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บทคัดย่อ

 งำนวิจยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรใช้เฟซบุก๊เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์ในกลุม่

นักศึกษำ โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มย่อย (Focus group interview) จำกกลุ่ม

อำจำรย์ จ�ำนวน 20 คน ประเด็นกำรสัมภำษณ์ประกอบด้วย 1) แนวทำงในกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์

ในเชิงสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ 2) ประสบกำรณ์ของอำจำรย์ในกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรียน

กำรสอน 3) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์เชิง

เน้ือหำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) แนวทำงในกำรใช้เฟซบุ๊กเพ่ือประโยชน์เชิงสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำจำก

ประสบกำรณ์ที่อำจำรย์ได้พบเห็น ได้แก่ นักศึกษำน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ในกำรสร้ำงกลุ่มเพ่ือนเพ่ือท�ำงำน  

ท�ำกิจกรรมร่วมกัน สร้ำงเฟซบุ๊กเพจส�ำหรับท�ำธุรกิจหำรำยได้ 2) ประสบกำรณ์ของอำจำรย์ในกำรน�ำ 

เฟซบุ ๊กไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ใช้เป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับนักศึกษำ  

เป็นช่องทำงให้นักศึกษำส่งกำรบ้ำน และประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรม 3) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

กำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำ ได้แก่ ส่งเสริมให้ใช้เฟซบุ๊กเป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะช่วยท�ำให้

นักศึกษำมีจุดสนใจกับกำรเรียนมำกข้ึน 

ค�าส�าคัญ: เฟซบุ๊ก, ประโยชน์เชิงสร้ำงสรรค์, กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

ABSTRACT

 The purpose of this research was to study the guidelines of using facebook for creative 

interests among students through qualitative research approach. Twenty instructors participated 

in a focus group interview. The interview questions include 1) how students utilize facebook 

creatively, 2) the instructors’ experiences in using facebook in their teaching processes, and  

3) guidelines to adjust the way students use their facebook. The data were analyzed by content 
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analysis. The result revealed that students use facebooks in accomplishing their given task among 

their working groups as well as for their own business. For instructors, they use facebook as a 

channel to communicate with their students, checking their assignment, and coordinating with 

other learning activities. Moreover, facebook becomes part of learning process to encourage 

students’ more attention in their study.

Keywords: facebook, creative interests, qualitative research

บทน�า

 เฟซบุ ๊กเป ็นเครือข ่ำยสังคมออนไลน์ 

รปูแบบหน่ึงทีไ่ด้รบัควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง จำก

กำรรวบรวมสถิติจ�ำนวนผู้เปิดบัญชีใช้งำนเฟซบุ๊ก

ทั่วโลกมีจ�ำนวนท้ังหมด 1,590 ล้ำนคน โดย  

3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศ

อนิเดยีและ ประเทศบรำซลิ ส่วนประเทศไทยน้ันจดั

อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 

ส�ำหรับกำรส�ำรวจกำรใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยใน

ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ มผีูใ้ช้ เฟซบุ๊กมำกถึง 41 ล้ำนคน 

เพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ17 คิดเป็นร้อยละ 

60 ของจ�ำนวนประชำกรไทยท้ังหมด ส่วนเฟซบุ๊ก

เพจ พบว่ำ ประเทศไทยม ี7 แสนเพจ ส�ำหรบัจงัหวดั

ที่มีผู้ใช้งำนเฟซบุ๊กมำกที่สุดคือ กรุงเทพมหำนคร  

ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้เฟซบุ๊ก 20 ล้ำนบัญชี (ไอที 24 

ชั่วโมง, 2560) เฟซบุ๊กได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่

หลำยไปทั่วโลก ผู ้ใช้เฟซบุ ๊กมีอยู่ทุกเพศทุกวัย  

แต่จำกกำรส�ำรวจของเว็บไซต์เฟซบุก๊พบว่ำ กำรใช้

เฟซบุ๊กจะแพร่หลำยมำกในกลุ่มวัยรุ ่นมำกกว่ำ 

ในกลุ่มอำยุอื่น ๆ (Facebook, 2012) ซึ่งช่วงอำยุ 

ทีเ่ป็นวัยรุน่น้ี เป็นช่วงอำยุทีอ่ยูใ่นวัยศึกษำเล่ำเรยีน 

ดังจะเห็นได้จำกผลกำรส�ำรวจกำรใช้เฟซบุ๊กใน

หลำย ๆ ประเทศพบว่ำ เฟซบุ๊กเป็นส่ือทำงสังคม

ออนไลน์ ท่ีได ้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดในกลุ ่ม

นักศึกษำ มีกำรรำยงำนว่ำ นักศึกษำที่ใช้ เฟซบุ๊กมี

อยู่ประมำณร้อยละ 85 ถึง 99 จำกจ�ำนวนนกัศกึษำ

ทั้งหมด (Hargittai, 2008; Jones & Fox, 2009; 

