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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการติดสื่ ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊คของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุ ประสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาลักษณะส่ วนบุ คคลและปั จจัยที่ มี ผลต่อการติ ดสื่ อ อิ นเทอร์ เน็ ต ประเภทเฟซบุ๊ค 2) ศึ กษาระดับ
พฤติ กรรมการติดสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตประเภทเฟซบุ๊ค
3) ศึ กษาผลกระทบจากการติดสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตประเภทเฟซบุ๊ค กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 176 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน แล้วเทียบสัดส่ วนกับจานวน
นักศึกษา โดยใช้สูตรคานวณ ของ Taro Yamane และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลจากการวิจยั
ปรากฎดังนี้
นักศึกษาที่ใช้เฟซบุ๊คส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 20 ปี กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูห่ อพัก มีความถี่ในการใช้เฟซบุ๊คเฉลี่ย 5 ครั้งต่อวัน และใช้โดยเฉลี่ย 3 วันต่อ
สัปดาห์ มีชั่วโมงในการใช้เฉลี่ ย 4 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งลักษณะการใช้เฟซบุ๊คส่ วนใหญ่ เพื่อติ ดตามความเคลื่อนไหวของผูอ้ ื่ น
อุปกรณ์ที่ใช้งาน ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือ สาเหตุที่ทาให้ใช้ เพราะเพื่อนชวน และอยากลองเล่นดู ค่าใช้จ่ายใน
การเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต ส่ วนใหญ่นักศึ กษาเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายอินเทอร์ เน็ตเอง ปั จจัยที่ มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คมากที่ สุด คือ
ปั จจัยด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร โดยการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wifi รองลงมา คือ ปั จจัยทางสังคม ที่ตอ้ งการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น โดยบอกเล่าเรื่ องราวคาคม ข้อคิดดีๆ เตือนภัย อันดับสาม คือ ปั จจัยด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร มีความหลากหลายใน
การใช้งาน ที่ทาให้สนทนากับกลุ่มเพื่อนได้สะดวกมากขึ้น ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อตนเองมากที่สุด ในทางบวก คือ ทา
ให้รับรู ้ข่าวสารมากขึ้น และในทางลบ คือ กังวลเมื่อไม่ได้เล่น ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อครอบครัวมากที่สุด ในทางบวก
คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อทางอื่น และในทางลบ คือ เก็บตัวอยูค่ นเดียวในห้อง ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อ
สังคมมากที่สุด ในทางบวก คือ ช่วยกระจายข่าวสารได้รวดเร็ ว และในทางลบ คือ ทาให้เกิดอาญากรรม และการถูกล่อลวง
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Abstract
The research study. Factors Affecting Facebook Addiction of University Students in Chiangmai Province were 1)
Study the personal and factors affect addiction Internet type of Facebook. 2) Study Internet behavior addiction type Facebook.
3) Study the impact of Internet addiction Facebook. The undergraduate students were 176 by multistage random sampling.

Then compared the proportion with students by using the formulae of Taro Yamane and collect data by questionnaire and indepth interview. The result showed as follows.
Students use Facebook were women, age 20 years, studying in the undergraduate level the University's District in
Chiang Mai. Mainly residential dormitory. The frequency of the use of Facebook 5 average times per day, and the average 3
days per week, and had to use an average of 4 hours per day. The characteristics of the Facebook mainly to track the
movement of people, equipment use laptop and mobile phone. Why use Facebook because a friend recommended and want to
play it. The majority of students as the issuer of the cost of Internet. Factors that affect the most is the Facebook
communications technology. Signal by connecting through Wifi. The second social factors to create interaction with others
by telling stories, quotes commentaries. The third is the communication technology. There are a variety of applications to chat
with friends via Facebook. The impact of Facebook on their own in a positive way is a lot more to make information more,
and in the negative is worried when not playing. The impact of Facebook on the family in a positive is a cost saving in your
way, and in a negative way is anxious when not playing. The impact of Facebook on social in a positive is broadcast message
faster, and in a negative way is causing a criminal and being deceived.
