
 
 

 
 

 

 

 

      

ช่ือเร่ืองวจิยั 

การศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ Facebook  ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงปีที ่2 สาขาวชิาการตลาด  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกมลวรรณ  บุญสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวจิัยฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 
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บทคดัย่อ 

ช่ืองานวจิยั การศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช ้Facebook ของนกัศึกษา 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2  สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือผูว้จิยั นางสาวกมลวรรณ  บุญสาย 

สาขาวชิา การตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ  (1).  เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุ๊ค (Facebook)    

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ  (2).  เพื่อการศึกษาการใช้ประโยชน์จากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ (3).เพื่อศึกษาผลกระทบจาการใช้เฟสบุ๊ค  (Facebook)    ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2)  

สาขาวิชาการตลาด (รอบเชา้)ไดแ้ก่   ห้อง ปวส. 2/3  ปวส. 2/4  และปวส. 2/13  ประจาํปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 65 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่  

 1. พฤติกรรมการใช้ Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ สรุปผลวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการใช ้

Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณจะใช้งาน Facebook ทุกคร้ังเม่ือคุณใช้งานอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ เป็นเร่ืองยากท่ีคุณจะหยุดใช ้Facebook อยู่ในระดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ คุณ

จะรู้สึกเหมือนถูกเพื่อน และคนรอบข้างทอดทิ้งถ้าไม่ได้ใช้ Facebook อยู่ในระดับปานกลาง 

ตามลาํดบั 

2. ใชป้ระโยชน์จาก Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ สรุปผลวจิยัพบวา่การใชป้ระโยชน์จาก 

Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล รูปภาพกบัเพื่อนและคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ตามทนักระแสสังคมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ เพื่อถามการบา้น รายงาน โครงงาน และเร่ือง



 
 

(3) 
 

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนจากเพื่อน อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เพื่อศึกษาหาความรู้

ใหม่ๆ ประกอบการเรียน อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

 3.  ผลกระทบจากการใช ้  Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 

2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ สรุปผลวจิยัพบวา่ผลกระทบจาการ

ใช ้Facebook  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  คือ ผลกระทบต่อการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ผลกระทบ

ต่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง  และผลกระทบกบัการอยูใ่นสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตามลาํดบั    

 ผลกระทบต่อการเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook  ทาํใหคุ้ณมีสมาธิในเวลาเรียนนอ้ยลง อยูใ่นระดบัปานกลาง   

รองลงมา คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณเวลาในการอ่านหนงัสือนอ้ยลง อยูใ่นระดบัปานกลาง   

และการใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเกรดเฉล่ียลดลง อยูใ่นระดบัปานกลาง  ตามลาํดบั   

 ผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดตา อยูใ่นระดบัปานกลาง   

รองลงมา คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมีเวลานอนนอ้ยลง อยูใ่นระดบัปานกลาง  และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดหลงั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ตามลาํดบั

 ผลกระทบกบัการอยูใ่นสังคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยอาจไม่ปลอดภยั อยู่

ในระดบัปานกลาง  รองลงมา คือ การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่เป็นแหล่งท่ีหลอกลวงอาจเป็น

ภยัทางสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณเกิด

การทะเลาะกบัผูป้กครองหรือคนรอบขา้ง อยูใ่นระดบันอ้ย  ตามลาํดบั 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่านผูอ้าํนวยการ          

ท่ีใหโ้อกาส ใหร้ะยะเวลาในการทาํงานวิจยั  ขอขอบพระคุณ อาจารยศิ์ริ  ซาํมาซา รองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวิชาการ ท่ีคอยติดตาม และให้กาํลงัใจในการทาํงานวิจยั  และขอขอบคุณ อาจารยเ์จตน์ตวีร์  

พนัธ์ุคาํหวัหนา้สาขาวชิาการตลาด ท่ีคอยสอบถาม ติดตามการทาํงานวจิยัในคร้ังน้ี  

 งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล หวัหนา้ศูนยว์ิจยั ท่ี

กรุณาให้คาํปรึกษาและแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนมี

ความถูกตอ้ง สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณทีมงานงานห้องสมุดทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารยธ์นน ลาภธนวิรุฬท,์ นางสาวบูรณา  

นิลเนียม และนายสมพงษ ์ ชูกล่ินหอม   ท่ีคอยช่วยเหลือดา้นภาระงาน ให้ผูว้ิจยัมีโอกาส และมีเวลา

ในการทาํวจิยัอยา่งสมบูรณ์แบบ 

 ขอขอบใจนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด  ปวส. 

2  ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 65 คน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม เป็นอยา่งดี 

 

กมลวรรณ  บุญสาย 
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สารบัญ 

 

หนา้ 

บทคดัยอ่  (2) 

กิตติกรรมประกาศ  (4) 

สารบญัตาราง  (7) 

บทท่ี   

 1 บทนาํ  1 

 ความเป็นมาและความสาํคญั  1 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  2 

 ขอบเขตการวจิยั  3 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  3 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  4 

 กรอบแนวคิดในการวจิยั  4 

 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  5 

 ประวติั และววิฒันาการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ (Facebook  5 

 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการใชง้านเฟซบุค๊ของวยัรุ่น (Facebook)    9 

 แนวคิดทฤษฏีความคาดหวงัจากส่ือ การใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ  18 

 แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชง้านเฟซบุค๊ (Facebook)    21 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  24 

 3 วธีิดาํเนินการวจิยั  28 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  28 

 เคร่ืองมือในการวจิยั  28 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  28 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล  29 

   4    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  30 

 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 30 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช ้Facebook  ของนกัศึกษา  32 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

 หนา้ 

   4    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล (ต่อ) 

 ตอนท่ี  3  การใชป้ระโยชน์จาก Facebook ของนกัศึกษา 34 

 ตอนท่ี 4  ผลกระทบจากการใช ้ Facebook ของนกัศึกษา  36  

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  39 

 สรุปผล  39 

 อภิปรายผล  43 

 ขอ้เสนอแนะ  45 

  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้  45 

  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  45 

บรรณานุกรม  46 

ภาคผนวก แบบสอบถาม  48 

ประวติัผูว้ิจยั  55 
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สารบัญภาพ และตาราง 

 

ภาพท่ี หนา้ 

     1     ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั                                                                  4 

 

ตารางท่ี  

     1    ตารางแสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม                  31 

 2  ตารางแสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการใช ้Facebook ของนกัศึกษา  33    

3 ตารางแสดงการใชป้ระโยชน์จาก Facebook ของนกัศึกษา                                                 34  

     4    ตารางแสดงผลกระทบจากการใช ้ Facebook ของนกัศึกษา                                         36 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ในยุคปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต (Internet) นบัวา่มีบทบาทและมีความสําคญัต่อชีวิตประจาํวนั

ของประชาชนมากข้ึน  จนกลายเป็นการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัโดยมี

ส่วนช่วยทั้งในเร่ืองการศึกษา การทาํงาน การติดต่อส่ือสาร ความบนัเทิงและการพกัผ่อนหย่อนใจ 

ทาํให้อินเทอร์เน็ตมีความเติบโตและมีผูใ้ช้บริการเพิ่มข้ึนทุกวนั มีการพฒันาช่องทางใหม่ ๆ บน

อินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนมากมาย ดงัเช่น เว็บไซต์ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social 

Networking) ในปัจจุบนัมีผูใ้ช้กนัทัว่โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นหน่ึงใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีผูใ้ช้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว สําหรับในประเทศไทย  มีผลสํารวจ

พบวา่ พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของคนไทยในปี 2560  พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตดงัน้ี (1) 

คนไทยใชใ้นวนัทาํงาน/เรียนหนงัสือ เฉล่ีย 6 ชัว่โมง 30 นาที/วนั กิจกรรมท่ีทาํมากท่ีสุดคือ Social 

Media 3 ชัว่โมง 30 นาที/วนั ตามมาดว้ยการดูทีวี/ดูหนงั/ฟังเพลงออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ และ

อ่านหนงัสือ  (2) คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตในวนัหยุด เฉล่ีย 6 ชัว่โมง 48 นาที/วนั กิจกรรมท่ีทาํมาก

ท่ีสุดคือ Social Media 3 ชัว่โมง 36 นาที/วนั ตามมาดว้ยการดูทีวี/ดูหนงั/ฟังเพลงออนไลน์ เล่นเกม

ออนไลน์ และอ่านหนงัสือ  ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เน็ตหลกัๆ ยงัเป็นท่ีบา้น/ท่ีพกัอาศยั ตามมา

ด้วยท่ีทํางาน ระหว่างเดินทาง ท่ีสาธารณะ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่   

แพลตฟอร์มท่ีคนไทยใชง้านมากท่ีสุดคือ YouTube 97.1% ตามมาดว้ย Facebook, Line, Instagram, 

Pantip, Twitter, และ WhatsApp ( ท่ีมา : สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ETDA, 2560) 

จะห็นว่าคนไทยนิยมการใช้เว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยเพราะ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เคร่ืองมือส่ือสารท่ีสร้างแค่ความบนัเทิงให้กบับุคคล

ทัว่ไป แต่กลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกาํลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน้ี มีอตัราจาํนวน

ผูใ้ชง้านเติบโตอยา่งรวดเร็ว จากการสํารวจของเฟสบุ๊ค (Facebook) พบวา่ ผูใ้ชง้าน (Active Users) 

ท่ีมีจาํนวนสูงสุดคือ กลุ่มอาย ุ18-25 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ขณะท่ีกลุ่มท่ีใชง้านเป็นอนัดบั 2 คือ 

กลุ่มอายุ 26-34 ปี ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ทั้ งน้ีในกลุ่มนักศึกษาซ่ึงเป็นวยัรุ่นมีการเปิดรับ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของ

กลุ่มวยัรุ่นมาก เทคโนโลยีทางการส่ือสารอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบเฟสบุ๊ค (Facebook) 
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นั้นมีขอ้ดีคือ การความสัมพนัธ์ทางการส่ือสารในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะแต่การสนทนาซ่ึง

กนัและกนัเท่านั้น แต่ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ลดช่องวา่งทางระยะทางและเวลา 

เพราะทาํให้เราไดพ้บเพื่อนใหม่รวมถึงพบเพื่อนเก่า ๆ ท่ีไม่ได้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน ทาํให้การ

ส่ือสารง่ายและรวดเร็วมากข้ึน โดยไม่ใช่แค่การรู้จกักนัในกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น และยงัทาํให้เกิดการ

ส่ือสารถึงกนัคลอบคลุมทัว่โลก ซ่ึงหากมองในแง่ของความเป็นส่ือสมยัใหม่นั้น เฟสบุค๊ (Facebook) 

เปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลง การส่ือสารมีความทนัสมยั รวดเร็วและมีความก้าวลํ้ าทาง

เทคโนโลยมีากข้ึน และเป็นขอ้ถกเถียงทางสังคมถึงผลกระทบในปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหา

เร่ืองสิทธิส่วนบุคคล การละเมิด การทะเลาะวิวาท การใชค้าํพูดและการนาํรูปท่ีไม่เหมาะสมลงใน

เวบ็ไซต ์รวมถึงการใส่ขอ้มูลในเชิงไม่สร้างสรรค์ ปัญหาเร่ืองศาสนา เร่ืองเพศ หรือแมก้ระทัง่การ

หลอกลวงต่าง ๆ เป็นตน้ (อา้งอิงจาก www.allfacebook.com) 

สาํหรับวยัรุ่น นกัเรียนนกัศึกษาใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเร่ิมจากการติดต่อส่ือสารกบั

เพื่อนสนิท ไปยงัเพื่อนของเพื่อนจนไปถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน นกัเรียนนกัศึกษามีการ

ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในระหว่างเรียนหนงัสือ บางคนมกมุ่นออนไลน์ทิ้งไวต้ลอด 24 ชัว่โมง 

จนบางคร้ังส่งผลกระทบต่อการเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือลืมทาํการบา้น หรือพกัผ่อนไม่

เพียงพอจนทาํให้ตอ้งไปหลบัในห้องเรียน และยงัเกิดช่องว่างระหวา่งความสัมพนัธ์ในครอบครัว  

ถา้นกัเรียนนกัศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางท่ีถูกตอ้ง เช่น  ใช้ในการเรียนการสอน ส่ง

งานทางเครือข่ายสังคมออนไลน์บอกข่าวสารเก่ียวกบัการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตวั

นกัเรียนนกัศึกษาเอง เครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนดาบสองคม ท่ีมีทั้งผลดีและผลเสีย ซ่ึง

ข้ึนอยู่ผูใ้ช้บริการเอง  พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา  มีการใช้

มากกว่า 1 – 5 ชัว่โมง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความเพลิดเพลิน ก็จะส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมท่ีติดการใช้งานมากข้ึน พฤติกรรมการติด (Social Network) มกัเป็นผูท่ี้มีปัญหาดา้น

อารมณ์ เช่น เหงา เศร้า เครียด เบ่ือหน่าย ซ่ึงตอ้งการระบายความเครียด  ผา่นทางเครือข่ายออนไลน์ 

แ ล ะ บ า ง ส่ ว น ใ ช้ ใ น ก า ร ค้น ค ว้า ห า ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ศึ ก ษ า  (  อ้ า ง อิ ง จ า ก 

https://tonkaewnaja.wordpress.com/) 

จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจทาํงานวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม 

ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช ้Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปี

ท่ี 2 (ปวส.2) สาขาวชิาการตลาด  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํขอ้มูล

ท่ีได้มาทาํความเขา้ใจพฤติกรรมการส่ือสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในยุคปัจจุบนั 

รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยนาํขอ้มูลไปปรับปรุงวางแผน

ส่งเสริมพฒันาคุณภาพส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook)    ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

 2. เพื่อการศึกษาการใช้ประโยชน์จากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

 3. เพื่อศึกษาผลกระทบจาการใชเ้ฟสบุ๊ค  (Facebook)    ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

  

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากร คือ เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2)  สาขาวิชา

การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ประจาํปีการศึกษา 2560  

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2)  สาขาวิชา

การตลาด (รอบเชา้)ไดแ้ก่   หอ้ง ปวส. 2/3  ปวส. 2/4  และปวส. 2/13  รวมจาํนวน 65 คน 

 ระยะเวลาในการทาํวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2560 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เฟสบุ๊ค (Facebook) หมายถึง เป็นเว็บไซต์พื้นฐานในการบริการท่ีจะให้แต่ละบุคคล 

สามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์  อยา่งเป็นระบบทั้งระดบัเล็ก หรือใหญ่ในสังคม มีการสร้าง

บญัชีรายช่ือผูติ้ดต่อท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือส่ิงท่ีสนใจเหมือนกนัไดโ้ดยผ่านการ

ติดต่อกนัเป็นเครือข่าย 

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) หมายถึง การใชเ้ฟสบุ๊คในรูปแบบ และลกัษณะต่างๆ

ประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใช ้ ช่วงเวลาในการใช ้ และระยะเวลาในการใชเ้ฟสบุ๊ค ตลอดจน

ลกัษณะการใชง้านในรายการต่างๆ ของเฟสบุค๊ เช่น การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็น ท่ีอาจส่งผล

ต่อความรู้สึกนึกคิด การแสดงออกทางกาย วาจา  ในลกัษณะท่ีดีงามหรือไม่ดีงามก็ได ้  โดยอาจ

รวมถึงความหลงใหลจนผดิปกติ  เช่น การใชง้านเฟสบุค๊บ่อยคร้ัง การหยุดใชไ้ม่ได ้ การขาดความมี

