
บทคัดย่อ
	 การวจัิยคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาพฤตกิรรม

และผลกระทบจากการใช้เฟสบุค๊ของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

ราชภัฏสกลนครโดยใช ้วิธี วิ จัยเชิงส�ารวจ	 เก็บข ้อมูล 

จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	จ�านวน	400	คน

เพื่อให้ได้กลุ ่มตัวอย่างตรงตามที่ต้องการ	 ผู ้วิจัยได้สุ ่ม 

กลุ ่มตัวอย ่างโดยใช ้ความน่าจะเป ็น	 (Probability	 

Sampling)	 โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ	 แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย	สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	การแจกแจง

ความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการ

เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติไค

สแควร์ของเพียร์สัน	(Pearson	Chi-square)

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	ก�าลงัศึกษา

ในชั้นปีที่	1	มีการใช้งานเฟสบุ๊คที่บ้าน	มีระยะเวลาใช้งาน	4	

ชั่วโมงขึ้นไป	ช่วงเวลาใช้งาน	คือ	 เวลา	16.01–22.00	น.	 ใช้

งานทุกวัน	และมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน	คือ	ส่งข้อความ

หรือสนทนา

	 2.	ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค	 ด้านการศึกษา 

โดยรวมอยู ่ในระดับน้อย	 มีผลกระทบมากที่สุด	 คือ	 

อ่านหนังสอืทบทวนบทเรยีนน้อยลง	และผลกระทบจากการ

ใช้เฟสบุ ๊ค	 ด้านกิจกรรมโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 

มีผลกระทบมากที่สุด	คือ	นอนดึกและตื่นสาย

	 3.	ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับ

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาพบว่า

	 	 3.1	เพศของนักศึกษามีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค	 1	 ด้าน	 คือ	 สถานที่ที่นักศึกษา 

ใช้งาน	แต่ไม่มีความสัมพันธ์	4	ด้าน	คือ	ระยะเวลาที่ใช้งาน

ต่อวัน	 ช่วงเวลาที่นักศึกษาใช้งาน	 ระยะเวลาที่ใช้งานต่อวัน	

และวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน

	 	 3.2	ช้ันป ีของนักศึกษามีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค	 3	ด้าน	คือ	สถานที่ที่นักศึกษาใช้

งาน	ช่วงเวลาที่มีการใช้งาน	และวัตถุประสงค์หลักในการใช้

งาน	 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับชั้นปีของนักศึกษา	 2	 ด้าน	 

คือระยะเวลาที่ใช้งานต่อวันและจ�านวนครั้งต่อสัปดาห ์

ที่มีการเชื่อมต่อ

	 4.	ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับ 

ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษา	พบว่า	 เพศของ

นักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับด้านการศึกษา	 แต่มีความ

สัมพันธ์กับด้านกิจกรรม	 ส่วนชั้นปีของนักศึกษามีความ

สัมพันธ์ทั้ง	2	ด้าน	คือ	ด้านการศึกษาและด้านกิจกรรม

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คที่มีผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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Abstract
	 The	purpose	of	this	research	was	to	study	

the	 Facebook	 users	 behavior	 and	 the	 impact	 of	 

using	Facebook	on	students	at	SakonNakhonRajabhat	

University.	 This	 was	 a	 survey	 research.	 The	 

sampling	was	 400	 students	 from	 SakonNakhon 

Rajabhat	University.	The	researcher	used	probability	

(Probability	Sampling)	by	random	stratified	sample	

and	simple.	The	frequency,	percentage,	mean	and	

standard	deviation	were	used	for	statistical	analysis 

and	 the	correlation	of	 independent	variables	was	

compared	by	using	the	chi-square	statistic	correla-

tion	coefficient	Pearson	Chi-square.

	 It	was	found	that

	 1.	Most	 subjects	were	 female	 students	

studying	in	first	year	and	used	Facebook	at	work	

they	 spent	 4	 hours	 for	 playing,	 at	 4	 –	 10	 P.M.,	 

and	most	activities	were	text	and	conversation.	

	 2.	The	behavior	of	using	Facebook	on	their	

lifestyle	 in	 terms	 of	 education	 overall	was	 low.	 

The	most	 effect	was	 reading.	Regarding	on	 their	

activities,	it	was	moderate	level	overall	and	effect	

on	 their	 lifestyle	 the	most	was	 to	 sleep	 late	 and	 

get up late.

	 3.	The	relationship	between	demographics	

on	Facebook	usage	habits	of	students	found	that.

