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แนวทางการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Guidelines for the used and gratification using social network
of the North Eastern University (NEU) students.
จริยา ปันทวังกูร
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทคัดย่อ

การศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการใช้ประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2. ศึกษา
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 3. เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (`x ) ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 5 ปีขึ้น ใช้ 2-4 ชั่วโมงต่อวัน นิยมใช้ในช่วงเวลา
20.01-24.00 น. และใช้ 2-4 ครัง้ ต่อวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ทนี่ ยิ มใช้ มีหลายประเภทร่วมกันคือเฟซบุค๊ (Facebook)
ยูทูป (Youtube) และไลน์ (Line)
2. นักศึกษามีการใช้ประโยชน์และมีความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมากที่สุด ในการรับ
รู้ความง่าย และการรับรู้การใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งรับรู้ว่ามีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
ท�ำได้สะดวก กว้างขวางและรวดเร็ว ได้รับข่าวสารมากขึ้นหรือได้พบปะกับบุคคลอื่นเพิ่มมากขึ้น รับ-ส่งข่าวสารต่างๆ ได้
จ�ำนวนมากและหลากหลายประเภทได้ตามที่ต้องการ ใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนและคลายความตึงเครียด มากที่สุด
3. นักศึกษาที่เรียนทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีความเห็นไม่แตกต่างกัน
ในด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้การใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้
ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ อิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และประเภทของข่าวสาร
ที่ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยกเว้นด้านทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ 2 กลุ่มมีความเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ, เครือข่ายสังคมออนไลน์
Abstract
This research aims at 1) studying social network behavior of the North Eastern University (NEU)
students 2) learning about application and satisfaction of NEU students’ social networking and 3) And
comparing the application and satisfaction of science majored students versus social science majored
students. The research collects data from 383 undergraduate students by using linkert scale
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questionnaire. Then data are analysed by using statistics including percentage, average, standard
deviation, and one-way ANOVA.
The research found that 1) About the behaviors, most NEU students have used social networks
for 5 years and over. Most of them use the networks from 2-4 hours a day, between 8 p.m. to midnight,
and twice to four times logged in each day. The social networks popularly used include Facebook,
Youtube, and Line. The place most students interface these social networks are both at home and
on campus. 2) About the application and satisfaction, most NEU students agree at highest level
of the following topics: easiness perception and usage perception, this means that the students
acknowledge that social networking helps them contact faster and with wider group of audiences,
gain more information or meet much more new people, spread out and take in as much as information various types as they prefer, and use it for relaxation. In addition, most students agree at high
level about positive attitude towards using social network. Also, types of news that most students
favor in using social network are every kind of news. 3) About the comparison, there is no significant
difference between the science majored students and the social science majored students upon the
topics of application and satisfaction about easiness and usage perception, usage of social networking,
social influences on social networking and types of news used in social networking. They have a
statistics significant difference at 0.05 about attitude upon social networking.
Keywords: the used and gratification using, social network

1. บทน�ำ

ยุคของการสื่อสารในปัจจุบันที่เรียกว่า การสื่อสารไร้พรมแดน (Borderless Communications) ซึ่งเป็นยุคที่
มนุษย์สามารถทีจ่ ะข้ามประตูไปพบปะพูดคุยกับใครก็ได้ ทีไ่ หนก็ได้ โดยการใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
มือถือ หรือเครือ่ งมือสือ่ สารอืน่ ๆ ผ่านระบบเครือข่าย (Internet) ด้วยความเร็วสูงและสามารถส่งข้อมูลข่าวสารในลักษณะ
ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ ฯลฯ ได้ปริมาณมากอย่างที่ต้องการ และในปัจจุบันมีอีกสื่อหนึ่งที่เกิดขึ้นและได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักสื่อสารผ่านเครือข่าย คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เกิดเป็นชุมชนสังคมออนไลน์
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network)
