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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครในประเด็นเรื่อง ปริมาณเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รูปแบบการใช้งานเฟซบุ๊ก
ความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊กและศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการเรียน โดยปัจจัยที่นํามาพิจารณา ได้แก่ 
ปริมาณเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊ก การบริหารจัดการเวลา และ
สมาธิในการเรียนโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 1,080 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิงการวิเคราะห์เส้นทาง ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊กผ่านทางสมาร์ทโฟน และใช้เฟซบุ๊กวันละหลายๆ ครั้ง แต่ละครั้ง
จะใช้อยู่ที่ประมาณ 10 - 20 นาที นักศึกษานิยมใช้เฟซบุ๊กพูดคุยกับเพื่อน สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา หากนักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีก็จะ
ทําให้มีผลการเรียนดี แต่การใช้เฟซบุ๊กไม่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของนักศึกษา 
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Abstract 
 This study examined online social network usage of students in Bangkok Metropolitan 
Area regarding using time, Facebook usage pattern and Facebook usage intensity, and 
examined factors affecting the students’ academic achievement regarding to time 
spent using online social network, Facebook intensity, time management, and learning 
concentration. The survey research was used to collect data from 1,080 samples using a 
questionnaire. Data were analyzed using Path Analysis. The results reveal that the students 
were on Facebook many times a day, via smart phones, and would spend 10 - 20 minutes 
for each use. They usually used Facebook to talk with their friends. Time management was 
the only one factor affecting the students’ learning achievement. If they could manage 
time efficiently, they would have satisfactory learning outcomes. This study also found 
that the use of Facebook did not have any influence on students’ learning achievement. 

 
Keywords:  Facebook, Facebook Intensity, Students’ Achievement 

 
บทนํา 
 เฟซบุ๊กเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่
ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบันผู้ใช้เฟซบุ๊กมีอยู่ทุก
เพศทุกวัย แต่จากการสํารวจของเว็บไซต์เฟซบุ๊กพบว่า 
การใช้เฟซบุ๊กจะแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าในกลุ่ม
อายุอื่นๆ (Facebook, 2012) ซึ่งเป็นช่วงอายุที่อยู่ในวัย
ศึกษาเล่าเรียน เฟซบุ๊กมีแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการนํามาใช้เพื่อการสื่อสาร สามารถใช้เป็นเวทีเปิดรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้หลายช่องทาง ด้วย
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์นี้เอง อาจารย์ผู้สอนบางท่าน
ได้นําเฟซบุ๊กมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้บรรยากาศการสอน
ดูทันสมัย เป็นการใช้ส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ทําให้สามารถติดต่อกับผู้เรียนได้
สะดวกรวดเร็ว ช่วยในการเรียนแบบมีส่วนร่วมที่ผู้เรียน
จะเข้ามาทํากิจกรรมการเรียนร่วมได้ และเฟซบุ๊กเป็นเวที
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นได้มากกว่าใน
ห้องเรียน (Cheung, Chiu, & Lee, 2011; Pempek, 
Yermola, & Calvert, 2009; Roblyer, McDaniel, 
Webb, Herman, & Witty, 2010) 
 ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่นําอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
เข้ามาใช้ในห้องเรียน และมักเล่นเฟซบุ๊กในห้องเรียน ซึ่ง

