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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  2) เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียล การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเลือกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 100 คน 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ 
และได้ใช้แนวคิดของ ลิเคร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จากการวิจัยพบว่า 
1. พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนใหญ่มักใช้สื่อโซเชียล

เป็นเวลา 6-7 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาเป็นใช้สื่อโซเชียลเป็นเวลา 8-9 ชั่วโมง, 4-5 ชั่วโมง,  2-3 ชั่วโมง และส่วน
น้อยที่จะใช้สื่อโซเชียลเป็นเวลา 10 ชั่วโมงข้ึนไป ตามล าดับ 

2. การใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลนั้น ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านการหาความรู้การเรียนการศึกษา 
รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลด้านการติดต่อสื่อสาร,การท่องเที่ยว,การพักผ่อน และส่วนน้อยที่
จะใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลในด้านการค้าขาย ตามล าดับ 

3. อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ การให้ความ
สนใจเกี่ยวกับข่าวบันเทิงมากที่สุดเพ่ือเป็นการพักผ่อนและคลายเครียด มีความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและจะเน้นการใช้สื่อ
โซเชียลผ่านช่องทาง Google มากที่สุด เนื่องจากท าให้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งาน และการใช้สื่อโซเชียลผ่านช่องทาง Facebook นั้นท าให้ง่ายต่อการ
ติดต่อสื่อสารและสามารถข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ค าส าคัญ : อิทธิพล, สื่อโซเชียล, ประโยชน์ของสื่อโซเชียล 
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Abstract 

This research aims to : 1) To study the social media usage of Suan Sunandha Rajabhat 
University students. 2) To study the use of social media. This research was conducted by the 
students in Suan Sunandha Rajabhat University 100 people Selected from the Faculty of 
Humanities and Social Sciences. 

The instruments used for data collection were 3-part questionnaires. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
researcher applied the principle of data analysis in order and use the concept of Likert 5 
levels : the most, the much, the moderate, the little, the least.  

The research found that 
1. Social media usage of students at Suan Sunandha Rajabhat University Most often 

use social media for 6-7 hours a day. Second, social media is used for 8-9 hours, 4-5 hours, 
2-3 hours, and less for social media for 10 hours or more. 

2. The use of social media. Mostly utilize in the field of educational learning. Second is 
the use of social media for communication, tourism, leisure. And little to take advantage of 
social media in the field of trading, respectively. 

3. Influence on the use of social media of Suan Sunandha Rajabhat University students 
is to pay attention to entertainment news to relax. Focus on the current events in natural 
disasters and environmental change, and focus on using social media through the Google 
channels most effectively, as it allows for quick newsletters and modernized at all times and 
easy to use. And using social media through the Facebook channel makes it easy to 
communicate and reach all target groups. 
 
Keywords : The influence,Social Media,The benefits of the social media 
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บทน า 
ความเป็นมา ในปัจจุบัน สื่อโซเชียลต่างๆถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตในปัจจุบันของคนใน

สังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การท่องเที่ยว การศึกษาและอ่ืนๆอีกมากมาย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมได้หลายทิศทาง มีความรวดเร็วเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้น
เรื่อยๆจากอดีตสู่ปัจจุบันและมีความทันสมัยจึงท าให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม โดย Social 
Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา มีการใช้
ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย และยังมีบทบาทกับระบบการศึกษาด้วย การเล่น Social Network  อาจจะมี
เพ่ือนในเว็บนั้นมากหลายร้อยคน ใช้ประโยชน์ในการพูดคุยเรื่องต่างๆ  อัพเดทรูปภาพ  หรือสถานที่ที่เราอยู่ ณ 
ขณะนั้น ซึ่งการใช้ Social network  มีอยู่มากมาย มีความเข้าถึงง่ายและประหยัด ประหยัดทั้งเวลาและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและสังคมออนไลน์นี้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งก็คือคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและ
ศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหา
เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิกเขียนและท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ แล้ว
น ามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน ที่อยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) (ทัตธนันท์   พุ่มนุช : 2553 ) 