สัมพนัธภาพกับคนรอบข้าง มีอาการหงุดหงิดเม่ือไม่ได้ใช้นาน ซ่ึงส่งผลต่อการติดการใช้งาน

เฟสบุค๊ ทาํใหก้ลบัมาใชเ้ฟสบุค๊ซํ้ าเม่ือมีโอกาส 

ประโยชน์จากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook)  หมายถึง วตัถุประสงค์ในการใช้เฟสบุ๊ค อนั

ประกอบดว้ยการใช้เพื่อความบนัเทิง เพื่อสนทนากบัเพื่อนและคนอ่ืนๆ เพื่อหาขอ้มูลข่าวสาร เพื่อ
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สร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนและสังคม เพื่อการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เพื่อนาํขอ้มูลไปช่วยใน

การตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) หมายถึง ผลลพัธ์ทางลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากใช้

เฟสบุค๊ ส่งผลต่อการดาํรงชีวติ ประกอบดว้ยผลกระทบดา้นการเรียน ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลรอบ

ขา้ง  ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม  ดา้นสุขภาพ และดา้นชีวิตส่วนตวั   รวมทั้งการเกิดภยัทางสังคม

จากการท่ีไดมี้การส่ือสารผา่นการใชเ้ฟสบุค๊ การไดรั้บขอ้มูลหรือรูปภาพท่ีไม่เหมาะสม  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook) ซ่ึงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี

กาํลงัไดรั้บความนิยม ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

2. ทาํใหท้ราบถึงขอ้สรุปของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook)  โดย

ภาพรวมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด   วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

3. ทาํให้ทราบถึงปัญหาผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยภาพรวม ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด   วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ   

4.ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถไปใชใ้นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนพฒันา และ

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยทีางการส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งผูส้อนไดน้าํไป

เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 
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พฤติกรรมการใชเ้ฟสบุค๊ 

(Facebook)ของนกัศึกษา 

ประโยชน์จากการใชเ้ฟสบุค๊ 

(Facebook) ของนกัศึกษา 

ผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุค๊ 

(Facebook) ของนกัศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

      ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่  

- เพศ 

- คะแนนเฉล่ียสะสม 

- บุคคลท่ีอาศยัอยูร่่วมดว้ย 

- วตัถุประสงคก์ารใช ้เฟสบุค๊ (Facebook) 

- ช่วงเวลาการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook) 

- ระยะเวลาการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook) 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการวิจัยเร่ือง  “การศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ค  

(Facebook)  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ไดอ้าศยัแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1.  ประวตัิ และววิฒันาการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)   

 2.  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการใช้งานเฟซบุ๊คของวยัรุ่น (Facebook)    

 3.  แนวคิดทฤษฏีความคาดหวงัจากส่ือ การใช้ส่ือเพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจ  

 4. แนวคิดเกีย่วกบัผลกระทบจากการใช้งานเฟซบุ๊ค (Facebook)   

1. ประวตัิ และววิฒันาการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค  (Facebook)   

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนท่ีรวมกนัเป็นสังคมและ มีการทาํกิจกรรมร่วมกนับน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง อยูใ่นรูปแบบของเวบ็ไซตมี์การแพร่ขยายออกไปเร่ือยๆ โดยใชรู้ปแบบของการ

ติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์        

เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญัในการติดต่อส่ือสาร การทาํกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ ทางดา้น

การศึกษา ธุรกิจ และความบนัเทิงคนในสังคม ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะใชชี้วติอยูก่บัสังคมออนไลน์เพิ่มมาก

ข้ึนมีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบอกเล่า เร่ืองราว ประสบการณ์ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีผูใ้ชจ้ดัทาํ

ข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ือต่างๆ แลว้นาํมาแบ่งปันให ้กบัเพื่อนและผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตนไดท้ราบ

ผา่น ทางเวบ็ไซตข์องเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

นิยามของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) คือเป็นเวบ็ไซต์

ท่ีใหปั้จเจกบุคคลไดก้ระทาํส่ิงต่างๆดงัน้ี 

1.สร้างฐานขอ้มูลส่วนตงับนพื้นท่ีสาธารณะหรือก่ึงสาธารณะในระบบท่ีมีขอบเขต 

2.เช่ือมต่อรายการต่างๆท่ีผูใ้ชย้อ่มใหมี้การแบ่งปันขอ้มูลไปยงับุคคลต่างๆท่ีติดต่อส่ือสารกนั 

3.สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเช่ือมของบุคคลภายในระบบได้ ธรรมชาติและ        

การตั้งช่ือของการเช่ือมต่อเหล่าน้ีจะมีความหลากหลาย (Boyd & Ellison, 2007) 

ส่ิงท่ีทาํให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความพิเศษ ไม่ใช่แค่การยอมรับให้ปัจเจก

บุคคลไดพ้บปะกนับุคคลแปลกหนา้ไดเ้ท่านั้น แต่ยงัทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเช่ือมต่อเครือข่ายสังคมและ

เครือข่ายนั้นมองเห็นได ้และในเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมขนาดใหญ่หลายๆแห่งการเช่ือมต่อของผูไ้ม่

เก่ียวขอ้งไม่จาํเป็นจะตอ้งจาํกดัอยูที่พบปะเพื่อนใหม่เท่านั้น แต่พวกเขายงัสามารถส่ือสารกบัผูท่ี้มี
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ความสัมพนัธ์เช่ือมต่อกนัในเครือข่ายสังคมปกติอยูแ่ลว้เช่นกนั เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์มี

การพฒันาลกัษณะหน้าตาในหลายรูปแบบ แต่ส่ิงท่ีเป็นแก่นหลกัประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนตวัท่ี

สามารถมองเห็นได้ ท่ีแสดงการเช่ือมต่อรายการของเพื่อนท่ีเป็นผูใ้ช้งานระบบเดียวกัน ขอ้มูล

ส่วนตวัจะเป็นท่ีแยกออกมาชดัเจนทีทาํให้บุคคลสามารถกรอกขอ้มูลสถานะของตนได ้(Sunden, 

2003 p.3 อา้งใน Boyd & Ellison, 2007) และเม่ือเช่ือมต่อกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละบุคคลจะ

ถูกขอให้กรอกข้อมูลท่ีประกอบไปด้วยชุดคาํถาม เช่น อายุ ท่ีอยู่ ความสนใจ และส่ิงต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตวัเขาและหลายๆเวบ็ไซตย์งัให้ผูท่ี้ใชส้ามารถนาํรูปส่วนตวัแสดงบนหนา้เวบ็ได ้บาง

เว็บไซต์อาจจะให้ผูใ้ช้เพิ่มเน้ือหาท่ีเป็นมลัติมีเดีย หรือปรับแต่งหน้าตาท่ีแสดงขอ้มูลส่วนตวัได้

ตามใจชอบและอ่ืนๆเช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ไดมี้การทาํแอพพลิเคชัน่พิเศษมากมาย เพื่อให้ผูใ้ช้

เพิ่มเติมในหน้าขอ้มูลส่วนตวัได ้เป็นตน้หลงัจากท่ีเขาไดเ้ป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์แลว้

ผูใ้ช้สามารถระบุหรือแสดงความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีอยู่ในระบบเดียวกนั โดยท่ีการกาํหนดช่ือจะ

แตกต่างกนัไป แต่ท่ีนิยมใชเ้ช่น “Friend“ “Contacts”  หรือ “Fans“  เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วน

ใหญ่กาํหนดให้มีการยืนยนัความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ฝ่าย แต่บางเครือข่ายก็ไม่ไดมี้การกาํหนดให้มี

การยืนยนัแต่กาํหนดเป็นการยินยอมให้ติดต่อ (Follow) เป็นตน้ การแสดงความสัมพนัธ์บนพื้นท่ี

สาธารณะ นบัเป็นองค์ประกอบสําคญัของเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์และหลายๆ

เวบ็ไซต ์ก็ยงัจดัให้ผูใ้ชส้ามารถส่งหรือฝากขอ้ความในหนา้ขอ้มูลส่วนตวั  (Profile) ของเพื่อนใน

ระบบไดห้รือฝากเป็นขอ้ความส่วนตวัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการส่งเวบ็เมล์ (Web Mail) ไดเ้ช่นกนั 

นอกจากขอ้มูลส่วนตวั (Profile) เพื่อน (Friend) การแสดงความคิดเห็น (Comments) และการส่ง

ขอ้ความส่วนตวั (Private Message) บางเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดเ้ปิดให้มีการแบ่งปัน

รูปภาพ วดีีโอ หรือการสร้างบล็อก รวมถึงเทคโนโลยกีารส่งขอ้ความสั้น (Instant Message) ในขณะ

ท่ีบางเวบ็ไซตไ์ดส้นบัสนุนเช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือดว้ย  เช่น เฟซบุค๊ (Facebook) มายสเปซ (My 

space) และไซเวลิด์ (Cyworld) 

                โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้่า เวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: 

SNS) เป็นซอฟแวร์ท่ีนิยมใชง้านบนอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองวิถีการดาํเนินชีวิตของคนยุคน้ีท่ีใช้

เวลากับการใช้อินเตอร์เน็ตมากข้ึนจนเกิดเป็นสังคมออนไลน์ สําหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูล

ส่วนตวั บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือความ

สนใจร่วมกนั และกิจกรรมอ่ืนๆรวมไปถึงเป็นแหล่งขอ้มูลจาํนวนมหาศาลท่ีผูใ้ช้สามารถช่วยกนั

ส ร้ า ง เ น้ื อ ห า ข้ึ น ไ ด้ ต า ม ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น   ( อ้ า ง อิ ง จ า ก 

http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1) 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1
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              ผูก้่อตั้ง  Facebook  คือ มาร์ก เอลเลียตซกัเคอร์เบิร์ก ( Mark Elliot Zuckerberg) เกิดเม่ือ

วนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 ท่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เฟซบุ๊กก่อตั้งข้ึนโดย มาร์กซักเคอร์เบิร์ก ร่วมกบัเพื่อนร่วมห้องในวิทยาลยัของเขาและเป็น

นกัเรียนวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ท่ีช่ือ เอด็วาร์โด ซาเวริน  ดิสตินมอสโควติซ์และคริสฮิวส์ 

เดิมทีสมาชิกของเวบ็ไซต์จะจาํกดัเฉพาะกลุ่มผูก่้อตั้งและนักเรียนมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด แต่

ต่อมาขยบัขยายไปสู่มหาวิทยาลยัอ่ืนในแถบบอสตนั  กลุ่มไอวีลีก และมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด แลว้

ค่อย ๆ เพิ่มนกัเรียน จาก มหาวทิยาลยัอ่ืน จนกระทัง่เปิดให้กบันกัเรียนระดบัไฮสคูล จนในท่ีสุดทุก

คนก็สามารถเขา้สมคัร ไดโ้ดยอายุ มากกวา่ 13 ปีข้ึนไป  โดยมีวิวฒันาการของเฟซบุ๊กในแต่ละรุ่น

ดงัน้ี 

 Facebook ในรุ่นแรกมีช่ือวา่ Facemash เกิดข้ึนเม่ือปี 2003 ขณะนั้น มาร์คยงัคงเรียนอยูปี่ 2 

ท่ี Harvard   มาร์คก็เร่ิมเขียน Blog  และในเวลาต่อมา มาร์คก็เร่ิมสร้าง Facemashบนหอพกั  มาร์ค

บอกว่า รูปท่ีถ่าย รูปบางรูป น่าเกลียดมากจนเอาไปเปรียบเทียบกบัพวกสัตวต่์างๆ มาร์คเร่ิมเขียน

โปรแกรม ใหสุ่้มรูป ข้ึนมาคู่กนั สองรูปแลว้ให้คนโหวตวา่ ดา้นซ้ายหรือขวาท่ีหนา้ตาถูกใจกวา่กนั 

ต่อมามาร์คไดท้าํการ แฮค็รูปนกัศึกษา เขา้ คอมพิวเตอร์ Harvard แลว้ก็อปรูปมา Facemashและเป็น

ท่ีนิยมอยา่งรวดเร็ว ในเวลาไม่ถึงวนั มีคนเขา้มา 450 คน และมีคนดูรูปไปทั้งหมด 22,000 รูป  

เวบ็ไซตไ์ดก้า้วไกลไปในหลายเซิร์ฟเวอร์ของกลุ่มในมหาวิทยาลยั แต่ก็ปิดตวัไปในอีกไม่ก่ี

วนั โดยคณะ บริหารฮาวาร์ด ซกัเคอร์เบิร์กถูกกล่าวโทษวา่ทาํผิดต่อระบบรักษาความปลอดภยั การ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ และการ ละเมิดความเป็นส่วนตวั และยงัถูกไล่ออก แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ขอ้กล่าวหาก็

ยกเลิกไป  ต่อมาซักเคอร์เบิร์กได้ ขยบัขยายโครงการในเทอมนั้นเอง โดยได้คิดคน้เคร่ืองมือ

การศึกษาทางสังคมท่ีก้าวหน้า ของการสอบวิชา ประวติัศาสตร์ โดยการอปัโหลดรูปเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์โรม 500 รูป โดยมี 1 รูปกบัอีก 1 ส่วนท่ีให้แสดง ความเห็น  เขาเปิดกบัเพื่อนร่วมชั้น

ของเขา และคนเร่ิมท่ีจะแบ่งปันขอ้ความกนั 

https://aewchonlada.files.wordpress.com/2014/09/facebook31.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://aewchonlada.files.wordpress.com/2014/09/facebook31.jpg�
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ในเทอมต่อมาซักเคอร์เบิร์กเร่ิมเขียนโคด้ในเวบ็ไซต์ใหม่ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 เขา

ได้รับแรงกระตุ้น แรงบนัดาลใจจากบทความให้ทาํ  เขาพูดไวใ้นหนังสือพิมพ์ The Harvard 

Crimson เก่ียวกบัเร่ือง เฟซแมช  วา่ จริงๆแลว้เวบ็ส่วนกลางลกัษณะน้ีจะมีประโยชน์มากมาย และ

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2004 ซกัเกอร์เบิร์ก ไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซต์ "Thefacebook " ในยอูาร์แอล 

thefacebook.com 

  The facebook เร่ิมใชง้านไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2004  มาร์คบอกวา่ ภายในเวลาแค่ 24 ชัว่โมง 

The facebookมีคนลงทะเบียน 1,500 คน และภายในเดือนแรก มากกวา่คร่ึงหน่ึงของนกัศึกษาท่ี กาํลงั

ศึกษา อยู่ไดล้งทะเบียนใช้บริการ เอ็ดวาร์โด ซาเวริน (ดูแลเร่ืองธุรกิจ), ดิสตินมอสโควิตซ์ (โปรแกร

เมอร์), แอนดรูวแ์มก็คอลลมั (กราฟิก) และคริสฮิวส์ ท่ีต่อมาไดร่้วมกบัซกัเกอร์เบิร์กเพื่อประชาสัมพนัธ์

เวบ็ไซต ์หลายๆคนพดูถึงการมี facebook คือจุดรวมรูปของนกัศึกษาและอาจารย ์ของ Harvard   

 ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 ปีเดียวกนั Mark และกลุ่มเพื่อนๆ ก็ไดข้ยาย The facebookออกไปยงั 

มหาวิทยาลยัชั้นนาํอ่ืนๆ จากนั้น เฟซบุ๊กไดข้ยบัขยายสู่มหาวิทยาลยัอ่ืนอย่าง สแตนฟอร์ด, โคลมัเบีย, 

และเยล และยงัคงขยบัขยายต่อสู่กลุ่มไอวีลีกทั้งหมด และมหาวิทยาลยับอสตนั,   มหาวิทยาลยันิวยอร์ก