ทําให้นักศึกษาเสียสมาธิในการเรียน นอกจากน้ี เมื่ออยู่
นอกห้องเรียน หากนักศึกษาบริหารจัดการเวลาไม่มี
ประสิทธิภาพ การใช้เฟซบุ๊กอาจมีผลทําให้เสียการเรียน
ได้ (Balakrishnan & Shamim, 2013) เนื่องจากเวลาที่
ใช้กับการเล่นเฟซบุ๊กทําให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนหรือ
ทําการบ้าน (Kirschner & Karpinski, 2010) แต่หากใช้
เฟซบุ๊กในทางที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้จะทํา
ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ได้มากมาย นอกจากนี้  
ยังมีงานวิจัยที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้  
เฟซบุ๊กกับผลการเรียน (academic performance) ของ
นักศึกษาจํานวนมาก งานวิจัยเหล่านี้ได้ข้อสรุปจาก 
ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน บางงานวิจัยบางเร่ืองพบว่า
การใช้เฟซบุ๊กมีผลทางลบต่อผลการเรียนของนักศึกษา 
คือ ยิ่งใช้เฟซบุ๊กมากผลการเรียนจะยิ่งตกต่ําลง (Boogart 
& Robert, 2006; Karpinski & Duberstein, 2009) 
ในขณะที่งานวิจัยบางเรื่องกลับพบว่า การใช้เฟซบุ๊กไม่มี
ผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา (Kolek & 
Saunders, 2008; O’Brien, 2011; Pasek, More, & 
Hargittai, 2009) 
 นอกจากการใช้เฟซบุ๊กจะส่งผลต่อผลการเรียนของ
นักศึกษาแล้ว ยังมีตัวแปรอื่นที่มีความเชื่อมโยงเก่ียวข้อง
กับผลการเรียนของนักศึกษาด้วย ดังจะเห็นได้จากการ
นํา cognitive load theory ของ Sweller (1988) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีที่อธิบายการทํางานของสมองว่า การทํางาน
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หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน พร้อมๆ กัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษย์ ผลงานที่ได้รับ
จากการทํางานหลายอย่างพร้อมกันจะไม่ดีเท่ากับการมุ่ง
ความสนใจไปท่ีงานใดงานหน่ึงเพียงอย่างเดียว มีผู้นํา
ทฤษฎีนี้มาอธิบายเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กว่า การท่ี
นักศึกษาใช้เฟซบุ๊กในขณะเรียนหนังสือย่อมทําให้เสีย
สมาธิ เมื่อนักศึกษาขาดสมาธิในการเรียน ความสามารถ
ในการฟังการบรรยายจากอาจารย์ย่อมไม่ดีเท่าที่ควร 
(Wood et al., 2012) นอกจากน้ัน การใช้เฟซบุ๊กขณะ
ทําการบ้านหรืออ่านหนังสือ ก็เป็นการทําให้นักศึกษา
เสียสมาธิจากเรื่องที่กําลังอ่านหรือการบ้าน ดังนั้น 
การใช้เฟซบุ๊กจึงส่งผลทางลบต่อผลการเรียน ทั้งนี้ 
Broadbent and Poon (2015) ศึกษาโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้กลยุทธ์ทางการเรียนต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการ
เรียนที่ดี กลยุทธ์หนึ่งที่สนใจ คือ การบริหารจัดการเวลา 
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการวางแผนเวลาในการเรียน
และการทํากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาโดย Broadbent 
and Poon ศึกษางานวิจัยที่กล่าวถึงการบริหารจัดการ
เวลาจํานวน 5 เรื่อง พบว่ามีอยู่ 4 เรื่องที่สนับสนุนแนวคิด
ว่า การบริหารจัดการเวลาได้ดีส่งผลให้นักศึกษามีผลการ
เรียนที่ดีด้วย (Carson, 2011; ChanLin, 2012; 
Michinov, Brunot, Le Bohec, Juhel, & Delaval, 
2011; Puzziferro, 2008) ในขณะที่มีงานวิจัยเพียง
เรื่องเดียวที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

