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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
2). เพือ่ ศึกษาการรับรูใ้ นคุณลักษณะของเฟซบุก๊ (Facebook) ของกลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์ 3). เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 4). เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 5). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุ๊ก (Facebook) กับระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเม
อร์ 6). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) กับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก
(Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบเชิงส�ำรวจ
(Survey Research) ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55 – 73 ปี (กลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์) เป็นผู้ที่เคยใช้ และก�ำลัง
ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊ก โดยเฉลี่ย 6.86 หรือ 7 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพในการเปิดรับประสบการณ์มาก และมีพฤติกรรมการสื่อสารที่บ่อย
โดยมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ สื่อมวลชน มีค่าเฉลี่ย 3.48
และสื่ออื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามล�ำดับ
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กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูค้ ณ
ุ ลักษณะของเฟซบุก๊ (Facebook) ทีส่ ง่ ผลต่อการยอมรับการใช้งานในระดับมาก
โดยมีการรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุ๊ก ด้านความไม่ซับซ้อน (Complexity) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลง
มาคือ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) และด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) มีค่า
เฉลีย่ 4.20 ด้านการทดลองใช้ (Trialability) มีคา่ เฉลีย่ 4.19 และด้านโอกาสในการสังเกตได้ (Observability)
มีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามล�ำดับ
กลุ่มตัวอย่างมีจุดประสงค์หลักในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.06 และใช้
งานเพือ่ ติดต่อสือ่ สารกับครอบครัว/เพือ่ นๆ มากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 3.65 รองลงมาคือ ใช้งานเพือ่ เปิดรับข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.41 และใช้งานเพื่อความตื่น
เต้นท้าทายเมื่อเจอเรื่องใหม่ๆ เช่น เล่นเกมส์ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.52 ตามล�ำดับ
แต่กลุ่มตัวอย่างใช้งานเฟซบุ๊กตามคุณลักษณะเฟซบุ๊กในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.89 โดยใช้กดปุ่มแสดง
ความรูส้ กึ ปุม่ ไลค์ (Like) ปุม่ รักเลย (Love) ปุม่ ฮ่าๆ (HaHa) ปุม่ ว๊าว (Wow) ปุม่ โกรธ (Angry) ปุม่ เศร้า (Sad)
มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้แสดงความคิดเห็น ต่อข้อความ รูปภาพ ของเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.03 และใช้เปิด
ร้านค้าออนไลน์ (Facebook Fanpage) น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 0.88 ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์ทมี่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับในการยอมรับเฟ
ซบุ๊กแตกต่างกัน การรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก
และระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัย, ระดับการยอมรับ, นวัตกรรม, เฟซบุ๊ก (Facebook), กลุ่มเบบี้บูมเมอร์
Abstract
The purposes of this research were: 1) To study Facebook adoption level among baby
boomers; 2) To study baby boomers’ perception of Facebook characteristics; 3) To study baby
boomers’ Facebook-usage behaviors; 4) To study how baby boomers’ personal factors affect
Facebook adoption level; 5) To study the relationships between baby boomers’ perception of
Facebook characteristics and Facebook adoption level; and 6) To study the relationships between
baby boomers’ Facebook adoption level and their Facebook-usage behaviors. This quantitative
research conducted a survey to gather data. Sample population were former or current Facebook
users aged between 55 and 73 years old. The survey had 400 respondents.
Findings showed most respondents had used Facebook for 6.86 or 7 years on average, held
a bachelor’s degree, and earned between Bt 40,001 and Bt 50,000 a month.
Most respondents, by personality, were open to new experiences. They were exposed to
personal media the most, at the average score of 4.14. Next in respective order were mass media
at the average score of 3.48, and other media at the average score of 3.40.
The perception level of Facebook characteristics, which influenced adoption level, was high
among respondents. Their perception score of Facebook’s non-complexity was the highest at 4.24.
Facebook’s Relative Advantage and Compatibility both earned the score of 4.20, while Trialability
scored 4.19 on average. The social-media’s platform’s Observability had the perception score of
4.13.