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทยได้ คาดการณ์จ�ำนวนประชากรของไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ว่าจะ
มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 64.6 ล้านคน เป็นชาย 31.4 ล้านคน และหญิง 33.1 ล้านคน ช่วงเด็กและวัยรุ่น (นักเรียน
นักศึกษา อายุ 6-21 ปี) มี 14 ล้านคน จ�ำนวนนีม้ กี ารเข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ต 25 ล้านคน โดยผูช้ ายใช้งานอินเตอร์เน็ต
มากกว่าผู้หญิง คิดเป็น 55% และ 45% ตามล�ำดับ ในจ�ำนวนนี้เป็นนักเรียน และนักศึกษาถึง 34% นั่นหมายถึงเป็น
ผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 22 ปี เป็นส่วนใหญ่ (ข้อมูลจากการส�ำรวจของ True Hit พบว่าเป็นช่วงอายุ 12-17 ปี เป็นส่วนใหญ่)
ใน 25 ล้านคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต โดย 18 ล้านคน เป็นผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ค
16.4 ล้านบัญชีรายชื่อ (ในจ�ำนวนนี้ บางคนมีบัญชีรายชื่อ มากกว่า 1 บัญชี) เฉพาะในกรุงเทพมีจ�ำนวนผู้ใช้งาน 8.6 ล้าน
บัญชีรายชื่อ หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ และในการจัดล�ำดับด้วย Alexa ซึ่งเป็นการจัดล�ำดับแบบสากล จะพบ
ว่าเฟซบุ๊ค เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1
จากการส�ำรวจโดย Retrevo ซึ่งศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซท์ยอดนิยม เช่น
เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไฮไฟว์ และอื่นๆ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน พบว่าผู้ใช้งานเกือบครึ่งที่มีการติดตามความ
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เคลื่อนไหวเว็บไซท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งก่อนเข้านอนและตื่นนอนในตอนเช้า และ 16% ของจ�ำนวนผู้ใช้งาน ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซท์เหล่านี้เป็นประจ�ำ นอกจากนี้ผลส�ำรวจยังพบว่ามีผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวเว็บไซท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และมากกว่า 10% ที่เข้าไปดูความเคลื่อนไหว
ล่าสุดทุกๆ 2-3 ชั่วโมง (ปณิชา นิติพรมงคล, 2556) ข้อมูลดังกล่าวแสดงเห็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท
ในการด�ำเนินชีวิตของคนในทุกๆ แห่งทั่วโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารของมนุษย์โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสือ่ สารของมนุษย์ในยุคดิจติ อล เกิดเป็นเครือข่ายเชือ่ มโยงการสือ่ สารทัง้ ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง (Reality World) และโลกเสมือนจริง (Virtual World) เกิดเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร ตามประโยชน์ กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน ท�ำให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทและ
อิทธิพลในการติดต่อสื่อสารอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือนักศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่นิยมติดต่อสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา แนวทางการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�ำวันสูง เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้ง
ความพึงพอใจต่อการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของผูบ้ ริโภคสือ่ ในวัยนักศึกษาว่าเป็นอย่างไร และประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพือ่ การสือ่ สารอย่างไรบ้าง ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ ของกลุม่
นักศึกษา ได้รับทราบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น
รวมทัง้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดกลยุทธ์การสือ่ สาร
ในเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษา การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษา การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพือ่ เปรียบเทียบ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษากลุม่ สาขา
วิชาทางวิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยคือ ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2. ขอบเขตด้านสถานที่ สถานที่ในการวิจัยคือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดย
ก�ำหนดให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก�ำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. ระเบียบวิธีการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรม การใช้
ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต�ำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดกรอบ
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แนวคิดในการวิจัย และด�ำเนินการวิจัยโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 383 คน
2. ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำกรอบแนวคิด การวิจัย และร่างเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ขั้นตอนที่ 2 จัดท�ำ “ร่างการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยการใช้แบบสอบถาม ในการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยในขัน้ ตอนนีใ้ ช้ตวั แทนนักศึกษาทัง้ สิน้ 20 คน ซึง่ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องตัวแทนนักศึกษา คือก�ำลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
น้อย 1 ประเภท ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