, เอม็ไอที และ สู่มหาวทิยาลยัอ่ืนในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาไปทีละนอ้ย ก็ขยายไปทัว่โลก เฟซบุ๊กได้

เป็นบริษทัในฤดูร้อนปี ค.ศ. 2004และไดน้กัธุรกิจ ฌอนพาร์กเกอร์ ท่ีไดเ้คยแนะนาํซักเกอร์เบิร์ก อย่าง

เป็นกันเอง ก็ได้ก้าวมาเป็นประธานของบริษทั. ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004 เฟซบุ๊กได้ยา้ยฐาน

ปฏิบติังาน มาอยูท่ี่ แพโลอลัโต รัฐแคลิฟอร์เนียและไดรั้บเงินทุนในเดือนนั้นจากผูร่้วมก่อตั้ง เพยพ์าล ท่ี

ช่ือ ปีเตอร์ธีล     บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือ คาํวา่ The ก็ถูกถอนออกจาก ช่ือ Thefacebook มาร์คและเพื่อนไดจ้ด

ทะเบียนช่ือโดเมน facebook.com ในราคา $200,000 

เฟซบุก๊ไดเ้ปิดตวัในรูปแบบของโรงเรียนไฮสคูล ในเดือนกนัยายนค.ศ.2005 ท่ีซกัเกอร์เบิร์กเรียก

วา่ กา้วต่อไปท่ีมีเหตุผล ณ เวลานั้นในเครือข่ายไฮสคูล ตอ้งการการรับเชิญเท่านั้นเพื่อร่วมเวบ็ไซตต่์อมา

เฟซบุ๊ก ไดข้ยบัขยายให้กบัลูกจา้งบริษทัท่ีคดัสรรอย่าง แอปเปิล และ ไมโครซอฟท ์ เฟซบุ๊กไดเ้ปิดตวั

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน ค.ศ. 2006 ใหทุ้กคนไดใ้ชก้นั โดยตอ้งมีอายมุากกวา่ 13 ปี และมีอีเมลท่ีแทจ้ริง 

ในวนัท่ี 24 ตุลาคม ค.ศ. 2007 ไมโครซอฟทป์ระกาศว่าไดซ้ื้อหุ้นของเฟซบุ๊กเป็นจาํนวน 1.6% 

ด้วยเงิน 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทาํให้เฟซบุ๊กมีมูลค่าราว 15 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และทาํให้

ไมโครซอฟทมี์สิทธ์ิ ท่ีจะแขวนป้ายโฆษณาบนเฟซบุ๊กได ้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 เฟซบุ๊กประกาศวา่

จะตั้งสาํนกังานใหญ่ ระดบันานาชาติในดบัลิน ประเทศไอร์แลนด์[ 

ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2009 เฟซบุ๊กไดก้ล่าววา่  สถานะการเงินเร่ิมเป็นตวัเลขบวกเป็นคร้ัง

แรก ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 จากขอ้มูลของ เซคนัด์มาร์เก็ต ระบุว่าเฟซบุกมีมูลค่า 41 

พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (แซงหน้าอีเบย์ไปเล็กน้อย) และถือเป็นบริษัทเว็บไซต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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สหรัฐอเมริกาเป็นอนัดบั 3 รองจาก กูเกิลและแอมะซอน  (อา้งอิงจาก https://th.wikipedia.org/wiki/

เฟซบุก๊)  

2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการใช้งานเฟซบุ๊คของวยัรุ่น (Facebook)    

 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 

            ในส่วนของแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเป็นการมุ่งศึกษาถึงผูรั้บสารการท่ีผูรั้บ

สารจะใช้ส่ืออะไรในการเปิดรับข่าวสาร ผูรั้บสารจะมีการเลือกสรร และการแสวงหาข่าวสารให้

เป็นไปตามความตอ้งการ หรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลโดยทัว่ไปแลว้ผูรั้บสาร

มีกระบวนการเลือกสรรข่าวสารซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี  

1.การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง 

แนวโน้มท่ีคนผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหน่ึงท่ีมีอยู่

ดว้ยกนัหลายแห่ง โดยทัว่ไปแลว้ผูรั้บสารมกัจะเลือกเปิดรับข่าวสาร ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความ

เช่ือ ทศันคติและความสนใจของตน 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น

กระบวนการขั้นกลัน่กรองขั้นต่อมา เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้ผูรั้บ

ข่าวสารจะเลือกรับรู้ หรือตีความหมาย ความเขา้ใจของตนเอง หรือทศันคติ ประสบการณ์ตามความ

เช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกายหรือสภาวะอารมณ์ เป็นตน้ 

3.กระบวนการเลือกจดจาํ (Selective Retention) เป็นแนวโนม้การเลือกจดจาํข่าวสารเฉพาะ

สารท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการและทศันคติของตนเอง การเลือกจดจาํน้ี

เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ย ท่ีมีผลต่อผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ในบางคร้ังก็จะลืมเน้ือหาของ

สารในส่วนท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 

นอกจากน้ี วลิเบอร์ ชแรมม ์(Wibur Schramm  , 1962) ยงัช้ีให้เป็นถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกรับสารดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ของตน 

2.การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนอง

จุดประสงคข์องตน 

3.ภูมิหลงั ผูรั้บสารมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั จะใหค้วามสนใจต่อเน้ือหาสารท่ีต่างกนั 

4.การศึกษาและสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับส่ือ และเน้ือหาสารท่ีต่างกนั 

5.ความสามารถในการรับสาร เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจของผูรั้บสารท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารท่ีต่างกนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
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6.บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วใจ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร 

สถานภาพทางอารมณ์ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ใจความหมายของสาร 

7.ทศันคติ เป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเปิดรับ 

(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1) 

 

 
 

จากภาพ การรับรู้ข่าวสารและการเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายของ

พฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลวา่ ความแตกต่างกนัทางสถานภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิ

ยามีผลต่อการรับรู้ข่าวสารโดยมีการรับการเลือกสรร(Klapper, J.T., อา้งถึงใน วงัทราย อินทะ

วนั , 2553, หนา้ 15) ไดก้ล่าวไวว้า่  

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้ นแรกในการเลือกช่องทางการ

ส่ือสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งข่าวสารท่ีมีอยู่ดว้ยกนัหลายแหล่งเช่น การ

เลือกซ้ือหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความ

สนใจและความตอ้งการและของตน อีกทั้งทกัษะและความชาํนาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเราก็

ต่างกนั เป็นตน้  

 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูปิ้ดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือก

สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน

ทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่  และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจ หรือทศันคติเดิมท่ีมีอยู่

http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1
http://image.slidesharecdn.com/4-perspectivesonconsumerbehavior-130310083953-phpapp02/95/4-perspectives-on-consumer-behavior-13-638.jpg?cb=1362904848
http://image.slidesharecdn.com/4-perspectivesonconsumerbehavior-130310083953-phpapp02/95/4-perspectives-on-consumer-behavior-13-638.jpg?cb=1362904848�
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แลว้ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้ง

ทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance) 

3.. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคล

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ก็ใช่วา่จะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไป เพราะ

คนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ 

ความเช่ือ ความต้องการ ความหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ

จิตใจ ฉะนั้ น แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว 

นอกจากจะทาํใหข้่าวสารบางส่วนถูกตดัทิ้งไป ยงัมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจ

ของแต่ละบุคคลดว้ย 

4. การเลือกจดจาํ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความ

สนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่นาํไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ี

ตนเองไม่ สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้กบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจา

ไวน้ั้น มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือ

ของแต่ละคนท่ีมีอยูแ่ต่เดิมใหมี้ความมัน่คง ชดัเจนยิ่งข้ึน และเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพื่อนาํไปใชเ้ป็น

ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจนาไปใช้เม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้ และมีส่ิงท่ีทาํให้ไม่

สบายใจข้ึน 

สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการ (Need) ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษย์

คือ ความต้องการความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ ทั้ งความต้องการทางการและใจ ทั้งความ

ต้องการระดับสูง และความต้องการระดับตํ่า ย่อมเป็นตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือก

ตอบสนองความตอ้งการของเรา เพื่อให้ไดข้่าวสารท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับใน

สังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ 

2. ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติ คือ ความชอบละมีใจโน้มเอียง 

(Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่างๆ ส่วนค่านิยมคือ หลักพื้นฐานท่ีเรายึดถือ เป็น

ความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะทาํหรือไม่ควรทาํอะไรในการมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและคน ซ่ึง

ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก 

ตีความหมายและการเลือกจดจาํ 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษยทุ์กคนมีเป้าหมาย มนุษยทุ์กคนกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนิน

ชีวติ ทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผอ่น เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรากาํหนดข้ึนน้ีจะ
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มี อิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจาํ

เพื่อสนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability)ความสามารถของเราเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้ ง

ความสามารถดา้นภาษา มีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก

เก็บเน้ือหาของข่าวนั้นไว ้

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความ

พยายามใน การท่ีจะเขา้ใจ และจดจาํข่าวสารท่ีเราสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของเรานั้น ส่วนหน่ึง ข้ึนอยู่

กบัลีลาในการส่ือสารของเราคือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้น บางคนจึงชอบฟัง

วทิย ุบางคนชอบดูโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ  

7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีน้ี หมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยู่  ในสถานการณ์ 

การส่ือสาร ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วย การเลือก

ตีความหมายและเลือกจดจาํข่าวสาร การท่ีเราตอ้งถูกมองวา่เป็นอย่างไร การท่ีเราคิดวา่คนอ่ืนมอง

เราอยา่งไร เราเช่ือวา่คนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดวา่คนอ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์

อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา  

8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละคน 

พฒันา นิสัยการรับสารนั้ น เป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเราเราพฒันา

ความชอบส่ือ ชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้น เราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใด

ชนิดหน่ึง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

http://jemmitproject.blogspot.com/2016/01/2_4.html 

 พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ค (Facebook) ของวยัรุ่น   

อินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทหน่ึงในสังคมไทยนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบ

ทางบวก เช่น สามารถได้รับความรู้และขอ้มูลข่าวสารมากยิ่งข้ึน สามารถติดต่อส่ือสารได้อย่าง

สะดวก และรวดเร็ว ผลกระทบทางลบ เช่น เกิดภยัทางสังคมจากการท่ีไดมี้การส่ือสารผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต การไดรั้บขอ้มูลหรือรูปภาพท่ีไม่เหมาะสม เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นระบบครือข่าย

อินเตอร์เน็ตท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัเรียนนกัศึกษา การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ไดรั้บความ

นิยมแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีง่าย เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมอยา่ง

มาก ไดแ้ก่  Facebook  Twitter  Line นกัเรียนนกัศึกษาใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเร่ิมจากการ

ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนสนิท ไปยงัเพื่อนของเพื่อนจนไปถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน นกัเรียน

นกัศึกษามีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในระหวา่งเรียนหนงัสือ บางคนหมกมุ่นออนไลน์ ทิ้งไว้
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ตลอด 24 ชัว่โมง จนบางคร้ังส่งผลกระทบต่อการเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียนหนงัสือ ลืมทาํการบา้น 

หรือพกัผอ่นไม่เพียงพอ จนทาํใหต้อ้งไปหลบัในหอ้งเรียน และยงัเกิดช่องวา่งระหวา่งความสัมพนัธ์

ในครอบครัว  ถา้นกัเรียนนกัศึกษาใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางท่ีถูกตอ้ง เช่น  ใชใ้นการเรียน

การสอน ส่งงานทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ บอกข่าวสารเก่ียวกบัการเรียนการสอน จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตวันกัเรียนนกัศึกษาเอง เครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีมีทั้งผลดี

และผลเสีย ซ่ึงข้ึนอยูผู่ใ้ชบ้ริการเอง  

   พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา  มีการใช้มากกว่า 1 – 5 

ชัว่โมง การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ไดรั้บความเพลิดเพลินก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีติดการ

ใชง้านมากข้ึน พฤติกรรรมการติด (Social Network) ท่ีเรียกกนัวา่ โรคติดอินเทอร์เน็ต  อาการของ

คนติดโรคติดอินเทอร์เน็ต เช่น  มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานข้ึนอยู่เร่ือยๆ  ไม่

สามารถควบคุมการใชอิ้นเทอร์เน็ตได ้ รู้สึกหงุดหงิดเม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยลง หรือหยุดใช ้ คิดวา่

เม่ือใช้อินเทอร์เน็ตแลว้ ทาํให้ตนเองรู้สึกดีข้ึน  ใชเ้ป็นอินเทอร์เน็ตในการหลีกเล่ียงปัญหา  หลอก

คนในครอบครัว หรือเพื่อน มีอาการผิดปกติเม่ือเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย 

อาการเหล่าน้ีคืออาการท่ีไม่ปกติในการใช้อินเตอร์เน็ต คนเหล่าน้ีมกัเป็นผูท่ี้มีปัญหาดา้นอารมณ์ 

เช่น เหงา เศร้า เครียด เบ่ือหน่าย ซ่ึงตอ้งการระบายความเครียด ผา่นทางเครือข่ายออนไลน์ (อา้งอิง

จาก https://tonkaewnaja.wordpress.com) 

สําหรับการอปัเดตพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยในปี 2560 จาก สํานักงาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

ETDA พบวา่   (อา้งอิงจาก https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-insight-2017/) 
3 
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คนไทยใชอิ้นเตอร์เน็ตในวนัทาํงาน/เรียนหนงัสือ เฉล่ีย 6 ชัว่โมง 30 นาที/วนั กิจกรรมท่ีทาํ

มากท่ีสุดคือ Social Media 3 ชัว่โมง 30 นาที/วนั ตามมาดว้ยการดูทีวี/ดูหนงั/ฟังเพลงออนไลน์ เล่น

เกมออนไลน์ และอ่านหนงัสือ 
 

 

 

https://www.marketingoops.com/wp-content/uploads/2017/09/22007515_1832455730101328_8385107002318715071_n.png
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คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตในวนัหยุด เฉล่ีย 6 ชัว่โมง 48 นาที/วนั กิจกรรมท่ีทาํมากท่ีสุดคือ 

Social Media 3 ชัว่โมง 36 นาที/วนั ตามมาดว้ยการดูทีวี/ดูหนงั/ฟังเพลงออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ 

และอ่านหนงัสือ    

 
   ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เน็ตหลักๆ ยงัเป็นท่ีบ้าน/ท่ีพกัอาศัย ตามมาด้วยท่ีทาํงาน 

ระหวา่งเดินทาง ท่ีสาธารณะ โรงเรียน/มหาวทิยาลยั และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 

 

https://www.marketingoops.com/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-28_182459.png
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แพลตฟอร์มท่ีคนไทยใช้งานมากท่ีสุดคือ YouTube 97.1% ตามมาดว้ย Facebook, Line, 

Instagram, Pantip, Twitter, และ WhatsApp    

ในบรรดาท่ียกตวัอย่างมาน้ี วยัรุ่นให้ความสนใจมากท่ีสุดในตอนน้ีคือ Facebook  ซ่ึงจาก

ความหลากหลายของฟังก์ชัน่การใช้งาน ของ Facebook  นั้นเป็นตวัดึงดูดความสนใจของวยัรุ่นได้

อย่างมากทาํให้ Facebook นั้นกลายเป็นส่ิงท่ีวยัรุ่นจะตอ้งใช้ในชีวิตประจาํวนัไปแล้ว ไม่ว่าจะทาํ

