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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือวัดและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงกําลังอยู่ช้ันปีที่ 1 - 4 ของปีการศึกษา 2555 จํานวน 400 
ตัวอย่าง โดยมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทําการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก โดยใช้
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน 

นักศึกษาเข้าใช้บริการ เฟซบุ๊คทุกวัน มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการต่อวัน อยู่
ระหว่าง 1 – 3 ช่ัวโมง เข้าใช้บริการในช่วงเวลา 20.01 - 00.00 น. ซ่ึงเข้าใช้บริการจากหอพักตนเอง 
รองลงมา ใช้บริการที่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มหาวิทยาลัย  ร้านอินเทอร์เน็ต และที่หอพักของ
เพ่ือน ตามลําดับ โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการใช้บริการใช้บริการเฟซบุ๊คส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลทาง
สื่ออินเทอร์เน็ตรองลงมา ได้แก่ เพ่ือนแนะนําหรือชักชวน มาจากกระแสสังคม และจากการแนะนํา
ของอาจารย์ 
คําสําคัญ: พฤติกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  
Abstract 

Aims of research on “Facebook Using Behaviors of Higher Education Students 
in Moeng District, Nakhon Sawan” are measure and compare Facebook Using 
Behaviors of Higher Education Students in Moeng District, Nakhon Sawan. The 
samples were the 1-4 year class of 400 Higher Education Students of 3 universities in 
Nakhon Sawan for academic year of 2013 such as Rajchabhat Nakhon Sawan 
University, Phakklang University and Chaopraya University. Data was collected by 
means of study, questionnaires and data were analyzed with descriptive statistics 
such as frequency, percentage, mean and inferential statistics-hypothesis testing. 

Students access to Facebook every day. The average time per day to access 
the service is between 1-3 hours at the period of 20:01 to 00:00 hrs. They access the 
service from their hostel, followed by a service at home, through mobile phone at 
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the University, Internet cafe and residences of their friends as in order. The influential 
factors to the use of F service most of all are from the Internet media and the 
follows by a recommendation or solicitation of friends, from the social stream and 
professors’ recommendations. 
Keywords: behavior, higher education students 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) เป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อสื่อสารในโลก
อินเทอร์เน็ตท้ังระหว่างบุคคล และธุรกิจ ประเทศไทยได้มีการเร่ิมเข้ามาของเว็บไซต์ประเภท Social 
network เม่ือปี ค.ศ. 2006 (ไทยเฟซบุ๊ค, 2555: ออนไลน์) โดยเร่ิมจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เรียน
อยู่ต่างประเทศเป็นคนนําเข้ามาและเริ่มแพร่หลายมากข้ึนจนได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบัน 
หน่ึงใน Social network ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเวลาน้ี คือ 
เฟซบุ๊คสาเหตุที่ เฟซบุ๊คได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีแอปพลิเคช่ันที่หลากหลายมากกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกับ hi5 ซ่ึงแม้จะเข้ามาและได้รับความนิยมก่อนหน้านี้ ด้วยแอปพลิเคช่ันที่หลากหลาย 
เช่น เกมที่มีให้เลือกเล่นมากกว่าร้อยเกม รวมไปถึงการท่ีเราสามารถท่ีจะติดต่อกับเพ่ือน หรือว่าบุคคล
อ่ืน ๆ ได้ เพ่ือที่เราจะได้ทําการแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของเรา โดยท่ีเราต้องการท่ี
จะแบ่งปันให้คนอ่ืน ๆ ได้รับรู้ด้วย นอกจากจะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ค้นหาเพ่ือน ๆ หรือว่าคนท่ีเรา
รู้จักได้แล้ว ยังสามารถที่จะใช้ เฟซบุ๊คน้ันเป็นเหมือนกับสถานที่หรือว่าเน้ือท่ีออนไลน์ที่สามารถที่จะ
อัพโหลดรูปภาพของเรา แล้วก็แบ่งปันรูปได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปที่ถ่ายกับเพ่ือน สมัยท่ีเรียนด้วยกันที่
มหาวิทยาลัย หรือว่าภาพถ่ายของคนในครอบครัวก็ได้ เป็นต้น ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยมี
ระบบรักษาความเป็นส่วนตัว การเข้าเป็นสมาชิกสามารถทําได้เพียงมี “อีเมลล์” ที่ใช้งานอยู่จริง
เท่าน้ัน  