Keyword : Factors, Addiction, Internet, Facebook

บทนา
ปั จจุบนั ความนิ ยมใช้บริ การเว็บไซต์ในลักษณะ เป็ นชุมชน หรื อเครื อข่ายทางสังคม (social network) ไม่วา่ จะเป็ น
Facebook, Twitter, Line, Instagram เหล่านี้ เปิ ดให้เกิดการแสดงตัวตนในหลายด้าน นับตั้งแต่การกรอกข้อมูลส่ วนตัวพื้นฐาน
เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ จนถึงข้อมูลส่ วนตัวที่ละเอียดขึ้น เช่น บันทึกกิจวัตรประจาวัน บันทึกความรู ้สึกนึ กคิด
ส่วนตัว เครื อข่ายผูค้ นที่คบหา รายละเอียดความสัมพันธ์ พฤติกรรมที่เข้าข่ายเสพติดเฟซบุ๊ค คือ ไม่มีความอดทน อยากเพิ่มเวลา
การเล่นเฟซบุ๊คมากขึ้นเรื่ อยๆ ถ้ามีอนั ต้องลดเวลาการเล่น หรื อหยุดเล่นไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ จะรู ้สึกกังวล กระสับกระส่ าย
เฝ้ าแต่คิดว่าตอนนี้มีใครโพสต์อะไรลงในเว็บบ้าง เวลาทากิจกรรมเข้าสังคมจริ งๆ จะลดน้อยลง หรื อย้ายมาพบปะกันบนเฟซบุ๊
คแทน มีเพื่อนในบัญชี หรื อในลิสต์มากเกินไป จนต้องเสี ยเวลาคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหว หรื อถึงแม้จะมีเพื่อนมาก แต่ 8
ใน 10 กลับไม่ใช่เพื่อนที่ รู้จกั กันในชี วิตจริ ง อดนอนเพื่อเล่นเฟซบุ๊ค หวนกลับไปคิดถึ งความหลังดี ๆ และกลับมาเริ่ มต้น
ความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งกับแฟนเก่า ที่บงั เอิญกลับมาเจอกันผ่านเฟซบุ๊คทั้งๆ ที่ปัจจุบนั มีคนรักหรื อครอบครัวอยูแ่ ล้ว เล่นเฟซบุ๊
คติดต่อกันเป็ นเวลานานเกิน 4 ชัว่ โมง เสี ยสมาธิ ระหว่างทางาน เพราะใจจดจ่ออยู่กบั เฟซบุ๊ค (วรัท พฤกษากุลนันท์, 2551 :
ระบบออนไลน์)
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึ งมี ปัจจัยในด้านต่างๆที่ ส่งผลทาให้นักเรี ยน นักศึ กษามีพฤติกรรมการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่ หลายทาให้ส่งผลเสี ยถึงการเรี ยนและการปฏิสัมพันธ์กบั คนในครอบครัวและสังคม พบว่า นักศึกษาที่
ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊คให้เวลากับการเรี ยนมากกว่าพวกที่เล่นถึงร้อยละ 88 ขณะที่นกั ศึกษาที่เล่นเฟซบุ๊ค 3 ใน 4 ไม่เชื่อว่าการใช้เวลา
บนเฟซบุ๊คส่งผลต่อการเรี ยนของตนเอง ผิดกับที่เหลือเกือบทั้ง 1 ใน 4 ที่บอกว่า เฟซบุ๊คทาให้ตนละความสนใจไปจากหนังสื อ
หรื อการบ้าน (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2553 : ระบบออนไลน์)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการติดสื่ ออินเทอร์ เน็ ตประเภทเฟซบุ๊คของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งการทาวิจยั ครั้งนี้ จะทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการติดสื่ ออินเทอร์ เน็ต ระดับ
การใช้สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ประเภทเฟซบุ๊ ค และผลกระทบที่ เ กิ ด จากการติ ด สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ประเภทเฟซบุ๊ ค ของนัก ศึ ก ษา

ระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อค้นหาสาเหตุหรื อเป็ นแหล่งข้อมูลและเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการติดสื่ อ
อินเตอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊คต่อไป

วัตถุประสงค์
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะส่วนบุคคลและปั จจัยที่มีผลต่อการติดสื่ ออินเทอร์ เน็ตประเภทเฟซบุ๊ค 2)
ระดับพฤติกรรมการติดสื่ ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊ค 3) ผลกระทบจากการติดสื่ ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊ค

วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการติดสื่ ออินเทอร์ เน็ตประเภทเฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึ กษา จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยในเชิ งปริ มาณใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ลักษณะส่ วนบุคคล ปั จจัยที่ มีผลต่อการติดเฟซบุ๊ค ระดับพฤติกรรมการติดสื่ อเฟซบุ๊ค และผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊ค กลุ่ม
ตัวอย่าง คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 176 คน ซึ่ งได้มาโดยการเที ยบตาราง (วิทยา ดารงเกี ยรติ ศกั ดิ์ , 2551: 274)
แบ่งเป็ นมหาวิทยาลัย 4 แห่ง แล้วเทียบสัดส่วนกับจานวนนักศึกษาทั้งหมด เพื่อให้ได้จานวนตัวอย่างจากแต่ละมหาวิทยาลัย โดย
ใช้สูตรคานวณ ของ Taro Yamane (1970 อ้างใน เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541: 56) จาแนกเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คน
นักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 49 คน นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ 45 คน และนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์ น 15 คน ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือกลุม่ ไม่ติด จานวน 4 คน กลุ่มติดน้อย จานวน 4 คน กลุ่มติดมาก จานวน 4 คน รวมทั้งหมด จานวน 12 คน เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อการติดเฟซบุ๊ค และผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊ค

ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ลักษณะส่ วนบุคคลและระดับพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊ค พบว่า นักศึกษาที่ ใช้เฟซบุ๊คส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง มีอายุ
เฉลี่ ย 20.30 ปี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 1 ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนา และ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พักอาศัยอยูห่ อพัก ใช้เฟซบุ๊ค เฉลี่ย 5.39 ครั้งต่อ โดยเฉลี่ยใช้ 2.55 วันต่อสัปดาห์ ต่าสุ ดคือ 1 – 3 วัน
ต่อสัปดาห์ สู งสุ ดคือ ทุกวันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการใช้ เฉลี่ย 3.90 ชัว่ โมง สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม ตาม
ระยะเวลาการใช้เฟซบุ๊ค ได้แก่ กลุ่มไม่ติด ระยะเวลา 1 – 4 กลุ่มติดน้อย ระยะเวลา 4 – 9 ชัว่ โมง และกลุ่มติดมาก ระยะเวลา 9 –
24 ชัว่ โมง ลักษณะการใช้งานส่ วนใหญ่ ใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และดูแฟนเพจศิลปิ น อุปกรณ์ที่ใช้ คือ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คโทรศัพท์มือถือ เพราะสามารถพกพาได้สะดวก โต้ตอบได้ทนั ที สถานที่ ที่ใช้เล่นเฟซบุ๊ค คือ บ้านตนเองและหอพัก
สาเหตุในการใช้เฟซบุ๊คเพราะเพื่อนชวนจึงอยากลองเล่นดู และกาลังเป็ นกระแสนิยม ค่าใช้จ่ายอินเทอร์ เน็ตต่อเดือน พบว่า กลุ่ม
ไม่ติด ผูป้ กครองเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท้ งั หมด ส่วนกลุ่มติดน้อยและติดมาก นักศึกษาเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเอง
2. ปั จจัยที่ มีผลต่อการติ ดสื่ ออิ นเทอร์ เน็ตประเภทเฟซบุ๊ค พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการติ ดเฟซบุ๊คของ
นักศึกษามากที่สุด เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง คือ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิง และยังพบว่า