		 ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูล “การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยการใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 7 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ ส่วนที่ 3 การใช้
ประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวบรวมข้อมูล จากกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 383 คน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อค�ำนวณหาค่าคามถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (`x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Anova Analysis of Variance) แล้วน�ำเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบความเรียง

3. ผลการวิจัย

ผลจากการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
การสรุปผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) พฤติกรรมการการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการ
วิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-22 ปี มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาแล้ว
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 2-4 ชั่วโมงต่อวัน และใช้มากในช่วงเวลา
20.01-24.00 น. ของแต่ละวัน อีกทั้งมีการใช้เฉลี่ย 2-4 ครั้งต่อวัน โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ร่วมกัน 3 อันดับ
แรก คือ เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (Youtube) และไลน์ (Line) ซึ่งจะนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่บ้านมากที่สุด
และใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อการติดต่อสื่อสาร พูดคุยกับบุคคลอื่น เพื่อรับรู้เหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของสังคม และเพื่อคลายความเครียดและรับความบันเทิงมากที่สุด ตามล�ำดับ
2) การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ นักศึกษามีการใช้ประโยชน์และมีความ
พึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมากทีส่ ดุ ในด้านการรับรูค้ วามง่าย และการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์เครือข่าย
สังคม ซึง่ นักศึกษารับรูว้ า่ เครือข่ายสังคมออนไลน์มปี ระโยชน์ในการติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ท�ำได้สะดวก กว้างขวางและ
รวดเร็ว ได้รับข่าวสารมากขึ้นหรือได้พบปะกับบุคคลอื่นเพิ่มมากขึ้น รับ-ส่งข่าวสารต่างๆ ได้จ�ำนวนมากและหลากหลาย
ประเภทได้ตามที่ต้องการ ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนและคลายความตึงเครียด และใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร
มากทีส่ ดุ โดยนักศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ ประโยชน์ในการช่วยให้การติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่ สะดวก รวดเร็ว
และใช้ในการแสวงหาและรับรู้ข่าวสารต่างๆ (information’s up date) มากที่สุด ส่วนอิทธิพลของกลุ่มสังคมที่มีผลต่อ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เนื่องจาก สมาชิกกลุ่มเชื้อเชิญหรือแนะน�ำให้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนสนับสนุนให้ใช้เพื่อให้ติดต่อกันได้สะดวก ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะต้องการความ
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ทันสมัย ต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ติดต่อกับบุคคลอื่นได้ง่าย และไม่อยากตกข่าว
นอกจากนี้ นักศึกษายังมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เนื่องจากการใช้ประโยชน์และได้รับ
ความพึงพอใจเพราะเห็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความจ�ำเป็นอย่างมากต่อการด�ำรงชีวิตในปัจจุบัน ช่วยให้มีเพื่อน
หรือคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น แสวงหาข่าวสารได้ตามที่ต้องการเป็นคนทันสมัย มีกลุ่มพิเศษที่มีความชอบบางอย่างคล้ายกัน
ท�ำให้สร้างจินตนาการของตนเองได้เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นวิธีการสื่อสารที่นิยมใช้ เกิดความชื่นชอบการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นมากขึ้น จะใช้เวลาการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อาจมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายเดิม และมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และเลือกที่จะใช้เวลากับเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากกว่าออกไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่น อีกทั้งยังกลัวชีวิตที่ไม่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์จะท�ำให้เบื่อและไม่มีความสุข แต่ก็
ยอมรับว่าการรับข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท�ำให้ท่านเกิดความวิตกกังวลกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
ส่วนประเภทข่าวสารทีน่ กั ศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับ
มาก เป็นข่าวสารทุกประเภท คือ ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรืออาชีพที่ท�ำ ความรู้ทางวิชาการ
สาระบันเทิง (เพลง ละคร นวนิยาย ฯลฯ) ข่าวสารทั่วไป (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาชญากรรม เกษตร ฯลฯ) สุขภาพ
และความงาม กิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่ม ซื้อขายสินค้าและบริการ สารคดีหรือประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไป
พูดคุยทั่วไป ปรับทุกข์ แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่างๆ (ยินดี เสียใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เฉยๆ) ข่าวสารหรือ
