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บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรม ผลกระทบและปญัหา ทีเ่กดิจากการ

ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์ และหาแนวทางในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

จาํนวน 380 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่  

ประการแรก นักเรยีนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้งาน Facebook คดิเป็นร้อยละ 

97.1 มวีตัถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อติดต่อเพื่อน เวลาเฉลี่ยในการใช้สงัคม

เครอืขา่ยออนไลน์เท่ากบั 5.59  ชัว่โมงต่อวนั มคี่าใชจ่้ายเฉลีย่ 416.77 บาทต่อเดอืน  

ประการทีส่อง ผลกระทบจากการใช้บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นอารมณ์ พบว่า 

นักเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยเมือ่รูส้กึโดดเดีย่วหรอือยู่

คนเดยีว นักเรยีนมกัจะใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อหาเพื่อนคุยหรอืติดตามขอ้มูลข่าวสาร มี

ผลกระทบมากที่สุด ผลกระทบต่อด้านสงัคม พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการใช้

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  โดยบุคคลในครอบครวัไมพ่อใจเมือ่นักเรยีนใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาก

เกนิไป มผีลกระทบมากทีสุ่ด ผลกระทบต่อดา้นการเรยีน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบ

จากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยมเีวลาว่าง นกัเรยีนมกัจะใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ก่อนทีจ่ะ

ใชเ้วลาว่างทํากจิกรรมอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย มผีลกระทบมากทีสุ่ด นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า นักเรยีนมี

ผลการเรียนตํ่าลง เนื่องจากใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนผลกระทบต่อด้านสุขภาพ พบว่า 

นักเรยีนส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยนักเรยีนมกัพกัผ่อนไม่

เพยีงพอจนทําใหร้่างกายอ่อนเพลยี เนื่องจากใชเ้ครอืขายสงัคมออนไลน์ดกึเกนิไป มผีลกระทบมาก

ทีสุ่ด  

ประการที่สาม ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์จําแนกทัง้ 2 ช่วงชัน้แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิทีร่ะดบั
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นัยสําคญั 0.05 โดยระยะเวลาการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายสงูกว่านกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  นอกจากนี้ยงัมขีอ้แนะนําแนวทางในการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยผูป้กครองควรเอาใจใส่การเขา้ใชง้าน

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของบุตรหลาน มกีารจดัการอบรมใหค้วามรูเ้พื่อใหต้ระหนักถงึโทษหรอืภยัที่

เกดิจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และควรส่งเสรมิใหม้กีารทํากจิกรรมอื่นๆ เช่น การเล่นกฬีา 

การเล่นดนตร ีการออกคา่ยจติอาสา เป็นตน้ 
 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม ผลกระทบ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the online social network behavior and 

the impact on high school students in Phetchabun province and to look up on how to solve 

their problems. The samples were 380 students who study in high school in Phetchabun. 

Questionnaires were used to collect data. Results indicated that the most popular online social 

network was Facebook, which is 97.1%. The most student used internet to communicate with 

friends. The average online social network consumes rate per day were 5.59 hours. The online 

social network service charges per month were 416.77 Baht. 

The impact of using online social network services was focused on emotional, social, 

studying and health factor. The impact of using online social network services related to the 

emotional factor revealed that most students were affected by the use of online social 

networks. It showed that when feeling isolated or being alone, the students often used online 

social networks to look for friends or track information having the most impact. The social 

factor presented that most students were affected by the use of online social networks. It was 

found that the family members were not satisfied when they used online social networks too 

much having the most impact. The studying factor indicated that most students were affected 

by the use of online social networks. It revealed that when having spare time, they often used 

online social networks before spending free time on doing other assigned activities having the 

most impact.  Moreover, it was found that they had lower grades due to the use of online 

social networks. The health factor revealed that most students were affected by the use of 

online social networks. When considering each aspect, it showed that they did not take enough 

rests. Those made them feel weak due to the use of online social networks too late having 

the most impact.   
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For the comparison of average online social network consume rate per day, level 

of high school was significantly different at the level of 0.05, high school has an average online 

social network consume more than secondary school. The result of additional questionnaire 

was recommended the way to prevent online social network effect all network users. By parent 

should keep an eye on their child for social network usage, cultivating them to realize 

disadvantages and threats of it, and also supporting physical activities—e.g. going in for sports, 

playing music and volunteers’ camp etc. 
 

Keywords: behavior; impact; social network online; high school student   
 

บทนํา  

เทคโนโลยนีับว่ามบีทบาทที่สําคญัยิง่ต่อการพฒันาในทุกๆ วงการทัว่ทัง้โลก ไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นสงัคม ทางดา้นเศรษฐกจิ ทางดา้นการท่องเทีย่ว ทางดา้นการทหาร ทางดา้นธุรกจิ ทางดา้น

การศกึษา ทางดา้นการสือ่สาร เป็นต้น ความกา้วหน้าของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดส้รรคส์รา้ง

และอํานวยความสะดวกใหว้ถิกีารดาํเนนิชวีติของมนุษยง์า่ยและประหยดัเวลามากยิง่ขึน้ ไมว่่าจะเป็น

การเดนิทาง การคา้ การสื่อสาร และอื่นๆ อกีมากมายทีไ่ด้เขา้มามสี่วนเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนั 

โดยเฉพาะการสือ่สารในยคุโลกาภวิตัน์ ซึง่เป็นยุคทีเ่ทคโนโลยไีดถู้กนํามาใชอ้ย่างกวา้งขวาง แทบจะ

ทุกด้านในชวีติประจําวนั โดยเริม่ต้นจากการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ต พฒันานวตักรรมเกี่ยวกบั

อุปกรณ์การตดิต่อสือ่สารใหม้ขีนาดเลก็ แต่มสีมรรถนะสงู สามารถสือ่สารถงึกนัไดใ้นหลาย ๆ ทางมา

ใชใ้นการสือ่สาร จนเตบิโตและไดร้บัความนิยมเป็นทีแ่พร่หลายในสงัคมเมอืงอย่างเป็นวงกวา้ง 

ในการเปลีย่นแปลงโดยการก้าวเขา้สู่ยุคแห่งเทคโนโลยสีารสนเทศซึ่งเป็นยุคที่ทําใหม้นุษย์