จัดการเวลากับผลการเรียนของนักศึกษา (Klingsieck, 
Fries, Horz, & Hofer, 2012) สําหรับการวิเคราะห์ 
อภิมานของ Broadbent and Poon ในครั้งนี้พบว่า 
มีความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเวลากับผลการ
เรียนของนักศึกษา แม้ขนาดของความสัมพันธ์จะมีเพียง
เล็กน้อยก็ตาม (ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (r) = .14) 
 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (uses 
and gratification theory) (La Rose & Eastin, 2004) 
เป็นทฤษฎีทางการส่ือสารที่อธิบายพฤติกรรมการใช้   
เฟซบุ๊ก ทั้งนี้ Ellison, Steinfield, and Lampe (2007) 
อธิบายการใช้เฟซบุ๊กว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
เกิดความพึงพอใจทางสังคม ทั้งในเรื่องการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ที่ติดต่อด้วยในปัจจุบัน และธํารงรักษา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า หรือบุคคลที่อยู่ห่างไกล 
นอกจากนั้นแล้ว นักศึกษายังใช้เฟซบุ๊กเพื่อแสวงหา
ความพึงพอใจจากเนื้อหาในส่ือออนไลน์ด้วยการได้รับ
ประโยชน์จากการใช้เฟซบุ๊กในหลายด้านนี้เองจึงทําให้
เกิดความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊ก Abusbiha and 
Mustafa (2014) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ส่วนบุคคลกับผลการเรียนของนักศึกษา (ปัจจัยส่วนบุคคล
ที่นํามาพิจารณา ได้แก่ เพศ และอายุของนักศึกษา) 
ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเป็นความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊กของ
นักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นอกจากปัจจัยส่วนบุคคล
จะส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาแล้ว ความเข้มข้น
ในการใช้เฟซบุ๊กก็ยังส่งผลต่อผลการเรียนด้วย 

 
 จากประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยนํามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาธิในการ
เรียน 

ความเข้มข้นใน
การใช้เฟซบุ๊ก 

เกรดเฉล่ียสะสม 

การบริหาร
จัดการเวลา 

ปริมาณเวลาใน 
การใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ 

ภาพที่ 1  แสดงอิทธิพลของการใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

 ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
 เรื่องปริมาณเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
 ออนไลน์ รูปแบบการใช้งานเฟซบุ๊ก และความ
 เข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊ก 

 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียน โดยปัจจัย
 ที่นํามาพิจารณา ได้แก่ ปริมาณเวลาในการใช้
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความเข้มข้นในการใช้
 เฟซบุ๊ก การบริหารจัดการเวลา และสมาธิใน
 การเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก
และพัฒนาโมเดลที่ใช้อธิบายอิทธิพลของการใช้เฟซบุ๊กที่
มีต่อผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งวัดผลการเรียนจาก
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
เฟซบุ๊กประกอบด้วย ปริมาณเวลาในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊ก นอกจาก
ประเด็นเรื่องการใช้เฟซบุ๊กจะถูกนํามาใช้เป็นปัจจัยใน
การทํานายผลการเรียนของนักศึกษาแล้ว ยังได้นําปัจจัย
เรื่องสมาธิในการเรียน และการบริหารจัดการเวลาของ
นักศึกษาเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย  
 
นิยามศัพท์ 
 1) พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก หมายถึง การแสดงออก

 ถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในด้าน
 ปริมาณเวลาในการใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อ
 ในการใช้งาน รูปแบบในการใช้งาน และแรงจูงใจ
 ในการใช้เฟซบุ๊ก 

 2) ผลการเรียนของนักศึกษา หมายถึง เกรดเฉลี่ย
 สะสมของนักศึกษา 

 3) ความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊ก หมายถึง คะแนน
 จากการทําแบบทดสอบความเข้มข้นของการ
 ใช้งานเฟซบุ๊ก (facebook intensity quiz) 
 ซึ่ ง เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาโดย Ell ison, 
 Steinfield, and Lampe (2007) 

 4) สมาธิในการเรียน หมายถึง ระยะเวลานานท่ีสุด
 ที่นักศึกษาสามารถมีสมาธิในการฟังบรรยายใน
 ชั้นเรียน มีสมาธิในการทําการบ้าน และมีสมาธิ
 ในการอ่านหนังสือ 

 5) การบริหารจัดการเวลา หมายถึง ความสามารถ
 ในการแบ่งเวลาการทํากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
 เหมาะสม วัดได้จากการที่นักศึกษามีการกําหนด
 เป้าหมายชัดเจนว่าต้องทําอะไรก่อนหลัง สามารถ
 ส่งงานส่งการบ้านได้ทันตามกําหนดเวลา 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิ ง สํารวจ
ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในเขตกรุงเทพ-
มหานคร ซึ่งแบ่งสถาบันได้ 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน
จากข้อมูลสถิติของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีสถาบันการศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครจํานวนรวมท้ังส้ิน 28 แห่ง มีจํานวน
นักศึกษารวม 422,984 คน (Office of the Higher 
Education Commission, 2012) คํานวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่
ตัวแปรในการวิเคราะห์เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ และ
ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 2007) คํานวณได้
นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,065 คน และสุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
sampling) ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 : สุ่มตัวอย่างสถาบันการศึกษา ด้วย
การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยให้
ประเภทของสถาบันแทนชั้นภูมิ จากนั้นสุ่มตัวอย่าง
สถาบันการศึกษาจากทุกชั้นภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ 
2 แห่ง  ได้แก่  1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ  
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ
มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 3) มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ 



