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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ของนักเรียนจากการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน์ ในจังหวัดสงขลา ประชากรกลุํมตัวอยํางคือนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่
1-6 ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล คือแบบสอบถามเชิง
โครงสร๎ าง วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติพื้นฐานเพื่อหาคําเฉลี่ย ร๎อยละ สํว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกตํางคําเฉลี่ยด๎วย t-test
ผลจากการวิจั ย พบสํ ว นใหญํของกลุํ มตัว อยําง เปิดรับสื่ อสั งคมออนไลน์ผํ านสมาร์ทโฟน
เครือขํายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช๎ คือ Facebook ชํวงเวลาที่เข๎าใช๎งานมากที่สุดคือ ชํวงเวลา19.00
น.– 24.00 มีการเปิดใช๎งานเฉลี่ย 4 –5ครั้งตํอวัน เฉลี่ยครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยกลุํมตัวอยํางมี
วัตถุประสงค์เพื่อสืบค๎นข๎อมูล เพื่อกิจกรรมทางสังคม เพื่องานอดิเรก และเพื่ออัพเดทสถานะ
ผลกระทบจากการใช๎งานเครือขํายสั งคมออนไลน์ของกลุํมตัวอยําง ด๎านกิจกรรม พบวํา
สํงผลกระทบในเรื่อง 1)นอนดึกขึ้น 2)ใช๎เวลาอยูํกับตัวเองมากขึ้น 3)แสบตา ปวดหัว เมื่อยมือ ปวด
ไหลํ เวลาเลํนนาน ๆ โดยมีผลกระทบอยูํในระดับสูง ผลจากการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ ด๎านความ
สนใจ พบวํา 1) สนใจเทคโนโลยีใหมํ ๆ ให๎ทันยุคสมัยอยูํเสมอ 2) สนใจและเริ่มวางแผนอนาคตตนเอง
3) สนใจสถานที่ทํองเที่ยวใหมํ ๆ อยูํเสมอ 4) สนใจใช๎สินค๎าแบรนด์เนมมีชื่อเสียงจากตํางประเทศ
5) สนใจในการศัลยกรรม 6) ให๎ความสําคัญกับเรื่องรูปรํางหน๎าตา 7) สนใจด๎านอาหารการกินเพื่อ
สุขภาพ 8) สนใจมีเพื่อนกลุํ มใหมํ ๆ อยูํเสมอ โดยระดับผลกระทบอยูํในระดับสู ง ผลจากการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน์ ด๎านความคิดเห็น พบวํา กลุํมตัวอยําง มีความเชื่อวําผู๎หญิงที่ดีควรรักนวล
สงวนตัว โดยอยูํในระดับสูงมาก
คาสาคัญ: พฤติกรรม, เครือขํายสังคมออนไลน์, นักเรียน
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Abstract
The objective of this research is to study and compare the behavior of using
online social networks which is influencing to the students in Songkhla.
Representative sample is 400 students from secondary school in Songkhla.
Structured questionnaires are used in data collection methodology for this research.
Statistical analysis was performed to determine were the average on a percentage
basis, standard deviation and t-test.
The results of this research found that most of representative sample are
using online social networks on mobiles. The most popular social networking site is
Facebook. They generally access to Facebook from 7 p.m. to midnight. The average
spending time is 4 – 5 times per day and each time takes an hour. The sample is
intended for information, social events, hobbies,and status updating.
The impact of using online social networks to this representative sample in
activities found that 1) Staying up late. 2) Spending most of the time alone. 3) Getting
eye pain, headache, hand cramps, shoulder pain when they take a long time on it.
The impact is at high level. The results of using online social networks for interest
found that 1) Interest in new technologies and always keeping abreast of the times.
2) Interest in planning their future. 3) Interest in new tourist attractions. 4) Interest in
brand name products from other countries. 5) Interest in surgery. 6) To emphasize
their features 7) Interest in healthy food. 8) Interest in making new friends. This
impact is at high level. The opinion of using online social networks found that the
representative sample believes that good females should love themselves. This
result is at very high level.
