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บทคัดยอ 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทเฟสบุคสําหรับ

สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษาท่ี

เกิดจากการใชเฟสบุค สุมตัวอยางจากนักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 จากคณะตาง ๆ ท่ีเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ท่ีมีการกําหนดใหมีการใชงานเฟสบุคเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูใน

รายวิชา โดยมีผูตอบแบบสอบถามออนไลนภายในระยะเวลา 1 สัปดาห จํานวน 299 คน ผลการศึกษา พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชเวลาระหวาง 30 นาที – 1 ชั่วโมงตอวัน ในการใชงานเฟสบุคเพ่ือการเรียนรู โดย

อุปกรณท่ีใชในการเชื่อมตอสวนใหญคือ โนตบุค และกิจกรรมท่ีทํามากท่ีสุดคือ การใชเฟสบุคในการดาวน

โหลดเอกสารประกอบการสอน ขณะเดียวกัน เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเรียนรู
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ของนักศึกษาท่ีเกิดจากการใชเฟสบุค ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแลวพบวา มี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตอแรงจูงใจในการเรียนรู ประกอบดวย 1) บทบาทการเปน

ผูสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผานการมีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาบนเฟสบุค (β = .196, p < .001) 2) 

ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนบนเฟสบุคโดยนักศึกษา (β = .293, p < .000) และ 3) การรับรูถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชเฟสบุคเพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษา (β = .237, p < .000) ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษานี้ไปใชใน

การนําสื่อสังคมออนไลนไปประยุกตใชในการสนับสนุนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพไดตอไป 
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Abstract 

This study aims to 1) study the use of the Facebook as a social media for supporting 

student learning, and 2) analyze factors that influence student learning motivation using the 

use of Facebook. Online surveys were collected from 299 students of the various faculties, 

who enrolled in the general education courses of King Mongkut’s University of Technology 

Thonburi, KMUTT. All samples had determined using Facebook to support learning in such 

courses. The results showed that most samples took between 30 minutes to 1 hour per day 

to use facebook for the purpose of learning. Most of them connect via notebook to 

download lecture notes and related documents. Meanwhile, the results of the analysis of 

the factors that influence motivation in student learning the use of Facebook by using 

multiple regression analysis found that there are three factors that influence positively 

significant at 0.05 level, include: 1) the role of the teacher facilitation through interaction 

with students via Facebook, (β = .196, p <.001), 2) interaction among students via Facebook 

(β = .293, p <.000), and 3) the perceived of usefulness of the using Facebook to the 

students learning (β = .237, p <.000). The results of this study can lead to the adoption of 

social media applying to support learning effectively in the future. 
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บทนํา 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือสนับสนุน
ออนไลนกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และกําลัง
เขามามีบทบาทท่ีสําคัญในกระบวนการเรียนการ
สอน (Williams, 2009) ซ่ึงเฟสบุคเปนเครื่องมือหนึ่ง 
ท่ีถูกนํามาใชในการเรียนรูเนื่องจากเปนสื่อสังคม
ออนไลนท่ีมีผูใชท่ัวโลกเปนจํานวนมาก (Sedghi, 
2014) โดยผูสอนอาจสรางกลุมในการพูดคุยเก่ียวกับ
แผนการเรียนการสอน การติดตอสื่อสารกับผูเรียน 
ขณะท่ีผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในการทํา
กิจกรรมในรายวิชา โดยการเพ่ิมลิงค รูปภาพ วิดีโอ 
และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน (Lau & Lam, 2012) ซ่ึง
งานวิจัยท่ีผานมาท่ีเก่ียวของกับระดับอุดมศึกษานั้น 
มีท้ังการศึกษาท่ีเก่ียวของกับทัศนคติของนักศึกษาท่ี
มีตอการใชเฟสบุคในการเรียนการสอน (Pérez, 

Araiza and Doerfer, 2013; อาพีพี และคณะ, 
2555) รูปแบบการใชงานเฟสบุคท่ีเหมาะสมเพ่ือเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอน (Pérez et al. 
2013; Ventura &Quero, 2013) ตลอดจนการ
เปรียบเทียบศักยภาพระหวางกลุมเรียนท่ีใชและไม
ใชเฟสบุคในการจัดการเรียนการสอน (Jong, Lai, 
Hsia et al., 2014) 
 อยางไรก็ตามผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ยังไม
พบวามีงานวิจัยท่ีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางการใชงานเฟสบุค กับการสรางแรงจูงใจใน
การเรียนรู ของนักศึกษาเทา ใดและชัดเจนนัก 
เนื่องจากวาแรงจูงใจในการเรียนรูถือเปนจุดตั้งตน 
และมีความสําคัญตอการประสบความสําเร็จใน
กระบวนการเรียนการสอนอยางยิ่ง (Mccombs & 
Whisler ถูกกลาวถึงใน McCombs, 2000) 
จากขอสังเกตดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวาการใชเฟสบุคเขามาเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวย
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษานั้น มีความสัมพันธ
หรืออิทธิพลตอการสรางแรงจูงใจของผู เรียนได
หรือไม อยางไร  
 
วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของการศึกษาฉบับนี้ คือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนประเภทเฟสบุค
สําหรับสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 2) การ
วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเรียนรู
ของนักศึกษาท่ีเกิดจากการใชเฟสบุค 
 
แรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษา 
แรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษา (Student 
Learning Motivation, SLM) เกิดข้ึนไดจากการท่ี
ผูเรียนมีความปรารถนาในการเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญอยางมากตอการประสบความสําเร็จใน
การเรียนการสอน โดยอาจกลาวไดวาแรงจูงใจในการ
เรียนรู มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
(Mccombs & Whisler, ถูกกลาวถึงใน McCombs, 
2000) อยางไรก็ตามการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนการสอนกอให เ กิดการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและผูสอน การอภิปรายในชั้นเรียน 
การสรางชุมชนการเรียนรู การทํางานกลุมและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ และการปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือน มีสวนชวยในการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 
(Pascarella and Terenzini, กลาวถึงในLam, 
2012) ซ่ึงเม่ือบริบทของสังคมและรูปแบบการใช
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีความพยายามท่ีจะใช
เครื่องมือตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการสราง
แรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องท้ังในหองเรียนปกติแบบออฟไลน และสื่อ
ออนไลน 
 
บทบาทการเปนผูสนับสนุนการเรียนรูของอาจารย  
การใชงานเฟสบุคเพ่ือสนับสนุนการสรางแรงจูงใจใน
การเรียนรูนั้น  ท้ังอาจารยและนักศึกษาลวนมี
บทบาทสําคัญท้ังสิ้น โดยพบวาแรงจูงใจในการ
เรียนรูเกิดข้ึนไดจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจารยแสดง
บทบาทเปนผูสนับสนุนการเรียนรูใหแกนักศึกษา 
(Teacher Facilitation, TF) ผานเฟสบุคดวย
กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีผานมาพบกิจกรรม
ท่ีสําคัญอันประกอบดวย การท่ีอาจารยเปนผู มี



 

บทบาทสําคัญท่ีจะเปนตัวกลางระหวางแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ กับนักศึกษา (Bower, 2001) เพ่ือชวย
แนะนําหรือชี้ทางวาแหลงการเรียนรู ท่ีนาสนใจ
สําหรับนักศึกษามีอยู ท่ีใดบาง เพ่ือสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการพยายามชวยระบุ
ปญหาดานการเรียนรูของนักศึกษา การใหคําปรึกษา
ในดานการเรียนของอาจารยผานสื่อสังคมออนไลน
อยางเฟสบุคนั้นก็สามารถชวยใหเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรูของนักศึกษาได เชนกัน (Mazza & 
Dimitrova, 2004) ซ่ึงจุดเดนสําคัญของการใชงาน
เฟสบุก็คือ การท่ีอาจารยและนักศึกษาสามารถ
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
สอบถามสิ่งท่ีสงสัย ตลอดจนใหคําแนะนําในเรื่อง
ตาง ๆ ได โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา (Sun, Tsai, 
Finger et al., 2008) จากงานวิจัยท่ีผานมาขางตนนี้ 
จึงสามารถกําหนดเปนสมมติฐานท่ี 1 ไดคือ 

 
สมมติฐานท่ี 1 (H1) บทบาทการเปน

ผูสนับสนุนการเรียนรูของอาจารย  ผานการมี
ปฏิสัมพันธกับนักศึกษาบนเฟสบุค มีอิทธิพลใน
ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษา 

 
ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนบนเฟสบุคโดยนักศึกษา 
ป จ จั ย ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล 
(Interpersonal, IN) ท่ีเกิดข้ึนในเฟสบุคมีอิทธิพลตอ
การสรางแรงจูงใจในการเรียนรู (Lau and Lam 
2012) ซ่ึงเกิดจากกระบวนการท่ีคนในกลุมเกิด
ปฏิสัมพันธในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลขาวสาร 
แนวคิดซ่ึงกันและกันในกลุมของผูเรียน (Special 
and Li-Barber 2012) รวมถึงการสราง
ความสัมพันธทางสังคมท้ังในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนรูและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (Mazer, Murphy 
and Simonds 2007) ยอมสงผลตอการสราง
แรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียนได (Lau and Lam 
2012) 

 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนบน
เฟสบุคโดยนักศึกษา มี อิทธิพลในทางบวกกับ
แรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษา 

