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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเรื่อง การเปิดรับและความพึงพอใจต่อแอปพลิ เคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประชากรศาสตร์ของผู้

เปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือศึกษาการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุก

ดอทคอมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ ใช้และเพ่ือศึกษาแอปพลิ เคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ใช้  

โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 300 คน มีช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลคือตั้งแต่เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ

เก็บในช่วงเวลา 9.00-17.00 น. แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติต่างๆ ได้แก่ 

ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (t-test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 

10,000 บาท ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเปิดรับแอปพลิเคชันสนุก

ดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มาแล้วน้อยกว่า 1 เดือน  มีความถี่ในการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุก
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ดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อวัน มีระยะเวลาในการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุก

ดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละครั้งน้อยกว่า 5 นาที และมีช่วงเวลาในการเข้าชมแอปพลิเคชัน

สนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดคือขณะพักอาศัยอยู่บ้าน และมีความสนใจแต่ละหัวข้อ

เนื้อหาภายในแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นอันดับแรกคือ เนื้อหาข่าวเด่น ใน

ส่วนของความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบการใช้งานของแอปพลิเคชัน 

ด้านองค์ประกอบเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร และด้านรูปแบบของการออกแบบแอปพลิเคชัน พบว่า ทั้ง 3 

ด้าน มีความพงึพอใจจากการใช้แอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ในระดับมาก โดย

ด้านองค์ประกอบเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร มีความพึงพอใจสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมาด้านรูปแบบ

ของการออกแบบแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย 3.77 และด้านองค์ประกอบการใช้งานของแอปพลิเคชัน 

ค่าเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับ, ความพึงพอใจ, แอปพลิเคชันสนุกดอทคอม 

 

 

Abstract 

 

 This Research "Mobile phone exposure and satisfaction on Sanook application 

of users in Bangkok", the purpose of the study as follows:  

1. To study the demographic of user who use Sanook mobile application. 

2. To study the exposure of user who use Sanook mobile application for example 

period of using, frequent of using, length of using and interest in content in the 

application.Also study the overall content and design of the application itself.  

3. To study the gratification of user who use Sanook mobile application. 

The samples used in the study include the population in Bangkok also survey 

research by using purposive sampling and use questionnaire as a toll for collect data 
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for sample group of 300 people. The respondents to represent the entire population 

during May - June 2558. 

As a result of research,The biggest group of demographic who use this 

application are women age less than 20 years old also study in high school or 

commercial college and net income less that 10,00 baht / month. 

Sampling group mostly use this application at least 1 month and frequent of 

using are 5 time a day, each time of using the application less than 5 minutes while 

they are at home and for the topic they like the most is hot news.  

For the gratification of sampling group who use the application is rank on very 

good = 3.77, by consider in each factor such as : 

Factor of convenience to use, this application is very easy to set up and for 

least gratification is without comment faction of the application. 

Factor of application content, sample group prefer content that keep them 

always up to date while for the least gratification is source content unbelievable. 

Factor of application design, sample group prefer contents and layout are 

blend together while for the least gratification is interface of application design. 

In conclude said that sample group of difference effect the habit of using the 

application, also time of using will effect the content they read. 

People from difference age group will effect the habit of using the application, 

but the time, frequency of using or interest in content will not  effect the use if this 

application at all. 

People from the difference education level will effect the habit of using the 

application, but the time, frequency of using or interest in content will not effect the 

use if this application at all. 

People from difference career will effect the time if using and content they 

are interested in. but for the habit of open the application still the same. 
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We can assumed that the sample group who came from difference education 

level and difference income have satisfy the application in difference ways,but in the 

factors of gender, age and career group will not be effected in term of gratification. 

For suggestion, Sanook mobile application need to be improve in comment 

channel, content, and interface of application’s design. 