Keywords: behavior, online social networks, students
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บทนา
ในปั จ จุ บั น มี คนใช๎ชี วิตอยูํกับ สั งคมออนไลน์ม ากขึ้ นทุ ก วัน ซึ่ง มีการใช๎ สื่ อสั งคม (Social
Media) ที่ผู๎ใช๎เป็นผู๎สื่อสารหรือเขียนเลํา เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ วีดิโอ
ที่ผู๎ใช๎เขียนขึ้นเอง หรือ พบเจอจากสิ่งอื่น ๆ แล๎วนํามาแบํงปันให๎กับผู๎อื่นที่อยูํในเครือขํายของตนผําน
ทางเว็บ ไซต์เครื อขํายสั งคมออนไลน์ที่ให๎ บริการ การสื่ อสารแบบนี้ทําผํ านทางอินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ เชํน กระดานความคิดเห็น รูปภาพ และวีดิโอ โดยมีเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหาเหลํานี้
ได๎แกํ เว็บไซต์ที่แบํงปันรูปภาพ แบํงปันเพลง แบํงปันวีดิโอ กระดานความคิดเห็น อีเมล์ เป็นต๎น สํวน
เว็บไซต์ที่ให๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน์ ได๎แกํ Facebook , My Space , Hi5 , Multiply เป็นต๎น
และการเกิ ด สื่ อ สั ง คมในลั ก ษณะนี้ ทํ า ให๎ พ ฤติ ก รรมการใช๎ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู๎ ค นเปลี่ ย นไป เชํ น
Facebook และ Twitter เป็นเครื่องมือใหมํที่ทําให๎สามารถติดตํอสื่อสารกับกลุํมเพื่อนด๎วยบทสนทนา
ที่งํายกวําโทรศัพท์พร๎อมรับข๎อมูลขําวสารและโต๎ตอบได๎แบบเวลาจริง (ขวัญวิทย์ ตาน๎อย, 2553) ดัง
จะเห็นได๎จากผลจากการสํารวจจํานวนผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหํงชาติ ปี
พ.ศ.2553-2557 ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป มี สั ดสํ ว นการใช๎ อิ นเทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้น ในทุ ก กลุํ ม อายุ
โดยเฉพาะกลุํมวัยรุํนที่มีอายุระหวําง15-24 ปี มีสัดสํวนการใช๎อินเทอร์เน็ตสูงกวํากลุํมอื่น จากร๎อยละ
50 ในปี 2553 เป็นร๎อยละ 58.2 ในปี 2557 และคาดวําการใช๎อินเทอร์เน็ตของกลุํมวัยรุํนนี้นําจะมี
แนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นตํอไปเรื่อย ๆ (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, ออนไลน์) และจากผลสํารวจของสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ( MICT) สํารวจพฤติกรรมของผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจําปี 2014 พบวํา
กลุํมชํวงอายุ 15-19 ละเลยการตั้งสถานะให๎ปลอดภัย และแชร์รูปสํวนตัวในสถานะสาธารณะ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมการใช๎งานอินเทอร์เน็ตที่มีความสุํมเสี่ยงตํอกลุํมเยาวชนเป็นอยํางมาก
จากสถิติดังกลําว ชี้ให๎เห็นวําผู๎ที่ใช๎อินเทอร์เน็ตสํวนใหญํเป็นวัยรุํนที่มีอายุต่ํากวํา 20 ปี และ
สะท๎ อ นให๎ เ ห็ น วํ า วั ย รุํ น เหลํ า นี้ ไ ด๎ ใ ช๎ เ วลาของตนเองเข๎ า ไปในโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น จํ า นวนมาก
ผลกระทบที่ตามมาหากขาดการควบคุมดูแลจากพํอแมํ ผู๎ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ก็อาจจะเกิด
ผลเสียกับเยาวชน ที่รู๎เทําไมํถึงการณ์จากการใช๎อินเทอร์เน็ต ไมํวําจะเป็นผลกระทบกับการศึกษา หรือ
สํงผลกระทบตํอสังคมครอบครัว ยิ่ งในปัจจุบันการเข๎าถึงอินเทอร์เน็ตไมํได๎ถูกจํากัดแคํเพียงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะกับอินเทอร์เน็ตผํานสายเทํานั้น แตํได๎มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในด๎าน
ตํางๆ ทําให๎อุปกรณ์สื่อสารที่ใช๎ในชีวิตประจําวันสามารถเชื่อมตํออินเทอร์เน็ตได๎ เชํน คอมพิวเตอร์
กระเป๋าหิ้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต บวกกับการให๎บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร๎สายของ
ผู๎ให๎บริการตํางๆ สํงผลให๎การเข๎าสูํโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่งํายและสะดวก เพราะสามารถเข๎า
อินเทอร์เน็ตได๎ทุกที่ ทุกเวลา แม๎แตํในขณะเดินทาง (อมร โต๏ะทอง, 2555)