ข้อความแสดงความเป็นกลุ่มเดียวกัน ข่าวสารหรือข้อความแสดงตัวตนของตนเอง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ความคิด
ความรู้สึกของตน
3) เปรียบเทียบ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษากลุ่มสาขา
วิชาทางสังคมศาสตร์กบั กลุม่ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีเ่ รียนทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีความเห็นไม่แตกต่างกันในการใช้ประโยชน์และการได้
รับความพึงพอใจจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้
การใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ อิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และประเภทของข่าวสารทีใ่ ช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยกเว้นด้านทัศนคติตอ่ การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ 2 กลุ่มมีความเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. อภิปรายผล

จากแนวคิดเมอร์ริลและโลเวสไตน์ (อ้างในประมะ สะตะเวทิน, 2546) ได้กล่าวว่า บุคคลเลือกรับสื่อเกิดจาก
ปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการคือ ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น ประโยชน์ใช้สอย และลักษณะของสื่อที่ตอบสนองความ
ต้องการได้ ซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุ่มสังคมที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลกั ษณะความเป็นกลุม่ สังคมคือ ต้องการมีเพือ่ น ต้องการการสือ่ สาร แลกเปลีย่ น
ข่าวสาร ต้องการการแสดงออก มีแรงจูงใจจากอิทธิพลทางสังคม มีความต้องการใช้ข่าวสารต่างๆ และมีความสามารถใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�ำให้นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก นอกจากนี้ การที่
เครือข่ายสังคมออนไลน์มกี ารใช้งานทีค่ อ่ นข้างง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และผูใ้ ช้งานก็รบั รูค้ วามง่ายในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือ การแสวงหาข่าวสารต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ท�ำให้นักศึกษามี
ความพึงพอในในการใช้งานในระดับมากที่สุด และมีการใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบุษรา ประกอบธรรม (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษา
การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งพบว่า การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ระดับนัย
ส�ำคัญ 0.01 จากผลการวิจัย สถาบันการศึกษาสามารถน�ำเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล
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ข่าวสารต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้
ง่ายขึ้น
นอกจากนี้นักศึกษา ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ สื่อสารกับบุคคลอื่นๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนุจรินทร์ ชอบด�ำรงธรรม (2553) ที่วิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ที่ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์หลักในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ ต้องการ
ติดต่อกับบุคคลที่รู้จัก และภานุวัฒน์ กองราช (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของวัยรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System
Addiction) และการติดการใช้งาน (System Stickiness) เป็นผลมาจากการรับรู้ความเพลิดเพลิน (Perceived
Enjoyment) และอิทธิพลทางสังคม (social Influence) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การที่กลุ่มวัยรุ่นมีความเพลิดเพลินใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ชืน่ ชอบและสนุกสนาน รวมถึงเป็นการท�ำกระแสนิยม จึงท�ำให้อตั รา
ในการใช้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นการติดตามการใช้งาน และอาจท�ำให้เกิดความรู้สึกกังวลหรือหมกมุ่นว่าจะต้องเข้าไป
ใช้งานอีกจนกลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติ ซึง่ นอกจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ ติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่
แล้ว ความชื่นชอบการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรับรู้การใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�ำให้ นักศึกษา
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องราว
ทีอ่ ยากรู้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ชักจูงใจกลุม่ สมาชิกให้เห็นด้วยในเรือ่ งต่างๆ เช่น การขายสินค้าหรือบริการ การชักชวน
ให้สมาชิกกลุ่มเดียวกันท�ำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน รวมทั้งใช้ในด้านความบันเทิง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆ
ซึ่งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชน (The Usage
and Gratification Theory of Mass Communication) ของ Katz, Biumber and Gurevitch. (1974) ที่กล่าวว่า
ผูร้ บั สารจะเป็นตัวจักรส�ำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ประเภทของสือ่ และเนือ้ หาทีต่ อบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
และกล่าวว่า ผู้รับสารที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกันย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์หรือความต้องการที่แตกต่างกัน
ออกไป และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wenner (1985) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร
(News Gratification) ว่า ผู้รับสารใช้ข่าวสารเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 4 รูปแบบ คือ เพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม เพื่อด�ำรงเอกลักษณ์ของบุคล และเพื่อลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์
ในส่วนของผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุ่มสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเห็นว่าสังคมมีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับ
มาก โดยสังคมมีอทิ ธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คอื สมาชิกกลุม่ เชือ้ เชิญหรือแนะน�ำให้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อนสนับสนุนให้ใช้เพื่อให้ติดต่อกันได้สะดวก กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ติดต่อกับบุคคลอื่น
ได้งา่ ยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะต้องการความทันสมัย ในระดับมาก และไม่อยากตกข่าว ส่วนการเห็นบุคคลอืน่ ใช้
เลยใช้ตาม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสังคมมีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของเดอร์เฟลอร์ (Defleur, 1966) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ ทฤษฎีกลุ่มสังคม (The Social Categories Theory)
ว่า ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมคล้ายกันจะมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน การชอบต่อประเภทของข่าวสารและ
เกิดผลของการสื่อสารคล้ายกัน และ ทฤษฎีความสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Relations Theory) ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมของผู้รับสารกับบุคคลอื่นในสังคมมีผลต่อการรับข่าวสารและการเกิดพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ทีพ่ บว่า อิทธิพลทางสังคมมีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทตี่ อ้ งการเพือ่ น
ต้องการเป็นที่รู้จัก ต้องการมีกลุ่มสังกัด ดังนั้นเมื่อมีการเชิญชวนหรือสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักให้ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ การทดลองใช้กจ็ ะเกิดขึน้ เมือ่ มีการใช้แล้วพบว่า ใช้งานได้งา่ ย สะดวกและมีประโยชน์ในการติดต่อสือ่ สาร
และสามารถสร้างตัวตนของตนเองให้อยูใ่ นสังคมได้กจ็ ะมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ตอ่ ไปอย่างต่อเนือ่ งและสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของบุษรา ประกอบธรรม (2556) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์และอิทธิพลของ
สังคม มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ชาร์ลส์ เค อันคิท (Charles K. Atkin, 1973. อ้างในจริยา ปันทวังกูร, 2553) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่เปิดรับ
ข่าวสารมาก ย่อมมีหตู ากว้างไกล มีความรูค้ วามเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลทีเ่ ปิด
รับข่าวสารน้อย นอกจากนี้ กิตติมา สุรสนธิ (2542) ยังได้กล่าวอีกว่า บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ตน
ทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน เพื่อให้ตนเป็นผู้มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบนั ดังนัน้ ข่าวสารทีห่ ลัง่ ไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ นัน้ มักจะถูกคัดเลือกตลอด
เวลา และสอดคล้องกับแนวคิดของวิลเบอร์ ชแรมม์ (1973) ที่กล่าวว่า การเลือกรับข่าวสารของผู้รับสารมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญคือ ประสบการณ์ การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร ภูมิหลักที่แตกต่างกัน การศึกษา และสภาพแวดล้อม
ความสามารถในการรับสาร บุคลิกภาพ อารมณ์และทัศนคติ ดังนัน้ ข่าวสารทีน่ า่ สนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความ
นึกคิดของผู้รับสารจะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส�ำเร็จในการสื่อสาร ดังนั้นการเปิดรับข่าวสารจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเปิดรับข่าวสารหลากหลายประเภทที่ตอบสนอง
ความต้องการข่าวสาร สอดคล้องกับทัศนคติและค่านิยม รวมทัง้ เป็นข่าวสารทีน่ กั ศึกษาสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ได้ตามที่นักศึกษาแต่ละคนจะชื่นชอบและเลือกน�ำมาใช้ประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของแซมมวล เบคเกอร์
(อ้างในปรมะ สตะเวทิน, 2546) ที่กล่าวว่า ผู้รับสารต้องการสารสนเทศเพื่อสนองต่อความต้องการและความอยากรู้ เพื่อ
ความหลากหลาย จึงมีการเปิดรับสือ่ เพือ่ แสวงหาข่าวสารเหล่านัน้ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Todd Hunt and Brent
D. Ruben, 1993 (อ้างในปรมะ สตะเวทิน, 2546) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารว่าประกอบ
ด้วย 1) ความต้องการ (Needs) ทั้งทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์เป็นตัวก�ำหนดการเลือก 2) ทัศนคติและค่านิยม
(Attitude & Value) มีผลต่อการเลือกใช้สื่อ การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ�ำ 3) เป้าหมาย
ในการด�ำเนิน (Goals) 4) การใช้ประโยชน์ (Utility) ผู้รับสารจะสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าถึงและจดจ�ำ
ข่าวสารที่จะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ 5) สภาวะ (Context) คือ บุคคลและสถานการณ์มีผลการเลือกรับข่าวสาร
อีกทั้ง ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2531) มีความเห็นว่า ปัจจัยที่ท�ำให้บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกันคือ 1) บุคลิกภาพ