อะ ไ ร  ท่ี ไ หน  อ ยุ่ กับ ใ ค ร  ก็ ต้อ ง เ อ า เ ร่ื อ ง รา ว ต่ า ง ๆ ม า โ พ ส ต์ไ ว้ใ น ส ถ า น ะ ข อ ง ต น เ อ ง

ผา่น Facebook  และในยามท่ีเราวา่งๆ Facebook นั้นยงัมีเกมส์มากมายให้เลือกเล่น เพื่อผ่อนคลาย

ตวัเองไดอี้กดว้ย Facebook มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ถา้จะพูดถึงขอ้ดีของ Facebook นั้น Facebook ถือ

วา่เป็นเครือข่าย        Socail Network ท่ีหลายคนต่างให้การยอมรับมนั เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

โดยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ขอ้ดี คือ การความสัมพนัธ์ทางการส่ือสารในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ได้

จาํกดัเฉพาะแต่การสนทนาซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น แต่ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ลด

ช่องว่างทางระยะทางและเวลา เพราะทาํให้ไดพ้บเพื่อนใหม่รวมถึงพบเพื่อนเก่าๆ แมแ้ต่คนท่ีเป็น

ญาติกนัแต่ไม่เคยเจอกนัเลย ยงัสามารถเจอกนัไดใ้น Facebook อีกดว้ย ทาํให้การส่ือสารง่ายและ

รวดเร็วมากข้ึน  และยงัทาํให้เกิดการส่ือสารถึงกนัคลอบคลุมทัว่โลก ใน Facebook นั้นกลบัทาํให้

ส่ิงท่ีคิดว่าเป็นไปไม่ไดเ้ลยในโลกความจริงเกิดข้ึนมาได ้และยงัมีขอ้ดีอีกคือ เม่ือก่อนเราจะใช้ E-

https://www.marketingoops.com/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-28_181952.png
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mail ในการติดต่อส่ือสารกบัคนท่ีอยู่ไกล กลายเป็นว่าตอนน้ีตอ้งส่งเมลล์ให้มนัยุ่งยากอีกต่อไป 

เพราะเพียงแค่มาพดูคุยลงบนกระดานสนทนาไวแ้ค่นั้นก็จบแลว้ แต่ในเม่ือ Facebook  มีขอ้ดี ก็ยอ่ม

มีขอ้เสียมีผลกระทบในปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกนั อยา่งเช่น ปัญหาเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล การละเมิด 

การทะเลาะววิาท การใชค้าํพดูและการนาํรูปท่ีไม่เหมาะสมลงใน Facebook  รวมถึงการใส่ขอ้มูลใน

เชิงไม่สร้างสรรค์ แมก้ระทัง่การหลอกลวงต่างๆ แต่ขอ้เสียท่ีเห็นไดช้ดัท่ีมีผลต่อวยัรุ่นในวยัเรียน

ของเจ้า Facebook นั่นคือ การท่ีไปติดมันจนเกินไป ไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างก็จะต้องมาเล่น

เจา้ Facebook   แมก้ระทัง่ตอนเรียนอยู่ ระหวา่งท่ีอาจารยส์อนอยูก่็เล่นไป โพสตรู์ป อพัเดฟสเตตสั 

บางคนก็เล่นเกมส์ แลว้ก็ฟังเน้ือหาท่ีอาจารยส์อน ไม่รู้เร่ือง จึงเป็นผลเสียท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  แลว้

ยงัไม่นบัรวมพวกท่ีชอบสร้างความเดือนร้อนให้กบัผูอ่ื้นอีกเน่ืองจาก Facebook  เปิดข้ึนมาเพื่อการ

แชร์รูปภาพ ดงันั้น ก็อาจจะมีพวกท่ีชอบเอารูปท่ีไม่สุภาพ อพัลงไปใน Facebook เพื่อสร้างความ

รําคาญให้แก่ผูอ่ื้นอีกดว้ย ซํ้ ายงัมีพวกแอบอา้งสร้างFacebook ปลอมข้ึนมาเพื่อก่อกวนคนอ่ืนๆอีก

ดว้ย  (อา้งอิงจาก  https://www.dek-d.com/board/view/3049937/) 

เวบ็ไซต์ Nextadvisor.com รายงานว่าช่วงอายุท่ีพบว่ามีสัดส่วนการใช้งานโซเชียลมีเดีย

สูงสุด ไดแ้ก่ อายุเฉล่ียระหวา่ง 18-29 ปี (89%) รองลงมาเป็นอายุระหวา่ง 13-18 ปี (81%), 30-49 ปี 

(78%), 50-64 ปี (60%) และ 65 ปีข้ึนไป (43%) 

ส่วนโซเชียลมีเดียท่ีไดรั้บความนิยมในกลุ่มวยัรุ่นประกอบดว้ย Facebook และ Twitter โดย

โซเชียลมีเดียทั้ง 2 รูปแบบน้ีมีความแตกต่างอย่างชัดเจนถึงจาํนวนผูใ้ช้งาน โดย Facebook มี

สัดส่วนการใช้งานในกลุ่มวยัรุ่นสูงถึง 94%  ส่วน Twitter ในกลุ่มวยัรุ่นมีการใช้งานอยู่ท่ี 26% 

(อา้งอิงจาก http://thumbsup.in.th/2013/09/adults-vs-teens-how-we-use-social-media/) 

” จากสํานกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยทาํการ

สํารวจจากลุ่มตัวอย่างทั้ งในกรุงเทพและต่างจังหวดั ซ่ึงก็ได้สถิติท่ีน่าสนใจมากๆ ในรายงาน

ดงักล่าวนั้นมีการอธิบายพฤติกรรมของเด็กไทยในหลายรูปแบบ ทั้งช่วงเวลาต่ืนนอน หรือการนอน

ก่ีโมง พฤติกรรมการลอกขอ้สอบ แต่ท่ีผมจะขอยกมาพูดในบล็อกน้ีคือตวัเลขของส่ิงท่ีเก่ียวกบัโลก

ดิจิตอลเป็นหลกันะครับ 

– ส่ิงแรกท่ีเด็กไทยร้อยละ 51.1 ทาํอยา่งแรกหลงัจากต่ืนนอนคือการเช็คโทรศพัทมื์อถือ 

– ส่ิงสุดทา้ยท่ีเด็กไทยร้อยละ  35 ทาํก่อนนอนคือการเล่น Facebook และ LINE 

– ตวัเลขการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของเด็กไทยสูงข้ึน 2-3 เท่าในหน่ึงปี 

– เด็กไทยร้อยละ 75.7 เล่น Social Network บ่อยจนไปถึงประจาํ 

– นกัเรียนหญิงเล่น Social Network มากกวา่นกัเรียนชาย 

– ร้อยละ 20.3 มีการใชมื้อถือระหวา่งคาบเรียนบ่อยถึงประจาํ 

https://www.dek-d.com/board/view/3049937/
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– เด็กไทยร้อยละ 42.5 รู้สึกทนไม่ไดถ้า้อยูค่นเดียวโดยไม่มีโทรศพัท ์

– เด็กไทยร้อยละ 28.7 ระบุวา่ถูกคุกคามทางเพศจากเพื่อนใหม่ท่ีรู้จกักนับน Social Media 

ส่ิงท่ีน่าคิดต่อจากสถิติขา้งตน้สําหรับหลายๆ คนแลว้ สถิติดงักล่าวอาจจะไม่ไดแ้ปลกใจ

อะไรนกัเพราะเทรนด์การใชง้าน Social Media และ Mobile Device ก็เป็นท่ีเขา้ใจและเห็นกนัไดอ้ยู่

ในปัจจุบนั แต่ส่ิงท่ีเราควรคิดต่อไปมากกว่าเห็นว่ามนัเป็นเทรนด์ท่ีกาํลงัมาคือกลุ่มเด็กเหล่าน้ีจะ

กลายเป็น Mass Market ในเร็ววนัขา้งหนา้ รวมทั้งการเป็น Trend Setter ให้กบั Generation รุ่นต่อๆ 

ไป เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ ธุรกิจต่างๆ ท่ีกาํลงัพยายามจบัตลาดของกลุ่มคนวยัทาํงานหรือกลุ่มนกัศึกษา

อาจจะตอ้งเร่ิมหันมามองเร่ืองน้ีอย่างจริงจงัเพราะในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ พวกเขาจะกา้วเขา้มาแทน 

Generation Y แถมมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างออกไปอยา่งเห็นไดช้ดั 

จะเห็นได้ว่าเฟซบุ๊คนั้นมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียหากใช้ในทางท่ีถูกก็จะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่างๆมากมาย แต่หากใช้ในทางท่ีผิดก็จะก่อให้ เ กิดผลเสียตามมาด้วย  (อ้างอิงจาก 

http://www.nuttaputch.com/ thai-children-stat-on-digital/) 

 

3.  แนวคิดทฤษฏีความคาดหวงัจากส่ือ การใช้ส่ือเพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจ  

 ทฤษฏีความคาดหวงัจากส่ือ 

      ทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือ เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมและ

แรงจูงใจ โดยใช้แนวทางการอธิบายพฤติกรรมผูรั้บสารดว้ยหลกัการเดียวกนัคือเน้นการใช้ส่ือว่า

เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเป้าหมายและมีเหตุผลตามหลกัการท่ีว่าพฤติกรรมของมนุษยล์ว้น

แลว้แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจก่อนท่ีมนุษยจ์ะลงมือทาํส่ิงใดนั้นจะตอ้งวาดภาพไวใ้นใจ

ก่อนแลว้วา่น่ีคือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะทาํ นกัวชิาการส่ือสารจึงไดน้าํแนวทฤษฎีมาใชก้บัพฤติกรรม

การเปิดรับสารของมนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณ์ท่ีการใชส่ื้อมีลกัษณะการเกิดข้ึนอยา่งมี

เป้าหมายและผูรั้บสารสามารถอธิบายทางเลือกของเขาได ้

     ทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจมีพื้นฐานหลกัอยู ่3 ประการ คือ 

1.พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นอิสระไม่เพียงแต่อิสระท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆได้

เท่านั้น  หากแต่ยงัมีอิสระท่ีจะให้ความหมายส่วนตวักบัพฤติกรรมและประสบการณ์ต่างๆได้

กล่าวคือไม่จาํเป็นตอ้งมีความคิดเห็นเหมือนกบัคนอ่ืนๆ 

2.แมว้่าจะมีแรงจูงใจบางอย่างอยู่ภายในแต่ควรเลือกศึกษาเฉพาะพฤติกรรมท่ีผูรั้บสาร

สามารถอธิบายวตัถุประสงคท่ี์แสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมา 

3.ส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่งสําหรับแนวทฤษฎีน้ีคือ อนาคตท่ีผูรั้บสารสามารถมองเห็น นั่นคือ

ผูรั้บสารสามารถคาดการณ์ไดว้า่หากพฤติกรรมเช่นน้ีเกิดข้ึนจะมีส่ิงใดเกิดข้ึนตามมา 
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(อา้งอิงจาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Expectancy_Theory.html 

 ทฤษฏีการใช้ส่ือเพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจ 

        ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย 

ดงัน้ี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึง

มกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้ม

หากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

         Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ 

(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง   ซ่ึ งความต้องการของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึง

เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 

(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็น

เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระทาํใน

ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง

เครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และ

ทฤษฎีของซิกมนัดฟ์รอยด ์

         1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 

         อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความ

ตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น 

คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึง

นอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

         1.1   ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ี

พกั อากาศ ยารักษาโรค 

         1.2   ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า ความ

ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

1.3   ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 

1.4   ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตวั       

ความนบัถือและสถานะทางสังคม 
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1.5  ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ 

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 

         บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน

เม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคล

พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอด

อยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่

ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ต้องการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความ

ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

(อา้งอิงจาก http://guboklewnaisus.blogspot.com/2013/03/2-facebook-5-1.html) 

2 ทฤษฏีการใชป้ระโยชน์จากความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 

ทฤษฏีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการส่ือสาร ซ่ึงเนน้ผูรั้บข่าวสารเป็นจุดเร่ิมตน้

ในการศึกษาโดยเช่ือว่าผูรั้บข่าวสารเป็นผูก้าํหนดว่าตนตอ้งการอะไร ส่ืออะไรและเป็นเน้ือหา

ข่าวสารอะไร จึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได ้ผูรั้บข่าวสารจะเลือกใชส่ื้อและรับ

ข่าวสารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพอใจของตน แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดหน่ึงใน

ทางการส่ือสารท่ีให้ความสําคญัว่าผูรั้บสารคือตวัจกัรท่ีสําคญัจะตดัสินใจโดยอาศยัพื้นฐานความ

ตอ้งการของตนเป็นหลกั แมค็คอมส์ และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker: 1979:50-52) ไดอ้ธิบาย

วา่คนเรามีเหตุผลในการเลือกใช้ส่ือหรือเปิดรับส่ือมวลชนแตกต่างกนัไป และเหตุผลนั้นทาํให้คน

เลือกท่ีจะใช้ส่ือมวลชนต่างประเภทกนั คาํว่าเหตุผลน้ีหมายถึงอะไร บางอย่างท่ีส่ือมวลชนนั้น

สามารถตอบสนองและสร้างความพอใจให้แก่บุคคลนั้นไดซ่ึ้งเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล และน่ีคือส่ิงท่ี

เรียกวา่ ความพึงพอใจ (Gratifications) 

แคทซ์ (Katz) บลูมเมอร์ (Blumler) และ เกอร์วิทซ์ (Gurvitch ) (1998) ไดก้ล่าวถึงแนวทาง

การศึกษาการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจคือการศึกษาผูรั้บสารท่ีเก่ียวกบั 

                1.สภาวะทางสังคมและจิตใจซ่ึงก่อใหเ้กิด 

                2.ความตอ้งการการจาํเป็นของบุคคลและเกิดมี 

                3.ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆแลว้นาํไปสู่ 

                4.การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆอนัก่อใหเ้กิดผลคือ 

                5.การไดรั้บความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการและ 

                6.ผลอ่ืนๆท่ีตามมาซ่ึงอาจจะไม่ใชผ้ลท่ีตั้งเจตนาไวก้็ได ้

                นอกจากน้ีมีงานวิจยัเก่ียวกบัการจาํแนกองคป์ระกอบหรือกลุ่มของการวดัความพึงพอใจ

ของผูรั้บข่าวสาร โดย ลี บี เบคเกอร์ (Lee B.Becker: 1979,54-73 ) วิเคราะห์องคป์ระกอบของความ

http://guboklewnaisus.blogspot.com/2013/03/2-facebook-5-1.html
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พึง พ อใ จ  3 อง ค์ป ระ ก อบ คื อ 1) ก า รติดตา ม ข่ า วส ารแล ะ ก า รแนะ นํา พ ฤ ติก รรม 

(Surveillance/Guidance) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นขอบเขตท่ีปัจเจกชนใช้ส่ือมวลชน เพื่อจะไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและเพื่อให้รู้เท่าทนัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 2) การใช้

ประโยชน์ทางการติดต่อ ส่ือสาร ควา ม ต่ืนเต้น  และเส ริมย ํ้ าความเ ช่ือ  (Communicatory 

Utility/Excitement/Reinforcement) ซ่ึงครอบคลุมถึงการหลบหนีจากงานประจํา การพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าวสารกบัผูอ่ื้น การซึมซับข่าวสารเขา้สู่ชีวิตประจาํวนั 3) การ

หลีกเล่ียงไม่ใชส่ื้อ (Media Avoidance) สะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้ท่ีคนไม่ใชส่ื้อไม่รับข่าวสารจากส่ือ 

เป็นตน้ 

                จากทฤษฎีการใช้ส่ือและความพึงพอใจจากส่ือ เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของการใช้