ดังนั้นผู๎ ศึกษาจึ งมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบตํอวิถีชีวิตจากการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน์ จังหวัดสงขลาเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการใช๎สื่อ
ออนไลน์ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในเรื่ อ งของเวลาในการใช๎ สื่ อออนไลน์ตํ อ วั น วั ตถุ ป ระสงค์ใ นการใช๎
ผลกระทบที่มีตํ อการเรี ย นการทํางาน ตลอดจนการใช๎ เวลากั บครอบครัว และประโยชน์ ที่ได๎รั บ
หลังจากการใช๎สื่อออนไลน์ เพื่อสะท๎อนมุมมองความคิดเห็นให๎สังคมและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ เพื่อ
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เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง ในการควบคุมพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และเป็นแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหาพฤติกรรมและผลกระทบตํอไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมจากการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ของนักเรียนในจังหวัดสงขลา
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
การศึกษาวิจัย เรื่ อง “พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ของนักเรียนในจังหวัด
สงขลา” ผู๎วิจัยได๎นําทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขํายสังคมออนไลน์
เครือขํายสังคมออนไลน์ หรือ Social Networking หมายถึง การที่มนุษย์สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันทํา ความรู๎จักกันสื่อสารถึงกันได๎ผํานทางระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบการให๎บริการ
ผํานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงระหวํางบุคคลตํอบุคคลไปจนถึงบุคคลกับกลุํมบุคคลไว๎ด๎วยกันนั่ง ที่เรียกวํา
ชุมชนออนไลน์ (Community Online) ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual Community)
สังคมประเภทนี้จะเป็นการให๎ผู๎คนสามารถทําความรู๎จัก แลกเปลี่ยนความคิด แบํงปันประสบการณ์
รํวมกัน และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผํานการติดตํอสื่อสารกันอยําง
เป็นเครือขําย (Network) เชํน เว็บไซต์ Facebook, Myspace, YouTube, Twitter เป็นต๎น
โดยทุกวันนี้มีคนใช๎ชีวิตอยูํกับสังคมออนไลน์มากขึ้นทุกวัน และมีการใช๎ Social Media ที่
ผู๎ใช๎เป็นผู๎สื่อสาร หรือเขียนเลํา เนื้ อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู๎ใช๎
เขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล๎วนํามาแบํงปันให๎กับผู๎อื่นที่อยูํในเครือขํายของตน
ผํานทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให๎บริการบนออนไลน์ ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้ทําผํานทาง
Internet และโทรศัพท์มือถือ โดยมีเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหา (content) เหลํานี้ ได๎แกํ เว็บบล็อก
เว็บไซต์ที่แชร์รูปภาพ แชร์เพลง แชร์วิดีโอ เว็บบอร์ดอีเมล์ IM (Instant Massage) เครื่องมือที่
ให๎บริการ เชํน Voice over IP สํวนเว็บไซต์ที่ให๎บริการ Social Network ได๎แกํ Google Group
Facebook MySpace หรือ YouTube เป็นต๎น
สื่อเครือขํายสังคมออนไลน์ชํวยให๎การติดตํอสื่อสาร หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของคนใน
สังคมใช๎เวลาที่รวดเร็ว บางครั้งไมํต๎องเดินทางข๎ามประเทศเพื่อมาพบกันก็สามารถเจอกันได๎ผํานทาง
สังคมออนไลน์ อีกทั้งทําให๎เกิดความอิสระในการมีเพื่อนที่มาจากตํางประเทศมากขึ้น ทําให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนทั้งทางด๎านทัศนคติ ความรู๎ และวัฒนธรรมตํางๆทําให๎เกิดคลังความรู๎ใหมํๆ ขึ้นมา เพราะ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของคนในสังคมเครือขําย ที่มีการตํอยอดทางความคิดกันอยํางตํอเนื่อง แตํหาก
มองอีกแงํมุมหนึ่ ง เครื อขํายสั งคมออนไลน์ คือ ดาบสองคมที่กําลั งกลายเป็นปัญหาอยํางหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรู๎ของเด็ก ๆ และเยาวชน โดยที่แม๎แตํเด็ก ๆ เองก็ไมํรู๎ตัว ทําให๎กลายเป็นปัญหา