133

Vol. 16, No.1, January - June 2017

 ขั้นตอนที่ 2 : สุ่มตัวอย่างนักศึกษาโดยคํานวณหา
จํานวนนักศึกษาที่จะสุ่มตัวอย่างจากแต่ละสถาบัน   
ด้วยวิธีการแบ่งตามสัด ส่วนของจํานวนนักศึกษา 
(proportional to size)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพที่เป็นผู้ช่วยวิจัยทําหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากสถาบันการศึกษาตัวอย่างทั้ง 6 แห่ง โดย
ผู้ช่วยวิจัยเข้าไปพบกับนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างตาม
สถานที่ที่มีนักศึกษาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก เช่น 
โรงอาหาร และบริ เวณที่นั่ งพักผ่อนของนักศึกษา 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยวิจัยขอความร่วมมือให้นักศึกษาช่วยตอบ
แบบสอบถามตามความสมัครใจ นักศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแต่ละคน 
ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 5 - 10 นาที ได้
แบบสอบถามที่ตอบครบสมบูรณ์ จํานวน 1,097 ชุด ซึ่ง
พบว่านักศึกษาผู้ตอบเป็นผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กจํานวน 1,080 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 98.5 ส่วนนักศึกษาที่ไม่ใช้เฟซบุ๊กมีเพียง
ร้อยละ 1.5 และเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้เป็น
เรื่องการศึกษาผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา 
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ ผู้ตอบเป็น
นักศึกษาที่ใช้เฟซบุ๊กเท่านั้น  
 เครื่ อง มือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ให้นักศึกษาตอบด้วยตนเอง เนื้อหาของ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของนักศึกษา ได้แก่ ปริมาณเวลาในการใช้ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเช่ือมต่อ รูปแบบการใช้งานเฟซบุ๊ก
และแรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊ก 
 ส่วนที่ 3 ตัวแปรต่างๆ ในกรอบแนวคิดการวิจัย 
ได้แก่  
 (1) ความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊ก ใช้แบบทดสอบ
ความเข้มข้นของการใช้งานเฟซบุ๊กซึ่งพัฒนาโดย Ellison 
et al. (2007) โดยมีข้อคําถามรวม 14 ข้อ ตัวอย่างของ
ข้อคําถาม เช่น จํานวนเพื่อนในเฟซบุ๊ก จํานวนปีที่ใช้
เฟซบุ๊ก และความคิดเห็นที่นักศึกษามีต่อเฟซบุ๊ก คําตอบ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 