ส่ือวา่มีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์และการตอบสนองความพึงพอใจของมนุษย ์และการเนน้

ความสําคญัของกลุ่มผูรั้บสารในฐานะผูก้ระทาํการส่ือสาร ผูว้ิจยัได้นาํทฤษฏีดงักล่าวมาใช้เป็น

กรอบแนวคิดหลกัสาํคญัสาํหรับการวเิคราะห์ผูรั้บสารซ่ึงเป็นนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครวา่ มี

การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook) เพื่ออะไรและในระดบัใด 

(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1) 

4. แนวคิดเกีย่วกบัผลกระทบจากการใช้งานเฟซบุ๊ค  (Facebook)   

ปัจจุบนั Facebook ไดรั้บความนิยมกนัมากในหมู่วยัรุ่น และบุคคลท่ีตอ้งการส่ือสารกนั 

แมว้่า Facebook จะถูกสร้างข้ึนเพื่อให้สามารถติดต่อสัมพนัธ์กนัในทางบวก แต่ในทางกลบักนั 

Facebook ก็เป็นส่ือท่ีก่อให้เกิดอนัตรายได้ในเวลาเดียวกนั Facebook เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการ

เครือข่ายสังคมบนอินเตอร์เน็ต โดยผูใ้ชส้ามารถใส่สร้างหนา้โปรไฟล์, อพัโหลดรูปถ่าย, อพัเดทส

เตตสั, แชร์ขอ้มูลต่างๆ และเช่ือมโยงต่อไปหาผูใ้ชอ่ื้นๆ ได ้ Facebook ก็มีทั้งประโยชน์และโทษใน

ตวัของมนัเอง เร่ืองของประโยชน์สามารถใช้เวบ็เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารขอ้ความต่างๆ

ทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ หรือเอาไวโ้ชวผ์ลงานอวดความเก๋า ความเก่งเและเจ๋ง ทั้งของตวัเอง เพื่อน

พอ้งนอ้งพี่ แฟนคลบัดารา หรือขององคก์รเพื่อส่งออกไปยงัคนกลุ่มหน่ึงโดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

ทางดา้นการตลาด บางคนก็เรียกเป็นกลยทุธ์ปากต่อปาก หรือ Viral Marketing แค่โพสตข์อ้ความลง

ไปในหนา้ Page เพื่อนหรือใครๆท่ีอยูใ่นContacts List ก็จะไดรั้บขอ้มูลเหล่านั้น และถา้เน้ือหาต่างๆ

มีความน่าสนใจ มนัก็จะถูกส่งต่อออกไปเร่ือยๆ ใครจะไปรู้วา่ขอ้ความของตนอาจส่งไปไกลถึงอีก

ฝ่ังนึงของโลกก็ได ้

มากล่าวถึงโทษกนับา้ง การท่ีติดมนัมากเกินไปก็ทาํให้เสียอะไรหลายๆอย่าง ไม่วา่จะเป็น

เวลาส่วนตวัในชีวิตจริง ท่ีตอ้งเสียไปโดยไม่มีประโยชน์อะไ รเพราะว่ามวัแต่หมกมุ่นอยู่ในโลก

ออนไลน์ เสียสุขภาพ หากนัง่เล่นอยูห่นา้จอคอมนานๆ เสียงาน หากติดซะจนเล่นไม่เป็นเวลา ส่วน

http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1
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ปัญหาทางสังคมอย่างบรรดาดาราท่ีตกเป็นข่าวว่า Facebook ท่ี Comment กนัอยู่ไม่ใช่ตวัจริง 

เทคโนโลยียงัเป็นดาบสองคม ท่ีเหล่าบรรดามิจฉาชีพอาจแฝงตวัเขา้มาหาโดยไม่รู้ตวั  เร่ิมจากทาํ

ความสนิทสนมจนตายใจ ผูห้ญิงบางคนอาจเสียตัว หรือเสียทรัพย์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

เหตุการณ์ต่างๆมกัเกิดข้ึนไดบ้่อยๆตามหนา้หนงัสือพิมพ ์ดงันั้นควรรู้เท่าทนัเทคโนโลยีและส่ิงย ัว่ยุ

ต่างๆ ควรไตร่ตรองก่อนท่ีจะหลงเช่ือคาํพดู 

ผลกระทบจากการติดเฟซบุก๊ จะมีผลโดยตรงต่อ สุขภาพ สมาธิสั้น หงุดหงิดง่าย เกิดปัญหา

การเรียนการทาํงาน ท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าลง สถานท่ีทาํงานบางแห่งถึงกบัห้ามไมใ้ห้พนกังานเขา้เฟ

ซบุ๊กในระหว่างการทาํงาน อีกทั้ งยงัเป็นปัญหาด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน หรือครอบครัว โดยผูเ้สพติดจะไม่สนใจครอบครัว เลือกท่ีจะจดจ่อกบัการ

สนทนาออนไลน์ 

(อา้งอิงจาก https://news.mthai.com/webmaster-talk/152401.html) 

วธีิตรวจตนเอง 5 ประการวา่มีอาการเสพติดเฟซบุก๊หรือไม่  

1.ยอมอดหลบัอดนอนเพื่อเพิ่มเวลาเล่นเฟซบุก๊ 

2.เสียเวลาเล่นเฟซบุก๊มากกวา่วนัละ 1 ชัว่โมงข้ึนไป และอยากเพิ่มเวลาการเล่นเฟซบุก๊มาก

ข้ึน 

เร่ือยๆ 

3.เวลาทาํกิจกรรมเขา้สังคมจริงๆ จะลดนอ้ยลง หรือยา้ยมาพบปะกนับนเฟซบุก๊แทน 

4.ไม่วา่จะเจอบญัชีเฟซบุก๊ของใครก็กดรับเป็นเพื่อนทั้งหมด โดยไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน และ

มี 

เพื่อนในบญัชีมากเกินไปแต่ 8 ใน 10 กลบัไม่ใช่เพื่อนท่ีรู้จกักนัในชีวติจริง 

5.เสียสมาธิระหวา่งทาํงาน เพราะใจจดจ่ออยูก่บัเฟซบุก๊ เลือกใชเ้วลาท่องเฟซบุก๊มากกวา่

การ 

ตั้งใจทาํงาน และชอบบอกกบัคนอ่ืนๆ วา่ “ถา้อยากติดต่ออะไรใหไ้ปเจอกนัในเฟซบุก๊” 

6.ถา้ตอ้งลดเวลาการเล่น หรือหยดุเล่นไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ จะรู้สึกกงัวล 

กระสับกระส่าย  

เครียด และวติกกงัวลเฝ้าแต่คิดวา่ตอนน้ีมีใครโพสตอ์ะไรลงในเวบ็บา้ง 

Facebook ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 2004 โดย Mr. Mark Zuckerburg  จนมี

สมาชิกมาใช้บริการกนัอย่างลน้หลาม จึงทาํให้มีการขยายเครือข่ายมากข้ึนและพฒันามาถึงหลาย

ลา้นคนในโลกปัจจุบนั ซ่ึงสามารถจาํแนกขอ้ดีขอ้เสียได ้ดงัน้ี 

 ข้อดีจากการใช้งานเฟซบุ๊ค  (Facebook)   
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1. FaceBook จะเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายดา้นการศึกษาไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

หากใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ 

2. ทาํใหไ้ม่ตกข่าว คือทราบความคืบหนา้ เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆและผูท่ี้ใกลชิ้ด 

3. ผูใ้ช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม แฟนคลับหรือผูท่ี้มีเป้าหมายเหมือนกัน และ

ทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้

4. สามารถสร้างมิตรแท ้หรือเพื่อนท่ีรู้ใจท่ีแทจ้ริงได ้

  5. เป็นเวบ็ไซตท่ี์เอ้ือต่อผูท่ี้มีปัญหาในการปรับตวัทางสังคม  

6. สร้างเครือข่ายท่ีดี สร้างความเห็นอกเห็นใจ และใหก้าํลงัใจท่ีดีแก่ผูอ่ื้นได ้

 ข้อเสียจากการใช้งานเฟซบุ๊ค  (Facebook)   

1. FaceBook เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต ดงันั้นการมีเพิ่มเพื่อน

เครือข่ายท่ีไม่รู้จักดีพอ จะทาํให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูล หรือการแฝงตัวของขบวนการ

หลอกลวงต่างๆได ้

2. เพื่อนทุกคนในเครือข่ายสามารถเขียนขอ้ความต่างๆลง Wall ของ FaceBook ไดแ้ต่หาก

เป็นขอ้ความท่ีเป็นความลบั การใส่ร้ายกนั หรือแฝงไวด้ว้ยการย ัว่ยุต่างๆ จะทาํให้ผูอ่้านท่ีไม่มีวุฒิ

ภาวะพอ หลงเช่ือ เกิดความขดัแยง้ และปัญหาตามมาในภายหลงัได ้

3. Facebook อาจเป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการนินทา หรือการยุง่เร่ืองส่วนตวัของ

ผูอ่ื้นโดยใช่เหตุ โดยเฉพาะสังคมท่ีชอบสอดรู้สอดเห็น 

4. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัทั้งหมดให้กบับุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จกัดีพอ เช่นการลงรูปภาพ

ของครอบครัวหรือลูก อาจนาํมาเร่ืองปัญหาการปลอมตวั หรือการหลอกลวงอ่ืนๆท่ีคาดไม่ถึงได ้

5. เด็กๆท่ีใชเ้วลาในการเล่น Facebook มากเกินไป จะทาํใหเ้สียการเรียน 

6. ในการสร้างความผกูพนัและการปรับตวัทางสังคมเป็นการพบปะกนัในโลกของความ

จริง มากกวา่ในโลกอินเตอร์เนต ดงันั้นผูอ้ยูใ่นโลกของไซเบอร์มากเกินไปอาจทาํให้มีปัญหาทางจิต 

หรือขาดการปรับตวัทางสังคมท่ีดี โดยเฉพาะผูท่ี้ชอบเล่น FaceBook ตั้งแต่ยงัเด็ก 

7. FaceBook อาจเป็นแรงขบัให้มีการพบปะทางสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงท่ีนอ้ยลง

ได ้เน่ืองจากทราบความเคล่ือนไหวของผูท่ี้อยูใ่นเครือข่ายอยา่งตลอดเวลา 

8. นโยบายของบางโรงเรียน บางมหาวิทยาลยั บางครอบครัวหรือในบางประเทศมีปัญหา

มากมายท่ีเกิดจากFaceBook ทาํให ้FaceBook ไม่ไดรั้บการอนุญาตใหมี้ในหลายพื้นท่ี 

  อย่างไรก็ดี เฟซบุ๊ก เปรียบเสมือนดาบสองคม หากใช้ไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมก็จะ

ไดรั้บประโยชน์จากการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งมากมาย แต่หากใชใ้นทางท่ีไม่ถูกไม่ควรอาจเกิดปัญหา

และพิษภยัอยา่งมหนัต ์ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งแบ่งเวลา แยกแยะใหเ้หมาะสม มิเช่นนั้น เพื่อนในชีวิตจริง จะตดั
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ความสัมพนัธ์ หรือลดความสัมพนัธ์ลงก็เป็นได้    จึงกล่าวได้วยัรุ่นซ่ึงนิยมท่องโลกอินเตอร์เน็ต 

ควรมีความระมดัระวงัและมีวิจารณญาณในการเล่น Facebook มากยิ่งข้ึน เพราะ Facebook นั้นเป็น

ทั้ ง ส่ื อ ท่ี มี ทั้ ง คุ ณ อ นั น ต์ แ ล ะ โ ท ษ ม หั น ต์ ใ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น  ( อ้ า ง อิ ง จ า ก 

https://womanloveblog.wordpress.com/2016/07/20) 

 

5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ของวยัรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงลกัษณะพฤติกรรมของวยัรุ่น  

รูปแบบการใช้บริการ และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่น   

  งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํ ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งทําการ

สํ ารวจเฉพาะกลุ่มวัย รุ่นในประเทศไทยท่ีใช้บริการ  Facebook (www.facebook.com) 

โดย ใ ช้ เค ร่ือง มื อใ น ก า ร  เ ก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล  คื อ  แบ บ ส อบ ถ า ม  (Questionnaire) 

โดยในการเก็บแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใช้แบบสอบถามกระดาษ (Paper - based 

survey) และการเก็บ แบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Online survey) ในเร่ืองการสุ่มตัวอย่าง 

จะสุ่มตวัอย่างเฉพาะ กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 13 – 24 ปี โดยใช้แบบสอบถามท่ีตอบรับกลบัมาทั้งส้ิน 400 

แบบสอบถาม  

  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

ซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกบัสังคมออนไลน์ แนวคิดพฤติกรรมความหลงใหลจน ผิดปกติ 

แนวคิดพฤติกรรมการติดการใช้งาน แนวคิดพฤติกรรมวยัรุ่น แนวคิดการรับรู้ถึงความเส่ียง 

แนวคิดการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน แนวคิดอิทธิพลทางสังคม แนวคิดการแสดงออกของตวัตน  

และแนวคิดการรับรู้ถึงความกงัวล   

  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่ เพศชาย 

มีอายุระหว่าง 19-21 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอตัราการใช้ บริการ 1-5 

คร้ังต่อสัปดาห์  ในการใช้แต่ละคร้ังใช้ เวลา 1 -3 ชั่วโมงต่อคร้ัง  และมีประสบการณ์ใช ้

บริการนอ้ยกวา่ 1 ปี โดยท่ีส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีใน Facebook ซ่ึงประกอบ 

ไปดว้ย การโตต้อบบนกระดานสนทนา การเขา้ร่วมกลุ่มต่างๆ การเล่นเกม การตอบคาํถาม (Quiz) 

การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปันวีดิโอ การคน้หาเพื่อนเก่า การส่งขอ้ความ การร่วมแสดงความ 

คิดเห็น การชอบ (Like)   
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         และจากการพิสูจน์สมมติฐานงานวิจยัพบว่า พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System 

Addiction) และการติดการใช้งาน (System Stickiness) เป็นผลมาจากการรับรู้ความ เพลิดเพลิน 

(Perceived Enjoyment) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซ่ึงสามารถ อธิบายได้ว่า 

การท่ีกลุ่มวยัรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์จนทาํให้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบ 

และสนุกสนาน รวมถึงเป็นการทาํตามกระแสนิยม จึงทาํใหอ้ตัราในการใชเ้พิ่มมากข้ึน จนเกิดเป็นน

การติดการใชง้าน และอาจทาํใหเ้กิดเป็นความรู้สึกกงัวล หรือหมกมุ่นวา่จะตอ้งเขา้ไปใชง้านอีก จน

กลายเป็นความหลงใหลจนผดิปกติ 

  อยา่งไรก็ตาม การรับรู้ถึงความเส่ียงจากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์

หรือทาํให้พฤติกรรมความหลงใหล และการติดการใช้งานเคือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มวยัรุ่น

ลดลงแต่อย่างใด เน่ืองจากกลุ่มวยัรุ่นดงักล่าวจจะระมดัระวงัมากในการใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ และจะไม่ใชง้านถา้รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความเส่ียง ดงันั้นจึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีผูใ้ชง้านท่ี

รับรู้ถึงความเส่ียงจะมีพฤติกรรมการติดการใชง้าน และความหลงใหลจนผดิปกติ 

 วิมลพรรณ   อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ  เดชอัศวนง (2554) ศึกษา

พฤติก รรม การ ส่ือส ารใ นเฟ ซบุ๊ค  (F ace book )  ข องนัก ศึก ษาม หาวิทยา ลัย เทคโนโล ย ี 

