
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊ค
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความถูกต้อง 
ในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
 

คณิสร แก้วแดง    รัชชนก สิทธิเวช    บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์ 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจบุนัเป็นยคุสงัคมสารสนเทศ มีการสื่อสารท่ีไร้พรมแดน 
โดยมีการแลกเปลี่ยนขา่วสารกนัหลายช่องทาง 

 โปรแกรมโต้ตอบที่ได้รับความนิยมจากวยัรุ่นคือ การโต้ตอบ
ผ่าน web blog ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ประเภทเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์ 

 เฟสบุ๊ค (facebook) เป็นเวบ็ไซต์หนึง่ในเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ในประเทศไทยที่มีผู้ เปิดใช้บริการมาก ระดบัอายทุี่
เลน่มากท่ีสดุคือ 18-24 ปี  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พบวา่ผู้ ใช้เฟสบุ๊คท่ีมีการติดตอ่สื่อสารกบับคุคลอื่นมาก       
จะรู้สกึเครียดและวิตกกงัวลเก่ียวกบัการใช้งานและการเลิก  
ใช้งาน เน่ืองจากกลวัพลาดข้อมลูส าคญัหรือขาดการติดตอ่ 
สื่อสารในเฟสบุ๊ค และการใช้เฟสบุ๊คในช่วงเวลาท างาน        
ท าให้ผลลพัธ์ของงานลดลง 

 พบวา่นกัศกึษาท่ีมีการใช้บริการเฟสบุ๊คมาก จะมีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนน้อยกวา่นกัศกึษาที่ไมเ่ปิดใช้บริการหรือ          
ใช้บริการในระยะเวลาที่สัน้ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ตอ่) 

 ปัจจบุนั เดก็ไทยเขียนภาษาไทยไมค่อ่ยถกูต้อง สว่นหนึง่     
มาจากความเคยชินกบัการเขียนข้อความบนอินเตอร์เน็ต 
โดยเฉพาะโปรแกรมโต้ตอบที่เน้นการเขียนค าให้สัน้ เช่น       
ใช่ไหม เป็น ชิมิ สวสัดีครับ เป็น ดีคบั 

 จากการสอบถามนกัศกึษาพยาบาล 131 คน พบวา่ใช้บริการ
เฟสบุ๊ค 123 คน คิดเป็นร้อยละ 93.89 โดยใช้ติดตอ่กบัเพื่อน 
คูรั่ก และครอบครัว และพบวา่นกัศกึษาเขียนภาษาไทยผิด
บอ่ยในรายงานทางวิชาการ เช่น หรือเปลา่ เขียนเป็น หรือป่าว 
ที่มาคือความคุ้นเคยกบัการเขียนผ่านโปรแกรมโต้ตอบใน   
เวบ็บลอ็กเฟสบุ๊ค 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ตอ่) 

 คณะผู้วิจยัจงึสนใจที่จะศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม
การใช้เฟสบุ๊คกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความถกูต้องใน
การเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล
พระปกเกล้า จนัทบรีุ เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับการจดั  
การเรียนการสอน และการสง่เสริมการใช้ภาษาไทยที่ถกูต้อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาพยาบาล 
วทิยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

 2. เพื่อศกึษาความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของนักศกึษา
พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊ค
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาพยาบาล วทิยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊ค
กับความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของนักศกึษาพยาบาล 
วทิยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
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สมมตฐิานการวิจัย 

 1. พฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คมีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี 

 2. พฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คมีความสัมพนัธ์กับ       
ความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของนักศกึษา      
พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

พฤติกรรม 

การใช้เฟสบุ๊ค 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความถูกต้องใน 

การเขยีนภาษาไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
 ประชากรคือ นักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต              
ชัน้ปีที่ 1-4 ปีการศกึษา 2555 วทิยาลัยพยาบาล                                  
พระปกเกล้า จันทบุรี จ านวน 600 คน 