เราสามารถเขา้ถงึหรอืรบัรูข้า่วสารต่างๆ ไดอ้ย่างงา่ยดายและสะดวกสบายกนัมากขึน้ดว้ยเทคโนโลยี

การสื่อสารแบบไรส้าย ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสื่อสารผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตในรูปแบบไปรษณีย์

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) การอ่านหรอืแสดงความคดิเหน็ในเวบ็บอรด์ การตดิตามขา่วสาร การเรยีนรู้

ออนไลน์ (E-Learning) หรอืการสนทนา (Chat) ทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมหลายช่องทางผ่านโปรแกรม

หรือแอพพลิเคชัน่  (Applications) มากมาย เช่น Facebook, Intragram, Twitter, Line ฯลฯ ซึ่ง

โปรแกรมหรอืแอพพลเิคชัน่เหล่านี้จะมขีอ้ดคีอื ทําให้ได้พบเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่า เป็นช่องทาง

การตลาด พูดคุยสนทนา แบ่งปนัตดิตามข่าวสาร โพสต์สถานะ รูป หรอืคลปิวดิโีอ ทําใหเ้กดิความ

สนุกสนานเพลดิเพลนิ พกัสมองจากความเครยีด รบัทราบขอ้มูลต่าง ๆ รวมทัง้สามารถเสนอและ

แสดงความคดิเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรอืตัง้คําถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นสนใจหรอืมี

คาํตอบไดช้่วยกนัตอบ เป็นตน้   

ความกา้วหน้าทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีาํใหว้ถิมีนุษย์เกดิการเปลีย่นแปลง เกดิ

ความแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา และได้สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากมายมหาศาล 
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โดยเฉพาะในการตดิต่อสื่อสาร ซึง่มชี่องทางในการสื่อสารใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็และประหยดั

ค่าใช้จ่ายด้วย ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพูดคุย

โต้ตอบกนัระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร รวมไปถงึการแบ่งปนัสื่อต่าง ๆ ทีส่ามารถส่งผ่านทางระบบ

เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตได ้ภายใตช้ื่อ “เครอืข่ายสงัคมออนไลน์” (ปิยวฒัน์ เกตุวงศา และ ศุทธดิา ชวน

วนั, 2558)  

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามบีทบาทกบัชวีติประจาํวนัของประชากรในทุกกล่มวยัดว้ย

การตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ผลจากการศกึษาของ ดวงกมล ชาตปิระเสรฐิ และ ศศธิร 

ยุวโกศล (2556) พบว่า มกีารใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในดา้นต่าง ๆ เรยีงตามลาํดบั

จากมากไปน้อย ดงันี้ ความสนุกสนานและผ่อนคลาย การแสวงหาและแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร การ

รกัษาความสมัพนัธ์เดิม การเรียนรู้ การสนองตัวตนและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การสร้าง

ความสมัพนัธ์ใหม่ และการซื้อขายสนิค้า นอกจากนี้ จารุณี มณีกุล (2554) ไดท้ําการศกึษาการใช้

ประโยชน์จากเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์กบัการเรยีนการสอน ซึง่พบว่า การใช ้Facebook ในการเรยีน

การสอนระดบัอุดมศกึษา โดยจดัการเรยีนการสอนดว้ยกจิกรรมทีย่ดึกรอบแนวคดิเชงิสรา้งสรรคน์ิยม

ทางสงัคมของผู้เรยีนสาขาการสอนภาษาองักฤษ เป็นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์ ฝึกฝนให้ผูเ้รยีนทีใ่ช้

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เป็นสมาชกิในสงัคมออนไลน์ทีม่คีุณภาพและใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์ใน

การศกึษา มุ่งพฒันาผูเ้รยีนดว้ยรูปแบบการสอนทีห่ลากหลาย เนื่องจากง่ายต่อการเขา้ถงึ เผยแพร่

งานแบบออนไลน์ และมปีระโยชน์มากสาํหรบัการเรยีนทางไกล  

ถงึแมค้วามกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีะสรา้งสรรค์ให้มกีารนําเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาใช้

งานตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของประชากรเกือบทุกวยัได้อย่างมากมายมหาศาล 

หากแต่ยงัสร้างความเสี่ยงและเสียหายจากการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยมแีนวโน้มการใช้

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพิม่สงูขึน้ และมกีารใชง้านโทรศพัทม์อืถอืเพือ่เขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

ต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาแมก้ระทัง่ในเวลาเรยีน จนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ชวีติประจําวนัของสงัคมในยุคปจัจุบนั และไม่สามารถควบคุมความต้องการหรอืหยุดการใชง้านได้ 

(ศุภชยั แหงหว้ยไผ่, 2556) และผลกระทบจากพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการเล่น

เกมบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ส่งผลเสยีทางด้านอารมณ์และการพฒันาช่วยในด้านสถิติปญัญา 

(รตันา จนิดาพงษ์, 2556) โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในหมู่เยาวชนหรอืวยัรุ่น ซึ่งเป็นวยัทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจและความนึกคดิ อาจขาดวจิารณญาณในการตดัสนิใจและยบัยัง้ช ัง่

ใจ เนื่องจากวุฒภิาวะยงัน้อย ก่อใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมความหลงใหลจนผดิปกต ิซึ่งเป็นพฤตกิรรมที่

เป็นการกระทําทีม่ากเกนิไป จนไมส่ามารถเลกิทาํได ้ไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมไมใ่หท้าํ มคีวามรูส้กึคบั

ขอ้งใจ กระวนกระวายเมือ่ไมไ่ดท้ําพฤตกิรรมนัน้ ๆ (ณฐัยาน์ ช่วยธานี อา้งองิใน ภานุวฒัน์ กองราช, 

2554) ความหลงใหลจนผดิปกตใินการใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์นัน้ก่อใหเ้กดิผลกระทบหรอื

ปญัหาต่อบุคคลหลาย ๆ ดา้น เช่น ปญัหาทางการเรยีน ปญัหาความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นปญัหาทาง
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การเงนิ ปญัหาดา้นอาชพีการงาน รวมทัง้ปญัหาดา้นร่างกาย (Young อ้างองิใน ภานุวฒัน์ กองราช, 

2554) 
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมา ยงัไม่มนีักวจิยัไดด้ําเนินการศกึษาถงึพฤติกรรมและ

ผลกระทบจากการใช้เครอืข่ายสงัคมในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศึกษา

พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในกลุ่มวยัรุ่นทีอ่ยู่ในวยัเรยีนในระดบั

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 

วตัถปุระสงค ์

1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนระดบัมธัยมศกึษาใน

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

2 เพือ่ศกึษาผลกระทบและปญัหาทีเ่กดิจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของนกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

3 เพื่อหาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาทีเ่กดิจากการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์

ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

วิธีการวิจยั  

ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามระเบยีบวธิกีารวจิยั ดงันี้ 

1. ประชากร/ขอบเขตพื้นที ่ประชากร คอื นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในสงักดัสํานกังานเขต

พื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 40 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปีการศกึษา 2558 จํานวน 29,540 คน ทํา

การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stages Random Sampling) โดยคํานวณขนาดตวัอย่าง

พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ 

 - ศกึษาพฤตกิรรมและผลกระทบจากการใชเ้ครอื

 

นักเรียน 

-  ชว่งชัน้  

-  ชัน้ปีมธัยม  

-  ขนาดโรงเรยีน 

-  เพศ  

   
แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาจาก

ผลกระทบ 

-57- 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

ตามสูตรของ Krejcie & Morgamn (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555: หน้า 87) จะได้ขนาดตัวอย่าง

เท่ากบั 380 คน  

 2. วธิกีารศกึษา ผูว้จิยัมวีธิใีนการศกึษาดงันี้ 

 2.1 ศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์และผลกระทบต่อนกัเรยีน 

 2.2 สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 2.3 นําแบบสอบถามทีส่รา้งแล้วไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเนื้อหาและภาษาที่ใช ้นําผลการตรวจเชงิประจกัษ์ไปพจิารณาหาค่าดชันีความสอดคล้องของ

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ (IOC)  

 2.4 นําเครือ่งมอืดงักล่าวไปทดลองเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มทดลองทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง 

(Try out) กบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา อําเภอเมอืง จงัหวดัเลย จาํนวน 30 คน หาความเชือ่ม ัน่ของ

เครื่องมอื (r) โดยใช ้Cronbach's alpha พบว่า ทัง้ 4 ด้าน มคี่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 0.940 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นการเรยีน และ ดา้นสุขภาพมคี่าสมัประสทิธิ ์

ความเชือ่ม ัน่  0.830, 0.905, 0.874 และ 0.794 ตามลาํดบั  

 2.5 นําแบบสอบถามที่ได้รบัจากการปรบัปรุงแก้ไขและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื

เรยีบรอ้ยแลว้ไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์จากแบบสอบถาม ในช่วงเดอืนมนีาคม 

2559 

 2.6 วเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั 

 3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่าย

สงัคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผูว้จิยัไดด้ําเนินการ

สรา้งเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื  

  3.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคําถามที่มีล ักษณะตรวจรายการ 

(Check List) และขอ้คาํถามปลายเปิด (Open End)  

  3.2 พฤติกรรมการใช้บรกิารเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นขอ้คําถามที่มลีกัษณะตรวจ

รายการ และขอ้คาํถามปลายเปิด  

  3.3 พฤตกิรรมและผลกระทบจากการใชบ้รกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 3 ประกอบไป

ดว้ย 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นการเรยีน และดา้นสุขภาพ เป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประเมนิค่า (Ratting scale) โดยกาํหนดน้ําหนกัระดบัการปฏบิตัเิป็น 5 ระดบั คอื 5 4 3 2 และ 1 

ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จากหนังสือเทคนิคการวิจยัของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 

(2536:146) 

  3.4 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอื่นๆ มลีกัษณะเป็นขอ้คาํถามปลายเปิด 
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  3.5 การวเิคราะห์ขอ้มลู หลงัจากทีใ่ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

แลว้ ดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มลู ดงันี้โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน ในการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

จําแนกตามช่วงชัน้ ชัน้ปีมธัยม ขนาดโรงเรยีน เพศ และ เกรดเฉลี่ยสะสม สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติ

ทดสอบ t และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่เป็นราย

คู่โดยวธิขีองดนัแคน 
 

สรปุผลการวิจยั  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อ

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์ สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

 1. ข้อมลูทัว่ไป  

 นกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 55.8 และเป็นเพศชายคดิ

เป็นรอ้ยละ 44.2  ส่วนใหญ่มอีายุ 15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 รองลงมาคอื มอีายุ 17 ปี และ 14 ปี คดิ

เป็นรอ้ยละ 22.1และ 17.6ตามลําดบั โดยอายุเฉลีย่เท่ากบั 15.45 ปี และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ

อายุเท่ากบั 1.96 ปี ส่วนใหญ่กาํลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3  คดิเป็นรอ้ยละ 22.4 รองลงมา

คอื กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 และกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 คดิเป็น

ร้อยละ 18.9 และ 16.6 ตามลําดบั ส่วนใหญ่มเีกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 – 4.00 คิดเป็นร้อยละ 37.9 

รองลงมาคอื 3.00 – 3.49 และ 2.50 – 2.99  คดิเป็นรอ้ยละ 32.1 และ 13.7 ตามลาํดบั เรยีนในแผน 

วทิย์ – คณิต คดิเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมา คอื ศิลป์ – ภาษา และ ศิลป์ – คณิต คดิเป็นร้อยละ 

16.40 และ 8.87 ตามลําดบั มปีระสบการณ์ในการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่า 3 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 58.7 รองลงมาคอื 2 – 3 ปี และ 1 – 2 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 18.7 และ 15.0 ตามลาํดบั สว่นใหญ่

ไดร้บัค่าใชจ่้ายเฉลีย่ต่อเดอืน 1,000 – 2,000 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 48.4 รองลงมาคอื 2,001 – 3,000 

บาท และ ตํ่ากว่า 1,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 22.6 และ 11.8 ตามลําดบั โดยมคี่าเฉลี่ย 2,158.70 

บาท และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,382.28 บาท 

 2. พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา

ในจงัหวดัเพชรบรูณ์  

 นักเรยีนส่วนใหญ่ใชง้านอนิเทอร์เน็ต 4 – 6 ชัว่โมงต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคอื 

ตํ่ากว่า 3 ชัว่โมง และ 7 – 9 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 และ 22.6 ตามลําดบั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

5.58 ชัว่โมง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.37 ชัว่โมง นักเรยีนส่วนใหญ่ใช้งาน Facebook 

คดิเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมาคอื Line  และ YouTube  คดิเป็นร้อยละ  84.7 และ 82.6 ตามลําดบั 

โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่ ตดิต่อเพื่อน คดิเป็นรอ้ยละ 87.1 รองลงมา

คอื สนทนา (Chat) และ ดคูลปิ/หนัง ฟงัเพลง คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 และ 70.6 ตามลาํดบั มคีวามถี่ใน
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การใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 62.0 รองลงมาคอื 3 – 6 วนั / สปัดาห ์และ 

น้อยกว่า 3 วนั / สปัดาห์ คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 และ 13.2 ตามลําดบั โดยมเีวลาเฉลีย่ในการใชส้งัคม

เครอืข่ายออนไลน์เท่ากบั 5.59  ชัว่โมงต่อวนั ส่วนใหญ่จะใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในช่วงเวลาพกั

กลางวนั คดิเป็นรอ้ยละ 68.9 รองลงมาคอื ก่อนเขา้นอน (ก่อน 22.00 น.) และ ตอนเชา้ก่อนเขา้เรยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 และ 57.6 ตามลาํดบั  

 ในการสมคัรสมาชกิเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ส่วนใหญ่เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัทีเ่ป็นจรงิทัง้หมด 

คดิเป็นรอ้ยละ 50.3 รองลงมาคอื ขอ้มลูส่วนตวัทีเ่ป็นจรงิบางส่วน และขอ้มลูส่วนตวัทีไ่มเ่ป็นจรงิ คดิ

เป็นรอ้ยละ 47.9 และ 1.8 ตามลาํดบั นกัเรยีนทีใ่ชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ใชเ้ครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มอืถือ คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และ 

คอมพวิเตอร์ในโรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 และ 31.3 ตามลําดบั โดยมโีทรศพัท์สมาร์ทโฟนหรอื

แท็บเล็ตสําหรบัเล่นอินเทอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ 94.2 ทําให้เกดิค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใชเ้ครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ 416.77 บาทต่อเดอืน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านร้าน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เฉลี่ย 298.95 บาทต่อเดือน และผ่านทางค่าโทรศพัท์มอืถือ 268.27 บาท จาก

ค่าใชจ่้ายทีไ่ดร้บัต่อเดอืน 2,158.70 บาทต่อเดอืน สดัส่วนระหว่างค่าใชจ่้ายจากค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ต

ทีเ่กดิจากการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์และค่าใช้จ่ายที่ได้รบัต่อเดอืน คดิเป็นร้อยละ 28.39 ของ

ค่าใชจ่้ายทัง้หมดทีไ่ดร้บั 

3. ผลกระทบจากการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  

ในการศกึษาผลกระทบจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ไดท้าํการศกึษาผลกระทบ 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นการเรยีน และดา้นสุขภาพ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  3.1 ดา้นอารมณ์ พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการใช้เครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อรู้สกึโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียว 

นกัเรยีนมกัจะใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพือ่หาเพื่อนคุยหรอืตดิตามขอ้มลูขา่วสาร มผีลกระทบมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ เมื่อรู้สึกผิดหวงัหรือเสียใจ นักเรียนมกัจะเข้าไประบาย

ความรูส้กึในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพือ่ใหรู้ส้กึดขี ึน้ และ เมือ่อยู่ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ นกัเรยีน

จะรูส้กึว่าตนเองเป็นบุคคลทีม่สีําคญัเท่ากนักบัเมือ่ไม่ได้ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ นักเรยีนจะ

รูส้กึหงดุหงดิกระสบักระส่าย  มผีลกระทบ คดิเป็นรอ้ยละ 91.1 และ 88.7 ตามลาํดบั  

  3.2 ด้านสงัคม พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มากกว่ารอ้ยละ 70 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บุคคลในครอบครวัไม่พอใจเมือ่นกัเรยีน

ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากเกินไป มผีลกระทบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาคือ 

นกัเรยีนมเีวลาพดูคุยและทาํกจิกรรมกบัคนในครอบครวัน้อยลง เนื่องจากใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเล่น

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และ การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรยีนส่งผลเสยีต่อความสมัพนัธ์

ทางสงัคมหรอืโอกาสต่าง ๆ ในชวีติ มผีลกระทบคดิเป็นรอ้ยละ 78.4 และ 77.9 ตามลาํดบั  
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  3.3 ดา้นการเรยีน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์มากกว่ารอ้ยละ 70 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ถา้มเีวลาว่าง นกัเรยีนมกัจะใชเ้ครอืขา่ย

สงัคมออนไลน์ก่อนที่จะใช้เวลาว่างทํากจิกรรมอื่นที่ได้รบัมอบหมาย มผีลกระทบมากทีสุ่ด คดิเป็น

รอ้ยละ 88.4 รองลงมาคอื นักเรยีนมกัพกัผ่อนไม่เพยีงพอ จนเกดิอาการงว่ง หรอืหลบัระหว่างเรยีน

เป็นประจาํเนื่องจากเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ดกึเกนิไป และ นักเรยีนใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

จนดกึ ทาํใหล้มืทาํการบา้นหรอืงาน ส่งอาจารยเ์ป็นประจํา มผีลกระทบคดิเป็นรอ้ยละ 85.5 และ 85.3 

ตามลําดบั นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า นกัเรยีนมผีลการเรยีนตํ่าลง เนื่องจากใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

คดิเป็นรอ้ยละ 65.3  

  3.4 ดา้นสุขภาพ พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์มากกว่ารอ้ยละ 60 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัเรยีนมกัพกัผ่อนไม่เพยีงพอจนทําให้

ร่างกายอ่อนเพลยี เนื่องจากใชเ้ครอืขายสงัคมออนไลน์ดกึเกนิไป มผีลกระทบมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย

ละ 77.9 รองลงมาคอื นกัเรยีนมกัรบัประทานอาหารไมต่รงเวลา เนื่องจากใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

เกินกว่าเวลาที่กําหนด ส่งผลทําให้เกิดโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินอาหาร และ นักเรียนมปีญัหา

เกีย่วกบัสายตา เนื่องจากใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากเกนิไป มผีลกระทบคดิเป็นรอ้ยละ 77.1 และ 

71.8 ตามลาํดบั  

4. การเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรียนระดบัชัน้

มธัยมศึกษา  

ในการเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวันของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์ จําแนกตามช่วงชัน้ ไดส้ถติิทดสอบ t มคี่าเท่ากบั -3.422 และเมื่อ

พจิารณาค่า Sig.(2-tailed) พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญั 0.05 จงึสามารถ

สรุปไดว้่า ระยะเวลาการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดั

เพชรบูรณ์จําแนกทัง้ 2 ช่วงชัน้แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 โดย

ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสูงกว่า

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนัจาํแนกตามชว่งชัน้ 
 

ช่วงชัน้ n 
ระยะเวลาใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ (หน่วย:ชัว่โมง) 
t 

Sig. 