	 	 3.1	The	 sex	 of	 the	 student	 are	 related	 

to	the	use	of	Facebook	behavior	1	is	a	place	where	

a	 student	has	no	 relationship	with	4	 sides	 is	 the	 

time	 available	 per	 day.	The	 interval	 in	 which	 

the	active	duration,	the	student	used	per	day,	and	

the main purpose of use.

	 	 3.2	year	 of	 student	 behavior	 is	 related	 

to	 the	 use	 of	 Facebook	 is	 a	 place	where	 three	 

students	 running	 the	 intervals	 that	 are	 used,	 

and	the	main	purpose	of	use,	but	has	no	relationship	

to	 the	 student’s	 grade	 2	 is	 the	 time	 available	 

per	 day	 and	 the	number	 of	 times	per	week	 that	 

is connected.

	 4.	The	relationship	between	the	character-

istics	 of	 the	 population	with	 the	 effects	 from	 

the	Facebook	of	sex	studies	of	students	do	not	have	

a	 relationship	with	 education,	 but	 are	 related	 to	 

the	activity.	Best	year	of	student	relationships	are	

both	2	sides	is	education	and	the	activity.

Keywords	:	Behavior	using	Face	book,	The	effects	

of	using	Face	book,	Students,	Social	Network

บทน�า
	 ธรรมชาตขิองมนษุย์มกัชอบอยูร่วมกนั	เพือ่ด�าเนนิ

กิจกรรมต่างๆ	 ท�าให้เกิดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

ที่หลากหลายและซับซ้อน	 เพื่อตอบสนองความต้องการ	 

จนกระทั่งเกิดปรากฏการหนึ่งที่เรียกว่า	 สังคมออนไลน์ 

หรือ	 ชุมชนออนไลน์บนเครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต	 

(สมุาวล	ีศาลาสขุ,	2551)	ปัจจบุนัสงัคมออนไลน์ทีม่เีครอืข่าย

มากทีส่ดุคอื	เฟสบุค๊	(Facebook)	มข้ีอด	ีคอื	การสร้างความ

สัมพันธ์ลดช่องว่างทางระยะทางและเวลาเพราะท�าให้เรา 

ได้พบเพือ่นใหม่และเพือ่นเก่าทีไ่ม่ได้ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน	

หากเรามองในความเป ็นสื่อสมัยใหม่เฟสบุ ๊คเปรียบ 

เสมือนการย่อโลกให้เล็กลง	 แต่ในทางกลับกันได้สร้าง 

ผลกระทบ	เช่นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	การทะเลาะวิวาท	

การใช้ค�าพดูทีไ่ม่เหมาะสม	การน�ารปูทีไ่ม่เหมาะสมเผยแพร่	
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รวมถึงการใส่ข้อมูลในเชิงไม่สร้างสรรค์	นักศึกษาเป็นกลุ่ม

วัยรุ่นที่นิยมเปิดรับสื่อสมัยใหม่	 และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ

ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ ๊คด้านสังคม	 ด้านอารมณ	์ 

และด้านร่างกาย	หากใช้เวลากับเฟสบุ๊คมากไป	ดังนั้นจึงมี

ความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คที่มีผลกระทบ 

ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เพื่อน�าข้อมูล 

ไปวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาสามารถใช้งาน

สังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใช้เฟสบุค๊ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 2.	เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้เฟสบุ ๊คของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 3.	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร

กับพฤติกรรมการใช้เฟสบุ ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

	 4.	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร

กับผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่	 ลักษณะประชากรของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ประกอบด้วย	 

ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา	และเพศของนักศึกษา

 2. ตัวแปรตาม	ได้แก่	

	 	 2.1	พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค	 ประกอบด้วย	

สถานท่ีในการใช้งาน	 ระยะเวลาที่ใช้งาน	ช่วงเวลาในการใช้

งานจ�านวนครั้งที่ใช้งาน	และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

	 	 2.2	ผลกระทบจากการใช้งานเฟสบุ๊ค	ประกอบ

ด้วย	ด้านการศึกษา	และด้านกิจกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ 
	 สังคมออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ในการน�าเสนอ

ข่าวสาร	 จัดเป็นสื่อใหม่	 (New	Media)	ที่มีความโดดเด่น	

เป็นทั้งสื่อระหว่างบุคคลและสื่อสารมวลชนได้ในเวลา

เดียวกัน	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิด

นวตักรรมใหม่ทางสงัคม	(Wikipedia,	2009)	สงัคมออนไลน์	

(Social	Network)	คือ	 เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน	

โดยสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีสมาชิกจาก 

ทั่วทุกมุมโลก	

	 สังคมออนไลน์ช่วยให้การติดต่อ	 สื่อสารหรือ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมได้รวดเร็วท�าให้เกิดความ