กลุ่มไม่ติด กลุ่มติดน้อยและติดมาก มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คของนักศึกษามากที่สุด คือ เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน บันเทิง จึงไม่มีความแตกต่างกัน รองลงมา กลุ่มไม่ติด ใช้เฟซบุ๊คเพื่อต้องการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น กลุ่มติดน้อย
ใช้เฟซบุ๊คเพื่อทาตัวเด่น ทาตัวน่ารัก เพื่อให้ผอู ้ ื่นสนใจ กลุ่มติดมาก ใช้เฟซบุ๊คเพื่อต้องการคาปรึ กษาจากบุคคลในเฟซบุ๊ค และ
เพื่อต้องการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ อันดับสองของทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์ พบว่า
ที่ใช้เฟซบุ๊คเพราะคลายเครี ยด แก้เบื่อ ดูแฟนเพจแฟชัน่ ศิลปิ นนักร้อง และติดตามข่าวทัว่ ไป ปั จจัยด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ

ติดเฟซบุ๊คของนักศึกษามากที่สุด เพราะการเชื่อมต่อในการใช้เฟซบุ๊ค คือ การเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wifi และยังพบว่า กลุ่มไม่
ติด กลุ่มติดน้อยและ ติดมาก มีปัจจัยด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มไม่ติด มีปัจจัยเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คของนักศึกษามากที่สุด คือ การเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wifi รองลงมา เพื่อแชทสนทนา กลุ่มติดน้อย คือ
สมัครง่าย ใช้งานง่าย รองลงมา การเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wifi กลุ่มติดมาก คือ เพื่อแชทสนทนา รองลงมา สมัครง่าย ใช้งานง่าย
และกระจายข่าวสารได้รวดเร็ ว จากการสัมภาษณ์ ยังพบว่า การเชื่อมต่อสัญญาณผ่าน Wifi ใช้ง่าย สะดวกกว่าการเชื่อมต่ออื่นๆ
เพราะมี การให้บริ การฟรี จากบริ ษทั ผู ้ให้บริ การเครื อข่าย ความสะดวกในการใช้งาน ที่ สมัครง่ าย และใช้งานง่ าย และช่ วย
เชื่ อมโยงข้อมูลไปอี กเว็บไซต์อื่นได้ ปั จจัยทางสังคมที่ มีผลต่อการติ ดเฟซบุ๊คของนักศึ กษามากที่ สุด เพราะต้องการสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นในการใช้เฟซบุ๊ค คือ เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวคารม ข้อคิดดีๆ เตือนภัย และยังพบว่า กลุ่มไม่ติด กลุ่มติดน้อยและ
ติดมาก มีปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คของนักศึกษามากที่สุด คือ เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวคาคม ข้อคิดดีๆ เตือนภัย จึงไม่
มีความแตกต่างกัน รองลงมา กลุ่มไม่ติดและกลุ่มติดน้อย ใช้เฟซบุ๊คเพราะทาให้กระจายข้อมูลได้รวดเร็ ว กลุ่มติดมาก เพราะ
อยากมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น รู ้จกั ผูค้ นเยอะขึ้น ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ อันดับสองของทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์
พบว่า ที่ใช้เฟซบุ๊คเพราะการโพสต์ขอ้ ความเตือนภัย หรื อให้ขอ้ คิดดีๆ ต่างๆในเฟซบุ๊ค สามารถช่วยบอกให้คนที่ ใช้เฟซบุ๊คค่อย
ระมัดระวังตัว จากกลุ่มมิ จฉาชี พมากขึ้ น ปั จจัย วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ ที่ มี ผลต่ อการติ ด เฟซบุ๊ค ของนัก ศึ ก ษามากที่ สุ ด การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจารี ตประเพณี ในการใช้เฟซบุ๊ค คือ สนใจเทศกาลวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าของไทย และยังพบว่า กลุ่ม
ไม่ติด กลุ่มติดน้อยและ ติดมาก มีปัจจัยวัฒนธรรม เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เนื่ องจากกลุ่มไม่ติด มีปัจจัยวัฒนธรรม เศรษฐกิจที่มี
ผลต่อการติดเฟซบุ๊คของนักศึ กษามากที่ สุด คือ สนใจเทศกาลวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าของไทย รองลงมา เพื่อติดตามดารา
กลุ่มติดน้อย คือ มีภาษาวัยรุ่ น ศัพท์แสลงเยอะดี รองลงมา เพื่อติดตามดารา นักร้อง นักแสดงต่างชาติ กลุ่มติดมาก คือ ทาให้ชอบ