(2-tailed) 

มธัยมศกึษาตอนตน้  163 4.93 

-3.422 0.001 มธัยมศกึษาตอนปลาย 171 6.21 

รวม 366 5.59 
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ในการเปรยีบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรียนระดบั

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์ จําแนกตามระดบัช่วงชัน้ ไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศกึษาศกึษาปีที ่1, 2, 

3, 4, 5 และ 6 ดงัผลจากการเปรยีบเทยีบในตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัจําแนกตามระดบัชัน้ปี

มธัยม 

ระดบัชัน้ปีมธัยม n 

ระยะเวลาใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์  

(หน่วย:ชัว่โมง) 

F Sig. 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 42 4.88 a  

3.020 0.011 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 46 5.03 a, b  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 75 4.89 a  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 58 6.69 c  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 61 6.34 b, c  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 52 5.52 a, b , c  

รวม 334                     5.59 

หมายเหตุ: a,b,c ค่าเฉลี่ยที่กํากบัด้วยอักษรต่างกนัในคอลมัน์เดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัทางสถิติที่

ระดบันยัสาํคญั0.05 โดยวธิ ีDuncan 
 

 จากตารางที ่2 พบว่า ในการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนัของ

นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์จําแนกตามระดบัชัน้ปีมธัยม ไดส้ถติทิดสอบ F มคี่า

เท่ากบั 3.020 และเมื่อพิจารณาค่า Sig. พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.011  ซึ่งน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญั 

0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวันของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์แต่ละระดบัชัน้ปีมธัยมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั

นัยสําคัญ 0.05 โดย ชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่แตกต่างจากชัน้มธัยมศึกปีที่ 1, 3, 5, 6 แต่ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1, 3 แตกต่างจากชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ไม่แตกต่างจากชัน้

มธัยมศกึปีที ่4 

ในการเปรยีบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรียนระดบั

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์ จําแนกตามขนาดโรงเรยีนทีส่งักดั ไดแ้ก่ ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็

และขนาดกลาง ดงัผลจากการเปรยีบเทยีบในตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวนัจําแนกตามขนาด

โรงเรยีนทีส่งักดั 

ขนาดโรงเรียน n 

ระยะเวลาใช้งานเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ (หน่วย:

ชัว่โมง) 

t 
Sig. 

(2-tailed) 

ใหญ่ 75 5.93 

0.996 0.320 เลก็และกลาง 258 5.48 

รวม 333 5.59 
 

จากตารางที ่3 พบว่า ในการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนัของ

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์จาํแนกตามขนาดโรงเรยีนทีส่งักดั ไดส้ถติทิดสอบ t มี

ค่าเท่ากบั 0.996 และเมือ่พจิารณาค่า Sig.(2-tailed) พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.320 ซึ่งมากกว่าค่าระดบั

นยัสําคญั 0.05 จงึสามารถสรุปไดร้ะยะเวลาการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์จาํแนกทัง้ 2 ขนาดโรงเรยีนไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 

ในการเปรยีบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรียนระดบั

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์ จาํแนกตามเพศ ไดแ้ก่ ชายและหญงิ ดงัผลจากการเปรยีบเทยีบใน

ตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4  การเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนัจาํแนกตามเพศ 

เพศ n 

ระยะเวลาใช้งาน

เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ (หน่วย:

ชัว่โมง) 

t 
Sig. 

(2-tailed) 

ชาย 150 5.57 

-0.089 0.930 หญงิ 184 5.60 

รวม 334 5.59 

 

จากตารางที ่4 พบว่า ในการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนั

ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์จําแนกตามเพศ ไดส้ถติทิดสอบ t มคี่าเท่ากบั -

0.089 และเมื่อพจิารณาค่า Sig.(2-tailed) พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.930 ซึ่งมากกว่าค่าระดบันัยสําคญั 

0.05 จงึสามารถสรุปไดร้ะยะเวลาการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
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ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ของนักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ ที่

ระดบันยัสาํคญั 0.05  

ในการเปรยีบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนักเรียนระดบั

มธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์ จาํแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม โดยจําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัผลจาก

การเปรยีบเทยีบในตารางที ่5 

 

ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัจําแนกตามระดบัเกรด

เฉลีย่สะสม 

เกรดเฉล่ียสะสม n 

ระยะเวลาใช้งานเครือข่าย

สงัคมออนไลน์  

(หน่วย:ชัว่โมง) 

F Sig. 

ตํ่ากว่า 2.50 47 5.74 

0.998  0.394 

2.50 – 2.99 106 5.60 

3.00 – 3.49 129 5.81 

3.50 – 4.00 52 4.85 

รวม 334 5.59 
 

 ตารางที่ 5 พบว่า ในการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อวนัของ

นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์จําแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม ได้สถติทิดสอบ F มคี่า

เท่ากบั 0.998 และเมือ่พจิารณาค่า Sig. พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.394 ซึง่มากกว่าค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 

จงึสามารถสรุปไดว้่า ระยะเวลาการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ต่อวนัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาใน

จงัหวดัเพชรบูรณ์แต่ละระดบัเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ

นยัสาํคญั 0.05  

 จากการเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศกึษา จงึสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า นักเรยีนที่ถูกจําแนกตามขนาดโรงเรยีน เพศ และ 

เกรดเฉลีย่สะสม มพีฤติกรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั แต่เมือ่จําแนกนักเรยีน

ตามช่วงชัน้ และ ชัน้ปีมธัยม พบว่า มพีฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั โดย

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมรีะยะเวลาในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากกว่านักเรยีน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และเมือ่พจิารณาเฉพาะนักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะพบว่า 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 มพีฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากทีสุ่ด จงึอาจสรุปไดว้่า 

