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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ และ
ผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ�ำนวน 10 แห่งรวม 700 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.3 มีอายุระหว่าง 18-19 ปีร้อยละ 37.4 ส่วนใหญ่
มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ระหว่าง 2.51-3.00 ทัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 70.1 ใช้เฟสบุค๊
ทุกวัน โดยใช้มากกว่า 2 ชัว่ โมงต่อครัง้ มักใช้เมือ่ มีเวลาว่าง และนิยมใช้ผา่ นอุปกรณ์
มือถือร้อยละ 67.6 ในด้านรูปแบบการใช้พบว่า ใช้สนทนา (Chat) กับเพื่อน และ
ใช้เขียนแสดงความยินดีกบั เพือ่ นในโอกาสต่างๆ อยูใ่ นระดับบ่อยมาก มีคา่ คะแนน
เฉลี่ย 3.51 และ 3.36 ตามล�ำดับ (จากคะแนนเต็ม 5) ส่วนการกด Like เอาใจ
เพื่อน การอัพโหลด (Up Load) ภาพต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน การโพสต์ข้อความ
เล่าเรื่องต่างๆ การติดตามข่าวประจ�ำวัน การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเก่า การแสดง
ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่างๆ (Comment) และการสร้างอัลบั้มรูปมีการใช้อยู่
ในระดับบ่อย ด้านประโยชน์ทีได้รับมากที่สุดได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 และผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างจากการ
เล่นเฟสบุ๊คมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับ
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Abstract
The objectives of this research were to study the benefits,
behavior, and impacts of using Facebook of university students in
Bangkok. The data were collected from ten different private and
public universities amounting to seven hundred samples. The results
showed that the majority of the respondents were female (60.3%)
at the age of 18-19 years old (37.4%), with the average grade point
average (G.P.A) of 2.51–3.01. Overall, 70.1% of the respondents used
Facebook every day. The majority of them used Facebook for up to
two hours, preferably through mobile phones (67.6%) in their spare
time. It was also found that the purposes of using Facebook at a
very high frequency were online chats with friends and congratulating friends on multiple occasions with an average score of 3.51
and 3.36 respectively (out of the total score of 5). Additionally, the
use of the like button to impress friends, updating personal status,
updating news, contacting old friends, commenting and creating
photo albums, these activities were found at a high frequency of use.
The highest benefit that the majority of the respondents received
from using Facebook was receiving up-to-date information with an

บทที่ 1

แฟน/คนรัก การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับเพื่อน และผลการเรียนลดลง
หรือแย่ลง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.66 1.59 และ1.46 ตามล�ำดับ (จากคะแนนเต็ม 3)
ในด้านการเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.1 เคยได้รับผลกระทบท�ำให้ผลการ
เรียนลดลงในระดับเป็นบางครั้งจนถึงบ่อยครั้ง ร้อยละ 36.2 เคยส่งการบ้านไม่ทัน
ร้อยละ 28.0 เคยโดนครู/อาจารย์วา่ กล่าวเพราะเล่นเฟสบุค๊ ในห้องเรียน นอกจากนี้
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 23.7 เคยได้รบั อุบตั เิ หตุทางร่างกายเช่น การเดินชนกับคนอืน่ ๆ
หรือหกล้มเพราะมัวแต่เล่นเฟสบุ๊ค
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เฟสบุ๊ค
และผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค
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average score of 4.16. In terms of the impacts of using Facebook,
the majority of the respondents stated that these were: arguments,
fights or disagreements with boyfriend/ girlfriend; arguments and
disagreements with friends; and lowering their academic performance
to the average score of 1.66, 1.59 and 1.46 (the maximum score of 3).
The results also showed that up to 42.1% of the respondents were
affected in terms of academic performance at the level of sometimes
up to often. Besides, 36.2% of the respondents were unable to submit
assignments in time and 28% of the respondents were scolded for
using Facebook in class. Moreover, up to 23.7% of the respondents
got physical injury from accidents such as bumping into other people
or falling over from using Facebook.
Key words : Behavior, Benefits and Impacts of Using Facebook

1. ความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหา
ในยุคปัจจุบนั อินเทอร์เน็ต (Internet) นับว่ามีบทบาทและมีความส�ำคัญต่อ
ชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนมากขึน้ จนกลายเป็นการสือ่ สารสมัยใหม่ทเี่ ป็นส่วนหนึง่
ในชีวิตประจ�ำวันโดยมีส่วนช่วยทั้งในเรื่องการศึกษา การท�ำงาน การติดต่อสื่อสาร
ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ท�ำให้อินเทอร์เน็ตมีความเติบโตและมีผู้ใช้
บริการเพิ่มขึ้นทุกวัน มีการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ บนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย
ดังเช่นเว็บไซต์ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking)
ในปัจจุบันมีผู้ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟสบุ๊ค (Facebook) เป้นกหนึ่งใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ทีม่ ผี ใู้ ช้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีผใู้ ช้งานไม่ตำ�่ กว่า 400
ล้านคนต่อเดือน และกลายเป็นเว็บไซต์ Social Networking ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(พรรษพล มังกรพิศม์, 2553) ส�ำหรับในประเทศไทย มีผลส�ำรวจพบว่า ในปี พ.ศ.
2551 มีจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 16.1 ล้านคน และนิยมการใช้เว็บไซต์ประเภท
เครือข่ายสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ด้วยเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่
เครื่องมือสื่อสารที่สร้างแค่ความบันเทิงให้กับบุคคลทั่วไป แต่กลายเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมอยูใ่ นขณะนี้ มีอตั ราจ�ำนวนผูใ้ ช้งานเติบโตอย่าง
รวดเร็ว จากการส�ำรวจของเฟสบุ๊ค (Facebook) พบว่า ผู้ใช้งาน (Active Users)
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 1

