
วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

157

ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาใน 

จงัหวัดภูเก็ต 

 

The Impact of Online Social Network Use on Students in Phuket. 

 

ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ1 และสมชาย ไชยโคต2 

Doungrat Koikitcharoen 1and Somchai Chaiyakot2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงลักษณะประชากร และ

พฤติกรรมของนกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ตทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และศึกษา

ถงึผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การหาค่า Independent sample t-test สถิติ    

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการหาความแตกต่าง

รายคู่โดยใช้วิธี LSD และ Dunnett’s T3 

 ผลการศึกษาพบว่า การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาใน

จงัหวดัภูเก็ตสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์มากทีสดุ รองลงมาคือด้านการเรียน และด้าน

สงัคม ตามลาํดบั โดยปัจจยัพืนฐานด้าน เพศ สถานศึกษา เกรดเฉลียสะสม ลกัษณะที

อยู่อาศัย และรายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีแตกต่างกนั  

สว่นนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษานนั เพศทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้านสงัคม และ

ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 
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 สําหรับผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัอดุมศกึษาพบว่า การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่าย

สังคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อทัง 3 ด้านแตกต่างกัน และในระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายจํานวนชวัโมงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกันจะส่งผล

กระทบต่อด้านสังคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน ผู้ แนะนําให้ใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทีแตกต่างกัน และระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผล

กระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 ส่วนผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาพบว่า ระยะเวลาตังแต่เริมใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน และ

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อทัง 3 ด้านแตกต่าง

กนั สว่นสถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทแีตกต่างกนัจะส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนที

แตกต่างกัน การดูแลให้ความรู้จากผู้ ปกครอง และการทีเพือนมีส่วนร่วมในการใช้งาน

สงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกนั สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสงัคมทีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : ผลกระทบ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ นกัเรียนนกัศกึษา จงัหวดัภูเก็ต 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to identify the demographics and 

behaviour of the students who used online social networks, and to determine 

the impact of these online social networks on the students. The sample of this 

study included both high school students and students who were studying in 

higher education institutions in Phuket province. The research instrument was 

a questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, 

independent sample t-tests, one way ANOVAs, and Post Hoc tests with LSD or 

Dunnett’s T3 Method. 

The results of this study showed that the students’ emotions were 

affected the most by online social network, followed by their study habits, and 
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social relationships. The high school students of different sexes, schools, 

grade levels, GPA, living situations, and allowances were affected by online 

social network differently in the areas of emotions and social relationships. 

However, it was found that the students in higher educational institutions of 

different sexes were affected by the online social network in the areas of study 

habits and social relationships.  

Regarding the effects on students’ behaviors, the results showed that 

the different styles in which the students updated information affected their 

emotions, study habits, and social relationships differently. For the high school 

students, the students who spent a different numbers of hours using the 

internet had different social relationships and study habits. Recommendations 

from different people and different lengths of time spent on the internet 

resulted in different study habits. 

Concerning the effects on the behavior of the students who were 

studying in higher institutional institutions in Phuket, it was found that the 

students started internet access at different times of the day and spend 

different lengths of time on the internet were affected differently in their 

emotions, study habits and social relationships. The students who logged onto 

online social networks in different places were found to be affected differently 

on their study habits.  Moreover, students who had different ways of using the 

internet - parents’ advice and friends shared - were affected differently on their 

emotions and social relationship.   

Key words : Impact, Online Social Network, Students, Phuket 
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บทนํา 

ปัจจบุนัผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทวัโลกมีจํานวนมากอินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่ง

การแบ่งปันและแลกเปลียนข้อมูลทีใหญ่ทีสุดในโลกและทําให้เกิดการเปลียนรูปแบบ

การสอืสารจากยคุการสอืสารแบบดงัเดิมในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นการพบปะพูดคุย

สนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกันของคู่สนทนาหรือการเขียนหรือส่งจดหมายทาง

ไปรษณีย์เป็นต้น มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสือสารในยุคดิจิทัลแห่งโลกเสมือนจริง 

(Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสือสารไร้พรมแดนทําให้คนจํานวนมากทัวโลกมี

การดําเนินชีวิตทงัในสงัคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสงัคมแห่งโลกเสมือนจริง 

ผู้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจุบันมีทุกเพศ ทุกวัย โดยจากการรวบรวม

สถิติของบริษัทศนูย์วิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จํากดั (ปิยะ ตัณฑวิเชียร, 2554) ผล

การสาํรวจพบว่ากลุม่ทีใช้อินเทอร์เน็ตมากทีสดุคือ นกัเรียน-นักศึกษา และช่วงกลุ่มอายุ

ระหว่าง 12 – 17 ปี พฤติกรรมของผู้ใช้ทีเปลยีนไป ไม่พิมพ์ URL เข้าเว็บตรงๆ แต่จะเข้า

ผ่านลงิก์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook ทําให้มีจํานวนคลิกลิงก์ผ่าน Facebook 

เพิมขนึเป็นจํานวนมาก และจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิมขนึเป็นจํานวนมาก 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook 

YouTube และเครือข่ายสังคมออนไลน์อืนๆ ของเหล่าบรรดานักเรียน นักศึกษา หรือ

แม้แต่วยัรุ่นหนุ่มสาว ทียงัไม่ตระหนกัถงึว่าอะไรควรหรือไม่ควรทํา เช่น การใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ในขณะเรียน (บญุอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2557) การเปิดเผยเรืองของตัวเอง

มากขนึ เริมมีเพือนคนรู้จกัมาให้ความสนใจมากขึน จึงกลายเป็นพฤติกรรมทีกระตุ้นให้

เปิดเผยเรืองของตนทีเคยเป็นเรืองส่วนตัวมากยิงขึน จนหลายครังผู้ ใช้เริมแยกแยะไม่

ออกว่าเรืองใดควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผย และควรเปิดเผยเรืองนีกับใครหรือไม่ควร

เปิดเผยกบัใคร คนสว่นใหญ่เริมขาดความระมัดระวังขาดความตระหนักถึงภัยอันตราย

ทีเกิดจากความรู้ไม่เท่าทันจนทําให้โลกของความเป็นส่วนตัวเริมหมดไป (ชนกชนม์  

แต่งเติมวงศ, 2556 : 30) อาจเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านีเข้ามารวดเร็วมาก 

จนกระทงั ความรู้ ความเข้าใจ ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาทียังไม่พร้อมด้าน