สังคมตามมา ที่สําคัญ การเสพสิ่งเหลํานี้ทําให๎ทัศนคติในด๎านตําง ๆ ของเด็กเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็ก
ละน๎อย สําหรับการใช๎สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการเลํนพนัน ต๎องยอมรับวํา เป็นเรื่องสุํมเสี่ยงตํออนาคต
ของเด็กมาก เพราะแม๎เด็กที่เลํนพนันออนไลน์จะมีจํานวนไมํมากเทํากับเด็กที่ใช๎สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทํา
กิจกรรมอยํางอื่น แตํผลกระทบที่เด็กได๎รับเข๎าขั้นรุนแรง เชํน นอกจากจะทาให๎เด็กได๎รับเข๎าขั้นรุนแรง
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เชํน นอกจากจะทําให๎เด็กไมํสามารถเรียนหนังสือตํอไปได๎เพราะเป็นหนี้และต๎องหนีหนี้แล๎ว อาจถึงขั้น
ถูกทําร๎ายรํางกาย แม๎แตํครอบครัวของเด็กเองก็จะได๎รับผลกระทบในเรื่องนี้ไปด๎วย
2. แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรม
พฤติกรรม ( Behavior ) หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกล๎ามเนื้อ
ความคิดของบุคคลที่ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าภายในจิตใจและภายนอก อาจทําไปโดยรู๎ตัว ไมํรู๎ตัว อาจเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไมํพึงประสงค์ ผู๎อื่นอาจสังเกตการกระทํานั้นได๎และสามารถใช๎เครื่องมือ
ทดสอบได๎ ( ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 )
พฤติ ก รรม หมายถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าและกิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ที่ ม นุ ษ ย์ แ สดงออกทางรู ป ธรรม
นามธรรม ตลอดเวลา สังเกตได๎ด๎วยประสาทสัมผัส วาจา และการกระทํา สามารถแบํงพฤติกรรมออก
ได๎เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior ) ซึ่งเป็นการกระทํา ที่สังเกตได๎ด๎วย
ประสาทสัมผัส หรื ออาจใช๎เครื่ องมือชํว ย และพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลอื่นไมํสามารถสังเกตได๎ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2529)
จากความหมายของพฤติกรรมที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นสรุปได๎วํา พฤติกรรมหมายถึง การ
กระทําหรืออาการที่แสดงออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก เป็นการกระทํา เพื่อสนองความ
ต๎องการของบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นสังเกต และใช๎เครื่องมือทดสอบได๎
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุํน
วัยรุํน เป็นวัยที่เชื่อมตํอระหวํางวัยเด็กและวัยผู๎ใหญํ ซึ่งอยูํในระยะที่ต๎องปรับพฤติกรรม
จากวัยเด็กไปสูํพฤติกรรมแบบผู๎ใหญํที่สังคมนั้น ๆ ยอมรับ โดยที่วัยรุํนนั้นไมํเพียงแตํมีการเจริญเติบโต
ทางรํางกายเทํานั้ นแตํยังมีการเจริญเติบโตทางสั งคมที่อยูํในกรอบของวัฒ นธรรม แตํล ะที่ด๎ว ยใน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับวํา ชํวงความเป็นวัยรุํน (Adolescent) ได๎ขยายออกไป คือจากอายุ 12-18 ปี
เป็น 12-25 ปี เนื่องจากเหตุผลที่วํา ปัจจุบันเด็กต๎องอยูํในสถาบันการศึกษานานขึ้น การเป็นผู๎ใหญํที่
สามารถพึ่งตนเองได๎ทางเศรษฐกิจจึงต๎องยืดเวลาออกไป อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหมํทํา ให๎เด็กมีวุฒิ
ภาวะจิตใจช๎ากวํายุคสมัยที่ผํานมา
นอกจากนี้วัยรุํนเป็นวัยที่มนุษย์พยายามค๎นหาความต๎องการที่แท๎จริงเรียนรู๎ บทบาท
หน๎าที่และพัฒนาความสามารถเฉพาะตน เพื่อที่จะวางแผนชีวิตตํอไปในอนาคตซึ่งถ๎าในระยะนี้
วัยรุํนประสบความสําเร็จในการค๎นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง (Erikson,1968) ก็จะสํงผลให๎วัยรุํนเข๎าใจ
ในบทบาทหน๎ าที่และเติบโต เป็ นผู๎ ใหญํที่รู๎ จักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่
เหมาะสม ในทางตรงกันข๎าม หากเกิดความล๎มเหลว ในการค๎นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน วัยรุํนก็จะ