ทีม่ จี ำ� นวนสูงสุดคือ กลุม่ อายุ 18-25 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ขณะทีก่ ลุม่ ทีใ่ ช้งาน
เป็นอันดับ 2 คือ กลุม่ อายุ 26-34 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง (www.allfacebook.
com อ้างในภัทรา เรืองสวัสดิ,์ 2553) ทัง้ นี้ ในกลุม่ นักศึกษาซึง่ เป็นวัยรุน่ มีการเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซงึ่ เป็น
ที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นมาก ทั้งนี้เทคโนโลยีทางการสื่อสารอย่างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบเฟสบุ๊ค (Facebook) นั้นมีข้อดีคือ การความสัมพันธ์ทางการสื่อสาร
ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะแต่การสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ น ลดช่องว่างทางระยะทางและเวลา เพราะท�ำให้
เราได้พบเพื่อนใหม่รวมถึงพบเพื่อนเก่าๆ ที่ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ท�ำให้
การสื่อสารง่ายและรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ใช่แค่การรู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น
แต่ยังท�ำให้เกิดการสื่อสารถึงกันคลอบคลุมทั่วโลก ซึ่งหากมองในแง่ของความเป็น
สือ่ สมัยใหม่นนั้ เฟสบุค๊ (Facebook) เปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลง การสือ่ สาร
มีความทันสมัย รวดเร็วและมีความก้าวล�ำ้ ทางเทคโนโลยีมากขึน้ และเป็นข้อถกเถียง
ทางสังคมถึงผลกระทบในปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
การละเมิด การทะเลาะวิวาท การใช้ค�ำพูดและการน�ำรูปที่ไม่เหมาะสมลงใน
เว็บไซต์ รวมถึงการใส่ข้อมูลในเชิงไม่สร้างสรรค์ ปัญหาเรื่องศาสนา เรื่องเพศ
หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร รวมถึงศึกษาการใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากการใช้เฟสบุค๊ (Facebook) ทัง้ นี้ เพือ่ จะได้นำ� ข้อมูล
ที่ได้มาท�ำความเข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น
ในยุคปัจจุบัน รวมถึงสามารถน�ำข้อมูลไปปรับปรุงวางแผนส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนที่ส�ำคัญของประเทศชาติ ให้เป็น
ผู้ที่สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มั่นคง รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน เพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็นบุคลากรที่
มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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2. เพือ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากการใช้เฟสบุค๊ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้เฟส
บุค๊ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
ก�ำลังได้รับความนิยม
2. สามารถน�ำผลการวิจัยที่ได้ไปวางแผนพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่ง
เป็นเยาวชนส�ำคัญของชาติสามารถใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้อย่างรู้เท่าทัน
และสร้างสรรค์ตอ่ ไป โดยไม่ตกเป็นเหยือ่ ของอาชญากรรมหรือกล่มุ มิจฉาชีพทีอ่ าศัย
เฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการกระท�ำความผิด
3. สามารถน�ำผลงานวิจยั น�ำไปใช้ประโยชน์ในเรือ่ ง การตลาด การโฆษณา หรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสาร
ผ่านเฟสบุ๊คให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารการตลาด
ผ่านเฟสบุ๊คกับกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากที่มีการใช้เฟสบุ๊คเป็นประจ�ำ

4. ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่นกั ศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่
คะแนนเฉลีย่ สะสม และตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เฟสบุค๊ การใช้ประโยชน์
จากเฟสบุ๊ค และผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค

5. นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
พฤติกรรมการใช้เฟสบุค๊ หมายถึง การใช้เฟสบุค๊ ในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ
ประกอบด้วยความถี่ และระยะเวลาในการใช้เฟสบุ๊ค สถานที่และอุปกรณ์ในการใช้
เฟสบุ๊ค ตลอดจนลักษณะของรายการต่างๆ ในเฟสบุ๊คที่มีการใช้งาน
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6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเป็นการมุ่งศึกษาถึงผู้รับสาร การที่
ผู้รับสารจะใช้ส่ืออะไรในการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารจะมีการเลือกสรร และการ
แสวงหาข่าวสารให้เป็นไปตามความต้องการ หรือความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคลโดยทั่วไปแล้วผู้รับสารมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสารซึ่งประกอบด้วย
3 ขั้นตอนดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2538)
			 1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective
Attention) หมายถึง แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจาก
แหล่งสารใดแหล่งสารหนึ่งที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง โดยทั่วไปแล้วผู้รับสารมักจะ
เลือกเปิดรับข่าวสาร ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติและความสนใจ
ของตน
			 2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective
Interpretation) เป็นกระบวนการขั้นกลั่นกรองขั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิด
รับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้วผู้รับข่าวสารจะเลือกรับรู้ หรือตีความหมาย
ความเข้าใจของตนเอง หรือทัศนคติ ประสบการณ์ตามความเชื่อ ความต้องการ
ความคาดหวัง ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกายหรือสภาวะอารมณ์ เป็นต้น
			 3. กระบวนการเลือกจดจ�ำ (Selective Retention) เป็นแนวโน้มการ
เลือกจดจ�ำข่าวสารเฉพาะสารที่มีเนื้อหาสาระที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ
และทัศนคติของตนเอง การเลือกจดจ�ำนี้เปรียบเสมือนเครื่องกรองขั้นสุดท้าย ที่มี
ผลต่อผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในบางครั้งก็จะลืมเนื้อหาของสารในส่วนที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของตนเอง

บทที่ 1

ประโยชน์ จ ากการใช้เ ฟสบุ๊ค หมายถึง วัตถุประสงค์ในการใช้เฟสบุ๊ค
อันประกอบด้วยการใช้เพื่อความบันเทิง เพื่อสนทนากับเพื่อนและคนอื่นๆ เพื่อหา
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือน�ำเสนอเรื่องราวของตนเอง เพื่อน�ำ
ข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
ผลกระทบจากการใช้เฟสบุค๊ หมายถึง ผลลัพธ์ทงั้ ทางบวกและลบทีเ่ กิดจาก
ใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยผลกระทบด้านการเรียน
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านชีวิตส่วนตัว