 (2) การบริหารจัดการเวลา กําหนดประเด็นคําถาม
ในการอธิบายตัวแปรการบริหารจัดการเวลา 5 ข้อ เช่น 
“ท่านจดรายการส่ิงที่จะต้องทําในแต่ละวันไว้เพื่อกันลืม” 
“ท่านกําหนดเป้าหมายว่าสัปดาห์นี้ท่านต้องทําอะไรให้
แล้วเสร็จบ้าง” คําตอบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
มีคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 
 (3) สมาธิในการเรียน กําหนดประเด็นคําถามในการ
อธิบายตัวแปรสมาธิในการเรียนด้วยคําถาม 5 ข้อ เป็น
คําถามเกี่ยวกับการมีสมาธิในขณะเรียน และคําถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการแอบใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ระหว่างที่เรียนอยู่ในช้ันเรียน เช่น “ระยะเวลาต่อเนื่องกัน
ที่นักศึกษามีสมาธิในขณะเรียน” “นักศึกษามักจะ log in 
เข้าไปคุยกับเพื่อนๆ ระหว่างดูหนังสือหรือทําการบ้าน” 
คําตอบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีคะแนนระหว่าง 
1 ถึง 5 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพทั้ งการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
ทางด้านการศึกษาจํานวน 3 ท่าน ผลการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า แบบสอบถามมีค่า IOC (Index of 
Item Objective Congruence) สูงกว่า 0.8 ทุกข้อ
คําถามซึ่งถือว่าแบบสอบถามน้ีมีความตรงเชิงเนื้อหาอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และมีการตรวจสอบความเที่ยง 
(reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาค 
(cronbach alpha coefficient) พบว่า แบบวัดตัวแปร
ในแบบสอบถามทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
สูงกว่า 0.8 ทุกตัวแปร แสดงว่า ผลการวัดแบบสอบถาม
แต่ละตัวแปรมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาค่าความเที่ยงที่ใช้ได้ควรมี
ค่าไม่ต่ํากว่า 0.5 (Kanjanavasi, 2002) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  (1) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยายลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (pearson’s 
correlation coefficient) 
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  (2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของ
การใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และข้อมูลเบ้ืองต้น
ของนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ใช้เฟซบุ๊กจํานวน 
1,080 คน พบว่า เป็นนักศึกษาชายร้อยละ 43.9 และ
นักศึกษาหญิงร้อยละ 56.1 มีจํานวนนักศึกษากระจาย
ไปตามชั้นปีต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 ใน
จํานวนที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
63.4) เป็นนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ อีกร้อยละ 36.6 
เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาส่วนใหญ่มีผล
การเรียนระดับปานกลางค่อนข้างสูง (ค่าเฉล่ียของเกรด
เฉล่ียสะสม = 2.83) บิดามารดาของนักศึกษามีการศึกษา
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง กล่าวคือ บิดาและมารดาของ
นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาในระดับปริญญา
มีจํานวนร้อยละ 42.3 และร้อยละ 39.1 ตามลําดับ 
นักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.4) พักอาศัยอยู่
กับบิดามารดา รองลงมาเช่าหอพัก โดยพักกับเพื่อน 
ร้อยละ 16.2 และอยู่หอพักตามลําพังร้อยละ 20.3 
นอกจากนั้น พักอาศัยกับญาติ/พี่น้องนักศึกษาส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 88.2) ไม่ได้ทํางานเพื่อหารายได้พิเศษ โดยมี
นักศึกษาที่ทํางานหารายได้พิเศษเพียงร้อยละ 11.8 
เท่าน้ัน ในจํานวนผู้ที่ทํางานพิเศษนี้จะใช้เวลาทํางาน
เฉล่ียสัปดาห์ละประมาณ 13 ชั่วโมง 
 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาจํานวน 1,097 
คน พบว่ามีนักศึกษาที่ใช้ เฟซบุ๊กจํานวน 1,080 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.5 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยมี
นักศึกษาที่ไม่ใช้เฟซบุ๊กเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น ในการ
นี้ พบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักศึกษานิยมใช้มาก
รองลงมาจากเฟซบุ๊ก คือ ยูทูปและไลน์ (ร้อยละ 87.7 
และร้อยละ 85.3 ตามลําดับ) อุปกรณ์ในการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นักศึกษา
นิยมใช้กันมากที่สุด คือ สมาร์ทโฟน (ร้อยละ 86.2) 
รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะ ตามลําดับ และนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
83.2) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจําทุกวัน โดย
ใช้มากกว่าวันละ 5 ชั่วโมง และแต่ละครั้งจะใช้ต่อเนื่องกัน
เป็นระยะเวลาประมาณ 10 - 20 นาที 
 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีเพื่อนในเฟซบุ๊ก
มากกว่า 500 คน (ร้อยละ 54.4) ส่วนใหญ่จะใช้เฟซบุ๊ก
มานานกว่า 3 ปี ระยะเวลาการ login ประมาณ 10 - 20 
นาที/ครั้งและเม่ือพิจารณาร่วมกับผลการสํารวจการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า นักศึกษามีการใช้เฟซบุ๊ก
ทุกวัน วันละมากกว่า 5 ชั่วโมง จากการศึกษารูปแบบ
การใช้งานพบว่า นักศึกษานิยมเข้าไปคลิกไลค์และเขียน
แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคนอ่ืนมากที่สุด รองลงมา 
คือ การใช้แชทกับเพื่อน และโพสต์ข้อความแสดงความ
คิดเห็นในโพสต์ของคนอ่ืน รูปแบบการใช้งานที่นักศึกษา
ใช้น้อยที่สุดคือการใช้เล่นเกม  
 อิทธิพลของการใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลการเรียนของ
นักศึกษา  
 ในการศึกษาถึงผลกระทบของการใช้เฟซบุ๊กต่อผล
การเรียนของนักศึกษา วัดผลการเรียนจากเกรดเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษา สําหรับประเด็นเกี่ยวกับการใช้    
เฟซบุ๊กที่นํามาศึกษาเป็นประเด็นเกี่ยวกับ ปริมาณเวลา
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความเข้มข้นในการใช้
เฟซบุ๊ก การบริหารจัดการเวลา และสมาธิในการเรียน
ของนักศึกษา ผู้วิจัยสร้างตัวแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษา
แสดงดังภาพที่ 1 และใช้สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง 
(path analysis) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่ส่งผลต่อผลการเรียน
ของนักศึกษา ศึกษาขนาดและทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในตัวแบบอธิบายผลการเรียนของ
นักศึกษา  
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 ผลการวิเคราะห์เส้นทางและขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรแสดงดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีต่อเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษา 
 