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Facebook-usage score among respondents were at 3.06 on average, which was in a middle
range. Respondents used Facebook for communicating with friends/family members the most,
with the average score of 3.65. The second most important purpose for Facebook usage was
to get information and knowledge, with the average score of 3.41, as respondents wished to be
well-informed in terms of political, social and economic affairs, etc. Excitement, offered by games
for example, was the least important purpose for respondents’ Facebook usage with the score of
just 2.52.
Respondents used Facebook’s features just a little, at the score of 1.89 only. When using
Facebook, they mostly just clicked Like, Love, HaHa, Wow, Angry, and Sad. Making comments
on posts or photos of their friends were their second most frequent behaviors on Facebook, which
had the average score of 3.03. Opening Facebook Fanpage was rare, having the average score
of 0.88 only.
Based on hypothesis testing, this research found that baby boomers who had different educational level had demonstrated a different Facebook adoption level, that the perception of Facebook
characteristics was related to Facebook adoption level, and that there were relationships between
Facebook adoption level and Facebook-usage behaviors.
Keywords : Factors, Adoption Level, Innovations, Facebook, Baby Boomers
บทน�ำ
ที่มาและความส�ำคัญ
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสอดรับกับยุคสมัย เป็นเครื่อง
มือใหญ่ที่สุดในโลกการสื่อสารของมนุษย์ และจากผลการส�ำรวจของ We Are Social ดิจิทัลเอเยนซี่ และ
Hootsuite ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งาน
Facebook ของคนไทยในกรุงเทพมหานครพบว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น Social Media ยอดนิยมอันดับ
1 ของคนไทยที่มีผู้ใช้ถึง 22 ล้านคน (brandbuffet, 2561) อีกทั้ง ผลส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยปี 2561 โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พบว่า
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 ทีผ่ า่ นมา มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ มากกว่าปีทผี่ า่ นมาถึง
3 เท่าตัว และสิ่งที่น่าสนใจคือ ในประชากรผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) ในประเทศไทย
ความนิยมไม่ได้อยูใ่ นวัยรุน่ และวัยท�ำงานเท่านัน้ หากแต่ประชากรวัยเบบีบ้ มู เมอร์กเ็ ป็นกลุม่ ทีม่ แี นวโน้มการ
ใช้ เฟซบุ๊ก (Facebook) มากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 8 ชั่วโมงทั้งในวัน
ธรรมดาและวันหยุด ถึงแม้ว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์จะมีจ�ำนวนค่าเฉลี่ยน้อยสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ แต่เป็นก
ลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมเปิดรับหรือใช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ ในทุก ๆ ปี และการเปิดใช้อนิ เทอร์เน็ตทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็มแี นวโน้ม
ที่จะสอดคล้องกับการเปิดใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เพื่อ
ต้องการทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) อีกทั้งประเทศไทยในไม่อีกปีข้าง
หน้าจะเข้าสูย่ คุ Engine Society ซึง่ กลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์จะต้องเข้ามามีบทบาททุกบริบทของสังคม ผูว้ จิ ยั จึงน�ำ
ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ของ Roger (1978) มาเพื่อเป็นกรอบการศึกษา
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งานวิจัยในครั้งนี้ โดยตัวแปรที่ผู้วิจัยน�ำมาทดสอบ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการรับรู้คุณลักษณะของ
เฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) การรับรู้ในคุณลักษณะของเฟซบุ๊ก (Facebook)
และพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก(Facebook)
ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ ณ
ุ ลักษณะของเฟซบุก๊ (Facebook) กับระดับการยอมรับเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) กับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ก
(Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส�ำรวจจาก
กลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน คือ ประชากรคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีช่วง