Matney & Borland, 2009) ส�ำหรับในประเทศไทย 

จำกรำยงำนผลกำรส�ำรวจพฤตกิรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ต

ในประเทศไทยปี 2558 พบว่ำ กลุ่มผู้ที่ใช้โซเชี่ยล

มีเดียมำกเป็นอันดับหนึ่งเป ็นผู ้ ท่ีมีอำยุอยู ่ใน 

ช่วง 20 – 24 ปี (ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง 

อเิลก็ทรอนกิซ์, 2558) เฟซบุก๊ได้รบัควำมนิยมเพ่ิมขึน้

ในกลุ่มนักศึกษำ ทั้งจ�ำนวนผู้ใช้ที่เพ่ิมมำกข้ึนและ

มีระยะเวลำกำรใช้งำนในแต่ละครั่งที่นำนมำกขึ้น 

ดงัปรำกฏในกำรศกึษำของ Junco (2012) ทีส่�ำรวจ

กำรใช้เฟซบุก๊ของนักศกึษำอเมริกันพบว่ำ นักศกึษำ

ใช้เฟซบุ๊กเฉล่ียวันละประมำณ 1 ช่ัวโมง 40 นำที 

ส�ำหรับนักศึกษำไทยจำกผลกำรศึกษำของ  

ภำณุวัฒน์ กองรำช (2554) ที่ศึกษำพฤติกรรม 

กำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำไทยพบว่ำ ส่วนใหญ่มี

กำรใช้สัปดำห์ละ 1-5 ครั้ง ใช้ครั้งละประมำณ 1- 3 

ชัว่โมง ส่วน วิมลพรรณ อำภำเวท และคณะ (2554) 

ศึกษำกำรใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
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เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครพบว่ำ มีนักศึกษำถึง

ร้อยละ 57.5 ที่ใช้ เฟซบุ๊กทุกวัน และส่วนใหญ่ใช้

มำกกว่ำวันละ 2 ชั่วโมง กำรแพร่หลำยของกำรใช้

เฟซบุ๊กในกลุ่มนักศึกษำทวีควำมเข้มข้นมำกขึ้น

 ข้อดขีองกำรใช้เฟซบุก๊คอื ท�ำให้กำรตดิต่อ

สื่อสำรเป็นไปอย่ำงสะดวกรวดเร็ว และมีควำม

หลำกหลำยของแอพพลิเคชั่นบนเฟซบุ๊กท่ีท�ำให้ผู้

ใช้เกิดควำมสนุกเพลิดเพลิน จึงก่อให้เกิดกำรใช้

งำนเฟซบุก๊กันอย่ำงแพร่หลำย เฟซบุก๊ก่อให้เกิดรปู

แบบกำรด�ำเนินชีวิตแบบใหม่ที่ผู้คนสนใจโลกใน

สังคมออนไลน์มำกกว่ำโลกในชีวิตจริง มีแนวโน้ม

หลีกเลี่ยงควำมสัมพันธ์กับสมำชิกครอบครัวและ

เพ่ือน ในบำงครั้งผู้ใช้บำงคนมีกำรใช้เฟซบุ๊กมำก

จนถึงขัน้ทีเ่รยีกได้ว่ำเกิดอำกำรติดกำรใช้งำนจนส่ง

ผลเสยีต่อสขุภำพ กำรใช้เฟซบุก๊มไิด้มแีต่ประโยชน์

หรือข้อดีเพียงด้ำนเดียว เฟซบุ๊กอำจก่อให้เกิดผล

ทำงด้ำนลบได้ด้วยเช่นกัน จำกทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วใน

ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรใช้เฟซบุ๊กอำจส่งผลต่อ

ควำมสัมพันธ์กับคนรอบข้ำง ส่งผลต่อกำรเรียน 

และอำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ

 ดังนั้นกำรศึกษำแนวทำงปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ๊ก ให้เกิดประโยชน์เชิง

สร้ำงสรรค์ในกลุ่มนักศึกษำจึงเป็นประเด็นที่น่ำ

สนใจศึกษำ เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรใช้เฟซบุ๊ก

แพร่หลำยมำกในกลุ่มนักศึกษำ ผลท่ีได้จำกกำร

ศึกษำน้ีจะเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรใช้เฟซบุ๊

กอย่ำงเหมำะสมในกลุ่มนักศึกษำ เพ่ือลดผลกระ

ทบทำงลบ และช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรใช้เฟซบุ๊กอ

ย่ำงสร้ำงสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 กำรศึกษำครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำ

หำแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรใช้เฟซบุ ๊กของ

นกัศกึษำเพ่ือให้เกิดประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์ต่อกำร

เรียนรู้ และลดผลกระทบทำงลบจำกกำรใช้เฟซบุ๊ก

ทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดเก่ียวกับเฟซบุ๊ก 

 เฟซบุ ๊ก เป ็นเว็บไซต ์ เครือข ่ำยสังคม

ออนไลน์เว็บไซต์หน่ึงท่ีมีผู้ใช้บริกำรมำกท่ีสุดเป็น

อันดับหน่ึงของโลก กำรได้รับควำมนิยมของ 

เฟซบุ๊กอำจเน่ืองมำจำกผู้ใช้เฟซบุ๊กสำมำรถใช้เพ่ือ

ตดิต่อสือ่สำรหรือร่วมท�ำกิจกรรมกับผูใ้ช้งำนคนอืน่ 

ๆ ได้ เช่น กำรเขียนข้อควำมเล่ำเรือ่งแสดงควำมคดิ

เห็นและควำมรู้สึกในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภำพ 

โพสต์คลิปวิดีโอ สนทนำพูดคุย เล่นเกม รวมไปถึง

ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ  ผ่ำนแอพพลิเคชันที่มีอยู่มำกมำย

บนเฟซบุ๊ก ซ่ึงเจ้ำของเว็บไซต์ เฟซบุ๊กได้มีกำร

พัฒนำแอพพลิเคชันดังกล่ำวตลอดเวลำเพ่ือตอบ

สนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

 เฟซบุ๊กมีจุดก�ำเนิดมำจำกกำรก่อตั้งของ 

Mark Zuckerberg นักศึกษำมหำวิทยำลัยฮำวำร์

ดประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใน

ระยะเริ่มแรกนั้นมีจุดประสงค์หลักของกำรใช้ 

เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงเพ่ือนนักศึกษำใน

มหำวิทยำลัยเท่ำนั้น ต่อมำภำยหลังจึงได้ขยำย

ขอบเขตกำรใช้งำนออกไปอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลก 

(Hew, 2011)

