร้อยละ 4.970) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อหาเพื่อนใหม่ 0.680 3.71 1.01 มาก 

เพื่อหาคนรู้ใจ 0.571 2.69 1.28 ปานกลาง 

 

ตารางที ่21 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นการแสดงความรู้สึกต่อผูอ่ื้น (Eigenvalues = 1.446  อธิบาย

กกกกกกก   ความแปรปรวน ร้อยละ 4.819) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อแสดงความรู้สึกต่อผูอ่ื้น 0.700 3.76 1.00 มาก 
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ตารางที ่22 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 6  ดา้นการติดต่อกบัคนรู้จกั (Eigenvalues  =  1.323  อธิบายความ

กกกกกกกก แปรปรวน ร้อยละ 4.411) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารกบัคนรู้จกั 0.754 4.11 0.85 มาก 

เพื่อส่งขอ้ความถึงคนรู้จกั 0.630 4.02 0.93 มาก 

เพื่อใชแ้ชทกบัเพื่อน 0.508 3.99 0.90 มาก 

 

ตารางที ่23 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 7  ดา้นการสร้างเครือข่าย   (Eigenvalues  =  1.310  อธิบายความ   

กกกกกกก  แปรปรวน ร้อยละ 4.366) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม 0.523 3.23 1.21 ปานกลาง 

เพื่ออ่านโพรไฟวค์นอ่ืน 0.502 3.16 1.09 ปานกลาง 

 

ตารางที ่24 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 8 ดา้นการแจง้เตือน (Eigenvalues = 1.196 อธิบายความแปรปรวน 

กกกกกกก   ร้อยละ 3.986) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อการแจง้เตือนวนัเกิด 0.801 3.87 1.01 มาก 

เพื่อแจง้นดัหมายกบัผูอ่ื้น 0.765 3.72 0.96 มาก 
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ตารางที ่25 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี  9  ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  (Eigenvalues = 1.145 อธิบายความ

กกกกกกกก แปรปรวน ร้อย ละ3.818) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อความพกัผอ่นหยอ่นใจ 0.700 3.99 0.90 มาก 

 

ตารางที ่26 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี 10 ดา้นความบนัเทิง (Eigenvalues = 1.118 อธิบายความแปรปรวน 

กกกกกกก  ร้อยละ 3.727) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อหาความบนัเทิง 0.706 3.67 1.06 มาก 

เพื่อโพสตรู์ป แชร์เพลง 0.604 3.77 1.02 มาก 

 

ตารางที ่27 แสดงปัจจยัค่า Factor Loading ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญั

กกกกกกก  ขององคป์ระกอบท่ี  11  ดา้นการคลายความเหงา  (Eigenvalues = 1.041 อธิบายความ

กกกกกกกก แปรปรวน ร้อยละ 3.469) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ค่าเฉล่ีย S.D. แปรผล 

เพื่อคลายความเหงา 0.810 3.57 1.09 มาก 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง “การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษา

คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร” มีวตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยั คือ เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook ของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 กลุ่มตวัอยา่ง จากการวจิยัทาํใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ี

สามารถแบ่งออกมาไดเ้ป็นส่วนดงัน้ี 

กกกกกกกก1. สรุปผลการวจิยั 

กกกกกกกก2. อภิปรายผลการวจิยั 

กกกกกกกก3. ขอ้จาํกดัของการวิจยั 

กกกกกกกก4. ขอ้เสนอแนะของการวจิยั 

 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกก1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการศึกษาทั้งหมด 400 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และเป็นเพศชาย จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.00 เป็นนกัศึกษาสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป จาํนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.00 ท่ีกาํลงัศึกษา

อยูช่ั้นปีท่ี 2 จาํนวน 111ราย คิดเป็นร้อยละ 27.75 มีเกรดเฉล่ียระหวา่ง 2.51 – 3.00 จาํนวน 160 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 40.00 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 4,001 –  5,000  จาํนวน 97 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 24.25 ซ่ึงส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูท่ี่หอของมหาวทิยาลยั จาํนวน 334 ราย  คิดเป็นร้อย

ละ 83.50 นกัศึกษาท่ีเล่น Facebook ส่วนใหญ่ใช ้Notebook จาํนวน 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.75 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
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กกกกกกก2. ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการศึกษาทั้งหมด 400 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เร่ิมเล่น 