 
นอกเหนือจาก 2 ปจจัยหลักขางตนแลว ยัง

พบวานักวิจัยบางสวนไดมีการประยุกตใชทฤษฎีอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีมา
เชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการเรียนรู เนื่องจากสื่อ
สังคมออนไลนนั้นถือเปนเทคโนโลยีใหมในชวงเวลา
หนึ่ง ๆ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยหลักอีก 2 ปจจัย 
ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชนของเทคโนโลยี 
และการรับรูถึงความงายในการใชงานเทคโนโลยี 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
การรับรูถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชเฟสบุค
เพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 เดวิสและคณะ (Davis, Bagozzi and 
Warshaw 1989) ไดใหคํานิยามถึงการรับรูถึง
ประโยชน (Perceived Usefulness, PU) วา
หมายถึง การรับรูถึงประสิทธิภาพของบุคคลท่ีดีข้ึน
จากการใชงานระบบ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีผานมา ยังไมพบวามีงานวิจัยฉบับใดท่ีทําการศึกษา
อิทธิพลของการรับรู ถึงประโยชนในการใชงาน
เทคโนโลยีหรือ เฟสบุคท่ีมีตอแรงจูงใจในการเรียนรู 
เพียงแตมักนิยมใชในการหาอิทธิพลท่ีมีตอทัศนคติ 
หรือเจตคติท่ีมีตอเทคโนโลยีตาง ๆ ซ่ึงในมุมมองของ
ผูวิจัย คาดการณวา การท่ีนักศึกษาไดรับรูประโยชน
ท่ีจะเกิด ข้ึนจากการใชงาน นาจะสงผลให เ กิด
แรงจูงใจในการใชงาน และการเรียนรูตามไปดวย จึง
ไดกําหนดสมมติฐานท่ี 3 ดังนี้ 
 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) การรับรูถึงประโยชนท่ี
เกิดข้ึนจากการใชเฟสบุคเพ่ือการเรียนการสอนของ
นักศึกษา มีอิทธิพลในทางบวกกับแรงจูงใจในการ
เรียนรูของนักศึกษา 
 
การรับรูถึงความงายในการใชงานเฟสบุคเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 



 

 เดวิสและคณะ (Davis et al. 1989) ได
กําหนดคํานิยามของการรับรูถึงความงายของการใช
งาน (Perceived Ease of Use, PEOU) วาหมายถึง 
การรับรู ถึงการใชงานระบบโดยไมตองใชความ
พยายามท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดจากความงายในการใชงานเทคโนโลยี, 
ความงายในการเรียนรูการใชงานของเทคโนโลยี, 
และความสามารถในการทําความเขาใจกับระบบการ
ทํางานของเทคโนโลยีดวยตัวผูใชเอง (Mazman 
and Usluel 2010) ผูวิจัยจึงไดลองนําปจจัยดาน
การรับรูถึงความงายเขามาพิจารณาดวย โดยกําหนด
เปนสมมติฐานท่ี 4 ดังนี้ 
 

สมมติฐานท่ี 4 (H4) การรับรูถึงความงายใน
การใชงานเฟสบุคเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของ
นักศึกษา มีอิทธิพลในทางบวกกับแรงจูงใจในการ
เรียนรูของนักศึกษา 
 
วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชการศึกษาคือ นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา ศึกษาท่ัวไป ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2556 และกําหนดกลุมตัวอยางคือ 
นักศึกษาชั้นป ท่ี 1-4 จากคณะตาง ๆ ท่ีเรียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี โดยทําการสุม 2 ครั้ง 1) ทําการสุม
กลุมการเรียนท่ีมีการกําหนดใหมีการใชงานกลุมเฟส
บุคของรายวิชา และ 2) สุมนักศึกษาอยางงายใน
กลุม มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 299 คน สวน
ใหญเปนนักศึกษาเพศชาย จํานวน 185 คน คิดเปน
ร อ ย ล ะ  6 2  ส ว น ใ ห ญ เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 
61 โดยรอยละ 50 เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ดังแสดง
ในตารางท่ี 1 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาแบบ 5 ระดับ
ตามแบบลิเคิรท (Likeart’s scale) โดยทําการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือกับกลุม
ตัวอยาง 35 คน มีคาครอนบัค อัลฟา เทากับ 0.919 
จากนั้ น ได ทํ า กา ร เ ก็บ ร ว บรวมข อ มู ล โ ดย ใ ช
แบบสอบถามออนไลน สงใหนักศึกษาท่ีถูกสุมอยาง
งาย โดยใชเวลาในการวบรวมขอมูล 1 สัปดาห 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสวนบุคคล 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

เพศ 
ชาย 185 62.0 
หญิง 114 38.0 

รวม 299 100.0 
คณะ 
วิศวกรรมศาสตร 182 61.0 
วิทยาศาสตร 50 17.0 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 55 18.0 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 4.0 

รวม 299 100.0 
ชั้นป 
ช้ันปท่ี 1 60 20.0 
ช้ันปท่ี 2 7 2.0 
ช้ันปท่ี 3 81 27.0 
ช้ันปท่ี 4 149 50.0 
สูงกวา ช้ันปท่ี 4  2 1.0 