อิสระในการมีเพื่อนที่มาจากต่างประเทศท�าให้เกิดการ 

แลกเปลี่ยนท้ังทางด้านทัศนคติความรู ้และวัฒนธรรม 

แต่ในอีกมุมหนึ่งพบว่าความสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ 

เป็นความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยไม่ได้มีการติดต่อสื่อสาร

แบบเผชิญหน้ากันอย่างแท้จริงต้องการแค่จ�านวนเพื่อน 

ให้เยอะๆ	 จึงไม่มีความส�าคัญเท่าไรนักนอกจากนี้ข้อมูล 

ส่วนตวับอกไม่ได้ว่าเป็นข้อมลูทีถ่กูต้องหรอืไม่ท�าให้ถกูมอง

ว่าเป็นสังคมแห่งความหลอกลวงท�าให้ผู ้ใช้ขาดสติและ 

ศีลธรรมท�าให้กลายเป็นแหล่งรวมของปัญหาทางสังคม 

และบ่อยคร้ังทีผู่ใ้ช้งานมกัถกูล่อลวงจากการรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์	

เช่น	 ถูกหลอกไปข่มขืนท�าร้ายร่างกายหรือท�าให้เสียชีวิต 

แม้สังคมออนไลน์จะเป็นสื่อสมัยใหม่แต่ก็ส่งผลต่อสังคม 

สูงมากและถ้าองค์กรทางภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

กับการดูแลทางด้านสังคมไม่ได้ระวังตัวก็จะท�าให้สังคม 

ต้องตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากร คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ที่ก�าลังศึกษาในปีการศึกษา	

2557	 รวมทั้งสิ้น	 11,078	 คน	 (ส�านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน,	2557)	
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 2. กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ภาคปกติ	 ที่ก�าลังศึกษา 

ในปีการศึกษา	 2557	 โดยค�านวณหากลุ ่มตัวอย่างใช้ 

สูตรค�านวณของทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane,	 1997:	 

886-887)	ที่ระดับความเชื่อถือ	(Reliability)	เท่ากับร้อยละ	

95%	หรือระดับนัยส�าคัญ	0.05	ดังนี้

	 สูตร		 	 n	=				N

โดย	 n	=	ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

	 N	=	ขนาดของประชากร

	 e	=	ความคลาดเคลื่อน

วิธีการค�านวณหากลุ่มตัวอย่าง

	 เมื่อ	 	 n	=								11,078

	 	 	 	 n	=	399.96

	 	 	 	 ≈	400

	 ดงันัน้	จะได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด	400	คน

	 เพื่อให้ได้กลุ ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตาม 

ที่ต้องการ	ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น	

(Probability	Sampling)	 โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ	 แล้วสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	 ตามสัดส่วนนักศึกษาคณะต่าง	 ๆ	 

ตามสูตรของทาโร่	ยามาเน่	(1997)	ดังนี้

ตารางที่ 1 สัดส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง

คณะ
จ�านวน

นักศึกษา	(คน)
ขนาดตัวอย่าง	

(คน)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,478 53
ครุศาสตร์ 3,732 134
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1,694 62

วิทยาการจัดการ 2,444 88
เทคโนโลยีการเกษตร 757 28
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 973 35
รวมทั้งสิ้น 11,078 400

 3. เครื่องมือการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	ลักษณะ

ของเครื่องมือ	วิธีสร้างเครื่องมือ	การทดสอบความเที่ยงตรง

และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

	 	 3.1	ลักษณะของเคร่ืองมือแบ่งโครงสร้างออก

เป็น	4	ตอนดังนี้

  	 ตอนที่	1	 ลักษณะประชากรของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที	่2	 พฤติกรรมการใช ้ เฟสบุ ๊คของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 	 	 ตอนที	่3	 ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊คของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 	 	 ตอนที่	4	 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

	 	 3.2	วิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 	 1)	 ศึกษาจากเอกสาร	 แนวคิดและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตของเนื้อหา

	 	 	 2)	 ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและ

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 	 3)	 สร้างเครือ่งมอื	พจิารณาตรวจสอบความ 

ถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในประเด็นค�าถาม

	 	 	 4)	 พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงหลังจาก

ปรับปรุงตามขั้นตอนต่าง	ๆ	

	 	 3.3	การทดสอบความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่

ของเคร่ืองมือเพื่อวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัย	 โดยทดสอบในเรื่องของความเที่ยงตรง	 (Validity)	 