สับสนในบทบาทหน๎าที่และมีผลกระทบตํอการเติบโตเป็นผู๎ใหญํในอนาคต นอกจากวัยรุํนเป็นวัยที่
ต๎องการค๎นหาเอกลักษณ์ของตัวเองแล๎ววัยรุํนยังปรารถนาที่จะเป็นเหมือนผู๎ใดผู๎หนึ่งในสังคม ด๎วยการ
เลือกเอาลักษณะบางอยํางของต๎นแบบมาใช๎เป็นลักษณะของตนเอง ซึ่งมักจะได๎แกํ พํอ แมํญาติพี่
น๎อง และครูอาจารย์แตํการเลียนแบบพฤติกรรมนั้น มิได๎จํากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดีอาจมีการรับเอา
พฤติกรรมที่มีลักษณะก๎าวร๎าว หรือรุนแรงมาได๎จากการประสบกับเหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต หรืออาจ
จดจําเอาพฤติกรรมที่ไมํดีมาจากบุคคลที่ใกล๎ชิด และจากสื่อตํางๆ

292

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครัง้ ที่ 2
16 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
อมร โต๏ะทอง(2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช๎อินเทอร์เน็ตผําน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุํนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสํารวจความ
คิ ด เห็ น ของกลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ เ ป็ น วั ย รุํ น อายุ ร ะหวํ า ง 13-18 ปี จํ า นวน 150 คน ที่ อ าศั ย อยูํ ใ น
กรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์การใช๎อินเทอร์เน็ตผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบวํา
เพศชายมีพฤติกรรมการใช๎อินเทอร์เน็ตผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อติดตามขําวสาร และสถานการณ์
บ๎านเมือง และใช๎เพื่ออํานขําวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์มากวําเพศหญิง ขณะที่เพศหญิงสํวน
ใหญํใช๎เพื่อผํอนคลายความเครียด และใช๎เพื่อติดตามขําวสารบันเทิง ในสํวนของผลกระทบพบวํา
วัยรุํนเพศชายและเพศหญิงมีความเห็นไมํแตกตํางกันวํา การใช๎อินเทอร์เน็ตผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่
สํงผลกระทบตํอการเรียน และสํงผลกระทบตํอปัญหาครอบครัว
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตํอไปนี้
1. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมั ธยมศึกษา 1-6 ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลา โดยแบํงเป็น 16 อําเภอ มีจํานวนโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชน รวม 116 โรงเรียน มี
อายุอยูํในระหวําง 13-18 รวม จํานวนประชากรทั้งสิ้น 70,924 คน ปี
2.กลุํมตัวอยํางที่ใช๎เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1-6 ในเขตพื้นที่จังหวัด
สงขลา จํานวน 400 คน คํานวณกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรของทาโร ยามาเนํ ที่ระดับความเชื่อมั่น ร๎อย
ละ 95 โดยมีความ คลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางขั้นต่ําจํานวน 398 ตัวอยําง ผู๎วิจัยจึง
กําหนดกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 400 ตัวอยําง (Yamane, 1973)
3. การวิจั ย ครั้งนี้เก็บข๎อมูลโดยแบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน์ของนั กเรี ย นในจังหวัดสงขลา โดยแบํงเป็น 6 ตอน ได๎แกํ (1) ข๎อมูล ทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม (2) พฤติ ก รรมการใช๎ ง านเครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องผู๎ ต อบแบบสอบถาม (3)
วัตถุประสงค์ของการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์ (4) ผลกระทบที่เกิดจากการใช๎งานเครือขํายสังคม
ออนไลน์ด๎านกิจกรรม (5) ผลกระทบที่เกิดจากการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์ด๎านความสนใจ (6)
ผลกระทบที่เกิดจากการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์ทางความคิดเห็น โดยผู๎วิจัยประสานงานกับครู
และบุ คลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกลุํ มตัว อยําง จํานวน 8 โรงเรี ยน เพื่อผู๎ วิจั ยเข๎าไปแจก
แบบสอบถาม โดยใช๎ระยะเวลาในการเก็บและรวบรวมข๎อมูลเป็นเวลา 3 เดือน
4. การวิเคราะห์ข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในงาน
สถิติเพื่อการวิจัย ประกอบด๎วย
(1) คําร๎อยละ ของข๎อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์
ได๎แกํ เพศ ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา ผลการเรียนสะสม คําใช๎จํายตํอเดือน แหลํงที่มาของรายได๎
รายได๎ของผู๎ปกครอง อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช๎ เครือขํายสังคมออนไลน์ที่นิยม ชํองทางการใช๎ สถานที่
ในการเปิดเข๎าใช๎ และชํวงเวลาในการเปิดใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์
(2) คําเฉลี่ยเกี่ยวกับความถี่ในการเปิดใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์
ของการใช๎งาน และผลกระทบที่เกิดจากการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ในด๎านตํางๆ
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5. เกณฑ์การให๎คะแนนการใช๎คะแนนตัวแปร แบํงออกเป็น 2 ประเภท
(1) การให๎คะแนนตามวัตถุประสงค์การใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์ แบํงเป็น 5 ระดับ
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
น๎อย
2 คะแนน
ไมํทําเลย
1 คะแนน
(2)การวิเคราะห์ผลใช๎การแบํงเกณฑ์ตามชํวงคะแนนดังนี้
4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีระดับการใช๎ในระดับสูงมาก
3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง มีระดับการใช๎ในระดับสูง
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง มีระดับการใช๎ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง มีระดับการใช๎ในระดับคํอนข๎างต่ํา
1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง มีระดับการใช๎ในระดับต่ํา
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง(ร๎อยละ 63.50) รองลงมาคือเพศชาย
(ร๎อยละ36.50) นับถือศาสนาพุทธ (ร๎อยละ 70.80) รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม(ร๎อยละ25.20) และ
ศาสนาคริสต์ (ร๎อยละ1.00) โดยมีอายุระหวําง 16-18 ปี(ร๎อยละ58.20) รองลงมา 13-15 ปี(ร๎อยละ
44.8) และมากกวํา 18 ปี (ร๎อยละ1.00) ศึกษาอยูํในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร๎อยละ 55.20)
ระดับมัธยมศึกษาต๎น (ร๎อยละ44.80 ) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูํในชํวง3.00-3.49 (ร๎อยละ30.00)
รองลงมาคือ 2.50-2.99 (ร๎อยละ 23.) 2.00-2.49 (ร๎อยละ21.00) มากกวํา 3.50 (ร๎อยละ14.20) และ
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ต่ํ า กวํ า 1.99(ร๎ อ ยละ11.20) ตามลํ า ดั บ มี คํ า ใช๎ จํ า ยเฉลี่ ย ตํ อ เดื อ น เทํ า กั บ
2,001-3,000 บาท (ร๎อยละ38.00) รองลงมาคือน๎อยกวํา 2,000บาท (ร๎อยละ36.20) 3,000-4,000
บาท (ร๎อยละ16.50) 4,001-5,000 บาท (ร๎อยละ6.00) และมากกวํา5,001 บาทขึ้นไป (ร๎อยละ3.20)
โดยที่มาของแหํงรายได๎สํวนใหญํมากจาก บิดา-มารดา (ร๎อยละ94.00) รองลงมาคือ ญาติพี่น๎อง/
ผู๎ปกครอง (ร๎ อยละ22.20) ได๎รั บทุนการศึกษา(ร๎อยละ8.50) ทํางานพิเศษ (ร๎อยละ7.00) ทํางาน
ประจํา (ร๎อยละ3.50) และเงินกู๎ (ร๎อยละ 3.50) ด๎านที่พักอาศัยสํวนใหญํ อาศัยอยูํบ๎านตนเองหรือ
บ๎านญาติ (ร๎อยละ 80.80) รองลงมาคือ หอพัก (ร๎อยละ13.20) และบ๎านเชํา (ร๎อยละ5.00) ด๎าน
อุปกรณ์การสื่อสารที่มีในครอบครอง พบวํา สํวนใหญํมีสมาร์ทโฟน (ร๎อยละ93.50) รองลงมาคือ แท๏บ
เลต (ร๎อยละ75.80) คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค (ร๎อยละ35.80) และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ(ร๎อยละ 24.20)
ด๎ า นพฤติ ก รรมการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องกลุํ ม ตั ว อยํ า งพบวํ า แอพพลิ เ คชั่ น
(application) ที่นิยมใช๎มากที่สุดคือ Facebook (ร๎อยละ97.50) รองลงมาคือ Line (ร๎อยละ80.50)
You Tube (ร๎อยละ74.2) Google+ (ร๎อยละ60.20) Instagram (ร๎อยละ44.50) Twitter(ร๎อยละ
12.80) WhatApp (ร๎อยละ10.00) และ kakao Talk (ร๎อยละ5.50) ชํองทางในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน์ สํวนใหญํ คือ สมาร์ทโฟนและแท๏บเล็ต (ร๎อยละ 92.80) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์สํวนตัว
