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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ของพนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย  สาํนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media)

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 

Media) ตามปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน 

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยประชากร ซ่ึงประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ช่วงอายุ และ

กลุ่มสายงาน  เป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) จาํนวนทั้งหมด 573 คน การหาขนาด

ของตัวอย่าง โดยใช้สตูร Yamane ได้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 236 คน  โดยแจกแบบสอบถาม 236 

ฉบับ  นาํมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ทาํการทดสอบสมมติฐานและค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ (r - correlations) 

โดยใช้สถติิอ้างองิคือ T-test ,One - Way ANOVA   

โดยผลการวิจัยในด้านประชากรพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

47.9 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.1 มีช่วงอายุ 30-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

44.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.3 และกลุ่มสายงานที่ตอบ

แบบสอบถามมากที่สดุคือ กลุ่มสายงานพัฒนาธุรกจิ คิดเป็นร้อยละ 70.3 

ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์(Social Media)  พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ ประสบการณ์ในการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์จาํนวน 5 ปีขึ้นไปมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 44.5  ช่องทางการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มากที่คือ Smartphone คิดเป็นร้อยละ 45.8 พนักงานส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ เปิดตลอดทั้งวัน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีช่วงเวลาในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากที่สดุคือ 12.00 น. – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีระยะเวลาใน

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในแต่ละวันมากที่สุดคือ 5 ช่ัวโมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.3 มี

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ รับ-ส่งงานกับเพ่ือนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา  

มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 27.1 คุณสมบัติของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ช่ืนชอบมากที่สดุคือ ทราบ

ข่าวสาร/รับ – ส่งงานรวดเรว็ทนัใจ คิดเป็นร้อยละ 48.3 และมีแหล่ง/สื่อที่ทาํให้สนใจเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ (Social Media) มากที่สดุคือ เวบ็ไซต์ คิดเป็นร้อยละ 47.0  

ผลการวิจัยด้านประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน พบว่าด้านปริมาณงานและคุณภาพได้รับ

ความคิดเห็น “เห็นด้วย” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.15 รองลงมาคือ ด้านการประหยัด

งบประมาณได้รับความคิดเหน็ “เหน็ด้วย” คิดเป็นร้อยละ 4.14 และน้อยที่สุดคือ ด้านการ

ประหยัดเวลา ได้รับความคิดเหน็ “เหน็ด้วย” น้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 4.09 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1.พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สาํนักพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา กลุ่มสายงาน ที่แตกต่าง

กันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 2.พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สาํนัก

พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่มี

ความสมัพันธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยประสทิธิภาพใน

การปฏิบัติงานที่ เหลือทั้งสองด้านรวมถึงภาพรวมของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มี

ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

 

1. บทนาํ 

เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเร่ืองที่อยู่ในความสนใจในสงัคมยุค

ปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆแทบทุกวงการ ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เน่ืองจากเครือข่ายทางสงัคมสามารถอธบิายลักษณะความสมัพันธท์างสงัคมระหว่างบุคคลหรือสิ่ง

ต่างๆที่อ ยู่รอบตัวเรา ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย 

ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย และการไหลเวียนของสารสนเทศและ

ทรัพยากรภายในเครือข่ายน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทุนทางสังคม อย่างไรกต็ามคาํว่า

เครือข่ายมีขอบข่ายที่กว้างและมักได้รับการนาํไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกนั เครือข่ายแบ่งออกเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ 1) เคร่ืองข่ายสงัคม เช่น เครือข่ายของบุคคล กลุ่มบุคคล หรืองค์กร เป็นต้น 

2) เครือข่ายสารสนเทศ เช่น เครือข่ายเวิลด์ไวด์เวบ็ เครือข่ายการอ้างองิบทความวิจัย เป็นต้น 3) 

เครือข่ายทางเทคโนโลยี เช่น เครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่าย

คมนาคม เครือข่ายโทรศัพท์ เป็นต้น 4)เครือข่ายทางชีวิวิทยา เช่น เครือข่ายเส้นใยประสาท 

เครือข่ายสายใยอาหาร เครือข่ายการควบคุมยีน เครือข่ายวิถีเมตาบอลิซึมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