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจํานวนสมาชิกได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2012 
เฟซบุ๊คมียอดผู้ใช้งานเกิน 900 ล้านคน มีจํานวนผู้กด Like และผู้คอมเม้นท์ต่อวัน สูงถึง 3.2 พันล้าน
คน (ไทยเฟซบุ๊ค, 2555: ออนไลน์)   สําหรับประเทศไทยในปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ มี
อัตราผู้ใช้งานเติบโตเพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์ที่แล้ว สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก คือ เพ่ิมข้ึน 132,100 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.75   และกลุ่มท่ีมีการใช้งานสูงสุดคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มวัยรุ่น
และวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคิดเป็น ร้อยละ40 (checkFacebook, 2555: ออนไลน์)   จากตัวเลขเหล่าน้ี 
นอกจากแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับสื่อท่ีเปลี่ยนไปแล้ว ยังทําให้นักการตลาดยอมรับว่าเฟซบุ๊คมี
อิทธิพลต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยมากขึ้น และโดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี  

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดท่ีมีการใช้งาน เฟซบุ๊คค่อนข้างมาก และกลุ่มประชากรท่ีใช้
งานมากที่สุดเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เพ่ือใช้ในการ ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน ๆ และค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือทํารายงานและศึกษาเพ่ิมเติมต่าง ๆ ตลอดจนเพ่ือรับข่าวสารท้ังความบันเทิงและเรื่องที่ตนเอง
สนใจ ซ่ึงในจังหวัดนครสวรรค์มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน และ 
เฟซบุ๊คก็ได้รับความนิยมในการเป็นส่ือกลางในการใช้ติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มนักศึกษาและจากความ
นิยมซ่ึงเป็นกระแสดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพ่ือทําความเข้าใจในมุมมองของ
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กลุ่มนักศึกษาในการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ Social 
network และส่ือทางอินเทอร์เน็ตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวัดพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  ช้ันปี สถาบันการศึกษา ที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คและได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊คต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษาทุกคนซ่ึงศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในจังหวัด
นครสวรรค์ ปีการศึกษาที่ 2555 ช้ันปีที่ 1 - 4 โดยปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์ มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดย
แบบสอบถามดังกล่าว ประกอบด้วยคําถามทั้งแบบปลายปิด (Close - ended questions) และ
คําถามปลายเปิด (Open - ended questions) ซ่ึงแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถาบันการศึกษา ช้ันปี และ
จํานวนช่ือบัญชี เฟซบุ๊คส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คได้แก่ วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้
บริการ ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนที่ใช้ ความถี่ในการเข้าใช้บริการ 
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเข้าใช้บริการต่อวันในแต่ละครั้งเวลาที่เข้ามาใช้บริการแหล่งท่ีใช้บริการ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลความเข้าใจในการใช้และประโยชน์ที่ได้จากการใช้ เฟซบุ๊คส่วนท่ี 3 ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ทั้งทดสอบความตรง (Validity) และความ

เที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
ขั้นแรก ก่อนการรวบรวมข้อมูลมีการทดสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือ โดยการที่ผู้ทําวิจัยได้

นําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างเครื่องมือตรวจสอบ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of consistency: IOC)  

  สูตรท่ีใช้ IOC = 
N
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เม่ือ IOC   แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ 
 ∑ R   แทน ผลรวมคะแนนของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 N      แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากการตรวจสอบในทุกข้อคําถาม ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงถือว่าคําถามมีเน้ือหา
เหมาะสมและถูกต้อง 

ขั้นที่สอง เม่ือผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) จึงนํา
แบบสอบถามที่ตรวจและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Pre test) จํานวน 40 ชุด 
เพ่ือปรับปรุงการใช้ภาษาและความเข้าใจแก่กลุ่มตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ ได้แก่ การใช้ตาราง
นําเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  โดยวัดระดับการให้ความสําคัญของคําถามแบบ 
Rating scale มีการให้คะแนนในแต่ละระดับ (กุณฑลี รื่นรมย์, 2545) ดังนี้ 

ระดับความสําคัญ คะแนน 
น้อยท่ีสุด 1 

น้อย 2 
ปานกลาง 3 

มาก 4 
มากท่ีสุด 5 

 
คะแนนที่ได้นํามาหาเฉล่ีย และแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

  1.00 – 1.49 หมายถึง ให้ความสําคัญในระดับน้อยท่ีสุด 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ให้ความสําคัญในระดับน้อย 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ให้ความสําคัญในระดับปานกลาง 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ให้ความสําคัญในระดับมาก 