 จำกผลกำรส�ำรวจในหลำย ๆ ประเทศพบ

ว่ำ เฟซบุ๊กเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยม
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มำกที่สุดในกลุ ่มนักศึกษำ มีกำรรำยงำนว ่ำ 

นักศึกษำท่ีใช้เฟซบุ๊กมีอยู่ประมำณร้อยละ 85 ถึง 

99 จำกจ�ำนวนนักศึกษำท้ังหมด (Hargittai, 2008; 

Jones & Fox, 2009; Matney & Borland, 2009) 

ส�ำหรับในประเทศไทย จำกรำยงำนผลกำรส�ำรวจ

พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 

พบว่ำ กลุ่มผู้ที่ใช้โซเชี่ยลมีเดียมำกเป็นอันดับหน่ึง

เป็นผู้ท่ีมีอำยุอยู่ในช่วง 20 – 24 ปี (ส�ำนักงำน

พัฒนำธุรกรรมทำง อเิลก็ทรอนกิซ์, 2558) ซึง่ผูท่ี้อยู่

ในช่วงวัยนี้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษำ 

  จำกกำรที่เฟซบุ๊กได้รับควำมนิยมอย่ำง

แพร่หลำยในกลุม่คนทีอ่ยูใ่นวัยศึกษำเล่ำเรยีน ประ

กอบกับเฟซบุ๊กมีแอพพลิเคชั่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

กำรน�ำมำใช้ในกำรสื่อสำร สำมำรถใช้เป็นเวที 

เปิดรบัควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะ ใช้เป็นเครือ่งมอื

ในกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันได้หลำยช่องทำง  

ด้วยคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์น้ีเอง ท�ำให้สถำบัน 

กำรศกึษำน�ำเฟซบุก๊มำใช้พัฒนำกำรบรหิำรจดักำร 

ในสถำบัน เช่น เป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์

สถำบัน ใช้ในกำรติดต่อระหว่ำงบุคลำกำรและ

ระหว่ำงสถำบันกับนักศึกษำ นอกจำกน้ี อำจำรย์ 

ผู้สอนก็ได้น�ำเฟซบุ๊กมำใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน

กำรเรียนกำรสอนท้ังในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้

บรรยำกำศกำรสอนดูทันสมัย เป็นกำรใช้สื่อกำร

สอนทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของผูเ้รยีน ท�ำให้

สำมำรถติดต่อกับผู้เรียนได้สะดวกรวดเร็ว ช่วยใน

กำรเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ีผู้เรียนจะเข้ำมำให้ร่วม

กิจกรรมกำรเรียนได้ เฟซบุ๊กเป็นเวทีท่ีกระตุ้นให้ผู้

เรียนกล ้ำแสดงควำมคิดเห็นได ้มำกกว ่ำใน

ห้องเรยีน (Cheung, Chiu, & Lee, 2011; Pempek, 

Yermola, & Calvert, 2009; Roblyer, McDaniel, 

Webb, Herman, & Witty, 2010)

 Kirschner and Karpinski (2010) ศึกษำ

ถึงผลกระทบจำกกำรใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลกำรเรียน

ของนักศึกษำอเมริกัน 104 คน โดยใช้ระเบียบวิธี

วิจยัเชงิคณุภำพ สมัภำษณ์นกัศกึษำโดยใช้ค�ำถำม

แบบปลำยเปิดว่ำ “เฟซบุก๊มผีลกระทบต่อกำรเรียน

ของคุณหรือไม่” นักศึกษำส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.8) 

อธิบำยว่ำ เฟซบุ๊กไม่ได้มีผลกระทบต่อกำรเรียน 

ส่วนทีเ่หลอือกีร้อยละ 26.2 ยอมรบัว่ำเฟซบุก๊มผีลก

ระทบต่อประสิทธิภำพกำรเรียน ในจ�ำนวนนี้มี 26 

คนท่ีระบุว่ำเฟซบุ๊กมีผลกระทบทำงลบ ส่วนอีก 9 

คน ระบุว่ำ เฟซบุ๊กมีผลกระทบทำงบวก ผู้ที่ตอบว่ำ 

เฟซบุ๊กไม่มีผลกระทบต่อกำรเรียนของพวกเขำให้

เหตุผลว่ำ เพรำะไม่ได้ใช้มันบ่อย ๆ ในทำงตรงกัน

ข้ำม ผู้ท่ีตอบว่ำเฟซบุ๊กมีผลกระทบทำงลบอธิบำย

ว่ำเฟซบุ๊กท�ำให้พวกเขำกลำยเป็นคนท่ีชอบผัดวัน 

ประกันพรุง่ ท�ำให้ไม่สำมำรถบรหิำรจดักำรเวลำได้ 

ท�ำงำนส่งอำจำรย์ไม่ทันตำมก�ำหนด ส�ำหรบัผูท่ี้เหน็

ว่ำเฟซบุ๊กมีผลทำงบวก ให้เหตุผลว่ำเฟซบุ๊กเป็น

เครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรเรียน ท�ำให้เกิดกำร

ศกึษำแบบเครือข่ำยมกีำรท�ำงำนเป็นกลุ่มผ่ำนเครือ

ข่ำยในเฟซบุก๊มช่ีองทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงเพ่ือนที่

เรียนด้วยกันผ่ำนเฟซบุ๊ก พวกเขำสำมำรถควบคุม

เวลำในกำรใช้เฟซบุ๊กของตัวเองไม่ให้มำกจนเกิน

ไปได้ 

การด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ 

โดยกำรสัมภำษณ์กลุ ่มย่อย (Focus Group 

Interview) ในกลุ่มอำจำรย์มหำวิทยำลัย จำกท้ัง

มหำวิทยำลัยรัฐและมหำวิทยำลัยเอกชน ได้แก่ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต 
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มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมจ�ำนวน  