บทที่ 1
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			 นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wibur Schramm, 1962) ยังชี้ให้เห็น
ถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารดังนี้
			 1. ประสบการณ์ ผู ้ รั บ สารแสวงหาข่ า วสารแตกต่ า งกั น ไปตาม
ประสบการณ์ของตน
			 2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสาร
เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของตน
			 3. ภูมิหลัง ผู้รับสารมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน จะให้ความสนใจต่อเนื้อหา
สารที่ต่างกัน
			 4. การศึกษาและสภาพแวดล้อม มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ
และเนื้อหาสารที่ต่างกัน
			 5. ความสามารถในการรับสาร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้รับสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ต่างกัน
			 6. บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และ
พฤติกรรมของผูร้ บั สาร สถานภาพทางอารมณ์ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจความ
หมายของสาร
			 7. ทัศนคติ เป็นตัวก�ำหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร
ที่เปิดรับ
6.2 แนวคิดเกีย่ วกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network
Sites: SNS)
นิยามของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS)
คือเป็นเว็บไซต์ที่ให้ปัจเจกบุคคลได้กระท�ำสิ่งต่างๆ ดังนี้
			 1. สร้างฐานข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะในระบบ
ที่มีขอบเขต
			 2. เชื่อมต่อรายการต่างๆที่ผู้ใช้ย่อมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคล
ต่างๆ ที่ติดต่อสื่อสารกัน
			 3. สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเชื่อมของบุคคลภายในระบบได้
ธรรมชาติและการตั้งชื่อของการเชื่อมต่อเหล่านี้จะมีความหลากหลาย (Boyd &
Ellison, 2007)
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามพิเศษ ไม่ใช่แค่การยอมรับ
ให้ปัจเจกบุคคลได้พบปะกับบุคคลแปลกหน้าได้เท่านั้น แต่ยังท�ำให้ผู้ใช้สามารถ
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เชือ่ มต่อเครือข่ายสังคมและเครือข่ายนัน้ มองเห็นได้ และในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ขนาดใหญ่หลายๆ แห่งการเชื่อมต่อของผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่จ�ำเป็นจะต้องจ�ำกัดอยู่ที่
พบปะเพือ่ นใหม่เท่านัน้ แต่พวกเขายังสามารถสือ่ สารกับผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มต่อ
กันในเครือข่ายสังคมปกติอยู่แล้วเช่นกัน เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการ
พัฒนาลักษณะหน้าตาในหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่เป็นแก่นหลักประกอบด้วย ข้อมูล
ส่วนตัวที่สามารถมองเห็นได้ ที่แสดงการเชื่อมต่อรายการของเพื่อนที่เป็นผู้ใช้งาน
ระบบเดียวกัน ข้อมูลส่วนตัวจะเป็นทีแ่ ยกออกมาชัดเจนทีท่ ำ� ให้บคุ คลสามารถกรอก
ข้อมูลสถานะของตนได้ (Sunden, 2003 : 3 อ้างใน Boyd & Ellison, 2007)
และเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละบุคคลจะถูกขอให้กรอกข้อมูลที่
ประกอบไปด้วยชุดค�ำถาม เช่น อายุ ที่อยู่ ความสนใจ และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเขาและหลายๆ เว็บไซต์ยังให้ผู้ที่ใช้สามารถน�ำรูปส่วนตัวแสดงบนหน้าเว็บได้
บางเว็บไซต์อาจจะให้ผู้ใช้เพิ่มเนื้อหาที่เป็นมัลติมีเดีย หรือปรับแต่งหน้าตาที่
แสดงข้อมูลส่วนตัวได้ตามใจชอบและอื่นๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ได้มีการท�ำ
แอพพลิเคชั่นพิเศษมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มเติมในหน้าข้อมูลส่วนตัวได้ เป็นต้น
โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) เป็นซอฟแวร์ที่นิยมใช้งานบนอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองวิถี
การด�ำเนินชีวติ ของคนยุคนีท้ ใี่ ช้เวลากับการใช้อนิ เตอร์เน็ตมากขึน้ จนเกิดเป็นสังคม
ออนไลน์ ส�ำหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกัน และกิจกรรม
อืน่ ๆ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลทีผ่ ใู้ ช้สามารถช่วยกันสร้างเนือ้ หาขึน้
ได้ตามความสนใจของแต่ละคน
6.3 ทฤษฏีการใช้ประโยชน์จากความพึงพอใจ (Uses and Gratification
Theory)
ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสือ่ สารนัน้ มีฐานความเชือ่ ว่า
ผู้รับข่าวสารเป็นผู้ก�ำหนดว่าตนต้องการอะไร สื่ออะไรและเป็นเนื้อหาข่าวสารอะไร
จึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได้ ผู้รับข่าวสารจะเลือกใช้สื่อและ
รับข่าวสารทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการและความพอใจของตน แนวคิดนีเ้ ป็น
แนวคิดหนึ่งในทางการสื่อสารที่ให้ความส�ำคัญว่าผู้รับสารคือตัวจักรที่ส�ำคัญที่จะ
ตัดสินใจโดยอาศัยพืน้ ฐานความต้องการของตนเป็นหลัก แม็คคอมส์ และ เบคเกอร์
(McCombs and Becker, 1979 : 50-52) ได้อธิบายว่าคนเรามีเหตุผลในการ
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เลือกใช้สื่อหรือเปิดรับสื่อมวลชนแตกต่างกันไป และเหตุผลนั้นท�ำให้คนเลือกที่จะ
ใช้สื่อมวลชนต่างประเภทกัน บางอย่างที่สื่อมวลชนนั้นสามารถตอบสนองและสร้าง
ความพอใจให้แก่บคุ คลนัน้ ได้ซงึ่ เป็นเรือ่ งเฉพาะบุคคล และนีค่ อื สิง่ ทีเ่ รียกว่า ความ
พึงพอใจ (Gratifications)
แคทซ์ (Katz) บลูมเมอร์ (Blumler) และ เกอร์วทิ ซ์ (Gurvitch ) (1998)
ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจคือ
การศึกษาผู้รับสารที่เกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจซึ่งก่อให้เกิดความต้องการ
ความจ�ำเป็นของบุคคล และเกิดมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งข่าวสาร
อืน่ ๆ แล้วน�ำไปสูก่ ารเปิดรับสือ่ มวลชนในรูปแบบต่างๆ อันก่อให้เกิดผลคือการได้รบั
ความพึงพอใจตามทีต่ อ้ งการ และผลอืน่ ๆ ทีต่ ามมาซึง่ อาจจะไม่ใช่ผลทีต่ งั้ เจตนาไว้
ก็ได้
นอกจากนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการจ�ำแนกองค์ประกอบหรือกลุ่มของการวัด
ความพึงพอใจของผูร้ บั ข่าวสาร โดย ลี บี เบคเกอร์ (Lee B.Becker, 1979 : 54-73)
วิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การติดตามข่าวสาร
และการแนะน�ำพฤติกรรม (Surveillance/Guidance) ซึง่ สะท้อนให้เห็นขอบเขต
ทีป่ จั เจกชนใช้สอื่ มวลชน เพือ่ จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ
และเพือ่ ให้รเู้ ท่าทันเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ 2) การใช้ประโยชน์ทางการติดต่อสือ่ สาร
ความตื่นเต้น และเสริมย�้ำความเชื่อ (Communicatory Utility/Excitement/
Reinforcement) ซึง่ ครอบคลุมถึงการหลบหนีจากงานประจ�ำ การพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารกับผู้อื่น การซึมซับข่าวสารเข้าสู่ชีวิตประจ�ำวัน 3)
การหลีกเลีย่ งไม่ใช้สอื่ (Media Avoidance) สะท้อนให้เห็นแนวโน้มทีค่ นไม่ใช้สอื่
ไม่รับข่าวสารจากสื่อ เป็นต้น
จากทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจจากสื่อ เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรม
ของการใช้สอื่ ว่ามีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์และการตอบสนองความพึงพอใจ
ของมนุษย์ และการเน้นความส�ำคัญของกลุ่มผู้รับสารในฐานะผู้กระท�ำการสื่อสาร
ผู้วิจัยได้น�ำทฤษฏีดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักส�ำคัญส�ำหรับการวิเคราะห์
ผู้รับสารซึ่งเป็นนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครว่า มีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจในการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) เพื่ออะไรและในระดับใด
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6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไกรวุฒิ ท่าใคร่กลาง วีระศักดิ์ หล�ำ่ สาย และนารีรตั น์ จันทรเสนา (2556) ได้
ศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรอ้ ยละ
69.3 มีอายุระหว่าง 20 - 22 ปี มีรายจ่ายต่อเดือนมากกว่า 4,500 บาท และส่วนใหญ่
พักอาศัยทีห่ อพัก กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้เว็บไซด์ Facebook มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 81.0
แต่การติดตามอ่านข่าวสารจากเฟสบุค๊ เพียงร้อยละ 69.0 ส่วนการอ่านหนังสือพิมพ์
ออนไลน์มกั อ่านจากเว็บไซด์ไทยรัฐออนไลน์มากทีส่ ดุ ร้อยละ 55.5 เหตุผลทีเ่ ลือกอ่าน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์เพราะเสนอข่าวรวดเร็วและน่าสนใจร้อยละ 38.0 รองลงมา
คือเพราะความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ร้อยละ 35.5 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างนิยมอ่านข่าว
บันเทิงมากที่สุดร้อยละ 68.5 รองลงมาคือข่าวสังคม ร้อยละ40.0
กุลนารี เสือโรจน์ (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นใน
พืน้ ทีส่ าธารณะบนเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุค๊ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมี
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากเฟสบุค๊ ในฐานะสือ่ กลางการสือ่ สาร ดังนี้ 1. การสร้าง
สายสัมพันธ์ กล่าวคือในเฟสบุ๊คทุกคนในระบบถูกเชื่อมร้อยกันด้วยสายสัมพันธ์
ที่เรียกว่า “เพื่อน” ซึ่งการสร้างสายสัมพันธ์แบบเพื่อนในเฟสบุ๊คสามารถเกิดขึ้น
ขยายตัว และจบลงได้อย่างง่ายดาย 2) การให้ความบันเทิง เฟคบุ๊คมีแอพพลิเคชั่น
ที่หลากหลายท�ำให้ผู้ใช้งานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ ทั้งการสนทนา เกม
การอัพโหลดรูปภาพ คลิปวิดีโอต่างๆ ที่เอื้อให้ผู้ใช้เป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
3) การเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ เฟสบุค๊ เป็นคลังข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ แหล่ง
ข้อมูลในระดับบุคคลทีข่ า่ วสารมาจากการโพสต์ขอ้ ความของผูใ้ ช้คนใดคนหนึง่ และ
แหล่งข้อมูลสาธารณะในรูปแบบแฟนเพจ 4) เป็นช่องทางการสือ่ สารประเด็นอ่อนไหว
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างใช้เฟสบุค๊ เป็นช่องทางในการสือ่ สารประเด็นอ่อนไหว 2 ลักษณะ
คือ ในประเด็นส่วนตัว ใช้เฟสบุ๊คเป็นพื้นที่ระบายอารมณ์ความรู้สึกหรือความไม่
พึงพอใจต่อบุคคลที่มีสถานภาพเหนือกว่าในโลกจริงทั้ง ครู อาจารย์ พ่อแม่ และ
ในประเด็นส่วนรวมพบว่า มีตั้งสถานะวิจารณ์เสียดสีประเด็นการเมือง ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ไม่อาจพูดหรือสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาได้ในโลกจริงหรือในสื่อกระแสหลัก
5) การสอดส่องดูแลสังคม วิพากษ์วิจารณ์สังคมและรับเรื่องร้องทุกข์ 6) สะท้อน
ความเป็นตัวตนของบุคคลตามความเป็นจริง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เฟสบุ๊คเป็น
พืน้ ทีส่ ะท้อนความเป็นตัวตนตามความเป็นจริงผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ 7) ประกอบ
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สร้างสิ่งที่อยากเป็นและอยากให้คนอื่นรับรู้ โดยที่กลุ่มตัวอย่างมักสร้างข้อมูลแสดง
ตัวตนขึน้ มาใหม่ในพืน้ ทีแ่ สดงประวัตสิ ว่ นตัวทีไ่ ม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สนใจ
ว่าคนอื่นจะเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
ทรงพล เหล่าเทิดพงษ์ วาทิต มูลมาวัน และ เฉลิมพล มหากันธา (2554) ได้
ศึกษาเรือ่ ง 1 วันกับพฤติกรรมการสือ่ สาร “เฟสบุค๊ ” เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
จ�ำนวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มักใช้เฟสบุ๊คในการสื่อสารกับเพื่อน
มากทีส่ ดุ เพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ทัง้ ความต้องการทีจ่ ะลดความรูส้ กึ
เหงาเปล่าเปลี่ยว ความต้องการได้รับการกระตุ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความ
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง ความต้องการที่เพิ่มความพึงพอใจลดความวิตก
กังวลหรือความขัดแย้งภายในจิตใจ และมักใช้เฟสบุ๊คในการสื่อสารตลอดเวลา
เนือ่ งจากจ�ำเป็นต้องเชือ่ มโยงกับบุคคลอืน่ ในสังคมเพือ่ สนองตอบต่อความต้องการ
ในด้านต่าง ๆ
ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ท�ำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุระหว่าง 19-21 ปี
มีการศึกษาอยู่ในระหว่างปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอัตราการใช้บริการ 1-5 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ในการใช้แต่ละครั้งใช้เวลา 1-3 ชั่วโมงต่อครั้ง และมีประสบการณ์
ใช้บริการน้อยกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่เคยใช้บริการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีใน
Facebook ซึ่งประกอบไปด้วยการโต้ตอบบนกระดานสนทนา การเข้าร่วมกลุ่ม
ต่างๆ การเล่นเกม การตอบค�ำถาม (Quiz) การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปันวีดโิ อ
การค้นหาเพื่อนเก่า การส่งข้อความ การร่วมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like)
และพบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท�ำให้
เกิดความรู้สึกชอบและสนุกสนาน รวมถึงเป็นการท�ำตามกระแสนิยมจึงท�ำให้อัตรา
ในการใช้เพิม่ มากขึน้ จนเกิดเป็นการติดการใช้งาน และอาจท�ำให้เกิดความรูส้ กึ กังวล
หรือหมกมุน่ ว่าจะต้องเข้าไปใช้งานอีกจนกลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติ อย่างไร
ก็ตาม การรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Perceived Rick)
ไม่มีความสัมพันธ์หรือท�ำให้พฤติกรรมความหลงใหล และการติดการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลงแต่อย่างใดเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว
จะระมัดระวังมากในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ และจะไม่ใช้งานถ้ารู้สึกว่า
ตัวเองได้รับความเสี่ยง
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7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาได้แก่ นักศึกษา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่ก�ำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1-4 ระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งหมด 731,917 คน (http://www.info.mua.go.th/
information/show_all_statdata_table.php?data_show=2) ทั้งนี้ ในการ
ก�ำหนดขนาดตัวอย่างใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ Yamane (1967) โดยก�ำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่า 625 ตัวอย่าง ดังนั้นในที่นี้จึงก�ำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 700 ตัวอย่าง
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
			 - รวบรวมรายชือ่ สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 33 แห่ง
ท�ำการจับสลากเลือกสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 10 แห่ง ซึ่งได้แก่
1.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2.มหาวิทยาลัยเกริก 3.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
4.มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี 5.มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย 6.มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8.มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
9.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
			 - ท�ำการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
10 แห่ง โดยวิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience sampling) โดยท�ำการเก็บ
จากสถาบันละ 70 ตัวอย่างเท่ากัน
7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบเอง
ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง โดยได้มกี ารตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
แล้ว ทั้ งความตรง และความน่าเชื่อ ถือ ได้ ทั้งนี้ในส่วนของความน่าเชื่อถือได้
ได้ใช้การทดสอบโดยการค�ำนวณหาค่าอัลฟ่าตามแบบคอนบรัค ผลการค�ำนวณมี
ค่าอัลฟ่า ดังนี้
		 - ชุดค�ำถามเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการใช้เฟสบุ๊ค มีค่าอัลฟ่า
เท่ากับ .902
			 - ชุดค�ำถามเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากเฟสบุค๊ มีคา่ อัลฟ่าเท่ากับ .885
			 - ชุดค�ำถามเกีย่ วกับผลกระทบจากการใช้เฟสบุค๊ มีคา่ อัลฟ่าเท่ากับ .838
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ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดเกณฑ์ของค่าอัลฟ่าทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือได้ไว้ที่ 0,75 ซึง่ ค่าอัลฟ่า
ที่ค�ำนวณได้จากการทดสอบดังกล่าวข้างต้นมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และมีค่า
เข้าใกล้ 1.00 ดังนั้น ถือได้ว่าแบบสอบถามชุดดังกล่าวมีค่าความเชื่อถือได้สูง