และความเชื่อมั่น	(Reliability)	ได้ดังนี้

	 	 	 1)	 ท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา	 (Content	Validity)	 โดยน�าแบบสอบถามเสนอแก่ 

ผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบ	 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของเนื้อหา

	 	 	 2)	 ท�าการทดสอบค่าความเชื่อมั่น	 น�า

แบบสอบถามที่ไปท�าการทดลองใช้	 (Try	Out)	 กับกลุ่ม

ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	เป็นคนละกลุม่กบักลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้

1+Ne2

1+11,078(0.05)2
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ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน	 ได้ค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	0.90	ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้	และวิธีการหาค่า

ความเชือ่มัน่	(Reliability)	ของแบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจัิย

ครั้งน้ีได้หาค่า	Alpha	Coefficient	 (α)	 ของ	Cronbach	 
ซึ่งมีสูตรการค�านวณดังนี้

เมื่อ		 α		 คือ		ค่าความเชื่อมั่น

	 K			 คือ		จ�านวนข้อ

	 Vi		 คือ		ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

	 Vt		 คือ		ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาปริญญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ภาคปกติ	 ที่ก�าลังศึกษา 

ในปีการศึกษา	2557	ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	400	คน

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาให้รหัสข้อมูล	

(Coding	data)	แล้วประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติและได้ท�าการวิเคราะห์ดังนี้

	 	 5.1	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตอนที่	1	ตอนที่	2	และ

ตอนที่	4	ใช้วิธีแจกแจงความถี่และค�านวณค่าร้อยละ

	 	 5.2	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตอนที่	3	ใช้การวัดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	โดยให้น�า้หนักความ

ส�าคัญ	ซึ่งจะให้น�้าหนักคะแนนข้อค�าถามในเชิงบวกมีหลัก

ในการพิจารณาดังนี้

ระดับความคิดเห็น คะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

	 ผู ้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี ่

ของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าเฉลีย่	(Mean)	และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 ส�าหรับการแปลความ

หมายของค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักในการ

พิจารณา	ดังนี้	(Best,	1986:	181-183)

ค่าเฉลี่ย แปลความ

4.21-5.00 มากที่สุด

3.41-4.20 มาก

2.61-3.40 ปานกลาง

1.81-2.60 น้อย

1.00-1.80 น้อยที่สุด

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 6.1	สถิติ ท่ีใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ	 สถิติเชิง

พรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 หรือค่าสถิติพื้นฐาน	

ตอนที่	1ตอนที่	2และตอนที่	4	ใช้ค่าความถี่	 (Frequency)	

และค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ตอนท่ี	 3ใช้ค่าเฉลี่ย	 และ	 

S.D.	โดยใช้สูตร

	 เมื่อ	 x	 	คือ	ค่าเฉลี่ย

ระดับของคะแนน	X	คือ	ค่าคะแนน

		 	 	 N		 คือ	จ�านวนข้อมูล

	 การคิดค�านวณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 

ระดับคะแนน	(S.D.)	ใช้สูตร

	 เมื่อ	S.D.	คือ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

	 X	 –	 X	 คือ	 ผลต่างระหว่างคะแนนกับค่าเฉลี่ย 

ของคะแนน

	 N	คือ	ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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เค ร่ืองมือที่ ใช้ได้  และวิธีการหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจัยคร้ังนี้ได้หาค่า Alpha Coefficient 
(α) ของ Cronbach ซึ่งมีสูตรการค านวณดังนี้ 

 
 

เมื่อ  α  คือ  ค่าความเช่ือมั่น 
K  คือ  จ านวนข้อ 
Vi  คือ  ค่าความแปรปรวนของคะแนน 

แต่ละข้อ 
Vt  คือ  ความแปรปรวนของคะแนน 

รวมทุกข้อ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ภาคปกติ ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 
ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมา

ให้รหัสข้อมูล (Coding data) แล้วประมวลผล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์
ทางสถิติและได้ท าการวิเคราะห์ดังนี้ 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 และตอนที่ 4 ใช้วิธีแจกแจงความถี่
และค านวณค่าร้อยละ 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3 
ใช้การวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 
(Rating scale) โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ซึ่ง
จะให้น้ าหนักคะแนนข้อค าถามในเชิงบวกมี
หลักในการพิจารณาดังนี้ 