อายุระหว่าง 55 - 73 ปี (กลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์) และเป็นผู้ที่เคยใช้ และก�ำลังใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ทั้งหมด
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์โดย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย One-Way ANOVA/
Pearson Correlation/x bar
ผู้วิจัยได้ใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95%
และระดับค่าความคลาดเคลือ่ นร้อยละ 5 กลุม่ เป้าหมายในงานวิจยั ครัง้ นีอ้ ยูท่ ี่ 400 คน โดยในการเก็บข้อมูล
จะมีค�ำถามคัดกรองส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วง 55 – 73 ปี และเป็นผู้ที่เคยใช้และก�ำลังใช้เฟซบุ๊ก
(Screening Question)
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling) แบบอาศัยความน่าจะเป็น
(Sampling Random) และแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยการเลือกจับ
ฉลากพื้นที่ส�ำหรับการเก็บข้อมูลจ�ำนวน 5 เขต จาก 50 เขต ได้เขตหลักสี่ เขตพระโขนง เขตลาดกระบัง เขต
สวนหลวง และเขตบางพลัด จากนั้นผู้วิจัยได้ก�ำหนดโควต้า ( Quota sampling ) ออกเป็นเขตละ 80 ชุด
รวมจ�ำนวน 400 ชุด และท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) โดยเข้าเก็บข้อมูล
ในย่านชุมชน ศูนย์การค้าที่มีผู้คนจ�ำนวนมาก
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ระยะเวลาจ�ำนวนปีที่ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊ก โดยเฉลี่ย 6.86
หรือ 7 ปี ระหว่างระยะเวลา 1 – 15 ปี นั้นพบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊ก 6 ปี มากที่สุด จ�ำนวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รองลงมา คือระยะเวลา 10 ปี จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และระยะเวลา
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14 ปี น้อยที่สุด จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5
และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จ�ำนวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.2 รองลงมา คือสถานภาพโสด จ�ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และสถานภาพหย่าร้าง
จ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สุด จ�ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.3 รองลงมา คืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ�ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จ�ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ
อาชีพอิสระ/รับจ้าง จ�ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในกรอบการวิจัยนั้นคือการศึกษาและรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จ�ำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.0 อนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ประถมศึกษา จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
9.5 และมัธยมศึกษา จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 มีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มากที่สุด
จ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รองลงมา คือรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท จ�ำนวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.2 รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ�ำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 รายได้ต่อเดือน
30,001-40,000 บาท จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 62
คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิด Big Five personality traits โดยใช้บคุ ลิกภาพเปิดรับประสบการณ์
ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่องของการยอมรับนวัตกรรม ผลวิจัยพบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพใน
การเปิดรับประสบการณ์มาก มีค่าเฉลี่ย 3.73
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร ภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการสื่อสารบ่อย มีค่าเฉลีย่ 3.67 โดย
มีการเปิดรับข่าวสารจากสือ่ บุคคล มากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.14 รองลงมาคือ สือ่ มวลชน มีคา่ เฉลีย่ 3.48 และสือ่
อื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายสื่อจะพบว่า สื่อบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพบปะ พูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัว บ่อยทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.34 สือ่ มวลชน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างชมข่าวสารต่างๆ จากโทรทัศน์