20 คน ซึง่อำจำรย์ ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (key informants) 

ในกำรสัมภำษณ์เป็นอำจำรย์ท่ีน�ำ เฟซบุ๊กมำใช้ใน

กำรเรียนกำรสอน อำจเป็นกำรใช้เพ่ือเป็นสื่อเสริม

ในกำรสอน ใช้ติดต่อนักศึกษำ ใช้เพ่ือให้นักศึกษำ

ส่งงำน หรืออื่น ๆ กำรได้รำยชื่ออำจำรย์ผู้ให้ข้อมูล

หลกัได้มำด้วยวิธีกำรสุม่แบบบอลหมิะ (Snow Ball 

Sampling) กล่ำวคือผู ้วิจัยสอบถำมจำกเพ่ือน

อำจำรย์ทีม่กีำรใช้เฟซบุก๊มำใช้ในกำรเรยีนกำรสอน 

เมื่อได้ติดต่อขอควำมร่วมมือให้เข้ำร่วมในกำร

สัมภำษณ์กลุ่มย่อยแล้วยังได้ขอให้ช่วยแนะน�ำ 

เพ่ืออำจำรย์ท่ำนอืน่อกี จนผูวิ้จยัได้จ�ำนวนอำจำรย์

ครบ 20 คน ตำมจ�ำนวนที่ต้องกำร 

 ประเด็นในกำรสนทนำแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 

ได้แก่ 

 1. จำกประสบกำรณ์ที่อำจำรย์พบเห็น 

นักศึกษำได้มีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ในเชิง

สร้ำงสรรค์อย่ำงไรบ้ำง 

 2. โดยส่วนตัว อำจำรย์มีประสบกำรณ์ใน

กำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน

อย่ำงไรบ้ำง 

 3. หำกอำจำรย์เหน็ว่ำนกัศกึษำมกีำรใช้เฟ

ซบุ ๊กไม่เหมำะสม อำจำรย์มีแนวทำงกำรปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้เฟซบุ ๊กของนักศึกษำ

อย่ำงไรบ้ำง 

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรสมัภำษณ์

กลุ่มย่อยใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงเน้ือหำ (Content 

Analysis) 

ผลการวิจัย

 1)  การน�าเฟซบุก๊ไปใช้ประโยชน์ในเชงิ

สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

   (ก)  นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้ใน

กำรสร ้ำงกลุ ่มเพ่ือนเพ่ือท�ำงำนร ่วมกัน เมื่อ

นักศึกษำได้รับมอบหมำยงำนกลุ่มจำกอำจำรย์ผู้

สอน นักศึกษำสำมำรถสร ้ำงกลุ ่มสมำชิกใน 

เฟซบุ๊ก สมำชิกกลุ่มใช้เฟซบุ๊กในกำรติดตำมงำน 

แลกเปลี่ยนข้อมูล นัดหมำยกำรประชุมกลุ่ม

   (ข)  นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงในกำรขอค�ำแนะน�ำจำกผู้รู้ หำกนักศึกษำ

ทรำบว่ำ มีผู ้รู ้ท่ำนใดสำมำรถท่ีจะให้ค�ำปรึกษำ

แนะน�ำหรือให ้ควำมช ่วยเหลือแก ่ตนเองได ้ 

นักศึกษำสำมำรถใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำร

ติดต่อกับผู้รู้ท่ำนน้ันได้

   (ค)  นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ใน

กำรท�ำธุรกิจ นักศกึษำใช้เฟซบุก๊เป็นช่องทำงในกำร

ท�ำธุรกิจเพ่ือหำรำยได้ โดยกำรโพสต์รูปสินค้ำลง

บนเฟซบุก๊เพ่ือโปรโมทร้ำนค้ำ ใช้เป็นช่องทำงตดิต่อ

เจรจำซื้อขำยสินค้ำ หรือนักศึกษำบำงคนรับจ้ำง

เป็นผู้บริหำรจัดกำรเฟซบุ๊กเพจให้กับสินค้ำ 

   (ง)  นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน ในกรณีที่มีกำร

จัดกิจกรรมของนักศึกษำ นักศึกษำสำมำรถใช ้

เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์งำนได้ 

โดยกำรเชิญชวนเพ่ือน และขอให้เพ่ือนช่วยแชร์ 

เฟซบุ๊กเพจของกิจกรรมต่อ ๆ  กันไป ท�ำให้สำมำรถ

กระจำยข่ำวกิจกรรมได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเรว็ 

สำมำรถเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์ปัจจุบัน 

และศิษย์เก่ำได้เป็นอย่ำงดี ในบำงกรณีศิษย์เก่ำ 
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ยังสำมำรถเข ้ำมำให ้ควำมช ่วยเหลือในกำร 

ตอบค�ำถำมปัญหำเรื่องกำรเรียน และติชมผลงำน

ของนักศึกษำปัจจุบันได้อีกด้วย

   (จ) นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ใน

กำรแจ้งข่ำวสำร นักศึกษำสำมำรถใช้ เฟซบุ๊กเป็น

ช่องทำงในกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ ระหว่ำงรุ่นพ่ีที่