ฟังเพลงต่างชาติ มากกว่าเพลงไทย รองลงมา ต้องการเปิ ดเฟซบุ๊คแฟนเพจเพื่อขายสิ นค้า จากการสัมภาษณ์ ยังพบว่า สาเหตุที่ทา
ให้สนใจเทศกาลวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าของไทย เพราะการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นในการรับข่าวสารจากต่างประเทศผ่านเฟซบุ๊ค ทา
ให้ผใู ้ ช้รับข่าวสารมากจนเกิดเป็ นค่านิยม และลอกเลียนแบบกันในกลุ่มวัยรุ่ น เช่น วันวาเลนไทน์ วันคริ สต์มาส วันอีสเทอร์
เมื่อนาค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดมาเปรี ยบเทียบกัน เรี ยงตามลาดับ 3 อันดับแรก พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการติดสื่ อเฟซบุ๊ค คือ
ปั จจัยด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร การเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wifi ที่ง่ายและสะดวก ทาให้ผใู ้ ช้เฟซบุ๊คสามารถเข้าถึงเฟซบุ๊คได้ง่าย
มากขึ้น จึงเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คมากที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัยทางสังคม ที่ตอ้ งการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น โดย
การบอกเล่าเรื่ อ งราวคาคม ข้อ คิ ด ดี ๆ เตื อนภัย เพื่ อให้ผูใ้ ช้เฟซบุ๊ค ระมัดระวังตัวจากภัยใกล้ตวั อัน ดับ สาม คื อ ปั จ จัย ด้าน
เทคโนโลยีการสื่ อสาร เฟซบุ๊คมีความหลากหลายในการใช้งาน ทาให้แชทสนทนากับกลุ่มเพื่อนได้ง่าย สะดวกสบายมากขึ้น
และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสารทางอื่นด้วย และเมื่อค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มาเปรี ยบเทียบกัน เรี ยง
ตามลาดับ 3 อันดับแรก พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คของทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มไม่ติด คือ ปั จจัยด้าน
เทคโนโลยีการสื่ อสาร การเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wifi ปั จจัยที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คของกลุ่มติดน้อย คือ ปั จจัยด้านเทคโนโลยี
การสื่ อสาร ความสะดวกในการใช้งาน ที่ สมัครง่าย ใช้งานง่าย ปั จจัยที่ มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คของกลุ่มติดมาก คือ ปั จจัยส่ วน
บุคคล ที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิง ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่
มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน
3. ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อตนเองมากที่สุด ในทางบวก คือ ทาให้รับรู ้ข่าวสารมากขึ้น ผลกระทบจากการติด
เฟซบุ๊คต่อตนเองมากที่ สุด ในทางลบ คื อ กังวลเมื่ อไม่ได้เล่น นอกจากนั้น กลุ่ม ไม่ติด กลุ่มติ ด น้อย และกลุ่ มติ ดมาก ยัง มี
ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อตนเองทางบวกมากที่สุด คือ ทาให้รับรู ้ข่าวสารมากขึ้น จึงไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนผลกระทบ
จากการติดเฟซบุ๊คต่อตนเองทางลบของทั้ง 3 กลุ่มพบว่า มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มไม่ติด มีผลกระทบทางลบ คือ กังวลเมื่อ
ไม่ได้เล่น กลุ่มติดน้อย มีผลกระทบทางลบ คือ สมาธิ ส้ ันหงุดหงิ ดง่าย เบื่ อง่าย กลุ่มติดมาก มีผลกระทบทางลบ คือ มีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อครอบครัวมากที่สุด ในผลทางบวก คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อทาง

อื่น ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อครอบครัวมากที่สุด ในทางลบ คือ เก็บตัวอยูค่ นเดียวในห้อง และยังพบว่า กลุ่มไม่ติด กลุ่ม