การสอนเทคโนโลยีให้ผู้ เ รียน รู้เท่าทันในสิงเหล่านีทําให้ขาดการดูแล ตรวจสอบ

พฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่นเหล่านีทําให้
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เด็กนักเรียน นักศึกษา และวัยรุ่นใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ อย่างไร้การดูแล ขาด    

การติดตามพฤติกรรมการใช้กลา่วคือเมือพวกเขาทําอะไรทีไม่เหมาะสม ก็ไม่มีใครคอย

บอก คอยเตือน วยัรุ่น นกัเรียนนกัศกึษา เป็นวยัทีกําลงัลองผิดลองถูก หาสิงทีใช่สําหรับ

ตนเองสิงใดทีทําแล้ว ได้รับการยอมรับ โดดเด่นในกลุ่ม จะทําให้เขาเกิดความภูมิใจ 

และยึดทําสิงนัน โดยไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น พฤติกรรมการแต่งตัว การใช้ภาษา

แปลกๆ หรือการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดทีตังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ มีอัตราการใช้

อินเทอร์เน็ต และมือถือ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

ภูเก็ตเป็นจงัหวดัหนงึทีมีการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว เนืองจากมี

การเติบโตทางด้านการท่องเทียว และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครืองมือ

สนบัสนนุการทํางาน เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ มีประชากรเข้า

มาทํางานในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจํานวนมาก ทงัประชากรตามทะเบียนบ้าน และประชากร

แฝง มีนกัเรียนนกัศกึษาเข้ามาศกึษาในจงัหวดัภูเก็ตเป็นจํานวนมากถึง 87,126 คน / ปี 

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สป. ศธ.,2554) ซึงประชากรเหล่านีเป็น

บุคลากรของพืนทีจังหวัดภูเก็ตทีจะช่วยกันต้อนรับนักท่องเทียว หากเยาวชนทุกคนมี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืนทีในจังหวัด

ภูเก็ต 

ปัญหาใหญ่ของสงัคมในขณะนี คือ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสงัคม โดยที

พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ในสงัคมไม่มีความรู้ ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี จึงเกิดช่องว่าง

ของการดูแล อบรม เลียงดูลกูหลานทีเมือไม่อยู่ในสายตาผู้ ใหญ่นักเรียน นักศึกษา 

วยัรุ่น ก็แอบทําในสงิทีผู้ใหญ่ไม่คาดคิดมากขนึ เพราะเป็นวัยทีอยากรู้ อยากเห็น อยาก

ลอง สงิทีเกิดขนึในทางทีไม่ดีก็เกิดขนึได้ง่าย  

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหลา่นีก็ไม่สามารถระงบัการใช้งานไปได้ จําเป็นต้อง

ใช้อย่างหลีกเลียงไม่ได้ หากเทียบเคียงกับสงัคมแบบเดิมทีเด็ก ๆ อยู่ในสายตาผู้ ใหญ่ 

ทางแก้ปัญหาด้วยวิธีทีง่ายและได้ผล ต้องเริมจากครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องให้

เวลากับบุตรหลานของตน ต้องรู้ว่าลูกหลานกําลังทําอะไร ไม่ต้องเก่งกับการใช้
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เทคโนโลยี แต่รู้จักควบคุมการใช้เทคโนโลยีของลูกหลานให้เหมาะสม รู้จักสังเกต

พฤติกรรมลกูหลาน ถ้าเป็นไปได้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพยายามเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยี

นันกับลูกหลานด้วย นอกจากลกูหลาน จะอยู่ในสายตาแล้วยังได้ความสัมพันธ์อัน

อบอุ่นของคนในครอบครัวด้วย ความสมัพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัว จะทําให้เกิด

ความรัก ความห่วงใย เมือใครคิดจะทําอะไรทีไม่ดี ไม่งาม ก็จะกลวัคนในครอบครัว

เสยีใจ และเลอืกทีจะไม่ทําสงินนั 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือศึกษาถึงลกัษณะประชากรของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทีใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 2. เพือศกึษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ต 

 3. เพือศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน

นกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. เพศ สถานศกึษา ระดบัชนั เกรดเฉลยีสะสม ลกัษณะทีอยู่อาศัย หรือรายได้

ทีผู้ปกครองมอบให้ ทีแตกต่างกนัสง่ผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านอารมณ์ทีแตกต่างกนั 

 2. เพศ สถานศกึษา ระดบัชนั เกรดเฉลยีสะสม ลกัษณะทีอยู่อาศัย หรือรายได้

ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกนัสง่ผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านสงัคมทีแตกต่างกนั 

 3. เพศ สถานศกึษา ระดบัชนั เกรดเฉลยีสะสม ลกัษณะทีอยู่อาศัย หรือรายได้

ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกนัสง่ผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 4. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์ทีแตกต่างกนั 
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 5. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านสงัคมทีแตกต่างกนั 

 6. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยั เรืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ต ผู้ วิจยัได้กําหนดขนัตอนและวิธีการศกึษาค้นคว้าเกียวกับประชากรและ

กลุม่ตวัอย่าง ดงันี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที

ศกึษาอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต รวมถงึระดบัอาชีวศกึษาด้วย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน

ภูมิตามจํานวนนักเรียนนักศึกษา (Stratified Sampling) และแบบสะดวกสบาย 

(Accidental Sampling) ตามรายละเอียดแสดงดงัตาราง 1 และ 2 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 

สถาบนัการศึกษา 
จํานวน

นกัเรียน 

สดัสว่นกลุม่

ตวัอย่าง 

จํานวน

ตวัอย่าง 

จํานวนกลุม่

ตวัอย่างทีเก็บจริง 

1. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั 1,629 13.54 54 63 

2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1,686 14.01 56 53 

3. โรงเรียนภูเก็ตไทยหวั 221 1.84 7 12 

4. โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ 910 7.56 30 32 

5. โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 458 3.81 15 20 

6. โรงเรียนมุสลมิวิทยาภูเก็ต 242 2.01 8 9 

7. โรงเรียนเมืองถลาง 592 4.92 20 25 

8. โรงเรียนวีรสตรีอนสุรณ์ 64 0.53 2 6 

9. โรงเรียนเชิงทะเลวทิยาคม 129 1.07 4 6 

10. โรงเรียนกะทู้วทิยา 315 2.62 10 15 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สถาบนัการศึกษา 
จํานวน

นกัเรียน 

สดัสว่นกลุม่

ตวัอย่าง 

จํานวน

ตวัอย่าง 

จํานวนกลุม่

ตวัอย่างทีเก็บจริง 

11. โรงเรียนขจรเกียรติพฒันา 52 0.43 2 3 

12. วทิยาลยัอาชีวศึกษา 2,643 21.97 88 92 

13. วทิยาลยัเทคนคิภูเก็ต 1,634 13.58 54 58 

14. วทิยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต 1,018 8.46 34 41 

15. วทิยาลยัสารพดัช่างภูเก็ต 439 3.65 15 17 

รวม 12,032 100 400 452 

หมายเหต ุ: ข้อมลูลําดบัที 12 – 15 เฉพาะระดบัปวช. 