8. ผลการวิจัย
8.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 422 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีอายุ
ระหว่าง 18-19 ปี 262 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 จ�ำนวน ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 จ�ำนวน และส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระหว่าง 2.51-3.00 จ�ำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6
8.2 พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เล่นเฟสบุ๊คทุกวันจ�ำนวน 491 คน คิดเป็นร้อยละ
70.1 รองลงมาเล่นเฟสบุ๊ค 4-6 วันต่อสัปดาห์ มี 89 คนคิดเป็นร้อยละ 12.7 โดย
เล่นมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง ซึ่งมีร้อยละ 33.3 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เล่น
เฟสบุ๊คในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. มีร้อยละ 39.1 รองลงมาเล่นเฟสบุ๊คช่วงเวลา
21.01-24.00 น. มีร้อยละ 33.7 และมักเล่นเฟสบุ๊คที่บ้านหรือที่พัก ร้อยละ 86.7
ส่วนใหญ่เล่นผ่านอุปกรณ์มือถือร้อยละ 67.6 จ�ำนวน และเล่นผ่านโน๊ตบุ๊ค ร้อยละ
43.9 นอกจากนี้พบว่า การเล่นเฟสบุ๊คส่วนใหญ่จะเล่นเมื่อมีเวลาว่างร้อยละ 59.4
และเล่นเฉพาะนอกเวลาเรียน ร้อยละ 17.7
ตารางที่ 1 ความถี่ในการเล่นเฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง
ความถี่ในการใช้เฟสบุ๊ค
ทุกวัน
4-6 วันต่อสัปดาห์
2-3 วันต่อสัปดาห์
1 วันต่อสัปดาห์
นานๆ ครั้ง
รวม