นักเรยีนอยู่ในช่วงวยัรุ่น มวีุฒภิาวะน้อย และยงัไม่มุ่งม ัน่หรอืตัง้เป้าหมายในการเตรยีมตวัสอบเขา้

ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยันัน่เอง 
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่าย

สงัคมออนไลน์  

จากขอ้เสนอแนะในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

5.1 ประโยชน์จากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

 1) ประโยชน์ระดบัสงัคมหรอืหรอืโยชน์ต่อส่วนร่วม ไดแก่ การพฒันาเทคโนโลยี

ให้รองรับการใช้งานการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ความเร็วของระบบ

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น การแข่งขนัทางด้านธุรกจิ ทําให้มสีนิค้าและบรกิารที่หลากหลายให้ได้เลอืก

บรโิภค และทาํใหเ้กดิการจงูใจทางการตลาด ดว้ยการแข่งขนัการขายสนิคา้และบรกิารทีม่รีาคาถูกลง 

เป็นต้น การประหยดัค่าใชจ่้ายหรอืงบประมาณในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิคา้หรอืบรกิาร หรอื

ประกาศขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ เช่น การเตอืนภยัเกีย่วสภาพภมูอิากาศ ราคาทองคาํ เป็นตน้ 

  2) ประโยชน์ระดบับุคคล ได้แก่ ใช้ติดต่อสื่อสารกบัเพื่อนๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่ ถงึแมร้ะยะทางจะไกลสกัเพยีงใดกต็าม สบืคน้ขอ้มลูทาํการบา้น สะดวก

และรวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่าย รู้ทนัข่าวสารเหตุการณ์ปจัจุบนั ไม่ตกข่าวแลกเปลี่ยนความรู้หรือ

ประสบการณ์ ติดต่อเพื่อนหาเพื่อนใหม่ ได้ง่ายขึ้น ดูหนัง ฟงัเพลง เพื่อความบนัเทิงสร้างรายได้

ให้กบัผู้ใชง้านจากการขายสนิค้าต่าง ๆ เล่นเกมคลายเครยีด ระบายความรูส้กึหรอืระบายอารมณ์ 

เป็นช่องทางออนไลน์ในการส่งงานหรอืส่งการบา้น 

 5.2 ผลเสยีทีเ่กดิจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ 

  1) ผลเสยีต่อตวัเอง ไดแ้ก่ มภีาระค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัค่าบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต

เพิม่ขึน้ ค่าใชจ่้ายในการซื้อโทรศพัทส์มารท์โฟนเพิม่ขึน้ ทาํใหผ้ลการเรยีนหรอืเกรดเฉลีย่สะสมลดลง 

เสยีสุขภาพทางดา้นสายตา และอาจจะใหเ้กดิอาการนิ้วชาหรอืนิ้วลอ็คได ้

  2) ผลเสยีต่อครอบครวัและสงัคม ไดแ้ก่ การถูกหลอกลวง การถูกช่อโกงจาก

การสัง่ซื้อสินค้าหรือบริการ ความเข้าใจผิดหรือเสียหาย สมัพนัธภาพหรือความแน่นแฟ้นของ

สมัพนัธภาพของคนในครอบครวัหรอืคนใกลต้วัลดลง  

5.3 การป้องกนัหรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่ป็นผลกระทบจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มี

ดงันี้ 

  1) แนวทางการป้องกนัหรอืแกไ้ขปญัหาจากปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ พ่อแม่หรือ

ผูป้กครองควรใหค้ําแนะนําและดูแลการใชง้านในการเล่นอนิเตอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างใกลช้ดิ มี

การกําหนดหรอืระบุเวลาและระยะเวลาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์อย่างเขม้งวด ผูป้กครองหรอืโรงเรยีนควรส่งเสรมิใหท้าํกจิกรรมอื่น เช่น ออกกาํลงักาย เด่น

กฬีา เล่นดนตร ีหรอืกจิกรรมนันทนาการอย่างอื่น มกีารจดัอบรมเรื่องประโยชน์และโทษของการใช้

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เพือ่ใหน้ักเรยีนหรอืเยาวชนตระหนกัถงึโทษทีเ่กดิจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ มหีน่วยงานมาดูแล หรอืตรวจสอบเว็บไซต์ต่าง ๆ ขอ้ความหรอืรูปภาพ คลปิวดิโีอที่ไม่
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เหมาะสมในการเผยแพร่ลงในเครือข่ายสงัคมออนไลน์และควรมมีาตรการในการปิดหรือบล็อก

เวบ็ไซต์ทีไ่มเ่หมาะสมไว ้กาํหนดบทลงโทษในการใชโ้ฆษณาหรอืใชข้อ้มลูทีไ่มเ่ป็นเทจ็เกนิจรงิใหเ้กดิ

ความหลงเชือ่เพือ่ขายสนิคา้หรอืบรกิาร  

  2) แนวทางการป้องกนัหรอืแกไ้ขปญัหาจากปจัจยัภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ การ

มวีนิยัในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ การมวีจิารณญาณในการบัขา่วสาร คาํโฆษณา ไมเ่ชือ่หรอืงม

งายสิง่ยัว่ยุหรอืหลอกลวง 
 

อภิปรายผลการวิจยั 

 ในการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรยีนใน

ระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ใช้งาน Facebook คดิเป็นร้อยละ 

97.1 สอดคลอ้งกบัเมตตา ววิฒันานุกูล (2557) ได้ดําเนินการศกึษาเครอืข่ายสงัคมออนไลน์กบัการ

สือ่สารระหว่างวฒันธรรมในสงัคมไทย ผลจากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างใชง้าน Facebook มาก

ทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 88.75 และจากผลการวจิยัของ ปรชัญา หนิศรสีุวรรณ (2555) ซึง่ไดท้าํการศกึษา

รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนิยมใชง้าน Facebook มากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 46.20 

และจากผลการวจิยัของอรุณรตัน์ ศรชีศูลิป์ (2554) ทีไ่ดท้าํการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของนักศกึษาปรญิญาบณัฑติคณะครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ ในมหาวทิยาลยัของรฐั ผลจาก

การศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใช้ Facebook มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 27.33 

จากการเขา้ใช้งาน Facebook ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่า ยอดผู้สมคัรสมาชกิเพื่อเขา้ใช้งานมแีนวโน้มที่