 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและแจก
แจงความถี่ของแบบสอบถามเพื่อหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี ่ยง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรับการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีหลักในการพิจารณา  ดังนี้  (Best, 
1986: 181-183) 

 
ค่าเฉลี่ย แปลความ 

4.21-5.00 มากที่สุด 
3.41-4.20 มาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 น้อย 
1.00-1.80 น้อยที่สุด 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
หรือค่าสถิติพื้นฐาน ตอนที่ 1ตอนที่ 2และ
ตอนที่ 4 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 3ใช้ค่าเฉลี่ย  
และ S.D. โดยใช้สูตร 
 

 
 

เมื่อ   คือ ค่าเฉลี่ย 
ระดับของคะแนน X คือ ค่าคะแนน 

  N คือ จ านวนข้อมูล 
ก า รคิ ด ค า น วณส่ วน เบี่ ย ง เ บ น

มาตรฐานของระดับคะแนน (S.D.) ใช้สูตร 
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เมื่ อ  S.D. คื อ  ส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานของคะแนน 
 X –  คือ ผลต่างระหว่างคะแนน
กับค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 N คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

2. การเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรใช้สถิติไคสแควร์ของเพียร์
สัน (PearsonlChi-square)ใช้สูตร ดังต่อไปนี้ 

สูตรการทดสอบ Chi-Square  
 

 
 

เมื่อ  คือ ค่าไคสแควร์ 
 O  คือ ค่าความถี่ที่เก็บรวบรวมมาได้ 
  E  คือ ค่าความถี่ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ73.0 รองลงมา
คือ เพศชาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.0 ก าลังศึกษาในช้ันปีที่ 1 จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 4 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ช้ันปีที่ 3 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ช้ันปีที่ 2 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และช้ันปี
ที่ 5 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  
ตามล าดับ 
 2.  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
เฟสบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งาน

เฟสบุ๊คที่บ้าน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.5 รองลงมา คือ มีการใช้งานเฟสบุ๊คที่
หอพัก จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
สถานศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.5 และร้านบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.5 มีระยะเวลาใช้งานเฟสบุ๊ค 
4 ช่ัวโมงขึ้นไป จ านวน 170 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ ใช้งานเฟสบุ๊ค 1-2 
ช่ัวโมง จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
ใช้งานเฟสบุ๊ค 3-4 ช่ัวโมง จ านวน 64 คน   
คิดเป็นร้อยละ 16.5 และต่ ากว่า 1 ช่ัวโมง 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 มีช่วงเวลา
ใช้งานเฟสบุ๊ค เวลา 16.01-22.00 น. จ านวน 
274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมา คือ 
เวลา 11.01-16.00 น. จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0  เวลา 22.01-05.59 น. จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และเวลา 06.00 -
11.00 น. จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 มี
ความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊คทุกวัน จ านวน 
242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ 3-4 
ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14     5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 และ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
จ านวน  48 คน คิด เป็น ร้อยละ 12.0  มี
วัตถุประสงค์ในการใช้งานเฟสบุ๊คคือการส่ง
ข้อความหรือการสนทนา จ านวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ  แบ่งปัน
ภาพถ่ายที่มีเพื่อนร่วมกัน จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.5 เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัว จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
เขียนบันทึกหรือเก็บข้อมูลภาพถ่าย จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ค้นหาเพื่อนที่ช่ืน
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	 2.	การเปรยีบเทยีบหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ใช้สถิติไคสแควร์ของเพียร์สัน	 (PearsonlChi-square) 

ใช้สูตร	ดังต่อไปนี้

	 สูตรการทดสอบ	Chi-Square	

	 เมื่อ		 x2		 คือ	ค่าไคสแควร์

	 	 	 O		 คือ	ค่าความถี่ที่เก็บรวบรวมมาได้

		 	 	 E		 คือ	ค่าความถี่

สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากร	 พบว่า	 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	292	คน	คิดเป็น

ร้อยละ73.0	รองลงมาคือ	เพศชาย	จ�านวน	108	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	27.0	ก�าลงัศกึษาในชัน้ปีที	่1	จ�านวน	138	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	34.5	รองลงมาคือ	ชั้นปีที่	4	จ�านวน	104	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	26.0	ชั้นปีที่	3	จ�านวน	84	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.0	

ชั้นปีที่	2	จ�านวน	54	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.5	และชั้นปีที่	5	

จ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.0	ตามล�าดับ

	 2.	ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช ้เฟสบุ ๊ค 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว ่า  