(ร๎อยละ 56.2) คอมพิวเตอร์ในสถานศึ กษา(ร๎อยละ29.80) และคอมพิวเตอร์ในร๎านอินเทอร์เน็ต(ร๎อย
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ละ29.00) สถานที่ที่กลุํมตัวอยํางเปิดเข๎าใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์เป็นประจําคือ บ๎าน/หอพัก (ร๎อย
ละ 93.00) รองลงมาคือ สถานศึกษา(ร๎อยละ 50.50) ร๎านอาหาร (ร๎อยละ46.20) ศูนย์การค๎า (ร๎อย
ละ 46.00) ร๎านเครื่องดื่ม(ร๎อยละ43.50) ร๎านอินเทอร์เน็ต (ร๎อยละ 37.50) ชํวงเวลาที่กลุํมตัวอยําง
เข๎าใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์บํอยที่สุดคือ ชํวงกลางคืน 19.00 -24.00 น. (ร๎อยละ47.80)
รองลงมาคือ ชํวงเย็น 16.00-19.00 น. (ร๎อยละ 31.80) ชํวงบําย 13.00-16.00 น. (ร๎อยละ7.50) ชํวง
เช๎า 05.00-08.00 น. (ร๎อยละ 4.50) ชํวงเที่ยง12.00-13.00(ร๎อยละ 4.00) ชํวงเช๎า 08.00-12.00(ร๎อย
ละ 3.00) และชํวงหลังเที่ยงคืน 24.00-05.00 (ร๎อยละ1.50)
ด๎านความถี่ในการเปิดใช๎เครือขํายสั งคมออนไลน์ เฉลี่ ย 4 ครั้ง ตํอวัน โดยเปิดใช๎ครั้งละ
1 ชั่วโมง เวลาในการเปิ ดใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ในวันปกติ (จันทร์ -ศุกร์) เฉลี่ย 4 ชั่วโมง ตํอวัน
เวลาในการเปิดใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ในวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) เฉลี่ย 6 ชั่วโมง ตํอวัน
กลุํ ม ตัว อยํ างใช๎เ ครื อ ขํา ยสั ง คมออนไลน์ใ นระดับ มาก เพื่ อการสื บ ค๎น ข๎อมู ล (3.71) เพื่ อ
กิจ กรรมทางสั งคม (3.57) และเพื่องานอดิเรก (3.47) นอกจากนี้กลุํ มตัว อยํางใช๎เครือขํายสั งคม
ออนไลน์ในระดับปานกลางเพื่อติดตามขําวสาร (3.33) เพื่ออัพเดทสถานะ (3.21)และกลุํมตัวอยํางใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน์ ในระดับน๎อย เพื่อสินค๎าและบริการ (2.02)
อภิปรายผล
ผู๎ วิจั ย เก็บ ข๎อ มูล จากกลุํ ม ตัว อยํ างที่กํ าลั งศึ กษาอยูํ ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต๎ นถึ งระดั บ
มัธยมศึกษาปลาย ในจังหวัดสงขลา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ศึกษาอยูํในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีอายุระหวําง 16-18 ปี ใช๎อุปกรณ์เชื่อมตํอเครือขํายสังคมออนไลน์ ผําน
สมาร์ ทโฟนมากที่สุ ด ซึ่ง สอดคล๎ องกับ ผลการสํ ารวจพฤติกรรมผู๎ ใช๎อินเทอร์เน็ ตในประเทศไทย
ประจําปี 2557 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. พบวํา
สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตที่ผู๎บริโภคใช๎เข๎าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ( ร๎อยละ 77.10) ด๎วยการ
สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เชื่อมตํอที่มีขนาดเล็ก พกพาได๎สะดวก อีกทั้งฟังก์ชันตํางๆ ที่ถูกออกแบบ
ขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต๎องการ ไมํวําจะเป็นความสะดวกในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตําง ๆ
และการเข๎าถึงเครือขํายสังคมออนไลน์มีความงํายยิ่งขึ้น ซึ่งมีแนวโน๎มวําสมาร์ทโฟนจะมีอัตราการ
เติบโตที่เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว
สถานที่ที่ เข๎ าถึง เครื อขํ ายสั งคมออนไลน์ม ากที่สุ ด คื อ บ๎ าน/หอพั ก และสถานศึ กษา ซึ่ ง
สอดคล๎องกับผลรายงานการวิจัยของสํานักงานสถิติแหํงชาติ คือสถานที่ใช๎อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือที่
บ๎ า น และสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ น สถานที่ ที่ กลุํ มตั ว อยํ างใช๎เ วลามากที่ สุ ด โดยชํว งเวลาที่เ ข๎ าใช๎ง าน
เครือขํายสังคมออนไลน์บํอยที่สุดคือ ชํวงกลางคืน คือ 19.00 -24.00 น. โดยมีความถี่ในการเปิดใช๎
เฉลี่ ย 4 ครั้ ง ครั้ ง ละ 1 ชั่ ว โมง ตํ อ วั น และเปิ ด ใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นวั น ปกติ