เป็นเต้น (Newman, 2003,pp. 167-256) อย่างไรกต็ามส่วนใหญ่เครือข่ายในโลกแห่งความ

เป็นจริงน้ันล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์และสังคม จึงจัดว่าเป็นเครือข่ายทางสังคม

แทบทั้งสิ้นการศึกษาลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายอาศัยหลักการเดียวกัน คือ การวิเคราะห์

เครือข่ายสงัคม (Social Network Analysis: SNA) ซ่ึงเป็นทฤษฎี กระบวนทศัน์ และวิธกีารวิจัยที่
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ช่วยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมและความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายได้ดี

ขึ้น 

 ซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทย น้ันได้รับอทิธพิลของ เครือข่ายทางสงัคม (Social Media) มา

เป็นอย่างมากและเป็นที่แพร่หลายในทุกๆกลุ่มบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ถือว่าเป็นอกีหน่ึงปัจจัยที่เข้า

มาในชีวิตประจาํวันเลยกว่็าได้ โดยเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ มีอยู่ด้วยกันอย่างมาก อาทเิช่น 

Facebook,twitter,Line,Whatsapp,Instagram,Website,E-mail เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรม หรือ 

แต่ละเคร่ืองมือข้างต้นน้ันล้วนแล้วแต่เป็น Social Media ทั้งสิ้น ซ่ึงจะช่วยในการอาํนวยความ

สะดวกไม่ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแลกเปล่ียนข้อมูล การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ การรับ-ส่ง 

งานในองค์ หรือ ระหว่างบุคคล การพูดคุยสนทนา การสร้างมนุษย์สมัพันธท์ี่ดีต่อกนัผ่านทาง สื่อ

ต่างๆ โดยในปัจจุบันน้ัน เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามามีอิทธิพลภายใน

องค์กร หรือ หน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง เน่ืองด้วยเหตุผลต่างๆ ทั้งการประหยัดเวลา 

ประหยัดเงิน และปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากการทาํกจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งงาน 

การประชุม หรือพูดคุยสั่งงานต่างๆผ่านทาง ช่องทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์น้ันสะดวกและ

รวดเรว็กว่า ดังน้ัน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) จึงเป็นที่ยอมรับและนิยม เป็นอย่าง

มากในยุคโลกาภิวัฒน์ดังเช่นในปัจจุบันน้ี 

 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการทาํงานยุคปัจจุบัน องค์กร หรือหน่วยงาน บริษัทเอกชนต่างๆ ก็

หันมาใช้สื่อเครือข่ายทางสงัคม (Social Media) ในการทาํงานมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากมีความสะดวก

รวดเรว็ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และได้รับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น แต่สิ่งสาํคัญคือทุกคน

ต่างให้ความยอมรับในเทคโนโลยี ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก จึงนําไปสู่

พฤติกรรมการใช้ Social Media ในการทาํงานที่แตกต่างกนัออกไป รวมไปถึงบริษัทลีสซ่ิงกสกิร

ไทยที่ทาํงานเกี่ยวกบัการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลต่างๆ เป็นบริษัทหน่ึง

ในเครือธนาคารกสกิรไทย ซ่ึงปัจจุบันบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทยน้ันได้นาํสื่อต่างๆ เข้ามามีบทบาทใน

องค์กรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Facebook Fan Page ของบริษัทเอง หรือ การที่

พนักงานฝ่ายต่างๆในบริษัทมี การตั้งกลุ่ม Line เพ่ือสนทนา พูดคุย หรือ แม้กระทั่ง รับ – ส่ง 

งานที่สามารถ ส่งผ่านทางสื่อ Social ต่างๆได้ เช่น E-mail,Line,Facebook เป็นต้น  

 ดังน้ันจากสถานการณใ์นปัจจุบันที่ เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามามี

บทบาทในการใช้ชีวิตประจาํวัน การทาํงาน หรือแม้กระทั่งองค์กร หรือบริษัทต่างๆ กใ็ห้การ

ยอมรับ และเป็นที่นิยมจึงนาํไปสู่การศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใช้ Social Media ที่มีความสมัพันธ์

ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน ของพนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ 

กรงุเทพมหานคร 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ หน่ึงเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ของพนักงานบริษัท   ลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร สอง

เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
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ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน ของพนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ 

กรงุเทพมหานคร และสามเพ่ือเปรียบเทยีบระดบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ตามปัจจัยส่วบุคคล ของพนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ 

กรงุเทพมหานคร และสาม 

 

2. ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที ่

 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ 

กรงุเทพมหานคร ซ่ึงมีฝ่ายงานภายใน จาํนวน 12 ฝ่าย บุคลากรทั้งสิ้น 573 คน (ที่มา ฝ่ายงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 

14 มกราคม 2558) 

2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นจากการ

ทบทวน เอกสาร แนวคดิ ทฤษฏ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน 

คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงคาํตอบเดียวตามความเป็นจริงของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social 

Media) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงคาํตอบเดียวตามความ

เป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 8 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่มี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทั้งสามด้าน คือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และด้าน

ปริมาณ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยกาํหนด

คาํตอบเป็น 5 ระดับ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบโดยประเมินค่า 1-5 ในระดบัความคิดเหน็

ที่ใกล้เคียงของตนมากที่สดุเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 12 ข้อ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 สาํหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่าง

และเป็นผู้เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม

เพ่ือให้บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 236  คน และนาํข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป 

  

902



4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยนาํข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้ มาประมวลผลตามระเบียบวิธวิีจัย โดยใช้โปรแกรม

สาํเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี 

4.1 ผู้วิจัยทาํการตรวจสอบความสมบูรณข์องข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วทาํการลง

รหัสข้อมูล(Coding) ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือทาํการประมวลผลหาค่าสถติิที่ต้องการ 

4.2 ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถติิต่างๆ ดงัน้ี 

4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่

ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์(Social Media) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่และร้อยละ นอกจากน้ียังใช้

อธบิายข้อมูลเกี่ยวกบัผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยใช้ตาราง

แจกแจงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferencial Statistics) เพ่ือ

ทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยใช้

การวิเคราะห์ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย (t–Test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r – 

correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับ 

ประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน 

 

3. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

สรุปผล 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1  โดยมี

ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 และการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากที่สดุจาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 และกลุ่มสายงานที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สดุคือ กลุ่มสายงานพัฒนาธุรกจิจาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3  

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Media) ของพนกังานบริษทัลีสซ่ิงกสิกร

ไทย สํานกัพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 

พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สาํนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ในรายด้านทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่  ข้อ1. ประสบการณ์

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบว่ามีประสบการณ์การใช้ 5 ปีขึ้นไป มีค่าเฉล่ีย

มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 44.5 ข้อ 2. ช่องทางการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
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พบว่าช่องทางที่ใช้มากที่สุดคือ Smartphone คิดเป็นร้อยละ 45.8 ข้อ 3. ความถี่ในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบว่าความถี่ในการใช้มากที่สดุคือ เปิดตลอดทั้งวัน คิด

เป็นร้อยละ 33.5 ข้อ4. ช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบว่าช่วงเวลาที่ใช้

มากที่สดุคือ 12.00น. – 18.00น. มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 37.3 ข้อ5. ระยะเวลาในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบว่าระยะเวลาที่ใช้มากที่สดุคือ 5 ช่ัวโมงขึ้นไป คิด

เป็นร้อยละ 40.3 ข้อ6. วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบว่า

วัตถุประสงค์ที่ได้รับความนิยมมากที่สดุคือ รับ-ส่งงานกบัเพ่ือนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา คิดเป็น

ร้อยละ 27.1 ข้อ7. คุณสมบัติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ช่ืนชอบพบว่า

คุณสมบัติที่ได้รับความช่ืนชอบมากที่สดุคือ ทราบข่าวสาร/รับ – ส่ง งานรวดเรว็ทนัใจ คิดเป็น

ร้อยละ 48.3 ข้อ8. แหล่งหรือสื่อที่ทาํให้สนใจในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบว่า

แหล่งหรือสื่อที่ทาํให้สนใจมากที่สดุคือ เวบ็ไซต์ คิดเป็นร้อยละ 47.0  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร 

พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร มีประสทิธภิาพในการ

ปฏบิัติงานในภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านปริมาณและคุณภาพ (x = 4.15) มาก