จ�ำนวน(คน)
491
89
50
14
56
700

ร้อยละ
70.1
12.7
7.2
2.0
8.0
100.0

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
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ระยะเวลาในการเล่นต่อครั้ง
จ�ำนวน(คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 30 นาที
141
20.1
30 นาที-1 ชั่วโมง
213
30.5
มากกว่า 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง
64
9.1
มากกว่า 1.30 ชั่วโมง-2 ชั่วโมง
49
7.0
มากกว่า 2 ชั่วโมง
233
33.3
รวม
700
100.0
			
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เล่นเฟสบุ๊ค มากกว่า 2 ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 33.3 จ�ำนวน 233 คน เล่นเฟสบุ๊ค 30 นาที-1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ
30.5 จ�ำนวน 213 คน เล่นเฟสบุ๊ค น้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 20.1 จ�ำนวน
141 คน เล่นเฟสบุ๊ค มากกว่า 1 ชั่วโมง-1.30 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 9.1 จ�ำนวน
64 คน และ เล่นเฟสบุค๊ มากกว่า 1.30 ชัว่ โมง-2 ชัว่ โมง คิดเป็นร้อยละ 7.0 จ�ำนวน
49 คนตามล�ำดับ
ส่วนลักษณะการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษา พบว่ามีลักษณะการใช้ที่หลากหลาย
ทัง้ การสนทนากับเพือ่ น การแสดงความคิดเห็นต่างๆ (comment) การแสดงความ
ยินดีกบั เพือ่ นในโอกาสต่างๆ การแสดง ความชืน่ ชมกับเพือ่ น (กด like) การติดตาม
ข่าวสารต่างๆ การติดตามข่าวสารในวงการบันเทิง การติดตามข่าวสารของศิลปิน
ที่ชื่นชอบ การเล่นเกมส์ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการใช้เฟสบุ๊ค ปรากฏ
ตามตารางที่ 3

บทที่ 1

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เล่นเฟสบุค๊ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ
70.1 จ�ำนวน 491 คน เล่นเฟสบุ๊ค 4-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 12.7 จ�ำนวน
89 คน เล่นเฟสบุ๊คนานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.0 จ�ำนวน 56 คน เล่นเฟสบุ๊ค 2-3
วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7.2 จ�ำนวน 50 คน และ เล่นเฟสบุ๊ค 1 วันต่อสัปดาห์
คิดเป็นร้อยละ 2.0 จ�ำนวน 14 คนตามล�ำดับ
ตาราง 2 ระยะเวลานานในการเล่นเฟสบุ๊คในต่อครั้ง

บทที่ 1
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ตารางที
่ 3 ลักษณะการใช้เฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที 3 ลักษณะการใช้เฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง
ทุกวัน

บ่อย
มาก

บ่อย

.ใช้ Chat กับเพือน


(31.3)


(.)


(20.9)


(17.0)

2.กด Like เอาใจเพือน


(20.1)

(4.9)

(8.0)

(8.1)
78
(11.1)

(9.6)

(12.9)

(14.7)

179
(25.6)
68
(9.7)
100
(14.3)
60
(8.6)
81
(11.6)
48
(6.9)
122
(17.4)
124
(17.7)

160
(22.9)

(12.3)
116
(16.6)
89
(12.7)
128
(18.3)
100
(14.3)
121
(17.3)
147
(21.0)


(8.1)

(21.0)

(10.3)

(12.6)

(18.9)

(12.3)

104
(14.9)
156
(22.3)
114
(16.3)
92
(13.1)
163
(23.3)
121
(17.3)
207
(29.6)

ลักษณะการใช้เฟสบุค๊

3.สร้างFan Page ส่วนตัว
4.ดู Facebook ดารา/
นักร้องทีช นื ชอบ
5.ดูพฤติกรรมแฟนเก่า
6.สืบประวัตแิ ฟนใหม่หรือ
เพือนต่างเพศ
7.ติด ตามพฤติก รรมของ
คนทีเ ราไม่ชนื ชอบ
8.Up
Load ภาพใน
ชีวติ ประจําวัน
9.เขียน Post ข้อความเล่า
เรืองต่างๆ
10.ติดต่อผูค้ ุยกับบุคคลใน
ครอบครัว
11.ติดตามข่าวประจําวัน
12.ติ ด ต า ม ข่ า ว ว ง ก า ร
บันเทิง (ดารา/นักร้อง)
13.เล่นเกม

14.ได้ ติ ด ต่ อ สื อ สารกั บ
เพือนเก่า
15.แสดงความคิดเห็นต่ อ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ
(Comment)
16.เขียนแสดงความยิน ดี 
ในโอกาสต่างๆของเพือน (19.9)



เป็ นครัง
นานๆครัง
คราว
จํานวน (ร้อยละ)

ไม่เคย

ค่าเฉลีย
(Mean)

ความหมาย


(6.9)


(1.3)

.