4.50 – 5.00 หมายถึง ให้ความสําคัญในระดับมากทีสุ่ด 
 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติแบบ One-
Sample t-test และ One-way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ใช้เฟซบุ๊ค 
ข้อมูลท่ัวไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง อายุระหว่าง 20 - 24 ปีศึกษาอยู่ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยภาคกลาง 
กําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 2 รองลงมา ได้แก่ ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 4 ตามลําดับ ซ่ึงนักศึกษา
ส่วนใหญ่มีรายช่ือบัญชี เฟซบุ๊ค 1 บัญชี และมีประสบการณ์การเข้าใช้เฟซบุ๊ค 1 – 2 ปี  
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สรุปข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช ้เฟซบุ๊ค 
ส่วนใหญ่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์จะเข้าใช้บริการ 

เฟซบุ๊คทุกวัน มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเข้าใช้บริการต่อวันอยู่ระหว่าง 1 – 3 ช่ัวโมง เข้าใช้บริการ
ในช่วงเวลา 20.01 - 00.00 น. ซ่ึงเข้าใช้บริการจากหอพักตนเอง รองลงมา ได้แก่ ที่บ้าน ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ที่มหาวิทยาลัย ร้านอินเทอร์เน็ต และท่ีหอพักของเพ่ือน ตามลําดับ โดยปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลในการใช้บริการใช้บริการเฟซบุ๊คส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลทางสื่ออินเทอร์เน็ตรองลงมา ได้แก่ 
เพ่ือนแนะนําหรือชักชวน มาจากกระแสสังคม และจากการแนะนําของอาจารย์ตามลําดับ 

นอกจาก เฟซบุ๊คยังมีเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนที่นักศึกษาเข้าใช้หลายอย่าง แต่ที่
มากท่ีสุดคือ Window Live messenger รองลงมา ได้แก่ Hi5 TwitterMySpaceInstagram รวมถึง 
CamfrogSkypeWhatappTangoLine และ Pirchอีกด้วย 

ในด้านความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊ค และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ เฟซบุ๊ค 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คในเร่ืองวัตถุประสงค์ที่เข้าใช้บริการ เฟซบุ๊คโดยรวม
ในระดับปานกลาง 

รายละเอียดของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คในเร่ืองวัตถุประสงค์ที่เข้าใช้บริการ 
เฟซบุ๊คในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องการเข้าใช้เพ่ือติดต่อกับบุคคลที่รู้จักและการสนทนาหรือเข้าไป
ค้นหาเพ่ือนใหม่ ระดับมาก ได้แก่ เรื่องการเข้าใช้เพ่ือเล่นเกม แบ่งปันความรู้ หรือรูปภาพ และค้นหา
ข้อมูลระดับน้อย ได้แก่ เรื่องการเข้าใช้เพ่ือติดตามข่าวสารศิลปิน หรือดาราและการซ้ือสินค้าและ
ระดับน้อยท่ีสุด ได้แก่ เรื่องการเข้าใช้เพ่ือขายสินค้า 

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ เฟซบุ๊ค โดยรวมในระดับปานกลาง 
ด้านรายละเอียดของความคิดเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ เฟซบุ๊ค ในระดับมาก ได้แก่ 

เรื่องสะดวกในการติดต่อสื่อสารระดับปานกลาง ได้แก่ เร่ืองการให้ความบันเทิง ได้พบปะสังสรรค์กลุ่ม
เพ่ือนหรือคนรู้จัก ได้แบ่งปันความคิดเห็น และได้ทราบข้อมูลรวดเร็ว ระดับน้อย ได้แก่ เรื่องการเป็น
แหล่งเพ่ิมพูนความรู้ และการซ้ือสินค้าและการได้ค้นหาและซ้ือสินค้าหรือบริการ  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นักศึกษาที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ต่างกัน มี

พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊คและการใช้ประโยชน์จาก เฟซบุ๊คต่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เรื่องเพศ อายุ ช้ันปี และ

สถาบันการศึกษา ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คท่ีแตกต่างกัน 
ผลการศึกษา พบว่า สมมติฐานที่ 1 ได้รับการยืนยันเพียงบางส่วน น่ันคือ นักศึกษาท่ีอยู่ใน

สถาบันการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมใช้เฟซบุ๊คด้านวัตถุประสงค์การเข้าใช้แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซ่ึงจากผลการทดสอบรายคู่ที่ต่างกัน พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี
พฤติกรรมใช้ เฟซบุ๊คด้านวัตถุประสงค์การเข้าใช้ แตกต่างกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีพฤติกรรมใช้ เฟซบุ๊คด้านวัตถุประสงค์การเข้าใช้ 
มากกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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นักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลางมีพฤติกรรมใช้ เฟซบุ๊คด้านวัตถุประสงค์การเข้าใช้ 
แตกต่างกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลางมีพฤติกรรม
ใช้ เฟซบุ๊คด้านวัตถุประสงค์การเข้าใช้ มากกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

นอกจากน้ัน จากผลการศึกษายังพบอีกว่า นักศึกษาที่มีเพศ อายุ ช้ันปีการศึกษาที่ต่างกัน มี
พฤติกรรมใช้เฟซบุ๊คด้านวัตถุประสงค์การเข้าใช้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เรื่องเพศ อายุ ช้ันปี และ
สถาบันการศึกษา ที่ต่างกัน ได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊คแตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า สมมติฐานท่ี 2 ได้รับการยืนยันเพียงบางส่วน น่ันคือ ประโยชน์จาก 
เฟซบุ๊คท่ีได้รับของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างกัน ได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊คแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซ่ึงจากผลการทดสอบรายคู่ที่ต่างกัน พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊คแตกต่างกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลาง โดยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊ค น้อยกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาค
กลาง 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลางได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊คแตกต่างกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลางได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊ค มากกว่า
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

นอกจากน้ัน จากผลการศึกษายังพบอีกว่านักศึกษาที่มีอายุ และช้ันปีการศึกษาท่ีต่างกัน 
ได้รับประโยชน์จากเฟซบุ๊คไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้
1. สถาบันควรเพ่ิมและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร (Communication of channel) แก่

นักศึกษา ได้แก่ การแจ้งข่าวสารของแต่ละคณะ แต่ละฝ่าย แต่ละสาขาวิชา แต่ละชมรม หรือกลุ่ม
ต่างๆ เช่น เรื่องลงทะเบียน ข้อมูลการเรียน หอพัก กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ังอาจมีการพูดคุย ตอบโต้ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้รับทราบในข้อมูลท่ีตรงกัน เกิดความร่วมมือ  รวมถึงทําให้
นักศึกษามีส่วนร่วม (participant) และมีพ้ืนที่แสดงความสามารถ 

2. จังหวัดควรเพ่ิมและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารแก่นักศึกษา เช่น แจ้งเรื่องข้อมูล
กิจกรรมจั งหวัด  ทั้ ง ด้านกิจกรรมของนักเรียน  นักศึกษา  กิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น โครงการถนนคนเดิน 
โครงการถนนเด็กเดิน เทศกาลตรุษจีน พร้อมท้ังอาจมีการพูดคุย ตอบโต้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพ่ือให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสาร รวมถึงทําให้นักศึกษามีส่วนร่วม และมีพ้ืนที่แสดง
ความสามารถ หรือฝึกทักษะด้านต่าง ๆ 

3. องค์กรหรือธุรกิจ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาควรเพิ่มและปรับปรุงช่องทางการ
ส่ือสารแก่นักศึกษา  

4. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ค จะมีจุด ณ จุดๆ หน่ึงที่กระแสความนิยม
จะลดน้อยลง เช่นเดียวกับที่เกิดข้ึนแล้วกับ Hi 5 ดังนั้นสถาบันการศึกษา องค์กร หรือธุรกิจท่ีมี
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กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ต้องปรับตัวและตามกระแสให้ทัน เพ่ือหาช่องทางอ่ืนเตรียมการรองรับใน
อนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการตอบแบบสอบถาม แต่มี

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 บางกลุ่ม ยังขาดความเข้าใจและตอบไม่ครบถ้วน ผู้ทําการวิจัยจึงจําเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจเบื้องต้นแก่ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน รวมถึงการตรวจทานให้ละเอียดทุกครั้งเม่ือได้รับ
แบบสอบถามกลับมา 

2. การวิจัยครั้งน้ีรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น ดังน้ันหากสถาบัน จังหวัด หรือองค์กรใดต้องการนํา
ข้อมูลไปปรับใช้ ควรพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย เช่น ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างของเรื่องที่จะ
ทําการศึกษา ขนาดของสถาบัน จังหวัด หรือองค์กรที่ทําการศึกษา การเข้าถึงและประสิทธิภาพของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตในแต่ละท้องที่ เป็นต้น 
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