รวม 299 100.0 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาประกอบดวย 2 สวนสําคัญ 
ไดแก 1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเฟสบุค และ 
2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ
เรียนรูของนักศึกษาท่ีเกิดจากการใชเฟสบุค โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเฟสบุค 



 

 ผูวิจัยได ทําการศึกษาพฤติกรรมการใช 
เฟสบุคเพ่ือวัตถุประสงคดานการเรียนรูของกลุม
ตัวอยาง ในมิติของระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอวัน และ
อุปกรณหลักท่ีใชงาน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2 – 
3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงระยะเวลาเฉลี่ยตอวัน ในการใชงานเฟสบุค
เพ่ือการเรียนรู 
ระยะเวลาเฉลี่ย (ตอวัน) จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 5 นาที 8 2.7 
ระหวาง 5 - 10 นาที 16 5.4 
ระหวาง 10 - 15 นาที 30 10.0 
ระหวาง 15 - 20 นาที 30 10.0 
ระหวาง 20 - 25 นาที 17 5.7 
ระหวาง 25 - 30 นาที 41 13.7 
ระหวาง 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 63 21.1 
ระหวาง 1 - 1.30 ช่ัวโมง 26 8.7 
ระหวาง 1.30 - 2 ช่ัวโมง 19 6.4 
ระหวาง 2 - 2.30 ช่ัวโมง 17 5.7 
ระหวาง 2.30 - 3 ช่ัวโมง 10 3.3 
ระหวาง 3 - 3.30 ช่ัวโมง 6 2.0 
ระหวาง 3.30 - 4 ช่ัวโมง 4 1.3 
มากกวา 4 ช่ัวโมง ข้ึนไป 12 4.0 

รวม 299 100.0 

  
จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ ใชเวลาเฉลี่ยในการใชงาน
เฟสบุคเพ่ือการเรียนรู ระหวาง 30 นาที - 1 ชั่วโมง
ตอวัน โดยคิดเปนรอยละ 21.10 รองลงมาคือ
ระหวาง 25 - 30 นาทีตอวัน คิดเปนรอยละ 13.7  
และรองลงมาเทากัน 2 ชวงเวลาคือ ระหวาง 10 - 
15 นาทีตอวัน และระหวาง 15 - 20 นาทีตอวัน คิด
เปนรอยละ 10.0 เชนเดียวกัน 
ตารางท่ี 3 แสดงอุปกรณหลักในการใชงานเฟสบุคเพ่ือการ
เรียนรู 

อุปกรณท่ีใชงาน จํานวน (คน) รอยละ 
โนตบุค 152 51.0 
โทรศัพทมือถือ 60 20.0 
คอมพิวเตอรตั้งโตะสวนตัว 60 20.0 
แท็ปเล็ต 19 6.0 
คอมพิวเตอรตั้งโตะของ 8 3.0 

อุปกรณท่ีใชงาน จํานวน (คน) รอยละ 
มหาวิทยาลยั 

รวม 299 100 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ใชโนตบุค เปนอุปกรณหลัก
ในการใชงานเฟสบุคเพ่ือการเรียนรู โดยคิดเปนรอย
ละ  51 . 0  รองล งมา คือ โทร ศัพท มื อ ถื อ  และ
คอมพิวเตอรตั้งโตะสวนตัว คิดเปนรอยละ 20.0 
เทากัน และรองลงมาคือแท็ปเล็ต คิดเปนรอยละ 6.0 
 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา กิจกรรมท่ี
กลุมตัวอย างใช เฟสบุคเ พ่ือการเรียนรู  โดยให
เลือกตอบไดหลายขอ ดังแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึง
พบวา กิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางทํามากท่ีสุดคือ การใช
เฟสบุคในการดาวนโหลดเอกสารประกอบการสอน 
จํานวน 261 คน ลําดับถัดมาคือการใชเฟสบุคในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีของกับการเรียน กับ
เพ่ือน หรืออาจารย จํานวน 247 คน และรองลงมา
คือ การใชเฟสบุคในการสอบถามขาวสาร / ขาว
ประกาศท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนของวิชา 
จํานวน 235 คน 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงกิจกรรมการใชงานเฟสบุคเพ่ือการเรียนรู 

กิจกรรม จํานวน (คน) 
1) ใชในการดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการสอน 

261 

2) ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ี
ของกับการเรียน กับเพ่ือน หรืออาจารย 

247 

3) การสอบถามขาวสาร / ขาวประกาศท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอนของวิชา 

235 

4) ใช ในการอัพโหลด / แชร เอกสาร
ประกอบการสอน หรือไฟลงานท่ีเก่ียวกับ
การเรียน 

230 

5) สอบถามปญหา หรือ ขอสงสัยจากการ
เรียนกับเพ่ือน 

227 



 

กิจกรรม จํานวน (คน) 
1) ใชในการดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการสอน 

261 

6) สอบถามปญหา หรือ ขอสงสัยจากการ
เรียนกับอาจารย 

155 

7) การขอ คํ าปรึ กษาจากอาจ ารย ท่ี
เ ก่ียวของกับการ เรียน ( เชน  การทํา
รายงาน การทํากิจกรรม เปนตน) 