ข้อมลู : กระทรวงศกึษาธิการ http://eis.moe.go.th/eis/  

 

ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

สถาบนัการศึกษา 
จํานวน

นกัศึกษา 

สดัสว่นกลุม่

ตวัอย่าง 

จํานวน

ตวัอย่าง 

จํานวนกลุม่

ตวัอย่างทีเก็บจริง 

1.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2,497 19.36 77 67 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 8,951 69.41 278 300 

3. วทิยาลยัอาชีวศึกษา 554 4.30 17 18 

4. วทิยาลยัเทคนคิภูเก็ต 445 3.45 14 15 

5. วทิยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต 436 3.38 14 12 

6. วทิยาลยัสารพดัช่างภูเก็ต 13 0.10 0 2 

รวม 12,896 100 400 414 

หมายเหต ุ: ตงัแต่ลาํดบัที 3-6 ใช้จํานวนนกัศกึษาตงัแต่ระดบั ปวส. ขนึไป 

ข้อมลู : กระทรวงศกึษาธิการ http://eis.moe.go.th/eis/ 

 

 

 

 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

165

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 งานวิจัยชินนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 

866 ตัวอย่าง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน และเครืองมือทีใช้นี ได้ทํา              

การตรวจสอบคณุภาพ 

 1. การหาค่าความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ผู้ วิจัยนําแบบ 

สอบถามทีสร้างขนึไปให้อาจารย์ผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ มีประสบการณ์พิจารณา

ตรวจสอบเนือหา โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงสํานวน ภาษาทีใช้ให้มีความ

ชดัเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมและสมบรูณ์ 

 2. การหาความเชือมัน (Reliability) นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดไปทํา    

การทดสอบ (Pre-test) กบักลุม่ประชากรจํานวน 30 คน โดยแยกเป็น ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายจํานวน 15 คน และระดับอุดมศึกษาจํานวน 15 คน และนําข้อมูลทีได้ไป

ทดสอบความเชือมัน โดยวิธีของ Cronbach's Alpha เพือหาค่าสมัประสิทธิ แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชือมนั 0.9830 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศกึษาวิจยัครังนี ผู้ วิจยัใช้สถิติสาํหรับวิเคราะห์ข้อมลูดงัต่อไปน ี

 1. ค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความแปรปรวน และค่า

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

 2. การทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่า t (Independent sample t-test) สถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการหาความแตกต่าง

รายคู่โดยวิธี LSD และ Dunnett’s T3 

 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเรืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา

ในจงัหวดัภูเก็ต ผู้ วิจยัสรุปผลการวิจยัได้ดงัน ี

 วัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาถึงลักษณะประชากรของนักเรียน

นักศึกษาในจงัหวัดภูเก็ตทีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ลกัษณะประชากรของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทีใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบว่า ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.6) 

ศกึษาอยู่ในวิทยาลยัอาชีวศกึษาภูเก็ตมากทีสดุ (ร้อยละ 20.4) โดยสว่นใหญ่ศกึษาอยู่ใน

ระดบัมธัยมศกึษาปีที 6 (ร้อยละ 22.8) ได้เกรดเฉลยีสะสมในช่วง 3.00 – 3.49 มากทีสดุ 

(ร้อยละ 29.9) สว่นใหญ่อาศยัอยู่กบับิดา มารดา (ร้อยละ 80.1) ได้รับรายได้ทีผู้ปกครอง

มอบให้ในช่วง 2,001 – 3,000 บาท (ร้อยละ 30.1) และส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ 

ทีเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ร้อยละ 81.0) มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คสําหรับใช้ส่วนตัว 

(ร้อยละ 69.7) 

 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

68.1) ศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตมากทีสดุ (ร้อยละ 72.5) โดยส่วนใหญ่ศึกษา

อยู่ในชันปีที 3 (ร้อยละ 29.7) ได้เกรดเฉลียสะสมในช่วง 2.50 – 2.99 มากทีสดุ (ร้อยละ 

35.3) ส่วนใหญ่เช่าหอพักหรือเช่าบ้านพักอยู่อาศัยในระหว่างเรียน (ร้อยละ 56.3) ได้รับ

รายได้ทีผู้ ปกครองมอบให้มากกว่า 5,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 36.0) และส่วนใหญ่มี

โทรศพัท์มือถือทีเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ร้อยละ 71.7) มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คสําหรับ

ใช้สว่นตวั (ร้อยละ 85.3) 

วัตถุประสงค์ข้อที 2 เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจงัหวัดภูเก็ต 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนนกัศกึษาในจังหวัดภูเก็ต

พบว่า นกัเรียนนกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชวัโมงต่อวนั (ร้อยละ 53.9) 

และใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้วมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 44.3) โดยมีการศึกษา

การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.2) นิยมใช้  

Facebook (ร้อยละ 95.0) Youtube (ร้อยละ 84.5) Google+ (ร้อยละ 66.3) และ Line 

(ร้อยละ 64.3) ตามลาํดบั สว่นใหญ่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือคุยกับเพือนปัจจุบัน

และเพือนเก่า (ร้อยละ 92.0) รองลงมาคือใช้เพืออัพเดทข้อมูลส่วนตัวและรูปภาพ 

(ร้อยละ 54.0) นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกว ัน 

(ร้อยละ 51.2) ใช้วันละ 1-2  ชัวโมง (ร้อยละ 32.0) ถ้าเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ จะใช้

ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. (ร้อยละ 78.1)  ถ้าเป็นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะใช้ใน 
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ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. (ร้อยละ 64.0) ซงึเป็นช่วงเวลาเดียวกนักับวันจันทร์-วันศุกร์ 

โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (ร้อยละ 73.8) และมักจะใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที

บ้าน (ร้อยละ 67.6) มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีเป็นจริงบางส่วน (ร้อยละ 59.1) ใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีเผยแพร่ให้บุคคลอืนได้เห็นข้อมูลของตน ส่วนใหญ่มีการ

ปรับปรุงข้อมลู (Update) เดือนละครัง (ร้อยละ 26.6) รองลงมาคือ Update สปัดาห์ละ

ครัง (ร้อยละ 21.8) และส่วนใหญ่ยังไม่เคยนัดเจอเพือนทีรู้จักกันผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ (ร้อยละ 73.4) ผู้ ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดูแล ให้ความรู้ และ

แนะนําการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 60.9) และน้อย (ร้อย

ละ 23.9) ตามลําดับ ส่วนเพือนมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดับ

ปานกลาง (ร้อยละ 60.2) และมาก (ร้อยละ 22.7) ตามลาํดบั 

หากมีการวิเคราะห์แบ่งแยกตามชันปีการศึกษาจะพบพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ดงันี ทกุระดบัชนัการศกึษามีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 

3 ชวัโมงต่อวนั ร้อยละ 53.9 โดยชนัปีที 3 มีสดัสว่นการใช้มากทีสดุ ร้อยละ 8.1 และทุก

ระดบัการศกึษามีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ มากกว่า 3 ปี โดย ม.4 ปวช.1 ปวช.2  

ปวส.1 ปวส.3 ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้ว 3-5 ปี (ร้อยละ 35.3) นอกนันใช้

มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 44.3) ทกุระดบัการศึกษามีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน 

ร้อยละ 51.2 โดย ปวส.1 ปวส.3 ชันปีที 3 และ 4 ใช้มากกว่า 4 ชัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 

30.3) และเกือบทุกระดับชันใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีบ้าน ยกเว้น ชันปีที 1 และ 4 

จะใช้ทีหอพกัสว่นใหญ่ (ร้อยละ 23.6) สว่นใหญ่จะมีการปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวเดือนละ

ครังทกุชนัปี (ร้อยละ 26.6) ยกเว้นชนั ปวช.2 ปวส.2 ปวส.3 ชันปีที 3 และชันปีที 4 ทีมี

การปรับแต่งข้อมูลสัปดาห์ละครัง สําหรับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและเพือนนัน 

ผู้ปกครอง และเพือนของนกัเรียนนกัศกึษาทกุชนัปีมีสว่นร่วมในระดับปานกลางทังหมด 

(ร้อยละ 60.9 และ 60.2 ตามลาํดบั)  

วัตถุประสงค์ข้อที 3 เพือศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 
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 ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด

ภูเก็ต พบว่า การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์นันส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์มากทีสุด 

รองลงมาคือด้านการเรียน และด้านสงัคม ตามลาํดบั ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลกระทบจากการใช้เครือข่าย 

สงัคมออนไลน์ของนกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 

ผลกระทบ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา รวม 

푥̅ S.D. ระดบั 푥̅ S.D. ระดบั 푥̅ S.D. ระดบั 

1. ด้านอารมณ์ 2.51 .756 ปานกลาง 2.48 .784 น้อย 2.50 .769 ปานกลาง

2. ด้านสงัคม 2.28 .840 น้อย 2.20 .870 น้อย 2.24 .855 น้อย 

3. ด้านการเรียน 2.31 .883 น้อย 2.25 .869 น้อย 2.28 .877 น้อย 

รวม 2.37 .766 น้อย 2.31 .793 น้อย 2.34 .779 น้อย 

 

 สมมติฐานข้อที 1-3. เพศ สถานศึกษา ระดับชัน เกรดเฉลียสะสม 

ลักษณะทีอยู่ อาศัย หรือรายได้ที ผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน

การเรียนทีแตกต่างกัน 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีมีเพศแตกต่างกัน

ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน ยกเว้น

ระดบัอดุมศกึษาทีเพศไม่มีผลต่อความแตกต่างด้านอารมณ์ ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  เพศทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

ตวัแปรทีศึกษา 

t-test for Equality of Means 

ชาย หญิง   

푥̅ S.D. 푥̅ S.D. t p 

ผลกระทบด้านอารมณ์ (ม.ปลาย) 2.63 .835 2.44 .702 2.391 .017* 

ผลกระทบด้านอารมณ์ (อุดมศึกษา) 2.56 .900 2.45 .723 1.258 .210 

ผลกระทบด้านสงัคม (ม.ปลาย) 2.45 .923 2.18 .776 3.120 .002* 

ผลกระทบด้านสงัคม (อุดมศึกษา) 2.34 .954 2.13 .821 2.187 .030* 

ผลกระทบด้านการเรียน (ม.ปลาย) 2.47 .938 2.22 .840 2.994 .004* 

ผลกระทบด้านการเรียน (อุดมศึกษา) 2.43 .969 2.17 .808 2.643 .009* 

* p<.05 

 

ตาราง 5  สถานศึกษา ระดับชัน เกรดเฉลียสะสม ลักษณะทีอยู่อาศัย รายได้ที

ผู้ปกครองมอบให้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์  ด้าน

สงัคม  และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

ตวัแปรทีศึกษา ผลกระทบด้าน

อารมณ์ 

ผลกระทบด้านสงัคม ผลกระทบด้าน 

การเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

สถานศึกษา 3.468 .000* 2.858 .000* 2.924 .000* 

ระดบัชนั 3.390 .005* 1.824 .107 1.531 .179 

เกรดเฉลียสะสม 8.400 .000* 5.805 .000* 6.568 .000* 

ลกัษณะทีอยู่อาศยั 3.348 .019* 3.931 .009* 3.024 .029* 

รายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ 2.963 .020* 4.318 .002* 3.096 .016* 

* p<.05 
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 ตาราง 5 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายทีเรียนในสถานศึกษาทีแตกต่างกัน เกรดเฉลียสะสมแตกต่างกัน ลกัษณะทีอยู่

อาศัยแตกต่างกัน รายได้ทีผู้ ปกครองมอบให้แตกต่างกัน ส่งผลต่อผลกระทบด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั ส่วนระดับชันเรียนทีแตกต่างกันนัน

จะสง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่า 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนทีเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนมากกว่านักเรียนทีเรียน

โรงเรียนสตรีภูเก็ต  

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนทีมีเกรดเฉลียสะสมในช่วง 2.50 

– 2.99 สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน มากกว่านักเรียนทีมี

เกรดเฉลยีสะสมในช่วง 3.00 – 3.49 และ 3.50 – 4.00  

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนทีอาศยัอยู่กบับิดามารดา และอยู่