สื่อโซเชียล คือ สื่อกลางที่ให้บุคคลได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่
กันและกันในกลุ่มสังคม โดยสื่อโซเชียลนั้นถึงแม้จะมีคุณประโยชน์ที่มากมายแต่ก็แฝงไปด้วยภัยอันตรายได้
เหมือนกัน เช่น ถูกหลอกว่าเป็นคนดีแต่จริงๆและประสงค์ร้าย การถูกสวมรอย การหลอกล่อให้ไปเจอ และ
ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ผู้ใช้จึงต้องรู้จักวิธีการใช้ รู้จักเลือกใช้สิ่งที่มีแต่ประโยชน์ ใช้ให้ถูกที่และถูกเวลา และไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนบนสื่อโซเชียล โลกปัจจุบันเป็นโลกสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต 
สามารถท าให้คนเราซึ้งอยู่คนละมุมโลกติดต่อกันได้อย่าสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูล ภาพ เสียง ไฟล์
ต่างๆ รวมทั้งวีดีโอคอลที่ท าให้คนที่พูดคุยกันเห็นหน้าเห็นตากันเหมือนพูดคุยกันอยู่ซึ่งๆ หน้าเลย ความสะดวก 
สบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็แฝงมาด้วยอันตรายจากมิจฉาชีพ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างความสนใจในด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียล คือ ความสนใจเกี่ยวกับ
ข่าวต่างๆ ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ของสื่อโซเชียล การใช้สื่อโซเชียลผ่านแต่
ละช่องทาง และอยากท างานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 100 คน 
นั้นมีความสนใจในด้านใดบ้างและศึกษาว่าใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลด้านใดบ้าง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกับข่าวบันเทิง 
2. นักศึกษามีความความสนใจต่อเหตุการณใ์นปัจจุบัน 
3. นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลไดโ้ดยผ่านหลากหลายช่องทาง 
4. ประโยชน์ที่นักศึกษาได้จากสื่อโซเชียลมีหลากหลายด้าน 

 
นิยามศัพท์ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมมีส่วนร่วมสร้างและร่วม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โยเป็นสื่ อเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อ
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพ่ือก่อให้เกิดเป็นสื่อสังคม เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมกันและได้แบ่งปัน
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ข้อมูลระหว่างกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความสวยความงาม 
ด้านการเมือง ด้านการทอ่งเที่ยว ฯลฯ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ของการสื่อโซเชียลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
เนื้อเรื่อง 

การศึกษาเรื่อง ‘’อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา’’
มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกับการใช้สื่อโซเชียล ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา รวมทั้ง
น ามาพัฒนาสมมติฐาน การสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์และความพึงงพอใจต่อการใช้สื่อ
โซเชียลในแต่ละช่องทาง ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี่ 
โดยจะใช้แนวคิดและทฤษฎีหลักจัดออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2. แนวความคิดเก่ียวกับสื่อใหม่ (New Media) 
3. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารออนไลน์และสื่อออนไลน์ 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของค าว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เอาไว้ดังนี้ 

ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมาถึง เว็บพ้ืนฐานในการ
บริการที่จะให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบทั้งระดับเล็กหรือใหญ่ในสังคม มีการสร้าง
บัญชีรายชื่อผู้ติดต่อที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งที่สนใจเหมือนกันได้ โดยผ่านการติดต่อกันเป็น
เครือข่าย 

Wertime & Fenwick (2008 อ้างใน สิตา โพธิพิพิธ : 2556) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ประเภทชุมชนออนไลน์ที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นที่ชุมนุมของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกันหรือมีความต้องการที่คล้ายกัน 

Hoffman (2005 อ้างใน สิตา โพธิพิพิธ : 2556) ผู้ก่อตั้งลิ้งค์อิง (Linkedin) กล่าวว่า มิตรภาพใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เปรียบเสมือนตลาดในการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Hoffman กล่าว
ว่า เขาสามารถสร้างโอกาสให้กับใครสักคนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วินาที จากนั้นจึงส่งการแนะน าตัวไป
ยังเพ่ืออีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการลงทุนที่เล็กน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่มาก 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง รูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้าง
เครือข่ายของสังคมผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยที่ผู้สื่อสารได้มีการใช้ รูปภาพ เรื่องราว หรือวีดีโอ ในการเชื่อมโยง
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เรื่องราวจากผู้ที่มีความสนใจเหมือนหรือคล้ายกันทางอินเตอร์เน็ต แบ่งปันให้คนอ่ืนได้รับรู้ โดยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook,Line,Twitter,Instagram,Youtube เป็นต้น 

ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสาโล (2556) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์เอาไว้ว่า 
หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มในรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏขึ้นบนอินเตอร์เน็ต
หรือเรียกว่าสังคมชุมชนออนไลน์ ได้มีการท าความรู้จัก แบ่งปันประสบการณ์หรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความคิด
ซึ่งกันและกัน 

ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2557) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่
รวมตัวกันเป็นสังคมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถ แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ ผ่าน
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดเป็นสังคมใหม่ข้ึนมา 

นนทรัฐ ไผ่เจริญ (2557) ได้ให้ความหมายว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เว็บไซต์ ในการสร้างสังคม
บนระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นัดหมาย หรือพบปะ สังสรรค์ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เครือข่ายหรือเว็บไชต์ ที่เชื่อมโยงคนที่มีความสนใจใน
รูปแบบเดียวกันหรือคล้าย ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในด้านการพูดคุย ท าความรูจัก หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ประสบการณ์ ผ่านทางโลกออนไลน์ที่มีอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นตัวกลางใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 
          สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อม
กันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไป
พร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้สื่อ
สามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบัน
สื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003: 40-
41)   สรุปได้ว่าสื่อใหม่ (New Media) หมายถึง  สื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบ
อนาล็อก หรือสื่อดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทัล ท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความ
ไปพร้อมกัน เช่น Internet Website  E-Book E-mail เป็นต้น และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์และสื่อออนไลน์ 
          ลักษณะของสื่อออนไลน์ที่ เป็นการสื่อสารสองทาง การเข้าถึงในวงกว้าง สื่อออนไลน์เป็นสื่อใหม่ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพราะมีการปฏิสัมพันธ์กับสาร และเผยแพร่ต่อได้ เชื่อมโยงข้อมูลได้จ านวนมาก 
ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์มีลักษณะแยกชิ้นส่วน หากผู้รับสารไม่เข้าใจและไม่สามารถประกอบรวมได้อาจ
ท าให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แต่ถ้าประกอบรวมได้จะมีประโยชน์ในการสื่อสารที่รอบด้าน สื่อออนไลน์เอ้ือต่อการ
สร้างชุมชน ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มความคิด น าไปสู่การหลอมทัศนคติและพฤติกรรม
กลุ่ม สื่อออนไลน์มีความสามารถในการประมวลเนื้อหาจากหลายแห่ง ท าให้บทบทของ  User-generated 
content ส าคัญ สื่อออนไลน์มีลักษณะส่งเสริมการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่วมมือกันทางไซเบอร์ สื่อ
ออนไลน์ยังท าให้เกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ คือการเลือกเนื้อหามาดัดแปลง ตัดต่อ ประกอบสร้างใหม่ โดยที่
ผู้รับสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น 
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          ผลจากการศึกษาแนวคิดนี้ แสดงให้เห็นว่า ความต้องการใช้และความสนใจในแต่ละด้านของข่าวสาร
และการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลของนักศึกษา น ามาซึ่ง สมมติฐานในข้อที่ 4 ที่ว่าด้วยเรื่องประโยชน์ที่ได้
จากสื่อโซเชียลมีหลากหลายด้าน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์ และรับรู้
ความนิยมต่อการใช้สื่อโซเชียลอย่างไรบ้างด้วย 
 
สรุปกรอบแนวคิดงานวิจัย 
          ในงานวิจัยนี้ได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด สามารถ อธิบาย
โดยสรุปได้ว่า ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่ส าคัญมากและตอบสนองความต้องการต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก ท าให้การด าเนินชีวิตในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมมากขึ้น ซึ่ง
การใช้สื่อโซเชียลนี้ก็มีแนวโน้มความต้องการที่จะใช้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสื่อโซเชียลนั้นมีประโยชน์
มากมายในหลากหลายด้าน หากใช้ในทางท่ีถูกที่ควรก็จะท าให้สื่อโซเชียลน าพาแต่สิ่งดีๆข้อมูลดีๆรับรู้แต่สิ่งดีๆ
ซ่ึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้ ชี้ให้เห็นถึงความต้องการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้าน
ประชากร เพศ อายุ การศกึษา หรือปัจจัยด้านความสนใจของตนเอง และการน าเอาข้อมูลข่าวสารที่ได้จากสื่อ
โซเชียลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งแต่ละบุคคลต่างมีเหตุผลแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังที่กล่าวข้างต้นนี้มาเป็นกรอบความคิดในการวิจัย และการ ตั้งสมมติฐานเพ่ือน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์การวิจัยนี้ล าดับต่อไป 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ในครั้งนี้

เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) 
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้  

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อ Social 

1. ความสนใจเกี่ยวกับข่าว 
2. ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
3. การใช้ประโยชน์ของสื่อ social 
4. การใช้สื่อ social ผ่านแต่ละช่องทาง 
5. คุณประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อ social 

การใช้สื่อ Social ของกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2.  เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 21,413 คน 
จากทุกคณะ/วิทยาลัย 
 ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษา จ านวน 100 คน โดยท าการสุ่มนักศึกษา ทุกคณะ/
วิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อท าให้ได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือ โดยศึกษาเอกสาร และ
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ่างๆ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามที่เหมาะสม 
          แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นค าถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยแบ่งโครงสร้างของ
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
          ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะค าถามปลายปิด (Close Ended 
Question) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) อายุ ระดับ
การศึกษา คณะ/วิทยาลัย รายได้ต่อเดือน และการเลือกใช้แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
จัดล าดับ (Ordinal Scale) 
          ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จ านวน 5 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ โดยลักษณะของค าถามประกอบด้วยค าถามที่ใช้มาตรวัด
แบบ Likert Scale ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีลักษณะเกณฑ์ในการให้
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง มากที่สุด    4 หมายถึง มาก    3 หมายถึง ปานกลาง     2 หมายถึง น้อย    1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความส าคัญของความพึงพอใจต่อการใช้สื่อประเภทต่างๆ แสดงได้ ดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 2.61 - 3.40 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 4.21 - 5.00 หมายถึง พึงพอระดับมากท่ีสุด 

 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป (SPSS for Window) เพ่ือหาค่าสถิติ ดังนี้ 
          สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
1. การแจกแจงความถี่ (Frequencies)  
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2. ค่าร้อยละ (Percentage)      
3. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพ่ือมาอธิบายข้อมูลลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ/วิทยาลัย รายได้ต่อเดือน และ
และการเลือกใช้แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาบรรยายสรุปคุณลักษณะ 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 

วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการประมวลผลข้อมูล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ามีนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73  

เพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ด้านช่วงอายุที่ท าแบบสอบถามมากที่สุด คือ อายุ 20 ปี จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และช่วงอายุที่ท าแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ อายุ 22 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7  ด้านระดับชั้นปีที่ท าแบบสอบถามมากที่สุด คือ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 น้อยที่สุด 
คือชั้นปีที่ 4 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7  ด้านคณะ/วิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ที่ท าแบบสอบถามมากที่สุด คือ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะ
วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนคณะละ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ด้านรายได้ต่อเดือน ช่วงรายได้ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุด คือช่วง 5,000-8,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 49 และรายได้ที่เลือกตอบ
น้อยที่สุด คือ ช่วง 13,000-15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ใช้แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตแบบราย
เดือน จ านวน  87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ใช้แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตแบบรายสัปดาห์ จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13 

ข้อค าถามเก่ียวกับอิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล สามารถแจกแจงได้ ดังนี้ 
พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนใหญ่มักใช้สื่อโซเชียล

เป็นเวลา 6-7 ชั่วโมงต่อวัน มีค่าความถี่อยู่ที่ 5 คิดเป็นระดับความถี่ มากที่สุด รองลงมาเป็นใช้สื่อโซเชียลเป็น
เวลา 8-9 ชั่วโมง,4-5 ชั่วโมง,2-3 ชั่วโมง และมีนักศึกษาส่วนน้อยที่จะใช้สื่อโซเชียลเป็นเวลา 10 ชั่วโมงขึ้นไป 
และถ้าภายในหนึ่งวันไม่ได้ใช้สื่อโซเชียลจะมีความรู้สึกกระวนกระวายใจ มีค่าความถี่อยู่ที่ 5 คิดเป็นระดับ
ความถี่มากท่ีสุด ในด้านความสนใจเกี่ยวกับข่าว ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกข่าวบันเทิงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกข่าวกีฬาน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจระดับน้อย ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
สนใจภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 3.3 คิดเป็น
ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเหตุการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมและการ
ด าเนินคดีน้อยที่สุด มี่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจระดับน้อย ในด้านการใช้ประโยชน์ของสื่อ
โซเชียล ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกด้านการเรียนการศึกษาและด้านการติดต่อสื่อสารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 
คิดเป็นระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกด้านการค้าขายน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ที่ 2.5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจน้อย ในด้านการใช้สื่อโซเชียลผ่านแต่ละช่องทาง ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือก Google Line Facebook และYoutube มากที่สุด มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามเลือก Instagram และ Twitter มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 3.3 คิดเป็นระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ในด้านคุณประโยชน์ที่ได้จากสื่อโซเชียล ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกท าให้รับรู้ข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 5 คิดเป็นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 