และจิตวิทยาส่วนบุคล ซึ่งส่งผลต่อระดับสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ กระบวนการรับรู้ การจูงใจ ท�ำให้เกิดการเลือกรับ
สารและการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน 2) ด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม นั่นคือการยึดติดกับกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง
ส่งผลให้เกิดการคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการยอมรับของกลุ่ม 3) ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร เช่น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ท�ำให้เกิดความคล้ายคลึงกันในการเปิดรับเนื้อหา
ของการสื่อสาร รวมทั้งการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันมากด้วย ท�ำให้ข่าวสารที่นักศึกษาเลือกใช้ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงมีหลากหลายประเภทตามความต้องการหรือความสนใจ
ส่วนทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ความง่ายในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์และการรับรูป้ ระโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมากทีส่ ดุ มีการใช้ประโยชน์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในระดับมาก โดยใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และค้นหาข้อมูล
ข่าวสารหลากหลายประเภท ในระดับมาก อีกทั้งกลุ่มสังคมก็ยังมีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Theotokis & Doukidis (2009) อ้างในภานุวัฒน์ กองราช (2554) กล่าวว่า
ในปัจจุบันการเพิ่มจ�ำนวนของเว็บไซค์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับ
แนวโน้มการหลงใหลจนผิดปกติและการติดการใช้บริการ พบว่า มาจากประสบการณ์ที่ใช้บริการและมีผลมากจากการ
เห็นประโยชน์เป็นส�ำคัญ (utilitarian Determinasts) การชอบ (Hedonic Determinants) สืบเนื่องมาจากความ
หลากหลายของรูปแบบที่มีให้เลือกใช้รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สร้างความ
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ท้าทายและสนุกนานให้กับผู้ใช้บริการได้ และเว็บไซต์ที่ให้บริการมีอยู่มากให้เลือกใช้ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีพ่ บว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นอกจากจะให้เป็นสือ่ กลางในการติดต่อกับบุคคลอืน่ แล้ว
นักศึกษายังสามารถสร้างและประกาศตนเองและเผยแพร่เรื่องราวของตนเองให้ผู้อื่นรู้จัก น�ำเสนอผลงานต่างๆ ของตน
แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ให้กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนา ซื้อขายสินค้า
และบริการ ใช้เพื่อคลายเครียดหรือรับความบันเทิง รวมทั้งใช้เพื่อหลีกหนีสังคมในเวลาที่ต้องการอยู่คนเดียว เป็นต้น
โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ เฟซบุ๊ค (Facebook) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปณิชา
นิตพิ รมงคล (2555) เรือ่ ง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยท�ำงานในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยั ของ
นุจรินทร์ ชอบด�ำรงธรรม (2553) ที่วิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตอบสนองของผู้บริโภค และงานวิจัยของภิรมย์ พาบุ และมงคล ดีอุดม (2556) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
สื่อสารในเฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
นิยมใช้มากที่สุดคือคือ เฟซบุ๊ค (Facebook) ซึ่งการที่เฟซบุ๊ค (Facebook) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีจ�ำนวน
ผูใ้ ช้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วนัน้ เกิดจากการรับรูค้ วามง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และรับรูว้ า่ การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ขั้นตอนการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ชัดเจนและเข้าใจง่าย และง่ายต่อการใช้งาน และการ
รับรู้ประโยชน์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Apiwan Thumsamison (2555) ที่ศึกษา
เรื่อง Social Media Engagement in Facebook : The case of College Students in Thailand ซึ่งเป็นการศึกษา
การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของนักศึกษาในประเทศไทย พบว่าคุณภาพของสารสนเทศและคุณภาพของระบบเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมความตั้งใจต่อการใช้งานระบบ อีกทั้ง
นักศึกษามีการรับรู้ว่าสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นท�ำได้สะดวก
กว้างขวางและรวดเร็ว ช่วยให้ได้รบั ข่าวสารมากขึน้ หรือได้พบปะกับบุคคลอืน่ เพิม่ มากขึน้ ใช้รบั ส่งข่าวสารต่างๆ ได้จำ� นวน
มากและหลากหลายประเภทได้ตามที่ต้องการใช้ มีประโยชน์เพื่อการพักผ่อนและคลายความตึงเครียด และรับรู้การใช้
ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดต่างๆ กับผูอ้ นื่ ได้ดขี นึ้ และช่วยท�ำงาน
ได้เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้ง กลุ่มสังคมยังมีอิทธิพลในระดับมากต่อการชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดจากสมาชิกกลุ่มเชื้อเชิญหรือแนะน�ำให้ใช้ เพื่อนสนับสนุนให้ใช้เพื่อ
ให้ติดต่อกันได้สะดวก รวมทั้งนักศึกษาต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ติดต่อกับบุคคลอื่นได้ง่าย ต้องการความ
ทันสมัยไม่อยากตกข่าว และเห็นบุคคลอื่นใช้ เลยใช้ตาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อ
สือ่ สาร พูดคุยกับบุคคลอืน่ เพือ่ รับรูเ้ หตุการณ์ความเคลือ่ นไหวต่างๆ ของสังคม เพือ่ คลายความเครียดและรับความบันเทิง
เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและต่อยอดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ให้กับกลุ่มคนที่มี
ความชอบในสิ่งเดียวกันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลโดย การเล่นเกมส์ออนไลน์เดียวกัน เพื่อซื้อขายสินค้าและบริการ
เพื่อสร้าง ประกาศตัวตนและเผยแพร่ เรื่องราวของตนเองให้บุคคลอื่นรู้จัก เพื่อแสดงออกและน�ำเสนอผลงานของตนเอง
เช่น ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว หรือเพื่อหลีกหนีจากสภาพที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของบริษัท
มิลวาร์ด บราวน์ ไฟร์ฟราย (Millward Brown Firefly) ผู้ให้บริการวิจัยการตลาดซึ่งเปิดเผยผลการวิจัยจากการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Quality study) เกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อแบรนด์ต่างๆ ของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
ภายใต้หัวข้อ “ภาษาแห่งความรักในสื่อสังคมออนไลน์ (The language of Love in Social Media)” พบว่า ผู้บริโภค
ชาวไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส�ำหรับคนไทย สื่อสังคมออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการแสดงตัวตนภายในกลุ่ม และพวกเขาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการในการได้รับ
การยอมรับและการเห็นด้วย สิ่งนี้มีความแตกต่างกับประเทศอื่น ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ถูกน�ำมาใช้ในการโปรโมทตนเอง
หรือเพื่อแสดงบุคลิกลักษณะเฉพาะ
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5. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

จากการศึกษาเรือ่ ง การใช้ประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าการรับรู้ความง่ายและการรับรู้การใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
ผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ส่วน การใช้ประโยชน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อิทธิพลทางสังคมต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และประเภทของข่าวสารที่ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็มีผลต่อการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอในในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคือ
1. จากการวิจัยพบว่า การรับรู้ความง่ายและการรับรู้การใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์
ด้านบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในปัจจุบันสามารถเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ง่ายมาก ท�ำให้สามารถติดต่อ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกิจกรรมต่างๆ ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้อย่างมากมาย ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการใช้อย่างต่อเนือ่ ง เพิม่ จ�ำนวนครัง้ ในการใช้งาน รวม
ทั้งใช้เวลาในการใช้งานมากขึ้น อาจส่งผลให้ลดการออกไปร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างอื่นๆ ลง บางครั้งอาจติดอยู่ในโลก
แห่งความเฟ้อฝันหรือติดอยู่ในจินตนาการของกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิก อีกทั้งการใช้และเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์
ง่ายเกินไป อาจท�ำให้เข้าถึงเนือ้ หาข่าวสารทีไ่ ม่สมควร เนือ้ หาทีม่ คี วามรุนแรง หรือเกิดความเห็นหรือการชักชวนกันกระท�ำ
ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายทั้งต่อตนเองและสังคมของกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์เดียวกันได้ ซึ่ง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระมัดระวังการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ผู้ปกครอง อาจารย์
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรตระหนักและแนะน�ำการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ทางด้านการ
สือ่ สารเพือ่ การพัฒนาให้กบั นักศึกษา หรืออาจแนะน�ำให้นำ� กิจกรรมทีช่ นื่ ชอบในเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ใน
การท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับบุคคลอื่นในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือท�ำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
2. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล หรือสมาชิกกลุ่ม มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะมีจำ� นวนสูงมากขึน้ เนือ่ งจากการพัฒนาเทคโนโลยีทมี่ คี วามทันสมัย สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างกัน ไม่ว่าจะต้องการสื่อสารกันในเวลาใดหรือสถานที่ใด และสามารถขยายแนวคิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้
เกิดสร้างกลุ่มอิทธิพลในด้านต่างๆ ได้ หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน�ำประโยชน์ของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ไป
ใช้ประโยชน์ในด้านการขยายแนวคิดเพื่อเพื่อการพัฒนา และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ประเทศชาติไปในทางที่ดี
ขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เกิดการรับรู้สิ่งใหม่ และเกิดความปรารถนาที่
จะยกระดับตนเองให้ทันสมัยเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทมี่ ขี องกลุม่ ต่างๆ เช่น กลุม่ นักศึกษา
กลุ่มคนวัยท�ำงาน เป็นต้น
2. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้รับสารกลุ่มต่างๆ
3. ศึกษาปัจจัยของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้รับสาร
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