ติดน้อย และกลุ่มติดมาก มีผลกระทบจากการติ ดเฟซบุ๊คต่อครอบครัวทางบวกมากที่ สุด คื อ ช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่ อสารทางอื่น จึ งไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วนผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อครอบครัวทางลบของทั้ง 3 กลุ่มพบว่า มี
ความแตกต่างกัน โดยกลุ่มไม่ติด มีผลกระทบทางลบ คือ เก็บตัวอยูใ่ นห้องคนเดี ยว กลุ่มติดน้อยและกลุ่มติดมาก มีผลกระทบ
ทางลบ คือ ทากิจกรรมกับคนในบ้านน้อยลง และพูดคุยกับคนในบ้านน้อยลง ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อสังคมมากที่สุด
ในทางบวก คื อ ช่ วยกระจายข่าวสารได้รวดเร็ ว ผลกระทบจากการติ ดเฟซบุ๊คต่อสังคมมากที่ สุด ในทางลบ คือ ทาให้เกิ ด
อาชญากรรม การถูกล่อลวง และยังพบว่า กลุ่มไม่ติด กลุ่มติดน้อย และกลุ่มติดมาก มีผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อสังคม
ทางบวกมากที่สุด คือ ช่วยกระจายข่าวสารได้รวดเร็ ว และมีผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อสังคมทางลบมากที่สุด คือ ทาให้เกิด
อาญากรรม การถูกล่อลวง จึงไม่มีความแตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้เฟซบุ๊คส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 20 ปี อยูใ่ นช่วงอายุ 18 – 23
ปี จัดอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นตอนปลาย ซึ่งมีความคิดเป็ นอิสระเต็มที่ในการดารงชีวติ ให้ความสนใจกับการสื่ อสารและค่อนข้างยอมรับ
การให้คาแนะนาได้ง่าย และพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม วิทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์ (2542 :
21) ได้ให้ทศั นะไว้วา่ ความแตกต่างระหว่างเพศทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสารที่แตกต่างกัน เพศหญิงมีแนวโน้ม
และมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในเรื่ องความคิด ค่านิ ยม
และทัศนคติ อายุเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิดและพฤติกรรม คนที่มีอายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยม
ด้วยระยะเวลาในการใช้เฟซบุ๊คของกลุ่มตัวอย่าง มี ต้ งั แต่ 1 – 24 ชั่วโมง ผูว้ ิจัยจึ งได้แบ่ งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม ตาม
ระยะเวลาในการใช้งาน ได้แก่ กลุ่มไม่ติด ระยะเวลาใช้งาน 1 – 4 ชัว่ โมง กลุ่มติดน้อย ระยะเวลาใช้งาน 4 – 9 ชัว่ โมง และกลุ่ม
ติดมาก ระยะเวลาใช้งาน 9 – 24 ชัว่ โมง โดยเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผูว้ ิจยั ได้วดั จากความถี่ท้ งั 3 ลักษณะและเปรี ยบเทียบจาก
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับ บุบผา เมฆศรี ทองคา และ อรรยา สิ งห์สงบ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ทาวิจยั เรื่ อง สภาพการ
อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนตามช่วงพัฒนาการแห่งวัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงวัยรุ่ นตอนปลายใช้อินเทอร์เน็ตเกือบทุกวัน 4
- 6 วัน/สัปดาห์ และใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละครั้งนาน 3 - 4 ชัว่ โมง
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คมากที่ สุด คือ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิง สอดคล้องกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต วิทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์ (2547 : 1-4) ได้ให้ทศั นะไว้วา่ สื่ อมีอิทธิ พลจากัด เพราะแต่ละคน