 
อภิปรายผล 

จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ Klapper J.T. (1960: 19 – 25 อ้างใน ศิวัช จันทนา
สุภาภรณ์, 2554) กระบวนการการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารใน
การรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นลาดับดังต่อไปนี้ 

1) การเลือกเปิดรับ (Selective Expose) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสารบุคคลจะเลือก
เปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง 

2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าว
จากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติที่มีอยู่และ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่
สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ 

3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป เพราะคนมักเลือกรับรู้
และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาพทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ 

4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ 
ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นาไปถ่ายทอดต่อในส่วนที่ตนเองไม่สนใจไม่เห็น
ด้วยหรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตน ข่าวสารที่ตนเองเลือกจดจาไว้นั้นมักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนความรู้สึกนึกคิด 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) 
เป็นสังคม หรือการรวมตัวสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า ชุมชน
ออนไลน์ (Community Online) แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และเชื่อมโยงกันไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการสื่อสารกันอย่างเป็นเครือข่ายจากการวิจัยด้านพฤติกรรมการ
ใช้สื่อโซเชียลปัจจุบันสื่อโซเชียลถือเป็นการเปิดสังคมให้กว้าง ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในด้านการ
พูดคุย ท าความรู้จัก หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ผ่านทางโลกออนไลน์ที่มีอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งแต่ละบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่งเป็น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยจะไปเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ น ามา
ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีการเลือกตามสนใจในด้านข่าวสารต่างๆตามสิ่งที่ตนเองสนใจ และ
การศึกษาการใช้ประโยชน์ของการสื่อโซเชียลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีความ
สอดคล้องกัน และพบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้สื่อโซเชียลเป็นเวลา 6-7 ชั่วโมง และมีผู้ใช้สื่อโซเชียลมาก
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ที่สุด 7 วันต่อสัปดาห์  โดยเป็นในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ (ภัทรา เรืองสวัสดิ์, 2553) ซึ่งมีผู้ใช้โซเชียลที่มี
ความถี่ในการเข้าใช้ 7 วันต่อสัปดาห์ 

McQuail (2000 อ้างใน สถาพร สิงหะ, 2556) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ว่า เป็นสื่อที่มีความ
หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งสื่อใหม่มีช่องทางการสื่อสารที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่าง
กันไปตามประเภทการใช้งาน เนื้อหา และบริบท ดังนั้นลักษณะสาคัญของสื่อใหม่ที่สาคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ  

1) สื่อเพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Media) ได้แก่ โทรศัพท์ (ซึ่ง
มีลักษณะของความสามารถในการเคลื่อนย้ายมากขึ้น) และอีเมล (ในระยะแรก เป็นการใช้เพ่ือการทางาน แต่
ปัจจุบันเป็นการใช้ในเรื่องส่วนตัวมากขึ้น) โดยทั่วไปมักมีเนื้อหาเป็นส่วนตัว ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
สื่อสารอาจสาคัญมากกว่าข้อมูลที่ส่งถึงกัน 

2) สื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และวีดีโอเกม 
รวมทั้งอุปกรณ์ Virtual Reality หากเปรียบกับสื่อเก่า แม้ว่าจะมีการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีคล้ายคลึงกันและ
อาจถือว่าเป็น “ทางเลือกในการใช้งาน” ของการใช้สื่อบางอย่าง ข้อแตกต่างที่สาคัญก็คือ ความสามารถในการ
โต้ตอบ (Interactivity) และ “กระบวนการ” ในการใช้ประโยชน์ 