ราชมงคลพระนคร  การว ิจ ยัคร ั้ งนี้ ม ี จ ุดม ุ ่งหมาย เพ ื่อศ ึกษาพฤติกรรมการการใช ้เฟซบุ ๊ค  

(F a c e b o o k )   ค ว า ม ค า ดห วัง   ก า ร ใ ช้ป ระ โ ย ช น์   แ ล ะ  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ท่ี มี ต่อ เ ฟ ซ บุ๊ ค 

ต ล อ ด จ น ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์  ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม ค า ด ห วัง    ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 

และความพึงพอใจท่ีมีต่อเฟซบุ๊ค กบัพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ค ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิง สํารวจ จาก จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  

ผลการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี  

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมี เพศ อายุ ชั้ นปี คณะ 

คะแนนเฉล่ีย สะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกนั   มีพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ค  

(Facebook)   ท่ีไม่แตกต่างกนั  

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมี เพศ อายุ  ชั้ นปี คณะ 

คะแนนเฉล่ีย สะสม และรายไดข้องครอบครัวแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) 

ไม่แตกต่างกนั  

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีรายได้ของครอบครัว 

แตกต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์เฟซบุค๊ (Facebook) แตกต่างกนั  
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4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมี เพศ อายุ  ชั้ นปี คณะ 

คะแนนเฉล่ีย สะสม และรายไดข้องครอบครัวแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) 

ไม่ แตกต่างกนั  

5 .  ค วา ม ค า ดหวัง  ก า รใ ช้ป ระ โย ช น์  แล ะ ค วา ม พึ ง พ อใ จต่อ เฟ ซ บุ๊ค  (Facebook)                       

มีความสัมพนัธ์ เชิงบวกในระดบัมากกบัพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุค๊ (Facebook)   

นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการ ใช ้

เฟซบุ๊คทุกวนั และมีความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากและปานกลาง ส่วน 

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

จิรภัทร เร่ิมศร (2558) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คท่ีมีผลกระทบต่อนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจาก

การใช้เฟสบุ๊คของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงสํารวจ เก็บขอ้มูลจาก

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จาํนวน 400 คนเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตรงตามท่ีตอ้งการ 

ผูว้จิยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ แลว้

สุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใชส้ถิติ

ไคสแควร์ของเพียร์สัน (Pearson Chi-square) ผลการวจิยัพบวา่  

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กeลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 มีการใชง้านเฟสบุ๊คท่ีบา้น มี

ระยะเวลาใชง้าน 4 ชัว่โมงข้ึนไป ช่วงเวลาใชง้าน คือ เวลา 16.01–22.00 น. ใชง้านทุกวนั และมี

วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน คือ ส่งขอ้ความหรือสนทนา  

 2. ผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุ๊ค ดา้นการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีผลกระทบมาก

ท่ีสุด คือ อ่านหนงัสือทบทวนบทเรียนน้อยลง และผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค ดา้นกิจกรรม

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีผลกระทบมากท่ีสุด คือ นอนดึกและต่ืนสาย  

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรกบัพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุค๊ของนกัศึกษาพบวา่  

    3.1 เพศของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุ๊ค 1 ดา้น คือ สถานท่ีท่ี

นกัศึกษาใชง้าน แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ 4 ดา้น คือ ระยะเวลาท่ีใชง้านต่อวนั ช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาใช้

งาน ระยะเวลาท่ีใชง้านต่อวนั และวตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้าน  

    3.2 ชั้นปีของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ฟสบุ๊ค 3 ดา้น คือ สถานท่ีท่ี

นกัศึกษาใชง้าน ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้าน และวตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้าน แต่ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัชั้นปีของนกัศึกษา 2 ด้าน คือระยะเวลาท่ีใช้งานต่อวนั และจาํนวนคร้ังต่อสัปดาห์ท่ีมีการ

เช่ือมต่อ  
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4. ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรกบัผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊คของนกัศึกษา 

พบวา่        

     4.1 ผลกระทบจากการใชเ้ฟซบุค๊ของนกัศึกษา ดา้นการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัเพศ

ของ 

นกัศึกษา แต่ดา้นกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัเพศของนกัศึกษา  

     4.2 ผลกระทบจากการใชเ้ฟซบุค๊ ของนกัศึกษาดา้นการศึกษา  ดา้นกิจกรรมมีความ 

สัมพนัธ์   กบัชั้นปีของนกัศึกษา 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2)  สาขาวิชา

การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ประจาํปีการศึกษา 2560    

 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2) สาขาวิชา

การตลาด (รอบเชา้)ไดแ้ก่   หอ้ง ปวส. 2/3  ปวส. 2/4  และปวส. 2/13  รวมจาํนวน 65 คน 
  

เคร่ืองมือในการวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค 

(Facebook) โดยนาํแบบสอบถาม  พิจารณาความสอดคลอ้ง ความครอบคลุมของขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงค์ของการวิจยั คาํนิยามศพัท ์ ความเหมาะสมทางด้านภาษาเพื่อให้แบบสอบถามมี

คุณภาพด้านความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ก่อนนาํไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชเ้ฟสบุค๊  (Facebook)   

 ตอนท่ี 3 ประโยชน์จาการใชเ้ฟสบุค๊  (Facebook)   

 ตอนท่ี 4 ผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุค๊  (Facebook)   

 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจาก

การใชเ้ฟสบุค๊(Facebook)  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2) 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2) สาขาวชิาการตลาด (รอบเชา้)ไดแ้ก่   ห้อง ปวส. 2/3  

ปวส. 2/4  และปวส. 2/13  รวมจาํนวน 65 คน  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ ภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2560  โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
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 1.  การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดท้าํการศึกษาแนวคิด

หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook)  ของ

นกัศึกษา หลงัจากศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้จิยัไดป้ระมวล และสรุปเน้ือหา

สาระสาํคญัในการส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม จดัทาํเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษา

พฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook)  ของนกัศึกษา 

 2. เก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้าํ จาํนวน 65 ชุด  ในภาคเรียนท่ี 

2 ประจาํปีการศึกษา 2560  เพื่อนาํผลไปไปวเิคราะห์ขอ้มูล แปรผลขอ้มูล  และสรุปผลขอ้มูลต่อไป

       

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย / การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีใช ้ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยคาํนวณค่าร้อยละ 

 2. ขอ้มูลของพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook)  ของ

นกัศึกษา วเิคราะห์โดยคาํนวณค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย(Mean) ( X )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยมีเกณฑแ์ปรผล  ดงัต่อไปน้ี 

 5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มาก 

 3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ย 

 1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑ์ในการวเิคราะห์และแปรผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 4.50 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์มากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์มาก 

 2.50 – 3.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 

 1.50 – 2.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย 

 1.00 – 1.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ Facebook 

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 4.2 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล      

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล       

          ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจตรงกนัใน

การแปลความหมายของขอ้มูล ดงัน้ี        

    n  แทน   จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง   

              แทน        ค่าเฉล่ีย   (Mean)                           

                           S.D.      แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม   

  ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช ้Facebook    

  ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์จาก Facebook    

  ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบจากการใช ้Facebook 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         

   ตอนที ่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม     

   ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ คะแนนเฉล่ียสะสม  ปัจจุบนันกัศึกษา

อาศยัอยูก่บัใคร  นกัศึกษามกัใช ้Facebook เพื่อวตัถุประสงคใ์ดบ่อยท่ีสุด นกัศึกษาใชเ้วลาช่วงใดเล่น  

Facebook  และโดยภาพรวมนกัศึกษาใชบ้ริการ Facebook ประมาณก่ีชัว่โมงต่อวนั 
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ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม    

 ข้อมูลส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 

1.เพศ    

            1.1) ชาย 

 

28 

 

43.1 

           1.2) หญิง     37 56.9 

รวม 65 100.00 

2. คะแนนเฉลีย่สะสม 

          2.1) ตํ่ากวา่  1.5 

 

- 

 

- 

          2.2) 1.5-2.0 4 6.2 

          2.3) 2.1-2.5 21 32.3 

          2.4) 2.6-3.0 13 20.0 

          2.5) 3.1-3.5  15 23.1 

          2.6) 3.6  ข้ึนไป 12 18.5 

รวม 65 100.00 

3. ปัจจุบันนักศึกษาอาศัยอยู่กบัใคร 

          3.1) อยูร่่วมกบับิดามารดา 

 

47 

 

72.3 

          3.2) อยูก่บับิดาหรืออยูก่บัมารดา คนใดคนหน่ึง 10 15.4 

          3.3) อยูก่บัญาติ 7 10.8 

          3.4) อยูก่บัเพื่อน - - 

          3.5) อยูค่นเดียว  - - 

          3.6) อยูก่บัผูอ่ื้นโปรดระบุ............................... 1 1.5 

รวม 65 100.00 

4. นักศึกษามักใช้ Facebook เพือ่วตัถุประสงค์ใดบ่อยทีสุ่ด 

          4.1) เพื่อศึกษาหาความรู้เป็นส่วนใหญ่ 

 

5 

 

7.7 

         4.2) เพื่อความบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่ 21 32.3 

         4.3) เพื่อการติดต่อส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ 36 55.4 

         4.4) อ่ืนๆโปรดระบุ....................................... 3 4.6 

รวม 65 100.00 
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5. นักศึกษาใช้เวลาช่วงใดเล่น Facebook (ตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ) 

          5.1) เวลา 00.01-03.00 น. 

 

8 

 

12.3 

          5.2) เวลา 03.01-06.00 น. 1 1.5 

          5.3) เวลา 06.01-09.00 น. 8 12.3 

          5.4) เวลา 09.01-12.00 น. 28 43.1 

          5.5) เวลา 12.01-15.00 น. 34 52.3 

          5.6) เวลา 15.01 –21.00 น. 41 63.1 

          5.7) เวลา 21.01 -24.00 น. 39 60.0 

6. โดยภาพรวมนักศึกษาใช้บริการ Facebook ประมาณกี่

ช่ัวโมง ต่อวนั 

          6.1) ตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมง/วนั 

 

 

7 

 

 

10.8 

          6.2) 1-3 ชัว่โมง/วนั 13 20.0 

          6.3) 4-6 ชัว่โมง/วนั 18 27.7 

          6.4) 7-9 ชัว่โมง/วนั 8 12.3 

          6.5) มากกวา่ 10 ชัว่โมง/วนั 19 29.2 

รวม 65 100.00 
  

  จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  56.9 และเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนเฉล่ียสะสมอยูท่ี่  2.1-2.5  คิดเป็น

ร้อยละ 32.3 นกัศึกษาอาศยัอยูร่่วมกบับิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 72.3 นกัศึกษามกัใช ้Facebook เพื่อ

การติดต่อส่ือสารเป็นส่วนใหญ่บ่อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.4  นกัศึกษาใช้เวลาช่วง เวลา 15.01 –

21.00 น. เล่น  Facebook มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.1 และโดยภาพรวมนักศึกษาใช้บริการ 

Facebook ประมาณ มากกวา่ 10 ชัว่โมง/วนั คิดเป็นร้อยละ 29.2  

ตอนที ่2 พฤติกรรมการใช้ Facebook  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปี

ที ่2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ     

 พฤติกรรมการใช้ Facebook ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และระดบัพฤติกรรม โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้  

 

พฤติกรรมการใช้ Facebook  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. Facebook เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับชีวิตของคุณ 

   ไม่สามารถหา้มตวัเองไม่ใหเ้ล่นได ้

3.51 1.05 มาก 

2. เป็นเร่ืองยากท่ีคุณจะหยดุใช ้Facebook 3.74 1.11 มาก 

3. คุณสามารถกล่าวไดว้า่คุณเป็นคนติด Facebook 3.49 1.05 ปานกลาง 

4. คุณจะรู้สึกกระวนกระวายเม่ือไม่ไดใ้ช ้Facebook 3.11 1.15 ปานกลาง 

5. คุณเลือกท่ีจะเล่น Facebook มากกวา่ทาํอยา่งอ่ืนใน 

    ช่วงเวลาวา่ง 

3.29 1.16 ปานกลาง 

6. คุณจะใชง้าน Facebook ทุกคร้ังเม่ือคุณใชง้าน 

    อินเตอร์เน็ต 

4.00 0.94 มาก 

7. คุณคิดวา่ Facebook  สามารถทาํใหคุ้ณเกิด            

    ความมัน่ใจในการแสดงออกใหผู้อ่ื้นไดรู้้ผา่น  

    Facebook 

3.55 1.03 มาก 

8. คุณจะรู้สึกเหมือนถูกเพื่อน และคนรอบขา้งทอดทิ้ง     

    ถา้ไม่ไดใ้ช ้Facebook 

2.52 1.42 ปานกลาง 

9. คุณมกัเล่น Facebook มาก จนไม่สนใจคนใน 

    ครอบครัวหรือคนรอบขา้ง 

2.49 1.42 นอ้ย 

10.คุณมกัเล่น Facebook จนลืมเวลาเช่น 

    ลืมเวลาทาํการบา้นลืมเวลารับประทานอาหาร 

2.71 1.39 ปานกลาง 

11.คุณเคยเล่น Facebook จนดึกมากจนทาํใหต่ื้นสาย 

    จนไปเรียนไม่ไหว 

2.55 1.34 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.90 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้ Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณจะใช้งาน Facebook ทุกคร้ัง
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เม่ือคุณใชง้านอินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.00, S.D = 0.94) รองลงมา คือ เป็นเร่ืองยากท่ีคุณ

จะหยุดใช ้Facebook อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74, S.D = 1.11) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ คุณจะ

รู้สึกเหมือนถูกเพื่อน และคนรอบขา้งทอดทิ้งถา้ไม่ไดใ้ช ้Facebook อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.52, 

S.D = 1.42) ตามลาํดบั 

ตอนที่  3  การใช้ประโยชน์จาก Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ปีที ่2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ   

 การใช้ประโยชน์จาก Facebook ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และระดบัความคิดเห็น โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการใชป้ระโยชน์จาก Facebook  ของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ       

จาํแนกภาพรวมและรายขอ้  

การใช้ประโยชน์จาก Facebook  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นการนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  

   รวมทั้งคาํแนะนาํ ความคิดเห็น ไปช่วยในการ        

   ตดัสินใจ 

3.98 0.78 มาก 

2. ดา้นการหาขอ้มูลข่าวสารเร่ืองทัว่ไปท่ีตนเองชอบ 

    ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเขา้ถึงง่าย   

4.08 0.84 มาก 

3. ด้านการสนทนา แลกเปล่ียนข้อมูล รูปภาพกับ

เพื่อนและคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามทนักระแส

สังคม 

4.20 0.78 มาก 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ส่ือสาร กบัเพื่อนและบุคคลอ่ืนๆ 

   รวมทั้งกลุ่มสังคมท่ีช่ืนชอบ 

4.09 0.79 มาก 

5. ดา้นการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆกบัเพื่อน 

    และคนรู้จกั 
 

4.02 0.78 มาก 

6. ดา้นความบนัเทิงและความสนุกสนาน ต่ืนเตน้กบั           

    เร่ืองราวต่างๆ เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกม เป็นตน้ 

4.15 0.83 มาก 
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การใช้ประโยชน์จาก Facebook  S.D. ระดับความคิดเห็น 