139 

8) ขอคําปรึกษาในดานอ่ืน ๆ จากอาจารย
ท่ีปรึกษา (เชนการใชชีวิต การเรียนตอ 
เปนตน) 

86 

 
การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู ของนักศึกษาจากการใช เฟสบุคการ
ตรวจสอบคาความเช่ือม่ัน 
 จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 5 พบวา 
คาเฉลี่ยของตัวแปรมีคาระหวาง 3.88 (SD 0.84) – 
4.24 (SD 0.74)  ซ่ึงจากการตรวจสอบคาความ
เชื่อม่ันโดยใชคาครอนบัค อัลฟา รายปจจัยพบวามี
คาระหวาง 0.709 – 0.898 ซ่ึงพบวามีคาสูงกวา 
0.70 ตามท่ีกําหนด (Nunnally 1978)  
 
 
 
ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
คาครอนบัค อัลฟา 

ตัวแปร คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ครอนบัค 
อัลฟา 

TF 3.88 0.84 0.817 
IN 3.94 0.77 0.797 
PU 3.99 0.81 0.709 
PEOU 4.24 0.74 0.871 
TF 3.90 0.79 0.898 
 

การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 
(Collinearity) 

จากการพิจารณาคาสถิติเบื้องตน พบวา มี
คา Torelance ระหวาง 0.471 – 0.589 ซ่ึงมีคาสูง
กวา 0.2 และมีคา VIF ระหวาง 1.669 – 1.932 ซ่ึง
ต่ํากวา 4.0 ประกอบกับคา Durbin-Watson มีคา
เขาใกล 2 (กัลยา 2556) จึงสามารถสรุปไดวาไมพบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณใด ๆ ดังนั้น 
ชุดขอ มูลนี้  มีขอตกลง เบื้ องตน เหมาะกับการ
วิเคราะหดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ 
 
การวิเคราะหคาความสัมพันธ (Pearson 
Correlation Analysis) 

ผลการวิ เคราะหคาความสัมพันธพบวา
ปจจัยท่ีมีคาความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเรียนรู
สูง ท่ีสุดคือ ปฏิสัมพันธ ท่ี เ กิดข้ึนบนเฟสบุคโดย
นักศึกษา (r=.557, p < 0.001) รองลงมาคือ การ
รับรูถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชเฟสบุคเพ่ือการ
เรียนรูของนักศึกษา (r=.542, p < 0.001), บทบาท
การเปนผูสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผานการมี
ปฏิสัมพันธกับนักศึกษาบนเฟสบุค (r=.540, p < 
0.001) และทายสุดคือ การรับรูถึงความงายในการ
ใชงานเฟสบุคเพ่ือการเรียนรูของนักศึกษา (r=.438, 
p < 0.001) 
 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติของ
ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู 
 จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 6 พบวา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 และสามารถใชใน
การพยากรณแรงจูงใจในการเรียนรู มีจํานวน 3 
ปจจัย ประกอบดวย 1) บทบาทการเปนผูสนับสนุน
การเรียนรูของอาจารยผานการมีปฏิสัมพันธกับ
นักศึกษาบนเฟสบุค (β = .196, p < .001) 2) 
ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนบนเฟสบุคโดยนักศึกษา (β = 
.293, p < .000) และ 3) การรับรูถึงประโยชนท่ี
เกิดข้ึนจากการใชเฟสบุคเพ่ือการเรียนการสอนของ
นักศึกษา (β = .237, p < .000) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H1, H2 และ H3 
 ขณะเดียวกัน พบวาปจจัยดานการรับรูถึง
ความงายในการใชงานเฟสบุคเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูของนักศึกษา (β = .092, p = .112) ไมมี
อิทธิพลทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนรู จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H4 
 



 

ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ
เพ่ือพยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
ท่ีเกิดจากการใชเฟสบุค 
Virable b SE β t  

(Constant) 1.169   1.558  
TF .115 .036 .196 3.226*  
IN .436 .085 .293 5.134*  
PU .260 .070 .237 3.719*  
PEOU .076 .048 .092 1.595  
R=.662, R2=.438, Adj. R2=.430 
Note: *p-value < .001 
 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F 

Regression 580.643 4 145.161 57.118* 
Residual 746.267 294 2.538  
Total 1326.910 298   
Note: *p-value < .001 