 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามีเพียงตัวแปรเดียว คือ 
การบริหารจัดการเวลา โดยเป็นอิทธิพลทางตรง (ขนาด
อิทธิพล = 0.172**) หมายถึง หากนักศึกษามีการบริหาร 
จัดการเวลาได้ดีก็จะทําให้มีผลการเรียนดีด้วย ส่วนตัว
แปรสมาธิในการเรียน ปริมาณเวลาในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ และความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊กไม่มี
อิทธิพลต่อเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษาทั้งอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม 
 สําหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเข้มข้น
ในการใช้เฟซบุ๊กมี 3 ตัวแปร คือ (1) สมาธิในการเรียน 
(ขนาดอิทธิพล = -0.196**) หมายถึง นักศึกษาที่มีสมาธิ
ในการเรียนดีจะมีความเข้มข้นในการใช้เฟซบุ๊กต่ํา     
(2) ปริมาณเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ขนาด
อิทธิพล = 0.231**) หมายถึง นักศึกษาที่มีปริมาณเวลา
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากก็จะมีความเข้มข้น
ในการใช้เฟซบุ๊กสูงด้วย และ (3) การบริหารจัดการเวลา 
(ขนาดอิทธิพล = 0.425**) หมายถึง นักศึกษาที่มีการ
บริหารจัดการเวลาได้ดีจะมีความเข้มข้นในการใช้      
เฟซบุ๊กสูง 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า นักศึกษาใช้   
เฟซบุ๊กทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง เพราะล๊อกอินเฟซบุ๊ก
ไว้ตลอดวัน จึงสามารถเข้าไปใช้งานได้บ่อยๆ โดยแต่ละ
ครั้งจะใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ 10 - 20 นาที 
และมีนักศึกษาบางส่วนใช้ติดต่อกันนานกว่าครั้งละ    
60 นาที จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาเสียเวลาในแต่ละวันไป
กับการใช้เฟซบุ๊กมาก นอกจากนี้ เมื่อนําข้อมูลจากผล
การสํารวจครั้งนี้เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เวลาในการใช้เฟซบุ๊ก
ของนักศึกษาไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น   
ในการนี้งานวิจัยที่ เผยแพร่ในปี 2554 ศึกษาพบว่า 
นักศึกษาไทยมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กทุกวัน วันละ 
1 - 3 ชั่วโมง โดยมีการล๊อกอินวันละ 1 - 3 ครั้ง ช่วงเวลา
ที่นักศึกษาใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด คือ หลัง 18.00 น . 
ไปจนถึงเวลา 24.00 น. (Apavavet, Cheewasat, & 
DejAsavanong, 2011; Kayanan, 2011; Kongrach, 
2011; Tantheeptham, 2011) สาเหตุที่นักศึกษาใช้ 
เฟซบุ๊กมาก น่าจะมาจากการที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ 
เฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟนซ่ึงนักศึกษาเกือบทุกคนมี 