เรียนจบจำกสถำบันเดียวกันกับรุ ่นน้องที่ก�ำลัง 

เรียนอยู่ได้ ซึ่งข่ำวสำรที่แจ้งอำจเป็นเรื่องเก่ียวกับ

กำรรับสมัครงำน หรือรุ่นพ่ีเขำ้มำเล่ำประสบกำรณ ์

กำรท�ำงำนให้รุ่นน้องฟัง ท�ำให้รุ่นน้องได้รับควำมรู้

ด้ำนกำรประกอบวิชำชีพ

   (ฉ) นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุ๊กไปใช้ใน

กำรตดิตำมเนือ้หำกำรเรยีน ในกรณีทีน่กัศึกษำขำด

เรียน หรือเข้ำเรียนแต่ตำมไม่ทัน ไม่เข้ำใจเน้ือหำที่

อำจำรย์สอนในห้องเรียน นักศึกษำสำมำรถใช้เฟ

ซบุ๊กเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมเน้ือหำวิชำท่ีเรียน 

สอบถำมเรือ่งกำรบ้ำน โดยอำจสอบถำมจำกเพ่ือน

หรือสอบถำมจำกอำจำรย์ผ่ำนทำง เฟซบุ ๊กได้ 

อำจำรย์บำงท่ำนสร้ำง Facebook ของวิชำขึ้นมำ 

น�ำเอำควำมรูต่้ำง ๆ  ใส่ใน Facebook ตลอดจนกำร

นัดหมำยต่ำง ๆ และให้นักศึกษำเข้ำมำสอบถำม

ค�ำถำมและข้อสงสัยได้ตลอดเวลำ

   (ช) นกัศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงในกำรร้องเรียนปัญหำ ในกรณีที่นักศึกษำ

ประสบปัญหำเดือดร้อนแต่ไม่ทรำบว่ำจะร้องเรียน

ปัญหำกับใคร นักศึกษำสำมำรถใช้เฟซบุ๊กเป็น 

ช่องทำงในกำรบอกเล่ำถึงปัญหำควำมเดือดร้อน

ต่อ ๆ กันไปเป็นกำรกระจำยข่ำว จำกน้ันก็จะมี 

ผู ้ที่ เ ก่ียวข้องกับปัญหำเข้ำมำรับผิดชอบช่วย 

แก้ปัญหำได้ เน่ืองจำกกำรใช้ Facebook เป็นกำร

สือ่สำรแบบสองทำง อำจำรย์บำงท่ำนจงึใช้ Facebook 

เข ้ำไปติดตำมพฤติกรรมของนักศึกษำ ท�ำให้ 

รบัทรำบ เข้ำใจ และเกิดควำมใกล้ชดิเป็นกันเองกับ

นักศึกษำมำกขึ้น

   (ซ) นักศึกษำมีกำรน�ำเฟซบุก๊ไปใชเ้พื่อ

ค้นหำข้อมูล นักศึกษำสำมำรถใช้ เฟซบุ๊กในกำร

ค้นหำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ เช่น 

ใช้ในกำรหำข้อมลูเพ่ือท�ำรำยงำนส่งอำจำรย์ ข้อมลู

เก่ียวกับงำนอดิเรก ข้อมูลเก่ียวกับสุขภำพ ใช้หำ

ข้อมูลของผู้ท่ีจะต้องไปติดต่อเจรจำด้วย

   (ฌ) นักศกึษำมกีำรน�ำเฟซบุก๊ไปใช้เป็น

ช่องทำงในกำรแสดงผลงำน นักศึกษำสำมำรถใช้

เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำรแสดงผลงำน โดยผู้ท่ีได้

เห็นผลงำนของนักศกึษำนอกจำกจะมเีพ่ือน ๆ  และ

อำจำรย์แล้วยังมีคนอื่น ๆ ได้เห็นผลงำนของ

นักศึกษำด้วย ทั้งนี้ถือเป็นกำรเปิดโอกำสให้ม ี

ผูเ้ข้ำมำร่วมแสดงควำมคดิเหน็เก่ียวกับผลงำนของ

นักศึกษำ เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน

ด้วย

 2)  ประสบการณ์อาจารย์ในการน�าเฟ

ซบุ๊กไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน

   (ก)  อำจำรย์ใช้เฟซบุ ๊กเป็นช่องทำง

ติดต่อสื่อสำรกับนักศึกษำ นอกจำกเฟซบุ๊กจะเป็น

เคร่ืองมือในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงอำจำรย์กับ

นักศึกษำที่สะดวกรวดเร็วสำมำรถติดต่อกันได ้

ทุกที่ทุกเวลำ และประหยัดค่ำใช้จ่ำยแล้ว เฟซบุ๊ก 

ยังท�ำให้อำจำรย์กับนักศึกษำใกล้ชิดกันมำกขึ้น 

บทบำทของอำจำรย์เปลี่ยนจำกผู้สอนไปเป็นโคช 

เป็นกำรลดช่องวำ่งระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน เพรำะ

นกัศกึษำทีไ่ม่กล้ำพูด ไม่กล้ำแสดงควำมคดิเหน็ใน

ห้องเรียน สะดวกใจท่ีพูดแสดงควำมคิดเห็นใน 

เฟซบุ๊กมำกกว่ำ เน่ืองจำกกำรสื่อสำรกันในเฟซบุ๊ก

ถือเป็นกำรสื่อสำรท่ีไม่เป็นทำงกำร (informal 

communications) 
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   (ข) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงให้