กบัญาติ สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนน้อยกว่านักเรียนที

อาศยัอยู่บ้านเพือน 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนทีได้รับรายได้จากผู้ปกครองเดือน

ละ 2,001 – 3,000 บาท ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน

น้อยกว่านักเรียนทีได้รับเงินจากผู้ ปกครองในช่วง 3,001 – 4,000 บาท และมากกว่า 

5,000 บาทต่อเดือน 
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ตาราง 6  สถานศึกษา ระดับชัน เกรดเฉลียสะสม ลักษณะทีอยู่อาศัย รายได้ที

ผู้ ปกครองมอบให้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และ

ด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 

ตวัแปรทีศึกษา ผลกระทบ 

ด้านอารมณ์ 

ผลกระทบ 

ด้านสงัคม 

ผลกระทบด้าน 

การเรียน 

ระดบัอุดมศึกษา F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

สถานศึกษา 1.479 .196 1.229 .295 2.362 .039* 

ระดบัชนั 1.488 .181 .756 .605 .855 .528 

เกรดเฉลียสะสม 1.222 .301 1.202 .309 .910 .458 

ลกัษณะทีอยู่อาศยั 1.464 .224 1.071 .361 1.436 .232 

รายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ 1.994 .095 2.697 .030* 1.257 .286 

* p<.05 

 ตาราง 6 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาทีเรียนใน

สถานศกึษาทีแตกต่างกนั สง่ผลต่อผลกระทบด้านการเรียนทีแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ 

และนักศึกษาทีได้รับรายได้จากผู้ปกครองแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบด้านสงัคมที

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่

พบว่า 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนมากกว่าผู้ ทีเ รียนใน

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

 - การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาทีได้รับรายได้จากผู้ ปกครอง

น้อยกว่า 2,000 บาท และ 3,001 – 4,000 บาท ส่งผลกระทบต่อด้านสงัคมมากกว่าผู้ที

ได้รับรายได้ในช่วง 4,001 – 5,000 บาท 
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 สมมติฐานข้อที 4-6 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) พฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 

และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

 

ตาราง 7  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

 

ตวัแปรด้านพฤติกรรมทีศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผลกระทบด้าน

อารมณ์ 

ผลกระทบด้าน

สงัคม 

ผลกระทบด้าน

การเรียน 

F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

จํานวนชวัโมงในการใช้บริการ

อินเทอร์เนต็ 

2.63 .050 3.909 .009* 3.140 .025* 

ระยะตงัแต่เริมใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

0.89 .442 2.269 .080 1.410 .239 

ผู้แนะนําให้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.88 .453 1.587 .192 4.117 .007* 

ความสมําเสมอในการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

0.31 .817 0.737 .530 0.571 .635 

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 2.00 .113 1.202 .309 3.916 .009* 

สถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.06 .376 0.491 .742 0.741 .564 

การเปิดเผยข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

4.00 .019* 6.933 .001* 4.794 .007* 

การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

4.48 .001* 4.402 .002* 3.433 .009* 

การดูแลให้ความรู้จากผู้ปกครอง 2.45 .088 2.448 .088 0.948 .388 

การมีสว่นร่วมในการใช้งานจากเพือน 7.10 .001* 3.846 .022* 6.066 .003* 

* p<.05 

 ตาราง 7 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลใน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที
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แตกต่างกัน และการมีส่วนร่วมของเพือนในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที

แตกต่างกนั สง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

ส่วนจํานวนชัวโมงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้าน

สงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั ผู้แนะนําให้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน 

และระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกันส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนที

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

พบรายละเอียดดงันี 

 1.  นักเรียนทีมีการเปิดเผยข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

สง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน เมือทดสอบ

รายคู่พบว่า นักเรียนทีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีเป็นจริงส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์

มากกว่านกัเรียนทีเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัทีเป็นจริงบางส่วน และนักเรียนทีเปิดเผยข้อมูล

ทีเป็นจริงบางสว่นสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์น้อยว่านักเรียนทีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที

ไม่จริง แต่ส่งผลต่อด้านสังคม และด้านการเรียนน้อยกว่าคนทีเปิดเผยข้อมูลจริง

บางสว่น และเปิดเผยข้อมลูทีไม่จริง 

 2.  นักเรียนทีปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผล

ต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน เมือทดสอบรายคู่

พบว่า นักเรียนทีปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน และสปัดาห์ละครัง

สง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนมากกว่านักเรียนทีปรับแต่ง

เดือนละครัง 

 3.  นักเรียนทีมีเพือนเป็นผู้ ทีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

ระดับทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนที

แตกต่างกัน เมือทดสอบรายคู่พบว่า นักเรียนทีมีเพือนเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก และปานกลาง จะมีผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนมากกว่าทีมีเพือนมีสว่นร่วมในระดบัน้อย 
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 สมมติฐานข้อที 4-6 (ระดับอุดมศึกษา) พฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีแตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบ

จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนที

แตกต่างกัน 

 

ตาราง 8 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที

แตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

ตวัแปรด้านพฤติกรรมทีศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

ผลกระทบด้าน

อารมณ์ 

ผลกระทบด้าน

สงัคม 

ผลกระทบด้าน

การเรียน 

F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob F-Ratio F-Prob 

จํานวนชวัโมงในการใช้บริการ

อินเทอร์เนต็ 

1.168 .322 0.224 .880 2.456 .063 

ระยะเวลาตงัแต่เริมใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

3.623 .013* 3.413 .018* 5.305 .001* 

ผู้แนะนําให้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.957 .120 2.360 .071 1.730 .160 

ความสมําเสมอในการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ 

1.067 .363 0.829 .479 0.114 .952 

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3.345 .019* 2.914 .034* 5.395 .001* 

สถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.129 .342 1.991 .095 3.025 .018* 

การเปิดเผยข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

0.824 .438 0.029 .972 0.166 .847 

การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

6.125 .000* 3.746 .005* 3.473 .008* 

การดูแลให้ความรู้จากผู้ปกครอง 10.133 .000* 8.658 .000* 2.685 .069 

การมีสว่นร่วมในการใช้งานจากเพือน 4.208 .016* 3.534 .030* 2.615 .074 

* p<.05 

 ตาราง 8 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมด้านระยะเวลาตังแต่เริม

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที

แตกต่างกัน และการปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ส่งผล
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กระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน ส่วนสถานทีใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