0.000

-0.053

-0.196** 

0.172**

0.425** 

0.231** ความเข้มข้นใน
การใช้เฟซบุ๊ก 

สมาธิในการเรียน 

ปริมาณเวลาในการ
ใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 

เกรดเฉล่ียสะสม 

การบริหารจัดการ
เวลา 

0.023
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สมาร์ทโฟนใช้ นักศึกษาสามารถนําสมาร์ทโฟนติดตัวไป
ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น เมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายก็เล่นเฟซบุ๊ก
ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อฆ่าเวลาและแก้เบื่อ ด้วยเหตุนี้จึงทํา
ให้นักศึกษามีแนวโน้มในการใช้เฟซบุ๊กเพิ่มมากขึ้น 
 2. ผลการศึกษานี้พบว่า การบริหารจัดการเวลาเป็น
ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ 
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊กไปพร้อมกับการ
ทํางานประเภทอื่นๆ เช่น ขณะฟังบรรยายในห้องเรียน 
ทําการบ้าน หรือทบทวนบทเรียน แต่การทํางานของ
สมองมนุษย์มีขีดจํากัด ตาม cognitive load theory 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายการทํางานของสมองว่า การ
ทํางานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันหรือพร้อมๆ กัน 
อาจส่งผลให้ผลงานที่ได้รับไม่ดีเท่ากับการมุ่งความสนใจ
ไปที่งานใดงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้น อาจารย์หรือ
ผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาควรสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา
ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการเวลา
อย่างถูกต้องว่า ควรให้ความสนใจและมีสมาธิกับการเรียน
ในชั้นเรียน ควรแบ่งเวลาในการใช้เฟซบุ๊กอย่างเหมาะสม 
ไม่ควรเล่นเฟซบุ๊กในห้องเรียน หรือควรจํากัดเวลาใน
การเล่นเฟซบุ๊กและเวลาในการเล่น เช่น ตั้งใจว่าจะเล่น
ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง เป็นต้น 
 3. ผลการศึกษานี้พบว่า ความเข้มข้นในการใช้ 
เฟซบุ๊กไม่มีผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษาใช้เฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ทางด้านสังคม ดังที่ Ellison, Steinfield, and Lampe 
(2007) อธิบายการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษาด้วย ทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจว่า บุคคลใช้เพื่อ 
ให้ เกิดความพึงพอใจทางสังคม ทั้งด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ที่ติดต่อด้วยในปัจจุบัน และธํารงรักษา
เพื่อนเก่าไว้ ซึ่งพบว่าในการใช้เฟซบุ๊กติดต่อกับเพื่อนนั้น 
นอกจากนักศึกษาจะพูดคุยเรื่องความบันเทิงทั่วไปแล้ว 
ยังได้ใช้เฟซบุ๊กเพื่อการติดต่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียน
ด้วย เช่น ติดตามเน้ือหาการสอนในชั่วโมงที่ขาดเรียน 
หรือใช้เพื่อเป็นช่องทางส่ือสารการทํารายงาน ทํางานกลุ่ม 
กล่าวคือ เฟซบุ๊กไม่ได้มีแต่ผลเสียที่ทําให้เสียเวลา หากแต่
นักศึกษายังสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
ได้ด้วย  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า แม้ว่านักศึกษาจะมี
การใช้เฟซบุ๊กกันมากและสูญเสียเวลาไปกับการเล่น   
เฟซบุ๊ก แต่ไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 
รูปแบบที่นักศึกษานิยมใช้ คือ การเข้าไปกดไลค์ และ
เขียนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้อื่น และใช้เพื่อ
พูดคุยกับเพื่อน นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการ
ใช้ยังพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการใช้เพื่อ
ความบันเทิง กล่าวคือ นักศึกษาพึงพอใจที่สามารถใช้ 
เฟซบุ๊กเพื่อความบันเทิง เมื่อเวลาที่รู้สึกเบ่ือหน่าย ใช้เพื่อ
คลายเครียดและฆ่าเวลา รองลงมาเป็นแรงจูงใจในด้าน