นักศึกษำส่งงำน กำรท่ีอำจำรย์ให้นักศึกษำส่งงำ

นทำงเฟซบุ๊กมีข้อดีคือใน เฟซบุ๊กจะมีกำรระบุเวลำ

ที่นักศึกษำส่งงำนไว้ด้วย ท�ำให้อำจำรย์สำมำรถ

ตรวจสอบได้ว่ำ นักศึกษำส่งงำนตรงเวลำหรือไม่  

มีใครบ้ำงท่ีส่งงำนล่ำช้ำ ข้อดีอีกประกำรหนึ่งของ

กำรส่งงำนทำงเฟซบุ๊กคือ นอกจำกอำจำรย์จะเห็น

งำนของนักศกึษำแล้ว เพ่ือนคนอ่ืน ๆ  ก็สำมำรถเห็น

งำนของนกัศกึษำด้วย ซึง่จะเท่ำกับเป็นกำรช่วยกัน

แสดงควำมคิดเห็น 

   (ค) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กประสำนงำนใน

กำรจัดกิจกรรม กำรใช้เฟซบุ๊กประสำนงำนในกำร

จัดกิจกรรมระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำมีข้อดีคือ 

กำรติดตำมงำนทำงเฟซบุ๊กเป็นช่องทำงท่ีไม่เป็น

ทำงกำร นักศึกษำไม่รู ้สึกว่ำถูกตำม แม้เวลำที่

อำจำรย์ไม่อยู่ในสถำนที่จัดกิจกรรมก็สำมำรถ

ติดตำมงำนกิจกรรมได้ โดยให้นักศึกษำแชร์รูป 

หรือคลิปวิดีโอในเฟซบุ ๊ก อำจำรย์สำมำรถเห็น

บรรยำกำศในงำนได้แบบ real time นอกจำกน้ัน 

หำกมีกำรบริหำรจัดกำรเฟซบุ ๊กได้ดีจะท�ำให้ม ี

คนติดตำมและมีคนเห็นกิจกรรมที่จัดได้อย่ำง 

กว้ำงขวำงด้วย 

   (ง)  อำจำรย ์ใช ้ เฟซบุ ๊กในกำรให ้ 

ค�ำปรึกษำนักศึกษำ อำจำรย์สำมำรถใช้เฟซบุ๊กใน

กำรให้ค�ำปรึกษำนักศึกษำในกรณีที่ต้องมีกำรให ้

ค�ำแนะน�ำปรึกษำท่ีเป็นส่วนตัว เช่น ในกรณีท่ี

นักศกึษำไปฝึกงำนในองค์กรต่ำง ๆ  แล้วพบปัญหำ

ในกำรท�ำงำนก็สำมำรถปรึกษำอำจำรย์ได้ทันท ี

ทำงเฟซบุ๊ก 

   (จ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือ

สร้ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรใช้เฟซบุ๊กเป็น

เครื่องมือสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น  

ให้นักศึกษำคอมเม้นท์งำนของเพ่ือนในเฟซบุ๊ก  

ให้นักศึกษำหำ case study แล้วโพสต์ลงบน 

เฟซบุก๊ ให้นกัศกึษำน�ำเสนองำนในเฟซบุก๊ กิจกรรม

ที่เกิดขึ้นช่วยให้บรรยำกำศกำรเรียนไม่น่ำเบื่อ 

เพรำะนักศึกษำมีส่วนร่วมมำกขึ้นท�ำให้รู้สึกสนุก 

นักศึกษำบำงคนสะดวกใจที่จะแสดงควำมคิดเห็น

บนเฟซบุ ๊กมำกกว่ำกำรแสดงควำมคิดเห็นใน

ห้องเรียน นอกจำกน้ัน ส่ิงต่ำง ๆ ที่นักศึกษำ 

เขียนไว้ในเฟซบุ๊กยังเป็นหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็น

พัฒนำกำรของนักศึกษำอีกด้วย 

 (ฉ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กในกำรตรวจงำน

นกัศกึษำ อำจำรย์สำมำรถน�ำเฟซบุก๊ไปช่วยในกำร

ตรวจงำนนักศึกษำได้ โดยจะมีประโยชน์ในแง่ที่

ท�ำให้สำมำรถให้คะแนนนักศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง

ไม่มีควำมคลำดเคลื่อน เพรำะอำจำรย์สำมำรถ

แสดงผลคะแนนได้ทำงเฟซบุก๊ให้นกัศึกษำสำมำรถ

เข้ำมำตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

 (ช) เฟซบุ๊กช่วยแก้ปัญหำเรื่องกำรลอก

กำรบ้ำนในวิชำค�ำนวณซึ่งเป็นวิชำที่ต้องมีแบบ

ฝึกหัดท่ีให้นักศึกษำท�ำเป็นกำรบ้ำนเพ่ือฝึกทักษะ

กำรค�ำนวณ แต่นักศึกษำส่วนใหญ่มกัลอกกำรบ้ำน

เพ่ือนมำส่ง อำจำรย์สำมำรถใช้เฟซบุก๊เป็นเครือ่งมือ

ให้นักศึกษำส่งงำน โดยให้นักศึกษำถ่ำยคลิปวิดีโอ

ที่ตนเองสำธิตวิธีกำรแก้โจทย์กำรบ้ำนนั้นแล้ว

โพสต์ส่งทำงเฟซบุ๊ก ซ่ึงพบว่ำ สำมำรถแก้ปัญหำ

เร่ืองกำรลอกกำรบ้ำนได้ เพรำะนักศึกษำต้องเป็น 

ผู ้สำธิตกำรแก้ป ัญหำโจทย์ด ้วยตนเอง และ

นักศึกษำต้องมีควำมเข้ำใจโจทย์ปัญหำจึงจะ

สำมำรถสำธิตได้ 

 (ซ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กช่วยอัพเดทข้อมูล 

ในกำรสอน เฟซบุ๊กช่วยให้อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถ

อัพเดทเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสอน 
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ได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถน�ำเรื่องรำวที่พบเห็นใน 