3) สื่อเพ่ือการค้นหาข้อมูล (Information Search Media) เป็นประเภทที่มีสื่อหลายชนิดแต่
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเป็นตัวอย่างที่เด่นที่สุด โดยจัดเป็นเสมือนห้องสมุด และแหล่งข้อมูลที่ไม่มีข้อจา
กัดในเรื่องของขนาดความเป็นปัจจุบันและการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของเนื้อหา และแรงจูงใจ
ในการใช้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นประโยชน์ ที่นอกเหนือไปจากผลของการพัฒนาการทางเทคโนโลยี 

4) สื่อเพ่ือการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) สื่อในกลุ่มนี้ประกอบด้วยการใช้
อินเทอร์เน็ตในการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิด ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ จาก
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วการประชุมผ่านทางวีดีโอและโทรศัพท์ก็เกี่ยวข้องกับสื่อ
ประเภทนี้ด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นสื่อที่จากัดในขอบเขตของการใช้เพ่ือจุดประสงค์เรื่องงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ จากการวิจัยที่มีประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสาร นั้นอยู่ในระดับที่
มาก เนื่องจากมีองค์ประกอบด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากากรใช้งาน สื่อโซเชียลจึงท าให้เกิดความง่ายต่อ
การใช้งานโดยผ่านแต่ละช่องทาง คือ Google,Line,Facebook,Youtube มากที่สุด เนื่องจาก (เอมิกา เหมมิ
นทร์ม, 2556) ซึ่งมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง รูปแบบของเว็บไซต์ในการ
สร้างเครือข่ายของสังคมผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยที่ผู้สื่อสารได้มีการใช้ รูปภาพ เรื่องราว หรือวีดีโอ ในการ
เชื่อมโยงเรื่องราวจากผู้ที่มีความสนใจเหมือนหรือคล้ายกันทางอินเตอร์เน็ต แบ่งปัน ให้คนอ่ืนได้รับรู้ โดย
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก ่ Facebook, Line, Twitter, Instagram, Youtube เป็น
ต้นจากการวิจัยที่มีประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสาร นั้นอยู่ในระดับที่มาก โดยที่ช่วยสร้างเครือข่ายเพ่ือนเก่า
และหาเพ่ือนใหม่ สามารถส่งข้อความแลกเปลี่ยนสิ่งที่สนใจร่วมกัน สามารถสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด (ธนัสถ์ 
เกษมไชยานันท์, 2544) ท าให้เกิดเครือข่ายสังคมเดียวกัน ประชาชนจึงให้ความสนใจ จึงมีความสอดคล้องกัน
ปัจจัยด้านคุณประโยชน์ที่ได้จากสื่อโซเชียลจะส่งผลต่อการใช้สื่อในแต่ละด้าน เพ่ือการสร้างเครือข่ายไว้
แลกเปลี่ยนสิ่งที่สนใจร่วมกัน ส่งผลให้ระดับทัศนคติความพึงพอใจเป็นอย่างมาก  
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จาผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ท าให้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียลคือ ความสนใจตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคลและ
การใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลและประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อโซเชียล คือความสะดวกสบายง่ายต่อการ
ติดต่อ และมีความรวดเร็วทันสมัย แต่เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ท าให้ ข้อมูลที่ได้มา
เป็นเพียงแค่ปริมาณที่ได้มาเพียงอย่างเดียว ท าให้ผลสรุปเป็นเพียงความคิดเห็นเพียงด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งทาง
ผู้วิจัยเองก็ไม่สามารถ เนื่องจากผู้วิจัยก็ไม่สามารถบอกถึงความรู้สึกที่มีข้อมูลเชิงลึกกว่านี้ได้ เพียงแค่การท า
แบบสอบถามอย่างเดียว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยที่ส าคัญ ที่เป็นปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบที่มากกว่านี้ โยมี

การส ารวจปัจจัยต่างๆเพ่ิมเติม ที่ส่งเสริมการใช้งานต่อสื่อโซเชียลหรืออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานของสื่อโซเชียล อันน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมต่อการใช้สื่อโซเชียล ความพึงพอใจในการใช้งานและ
ทัศนคติของผู้ใช้งานว่ามีปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบมากน้อยเพียงใด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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