7. ดา้นการตลาดในการซ้ือ-ขาย สินคา้และบริการบน         

    Facebook 

4.15 0.87 มาก 

8. เพื่อร่วมสนุกกบักิจกรรม และรับรางวลัจากบริษทั 

หน่วยงาน องคก์ารต่างๆบน Facebook 

3.62 1.07 มาก 

9.  เพื่อใชเ้ป็นกิจกรรมท่ีทาํยามวา่ง เป็นเพื่อนแกเ้หงา 4.05 1.01 มาก 

10. เพื่อแสดงออกดา้นความคิดเห็นต่างๆ เป็นการ

สะทอ้นความเป็นตวัตนใหเ้พื่อน และบุคคลอ่ืน      

ไดรั้บรู้ 

3.85 0.87 มาก 

11.เพื่อสร้างสรรคแ์สดงความเป็นตวัตนออกมา  เช่น   

    การสร้างโปรไฟล ์โพสตรู์ปและเร่ืองราวต่างๆ    

ของตนเอง 

4.00 0.90 มาก 

12.เพื่อถามการบา้น รายงาน โครงงาน และเร่ืองอ่ืนๆ  

     ท่ีเก่ียวกบัการเรียนจากเพื่อน 

4.20 0.85 มาก 

13.เพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ประกอบการเรียน 3.74 0.96 มาก 

รวม 4.01 0.57 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ การใช้ประโยชน์จาก Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล 

รูปภาพกับ เพื่ อนและคนอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ตามทันกระแสสังคม อยู่ ในระดับมาก  

( = 4.20, S.D = 0.78) รองลงมา คือ เพื่อถามการบา้น รายงาน โครงงาน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั

การเรียนจากเพื่อน อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D = 0.85) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เพื่อศึกษา

หาความรู้ใหม่ๆ ประกอบการเรียน อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74, S.D = 0.96) ตามลาํดบั 
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ตอนที่  4  ผลกระทบจากการใช้  Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ปีที ่2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ   

 ผลกระทบจาการใช้  Facebook ผู ้วิจ ัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลกระทบจาการใช้ Facebook  ของนักศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย

การ จาํแนกภาพรวม รายดา้น และรายขอ้  

ผลกระทบจาการใช้  Facebook  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ผลกระทบต่อการเรียน 

1.การใช ้Facebook  ทาํใหคุ้ณมีสมาธิในเวลาเรียน

นอ้ยลง 

3.17 1.10 ปานกลาง 

2.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเวลาในการอ่านหนงัสือ 

  นอ้ยลง 

3.08 1.16 ปานกลาง 

3. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเกรดเฉล่ียลดลง 2.66 1.36 ปานกลาง 

รวม 2.97 1.09 ปานกลาง 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

4.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีเวลานอนนอ้ยลง 3.12 1.21 ปานกลาง 

5. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดตา 3.31 1.24 ปานกลาง 

6. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดหลงั 2.75 1.25 ปานกลาง 

7. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดคอ 2.86 1.30 ปานกลาง 

8. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดน้ิว ปวดมือ  

   ปวดขอ้มือ 

2.77 1.28 ปานกลาง 

รวม 2.96 1.11 ปานกลาง 

ผลกระทบกบัการอยู่ในสังคม  

9. การใช ้Facebook ของคุณ เป็นการสร้างความรําคาญ 

   ใหก้บับุคคลรอบขา้ง 

2.45 1.32 นอ้ย 

10.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณพดูคุยกบัคนรอบขา้ง 

   นอ้ยลง 

2.62 1.32 ปานกลาง 
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ผลกระทบจาการใช้  Facebook  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ผลกระทบกบัการอยู่ในสังคม 

11.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเกิดการทะเลาะกบั

ผูป้กครองหรือคนรอบขา้ง 

2.25 1.35 นอ้ย 

12.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่เป็นแหล่งเผยแพร่

ส่ือท่ีไม่เหมาะสม 

3.06 1.75 ปานกลาง 

13.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่เป็นแหล่งท่ี

หลอกลวงอาจเป็นภยัทางสังคม 

3.06 1.32 ปานกลาง 

14.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผย

อาจไม่ปลอดภยั 

3.22 1.23 ปานกลาง 

รวม 2.77 1.11 ปานกลาง 

รวมทั้งหมด 2.88 1.00 ปานกลาง 
          

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผลกระทบจาการใช้ Facebook  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยภาพรวม อยูใ่น

ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  คือ ผลกระทบต่อการ

เรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.97, S.D = 1.09) รองลงมาคือ ผลกระทบต่อสุขภาพ อยูใ่นระดบั

ปานกลาง  ( = 2.96, S.D = 1.11) และผลกระทบกบัการอยูใ่นสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 

2.77, S.D = 1.11)  ตามลาํดบั        

 ผลกระทบต่อการเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook  ทาํใหคุ้ณมีสมาธิในเวลาเรียนนอ้ยลง อยูใ่นระดบัปานกลาง  

( = 3.17, S.D = 1.10) รองลงมา คือ การใช ้Facebook ทาํให้คุณเวลาในการอ่านหนงัสือนอ้ยลง อยู่

ในระดบัปานกลาง  ( = 3.08, S.D = 1.16) และการใช ้Facebook ทาํให้คุณเกรดเฉล่ียลดลง อยูใ่น

ระดบัปานกลาง  ( = 2.66, S.D = 1.36) ตามลาํดบั       

ผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook ทาํให้คุณมีอาการปวดตา อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.31, 

S.D = 1.24) รองลงมา คือ การใช้ Facebook ทาํให้คุณมีเวลานอนน้อยลง อยู่ในระดบัปานกลาง  

( = 3.12, S.D = 1.21) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้Facebook ทาํให้คุณมีอาการปวดหลงั 

อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 2.75, S.D = 1.25) ตามลาํดบั  
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ผลกระทบกบัการอยู่ในสังคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยอาจไม่ปลอดภยั อยู่

ในระดบัปานกลาง  ( = 3.22, S.D = 1.23) รองลงมา คือ การใช ้Facebook ทาํให้คุณรู้สึกวา่เป็น

แหล่งท่ีหลอกลวงอาจเป็นภยัทางสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.06, S.D = 1.32) และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้Facebook ทาํให้คุณเกิดการทะเลาะกบัผูป้กครองหรือคนรอบขา้ง อยูใ่น

ระดบันอ้ย ( = 2.25, S.D = 1.35) ตามลาํดบั 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ Facebook ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพ์ณิชยการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1). เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพ์ณิชยการ  (2). เพื่อการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากการใชเ้ฟสบุ๊ค (Facebook) ของนกัศึกษา

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้ นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย ์    

พณิชยการ  (3) .  เพื่ อ ศึกษาผลกระทบจาการใช้ เฟสบุ๊ค  (Facebook) ของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือ

ในการวจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล  พฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช ้Facebook นกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2) สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพ์ณิชยการ  โดยใช้กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 (ปวส.2) 

สาขาวชิาการตลาด (รอบเชา้)ไดแ้ก่   ห้อง ปวส. 2/3  ปวส. 2/4  และปวส. 2/13  รวมจาํนวน 65 คน  

เป็นนกัศึกษาในชั้นเรียน รายวชิาโครงการ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 (เป็นระยะเวลา 3 เดือน)  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  (1). ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยคาํนวณค่าร้อยละ  (2). ขอ้มูลพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุ๊ค 

(Facebook)  ของนกัศึกษา วิเคราะห์โดยคาํนวณค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย(Mean) ( X )และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาคน้ควา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  65 คน 

สรุปผลวจิยัไดด้งัน้ี  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 

(ปวส.2) สาขาวิชาการตลาด (รอบเช้า)ไดแ้ก่   ห้อง ปวส. 2/3  ปวส. 2/4  และปวส. 2/13  รวม

จาํนวน 65 คน  ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  56.9 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดย

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีคะแนนเฉล่ียสะสมอยู่ท่ี  2.1-2.5  คิดเป็นร้อยละ 32.3 นกัศึกษา
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อาศยัอยูร่่วมกบับิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 72.3 นกัศึกษามกัใช ้Facebook เพื่อการติดต่อส่ือสารเป็น

ส่วนใหญ่บ่อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.4  นกัศึกษาใชเ้วลาช่วง เวลา 15.01 –21.00 น. เล่น  Facebook 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.1 และโดยภาพรวมนกัศึกษาใชบ้ริการ Facebook ประมาณ มากกวา่ 10 

ชัว่โมง/วนั คิดเป็นร้อยละ 29.2 

 ส่วนที ่2  พฤติกรรมการใช้ Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปี

ที ่2 สาขาวชิาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สรุปผลวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการ

ใช ้Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณจะใช้งาน Facebook ทุกคร้ังเม่ือคุณใชง้านอินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก ( = 

4.00, S.D = 0.94) รองลงมา คือ เป็นเร่ืองยากท่ีคุณจะหยุดใช ้Facebook อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74, 

S.D = 1.11) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ คุณจะรู้สึกเหมือนถูกเพื่อน และคนรอบขา้งทอดทิ้งถา้

ไม่ไดใ้ช ้Facebook อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.52, S.D = 1.42) ตามลาํดบั 

ส่วนที ่3 การใช้ประโยชน์จาก Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สรุปผลวิจัยพบว่าการใช้

ประโยชน์จาก Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล รูปภาพกบัเพื่อนและคนอ่ืนๆ 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามทนักระแสสังคมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D = 0.78) รองลงมา คือ เพื่อถาม

การบา้น รายงาน โครงงาน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนจากเพื่อน อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, 

S.D = 0.85) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ประกอบการเรียน อยูใ่นระดบั

มาก ( = 3.74, S.D = 0.96) ตามลาํดบั 

 ส่วนที่ 4  ผลกระทบจากการใช้  Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สรุปผลวิจยัพบว่า

ผลกระทบจาการใช้ Facebook  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชา

การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  คือ ผลกระทบต่อการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 

2.97, S.D = 1.09) รองลงมาคือ ผลกระทบต่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 2.96, S.D = 1.11) 

และผลกระทบกบัการอยูใ่นสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.77, S.D = 1.11)  ตามลาํดบั 
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 ผลกระทบต่อการเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook  ทาํใหคุ้ณมีสมาธิในเวลาเรียนนอ้ยลง อยูใ่นระดบัปานกลาง   

( = 3.17, S.D = 1.10) รองลงมา คือ การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเวลาในการอ่านหนงัสือนอ้ยลง อยู่

ในระดบัปานกลาง  ( = 3.08, S.D = 1.16) และการใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเกรดเฉล่ียลดลง อยูใ่น

ระดบัปานกลาง  ( = 2.66, S.D = 1.36) ตามลาํดบั       

 ผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดตา อยูใ่นระดบัปานกลาง   

( = 3.31, S.D = 1.24) รองลงมา คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมีเวลานอนนอ้ยลง อยูใ่นระดบั

ปานกลาง  ( = 3.12, S.D = 1.21) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมี

อาการปวดหลงั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 2.75, S.D = 1.25) ตามลาํดบั   

 ผลกระทบกบัการอยูใ่นสังคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยอาจไม่ปลอดภยั อยู่

ในระดบัปานกลาง  ( = 3.22, S.D = 1.23) รองลงมา คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่เป็น

แหล่งท่ีหลอกลวงอาจเป็นภยัทางสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.06, S.D = 1.32) และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณเกิดการทะเลาะกบัผูป้กครองหรือคนรอบขา้ง อยูใ่น

ระดบันอ้ย  ( = 2.25, S.D = 1.35) ตามลาํดบั 

ส่วนที ่5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     

ข้อดีจากการใช้บริการ Facebook พบวา่นกัศึกษานกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ มีการแสดงความคิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี      

-  ติดต่อกบัเพื่อนกบัครอบครัว กบัญาติและเพื่อนท่ีห่างหายไปนานไดส้ะดวก  

-  สะดวกต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และทาํใหมี้รายไดเ้สริมจากการขายของออนไลน์               

-  ทราบความคืบหนา้ของเหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ และผูใ้กลชิ้ด 

-  สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ 

-  สะดวกต่อการติดต่อส่ือสาร ติดต่องาน การซ้ือขาย หางาน หรือการประชาสัมพนัธ์ใน

เพจท่ีเราสนใจ  

-  สามารถพดูคุยส่ือสารเร่ืองงานไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

-  สามารถติดต่อส่ือสารกบัครอบครัว ผูค้นท่ีอยูต่่างประเทศ ต่างจงัหวดัแบบเห็นหนา้โดย

ไม่ตอ้งเดินทางไกล 



 
 

(50) 
 

-  สามารถศึกษาขอ้มูลท่ีอยากรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ๆ และรู้ข่าวสารต่างๆ

ในปัจจุบนั มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน   

-  ทาํใหเ้กิดความบนัเทิง 

-  ทาํใหไ้ดรั้บข่าวสารท่ีรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนิัอ เขา้ถึงไดดี้ไดม้ากกวา่ข่าวสาร

ทางโทรทศัน์   

-  มีส่ิงท่ีมีประโยชน์และขอ้คิดมากมายใน Facebook  

-  ไดรั้บความรู้ท่ีทนัสมยัในการใชค้อนเทนทต์่างๆในเพจบางเพจท่ีใหค้วามรู้ 

-  รู้ข่าวสารในสังคม ทนัเหตุการณ์ข่าวสารบา้นเมือง โดยตามแฟนเพจท่ีอปัเดตข่าว 

ข้อเสียจากการใช้บริการ Facebook   พบวา่นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปี

ท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ มีการแสดงความคิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี      

-   มีโฆษณามากเกินไป 

-   ทาํใหมิ้จฉาชีพรู้ความเคล่ือนไหวจากส่ิงท่ีเราโพสตท์าํใหเ้กิดการลกัลอบขโมยขอ้มูล  

หรือการแฝงตวัของกระบวนการหลอกลวง อาจถูกหลอกหลวงฉอ้โกง 

-  ทาํใหส้นใจการเรียนนอ้ยลง ทาํใหเ้สียการเรียน 

-  สร้างความผกูพนั และการพบปะกนัในโลกอินเทอร์เน็ตมากกวา่โลกของความเป็นจริง 

-  เขา้ถึงไดง่้าย อาจทาํให้เสียสมาธิเพราะใจจดจออยูก่บั Facebook มากเกินไป ขาดการแบ่ง

เวลาท่ีถูกตอ้ง 

 -  การโพสตภ์าพหรือขอ้ความเน้ือหาบางอยา่งท่ีไม่ดี ส่ือในทางลบทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ี

ไม่ดีแก่ตนเอง 

 -  อาจไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง 

 -  ทาํใหไ้ม่มีเวลานอนเพราะติดมากเกินไป 

 -  ทาํใหส้ายตาเสีย 

 -  พดูคุยกบัคนรอบขา้งนอ้ยลง สนใจส่ิงรอบขา้งนอ้ยลง 

 -  อาจทาํให้เกิดอาการติด Facebook จนไม่ไดท้าํอยา่งอ่ืน เสียสมาธิในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

 -  อาจมีเวลานอ้ยในการทาํกิจกรรมอ่ืนๆ เพราะจะเสียเวลามากในการเล่น Facebook  

 -  ทาํใหใ้ส่ใจคนรอบขา้งนอ้ยลง  ทาํใหส้ังคมในชีวติจริงแคบลง เพราะสนใจแต่ Facebook 

มากเกินไป 

 -  มีการใชถ้อ้ยคาํไม่สุภาพ อาจเป็นภยันาํไปสู่การทะเลาะววิาท  
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 -  มีการใชใ้นทางท่ีผดิ มีการลงภาพหรือวิดีโอท่ีไม่ควรลง และส่ือไปไวทาํใหค้วบคุมไม่ได ้