เฟซบุ ๊ก มำใช้เป็นตัวอย่ำงประกอบกำรสอนท่ี 

ทันสมัยและอยู่ในควำมสนใจของนักศึกษำมำ

ประกอบกำรสอนได้ 

   (ฌ) อำจำรย์ใช ้เฟซบุ ๊กสอดแทรก 

ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรในกรณีที่วิชำที่สอนเป็น

วิชำทีไ่ม่น่ำสนใจ หำกจะบรรยำยให้นกัศึกษำฟังใน

ห้องเรียนเพียงอย่ำงเดียว นักศึกษำอำจไม่สนใจ

เรียน อำจำรย์สำมำรถที่จะสอดแทรกควำมรู้ใน 

วิชำนั้นผ่ำนทำงเฟซบุ๊กได้ เพรำะ เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่

เข้ำถึงนกัศกึษำ นอกจำกนัน้อำจำรย์ยังสำมำรถน�ำ

ตวัอย่ำงมำสอดแทรกให้ควำมรูไ้ด้อย่ำงกว้ำงขวำง 

เพรำะไม่ต้องถูกจ�ำกัดในเรื่องของเวลำและเน้ือหำ 

   (ญ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กสอนเรื่องกำร 

ใช้ชีวิต ด้วยจิตวิญญำณของกำรเป็นครู นอกเหนือ

จำกกำรสอนในทำงวิชำกำรแล้ว เมื่อพบเห็น 

กำรกระท�ำท่ีไม่เหมำะสมของศิษย์ อำจำรย์อำจใช ้

เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงในกำรสั่งสอนลูกศิษย์ในเรื่อง

กำรใช้ชีวิตด้วย

   (ฎ) อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กเป็นหลักฐำนใน

กำรท�ำประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (QA) จำกกำรที่

อำจำรย์ใช้เฟซบุ๊กติดต่อกับนักศึกษำในเรื่องต่ำง ๆ  

ทั้งเรื่องกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค�ำปรึกษำ กำรท�ำ

กิจกรรมกับนักศึกษำ กำรประสำนงำนกับศิษย์เก่ำ 

กำรติดต่อทำงเฟซบุ ๊กปรำกฏเป็นหลักฐำนทั้ง

รูปภำพและตัวอักษร ท�ำให้อำจำรย์สำมำรถใช ้

เฟซบุ๊กเป็นหลักฐำนในกำรท�ำรำยงำนเพ่ือขอรับ

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (QA) ได้ด้วย

 3) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา

 กำรใช้เฟซบุก๊มำกเกินไปอำจส่งผลต่อกำร

เรยีน ทัง้น้ีสำมำรถอธิบำยได้โดยกำรน�ำ Cognitive 

load theory ของ Sweller (1988) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่

อธิบำยกำรท�ำงำนของสมองว่ำ กำรท�ำงำนหลำย ๆ  

อย่ำงในเวลำเดียวกันพร้อม ๆ กัน ส่งผลต่อ

ประสทิธิภำพกำรท�ำงำนของสมองมนษุย์ ผลงำนท่ี

ได้รับจำกกำรท�ำงำนหลำยอย่ำงพร้อมกันจะไม่ดี

เท่ำกับกำรมุง่ควำมสนใจไปท่ีงำนใดงำนหนึง่เพยีง

อย่ำงเดียว ซึ่งทฤษฎีน้ีสำมำรถน�ำมำอธิบำยเก่ียว

กับกำรใช้เฟซบุ๊กว่ำ กำรที่นักศึกษำใช้เฟซบุ๊กใน

ขณะเรยีนหนังสอืย่อมท�ำให้เสยีสมำธิ เมือ่นกัศกึษำ

ขำดสมำธิในกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรฟังกำร

บรรยำยจำกอำจำรย์ย่อมไม่ดีเท่ำที่ควร (Wood et 

al., 2012) นอกจำกนั้น กำรใช้เฟซบุ๊กขณะท�ำกำร

บ้ำนหรืออ่ำนหนังสือ ก็เป็นกำรท�ำให้นักศึกษำ 

เสียสมำธิจำกเรื่องท่ีก�ำลังอ่ำนหรือกำรบ้ำน ดังน้ัน  

กำรใช้เฟซบุ๊กจึงส่งผลทำงลบต่อผลกำรเรียน 

 นอกจำกนั้น วัยรุ่นยังมีกำรโพสต์ข้อควำม

ที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสมลงบนเฟซบุ๊ก อำจำรย์ใน

กลุ่มสนทนำได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทำงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกำรใช้เฟ

ซบุ๊กของนักศึกษำไว้ดังนี้

 (ก)  ประเด็นเก่ียวกับกำรที่นักศึกษำใช้

เวลำกับเฟซบุก๊มำกเกินไป ในกรณีทีอ่ำจำรย์พบว่ำ

นักศึกษำใช้เวลำกับ เฟซบุ๊กมำกเกินไป อำจำรย์

เสนอวิธีแก้ปัญหำโดยปรับเปลี่ยนให้เฟซบุ๊กกลำย

เป็นส่วนหนึง่ของกำรเรยีนกำรสอน เช่น มอบหมำย

งำนให้นักศึกษำไปหำข้อมูล แล้วแชร์ข้อมูลที่ได้ให้

เพ่ือนทำงเฟซบุก๊ ก็จะท�ำให้นักศกึษำมโีฟกัสกับกำร

เรียนมำกข้ึน ส�ำหรับประเดน็ทีนั่กศึกษำเล่นเฟซบุก๊

ในห้องเรียนขณะที่อำจำรย์ก�ำลังสอนอยู่น้ัน โดย 
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ไม่สนใจเรียน อำจำรย์เสนอให้ใช้วิธีแช่ง แต่