Keywords : exposure, gratification, Sanook mobile application  

 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของมนุษย์มากขึ้น 

อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่างๆ จึงหันมาให้

ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น มีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเ พ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรให้ส าเร็จต่อไปได้และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ

คู่แข่ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ท าให้หลายองค์กรเลือกใช้เว็บไซต์เป็นตัวกลางในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกระจายข้อมูลออกไปได้อย่างกว้างขวาง เข้าถึงอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว  

การใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเข้าถึงข้อมูล เนื้อหาข่าวสารหรือแม้แต่สังคม

ออนไลน์ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต กอปรกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่

ก้าวหน้า นอกเหนือจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ระบบเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันยังเอ้ืออ านวยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆได้

อย่างรวดเร็ว ท าให้การใช้ชีวิตของผู้คนมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเป็นไปได้อย่างง่ายดาย 

ผ่านซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกกันว่าแอปพลิเคชัน  

ส าหรับเว็บไซต์สนุกดอทคอมถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลและข่าวสารความบันเทิง

ต่างๆที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเปิดรับสื่อนี้ได้จากทุกที่ที่มี

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้าถึง นอกจากนี้เว็บไซต์สนุกดอทคอมยังมีบริการที่ครอบคลุมเนื้อหา 

สาระ และบริการที่ครบถ้วนส าหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งแต่ก่อนเว็บไซต์สนุกดอทคอมจะต้องใช้งาน
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ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้น ที่ท า

ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อท้ังหมดของเว็บไซต์สนุกดอทคอมได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับระบบแอปพลิเคชันสนุกดอทคอม 

จากพัฒนาการด้านการสื่อสารข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเกิดข้อสงสัยที่ว่า ผู้ใช้จะมีพฤติกรรมการ

เปิดรับและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างไร ซึ่งการศึกษา

ในครั้งนี้จะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลักษณะ

การเข้าใช้งาน ความพึงพอใจต่อรูปแบบ และข้อมูลเนื้อหาที่อยู่ในแอปพลิ เคชัน รวมไปทั้งปัญหาและ

อุปสรรค ข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจจะได้พบจากการศึกษา ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการน าไปพัฒนา

ปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันของสนุกดอทคอมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปได้ 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ เปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ใช้

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ใช้ในเขต 

 กรุงเทพมหานคร 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชพี    

- รายได ้

 

 

 

พฤตกิรรมการเปิดรับแอปพลเิคชนัสนุกดอทคอมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 

- ชว่งเวลาที่ เคยใชง้าน 

- จ านวนครั้งที่ เปิดรับตอ่วนั 

- เวลาที่ใชใ้นการเปิดรับตอ่ครั้ง 

- ลกัษณะในการเขา้ชม (สถานที่ ) 

- หวัขอ้ที่สนใจในการเปิดรับ 

 

ความพึงพอใจตอ่แอปพลเิคชนัสนุกดอทคอมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 

- ดา้นองคป์ระกอบการใชง้านของแอปพลเิคชนั 

- ดา้นองคป์ระกอบเน้ือหาขอ้มูลขา่วสาร 

- ดา้นรูปแบบของการออกแบบแอปพลเิคชนั 
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วิธีการศึกษา 

 รูปแบบการศกึษา คือ ใช้วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน มีช่วงระยะเวลา

การเก็บข้อมูลคือตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และเก็บในช่วงเวลา 9.00-17.00 น. แล้ว

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติต่างๆ ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพ่ือใช้อธิบาย

ข้อมูลในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมี

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) การทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ย (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 

 1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 

 2. ด้านการเปิดรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่มาแล้วน้อยกว่า 1 เดือน  มีความถี่ในการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อวัน มีระยะเวลาในการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละครั้งน้อยกว่า 5 นาที และมีช่วงเวลาในการเข้าชมแอปพลิเคชันสนุก

ดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดคือขณะพักอาศัยอยู่บ้าน และมีความสนใจแต่ละหัวข้อเนื้อหา

ภายในแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นอันดับแรกคือ เนื้อหาข่าวเด่น 
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 3. ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ได้แก่  

3.1 ด้านองค์ประกอบการใช้งานของแอปพลิเคชัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

กระบวนการในการติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีความง่ายและสะดวกมากที่สุด ในขณะที่ความพึงพอใจด้าน 

การมีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

3.2 ด้านองค์ประกอบเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในด้านการรับ

ข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันท าให้ทันเหตุการณ์ทันสมัยมากที่สุด ในขณะที่ความพึงพอใจด้านข้อมูล

ข่าวสาร มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

3.3 ด้านรูปแบบของการออกแบบแอปพลิเคชัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

การจัดรูปแบบเนื้อหาและการเรียงหมวดหมู่ในแอปพลิเคชันมากที่สุด ในขณะที่ความพึงพอใจด้าน