อาจทาํใหไ้ดรั้บรู้ส่ือท่ีไม่เหมาะสม 

 -  ทาํใหส้ายตาสั้นลง Facebook เหมือนดาบสองคม เราไม่สามารถรับรู้อีกฝ่ายไดเ้ลย 

 -  ทาํใหส้มาธิสั้น ใจจดจ่อกบัการแจง้เตือนหลงัจากอปัเดต สถานะ รูปภาพ ลงไปแลว้ 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช ้Facebook นกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ   

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. พฤติกรรมการใช้ Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 2 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณจะใช้งาน Facebook ทุกคร้ังเม่ือคุณใช้

งานอินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ เป็นเร่ืองยากท่ีคุณจะหยุดใช ้Facebook อยูใ่นระดบั

มาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ คุณจะรู้สึกเหมือนถูกเพื่อน และคนรอบขา้งทอดทิ้งถา้ไม่ไดใ้ช ้

Facebook อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) วิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม 

การใช้   เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook  ผลของการวิจยั

และจากการพิสูจน์สมมุติฐานพบว่า พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System Addiction) 

และการติดการใช้งาน (System Stickiness) เป็นผลมาจากการรับรู้ความ เพลิดเพลิน (Perceived 

Enjoyment) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซ่ึงสามารถ อธิบายไดว้่า การท่ีกลุ่มวยัรุ่น 

มีความเพลิดเพลิน ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนทําให้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบ และ

สนุกสนาน รวมถึงเป็นการทาํตามกระแสนิยม จึงทาํใหอ้ตัราในการใชเ้พิ่มมากข้ึน จนเกิดเป็นนการ

ติดการใช้งาน และอาจทาํให้เกิดเป็นความรู้สึกกงัวล หรือหมกมุ่นว่าจะตอ้งเขา้ไปใช้งานอีก จน

กลายเป็นความหลงใหลจนผดิปกติ 

2. การใช้ประโยชน์จาก Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 2 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล รูปภาพกบัเพื่อนและ

คนอ่ืนๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตามทนักระแสสังคมอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ เพื่อถามการบา้น รายงาน 

โครงงาน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนจากเพื่อน อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เพื่อ

ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ประกอบการเรียน อยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิมลพรรณ   อาภาเวท, สาวติรี ชีวะสาธน์ และชาญ  เดชอศัวนง  
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(2554) ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ค (Facebook)  ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผลของการวิ จัยพบว่ า  ความคาดหวัง  การใช้ประโยชน์ 

และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรม 

การส่ือสารในเฟซบุ๊ค (Facebook) นอกจากน้ียังพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการ ใช้ เฟซบุ๊คทุกวนั และมีความคาดหวงั การใช้ประโยชน์ อยู่ใน 

ระดบัมาก และปานกลาง ส่วน ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  

 3. ผลกระทบจากการใช้  Facebook ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที ่

2 สาขาวชิาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ พบวา่โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน

กลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  คือ ผลกระทบต่อการเรียน 

รองลงมาคือ ผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบกบัการอยูใ่นสังคม ตามลาํดบั   

 ผลกระทบต่อการเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้Facebook  ทาํใหคุ้ณมีสมาธิในเวลาเรียนนอ้ยลง รองลงมา คือ การใช ้

Facebook ทาํใหคุ้ณเวลาในการอ่านหนงัสือนอ้ยลง และการใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเกรดเฉล่ียลดลง 

ตามลาํดบั          

 ผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดตา  รองลงมา คือ การใช ้ Facebook 

ทาํใหคุ้ณมีเวลานอนนอ้ยลง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวด

หลงั ตามลาํดบั       

 ผลกระทบกบัการอยูใ่นสังคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยอาจไม่ รองลงมา 

คือ การใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่เป็นแหล่งท่ีหลอกลวงอาจเป็นภยัทางสังคม และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือการใช ้ Facebook ทาํใหคุ้ณเกิดการทะเลาะกบัผูป้กครองหรือคนรอบขา้ง 

ตามลาํดบั  

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ จิรภัทร เร่ิมศร (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการใช้

เฟสบุ๊คทีม่ีผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ ผลกระทบ

จากการใชเ้ฟสบุค๊ ดา้นการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีผลกระทบมากท่ีสุด คือ อ่านหนงัสือ

ทบทวนบทเรียนนอ้ยลง และผลกระทบจากการใชเ้ฟสบุค๊ ดา้นกิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง มีผลกระทบมากท่ีสุด คือ นอนดึกและต่ืนสาย   

  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ กองราช (2554)  วิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม 

การใช้   เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook ผลการวิจยั
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ช้ีให้เห็นวา่การรับรู้ถึงความเส่ียงจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือทาํให้

พฤติกรรมความหลงใหล และการติดการใชง้านเคือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มวยัรุ่นลดลงแต่อยา่ง

ใด เน่ืองจากกลุ่มวยัรุ่นดงักล่าวจจะระมดัระวงัมากในการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และจะไม่

ใชง้านถา้รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความเส่ียง ดงันั้นจึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีผูใ้ชง้านท่ีรับรู้ถึงความเส่ียงจะ

มีพฤติกรรมการติดการใชง้าน และความหลงใหลจนผดิปกติ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้  

1. จากผลการวิจัย ควรนําข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น  อันจะเป็นแนวทางการศึกษา

พฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ Facebook ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2  (ปวส.2) สาขาวิชาการตลาด   วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ   ไปคดั

กรอง ปรับใชว้ธีิการเรียนการสอน จดักิจกรรมท่ีสามารถ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยี

ทางการส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งผูส้อนไดน้าํไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพส่ือการ

เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป   

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมยัซ่ึงเต็มไป ดว้ยการเรียนรู้

ผ่านเทคโนโลยี  จึงควรศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ Facebook ของ

นกัศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลท่ีใช ้Facebook  เป็นประจาํ  เพื่อสามารถไปใช้ในขอ้มูลพื้นฐานในการ

วางแผนพฒันาคุณภาพส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 

2. ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ในระดบัชั้นอ่ืนๆ หรือสาขาวชิา 

อ่ืนๆ เพิ่มเติม หรือศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นเกมส์ออนไลน์ 

เพื่อนาํผลการวจิยัมาเปรียบเทียบ และนาํผลการวจิยัไปพฒันาต่อไป 
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ตวัอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ืองการศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ Facebook ของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ปีที ่2 สาขาวชิาการตลาด 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ  

คําช้ีแจง แบบสอบถามมีทั้งหมดมี 5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช ้ Facebook 

ตอนท่ี 3 ประโยชน์จากการใช ้Facebook 

ตอนท่ี 4 ผลกระทบจากการใช ้Facebook 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย     ลงใน (  ) ตามความเป็นจริง 

1. เพศ (  )ชาย  (  ) หญิง 

2. คะแนนเฉล่ียสะสม 

(  ) ตํ่ากวา่ 1.5   (  ) 1.5-2.0   (  ) 2.1-2.5  (  ) 2.6-3.0   (   ) 3.1-3.5 (  ) 3.6 ข้ึน

ไป 

3. ปัจจุบนันกัศึกษาอาศยัอยูก่บัใคร 

 (  ) อยูร่่วมกบับิดามารดา  (  ) อยูก่บับิดาหรืออยูก่บัมารดา คนใดคนหน่ึง 

 (  ) อยูก่บัญาติ   (  ) อยูก่บัเพื่อน 

(  ) อยูค่นเดียว                    (  ) อยูก่บัผูอ่ื้นโปรดระบุ....................... 

3.นกัศึกษามกัใช ้Facebook เพื่อวตัถุประสงคใ์ดบ่อยท่ีสุด 

    (  ) เพื่อศึกษาหาความรู้เป็นส่วนใหญ่  (  ) เพื่อความบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่ 

    (  ) เพื่อการติดต่อส่ือสารเป็นส่วนใหญ่  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ  

  

4.นกัศึกษาใชเ้วลาช่วงใดเล่น  Facebook (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    (  ) เวลา 00.01-03.00 น. (  ) เวลา 03.01-06.00 น.  (  ) เวลา 06.01-09.00 

น. 
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    (  ) เวลา 09.01-12.00 น. (  ) เวลา 12.01-15.00 น.  (  ) เวลา 15.01 –21.00 

น. 

    (  ) เวลา 21.01 -24.00 น.    

5.โดยภาพรวมนกัศึกษาใชบ้ริการ Facebook ประมาณก่ีชัว่โมงต่อวนั 

    (  ) ตํ่ากวา่ 1 ชัว่โมง/วนั  (  ) 1-3 ชัว่โมง/วนั   (  )  4-6 ชั่วโมง/ว ัน

     (  ) 7-9 ชัว่โมง/วนั  (  ) มากกวา่ 10 ชัว่โมง/วนั 

ตอนที ่2  พฤติกรรมการใช้ Facebook 

คาํช้ีแจงโปรดทาํเคร่ืองหมายลง      ในช่องท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด 

ท่านมีพฤติกรรมจากการใช ้Facebook เหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

 

พฤตกิรรมการใช้Facebook 

 

ระดบัพฤตกิรรม 

5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที่สุด 

1. Facebook เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับชีวิตของคุณ 

   ไม่สามารถหา้มตวัเองไม่ใหเ้ล่นได ้

     

2. เป็นเร่ืองยากท่ีคุณจะหยดุใช ้Facebook      

3. คุณสามารถกล่าวไดว้า่คุณเป็นคนติด Facebook      

4. คุณจะรู้สึกกระวนกระวายเม่ือไม่ไดใ้ช ้Facebook      

5. คุณเลือกท่ีจะเล่น Facebook มากกวา่ทาํอยา่งอ่ืน 

   ในช่วงเวลาวา่ง 

     

6. คุณจะใชง้าน Facebook ทุกคร้ังเม่ือคุณใชง้าน 

   อินเตอร์เน็ต 

     

7. คุณคิดวา่ Facebook สามารถทาํใหคุ้ณเกิดความ 

    มัน่ใจในการแสดงออกใหผู้อ่ื้นไดรู้้ผา่น Facebook 

     

8. คุณจะรู้สึกเหมือนถูกเพ่ือน และคนรอบขา้งทอดท้ิง

ถา้ไม่ไดใ้ช ้Facebook 

     

9. คุณมกัเล่น Facebook มาก จนไม่สนใจคนใน

ครอบครัวหรือคนรอบขา้ง 

     

10.คุณมกัเล่น Facebook จนลืมเวลาเช่น 

     ลืมเวลาทาํการบา้นลืมเวลารับประทานอาหาร 

     

11.คุณเคยเล่น Facebook จนดึกมากจนทาํใหต่ื้นสาย

จนไปเรียนไม่ไหว 
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ตอนที ่3  การใช้ประโยชน์จากFacebook 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย       ลงในช่องท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด 

ท่านมีการใชป้ระโยชน์จาก Facebook มากนอ้ยเพียงใด 
 

 

 

การใช้ประโยชน์จากFacebook 

 

ระดบัความคิดเห็น 

5 

มาก

ที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ที่สุด 

1. ดา้นการนาํขอ้มลูข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  

    รวมทั้งคาํแนะนาํ ความคิดเห็น ไปช่วยในการตดัสินใจ 

     

2. ดา้นการหาขอ้มลูข่าวสารเร่ืองทัว่ไปท่ีตนเองชอบ 

    ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเขา้ถึงง่าย   

     

3. ดา้นการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มลู รูปภาพกบัเพ่ือน 

    และคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามทนักระแสสงัคม 

     

4. ดา้นความสมัพนัธ์ส่ือสาร กบัเพ่ือนและบุคคลอ่ืนๆ 

   รวมทั้งกลุ่มสังคมท่ีช่ืนชอบ 

     

5. ดา้นการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆกบัเพ่ือน 

    และคนรู้จกั 

     

6. ดา้นความบนัเทิงและความสนุกสนาน ต่ืนเตน้กบั           

    เร่ืองราวต่างๆ เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกม เป็นตน้ 

     

7. ดา้นการตลาดในการซ้ือ-ขาย สินคา้และบริการบน         

    Facebook 

     

8. เพ่ือร่วมสนุกกบักิจกรรม และรับรางวลั  จากบริษทั  

   หน่วยงาน องคก์ารต่างๆบน Facebook 

     

9. เพ่ือใชเ้ป็นกิจกรรมท่ีทาํยามวา่ง เป็นเพ่ือนแกเ้หงา      

10. เพ่ือแสดงออกดา้นความคิดเห็นต่างๆ เป็นการสะทอ้น 

      ความเป็นตวัตนใหเ้พ่ือน และบุคคลอ่ืนไดรั้บรู้ 
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การใช้ประโยชน์จากFacebook 

ระดับความคิดเห็น 

5 

   มากทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

  น้อยทีสุ่ด 

11.เพ่ือสร้างสรรคแ์สดงความเป็นตวัตนออกมา  เช่น   

    การสร้างโปรไฟล ์โพสตรู์ปและเร่ืองราวต่างๆ ของ 

    ตนเอง 

     

12.เพ่ือถามการบา้น รายงาน โครงงาน และเร่ืองอ่ืนๆ  

     ท่ีเก่ียวกบัการเรียนจากเพ่ือน 

     

13.เพ่ือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ประกอบการเรียน      

 

ตอนที ่4 ผลกระทบจากการใช้ Facebook 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย        ลงในช่องท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด 

ท่านคิดวา่จากการใช ้Facebook ท่านไดรั้บผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด 

 

 

ผลกระทบจากการใช้Facebook 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

ผลกระทบต่อการเรียน      

1.การใช ้Facebook  ทาํใหคุ้ณมีสมาธิในเวลาเรียนนอ้ยลง      

2. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเวลาในการอ่านหนงัสือนอ้ยลง      

3. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเกรดเฉล่ียลดลง      

ผลกระทบต่อสุขภาพ      

4.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีเวลานอนนอ้ยลง      
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ผลกระทบจากการใช้Facebook 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)      

5. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดตา      

6. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดหลงั      

7. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดคอ      

8. การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณมีอาการปวดน้ิว ปวดมือ ปวดขอ้มือ      

ผลกระทบกบัการอยู่ในสังคม      

9. การใช ้Facebook ของคุณ เป็นการสร้างความรําคาญ 

   ใหก้บับุคคลรอบขา้ง 

     

10.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณพดูคุยกบัคนรอบขา้งนอ้ยลง      

11.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณเกิดการทะเลาะกบัผูป้กครอง 

    หรือคนรอบขา้ง 

     

12.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่เป็นแหล่งเผยแพร่ 

    ส่ือท่ีไม่เหมาะสม 

     

13.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่เป็นแหล่งท่ีหลอกลวง 

    อาจเป็นภยัทางสังคม 

     

14.การใช ้Facebook ทาํใหคุ้ณรู้สึกวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยอาจ 

    ไม่ปลอดภยั 
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ตอนที ่5 ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 

1.คุณคิดวา่อะไรคือขอ้ดีจากการใชบ้ริการ Facebook 

            

           

           

            

            

            

            

            

            

 

2.คุณคิดวา่อะไรคือขอ้เสียจากการใชบ้ริการ Facebook 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

ขอขอบคุณทุกท่าน ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบ   

แบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ ช่ือสกุล  นางสาวกมลวรรณ  บุญสาย 

วนั เดือน ปีเกดิ  19 กุมภาพนัธ์ 2522 

สถานทีเ่กดิ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้ ปีการศึกษา 2539 

ระดบัปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต 

    (บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปีการศึกษา 2543 

ระดบัปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ือสารมวลชน) 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2550 

ระดบัประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู  

   มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร ปีการศึกษา 2552 

ตําแหน่งหน้าที ่  หวัหนา้งานหอ้งสมุด และเป็นอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด 

การงานปัจจุบัน  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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