(จั น ทร์ -ศุ ก ร์ ) เฉลี่ ย 4 ชั่ ว โมง ตํ อ วั น เวลาในการเปิ ด ใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นวั น หยุ ด
(วันเสาร์-อาทิตย์) เฉลี่ย 6 ชั่วโมง ตํอวัน ซึ่งสอดคล๎องปรัชญา หินศรีสุวรรณ (2553) ทําการศึกษา
เรื่ อง “รู ป แบบการดําเนิ น ชีวิต และพฤติกรรมการใช๎งานเครือขํายสั งคมออนไลน์ ของนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ” จากการศึกษาพฤติกรรมการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ สํวนใหญํมีการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์เฟสบุ๏ค (Facebook) ชํวงเวลาที่
เข๎าใช๎งานมากที่สุดคือ ชํวงดึก เวลา19.00 – 24.00 น. ใช๎เวลาในการเข๎าใช๎ประมาณ
30 นาที และเข๎าใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์ ทุก ๆ วัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธีราพร ตัน
ที ป ธรรม (2554) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง การใช๎ เ ฟสบุ๏ ค ที่ มี ผ ลกระทบตํ อ ลี ล าชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พบวํามีพฤติกรรมการใช๎เฟสบุ๏ควันละ 1-3 ครั้ง ใช๎ตํอครั้งนาน 31– 60 นาที
ใช๎ ตํอ วั น นาน 1.01-3 ชั่ ว โมง เริ่ ม ใช๎ เ ฟสบุ๏ ค เวลา 18.01-20.00 นาฬิก า และสิ้ น สุ ด การใช๎เ มื่ อ
22.01 – 24.00 นาฬิกา
ด๎ า นพฤติ ก รรมการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องกลุํ ม ตั ว อยํ า งพบวํ า แอพพลิ เ คชั่ น
(application) ที่นิยมใช๎มากที่สุดคือ Facebook รองลงมาคือ Line ซึ่งสอดคล๎องกับ รายงานการ
สรุปผลสํารวจพฤติกรรมของผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจําปี 2014 ของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ( MICT ) ที่พบวํา แอพพลิเคชั่น ที่คนสํวนใหญํใช๎คือ Facebook และ Line ซึ่งสอดคล๎องกับ
ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ทําการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน์ ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” ผลของการวิจัยพบวําพฤติกรรมการใช๎บริการ
เครือขํายสังคมออนไลน์ ของคนวัยทํางานพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เครือขําย
สังคมออนไลน์ Facebook
ด๎านวัตถุประสงค์ของการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ พบวํากลุํมตัวอยํางใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน์ เพื่อการสืบค๎นข๎อมูล เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการสืบค๎นเพื่อหาข๎อมูล
ทางด๎านการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกั บวิรุณ นุํมรักแย๎ม (2551)ได๎ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช๎
อิน เทอร์ เ น็ ต ของนั กเรี ย นระดั บ มัธ ยมศึก ษาในเขตพื้ นที่ อํา เภอกบิ นทร์บุ รี พบวํา นั กเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษาระดับชั้น 1-6 มีวัตถุประสงค์การใช๎งานอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา(ทําการบ๎าน/รายงาน/
ค๎นคว๎าข๎อมูล ) มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เน๎นกระบวนการการสํารวจความคิดเห็น ซึ่งใน
โอกาสตํอไปอาจเพิ่มกระบวนการในการทําวิจัยโดยให๎มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
กับกลุํมตัวอยํางด๎วย ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎รับผลวิจัยที่มีความลุํมลึกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษากลุํมตัวอยํางอื่นนอกจากนักเรียน เชํน กลุํมวัยทํางาน กลุํมผู๎สูงวัย หนํวยงาน
นักธุรกิจ เจ๎าของกิจการ ร๎านค๎า ที่ใช๎สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสะท๎อนความคิดเห็นที่อาจเกิดขึ้นได๎ ในอีก
หลายแงํมุมหรือเพื่อเปรียบเทียบข๎อมูลระหวํางกัน
เอกสารอ้างอิง
สํานักงานสถิติแหํ งชาติ. ( 10 มีนาคม 2557). ส ารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
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