ดีไซน์ของตัวแอปพลิเคชันมีความสวยงามเหมาะสม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

 การศึกษานี้ทดสอบทั้งหมด 2 สมมติฐาน ประกอบไปด้วย สมมติฐานที่ 1 คือ พฤติกรรมการ

เปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่กับลักษณะทางประชากรศาสตร์  และ

สมมติฐานที่ 2 คือ ความพึงพอใจแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่กับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับแอปพลิเคชัน
สนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่  1.1 ผู้ ใช้ที่มี เพศต่างกัน จะมีการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทางด้านช่วงเวลาที่เคยเปิดรับและความสนใจในแต่ละหัวข้อ

เนื้อหามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยุบล เบ็ญจรงค์

กิจ (2534) ที่เชื่อว่าคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่นใน

เรื่องของเพศ ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะ

วัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมการ

เปิดรับและความสนใจของหญิงและชายต่างกันด้วย ในขณะที่ปัจจัยทางด้านความถี่ในการเปิดรับ 

ระยะเวลาในการเปิดรับ และลักษณะการเข้าชม แอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่

แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดในข้างต้นและแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2533) ที่กล่าวว่าความ
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แตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการเปิดรับที่แตกต่างกันเพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนด

บทบาทและกิจกรรมของทั้งสองเพศไว้แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาภายในแอปพลิเคชันสนุก

ดอทคอมมีความเป็นกลาง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ไม่ได้มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับเพศใดเพศหนึ่ง

เท่านั้น 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้ที่มีกลุ่มอายุต่างกัน จะมีการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทางด้านช่วงเวลาที่เคยเปิดรับ ความถี่ และความสนใจในแต่

ละหัวข้อเนื้อหามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ที่มีอายุ 26 ปีขึ้นไปจะมีความสนใจในเนื้อหาหัวข้อข่าวเด่นมากท่ีสุด และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อย

กว่า 20 ปีจะมีความสนใจในเนื้อหาหัวข้อบันเทิงและเพลงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Kippax and Murray (1980) ที่ศึกษาไว้ว่าปัจจัยด้านตัวบุคคล โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับอายุพบว่า 

กลุ่มคนที่มีอายุมากจะใช้สื่อเพราะสนใจที่จะรับรู้เรื่องเก่ียวกับสังคมและความต้องการของตัวเอง  ส่วน

ในกลุ่มผู้มีอายุน้อยมักจะใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง ในขณะที่ปัจจัยทางด้านระยะเวลาในการเปิดรับและ

ลักษณะในการเข้าชมแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ

แนวคิดในข้างต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีเป็นจ านวน

มาก ซึ่งอยู่ในวัยรุ่นที่เพ่ือนมีอิทธิพลต่อความคิดความอ่าน ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ

คล้ายๆกัน ซึ่งพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมของ Everett Rogers 

(1983) ที่กล่าวถึงกระบวนการทางสังคมว่ามีความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายของนวัตกรรม ซึ่งระบบ

สังคม คือหน่วยหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยในที่นี้ระบบสังคมอาจหมายถึงกลุ่มวัยรุ่นและ

มองว่าแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมเป็นนวัตกรรม โดยกลุ่มวัยรุ่นอาจมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน

สนุกดอทคอมที่สอดคล้องกับการแพร่กระจายนวัตกรรม ซึ่งส่งผลท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับที่ไม่

แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้ที่มีกลุ่มการศึกษาต่างกัน จะมีการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยเรื่องความสนใจในแต่ละหัวข้อเนื้อหามีความแตกต่างกันที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) ที่กล่าวไว้ว่า 

การศึกษาที่แตกต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป ในขณะ

ที่ปัจจัยทางด้านช่วงเวลาที่เคยเปิดรับ ความถี่ ระยะเวลาในการเปิดรับและลักษณะในการเข้าชมแอป

พลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดในข้างต้น ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมาส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และ

ปริญญาตรี เมื่อน ามาพิจารณากับอายุประกอบกันพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอายุน้อยกว่า 25 ปี ซึ่ง

คาดว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการติดตามสื่อใหม่เป็นประจ าอยู่แล้ว อาจท าให้ปัจจัยด้านการศึกษามีผล

ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้ที่มีกลุ่มอาชีพต่างกัน จะมีการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทางด้านช่วงเวลาที่เคยเปิดรับ ความถี่ ระยะเวลาในการเปิด

และความสนใจในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ 

กาญจนา แก้วเทพ (2546)  ที่กล่าวว่า ฐานะทางเศรษฐกิจและระดับชั้นทางสังคม ทั้งต าแหน่งงาน 

ระดับต าแหน่ง และอายุงาน เป็นมิติทางเศรษฐกิจที่จะเป็นตัวก าหนดการเข้าถึงสื่อต่างๆ ในขณะที่

ปัจจัยทางด้านลักษณะในการเข้าชมแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับ Katz, Blumber and Gurevitch, 1974 (อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2541) ที่กล่าว

ไว้ว่า คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการที่

แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นอาจ

ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการคล้ายๆกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการ

เข้าชมที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้ใช้ที่มีกลุ่มรายได้ต่างกัน จะมีการเปิดรับแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทางด้านการเปิดรับ ทั้งช่วงเวลาที่เคยเปิดรับ ความถี่ 

ระยะเวลาในการเปิดรับ ลักษณะการเข้าชม และความสนใจในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างกันที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2546)  ที่กล่าวว่า ฐานะทาง

เศรษฐกิจและระดับชั้นทางสังคม ทั้งต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่ง และอายุงาน เป็นมิติทางเศรษฐกิจที่

จะเป็นตัวก าหนดการเข้าถึงสื่อต่างๆ โดยคนที่มีฐานะร่ ารวยจะมีโอกาสในการใช้สื่อได้หลากหลายกว่า 

เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ เล่นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามจาก

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทซึ่ง

ขัดแย้งกับแนวคิดข้างต้น อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันสื่อสมัยใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

มากขึ้นโดยไม่จ ากัดเฉพาะแต่ผู้ที่มีฐานะ และอีกปัจจัยหนึ่งคือกลุ่มตัวอย่างที่ เก็บข้อมูลมาคือนักเรียน/

นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ที่คาดว่าน่าจะมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท  ท าให้ผลทดสอบสมมติฐานที่ได้ไม่

สอดคล้องกัน 
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สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจแอปพลิเคชันสนุก
ดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจแอปพลิเคชัน

สนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ ยุบล 

เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ที่ได้กล่าวว่าพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมา

กระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป

ด้วย และแนวคิดนี้ยังสอดคล้องตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคมของ Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ที่

อธิบายว่าลักษณะประชากรที่คล้ายคลึงกัน หรือมีพฤติกรรมเหมือนๆกันมักจะรวมกลุ่มอยู่ใ นกลุ่ม

เดียวกัน ดังนั้นสามารถอธิบายได้ว่าบุคคลที่อยู่ในล าดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนอง

ต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุและอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจแอป

พลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกันเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งขัดแย้งกับ

แคทซ์และคณะ Katz and Other (1974) ที่เสนอว่าความพึงพอใจเฉพาะของตัวบุคคลเอง เป็นสิ่งที่

ท าให้บุคคลนั้นสนใจแสวงหาข้อมูลตามที่ตัวเองต้องการ ซึ่งในที่นี้คือเนื้อหาข่าวสารภายในแอปพลิเค

ชันสนุกดอทคอม ที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือยัดเยียดให้ดู และความต้องการของตัวบุคคลจะถูกก าหนดโดย

ตัวบุคคลเอง ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เก็บข้อมูลมาคือเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 

และมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษาเป็นสัดส่วนที่มาก อาจท าให้มีความพึงพอใจข้อมูลที่ได้คล้ายๆกัน 

ส่งผลให้ความพึงพอใจแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกันตามสมมติฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร” ทาให้ผู้ศึกษาได้พบข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังนี้ 

 1. ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมผู้ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพ้ืนที่อ่ืน 

เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ด้วยว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างไร 
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2. ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป นอกจากพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจแล้ว ควร

ศึกษาถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ใช้

ด้วย   

3. การศึกษาครั้งต่อไป อาจน าการศึกษาตามแนววิจัยแบบผสมผสานมาใช้ โดยใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม และน ามา

ศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจแอปพลิเคชันสนุกดอทคอมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแนววิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาแอป

พลิเคชันให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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