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 และสื่ออื่น ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.03
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณลักษณะนวัตกรรมเฟซบุ๊ก (Facebook) ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณ
ลักษณะของเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 โดยมีการ
รับรูค้ ณ
ุ ลักษณะของเฟซบุก๊ ด้านความไม่ซบั ซ้อน (Complexity) มากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.24 รองลงมาคือ ด้าน
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) และด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) มีค่าเฉลี่ย 4.20
เท่ากัน ด้านการทดลองใช้ (Trialability) มีค่าเฉลี่ย 4.19 และด้านโอกาสในการสังเกตได้ (Observability) มี
ค่าเฉลี่ย 4.13
พฤติกรรมการใช้เฟซบุก๊ (Facebook) ภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างใช้งานเฟซบุก๊ ตามจุดประสงค์ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 โดยใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัว/เพื่อนๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.65 รองลงมา
คือ ใช้งานเพือ่ เพือ่ เปิดรับข่าวสารต่างๆ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น มีคา่ เฉลีย่
3. และใช้งานเพื่อความตื่นเต้นท้าทายเมื่อเจอเรื่องใหม่ๆ เช่น เล่นเกมส์ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.52
ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับใน
การยอมรับเฟซบุ๊กแตกต่างกัน
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กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับในการยอมรับเฟซบุ๊กแตกต่างกัน
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับในการยอมรับเฟซบุ๊กแตกต่างกัน
บุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก
พฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีความสัมพันธ์กับระดับในการยอมรับเฟซบุ๊ก
สมมติฐานที่ 2 การรับรูค้ ณ
ุ ลักษณะของเฟซบุก๊ มีความสัมพันธ์กบั ระดับการยอมรับเฟซบุก๊ ผลการทดสอบ
สรุปได้ว่า การรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์กับระดับในการยอมรับเฟซบุ๊ก
สมมติฐานที่ 3 ระดับการยอมรับเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก
ระดับการยอมรับเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการใช้งานเฟซบุ๊ก
ระดับการยอมรับเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้งานเฟซบุ๊ก
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยและระดับการยอมรับการใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มเบบี้บูมเม
อร์”ผู้วิจัยได้ผลการศึกษาวิจัยที่สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคลด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สะท้อนออกมาเป็นการศึกษาและราย
ได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ 40,001-50,000 ต่อเดือน
อาจเป็นเพราะเฟซบุ๊กเป็นสื่อใหม่ที่มีความเป็นสากลและมีคุณลักษณะ (Feature) ที่หลากหลายที่ผู้ใช้งาน
ต้องมีพนื้ ความรูด้ า้ นการใช้อนิ เทอร์เน็ต และในความหลากหลายของเฟซบุก๊ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ทกั ษะในการใช้
งาน ซึ่งสอดคล้องกันกับ ชัยวัฒนะ ปัญจพงษ์ (2521) กล่าวไว้ว่า ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือรายได้ของ
บุคคลนั้น ๆ จะแสดงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว จะมีอิทธิพลต่อการดูแลตัวเอง และการใช้
จ่ายในการรับรู้ขา่ วสารผู้ทมี่ ีความพร้อมทางด้านรายได้ทนี่ อ้ ยกว่าก็จะมีขอ้ จํากัดในการเลือกบริโภคข่าวสาร
และมีข้อจํากัดในรับรู้รวมไปถึงการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านบุคลิกภาพ
ในส่วนของปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีบคุ ลิกภาพเปิดรับประสบการณ์มาก อาจจะเป็น
เพราะว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ต้องการอยู่ใกล้ชิดลูกหลานและครอบครัวจึงต้องสรรหาวิธีการเพื่อตอบรับความ
ต้องการของตนเอง เป็นไปตามงานวิจัยของ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2552) ที่สรุปคุณลักษณะนิสัยของกลุ่มเบบี้
บูมเมอร์ไว้วา่ มีบคุ ลิกทีผ่ สมผสานระหว่างความอนุรกั ษ์นยิ มกึง่ ทันสมัยเอาไว้ในตัวเอง เนือ่ งจากเฟซบุก๊ เป็น
สื่อใหม่
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านพฤติกรรมการสื่อสาร
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสื่อสารพบปะ พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวบ่อยที่สุด