Facebook เป็นระยะเวลา 2 ปีข้ึนไป จาํนวน 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่นกัศึกษาเล่น 

Facebook วนัละ 2 – 3 คร้ัง จาํนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.00 ซ่ึงนกัศึกษาเล่น Facebook ใช้

ระยะเวลาระหวา่ง 1 – 2 ชัว่โมง/คร้ัง จาํนวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีจาํนวนเพื่อนใน 

Facebook ระหวา่ง 101 – 300  คน จาํนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.25 ส่วนใหญ่นกัศึกษาเล่น 

Facebook ในช่วงเวลาระหวา่ง 19.00  น. – 24.00 น. จาํนวน 206 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.50 โดยมี

การตั้งค่าความเป็นส่วนตวัปานกลาง จาํนวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.25 นกัศึกษาท่ีเล่น 

Facebook ส่วนใหญ่ตั้งสถานะ 2 – 3 คร้ัง/วนั จาํนวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 ส่วนใหญ่มี

จาํนวนรูปใน Facebook ระหวา่ง 51 - 100  รูป จาํนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ จาํนวนรูป

ระหวา่ง 101 – 150 รูป จาํนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ20.50  ขอ้มูลใน Facebook ของนกัศึกษาเป็น

ขอ้มูลจริง จาํนวน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.50 

กกกกกกกก3. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเล่น  Facebook 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ปัจจยัดว้ยวธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั สามารถแบ่งปัจจยั 30 ปัจจยั 

ออกเป็น 11 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการติดตามสถานการณ์และสอบถามปัญหา ดา้นการทาํธุรกิจ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการคน้หาเพื่อนใหม่ ดา้นการแสดงความรู้สึกต่อผูอ่ื้น ดา้นการติดต่อกบัคน

รู้จกั ดา้นการสร้างเครือข่าย ดา้นการแจง้เตือน ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ ดา้นความบนัเทิง ดา้นการ

คลายความเหงา 

  

อภิปรายผลการวจัิย 

กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ปัจจยัดว้ยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั และหมุนแกนดว้ย Varimax 

สามารถแบ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook จาํนวน 30 ปัจจยั ออกเป็น 11 

องคป์ระกอบ คือ ดา้นการติดตามสถานการณ์และสอบถามปัญหา ดา้นการทาํธุรกิจ ดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร ดา้นการคน้หาเพื่อนใหม่ ดา้นการแสดงความรู้สึกต่อผูอ่ื้น ดา้นการติดต่อกบัคนรู้จกั ดา้น

การสร้างเครือข่าย ดา้นการแจง้เตือน ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ ดา้นความบนัเทิง ดา้นการคลาย

ความเหงา ทั้งน้ีค่า Kaizer-Mayer-Okin เท่ากบั 0.679 ค่า Barlett เท่ากบั 1814.202 และอธิบายความ

แปรปรวนไดร้้อยละ 58.71 

กกกกกกกกผลการวจิยัท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้ล่น Facebook ของกลุ่มนกัศึกษา

ค่อนขา้งหลากหลาย ดงันั้นหากตอ้งการเห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึน จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค Cluster Analysis

ในการวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มนกัศึกษานั้นแบ่งออกเป็นก่ีกลุ่ม ประเด็นสาํคญัท่ีพึงพิจารณาจาก
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งานวจิยัเร่ืองน้ีมี 2 ประเด็นหลกั คือ การใช ้ Facebook เพื่อการทาํธุรกิจยงัมีนอ้ยมาก นอกจากนั้น

คณะผูว้จิยัไดส้ังเกตวา่ หากใครใช ้Facebook เพื่อโฆษณาส่วนตวัหรืองานประเภทขายตรง มกัจะถูก

ต่อวา่อยา่งรุนแรงจากผูท่ี้เป็นเจา้ของ Profile นั้น อีกประเด็นท่ีพึงพิจารณา คือ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ีสูงในแทบทุกปัจจยั แสดงใหเ้ห็นวา่ ความแตกต่างในการใช ้ Facebook ของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีอยูสู่งมากถึงแมจ้ะเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยั ซ่ึงควรจะมีลกัษณะความคิด หรือทศันคติท่ี