 
 ท้ังนี้ จากขอมูลขางตน สามารถสรางสมการ
เพ่ือพยากรณแรงจูงใจในการเรียนรูจากการใชงาน
เฟสบุคเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูไดดังนี้ 
 แรงจูงใจในการเรียนรู = 1.169 + 0.115 
TF + 0.436IN + 0.260PU 
 โดยปจจัยท้ัง 3 ดานขางตนนั้น สามารถรวม
กันพยากรณแรงจูงใจในการเรียนรู (Adj.R2) ไดรอย
ละ 43.0 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
พฤติกรรมการใชงานเฟสบุคเพ่ือการเรียนรู 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในมิติเวลาของการ
ใชงานนั้นพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 24.1 
ใชเวลามากกวา 6 ชั่วโมงข้ึนไปตอวัน ในกรณีการใช
งานสําหรับกรณีท่ัว ๆ ไป ในขณะท่ีการใชงานเฟส
บุคเพ่ือการเรียนรูนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 
21.1 ใชเวลาระหวาง 30 – 1 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงคิด
เปนประมาณการสัดสวน การใชงานเฟสบุคเพ่ือกรณี
ท่ัว ๆ ไป ตอ การใชงานเพ่ือการเรียนรู เทากับ 1 : 
0.08 ซ่ึงเม่ือทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางเพ่ิมเติมทํา
ใหทราบวา การท่ีระยะเวลารวมของการใชงานเฟส
บุคเพ่ือการเรียนรูไมสูงมากนัก อาจมาจากการท่ี

นักศึกษามีเปาหมายในการใชงานอยางชัดเจน เชน 
การใชงานเพ่ือฝากขอความหรือคําถามเก่ียวกับการ
เรียนรู หลังจากนั้นจะตรวจสอบเปนระยะวา ไดรับ
คําตอบเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือยัง ในขณะท่ีกลุมท่ี
ใชเวลาในการใชงานเฟสบุคเพ่ือการเรียนรูจํานวน
มาก สวนมากจะใชเฟสบุคในการคนหาขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการเรียนรู ซ่ึงเฟสบุคเปนเพียงตนทางใน
การคนหาเพ่ือเชื่อมตอไปยังแหลงเรียนรูตาง ๆ  
 ขณะท่ีในมิติประเภทของเครื่องมือท่ีใช
เชื่อมตอกับเฟสบุคนั้นพบวามีความแตกตางกันใน
จุดประสงคของการใชงานโดยพบวา เม่ือตองการใช
งานในกรณีท่ัวไปกลุมตัวอยางจะเชื่อมตอดวย
โทรศัพทมือถือ แตหากตองการใชงานเพ่ือการเรียนรู
นั้นจะเชื่อมตอดวยโนตบุคเปนหลัก อยางไรก็ตาม 
สั ง เ ก ต ไ ด ว า  แ ม จ ะ มี ค ว า ม แต กต า ง  แต ท้ั ง
โทรศัพทมือถือ และโนตบุค ยังคงเปนอุปกรณหลัก 2 
ลําดับแรกของท้ัง 2 กรณี ซ่ึงขอมูลนี้จะเปน
ประโยชนในการจูงใจใหนักศึกษานําเทคโนโลยีใกล
ตัวมาประยุกตใชเพ่ือประโยชนในการเรียนรูไดใน
อนาคต 
 
บทบาทการเปนผูสนับสนุนการเรียนรูของอาจารย 
 จากการผลการศึกษาท่ีพบวาบทบาทการ
เปนผูสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผานการมี
ปฏิสัมพันธกับนักศึกษาบนเฟสบุคนั้น มีอิทธิพล
ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษาซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตและยังคงถูกนํามาใชใน
การอางอิงอยูเสมอ ท่ีกลาววา ผูท่ีทําหนาท่ีในการ
สอน/การใหคําปรึกษา มีความเชื่อมโยงในทางบวก
กับการสรางแรงจูงใจแกนักเรียน โดยครูเปนผูท่ีมี
ความสําคัญเปนลําดับแรกสุดในการสรางแรงจูงใจ
และสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน (Mccombs & 
Whisler, 1997 ถูกกลาวถึงใน McCombs 2000) 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณา ตัวชี้วัดรายขอแลว
พบวา บทบาทของอาจารยท่ีกลุมตัวอยางเห็นวามี
ความสําคัญตอการสรางแรงจูงใจมากท่ีสุดคือ การท่ี
อาจารยสามารถใช เฟสบุค เ พ่ือตอบสนองตอ

นักศึกษาไดตลอดเวลา ( x  = 4.16, SD .776) ซ่ึง



 

สอดคลองกับตัวชี้วัดในดานการรับรูประโยชนของ
การใชงานเฟสบุคเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูเชนกัน 
ขณะท่ีบทบาทในการให คําปรึกษาในดานอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากดานการเรียนรูผานเฟสบุค ซ่ึงเปน
ตั วชี้ วั ด ใหม ท่ีผู วิ จั ยทดลอง เ พ่ิม เติ ม เข ามาใน
การศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาก็เห็นวามีความสําคัญตอ
การสรางแรงจูงใจเชนเดียวกัน แมวาจะมีกลุม
ตัวอยางเพียง 86 คน ท่ีเคยขอคําแนะนําในเรื่องนี้
จากอาจารย ซ่ึงเม่ือสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากกลุมตัวอยางพบวา การท่ีนักศึกษามีปญหาดาน
ตาง ๆ นั้น ยอมมีผลกระทบตอการเรียนรูท้ังในและ
นอกหองเรียน เชน ปญหาดานการเงิน ปญหาดาน
เวลา หรือสุขภาพเปนตน  