ที่สดุ และรองลงมาคือ ด้านการประหยัดงบประมาณ (x = 4.14) ด้านภาพรวมประสทิธภิาพใน

การปฏบิัติงาน (x = 4.13) และ ด้านการประหยัดเวลา (x = 4.09) อยู่ในระดับความคิดเหน็ 

“เหน็ด้วย” ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานใน

ด้านปริมาณและคุณภาพมีค่าเฉล่ียสงูสดุ มีระดับความคิดเหน็ “เหน็ด้วย” ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.15 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเหน็ “เหน็ด้วย” ในระดับมากที่สดุ กบั 

“ช่วยลดกระบวนการในการปฏิบัติงาน” มากที่สุด มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.23 และผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับความคิดเหน็ “เหน็ด้วย” ในระดับมาก ด้านการปริมาณและคุณภาพน้อย

ที่สุดคือ “คุณภาพของงานที่รับผิดชอบดีขึ้ น” มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.03 ด้านถัดไปคือด้านการ

ประหยัดงบประมาณ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.14 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเหน็ ”เหน็

ด้วย” ในระดับมากที่สดุ กบั “ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏบิัติงาน” มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.25 และ

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น “เห็นด้วย” ในระดับมาก ด้านการประหยัด

งบประมาณน้อยที่สุดคือ “มีความคุ้มค่าเหมาะแก่การนาํไปใช้ในระยะยาว” มีค่าเฉล่ียคิดเป็น 

4.07 และด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ในระดับ “เหน็ด้วย” ในระดับมาก ที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือ ด้านการประหยัดเวลา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.09โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความคิดเหน็ ”เหน็ด้วย” ในระดับมาก กบั “ช่วยลดระยะเวลาในการปฏบิัติงาน” มากที่สดุ มี

ค่าเฉล่ียคิดเป็น 4.18 และผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเหน็ “เหน็ด้วย” ในระดับมาก 

ในด้านการประหยัดเวลา ที่น้อยที่สดุคือ “ทาํให้มีความตั้งใจในการทาํงานเพ่ิมมากขึ้น” มีค่าเฉล่ีย

คิดเป็น 4.05  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1. พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ที่มี

ลักษณะทางประชากร ที่แตกต่างกนัมีประสทิธภิาพการปฏบิัติงานแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สาํนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง

กนั มีประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

2. พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ที่มีช่วงอายุ

แตกต่างกนั มีประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานที่แตกต่างกนัในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า มีไม่แตกต่างกนัหน่ึงด้านคือ ด้านการประหยัดงบประมาณ 

3. พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา

ที่แตกต่างกนั มีประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนัในภาพรวมและรายด้าน  

4. พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มสายงานที่

แตกต่างกนัมีประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนัในภาพรวมและรายด้าน 

สมมติฐาน 2.พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)ที่แตกต่างกันมี

ความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิัติงานที่แตกต่างกนั 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. พนักงานบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ กรงุเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานใน

ด้านปริมาณและคุณภาพ ในระดับตํ่า โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เหลือทั้งสองด้าน

รวมถึงภาพรวมของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Media) 

 โดยพนักงานภายในบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยส่วนใหญ่จะรู้ จักการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์กนัทั้งหมด โดยมีพฤติกรรมการใช้ที่แตกต่างกนัออกไปในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอยีด

ดังน้ี ด้านประสบการณ์การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า 

ส่วนใหญ่มี   ประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในระดับ 5 ปีขึ้นไป มากที่สดุ อาจ

เน่ืองจาก เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) น้ันมีกนัมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับกนั

ในสังคม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย และช่องทางการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่ใช้บ่อย เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ส่วนใหญ่มีช่องทาง

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จาก Smartphone มากที่สุด อาจเน่ืองจากปัจจุบันโทรศัพท ์

Smartphone เป็นที่นิยมในหมู่สงัคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นสิ่งอาํนวยความสะดวกที่สามารถ
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พกพาไปตามสถานที่ต่างๆได้ สะดวกและเน่ืองจากมีขนาดเลก็กะทดัรัด พร้อมกบัฟังช่ันในการใช้

งานที่ตอบสนองความต้องการพนักงานในบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย ได้อย่างตรงตามความต้องการ