สงูขึน้ทุกปี 

 ในการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์ในการใช้เครอืข่าย

สงัคมออนไลน์เพื่อติดต่อเพื่อน มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 87.1 สอดคล้องกบั ชนากติต์ ราชพบิูลย์ 

(2553) ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า เหตุผลในการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

คอื คุยกบัเพือ่นเก่าและเพือ่นปจัจุบนั มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 39.9 

 ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งาน

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 62.0 สอดคลอ้งกบั  ปรชัญา หนิศรสีุวรรณ (2555) ซึง่

ได้ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผลจากการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใชง้านเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 75.3 

 ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของนักเรยีน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้

งานอนิเทอร์เน็ต 4 – 6 ชัว่โมงต่อวนั  คดิเป็นรอ้ยละ 38.9 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.58 ชัว่โมง ซึง่ สูง
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กว่าระยะเวลาการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร ของ ชนากติต์ ราชพบิลูย์ (2553) ทีท่ําการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า 

ระยะเวลาการใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวนัมากที่สุด คอื 1-3 ชัว่โมง คดิเป็นร้อยละ 49.0 ใช้

มากกว่า 3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 และ สงูกว่าผลการศกึษาของ ภชัภา จติศรณัยูกุล (2553)  ที่

ไดท้ําการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องพนกังานบรษิทั 

ทรู คอร์ปอเรชัน่  จํากัด (มหาชน) ซึ่งพบว่า ระยะเวลาที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน

โทรศพัท์เคลื่อนทีเ่ฉลีย่ น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ คดิเป็นรอ้ยละ 50.3 แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้ม

ของผูใ้ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ว่ามคีวามตอ้งการเขา้ใชเ้พิม่มากขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการใช้บรกิารในการเขา้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ พบว่า มคี่าบรกิาร

เฉลี่ยในการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 416.77 บาทต่อเดอืน แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายในการใชเ้ครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ผ่านรา้นอนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่เฉลีย่ 298.95 บาทต่อเดอืน และผ่านทางค่าโทรศพัทม์อืถอื 

268.27 บาท สอดคลอ้งกบั ภชัภา จติศรณัยกูุล (2553) ทีไ่ดท้าํการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ผ่านโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องพนกังานบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซึง่ผลจาก

การพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี่าใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนทีโ่ดยเฉลี่ยต่อเดอืน 300 – 

600 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.6 และจากค่าบรกิารเฉลีย่ในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 416.77 บาท

ต่อเดอืนจากค่าใชจ่้ายทีน่กัเรยีนไดร้บั 2,158.70 บาทต่อเดอืน คดิเป็นสดัส่วนระหว่างค่าใชจ่้ายจาก

ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตทีเ่กดิจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์และค่าใชจ่้ายทีไ่ดร้บัต่อเดอืน เป็นรอ้ย

ละ 28.39 ของค่าใชจ่้ายทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากผูป้กครอง ซึง่ถอืว่าเป็นค่าจ่ายจ่ายทีม่ากกว่า 1 ใน 4 ของ

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่อเดอืน จากค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่น (ค่าอาหารกลางวนั ค่าขนม/เครื่องดื่ม ค่าวสัดุ/

อุปกรณ์ ค่าของใชส้่วนตวั) สะทอ้นใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษายุคปจัจุบนั

มคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิจากการเขา้ใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัสงู ใกลเ้คยีงกบัประชาชนทัว่ไปทีอ่ยู่

ในวยัทํางาน สอดคล้องกบั Young (อ้างอิงใน ภานุวฒัน์ กองราช, 2554) กล่าวว่า ผลกระทบของ

ความหลงใหลจนผดิปกติจากการใช้บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ส่งผลใหเ้กดิปญัหาทางการเงนิ 

เนื่องจากผูท้ีม่คีวามหลงใหลจนผดิปกตใินการใชอ้นิเทอรเ์น็ตนัน้จะสญูเสยีค่าใชจ่้ายเป็นจํานวนมาก

ไปกบัค่าบรกิารในการทาํกจิกรรมในอนิเตอรเ์น็ต เช่น ค่าบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ผลกระทบจากการใชบ้รกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์ พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่

ได้รบัผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า เมือ่รู้สกึโดดเดีย่วหรอือยู่คนเดยีว นักเรยีนมกัจะใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อหาเพื่อนคุย

หรอืติดตามขอ้มลูข่าวสาร มผีลกระทบมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 95.3 รองลงมาคอื เมือ่รูส้กึผดิหวงั

หรอืเสยีใจ นกัเรยีนมกัจะเขา้ไประบายความรูส้กึในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพือ่ใหรู้ส้กึดขี ึน้ และ เมือ่

อยู่ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ นกัเรยีนจะรูส้กึว่าตนเองเป็นบุคคลทีม่สีาํคญัเท่ากนักบัเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน
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เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ นักเรยีนจะรู้สกึหงุดหงดิกระสบักระส่าย มผีลกระทบ คดิเป็นร้อยละ 91.1 

และ 88.7 ตามลําดบั ส่วนด้านสงัคม พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการใชเ้ครอืข่าย

สงัคมออนไลน์มากกว่ารอ้ยละ 70 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บุคคลในครอบครวัไม่พอใจเมื่อ

นกัเรยีนใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากเกนิไป มผีลกระทบมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 83.4 รองลงมา

คอื นกัเรยีนมเีวลาพดูคุยและทํากจิกรรมกบัคนในครอบครวัน้อยลง เนื่องจากใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ

เล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนส่งผลเสียต่อ

ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโอกาสต่าง ๆ ในชีวิต มีผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 78.4 และ 77.9 

ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั Young (อ้างองิใน ภานุวฒัน์ กองราช, 2554) ไดแ้บ่งปญัหาทีเ่กดิจากความ

หลงใหลจนผิดปกติของการใช้อินเตอร์เน็ตปญัหาส่งผลให้เกิดปญัหาความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น 

เนื่องจากความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นจะได้รบัผลกระทบจากการใช้อนิเทอร์เน็ตมากไป ไม่ว่าจะเป็น

ความสมัพนัธ์คู่รกั ครอบครวั เพื่อนสนิท โดยจะละทิ้งครอบครวั หน้าทีป่ระจําวนั ซึ่งจะใชเ้วลากบั