การดแูลให้ความรู้จากผู้ปกครอง และการทีเพือนมีสว่นร่วมในการใช้งานสงัคมออนไลน์

ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสังคมทีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติตทีระดับ .05 และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบรายละเอียด

ดงันี  

 1. นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีมีจํานวนชวัโมงในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ต่อวันทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน 

ทีแตกต่างกนั และเมือทดสอบความแตกต่างรายคู่พบว่า นักศึกษาทีใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 1-2 ชัวโมงต่อวัน จะส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน 

น้อยกว่าคนทีใช้มากกว่า 4 ชวัโมงต่อวนั 

 2.  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีปรับแต่งข้อมูลในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที

แตกต่างกนั สง่ผลต่อผลกระทบด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกัน 

เมือทดสอบรายคู่พบว่า นกัศกึษาทีปรับแต่งข้อมลูทกุวนัจะสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนมากกว่านกัศกึษาทีปรับแต่งเดือนละครัง และ 3-4 ครังต่อ

สปัดาห์ 

 3.  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทีมีผู้ ปกครองดูแลในการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสงัคมทีแตกต่างกัน แต่ไม่

ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกัน เมือทดสอบรายคู่พบว่า นักศึกษาทีมี

ผู้ปกครองให้คําแนะนําในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดับมากจะมีผลกระทบ

ด้านอารมณ์น้อยกว่ากลุ่มทีผู้ ปกครองดูแลในระดับปานกลาง และน้อย แต่จะมี

ผลกระทบด้านสงัคมมากกว่ากลุม่มีทีผู้ปกครองดแูลในระดบัปานกลาง และน้อย 

 4.  นกัศกึษาระดับอุดมศึกษาทีเพือนมีส่วนร่วมในการใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ และด้านสงัคมทีแตกต่างกัน แต่ไม่

สง่ผลกระทบต่อด้านการเรียนทีแตกต่างกนั เมือทดสอบรายคู่พบว่า นักศึกษาทีเพือนมี
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สว่นร่วมในการใช้งานในระดบัมากจะมีผลกระทบด้านอารมณ์ และด้านสงัคมมากกว่า

กลุม่ทีเพือนมีสว่นร่วมในระดบัน้อย 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในหัวข้อเรือง “พฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต” พบประเด็นทีน่าสนใจ

ควรนํามาอภิปรายผลดงัน ี

1.  นกัเรียนนกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชัวโมงต่อวัน และใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้วมากกว่า 5 ปี มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน 

โดยมีการศึกษาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ นิยมใช้ 

Facebook Youtube Google+ และ Line ตามลําดับซึงสอดคล้องกับข้อมูลของ

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2557) จากผลสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ในครัวเรือนพ.ศ. 2557 พบว่ากลุม่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสงูสดุเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ 

15-24 ปีมีสดัสว่นการใช้อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 69.7 และกิจกรรมทีใช้อินเทอร์เน็ตส่วน

ใหญ่คือใช้ในการค้นหาข้อมูลทัวไปร้อยละ 82.2 ซึงทําให้เห็นว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษา

เป็นกลุม่ใหญ่ทีนิยมเลน่อินเทอร์เน็ตเพือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสืบค้น

ข้อมลู (Search Engine) เพือนําข้อมลูทีได้ไปใช้ประกอบในการทําเอกสารรายงานต่าง ๆ 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากระบบการเรียกค้นทีมีประสิทธิภาพจากผลการสํารวจ

แสดงถึงนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ทีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใน

ชีวิตประจําวนัทงัเพือการศกึษาและความบนัเทิงจงึมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตได้ง่าย และสอดคล้องกับรายงาน The Wave 6 Report ของ Universal 

McCann (2010) ทีได้สาํรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทัวโลกปี 2010 พบว่า 

คนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.9 นิยมดู Clip VDO ร้อยละ 72.8 นิยมอ่าน Webblog ร้อยละ 

63.2 นิยมใช้เว็บไซต์แชร์รูปภาพ ร้อยละ 57.3 Update Profile บนเว็บ  Social network 

ร้อยละ 45.8 ใช้การแสดงความคิดเห็น หรือ Comment และสอดคล้องกับชนากิตติ 

ราชพิบูลย์ (2553 : 80-85 ) ได้ทําการศึกษางานวิจัยเรือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉลียต่อวันมาก

ทีสดุ คือ 1-3 ชวัโมง เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีนิยมใช้มากทีสดุคือ Hi5 และสอดคล้อง

กบั ขวญัวิทย์ ตาน้อย (2553 : 105-110) กบัการศึกษาวิจัยเรือง “พฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบรีุ” ซงึพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้ Facebook และเข้าใช้บริการ 7 

วนัต่อสปัดาห์ สอดคล้องกบั บญุอยู่ ขอพรประเสริฐ (2557 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาวิจัย

เรือง พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง

พบว่า นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 70.1 ใช้เฟซบุ๊คทุกวัน 

โดยใช้มากกว่า 2 ชวัโมงต่อวนั 

2.  จากผลการวิจยัพบว่าวตัถปุระสงค์ของการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

นกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต เพือคยุกบัเพือนปัจจบุนัและเพือนเก่า รองลงมาคือใช้

เพืออพัเดทข้อมลูสว่นตวัและรูปภาพสอดคล้องกบั ชนากิตติ ราชพิบูลย์ (2553 : 80-85) 

ได้ทําการศกึษางานวิจัยเรือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และ

ผลกระทบต่อนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือคุยกับเพือนปัจจุบันและเพือนเก่าและ

สอดคล้องกับขวัญวิทย์ ตาน้อย (2553 : 105-110) กับการศึกษาวิจัยเรือง“พฤติกรรม

การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ซึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เพืออัพเดทสถานะ ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของพิชญาวี คณะผล (2554 : 95) ได้ศกึษาทศันคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

ของการสือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษาและบุคลากร

วิทยาลยัเฉลมิกาญจนาจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากสงัคมออนไลน์

เพือสนทนา (Chat) กับเพือนค้นหาเพือนเก่าหรือเพือนใหม่เพือการติดตามข่าวสารที

สนใจและเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

3.  นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวัน ใช้วันละ 1-2 

ชัวโมงต่อวัน ถ้าเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ จะใช้ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ถ้าเป็นวัน
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เสาร์ – วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. ซึงเป็นช่วงเวลา

เดียวกันกับวันจันทร์-วันศุกร์ และจะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และใช้สถานทีทีบ้านใน

การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ซงึสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ ทับเทียง (2553 : 92-102) 

ได้ศกึษาเรืองพฤติกรรมทศันคติและความพงึพอใจของผู้ ใช้แอพพลิเคชันสงัคมออนไลน์  

พบว่าผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกสถานทีทีเช็คอิน (Check-In) บ่อย

ทีสดุคือทีบ้านหรือทีทํางานและสอดคล้องกับผลการวิจัยของฤดีพร ผ่องสภุาพ (2551 : 

85) ทีศกึษาเรือง การแสวงหาข่าวสารการประชาสมัพันธ์และความพึงพอใจในการสือสาร

ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนิสตินักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทําการสือสาร

ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีบ้านทกุวนัเป็นเวลามากกว่า 2 ชัวโมงและใช้อินเทอร์เน็ต

เป็นช่องทางในการแสวงหาข่าวสารมากทีสดุ สอดคล้องกับทรงพล เหล่าเทิดพงษ์ และ

คณะ (2554 : 74) ทีศึกษาเรือง 1 วันกับพฤติกรรมการสือสาร “เฟซบุ๊ค” พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มักใช้เฟซบุ๊ คในการสือสารกับเพือนมากทีสุด ทังวัน มีเรียน 

วนัหยดุ และวนัเทศกาล 

4.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดูแล ให้ความรู้ และแนะนําการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัปานกลาง และน้อย ตามลาํดบั สว่นเพือนมีส่วนร่วมใน

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดับปานกลาง และมาก ตามลําดับซึงสอดคล้องกับ 

Yen และคณะ (2007) กล่าวว่า ครอบครัวมีส่วนสําคัญอย่างยิงทีจะช่วยป้องกันไม่ให้

ลกูหลานเสพติดอินเทอร์เน็ต พ่อแม่ควรต้องมีการเอาใจใส่ หมันสอดส่อง ตรวจสอบ 

ควบคมุดแูล มีการจดัตารางเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้

หลงัจากทําการบ้านเสร็จ โดยใช้ได้ไม่เกิน 1-2 ชัวโมง หรือตามความเหมาะสมกับช่วง

อายุ และสอดคล้องกับ Ko และ คณะ (2007) ทีกล่าวว่าหากบุตรหลานเล่นคอมพิวเตอร์ 

ดกึ ๆ ควรสงัเกตการณ์ใช้งาน ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันและสามารถเป็นทีปรึกษาให้กับ

บตุรหลานได้ สถาบนัครอบครัวต้องหนัมาใสใ่จกนัให้มากยิงขึน หมันพูดคุย หากิจกรรม

อืน ๆ ให้บุตรหลานทํา เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เป็นต้น ส่วนสถาบัน 

การศึกษา ครู อาจารย์มีบทบาทสําคัญในการสอดส่องดูแล ให้คําแนะนําทีถูกต้องใน
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การใช้อินเทอร์เน็ต มีการบลอ็กไม่ให้นกัเรียน นกัศกึษา เข้าใช้เว็บไซต์ทีอาจส่งผลให้เกิด

การใช้อินเทอร์เน็ตในทางทีไม่ถกูต้อง 

5.  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศทีแตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อ

ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านการเรียนจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นักเรียนนักศึกษาทีแตกต่างกัน ซึงสอดคล้อง His-Peng Lu and Kuo-Lun Hsiao 

(2008) ทีได้ทําการศึกษาความแตกต่างความถีระหว่างเพศในการใช้บริการเว็บบล็อก 

(web blog) พบว่า การแสดงออกของเพศหญิงและชายต่างก็มีความสมัพันธ์ในเรือง

ความคาดหวงัในผลลพัธ์หลงัจากทีแสดงออกไป และความตังใจทีจะเผยแพร่ข้อมูลลง

ในเว็บบล็อก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Juan Juan HAN, Raymond Jun 

ZHENG และ Yunjie XU (2007) พบว่า ในการแสดงออกของตนเองบนสงัคมเสมือน

จริงนนั ทกุคนต่างจะแสดงความเป็นตัวตนออกมาเพือให้บุคคลอืนๆ ยอมรับ เพือเป็น

การตอบสนองความต้องการของเขา แม้ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเพิมขึนรวมไปถึงการที

ต้องใช้เวลาเพิมมากขึนกับการเข้าไปมีส่วนร่วมก็ตาม และสอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์  

กองราช (2554 : 132) ทีได้ศกึษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของวัยรุ่นใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา Facebook พบว่า เพศทีแตกต่างกันจะมีความหลงใหลจน

ผิดปกติจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ซึงจะกระทบต่ออารมณ์

การแสดงออกในสภาพสงัคมแห่งความเป็นจริงของผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และ

สง่ผลต่ออิทธิพลทางสงัคมต่างกัน สอดคล้องกับ กมลวรรณ คงทรัพย์ (2551 : 135) ที

ทําการวิจยัเรืองความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียน พบว่า 

เพศหญิงกบัเพศชายมีความแตกต่างกนัมากในเรืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ และ

เพศหญิงมีการเลน่เกมน้อยกว่าเพศชาย ดังนันผลกระทบทีเกิดขึนระหว่างเพศหญิงกับ

เพศชายจงึแตกต่างกนั 

6.  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และ

รายได้ทีผู้ปกครองมอบให้ทีแตกต่างกนัจะสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และ

ด้านการเรียนจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาทีแตกต่างกัน ซึง

สอดคล้องกับ พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือและคณะ (2557 : 6) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
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เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบว่า รายได้มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้เว็บไซต์เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ ด้านช่วงเวลา และด้านสถานทีในการใช้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน (2551 : 91-93) ทีได้ศึกษาเรือง การวิเคราะห์พฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เน็ตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต พบว่า รายได้เฉลียต่อเดือน 

มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

และสอดคล้องกับ ภัชภา จิตศรัณยูกุล (2553 : 125) ทีได้ศึกษาเรืองพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลือนทีของพนักงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน 

จํากัด (มหาชน) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา และสถานทีในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศพัท์เคลอืนที ซงึพฤติกรรมด้านสถานทีการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน ช่วงเวลาใช้ทีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อด้านอารมณ์ 

ด้านสงัคม และด้านการเรียนทีแตกต่างกนั 

7. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดเผยข้อมูลทีแตกต่างกัน 

ระยะเวลาทีใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกัน การปรับแต่งข้อมูลในเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ทีแตกต่างกนั จะสง่ผลกระทบต่อด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน 