โดยจะมี ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากที่สุดคือ การเปิดตลอดทั้งวัน 

อาจเน่ืองจากปัจจุบันการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์น้ัน ส่วนใหญ่จะใช้ใน Smartphone และ

สามารถเปิดเอาไว้ตลอดทั้งวัน เพราะจาํเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา รวมถึงรับ – 

ส่ง งาน หรือข่าวสาร ที่สามารถมีเข้ามาได้ตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบันเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ

เครือข่ายอินเตอร์เนต็ ต่างๆครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทั่วทุกเครือข่ายจึงสะดวกในการใช้ พร้อม

รองรับการใช้งานตลอดเวลาน่ันเอง ซ่ึงช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) เม่ือ

พิจารณาแล้วพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในช่วง 12.00 

น. – 18.00 น. มากที่สดุ อาจเน่ืองมากจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเวลาทาํงาน จึงมี

การใช้งานในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด ทั้งในการรับ รู้ ข่าวสาร หรืองานตามคาํสั่ง

ของผู้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเรว็ และเป็นเวลาที่ไม่เช้าเกนิไป และไม่ดึกเกนิไป เพราะพนักงาน

ส่วนใหญ่มีเวลาในการปฏบิัติงาน คือช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. เวลาดังกล่าวจึงเป็น

ช่วงเวลาที่พนักงานส่วนใหญ่จะใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากที่สดุน่ันเอง โดยระยะเวลาในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ ในระดับ 5 ช่ัวโมงขึ้นไปต่อวัน มากที่สดุ เพราะสบืเน่ืองมาจากความถี่ในการใช้ที่

ส่วนใหญ่ คือการเปิดไว้ตลอดทั้งวัน ซ่ึงจะมีระยะเวลายาวนานเกนิกว่า 5 ช่ัวโมง และสอดคล้อง

กบั การใช้งานในช่วง 12.00 น. – 18.00 น. ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าวกค็ิดเป็นเวลานานกว่า 6 ช่ัวโมง 

จึงสอดคล้องกับที่ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 5 

ช่ัวโมงขึ้นไป ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) เม่ือพิจารณา

แล้วพบว่า พนักงานมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการ รับ-ส่งงานกบัเพ่ือน

ร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา มากที่สุด อาจเน่ืองจากเป็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในสถานที่

ปฏิบัติงาน เป็นส่วนใหญ่ และมีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่านิยมในบริษัท

ส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม LINE, 

Google+, Mail เป็นต้น ในการรับ – ส่ง หรือประสานงานต่างๆภายในบริษัท จึงทาํให้พนักงาน

ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ รับ-ส่ง งานกับเพ่ือนร่วมงาน/ ผู้บังคับบัญชา และยังมี

คุณสมบัติเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่พนักงานช่ืนชอบมากที่สุด เม่ือพิจารณา 

แล้วพบว่า การทราบข่าวสาร/รับ – ส่ง งานรวดเรว็ทนัใจ น้ันเป็นที่นิยมมากที่สดุ อาจเน่ืองจาก

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มักมีค่านิยมในการชอบความสะดวกสบาย รวดเรว็ทนัใจ และเครือข่าย

สังคมออนไลน์ กส็ามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีความรวดเร็ว 

สะดวกสบาย และสามารถกระจ่ายข่าวออกไปได้อย่างรวดเรว็บนโลกแห่งสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน 

จึงทาํให้ได้รับความนิยมสูงสุด และ แหล่งหรือสื่อประเภทใดที่ทาํให้สนใจในเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ (Social Media) เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า เวบ็ไซต์ เป็นแหล่งหรือสื่อ ที่ทาํให้สนใจใน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากที่สดุ อาจเน่ืองมาจาก ปัจจุบันเวบ็ไซต์เป็นช่องทางที่สามารถ รับรู้ ข่าว

ได้รวดเรว็และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดอย่างหน่ึงในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายใน

บริษัทเองกมี็เวบ็ไซต์ของบริษัทเป็นศูนย์กลางในการแพร่กระจายข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานหรือ

บุคคลอื่นๆได้รับทราบถึงข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างทั่วถึง จึงทาํให้เว็บไซต์

สามารถเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในความสนใจของพนักงานภายในบริษัทลีสซ่ิง

กสกิรไทย สาํนักพหลโยธนิ กรงุเทพมหานครน่ันเอง 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานในบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ัน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานในด้านต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ด้านปริมาณงานและคุณภาพ 

เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเหน็ เหน็ด้วย “ในระดับมาก” มากที่สดุในด้าน

น้ี อาจเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทยมีการขยายตวัของธุรกจิเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปี จึงเป็น

ที่มาของงานที่เพ่ิมมากขึ้ นและคุณภาพงานกยั็งต้องรักษาเอาไว้ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในตลาด 

นาํมาซ่ึงมาตรฐานของบริษัทในระดับสงูต่อไปจึงทาํให้ ด้านปริมาณงานและคุณภาพน้ัน พนักงาน

จึงมีระดับความคิดเหน็ ที่มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ จากที่กล่าวมาโดยสอดคล้องกบัทฤษฎีของ (สมยศ 

แย้มเผื่อน ,2551) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณงาน 

คุณภาพงาน และอตัราผลผลิตที่มีประสทิธภิาพ โดยที่ประสทิธภิาพของพนักงานทุกระดับภายใน

องค์กรภายใต้ขอบเขตวิธีการซ่ึงองค์กรระบุไว้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือการประสบ

ผลสาํเรจ็ และด้านการประหยัดเวลา เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเหน็ “เหน็

ด้วย” ในระดับมาก ในระดับน้อยที่สดุอาจเน่ืองมาจาก ปัจจุบันการปฏบิัติงานภายในบริษัทลีสซ่ิง

กสิกรไทย สาํนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร น้ันเป็นเพียงขอบเขตพ้ืนที่ที่จํากัด คือ สาํนัก

พหลโยธิน กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน จึงมีการปฏบิัติงานโดยวิธีการอื่นๆที่ทาํได้รวดเรว็กว่า เช่น

การโทรศัพทต่์อสายตรง หรือการเดินไปติดต่อโดยตรง เพราะมีระยะทางที่ใกล้ และสามารถทาํได้

โดยทนัท ีจึงทาํให้ในด้านการประหยัดเวลาน้ันมีระดับความคิดเหน็ “เหน็ด้วย” น้อยที่สดุ อย่าง

สมเหตุสมผลกนั 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะดา้นพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Media) 

 1. ประสบการณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  โดยผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะในประเดน็ของประสบการณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ พนักงานภายใน

บริษัทลีสซ่ิงกสกิรไทย ควรมีประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในด้านการปฏบิัติงาน

ที่ เ พ่ิมมากขึ้ น โดยอาจจะมีการฝึกอบรม หรือการให้คําแนะนําในการใช้โปรแกรม หรือ

แอพพลิเคช่ันต่างๆที่รองรับในการทาํงานเพ่ือประสทิธภิาพในการทาํงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
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 2. ช่องทางการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในประเดน็ดังกล่าวคือ ควรมีแนวทางในการใช้ช่องทางต่างๆให้หลากหลายเพ่ิมมากขึ้ น และ

บริษัทควรสนับสนุนให้พนักงานมีความชํานาญในการใช้เครือข่ายในทุกช่องทางได้อย่างมี

ประสทิธภิาพเพ่ิมมากขึ้น 

 3. ความถี่ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในประเด็นดังกล่าวคือ ควรมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปริมาณที่เหมาะสม มีการพัก

สายตาในการปฏบิัติงานโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ควรใช้ช่องทางอื่นในการ

ติดต่อสื่อสาร หรือประสานงานควบคู่ไปด้วย เพราะการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ปฏิสัมพันธ์

ทางการพูดคุยกยั็งเป็นสิ่งสาํคัญไม่น้อยไปกว่าการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เลย 

 4. ช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน

ประเด็นดังกล่าวคือ ควรเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเวลาที่เหมาะสม และเหมาะกับ

สถานการณ์ ไม่สนับสนุนให้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสนทนาพูดคุยเพ่ือความบันเทงิใน

เวลาทาํงาน ควรใช้อย่างเหมาะสม 

 5. ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ในแต่ละวัน โดย

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเดน็ดังกล่าวคือ ควรใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกบัการปฏบิัติงานของ

แต่ละบุคคล ไม่มากหรือน้อยเกินไป มีการแบ่งเวลาในการทาํงาน และเพ่ือความบันเทิง ผ่อน

คลายความเครียด หรือติดต่อพูดคุยกับ เพ่ือนๆ ได้อย่าง พอเหมาะ และเกดิประโยชน์สงูสุดใน

เชิงบวก 

 6. วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  โดยผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าวคือ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ไม่ควรใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม อาทเิช่น การใส่

ร้ายป้ายส ีการทาํให้ผู้อื่นเดือดร้อน จนนาํไปสู่ความขดัแย้ง และส่งผลเสยีต่อตัวเองและบริษัท 

 7. คุณสมบัติของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในประเดน็ดังกล่าวคือ ช้ีแนะแนวทางในใช้คุณสมบัติต่างๆของเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และอาํนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันได้ ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สดุ 

 8. แหล่งหรือสื่อประเภทใดที่ทาํให้สนใจใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเดน็ดังกล่าวคือ บริษัท หรือองค์กรควรมี แหล่งหรือสื่อ ในการ

ช้ีแนะแนวทาง หรือประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับการให้ความสาํคัญ

กบัแหล่ง หรือสื่อประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก สื่อเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน อาท ิเช่น 

การมีนิตยสารต่างๆประจาํแผนก หรือฝ่ายงานในการรับรู้ ข่าวสาร การปลูกฝังค่านิยมต่างๆใน

บริษัทให้ทิศทางที่ดีในเร่ืองของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ 

แนะนาํซ่ึงกนัและกนัภายในบริษัท หรือองค์กร อย่างทั่วถงึกนั เป็นต้น 
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ขอ้เสนอแนะดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 1. ด้านการประหยัดเวลา โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านดังกล่าวคือ ฝึกฝนให้

พนักงานภายในบริษัทรู้ ค่าของเวลาเพ่ิมมากขึ้ น และทราบถึงประโยชน์ของเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ที่สามารถทาํให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้ น รู้ คุณค่าของเวลา สามารถ

ปฏิบัติงาน หรือ รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้

ระยะเวลาในการปฏบิัติงานต่างๆที่น้อยลง 

 2. ด้านการประหยัดงบประมาณ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านดังกล่าวคือ ช้ีนํา

แนวทางในการปฏบิัติงานต่างๆโดยใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการทาํงานบางอย่าง ที่สามารถ

ทาํให้ลดค่าใช้ได้ในการปฏบิัติงานได้จริง เช่น การส่งรูปภาพโดยการสแกน หรือการใช้ไปรษณีย์ 

น้ันย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่นการถ่ายรูปแล้วส่งผ่านโปรแกรม

ต่างๆ เช่น LINE , WhatsApp , E-Mail เป็นต้น ซ่ึงสามารถทาํให้ประหยัดงบประมาณได้เป็น

อย่างดี 

 3.  ด้านปริมาณและคุณภาพของงาน โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเดน็ดังกล่าวคือ 

แนะนาํวิธกีารทาํงานโดยใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการปฏบิัติงาน ให้ได้ปริมาณงานที่เพ่ิมมาก

ขึ้น อนัเน่ืองมาจาก การใช้ระยะเวลาในการปฏบิัติงานที่น้อยลง นาํมาซ่ึงปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น และ

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกออกแบบโปรแกรม หรือแอพพลิเคช่ันต่างๆที่รองรับการ

ปฏบิัติงาน จึงสามารถทาํให้ได้งานที่มีคุณภาพมากกว่า ในการปฏบิัติงานในด้านต่างๆที่เหมาะสม 

 เพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไปผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะทราบอกีมุมมองของพฤติกรรมการ

ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีความสมัพันธก์บัประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน 

จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน โดยจะใช้การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ควบคู่กับการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างมุมมองที่

แตกต่างจากคาํถามในแบบสอบถามของผู้วิจัย และการตอบคาํถามโดยการสมัภาษณ์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ร่วมกนั เพ่ือจะสามารถค้นหาแนวทางของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และหลีกเล่ียงพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที่ส่งผลกระทบในการปฏบิัติงานในเชิงลบได้ 
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