เป็นกำรแช่งในทำงบวก เช่น บอกว่ำ ถ้ำใครตั้งใจ

เรียนไม่เล่นเฟซบุ๊กในห้องเรียนขอให้ได้เกรด A  

ดังนี้เป็นต้น 

 (ข)  ประเด็นเก่ียวกับกำรที่นักศึกษำโพสต์

ข ้อควำมที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสมลงบนเฟซบุ ๊ก  

ในกรณีที่อำจำรย์พบว่ำ นักศึกษำมีกำรโพสต์

ข้อควำมที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสม ใช้ค�ำท่ีไม่สุภำพ 

หรอืลงรปูภำพท่ีน่ำดูในเฟซบุก๊ อำจำรย์จะท�ำหน้ำท่ี

เข้ำไปตักเตือนในเฟซบุ๊ก

อภิปรายผล

 1)  จำกผลกำรศึกษำ พบข้อเสนอแนะจำก

กลุ่มอำจำรย์ว่ำ ควรน�ำ เฟซบุ๊กมำใช้เป็นสื่อกำร

สอนเสริม ซึ่งสอดคล้องกบผลกำรศึกษำของ 

แอนณำ อิ่มจ�ำลอง และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. 

(2556) ศกึษำกำรใช้เฟซบุค๊เป็นช่องทำงกำรสือ่สำร

กำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนนิเทศศำสตร์ โดยศึกษำ

รูปแบบและเนื้อหำหน้ำเว็บไซต์กลุ่มของอำจำรย์ 

ผูส้อนทำงด้ำนนเิทศศำสตร์ จำกสถำบนัอดุมศึกษำ

ในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีเปิดสอนวิชำในกลุ ่ม

สื่อสำรมวลชน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ท้ังผู้เรียนและ

ผู ้สอนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช ้เฟซบุ ๊กเป ็น 

ช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

 2)  จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ แนวทำงใน

กำรใช้ประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์คือ ควรน�ำเฟซบุก๊มำ

ใช้เป็นสือ่กำรสอนเสรมิ แต่จำกบรบิทกำรศกึษำใน

ปัจจบุนัพบว่ำ กำรใช้ เฟซบุก๊ไม่ได้แพร่หลำยเฉพำะ

ในกลุ่มนักศึกษำเท่ำน้ัน ในกลุ่มอำจำรย์ก็มีกำรใช้ 

เฟซบุก๊แพร่หลำยด้วยเช่นกัน แต่เป็นกำรใช้ในเรือ่ง

ส่วนตัว มิได้น�ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน Moran, 

Seaman, and Tinti-kane (2011) ศึกษำพบว่ำ  

ร้อยละ 77 ของอำจำรย์มีกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์

เพ่ือเรื่องส่วนตัว แต่อำจำรย์ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์

เพ่ือเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนมีอยู่ไม่มำก และที่ใช้

เฟซบุก๊ในกำรเรยีนกำรสอนมเีพียงร้อยละ 4 เท่ำนัน้ 

ข้อมลูเหล่ำนีช้ีใ้ห้เห็นว่ำ ในขณะท่ีนักศกึษำนยิมใช้

เฟซบุ๊ก และพร้อมท่ีจะใช้ เฟซบุ๊กเป็นสื่อกำรเรียน 

แต่อำจำรย์กลับยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับ

นักศึกษำในกำรใช้เฟซบุ๊กเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ทัง้น้ีเนือ่งจำก เทคโนโลยีเครือข่ำยสงัคมออนไลน์มี

กำรเตบิโตอย่ำงรวดเร็วเฉพำะในกลุ่มนกัศกึษำและ

กลุม่วัยรุ่นท่ียังอำยุน้อย แต่ไม่ได้แพร่หลำยในกลุม่

คนวัยผู้ใหญ่

 3)  ในกำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำถึงผล

ของกำรใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเครือข่ำยสังคมออนไลน์

ประเภทหนึ่ง นอกจำกเฟซบุ๊กแล้วยังมีเครือข่ำย

สังคมออนไลน์ประเภท อื่น ๆ ที่นักศึกษำนิยมใช้

ด้วย เช่น LINE, Instagram, WhatsApp และ 

YouTube ซึ่งเป็นท่ีทรำบกันดีว่ำ พฤติกรรมกำรใช้

เครอืข่ำยสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษำนัน้ นกัศกึษำ

จะใช้หลำย ๆ อย่ำงในเวลำเดียวกัน เช่น ขณะเล่น

เฟซบุ๊กก็เล่นไลน์ไปด้วย พร้อม ๆ กัน ดังนั้นในผล

กำรส�ำรวจครั้งน้ีอำจเป็นกำรยำกล�ำบำกท่ีจะแยก

ผลกำรศกึษำให้เดด็ขำดชดัเจนระหว่ำงค�ำว่ำ “เครือ

ข่ำยสังคมออนไลน์” กับค�ำว่ำ “เฟซบุ๊ก” นักศึกษำ

บำงคนอำจตอบแบบสอบถำมโดยไม่ชัดเจนว่ำ

ตนเองก�ำลังตอบค�ำถำมเรื่องกำรใช้ เฟซบุ๊ก



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
123

ข้อเสนอแนะ

 สถำบันกำร ศึกษำหรื อหน ่ วยงำนที่

เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอนควรมีกำรจัดอบรม

ให้ควำมรู้กับอำจำรย์ผู้สอนในเรื่องเก่ียวกับวิธีกำร

ใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกำรสอนเสริม และสร้ำงแรงจูงใจ

ให้อำจำรย์เห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้เฟซบุ๊กเป็น

ส่ือกำรสอนเสริม ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรใช้เฟ

ซบุ๊กกับกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มอำจำรย์ เพรำะ

อำจำรย์หลำย ๆ  ท่ำนก็เป็นผูท่ี้ใช้เฟซบุก๊อยู่แล้ว แต่

เป็นกำรใช้ในเรือ่งส่วนตวั ไม่ได้น�ำมำใช้ในกำรสอน 
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