ซึง่ จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โกวิท วงศ์สรุ วัฒน์ (2552) ทีส่ รุปคุณลักษณะนิสยั ของกลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์ไว้วา่
มีจุดเด่นคือเป็นคนรักครอบครัว ต้องการใกล้ชิดกับครอบครัว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศตพล เกิด
อยู่ (2558) ที่ได้ศึกษาถึง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ของกลุ่มวัยเบบี้บูม
เมอร์” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร แซ่ลิ้ม (2558) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่
นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นไปตามหลักการพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคล ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบนั ข่าวสารผูค้ นสามารถเปิดรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต แต่กลุม่ ตัวอย่างยังมีพฤติกรรม
การสื่อสารกับสื่อบุคคลสูง
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ปัจจัยการรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุ๊ก
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณลักษณะเฟซบุ๊กในระดับมาก โดยคุณลักษณะด้านความ
ไม่ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบและด้านความเข้ากันได้ อาจเป็น
ไปได้ว่าเฟซบุ๊กมีคุณลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน มีหน้าต่างเครื่องมือที่เข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นสื่อที่สามารถ
สร้างพื้นที่ส่วนตัวส�ำหรับแนะน�ำตัวเอง ติดต่อกับเพื่อน ทั้งเเบบ ข้อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ ก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่ายกว่าสื่ออื่น ๆ เป็นสื่อที่สอดรับกับยุคสมัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตฤณธวัช
วงษ์ประเสริฐ (2559) ท�ำการศึกษาเรือ่ ง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุก๊ (Facebook) ของวัยท�ำงาน
ใน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ชอบเฟซบุ๊ก เพราะเป็นเครืองมือที่มีความส�ำคัญต่อการ
ติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ นื่ ในปัจจุบนั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐวุฒิ เปรมปราชญ์ (2557) ศึกษาเรือ่ ง การ
ยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชัน่ ฟังเพลงแบบสตรีมมิง่ KKBOX บทสมาร์ทโฟนของผูใ้ ช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ ในประเด็นสะดวกต่อ
การใช้งานและในประเด็นความพึงพอใจในด้านความเข้ากันได้มีความสอดคล้องกับตน
ระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก
จากการจัดกลุม่ ระดับการยอมรับนวัตกรรมเฟซบุก๊ ของกลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์ ในงานวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ล�ำ้
สมัย (innovators) 4.3%, กลุ่มน�ำสมัย (early adapters) 21.7%, กลุ่มทันสมัย (early majority) 23.3 %,
กลุ่มตามสมัย (late majority) 31.7% และ กลุ่มล้าสมัย (laggards) 19% นั้นมีลักษณะคล้ายกับระฆังคว�่ำ
นั่นเป็นเพราะว่าผู้รับนวัตกรรมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมแตกต่างกันออกไป จึงส่งผลให้เกิด
ระยะเวลาในการยอมรับนวัตกรรมแตกต่างกัน นั้นไปตามแนวคิดของ Everett M. Rogers (1995) ที่กล่าว
ไว้วา่ ผูร้ บั นวัตกรรมหรือผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยีนนั้ ก็มลี กั ษณะ หรือปัจจัยส่วนทีเ่ กีย่ วข้องหลายประการ
ที่ส่งผลต่อระดับของการยอมรับนวัตกรรม และปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นก็ยังมีความแตกต่างมากน้อยกันไปใน
ผู้รับแต่ละราย ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของอัตราการยอมรับนวัตกรรมที่ช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน
พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีจุดประสงค์ในการใช้งานเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง และมี
ลักษณะการใช้งานเฟซบุ๊กในระดับต�่ำ เป็นไปได้ว่าในงานวิจัยนี้ ข้อค�ำถามลักษณะการใช้งานนั้นไม่มีข้อที่
เป็นพฤติกรรมการอ่านเนือ้ หาสาระบนเฟซบุก๊ แต่เป็นการใช้งานในคุณลักษณะต่าง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะปฏิสมั พันธ์
และตืน่ ตัว (Active) จึงท�ำให้คา่ เฉลีย่ ลักษณะการใช้งานต�ำ่ อาจสรุปได้วา่ กลุม่ เบบี้บมู เมอร์ไม่ใช่กลุม่ ใช้งาน
ที่ตื่นตัว (Active User) นัก และผลการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจุดประสงค์ในการใช้
งานเฟซบุ๊กเพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆ โดยมีการใช้ปุ่มกดแสดงความรู้สึกปุ่มไลค์ (Like) ปุ่ม