มีความแตกต่างกัน อิทธิพลของสื่ อจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น ความฉลาด ความนับถือตนเอง นอกจากนั้น
ทฤษฎีน้ ี ยงั เห็นว่าผูฟ้ ังสามารถเลือกรับสื่ อได้เอง บุคคลมีความสามารถเชิงรุ ก ที่จะแสวงหาสื่ อใดสื่ อหนึ่ ง ให้ได้มาซึ่ งเนื้ อหาที่
ต้องการ เพื่อบรรลุความพึงพอใจของตนเอง ปั จจัยด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คมากที่สุด คือ การเชื่อมต่อ
ผ่านสัญญาณ Wifi กาญจนา แก้วเทพ (2541: 248-249) ได้ให้ทศั นะไว้วา่ Innis มองว่าพัฒนาการที่กา้ วหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่ อสารนั้นเป็ นไปเพื่อช่วยรักษาลักษณะโครงสร้างอานาจที่ลา้ หลัง เพราะเป็ นอานาจที่รวมศูนย์อยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียว
ในขณะที่ McLuhan สนใจว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารได้ช่วยขยายประสบการณ์อนั จากัดของปั จเจกบุคคลให้
กว้างขวางออกไปมากขึ้นทุกที ปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คมากที่สุด คือ เพื่อต้องการบอกเล่าเรื่ องราวคาคม ข้อคิด
ดีๆ เตือนภัย สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต Katz และคณะ (1974) ใน วิทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์ (2547 : 1-4)
ที่ได้ให้ทศั นะไว้วา่ “สภาพการณ์ ทางสังคม” ว่ามีผลทาให้บุคคลเกี่ยวข้องในการใช้สื่อ สภาพการณ์ทางสังคมทาให้เกิดความ
กดดัน ความขัดแย้ง ทาให้คนอยากปลดปล่อย ตนเองสบายๆ จึงบริ โภคสื่ อ สภาพการณ์ทางสังคม ทาให้คนตระหนักในปั ญหา
ทาให้คนต้องสนใจข่าวสารจากสื่ อ สภาพการณ์ทางสังคม ทาให้เกิดโอกาสในชีวติ เพื่อสนองความต้องการคนจึงค้นหา (โอกาส)

จากสื่ อ สภาพการณ์ทางสังคมมักชื่นชมค่านิ ยมบางอย่างที่สามารถหาข้อมูล/ ความรู ้เกี่ยวกับค่านิ ยมเหล่านั้น ปั จจัยวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จที่ มีผลต่อการติดเฟซบุ๊คมากที่ สุด คือ การสนใจเทศกาลวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าของไทย สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต พิบูล ทีปะปาล (2545 : 86) ได้ให้ทศั นะไว้วา่ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายนอกบุคคล มีผล
กระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอกที่ทาให้บุคคลเกิดการเปิ ดรับสารสนเทศ
3. ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อตนเองทางบวกมากที่ สุด คือ รับรู ้ข่าวสารมากขึ้น สอดคล้องกับ นิ ศาพร บุญ
เฉลียว (2551 : บทคัดย่อ) ที่ทาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการสนทนาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างในการใช้อินเทอร์ เน็ต ได้แก่ ต้องการพักผ่อนและคลายเครี ยด ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ วในการติ ดต่อสื่ อสาร ผลกระทบจากการติ ดเฟซบุ๊คต่อตนเองทางลบมากที่ สุด คื อ กังวลเมื่ อไม่ได้เล่น
สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ ยวกับผลกระทบของสื่ ออินเทอร์ เน็ต ประพิมพ์พรรณ สุ วรรณกูฏ (2553 : ระบบออนไลน์) ที่ ได้ให้
ทัศนะไว้ว่า ผลจากการใช้อินเทอร์ เน็ตในทางลบ ได้แก่ ทาให้อ่อนล้าสายตา สายตาสั้นลง ตาลาย ปวดศี รษะ ร่ างกายเมื่อยล้า
อ่อนเพลี ย ผลกระทบจากการติ ดเฟซบุ๊คต่อครอบครั วทางบวกมากที่ สุด คือ ช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติ ดต่อทางอื่ น
อินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยบริ การที่หลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ การมากมาย สนทนากับผูอ้ ื่นที่อยูห่ ่ างไกลได้