ใกลเ้คียงกนั ดงันั้น ผูท่ี้จะใช ้Facebook เพื่อประโยชน์ใด ๆ โดยเฉพาะดา้นธุรกิจ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

วางแผนกลยทุธ์เป็นอยา่งดี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานสูงสุด 

  

ข้อจํากดัของการวจัิย 

กกกกกกกกจากงานวจิยัในคร้ังน้ี พบปัญหาในการทาํวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกกการสร้างแบบสอบถามในการสาํรวจ เน่ืองจากในแบบสอบถามมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเล่น Facebook ทั้งหมด 30 ปัจจยั อาจจะไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมในการวเิคราะห์

ผลการวจิยั  

 

ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

กกกกกกกกงานวจิยัเร่ืองน้ีสามารถปรับปรุงได ้ โดยการเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ี

หลากหลายเก่ียวกบั Facebook 

กกกกกกกกงานวจิยัเร่ืองน้ีสามารถปรับปรุงได ้      โดยการเปล่ียนหรือเพิ่มเติมปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเล่น Facebook เพื่อใหค้รอบคลุมปัจจยัทั้งหมด
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แบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเล่น  Facebook ของนักศึกษา 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.       เพื่อวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น       Facebook      ของนกัศึกษา 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

กกกกกกกก2.     เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเล่น      Facebook    ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

คําช้ีแจง 

กกกกกกกก1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเล่น Facebook 

กกกกกกกก2. โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัเป็นความจริงของท่านมากท่ีสุด

เพียงคาํตอบเดียว 

กกกกกกกกกกกกกกกกมากท่ีสุด  หมายถึง ตรงกบัเป็นความจริงของท่านมากท่ีสุด 

กกกกกกกกกกกกกกกกมาก  หมายถึง ตรงกบัเป็นความจริงของท่านมาก 

กกกกกกกกกกกกกกกกปานกลาง  หมายถึง ตรงกบัเป็นความจริงของท่านปานกลาง 

กกกกกกกกกกกกกกกกนอ้ย  หมายถึง ตรงกบัเป็นความจริงของท่านนอ้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกกนอ้ยท่ีสุด  หมายถึง ตรงกบัเป็นความจริงของท่านนอ้ยท่ีสุด 

กกกกกกกก3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะเก็บไวเ้ป็นความลบัเพื่อใชใ้นการศึกษา

เท่านั้น 
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คําช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัเป็นความจริงของท่านมากท่ีสุดเพียง

คาํตอบเดียว 

ส่วนที ่1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 

1) เพศ 

  ชาย     หญิง 

2) สาขา 

  สาขาวการจดัการธุรกิจทัว่ไป   สาขาการจดัการการท่องเท่ียว  

  สาขาการตลาด    สาขาการจดัการชุมชน   

  สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั   สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ  

  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

3) ชั้นปี 

  ปีท่ี 1     ปีท่ี 2  

  ปีท่ี 3      ปีท่ี 4 

4) เกรดเฉล่ีย 

  ตํ่ากวา่ 2.00     2.01 – 2.50    

  2.51 – 3.00     3.01 -  3.50    

  3.51 –  4.00 

5) รายไดต่้อเดือน 

  ตํ่ากวา่  4,000    4,001 –  5,000   

  5,001 – 6,000      6,001 – 7,000   

  7,001 – 8,000    มากกวา่ 8,000 

6) ท่ีอยูอ่าศยั 

  หอพกัของมหาวทิยาลยั   หอพกันอกมหาวทิยาลยั   

  บา้นของตนเอง    อ่ืนๆ 

7) คอมพิวเตอร์ท่ีใช ้

  Notebook     Netbook 

  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( PC )   อ่ืนๆ  
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

8) ท่านเล่น Facebook มาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน 

 ตํ่ากวา่ 1 ปี     1 ปี     2 ปีข้ึนไป  

9) ท่านเล่น Facebook บ่อยแค่ไหน 

  วนัละ 1 คร้ัง    วนัละ 2 – 3 คร้ัง  

  วนัละ 4 – 5 คร้ัง     วนัละ 5 คร้ังข้ึนไป 

10) ท่านเล่น Facebook นานแค่ไหนในแต่ละคร้ัง 

  ตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมง/คร้ัง     1 – 2 ชัว่โมง/คร้ัง  

     3 - 4 ชัว่โมง/คร้ัง      มากกวา่ 5 ชัว่โมง/คร้ัง   

11) ท่านมีเพื่อนใน Facebook จาํนวนก่ีคน 

  ตํ่ากวา่ 100 คน    101 – 300  คน  

  301 – 600 คน    601 - 900 คน   

  900 คนข้ึนไป   

12) ท่านเล่น Facebook ช่วงเวลาใด 

  00.01  น. – 06.00 น.    07.00  น. – 12.00 น. 