บ่อยมาก

134
(19.1)
97
(13.9)
161
(23.0)
118
(16.9)
133
(19.0)
110
(15.7)
166
(23.7)
163
(23.3)

60
(8.6)
99
(14.1)
154
(22.0)
136
(19.4)
111
(15.9)
148
(21.1)
129
(18.4)
120
(17.1)

26
(3.7)
316
(45.1)
113
(16.1)
240
(34.3)
169
(24.1)
227
(32.4)
72
(10.3)
43
(6.1)

.

บ่อย

.

นานๆครัง

.

เป็ นครัง คราว

.

นานๆครัง

.

เป็ นครัง คราว

.

เป็ นครัง คราว

.

บ่อย

.

บ่อย

165
(23.6)
191
(27.3)
169
(24.1)
102
(14.6)
178
(25.4)
161
(23.0)

149
(21.3)
117
(16.7)
154
(22.0)
132
(18.9)
130
(18.6)
196
(28.0)

144
(20.6)
63
(9.0)
118
(16.9)
135
(19.3)
57
(8.1)
90
(12.9)

81
(11.6)
26
(3.7)
73
(10.4)
151
(21.6)
40
(5.7)
46
(6.6)

.

เป็ นครัง คราว

3.18

บ่อย

2.50

เป็ นครัง คราว

2.16

เป็ นครัง คราว

3.09

บ่อย

2.68

บ่อย

181
(25.9)

125
(17.9)

39
(5.6)

9
(1.3)

3.36

บ่อยมาก
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17.สร้างอัลบัม รูปต่างๆ
18.ซือ สินค้าและบริการ
19.ขายสินค้าและบริการ
.ติ ด ต่ อ สอบถามเรื อ ง
การเรียนหรือ ส่งการบ้า น
ครู/อาจารย์
รวม

ทุกวัน

บ่อย
มาก

บ่อย

เป็ นครัง
นานๆครัง
คราว
จํานวน (ร้อยละ)


(11.1)

(5.7)
24
(3.4)
266
(38.0)

121
(17.3)
50
(7.1)
38
(5.4)
307
(43.9)

148
(21.1)
63
(9.0)
43
(6.1)
105
(15.0)

186
(26.6)
98
(14.0)
76
(10.9)
9
(1.3)

130
(18.6)
147
(21.0)
109
(15.6)
11
(1.6)

ไม่เคย

ค่าเฉลีย
(Mean)

ความหมาย

37
(5.3)
302
(43.1)
410
(58.6)
2
(.3)

2.60

บ่อย

1.33

นานๆครัง

0.94

นานๆครัง

2.34

เป็ นครัง คราว

2.37

เป็ นครัง
คราว

จากตารางที 3 พบว่
่มตัวอย่
างมี่มกตั
ารใช้
เฟสบุ
๊คในการสนทนา
(Chat)
กับเพือน และเขียน (Chat)
จากตารางที
่ 3ากลุพบว่
ากลุ
วอย่
างมี
การใช้เฟสบุ
๊คในการสนทนา
แสดงความยินดีกบั เพือนในโอกาสต่าง ๆ ในระดับบ่อยมาก มีค่าคะแนนเฉลีย . และ . ตามลําดับ
กั(จากคะแนนเต็
บเพือ่ น และเขี
ยนแสดงความยินดีกบั เพือ่ นในโอกาสต่างๆ ในระดับบ่อยมาก มีคา่
ม ) ส่วนลักษณะการใช้ทอี ยู่ในระดับบ่อยมี  รายการได้แก่ การกด Like เอาใจเพือน
คะแนนเฉลี
่ย 3.51
และาง3.36
(จากคะแนนเต็
ส่วนลั
กษณะการใช้
การอัพโหลด (Up
Load) ภาพต่
ๆ ในชีวตามล�
ติ ประจําำวัดันบการโพสต์
ขอ้ ความเล่าเรือ มงต่า5)
งๆ การติ
ดตามข่
าว
วัน การติบดบ่ต่อ
อสืยมี
อสารกั
เพือนเก่า การแสดงความคิ
นต่ อเหตุ
การณ์ต่างๆ
ทีประจํ
่อยู่ใานระดั
7 บรายการได้
แก่ การกดดเห็Like
เอาใจเพื
่อน(Comment)
การอัพและ
โหลด (Up
การสร้างอัภาพต่
ลบัม รูป างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน การโพสต์ข้อความเล่าเรื่องต่างๆ การติดตาม
Load)

ข่าวประจ�ำวัน การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเก่า การแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์
ต่างๆ (Comment) และการสร้างอัลบั้มรูป
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8.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เฟสบุ๊ค
ประโยชน์ ทีได้รบั จากการใช้เฟสบุค๊
ตาราง 8.3
4 ประโยชน์
ที่ได้รับจากการเล่นเฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 4 ประโยชน์ทไี ด้รบั จากการเล่นเฟสบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง

.ได้รบั ข้อมูลข่าวสารที
เป็ นปจั จุบนั


(38.0)

ปานกลาง น้ อย
จํานวน (ร้อยละ)
307
105
9
(43.9)
(15.0)
(1.3)

2.ได้รบั ข้อมูลเพิม ขึน


(30.3)

(34.9)

(33.6)

(29.7)

(14.6)

320
(45.7)
279
(39.9)
268
(38.3)
243
(34.7)
175
(25.0)

147
(21.0)
143
(20.4)
154
(22.0)
174
(24.9)
202
(28.9)

15
(2.1)
22
(3.1)
33
(4.7)
54
(7.7)
116
(16.6)

5
(.7)
11
(1.6)
9
(1.3)
20
(2.9)
104
(14.9)

700
(100)
700
(100)
700
(100)
700
(100)
700
(100)

4.03

มาก

4.03

มาก

3.98

มาก

3.80

มาก

3.07

ปานกลาง


(26.0)

(19.6)

272
(38.9)
236
(33.7)

187
(26.7)
232
(33.1)

40
(5.7)
65
(9.3)

18
(2.6)
29
(4.1)

700
(100)
700
(100)

3.80

มาก

3.55

มาก

3.80

มาก

ประโยชน์ทีได้รบั

.ได้พบเพือนทีข าดการ
ติดต่อกันมานาน
4.ได้ผ่ อนคลาย / คลาย
เครียด
5.ได้มเี พือนใหม่เพิม ขึน
6.ได้ ร ับ ประโยชน์ ด้ า น
เพิ ม ช่ อ งทางทํ า ธุ ร กิ จ
ของตนเองมากขึน
7.ทํ า ให้ ไ ม่ ต กเทรนด์ /
ทันกระแสสังคม
8.ได้ข้อ มูล มาใช้ใ นการ
เรียนหรือพัฒนาตนเอง
รวม