ดังนั้น หากสามารถแกไขปญหาเหลานี้ได ก็
อาจทําใหตัวนักศึกษามีความจดจอกับการสราง
แรงจูงใจในการเรียนรูของตนไดมากข้ึน แตอยางไรก็
ตาม การท่ีนักศึกษาจะปรึกษาในเรื่องสวนตัวกับ
อาจารย ไดนั้น นักศึกษาและอาจารยจะตองมี
ความสัมพันธตอกันในระดับหนึ่ง ท่ีนักศึกษาจะมีท้ัง
ความเชื่อม่ันในตัวอาจารยอยางเพียงพอ ซ่ึงเปน
หนาท่ีของอาจารยอีกเชนกันท่ีควรจะตองเสริมสราง
ความสัมพันธกับนักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน  
 
ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนบนเฟสบุคโดยนักศึกษา 
 จากผลการศึกษานั้นพบวา ปฏิสัมพันธท่ี
เกิดข้ึนบนเฟสบุคโดยนักศึกษาเปนปจจัยท่ีสามารถ
ใชพยากรณแรงจูงใจในการเรียนรูไดมากท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับอีก 2 ปจจัยท่ีเหลือ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยท่ีผานมาท่ีพบวา การมีปฏิสัมพันธระหวาง
กันจะนําไปสูการสรางความสัมพันธทางสังคมซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการยอมรับการใชงาน 
เฟสบุคเพ่ือการศึกษา (Arteaga Sánchez, Cortijo 
and Javed 2014) และเม่ือพิจารณาจากตัวชี้วัดท้ัง 
2 ตัว พบวาการมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาดวย
กันเองท้ังในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูและเรื่อง
อ่ืน ๆ นั้น มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.93 – 3.97  
 เม่ือพิจารณาบทบาทของผูเก่ียวของในการ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรู  ท้ังตัวนักศึกษาและ

อาจารยพบวา เชื่อมโยงกับเครื่องมือการเรียนรูนั่น
คือ เฟสบุค ทําใหสามารถสรุปบทเรียนไดในเบื้องตน
วา บทบาทของอาจารยอีกดานหนึ่งท่ีมีความสําคัญ 
นอกเหนือการสนับสนุนการเรียนรู ในมิติตาง ๆ 
ใหกับนักศึกษาแตละคนโดยตรงแลว อาจารยควรมี
บทบาทเปนผูสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันท้ังในหองเรียน และผานเครื่องมืออยาง
เฟสบุคดวย โดยอาจดําเนินการท้ังในทางตรงเชน 
การตั้งกลุมการเรียนรูบนเฟสบุค และสรางโจทยหรือ
กิจกรรม ท่ี ให นั ก ศึ กษา ได แลก เปลี่ ย น เ รี ยนรู 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน โดยมีอาจารยเปนผู
คอยกระตุน ใหคําแนะนํา และสังเกตการณ หรืออาจ
ทําไดในทางออม เชนการใหคําแนะนําในการใชงาน
เฟสบุค กําหนดโจทย แลวมอบหมายใหนักศึกษาไป
มีกิจกรรมรวมกันเอง ซ่ึงบทบาทของอาจารยเชนนี้ 
ควรไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตวา จะสามารถ
เปนตัวกลางท่ีจะทําใหปฏิบัติสัมพันธของนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน และจะสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูได
เชนกันหรือไม 
 
การรับรูถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชเฟสบุค
เพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 ประโยชนของเฟสบุคในการสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเกิดข้ึนและนักศึกษารับรูไดมากท่ีสุดก็คือ 
การท่ีเฟสบุคชวยใหนักศึกษาสามารถเขาถึงแหลง

เรียนรูตาง ๆ ไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ( x  = 

4.15, SD .749) ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบการใชงาน
ของกลุมตัวอยางท่ีมีการใชงานเฟสบุคเพ่ือดาวน
โหลดเอกสารประกอบการสอนจํานวน 261 คนจาก 
299 คน 

ท้ังนี้ เ ม่ือสอบถามพูดคุยกับกลุมตัวอยาง
เพ่ิมเติม พบวาการดาวนโหลดเอกสารการเรียนรูนั้น 
เกิดจากการท่ีอาจารยประจําวิชา ไดนําเอกสารการ
เรียนรู ท่ีอยูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสไฟล ไป
จัดเก็บไวในแหลงออนไลนท้ังตัวเฟสบุค และหรือ
แหลงอ่ืน ๆ แลวแจงใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลด 
ซ่ึงกลุมตัวอยางก็มองวาเปนวิธีการท่ีทําใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงเอกสารประกอบการสอนไดโดย



 