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานเฟสบุ๊คที่บ้าน	 จ�านวน	 230	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 57.5	 รองลงมา	 คือ	 มีการใช้งานเฟสบุ๊ค 

ที่หอพัก	จ�านวน	146	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.5	สถานศึกษา	

จ�านวน	 18	 คน	 คิดเป็นร ้อยละ	 4.5	 และร้านบริการ

อินเตอร์เน็ต	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.5	มีระยะเวลา

ใช้งานเฟสบุ๊ค	 4	 ชั่วโมงขึ้นไป	 จ�านวน	 170	 คน	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	42.5	รองลงมา	คอื	ใช้งานเฟสบุค๊	1-2	ชัว่โมง	จ�านวน	

130	 คน	คิดเป็นร้อยละ	 32.5	 ใช้งานเฟสบุ๊ค	 3-4	 ชั่วโมง	

จ�านวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.5	และต�่ากว่า	 1	 ชั่วโมง	

จ�านวน	36	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.0	มีช่วงเวลาใช้งานเฟสบุ๊ค	

เวลา	16.01-22.00	น.	จ�านวน	274	คน	คิดเป็นร้อยละ	68.5	

รองลงมา	คือ	เวลา	11.01-16.00	น.	จ�านวน	56	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	14.0	เวลา	22.01-05.59	น.	จ�านวน	42	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 10.5	 และเวลา	 06.00-11.00	 น.	 จ�านวน	 28	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 7.0	 มีความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊คทุกวัน	

จ�านวน	242	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.5	รองลงมา	คือ	3-4	ครั้ง

ต่อสัปดาห์	จ�านวน	56	คน	คิดเป็นร้อยละ	14	5-6	ครั้งต่อ

สัปดาห์	จ�านวน	54	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.5	และ	1-2	ครั้ง

ต ่อสัปดาห ์ 	 จ� านวน	 48	 คน	 คิดเป ็นร ้อยละ	 12.0	 

มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฟสบุ ๊คคือการส่งข้อความ 

หรือการสนทนา	 จ�านวน	 148	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.0	 

รองลงมา	คือ	แบ่งปันภาพถ่ายที่มีเพื่อนร่วมกัน	จ�านวน	74	

คน	คิดเป็นร้อยละ	 18.5	 เพ่ือแสดงความคิดเห็นส่วนตัว	

จ�านวน	 56	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 14.0	 เขียนบันทึกหรือ 

เก็บข้อมูลภาพถ่าย	 จ�านวน	 54	 คน	คิดเป็นร้อยละ	 13.5	 

ค้นหาเพื่อนที่ชื่นชอบเรื่องเดียวกัน	จ�านวน	40	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	10.0	เล่นเกมส์	จ�านวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.5	

และอื่นๆ	 เช่น	ส่งรายงาน	ตั้งกลุ่ม	 ขายสินค้า	 และติดตาม

ข่าวสาร	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.5	ตามล�าดับ

 3.	 ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ ๊คของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	พบว่า

	 	 3.1	ด้านการศึกษา	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับ

น้อย	มผีลกระทบมากท่ีสดุ	คอื	อ่านหนงัสอืทบทวนบทเรยีน

น้อยลง	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.97	รองลงมาคือ	ไม่มีสมาธิในการ

เรียน	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.67	 ชอบนั่งเล่นเฟสบุ๊ค	 ขณะเรียน	 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ	 2.62	 งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ	 เสร็จช้า	 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั	2.50	ไม่มคีวามสนใจในวิชาทีเ่รยีน	มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ	2.46	ผลการเรียนลดลง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.31	ไม่ให้

ความสนใจในงานกลุม่	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	2.18	และขาดเรยีน

บ่อย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.79	ตามล�าดับ

	 	 3.2	ด้านกิจกรรม	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	มีผลกระทบมากที่สุด	คือ	 นอนดึกและต่ืนสาย	 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.31	 รองลงมาคือ	 นั่งอยู่กับท่ีไม่อยากลุก 

หรือเดินไปไหน	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.07	ออกก�าลังกายน้อยลง	

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.96	รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา	ค่าเฉลี่ย

              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.9  No.1  January – June  2015                . 