รักเลย (Love) ปุ่มฮ่าๆ (HaHa) ปุ่มว๊าว (Wow) ปุ่มโกรธ (Angry) ปุ่มเศร้า (Sad) มากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการแสดง
ตัวตนของเจเนอเรชั่น: กรณีศึกษาความแตกต่าง ระหว่างเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สและเจเนอเรชั่นวาย” พบ
ว่า มุมมองในด้าน ความรักของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สมีอัตลักษณ์ปรากฏทั้งหมด 5 แบบ นั่นคือ รักเด็ก
รักสัตว์ ครอบครัว เพื่อนฝูง และหวนถึงอดีต และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศตพล เกิดอยู่ (2558) ท�ำการ
ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ของกลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์” เป็นไป
ตามแนวคิดของ Burnett and Marshall (2003) ที่ได้กล่าวไว้ว่า สี่อใหม่เป็นสื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ท�ำหน้าที่ได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท�ำหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง
และ ข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสือ่ ดัง้ เดิมรวมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี
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สัมพันธ์
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับในการยอมรับ
เฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับในการ
ยอมรับเฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีการศึกษาและรายได้ที่สูงจะมีระดับการยอมเฟซบุ๊กที่เร็วกว่าผู้ที่
มีการศึกษาและรายได้ที่ต�่ำ สอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers and Shoemaker (1983) ที่ได้อธิบายไว้ว่า
ผู้ที่มีระดับการยอมรับนวัตกรรมเร็วจะเป็นผู้ทีมีการศึกษา และมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าผู้ที่มีระดับการ
ยอมรับช้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศตพล เกิดอยู่ ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการ
รู้เท่าทันการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกร อนรรฆวัชรกุล (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มี
ผลต่อการยอมรับนวัตกรรมนิตยสารดิจิทัล ส�ำหรับผู้ชายแบบเสียค่าบริการ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีรายได้สูงกว่า 40,000 บาท อีกด้วย
และผลการทดสอบสมมติฐานยังพบอีกว่า บุคลิกภาพของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีความสัมพันธ์กับระดับ
ในการยอมรับเฟซบุ๊ก นั่นคือ เมื่อบุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สูง จะส่ง
ผลให้ระดับในการยอมรับเฟซบุ๊กเร็วขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Costa and McCrae (1992) ที่กล่าวไว้
ว่า ผู้ที่มีบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์สูง จะมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการสูง ชอบศิลปะและ
ความงาม ให้ความส�ำคัญต่อความรู้สึกต่าง ๆ ชอบความหลากหลาย ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น
การที่มีบุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์จึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต อันจะน�ำไปสู่
การเลือกรับสิ่งใหม่ ๆ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาทิพย์ ภูอัครสวัสดิ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง “ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของบุคลิกภาพ กับภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา” พบว่า ปัจจัยด้านการเปิดรับประสบการณ์ส่วนบุคลิกภาพด้านการเปิดเผยตัวเองมี
ความสัมพันธ์กันกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบอีกว่า พฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่ออื่น ๆ (อินเทอร์เน็ต) กับระดับการ
ยอมรับเฟซบุ๊กของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีความสัมพันธ์กันสูงสุด อาจเป็นเพราะว่า สื่อใหม่ ท�ำให้เกิดการเปิด
รับ และการรับรูไ้ ด้งา่ ยและรวดเร็ว มีรปู แบบดิจทิ ลั ทีม่ คี วามหลากหลายของสือ่ ในตัวเอง และมีความสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรางสุรางค์ โชติชัชวาล (2556) ท�ำการศึกษาเรื่อง
“แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรม การใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มวัยกลางคนและวัยสูงอายุ” พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก อันเนื่องมาจากแรงจูงใจในภายนอกด้านความต้องการปฏิสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและเพื่อน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 การรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุก๊ (Facebook) มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ยอมรับเฟซบุ๊ก