ผลกระทบจากการติดเฟซบุ๊คต่อครอบครัวทางลบมากที่ สุด คือ เก็บตัวอยูค่ นเดียวในห้อง แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของสื่ อ
อินเทอร์ เน็ต ประพิมพ์พรรณ สุ วรรณกูฏ (2553 : ระบบออนไลน์) ได้ให้ทศั นะไว้วา่ ทาให้มีผลต่อสุ ขภาพจิตในทางลบได้แก่
ทาให้รู้สึกเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถควบคุมสภาพจิตใจตนเองได้ ความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างลดลง

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ 2 ประการใหญ่ๆ คือ
1. ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 ผูใ้ ช้ควรมีการแบ่งเวลาในการใช้เฟซบุ๊คให้นอ้ ยลง และทากิจกรรมอย่างอื่น นอกเหนื อจากเล่นเฟซบุ๊คด้วย เช่น
อ่านหนังสื่ อ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด และมีสมาธิในการเรี ยน ควรตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้เฟซบุ๊ค
ของตนเอง ควรระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น ไม่ควรโพสต์ภาพวือหวาที่ ส่อไปทางลามกอนาจาร อาจจะถูก
ล่อลวงจากกลุ่มมิชฉาชีพได้
1.2 พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ควรเอาใจใส่ และพยายามใกล้ชิดกับบุตรหลานตนเองให้มากขึ้น เพื่อรับรู ้ถึงความรู ้สึก และ
ปั ญหาต่างๆ ครู อาจารย์ควรเข้มงวดในการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรี ยนของนักศึกษา ขณะที่ กาลังสอน ควรมีการกาหนด
ข้อบังคับ หรื อบทลงโทษให้ชดั เจน
1.3 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารควรมีการตรวจสอบการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การเฟซบุ๊ค ให้มากขึ้น
เพื่อป้ องกันกลุ่มมิชฉาชีพ และผูท้ ี่แอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และควรเพิ่มบทลงโทษในการกระทาความผิดให้มากขึ้น
สื่ อเฟซบุ๊ค ควรมีการปรับปรุ งระบบป้ องกันข้อมูลส่วนตัว หรื อในการสมัครใช้งานครั้งแรก ควรให้มีการใส่ขอ้ มูลที่บอกลักษณะ
ส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อป้ องกันไม่ให้มีกลุ่มมิชฉาชีพแอบอ้างสิ ทธิผอู ้ ื่นในการใช้งาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับทาการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ในส่วนของแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ควรจัดทาให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย ระบุการกรอกข้อมูลให้ชดั เจน
ในแต่ละหัวข้อ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกับระหว่างผูว้ ิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง และความรวดเร็ วในการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ควรสัมภาษณ์ต่อหลังจากเก็บข้อมูลเลย เพราะหากมาสัมภาษณ์ทีหลัง กลุ่มตัวอย่างอาจเกิดความไม่สะดวกในการให้
ข้อมูล และข้อมูลที่ได้อาจไม่เป็ นข้อเท็จจริ งทั้งหมด

2.2 ควรศึ กษาสื่ อออนไลน์อื่นๆนอกเหนื อจากเฟซบุ๊ ค เช่น อินสตาแกรม ไลน์ ที่ ได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในวัยที่แตกต่างกัน อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ต่างกัน ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นนอกจากนักศึกษา เช่น กลุ่มคนทางาน หน่วยงาน
นักธุ รกิจ เจ้าของกิ จการ ร้านค้า ที่ ใช้สื่อออนไลน์ในการประกอบอาชี พ ศึ กษาภาพสะท้อน ความคิดเห็ น ในเรื่ องของการติด
เฟซบุ๊คของนักศึกษาในปั จจุบนั จากกลุ่มผูป้ กครอง ครู อาจารย์ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม ความต้องการ เพื่อทราบถึงความ
คิดเห็น สาเหตุของปั ญหา และแนวทางการแก้ไขต่างๆ
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