มากทีสุด

มาก

น้ อยทีสุด

รวม

11
(1.6)

700
(100)

ค่าเฉลีย
(Mean)
4.16

ความหมาย
มาก

จากตารางที 4 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้รบั ประโยชน์จากการใช้เฟสบุ๊คในระดับมาก
จากตารางที
่ 4 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการใช้
มีค่าคะแนนเฉลีย . โดยประโยชน์ด้านทีได้รบั มากทีส ุดได้แก่ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเป็ นปจั จุบนั
เฟสบุ
๊คในระดั
บมาก
มีค่าคะแนนเฉลี
โดยประโยชน์
รับขาด
มากที่สุด
มีค่าคะแนนเฉลี
ย .
รองลงมาได้
แก่ การทําให้ได้่ยรบั 3.80
ข้อมูลมากขึ
น และการทําให้ดได้้าพนที
บเพื่ได้
อนที
ได้การติ
แก่ดการได้
รบั ข้มีอคมู่าคะแนนเฉลี
ลข่าวสารที
เ่ ป็นเท่ปัาจกัจุน บส่วนั นทีมีไคด้รา่ บั คะแนนเฉลี
่ ส4.16
รองลงมาได้
แก่
ต่อกันมานาน
ย .
ประโยชน์ น้อยทีย
ุดคือ ประโยชน์
ใน
ด้านเพิำม ให้
ช่องทางทํ
คะแนนเฉลีย ำเพีให้
ยง ไ.
การท�
ได้รับาธุข้รอกิจมูของตนเอง
ลมากขึ้นมีค่าและการท�
ด้พบเพื่อนที่ขาดการติดต่อกันมานาน

มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 4.03 เท่ากัน ส่วนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์นอ้ ยทีส่ ดุ คือ ประโยชน์ในด้าน
เพิ่มช่องทางท�ำธุรกิจของตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพียง 3.07
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ผลกระทบ
1.ผลการเรียนลดลงหรือแย่ลง
2.ส่งการบ้านไม่ทันเพราะห่วงเล่น
เฟสบุ๊ค
3.ทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้ง
กับเพื่อน
4.ทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้ง
กับแฟน/คนรัก
5.โดนครู/อาจารย์ว่ากล่าวเพราะ
เล่นในห้องเรียน
6.ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการ
เล่นเฟส เช่น ถูกริบโทรศัพท์
ชั่วคราว, ถูกหักคะแนน เป็นต้น
7.พ่อแม่หรือผู้ปกครองว่ากล่าว
หรือดุ
8.ตื่นสายไปเรียนไม่ทันเพราะเล่น
เฟสดึก
9.ไปไม่ทันนัดเพื่อนเพราะห่วง
เล่นเฟส
10.เกิดอุบัติเหตุทางกายเพราะมัว
แต่เล่นเฟส เช่น เดินชนกับ
คนอื่นๆ หกล้ม เป็นต้น
รวม

เกิดขึ้นบ่อย เกิดขึ้นบ้าง ไม่เคยเกิดขึ้น
จำนวน (ร้อยละ)

บทที่ 1

8.4 ผลกระทบของการใช้เฟสบุ๊ค
8.4 ผลกระทบของการใช้เฟสบุ๊ค
่ 5 ผลกระทบของการใช้เฟสบุ
๊คของกลุ
่มตัวอย่า่มง ตัวอย่าง
ตารางทีตารางที
่ 5 ผลกระทบของการใช้
เฟสบุ
๊คของกลุ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

1.59

แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น
แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น
เคยเกิดขึ้นบ้าง

1.66

เคยเกิดขึ้นบ้าง

1.32

แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น
แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น

28
(4.0)
28
(4.0)
46
(6.6)
94
(13.4)
25
(3.6)
18
(2.6)

267
(38.1)
226
(32.3)
322
(46.0)
275
(39.3)
171
(24.4)
87
(12.4)

405
(57.9)
446
(63.7)
332
(47.4)
331
(47.3)
504
(72.0)
595
(85.0)

700
(100)
700
(100)
700
(100)
700
(100)
700
(100)
700
(100)

1.46

43
(6.1)
43
(6.1)
25
(3.6)
32
(4.6)

185
(26.4)
181
(25.9)
149
(21.3)
134
(19.1)

472
(67.4)
476
(68.0)
526
(75.1)
534
(76.3)

700
(100)
700
(100)
700
(100)
700
(100)

1.39

1.40

1.18

1.38
1.28
1.28
1.39

แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น
แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น
แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น
แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น
แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้น

จากตารางที่ 5 พบว่
ผลกระทบที
่เคยเกิดขึ้นกับกลุ
่มตัวอย่ดาขึงจากการเล่
มากที
่สุด 3
จากตารางที
่ 5 าพบว่
า ผลกระทบที
่เคยเกิ
้นกับกลุน่มเฟสบุ
ตัว๊คอย่
างจากการเล่
น
ลำดับแรก ได้แก่ การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับแฟน/คนรัก การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้ง
เฟสบุ
๊คมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับแฟน/
กับเพื่อน และผลการเรียนลดลงหรือแย่ลง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.66 1.59 และ 1.46 ตามลำดับ (จาก
คนรั
ก การทะเลาะหรื
อ่เโต้
งกักบลงโทษอั
เพื่อนนเนืและผลการเรี
ยนลดลงหรื
อ
คะแนนเต็
ม 3) ส่วนผลกระทบที
กิดเขึถี้นน้ยองหรื
ยที่สุดอได้ขัแดก่แย้
การถู
่องมาจากการเล่นเฟส
เช่น
ถูกลริบงโทรศั
ชั่วคราว, ถูกหัก่ยคะแนน
คะแนนเฉลี
แย่
มีคพ่าท์คะแนนเฉลี
1.66,มีค่า1.59
และ่ย 1.18
1.46 ตามล�ำดับ (จากคะแนนเต็ม 3)
ทั
ง
้
นี
้
ในด้
า
นผลกระทบที
เ
่
กี
ย
่
วกั
บ
การเรี
ย
นพบว่
า
กลุ
อย่างร้อยละน42.1
รับผลกระทบ นเฟส
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดได้แก่ การถู่มตักวลงโทษอั
เนื่อเคยได้
งมาจากการเล่
ทำให้ผลการเรียนลดลงในระดับเป็นบางครั้งจนถึงระดับบ่อยครั้ง ร้อยละ 36.2 เคยส่งการบ้านไม่ทัน ร้อย
เช่ละน28.0
ถูกริเคยโดนครู
บโทรศั/พอาจารย์
ท์ชั่ววคราว
ถูกหักนคะแนน
ค่ายคะแนนเฉลี
1.18
่ากล่าวเพราะเล่
เฟสบุ๊คในห้มีองเรี
น ร้อยละ 32.0 ่ยเคยตื
่นสายไปเรียน
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ทั้งนี้ ในด้านผลกระทบที่เกี่ยวกับการเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.1
เคยได้รบั ผลกระทบท�ำให้ผลการเรียนลดลงในระดับเป็นบางครัง้ จนถึงระดับบ่อยครัง้
ร้อยละ 36.2 เคยส่งการบ้านไม่ทนั ร้อยละ 28.0 เคยโดนครู/อาจารย์วา่ กล่าวเพราะ
เล่นเฟสบุ๊คในห้องเรียน ร้อยละ 32.0 เคยตื่นสายไปเรียนไม่ทันเพราะเล่นเฟสบุ๊ค
จนดึก นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.7 เคยได้รับอุบัติเหตุทางร่างกาย
เพราะมัวแต่เล่นเฟสบุ๊ค เช่น การเดินชนกับคนอื่นๆ หรือหกล้ม เป็นต้น

9. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน�ำมาอภิปรายดังต่อไปนี้
ในประเด็นเกีย่ วกับลักษณะการเล่นเฟลบุค๊ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นนักศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานครนั้ น มี ก ารใช้ เ ฟสบุ ๊ ค ในการสนทนา
(Chat) กับเพื่อน และเขียนแสดงความยินดีกับเพื่อนในโอกาสต่างๆ ในระดับ
บ่อยมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 และ 3.36 ตามล�ำดับ (จากคะแนนเต็ม 5) ทั้งนี้
เนือ่ งจากเฟสบุค๊ เป็นสือ่ ออนไลน์ทผี่ สู้ นทนาสามารถสือ่ สารกับเพือ่ นและโต้ตอบกัน
ได้แบบฉับพลัน (Interactive) ซึ่งการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่
ในความต้องการของกลุ่มนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกุลนารี เสือโรจน์ (2556) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่น
ในพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คในฐานะสื่อกลางการสื่อสารเพื่อสร้างสาย
สัมพันธ์ กล่าวคือในเฟสบุค๊ ทุกคนในระบบถูกเชือ่ มร้อยกันด้วยสายสัมพันธ์ทเี่ รียกว่า
“เพือ่ น” ซึง่ การสร้างสายสัมพันธ์แบบเพือ่ นในเฟสบุค๊ สามารถเกิดขึน้ ขยายตัว และ
จบลงได้ง่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล เหล่าเทิดพงษ์ วาทิต มูลมาวัน
และ เฉลิมพล มหากันธา (2554) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาในสถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม่ส่วนใหญ่มักใช้เฟสบุ๊คในการสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด เพื่อตอบ
สนองความต้องการด้านต่างๆ ทัง้ ความต้องการทีจ่ ะลดความรูส้ กึ เหงา เปล่าเปลีย่ ว
และต้องการได้รับการกระตุ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ในด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการเล่นเฟสบุค๊ พบว่า ประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาได้รบั
มากที่สุดได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รองลงมาได้แก่การท�ำให้ได้
รับข้อมูลมากขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 และ 4.03 ตามล�ำดับ ซึ่งในแง่ของความ
เป็นสื่อสมัยใหม่นั้น เฟสบุ๊ค (Facebook) เปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลง
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การสื่อสารมีความทันสมัย รวดเร็วและมีความก้าวล�้ำทางเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งนี้
โดยธรรมชาติของเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น เป็นเว็บไซต์ที่ให้ปัจเจกบุคคลได้
กระท�ำสิง่ ต่างๆ ได้หลากหลาย ทัง้ การสร้างฐานข้อมูลส่วนตัวบนพืน้ ทีส่ าธารณะหรือ
กึ่งสาธารณะในระบบ การเชื่อมต่อรายการต่างๆ ที่ผู้ใช้ยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูล
ไปยังบุคคลต่างๆ ที่ติดต่อสื่อสารกัน และสามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเชื่อม
ของบุคคลภายในระบบได้ (Boyd & Ellison, 2007) ด้วยเหตุนี้ เฟสบุค๊ จึงกลายเป็น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่อกี ระบบหนึง่ ทีผ่ ใู้ ช้สามารถเข้ามาค้นหาหรือรับเอาข้อมูลต่างๆ
ที่ตนต้องการทราบได้ นอกจากนี้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่นักศึกษาได้รับคือ
การท�ำให้ได้พบเพื่อนที่ขาดการติดต่อกันมานาน ซึง่ มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 4.03 จัดอยู่
ในระดับมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า เทคโนโลยีท างการสื่ อ สารอย่ า งเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์แบบเฟสบุ๊ค (Facebook) นั้นมีข้อดีคือความสัมพันธ์ทางการสื่อสาร
ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะแต่การสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ยังเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ลดช่องว่างทางระยะทางและเวลา ท�ำให้ได้
พบเพื่อนใหม่รวมถึงพบเพื่อนเก่าๆ ที่ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ประกอบกับ
สื่อสารง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ที่ไม่ใช่แค่การรู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น และ
ยังท�ำให้เกิดการสื่อสารถึงกันคลอบคลุมทั่วโลกด้วย (www.allfacebook.com
อ้างใน ภัทรา เรืองสวัสดิ์, 2553)
ในประเด็นเกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ คยเกิดขึน้ จากการเล่นเฟสบุค๊ แม้ผลกระทบ
ในภาพรวม จะเกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างในระดับไม่มากนักแต่มีประเด็นน่าสนใจว่า
นักศึกษาจ�ำนวนมากถึงร้อยละ 52 เคยมีการทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับ
คนรัก และจ�ำนวนร้อยละ 52 เช่นเดียวกันทีเ่ คยมีการทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้ง
กับเพื่อนอันเนื่องมาจากการเล่นเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ร้อยละ 42 ยอมรับว่าเคยได้รับ
ผลกระทบท�ำให้ผลการเรียนลดลงในระดับเป็นบางครัง้ จนถึงระดับบ่อยครัง้ ร้อยละ
36.2 เคยส่งการบ้านไม่ทัน ร้อยละ 28.0 เคยโดนครู/อาจารย์ว่ากล่าวเพราะเล่น
เฟสบุค๊ ในห้องเรียน ร้อยละ 32.0 เคยตืน่ สายไปเรียนไม่ทนั เพราะเล่นเฟสบุค๊ จนดึก
นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.7 เคยได้รับอุบัติเหตุทางร่างกายเพราะ
มัวแต่เล่นเฟสบุค๊ เช่นการเดินชนกับคนอืน่ ๆ หรือหกล้ม เป็นต้น ผลกระทบเหล่านี้
แม้เกิดขึน้ ไม่บอ่ ยมาก แต่กเ็ ป็นประเด็นทีน่ า่ เป็นห่วงส�ำหรับนักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียน
และเป็นวัยรุ่นด้วย ซึ่งงานวิจัยของ กุลนารี เสือโรจน์ (2556) ชี้ให้เห็นว่า เฟสบุ๊ค
เป็นที่มีการให้ความบันเทิงด้วยเพราะมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ท�ำให้ผู้ใช้งาน
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เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ ทั้งการสนทนา เกม การอัพโหลดรูปภาพคลิป
วิดีโอต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติในส่วนนี้ย่อมสามารถท�ำให้นักศึกษาเพลิดเพลินกับการ
เล่นเฟสบุ๊ค จนน�ำมาซึ่งผลกระทบในเชิงลบหลายประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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