งายดาย ไมตองกังวลวาเอกสารประกอบการสอนจะ
หายเชนเดียวกับกรณีท่ีเปนกระดาษ และสามารถสง
ตอไปใหเพ่ือน ๆ ไดอยางงายดาย แมวาบางครั้ง การ
คนหาเอกสารประกอบการสอนยอนหลังยังทําไดไม
สะดวกเทาไหรนัก 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา การ
ดําเนินการในลักษณะนี้นั้น จะเห็นไดวา ผูสอน หรือ
อาจารยยั งคงมีบทบาททางออมอยูพอสมควร 
เนื่องจากเปนผูท่ีเลือกใชเฟสบุคใหเปนชองทางหลัก 
และมอบหมาย หรือชักจูงใหนักศึกษาหรือกลุม
ตั วอย า ง เข า ไปใช ง าน ซ่ึ ง ในอนาคตนั้ น  ควร
ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางบทบาทของ
อาจารย และการรับรูถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใชงานเฟสบุคของนักศึกษา ซ่ึงหากมีความเขาใจใน
ความสัมพันธในประเด็นนี้ไดอยางชัดเจนแลว อาจ
นําไปสูการพัฒนา หรือปรับบทบาทในการสราง
แรงจู ง ใจในการเรียนรู ของอาจารย ไดอย าง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
การรับรู ถึงความงายในการใชงานเฟสบุคเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 
 ผลการศึกษาฉบับนี้พบวาปจจัยดานการ
รับรูถึงความงายในการใชงานเฟสบุคเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรูของนักศึกษานั้นไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
ในการเรียนรูของนักศึกษาแตอยางใด ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยท่ีผานมา (Lau and Lam 2012) โดย
ผูวิจัยสันนิษฐานวา นาจะเกิดจากการท่ีเฟสบุคนั้น
ไมใชเครื่องมือดานสังคมออนไลนท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนใหม 
ประกอบกับกลุมตัวอยางนาจะมีความคุนเคยกับการ
ใชงานฟงกชันตาง ๆ ของเฟสบุคอยูแลว ดังจะเห็นได
วากลุมตัวอยางประมาณรอยละ 70 มีการใชงานเฟส
บุคในกรณีท่ัว ๆ ไป มากกวา 3 ชั่วโมงตอวัน 
ประกอบกับกิจกรรมในการใชงานเฟสบุคเพ่ือการ
เรียนรูนั้น เปนเพียงการประยุกตฟงกชันปกติของ
เฟสบุคมาใช ทําใหกลุมตัวอยางจึงไมมีความจําเปนท่ี
ตองใชความพยายามในการเรียนรูหรือทําความ
เขาใจในรูปแบบการทํางานของเครื่องมือแตอยางใด 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 กา ร ศึกษาฉบั บนี้ มี วั ต ถุ ป ระส งค เ พ่ื อ          
1) ศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนประเภท 
เฟสบุคสําหรับสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 
และ 2) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
ในการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเกิดจากการใชเฟสบุค 
ซ่ึงจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 
21.1 ใชเวลาระหวาง 30 นาที – 1 ชั่วโมงตอวัน ใน
การใชงานเฟสบุคเพ่ือการเรียนรู โดยอุปกรณท่ีใชใน
การเชื่อมตอสวนใหญรอยละ 51.0 คือ โนตบุค โดย
กิจกรรม 3 ลําดับแรกท่ีมีการใชงาน เรียงตามลําดับ 
ไดแก 1) การใชเฟสบุคในการดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการสอน 2) การใชเฟสบุคในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการเรียน 
กับเพ่ือน หรืออาจารย และ 3) การใชเฟสบุคในการ
สอบถามขาวสาร / ขาวประกาศท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนการสอนของวิชา ในสวนการวิเคราะหปจจัยฯ 
พบวา ปจจัยดานการเปนผูสนับสนุนการเรียนรูของ
อาจารยผานการมีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาบนเฟสบุค, 
ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนบนเฟสบุคโดยนักศึกษา และการ
รับรูถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชเฟสบุคเพ่ือการ
เรียนการสอนของนักศึกษา ลวนมีอิทธิพลทางบวก
ตอแรงจูงใจในการเรียนรูของนักศึกษา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 ท้ังสิ้น 
ยกเวนแตปจจัยดานการรับรูถึงความงายในการใช
งานเฟสบุคเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาไมมี
ผลแตอยางใด ซ่ึงในอนาคตหากมีการเกิดข้ึนของสื่อ
สังคมออนไลนประเภทใหม อาจนําแนวคิดนี้ ไป
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลในการเรียนรูของ
นักศึกษา อีกท้ัง ยังควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมใหเห็น
ถึงบทบาทรวมกันของท้ังอาจารยและนักศึกษาใน
การใชงานสื่อสังคมออนไลนท้ังเฟสบุค และอ่ืน ๆ ใน
มุมตาง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในอิทธิพล
ของปจจัยท่ีเก่ียวของโดยละเอียดมากยิ่งข้ึน อันจะ
ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพตอไป 
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