การติดต่อส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาในการประชุม
สนทนากลุ่ม นักศึกษารายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า 
“บรรยากาศในห้องเรียนน่าเบื่อ เมื่อเวลาที่รู้สึกเบื่อๆ ก็
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเฟซบุ๊กเล่น” ซึ่งผลการศึกษาครั้ง
นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาในต่างประเทศท่ีพบว่า 
นักศึกษาไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 
เช่น Grosseck, Bran, and Tiru (2011) ศึกษาพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊กเพื่อประโยชน์ทางสังคม 
(เช่น ติดตามข่าวสารของเพ่ือนและญาติ แชร์รูปภาพ 
แท็กรูปภาพ) มากกว่าการใช้เพื่อประโยชน์ด้านการเรียน 
ส่วน Balakrishnan and Shamim (2013) ศึกษาการใช้
เฟซบุ๊กของนักศึกษาชาวมาเลเซียพบว่า แรงจูงใจในการ
ใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา คือ ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้าน
จิตใจ (เช่น ใช้แก้เหงา) ใช้เพื่อความบันเทิงและเพื่อการ
แสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ และ Alabi (2013) ศึกษา
การใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษาชาวไนจีเรียพบว่า นักศึกษา
นิยมใช้เฟซบุ๊กกันมากแต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการติดต่อ 
ส่ือสารกับเพื่อนและคนรู้จัก ใช้โพสต์ข้อความ และอัพ
โหลดรูปภาพและไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียน โดย
ควรมีการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการนํามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ด้านการศึกษา 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีการใช้เฟซบุ๊ก
มาก  แต่ยั ง เป็นการใช้ เพื่อความบันเทิง  และการ
ติดต่อส่ือสาร อย่างไรก็ตาม การห้ามนักศึกษาไม่ให้ใช้ 
เฟซบุ๊กคงเป็นไปไม่ได้ อาจารย์ผู้สอนจึงอาจต้องปรับตัว
ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของผู้เรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอ 
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เสนอแนวทางในการส่งเสริมการใช้เฟซบุ๊กเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อลดผลกระทบทางลบว่า อาจารย์ผู้สอนควรนํา 
เฟซบุ๊กมาใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้เป็นส่ือเสริมใน
การสอน เช่น อาจมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่ เรียนแล้วโพสต์บนเฟซบุ๊ก ใช้เฟซบุ๊ก
ค้นคว้าข้อมูล หรือให้นักศึกษาส่งงาน/ส่งการบ้านทาง 
เฟซบุ๊กแล้วให้เพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
วิธีการน้ีจะบังคับทางอ้อมให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์
สร้างสรรค์จากเฟซบุ๊กโดยอาจารย์จะเป็นผู้ชี้แนะ
แนวทางในการนําเฟซบุ๊กมาใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
ได้ เช่น แนะนําแหล่งข้อมูลที่ให้นักศึกษาเข้าไปค้นหา
ความรู้ เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการวิเคราะห์อิทธิพลของเฟซบุ๊กที่มีผลต่อการ
เรียนในการศึกษา ผู้วิจัยวัดผลการเรียนของนักศึกษา
จากเกรดเฉล่ียสะสม ซึ่งนักศึกษาจากแต่ละสถาบันอาจ
มีเกณฑ์การให้เกรดที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน ทําให้ผล
การวิ เคราะห์ข้อมูลในครั้ งนี้ขาดความชัดเจน ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรปรับปรุงการวัดตัวแปรเรื่องผล
การเรียน โดยอาจใช้วิธีการวัดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น วัดจาก
เวลาที่นักศึกษาใช้อ่านหนังสือหรือทําการบ้าน หรือวัด
จากความมุ่งมั่นของนักศึกษา (student engagement) 
ซึ่งเป็นการวัดผลการเรียนแนวใหม่ 
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