 

78 

 
 

เมื่ อ  S.D. คื อ  ส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานของคะแนน 
 X –  คือ ผลต่างระหว่างคะแนน
กับค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 N คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

2. การเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรใช้สถิติไคสแควร์ของเพียร์
สัน (PearsonlChi-square)ใช้สูตร ดังต่อไปนี้ 

สูตรการทดสอบ Chi-Square  
 

 
 

เมื่อ  คือ ค่าไคสแควร์ 
 O  คือ ค่าความถี่ที่เก็บรวบรวมมาได้ 
  E  คือ ค่าความถี่ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ73.0 รองลงมา
คือ เพศชาย จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.0 ก าลังศึกษาในช้ันปีที่ 1 จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 4 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ช้ันปีที่ 3 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ช้ันปีที่ 2 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และช้ันปี
ที่ 5 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  
ตามล าดับ 
 2.  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
เฟสบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งาน

เฟสบุ๊คที่บ้าน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.5 รองลงมา คือ มีการใช้งานเฟสบุ๊คที่
หอพัก จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
สถานศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.5 และร้านบริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.5 มีระยะเวลาใช้งานเฟสบุ๊ค 
4 ช่ัวโมงข้ึนไป จ านวน 170 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ ใช้งานเฟสบุ๊ค 1-2 
ช่ัวโมง จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
ใช้งานเฟสบุ๊ค 3-4 ช่ัวโมง จ านวน 64 คน   
คิดเป็นร้อยละ 16.5 และต่ ากว่า 1 ช่ัวโมง 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 มีช่วงเวลา
ใช้งานเฟสบุ๊ค เวลา 16.01-22.00 น. จ านวน 
274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมา คือ 
เวลา 11.01-16.00 น. จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0  เวลา 22.01-05.59 น. จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และเวลา 06.00 -
11.00 น. จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 มี
ความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊คทุกวัน จ านวน 
242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ 3-4 
ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14     5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 และ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
จ านวน  48 คน คิด เป็น ร้อยละ 12.0  มี
วัตถุประสงค์ในการใช้งานเฟสบุ๊คคือการส่ง
ข้อความหรือการสนทนา จ านวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ  แบ่งปัน
ภาพถ่ายที่มีเพื่อนร่วมกัน จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.5 เพื่อแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัว จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
เขียนบันทึกหรือเก็บข้อมูลภาพถ่าย จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ค้นหาเพื่อนที่ช่ืน
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เท่ากบั	2.89	ไม่สนใจบคุคลรอบข้างหรอืสิง่แวดล้อมรอบตวั	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.84	ท�ากิจกรรมหรือพูดคุยกับคนในครบ

ครัวหรือเพื่อนน้อยลง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.68	 และชอบ 

กลั้นระบบขับถ่าย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.42	ตามล�าดับ

	 4.	การเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการใช ้ เฟสบุ ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนครกับลักษณะประชากรด้านอายุและชั้นปีที่

ก�าลังศึกษา	 พบว่า เพศของนักศึกษามีความสัมพันธ  ์

กับพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค	1	ด้าน	คือ	สถานที่ที่นักศึกษา

ใช้งาน	แต่ไม่มีความสัมพันธ์	4	ด้าน	คือ	ระยะเวลาที่ใช้งาน

ต่อวัน	 ช่วงเวลาที่นักศึกษาใช้งาน	 ระยะเวลาที่ใช้งานต่อวัน	

และวตัถปุระสงค์หลกัในการใช้งานส�าหรบัชัน้ปีของนักศึกษา

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค	 3	 ด้าน	 คือ	 

สถานที่ที่ นักศึกษาใช้งาน	 ช่วงเวลาที่มีการใช้งานและ

วัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน	 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ชั้นปีของนักศึกษา	 2	 ด้าน	 คือ	 ระยะเวลาที่ใช้งานต่อวัน 

และจ�านวนครั้งต่อสัปดาห์ที่มีการเชื่อมต่อ

 5.	การเปรียบเทียบหาความสัมพันธ ์ระหว่าง 

ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครกับคุณลักษณะประชากรด้านอายุและชั้นปี

ที่ก�าลังศึกษา	พบว่า เพศของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ ์

กับด้านการศึกษา	 แต่มีความสัมพันธ์กับด้านกิจกรรม	 

ส่วนชั้นปีของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทั้ง	 2	 ด้าน	 คือ	 

ด้านการศึกษาและด้านกิจกรรม

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 อภิปรายผล

	 จากผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

เฟสบุค๊	(Facebook)	ทีม่ผีลกระทบต่อนักศึกษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏสกลนคร	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 พ ฤติ ก ร รมก า ร ใ ช ้ เ ฟสบุ ๊ ค ข อ ง นั กศึ กษ า

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	ก�าลังศึกษาในชั้นปีที่	 1	 ใช้งานเฟสบุ๊คที่บ้าน 