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุ๊กกับระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก
5 คุณลักษณะ มีความสัมพันธ์กับระดับยอมรับเฟซบุ๊ก เป็นไปตามทฤษฎีแพร่กระจายนวัตกรรมของ Everett M. Rogers (1995) ที่กล่าวไว้ว่า การแพร่กระจายนวัตกรรมเป็นกระบวนการ ที่ประกอบด้วยนวัตกรรม
ช่องทางการสื่อสาร เวลา ระบบสังคม และการยอมรับ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา ที่กล่าวว่ากลุ่มผู้ที่มีศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรมตัดสินใจรับโดยใช้พื้นฐานของการรับ
รู้ รับทราบถึงคุณสมบัตินวัตกรรม และความส�ำเร็จของการแพร่กระจายนวัตกรรมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
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นวัตกรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ ของนวัตกรรมในสายตาของผูร้ บั นวัตกรรม ส�ำหรับงานวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่าการ
รับรู้คุณลักษณะนวัตกรรม 2 ด้าน ที่สูงสุดคือ
1. ด้านความไม่ซับซ้อน (Complexity) หมายถึง การที่ผู้รับนวัตกรรมไม่ต้องทุ่มเทเวลายาวนานในการ
ท�ำความเข้าใจหรือเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ๆ Rogers (1995) โดยในผลการศึกษา พบว่า พบเห็นความ
ส�ำคัญในประเด็น เฟซบุ๊กมีความง่ายต่อการใช้งานเพียงคลิกเมาส์หรือปลายนิ้วสัมผัสมากที่สุด, เฟซบุ๊ก
(Facebook) เรียนรู้ได้เร็วโดยไม่ต้องใช้เวลานาน และค�ำสั่งการใช้งานต่างๆ ของเฟซบุ๊ก (Facebook) เข้าใจ
ง่าย ไม่ยงุ่ ยากต่อการใช้งาน เนือ่ งจากสือ่ สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ เป็นสือ่ ทีพ่ ฒ
ั นาฟีเจอร์อย่างต่อเนือ่ งจนเกิดการ
ใช้งานง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกร อนรรฆวัชรกุล (2555) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับนวัตกรรมนิตยสารดิจิทัล ส�ำหรับผู้ชายแบบเสียค่าบริการ พบว่า ผู้ที่เห็นความส�ำคัญต่อคุณลักษณะ
ความไม่ซับซ้อนส�ำคัญต่อการยอมรับในระดับมากจะมีการยอมรับนิตยสารดิจิทัลส�ำหรับผู้ชาย แบบเสียค่า
บริการ ในประเด็นนิตยสารดิจิทัลสามารถดาวน์โหลดน�ำมาเก็บไว้ตัวเครื่อง มีความสะดวกต่อการพกพา
2. ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative advantages) หมายถึง ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือประโยชน์
จากการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งผู้รับนวัตกรรมสามารถน�ำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อเสนออื่น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสถานภาพ ความง่ายในการน�ำไปใช้ Rogers (1995) โดยในผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้คุณลักษณะของเฟซบุ๊กในประเด็น เฟซบุ๊ก (Facebook) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่ายกว่าสื่ออื่นๆ
มากที่สุด เช่นเดียวกับผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ค่า r กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีการรับรู้ในด้านประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบทีส่ งู จะท�ำให้เกิดการยอมรับเฟซบุก๊ ได้เร็ว ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าเฟซบุก๊ (Facebook) มีระบบ
ปฏิสมั พันธ์ในการสือ่ สารเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผใู้ ช้สอื่ มีความรูส้ กึ ได้มปี ฏิสมั พันธ์โต้ตอบและมีสว่ นร่วมกับ
สื่อ และสมาชิกเครือข่ายรู้สึกได้ ใกล้ชิด มีการปฏิสัมพันธ์กับคู่สนทนาแลกเปลี่ยน และรู้สึกได้ควบคุมการ
สื่อสาร นั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีคุณลักษณะเด่น
คือรักครอบครัว ต้องการและโหยหาความรักและการมาอยู่รวมกันของรุ่นลูก ๆ ของตน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยเรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันการใช้ แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์ ของ ศตพล
เกิดอยู่ (2558) พบว่า ปัจจัยการรับรู้ในประโยชน์ ความง่าย และความเพลิดเพลินในการใช้งานแอปพลิเค
ชันไลน์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางบวกกับทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ระดับการยอมรับเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานเฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีความสัมพันธ์กนั แต่ในระดับทีต่ ำ�่ คือ ผูท้ มี่ รี ะดับการยอมรับเฟซบุก๊ มาก
จะมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุก๊ มากตามไปด้วย เป็นไปตามหลักการกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ Everett
M. Rogers (1995) กลุ่มตัวอย่างจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม และน�ำมาวิเคราะห์ ประมวลเปรียบ
เทียบกับความต้องการ ศักยภาพและบริบทของตนเอง ปรึกษาหารือจากบุคคลรอบข้าง หรือหาข้อมูลจาก
สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการทดลองใช้นวัตกรรมในบริบทของตนเองก่อนจะมีการตัดสินใจใช้นวัตกรรม อย่างไร
ก็ตามบุคคลแต่ละคนอาจจะมีขนั้ ตอนการตัดสินใจในการยอมรับนวัตกรรมแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติ
และประสบการณ์ ความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละคนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศริพร แซ่ลิ้ม
(2558) ที่ทำ� การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความสามารถในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นไปในทิศทางเชิงบวก ยิ่งผู้
ใช้ไลน์มีความสามารถในการใช้ไลน์มาก จะยิ่งมีระยะเวลาในการใช้ไลน์เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผู้
ใช้ไลน์มีความสามารถใช้ไลน์น้อย จะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์น้อย
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรือ่ ง “ปัจจัยและระดับการยอมรับการใช้งาน เฟซบุก๊ (Facebook) ของกลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์”
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 1). จากผลการศึกษาถึงระดับการใช้งานเฟซบุ๊ก พบว่า โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานเฟซบุ๊กมาแล้วกว่า 7 ปี การยอมรับนวัตกรรมถือว่ามีความทันสมัย แต่
ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของคนกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ เฟซบุ๊ก
ถือว่าเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ในด้านความใกล้ชิดกับครอบครัวและเพื่อน ประกอบกับกลุ่ม
เบบี้บูมเมอร์เป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนประชากรขนาดใหญ่ และก�ำลังไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า หากองค์กรเฟซบุ๊กปรับกลยุทธ์ Platform ที่มีความง่าย
และสอดคล้องกับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ รวมไปถึง องค์กรภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนากลยุทธิ์การสื่อสาร ให้
สอดคล้อง โดยเฉพาะในด้านเนื้อหา (Content) เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร หรือแอพพลิเคชั่นกา
รสื่อสารที่ใกล้ชิดกับครอบครัวและเพื่อนเป็นเรื่องง่าย เป็นต้น 2). การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า การรับรู้คุณ
ลักษณะนวัตกรรมในด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ และในด้านความไม่ซบั ซ้อนมีความสัมพันธ์กบั ระดับการ
ยอมรับเฟซบุ๊ก นั่นแสดงว่าเรื่องนวัตกรรมส�ำหรับเบบี้บูมเมอร์นั้นการให้เกิดการรับรู้ใน 2 ลักษณะ ซึ่งส่งผล
ต่อระดับการยอมรับได้ ก็จะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั นวัตกรรมอืน่ ๆ ได้ และองค์กรภาครัฐ เอกชนหากมี
การวางแผนการตลาดทีย่ งั ต้องค�ำนึงถึงคุณลักษณะของเฟซบุก๊ ให้เป็นแนวทางในการคิดวางแผนกลยุทธิก์ าร
ตลาดกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างจ�ำนวนสมาชิกและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ในรูปแบบต่าง ๆ
3). จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีลกั ษณะการใช้งานเฟซบุก๊ ต�่ำ เป็นไปได้
ว่ากลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กบั เฟซบุก๊ มากนัก ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะว่า หากองค์กรภาพ
รัฐและเอกชนที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือสือ่ สารกับคนกลุ่มนี้ อาจจะมีกลยุทธิก์ ารสื่อสารเชิงกิจกรรมเข้ามาให้
คนกลุ่มนี้ได้มีปฏิสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กมากขึ้น เช่น ให้คนกลุ่มนี้ได้ท�ำกิจกรรมไลค์และแชร์ ต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเก็บข้อมูลตัวอย่างเฉพาะกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปอาจจะขยายฐานกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (X Generation) เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 –2523
(ค.ศ.1965 – 1980) เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
เฟซบุ๊กเพื่อได้รับข้อมูลเนื้อหาในเชิงลึกสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆ ของเบบี้บูมเมอร์ได้ชัดเจน
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