ทีแตกต่างกัน โดยคนทีเปิดเผยข้อมูลทีเป็นจริงในเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมี

ผลกระทบต่อด้านสังคม ด้านการเรียน น้อยกว่าคนทีเปิดเผยข้อมูลทีไม่จริง คนที

ปรับแต่งข้อมลูทกุวนัจะมีผลกระทบต่อด้านอารมณ์ สงัคม และการเรียนมากกว่าคนที

ปรับแต่งข้อมูลนาน ๆ ครัง เพราะปัจจุบันวัยรุ่นจะมีพฤติกรรมการสือสารในพืนที

สาธารณะบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์อยู่ในฐานะ

สอืกลางการสอืสารเพือสร้างสายสมัพนัธ์ (กลุนารี เสือโรจน์ , 2556 : 7) และสอดคล้อง

กับทรงพล เหล่าเทิดพงษ์ และคณะ (2554 : 75) ทีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้สือ

เฟซบุ๊คในการคยุกบัเพือน เพือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ทงัความต้องการทีจะ

ลดความรู้สกึเหงา เปลา่เปลยีว ความต้องการได้รับการกระตุ้นทงัด้านร่างกายและจิตใจ 

ความต้องการจะได้เรียนรู้เกียวกับตัวเอง ความต้องการทีเพิมความพึงพอใจลด

ความวิตกกังวล หรือความขัดแย้งภายในจิตใจ ดังนันการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
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การเปิดเผยข้อมูลทีเป็นจริง ช่วยสร้างความพึงพอใจในการสือสารซึงส่งผลกระทบต่อ

ด้านอารมณ์ และการเข้าสงัคมทีแตกต่างกนั (Becker, 1979) 

จากข้อค้นพบของงานวิจัยพบว่านักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตมีการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจํา โดยมีการติดต่อกันกับเพือน ๆ ทีรู้จักกันอยู่แล้ว 

ติดต่อกบัเพือนสนิท ไปยงัเพือนของเพือน จนไปถึงบุคคลอืนทีไม่เคยรู้จักมาก่อน ใช้ใน

เวลาก่อนนอน และในช่วงเวลาเรียนด้วย ดงันนัครูอาจารย์ และผู้ปกครองควรดูแลอย่าง

ใกล้ชิดเพือให้เด็กเหล่านีรู้จักการจัดสรรเวลาในการทําการบ้าน การผ่อนคลาย การใช้

เว็บไซต์ หรือเครือข่ายสงัคมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทัวไป 

จากผลการศึกษา “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน

นกัศกึษาในจังหวัดภูเก็ต” ผู้ วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักเรียนนักศึกษาที

ตอบแบบสอบถาม และข้อควรปรับปรุงและพฒันาจากผลงานวิจยั สรุปได้ดงัน ี

1. จากผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชัวโมง

ต่อวัน และใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มาแล้วมากกว่า 5 ปี  มีการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ทกุวนั ใช้วนัละ 1-2 ชวัโมงต่อวัน ดังนันควรมีการส่งเสริมให้มีการนําเครือข่าย

สงัคมออนไลน์มาเป็นแนวทางหนึงในการประยุกต์ใช้เพือการพัฒนาผู้ เรียนทังนีควร

ศกึษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์และความพร้อมของผู้ เรียนในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้วย 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษา 

นิยมใช้ Facebook Youtube Google+ และ Line ตามลําดับ ดังนันครูควรใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ในการอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้เป็นช่องทางในการแบ่งปัน 

ความรู้หรือแสดงความคิดเห็นและสามารถพัฒนาทักษะการสือสารอารมณ์ตลอดจน

ส่งเสริมให้มีการเคารพความคิดเห็นของบุคคลอืน ทังนีผู้สอนสามารถนําเฟซบุ๊คมา

ใช้กับการเรียนการสอนได้หลายลกัษณะ เช่น โพสต์ข้อความลงในกระดานข่าว 

(wall) ของกลุ่ม โพสต์รูปภาพและวีดิโอทีอปัโหลดโดยสมาชิก ตังคําถามและสร้างแบบ
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สาํรวจความคิดเห็น (Poll) หรือใช้งานเฟซบุ๊คดอกส์หรือเอกสารของเฟซบุ๊ค นอกจากนี

สามารถนําเฟซบุ๊คเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ทังนีจะก่อให้เกิดผลสําคัญแก่ผู้ เรียน ได้แก่ สร้างความสมัพันธ์ระหว่างสังคมในชัน 

กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลียนเรียนรู้ทีกว้างขวาง ส่งเสริมการศึกษา

ตามความสนใจหรือความถนดั และสง่เสริมการบนัทกึการอ่าน 

3. ในการศึกษาผลกระทบจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม และด้านการเรียน ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตัวอย่างใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เพือหาเพือนคยุเมือมีความรู้สกึโดดเดียวหรืออยู่คนเดียว รู้สกึมันใจในการเข้า

สงัคมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าสังคมธรรมดา เมือมีเวลาว่างจะใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ ก่อนทีจะใช้เวลาว่างทํากิจกรรมอืน และจากข้อคิดเห็นของนักเรียน

นกัศกึษาถงึผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์นัน บอกว่าทําให้เสียเวลา ซึง

ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ และการเรียน ดังนันผู้ปกครองควรมีการควบคุมจํานวน

ชวัโมงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของบุตรหลาน เพือให้มี

การใช้เวลาไปกบัการเรียน การทําบ้าน การทํารายงาน มากกว่าการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เพือความบันเทิงควรหากิจกรรมอืน ๆ ทําร่วมกันบ้างในวันหยุดเพือไม่ให้เด็ก

รู้สกึว่า โดดเดียว อยู่คนเดียว หรือเป็นคนทีไม่สําคัญ จนหันมาหมกตัวอยู่กับโลกของ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

 ผลการวิจ ัยครังนีทําให้ได้ข้อมูลทีเป็นพืนฐานเบืองต้นเกียวกับพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต รวมทงัยงัเป็นผลทําให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการวิจัย

ครังต่อไป ผู้ วิจยัจงึเห็นว่าควรมีการศกึษาวิจยัตามแนวทางต่อไปนี 

1. ควรศกึษาแนวทางการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือการเรียนการสอน 

2. ควรทําการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

นกัเรียนนกัศกึษาในจงัหวดัภูเก็ต 
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