มีระยะเวลาใช้งานเฟสบุ๊ค	 4	 ชั่วโมงขึ้นไป	 ช่วงเวลาใช้งาน 

เฟสบุ๊คคือ	 เวลา	 16.01	 –	 22.00	 น.	 ใช้งานเฟสบุ๊คทุกวัน	 

มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฟสบุ๊ค	 คือ	 ส่งข้อความหรือ

สนทนาสอดคล้องกับงานวิจัยของ	บุญอยู่	 ขอพรประเสริฐ	

(2557)	 พบว่า	 พฤติกรรมการใช้เฟสบุ ๊คของนักศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุ

ระหว่าง	18-19	ปี	มีการงานใช้เฟสบุ๊คทุกวัน	โดยใช้มากกว่า	

2	ช่ัวโมงต่อคร้ัง	มกัใช้เมือ่มเีวลาว่าง	และนยิมใช้ผ่านอุปกรณ์

มือถือ	รูปแบบการใช้	พบว่า	ใช้สนทนากับเพื่อนและใช้เขียน

แสดงความยินดีกับเพื่อนในโอกาสต่าง	ๆ

	 ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ ๊ค	 ด้านการศึกษา 

โดยรวมอยู ่ในระดับน้อย	 มีผลกระทบมากที่สุด	 คือ	 

อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนน้อยลง	 และผลกระทบจาก 

การใช้เฟสบุ๊ค	ด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

มผีลต่อกระทบมากทีส่ดุ	คอื	นอนดกึและตืน่สายสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ธีราพร	ตันทีปธรรม	 (2553)	พบว่า	การใช้

เฟสบุค๊ทีม่ผีลกระทบต่อลลีาชีวติของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

เชียงใหม่	 ด้านการด�าเนินชีวิต	 การนอนดึกข้ึน	 ตื่นสาย 

กว่าเดิม	ผลกระทบต่อด้านการศึกษา	การอ่านหนังสือสอบ

น้อยลง	

	 ความสัมพันธ ์ ร ะหว ่ า งลั กษณะประชากร 

กับพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คพบว่าเพศของนักศึกษามีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค	 1	 ด้าน	 คือ	 สถานที่ 

ทีน่กัศกึษาใช้งาน	แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์	4	ด้าน	คอื	ระยะเวลา

ทีใ่ช้งานต่อวนั	ช่วงเวลาทีน่กัศกึษาใช้งาน	ระยะเวลาทีใ่ช้งาน

ต่อวัน	 และวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน	 ส่วนชั้นปี 

ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค	 

3	ด้าน	คือ	สถานที่ที่นักศึกษาใช้งาน	ช่วงเวลาที่มีการใช้งาน

และวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน	 แต่ไม่มีความสัมพันธ์ 

กับช้ันปีของนักศึกษา	 2	ด้าน	คือระยะเวลาที่ใช้งานต่อวัน 

และจ�านวนครั้งต่อสัปดาห์ที่มีการเช่ือมต่อ	 ส�าหรับความ

สัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับผลกระทบจากการใช้

เฟสบุ๊ค	 พบว่า	 เพศของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับ 
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ด้านการศึกษา	แต่มีความสัมพันธ์กับด้านกิจกรรม	ส่วนชั้น

ปีของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทั้ง	2	ด้าน	คือ	ด้านการศึกษา

และด้านกิจกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์ของ 

การสื่อสารและพฤติกรรมมนุษย์	 เน่ืองจากมนุษย์จ�าเป็น 

ต้องเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นในสังคม	 เพ่ือสนองตอบต่อ 

ความต้องการในด้านต่างๆ	และเครื่องมือในการเชื่อมโยง

บุคคลในกลุ่ม	 หรือในสังคม	 เพราะมนุษย์ต้องการมีการ

สื่อสารอยู่ตลอดเวลา	และเฟสบุ๊คก็เข้าไปอยู่ในเทคโนโลย ี

ที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	 ท�าให้คน 

ส่วนใหญ่ใช้เฟสบุ๊คในการสื่อสารตลอดเวลา

 ข้อเสนอแนะ

 1.	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ควรมีการศึกษาผลกระทบจากกลุ่มผู้ท�างาน	 และวัยรุ ่น 

ในเขตจังหวัดสกลนคร	หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 2.	การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน�าวิธีวิจัยแบบอื่น

มาใช้ประกอบผลการวิจัย	 เช่น	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

เพื่อขยายผลการวิจัย

	 3.	ควรศึกษาเปรียบเทียบการด�าเนินการใช้บริการ

ระหว่างสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ
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