บุคคลรอบขา้งในชวีติลดน้อยลง 

  ดา้นการเรยีน พบว่า นกัเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

มากกว่ารอ้ยละ 70 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ถ้ามเีวลาว่าง นักเรยีนมกัจะใชเ้ครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ก่อนทีจ่ะใชเ้วลาว่างทํากจิกรรมอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย มผีลกระทบมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 

88.4 รองลงมาคือ นักเรียนมกัพกัผ่อนไม่เพยีงพอ จนเกิดอาการง่วง หรอืหลบัระหว่างเรยีนเป็น

ประจาํเนื่องจากเขา้ใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดกึเกนิไป และ นักเรยีนใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จน

ดกึ ทําให้ลมืทําการบา้นหรอืงาน ส่งอาจารย์เป็นประจํา มผีลกระทบคดิเป็นร้อยละ 85.5 และ 85.3 

ตามลําดบั นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า นกัเรยีนมผีลการเรยีนตํ่าลง เนื่องจากใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

คดิเป็นรอ้ยละ 65.3 สอดคลอ้งกบั Young (อา้งองิใน ภานุวฒัน์ กองราช, 2554) ไดแ้บ่งปญัหาทีเ่กดิ

จากความหลงใหลจนผดิปกตขิองการใชอ้นิเตอรเ์น็ตปญัหาทางการเรยีน เนื่องจากการใชเ้วลาในการ

การเล่นอนิเทอรเ์น็ตมาก ๆ จะทาํใหล้ะทิง้การทาํการบา้น ศกึษาหาความรู ้และไมส่นใจในการเรยีน 

  ดา้นสุขภาพ พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์

มากกว่ารอ้ยละ 60 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักเรยีนมกัพกัผ่อนไมเ่พยีงพอจนทําใหร้่างกาย

อ่อนเพลยี เนื่องจากใชเ้ครอืขายสงัคมออนไลน์ดกึเกนิไป มผีลกระทบมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 77.9 

รองลงมาคอื นกัเรยีนมกัรบัประทานอาหารไม่ตรงเวลา เนื่องจากใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เกนิกว่า

เวลาที่กําหนด ส่งผลทําให้เกิดโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินอาหาร และ นักเรียนมปีญัหาเกี่ยวกบั

สายตา เนื่องจากใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากเกนิไป มผีลกระทบคดิเป็นร้อยละ 77.1 และ 71.8 

ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั Young (อ้างองิใน ภานุวฒัน์ กองราช, 2554) ไดแ้บ่งปญัหาทีเ่กดิจากความ

หลงใหลจนผิดปกติของการใช้อินเตอร์เน็ตส่งผลให้เกิดปญัหาด้านร่างกาย เนื่องจากการใช้

อนิเทอร์เน็ตมากเกนิไปนัน้ทาํใหเ้กดิการพกัผ่อนทีไ่มเ่พยีงพอ การปวดเมือ่ยกล่าวเนื้อ เนื่องจากตอ้ง
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อยู่ในลกัษณะท่าทางเดมิเป็นเวลานาน การปวดหรอืเสยีสายตาเนื่องจากจอ้งคอมพวิเตอรม์ากเกนิไป 

เป็นตน้ 

จากพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ขา้งต้น จะเหน็ไดว้่า นกัเรยีนเกอืบทัง้หมดได้

สมคัรสมาชกิเพือ่เขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้น

การเรยีน และด้านสุขภาพ ดงันัน้ผู้ปกครองจงึควรเอาใจใส่ต่อการใช้งานเครอืข่ายสงัคมของบุตร

หลาน ชี้แนะให้เกดิความตระหนักถึงโทษอนัเกดิจากการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มากเกนิไป 

รวมทัง้ใหม้วีจิารณญาณในการใชแ้ละเสพขอ้มลูขา่วสาร  
 

ข้อเสนอแนะ  

1 ดา้นการนําวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

1.1 ผูป้กครองหรอืผูป้กครองควรดูแลเอาใจใส่การเขา้ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

ของบุตรหลาน โดยเฉพาะ Facebook ซึ่งเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มผีูท้ ี่ใช้งานมากที่สุด ควร

ดูแลให้เกดิความสร้างสรรค์ในการใช้งานหรือ การนําเสนอขอ้มูล รูปภาพ หรอื คลปิวดิโีอในการ

สือ่สารผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

1.2 ควรมกีารจดัตัง้กลุ่มหรอืหน่วยงานทีใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ

นกัเรยีนทีอ่ยู่ในช่วงการเป็นวยัรุ่น เพื่อลดช่องว่างระหว่างสมาชกิในครอบครวั ป้องกนัการเสพย์ตดิ

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกั

ถงึพฤติกรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของตนเองว่ามลีกัษณะเช่นไร แนะนําแนวทางในการ

แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

1.4 ส่งเสรมิใหม้กีารทํากจิกรรมเพือ่ใหน้ักเรยีนสนใจทํากจิกรรมอื่น ๆ มากยิง่ขึน้ เช่น 

การเล่นกฬีา การเล่นดนตร ีการออกจ่ายอาสา หรอืกจิกรรมนนัทนาการอื่นๆ จากผูป้กครอง โรงเรยีน 

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 ดา้นการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรต่อยอดงานวจิยัโดยการเพิม่ขอบเขตประชากรในการศกึษาเป็นจงัหวดัอื่น ๆ 

ในภาคเหนือ หรอืในประเทศ เพือ่ทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบ  

2.2 ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างรายไดข้องบดิา – มารดา หรอืผูป้กครองของ

นกัเรยีนกบัค่าใชจ่้ายทีไ่ดร้บัรายเดอืนและค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารทีเ่กดิจากการใชเ้ครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ รวมถงึเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารทีเ่กดิจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์และ

ค่าใชจ่้ายดา้นอื่นๆ ของนกัเรยีน 

2.3 ควรมกีารศกึษาผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในด้านอื่น ๆ 

เช่น ดา้นเศรษฐกจิหรอืเศรษฐศาสตร ์ดา้นอาชญากรรม เป็นตน้ 

-69- 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

2.4 ควรขยายผลการศกึษาพฤตกิรรมและผลกระทบจากการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

ในกลุ่มอื่น ๆ ทีไ่มใ่ช่นกัเรยีน เช่น กลุ่มคนในวยัทาํงาน กลุ่มหลงัวยัทาํงานหรอืผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
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