  13.00  น. –18 .00 น.    19.00  น. – 24.00 น. 

13) ท่านตั้งค่าความเป็นส่วนตวัมากนอ้ยแค่ไหน 

  นอ้ย     ปานกลาง   

  มาก     มากท่ีสุด 

14) ท่านตั้งสถานะใน Facebook  บ่อยแค่ไหน 

  1 คร้ัง/วนั     2 – 3 คร้ัง/วนั 

  4 - 5 คร้ัง/วนั    มากกวา่ 5 คร้ัง/วนั 

15) ท่านมีรูปใน Facebook จาํนวนก่ีรูป 

  ตํ่ากวา่ 50 รูป   51 - 100  รูป  

  101 – 150 รูป    151 – 200 รูป   

  201 – 250 รูป    300 รูปข้ึนไป 

16) ขอ้มูลใน Facebook  ของท่านเป็นขอ้มูลจริงหรือไม่ 

  จริง     ไม่จริง 
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ส่วนที ่3  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเล่น  Facebook  

เกณฑ์การให้คะแนน  มากทีสุ่ด = 5 ,  มาก = 4 ,  ปานกลาง = 3 ,  น้อย = 2 ,  น้อยทีสุ่ด  = 1  

ข้อ ปัจจัย 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

18 เพื่อหาเพื่อนใหม่      

19 เพื่อคน้หาขอ้มูลข่าวสาร      

20 เพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารกบัเพื่อนๆ และญาติพี่นอ้ง      

21 เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร      

22 เพื่อทาํการซ้ือ – ขายสินคา้      

23 เพื่อหาความบนัเทิง      

24 เพื่อรับรู้ข่าวสารขอ้มูล      

25 เพื่อส่งขอ้ความถึงเพื่อน      

26 เพื่อเก็บเร่ืองราวของตวัเองบอกเล่าเร่ืองราวของตวัเอง      

27 เพื่อเปิดเผยทศันคติของตนเอง      

28 เพื่อแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร      

29 เพื่อความพกัผอ่นหยอ่นใจ      

30 เพื่อใชติ้ดต่อพูดคุยกบัเพื่อน (แชท)      

31 เพื่อหาคนรู้ใจ      

32  เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวของตวัเอง      

33 เพื่อการอพัเดทสถานะของตวัเอง      

34 เพื่อแสดงความคิดเห็น      

35 เพื่อแสดงความรู้สึกต่อผูอ่ื้น      

36 เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์      

37 เพื่อโพสตรู์ป แชร์เพลง วดีีโอ ลิงค ์youtube      

38 เพื่อเป็นตวักลางในการติดต่อกบัเพื่อน      

39 เพื่อใชส้อบถามปัญหาท่ีเราตอ้งการคาํตอบ      

40 เพื่อติดตามสถานการณ์หรือประเด็นท่ีน่าสนใจ      

41 ใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด      
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ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 เพื่ออ่านประวติัส่วนตวั (Profile)/)ของบุคคลอ่ืน      

43 เพื่อแจง้เตือนวนัเกิด      

44 เพื่อแจง้การนดัหมายแก่บุคคลอ่ืน      

45 เพื่อดูรูปถ่ายของบุคคลอ่ืน      

46 เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม      

47 เพื่อคลายความเหงา      
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวศุภลกัษณ์  สมจิตร 

ท่ีอยู ่ 20/4 หมู่ 4 ตาํบลศรีประจนัต ์อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั 

สุพรรณบุรี 72140 

ประวติัการศึกษา 

         พ.ศ. 2544 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนกาญจนา           

ภิเษกวทิยาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

         พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวทิยาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

         พ.ศ. 2550 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

 

 