 กลุ่มตวัอย่างคือ นักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชัน้ปีที่ 2 และ 3 ปีการศกึษา 2555 วทิยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และมีการใช้เฟสบุ๊คใน  
ปีการศกึษา 2554 ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 334 คน 
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วิธีด าเนินการวิจัย (ตอ่) 

 
 เคร่ืองมือวจิัยมี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามพฤตกิรรม  
การใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาพยาบาล และข้อสอบอัตนัย
วัดความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของนักศกึษา
พยาบาล ซึ่งคณะผู้วจิัยสร้างขึน้  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล คณะผู้วจิัยเกบ็รวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ภายหลังการสวดมนต์ ชีแ้จงวัตถุประสงค์
ของการวจิัย ด าเนินการพทิกัษ์สิทธ์ิ และแจก                                    
แบบสอบถามและข้อสอบอัตนัยให้ตอบ ให้เวลา        
30 นาท ี
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วิธีด าเนินการวิจัย (ตอ่) 

 
 การวเิคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปและพฤตกิรรมการใช้
เฟสบุ๊ค วเิคราะห์โดยใช้สถติร้ิอยละ ค่าเฉล่ีย และ       
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้อมูลความถูกต้องในการเขียน
ภาษาไทย วเิคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Office Word 2007 ในการนับค า และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความถูกต้องในการเขียน
ภาษาไทย วเิคราะห์โดยใช้สถติสิหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน  
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ผลการวิจัย 

 ข้อมูลทั่วไป พบว่านักศกึษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็น   
เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 95.50 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 52.10 มีอายุเฉล่ีย 20.41 ปี (SD = .72) 
ส่วนใหญ่ก าลังศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 2 คดิเป็นร้อยละ 
59.30 และเกรดเฉล่ียสะสมของปีการศึกษา 2554       
ที่นักศึกษามีมากที่สุดคือ 2.50, 2.51 และ 2.70 คดิเป็น
ร้อยละ 2.70 เท่ากัน โดยมีเกรดเฉล่ียสะสมของ          
ปีการศึกษา 2554 เฉล่ีย 2.85 (SD = .35)  
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ผลการวิจัย (ตอ่) 

 พฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คของนักศกึษาพยาบาล พบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีการใช้เฟสบุ๊คเฉล่ียวันละ 3:18 ช่ัวโมง 
(SD = 2.39) ระยะเวลาการใช้ที่สัน้ที่สุดคือ วันละ          
11 นาท ีระยะเวลาการใช้ที่นานที่สุดคือ วันละ 18 ช่ัวโมง 
ระยะเวลาเฉล่ียที่ใช้มากที่สุดคือ วันละ 2:34 ช่ัวโมง      
คดิเป็นร้อยละ 7.50 รองลงมาคือ วันละ 1:17 ช่ัวโมง    
คดิเป็นร้อยละ 6 
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ผลการวิจัย (ต่อ) 

 ความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของนักศกึษาพยาบาล 
พบว่านักศกึษาพยาบาลมีคะแนนความถูกต้องใน                             
การเขียนภาษาไทย ค่าเฉล่ียร้อยละ 98.66 (SD = 1.49) 
โดยคะแนนที่น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 92.59 และมีนักศึกษา
เพียงร้อยละ 36.20 เขียนภาษาไทยถูกต้องร้อยละ 100 
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ผลการวิจัย (ต่อ) 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาพยาบาล พบว่า
พฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คไม่มีความสัมพนัธ์กับ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาพยาบาล         
(r = -.015, p = .781) 

 

http://www.odi.stou.ac.th/Rama7/2.asp


ผลการวิจัย (ต่อ) 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊ค          
กับความถูกต้องในการเขียนภาษาไทยของ       
นักศึกษาพยาบาล พบว่าพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊ค       
ไม่มีความสัมพนัธ์กับความถูกต้องในการเขียน 
ภาษาไทยของนักศึกษาพยาบาล                            
(r = -.048, p = .377) 
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ผลการวิจัย (ต่อ) 

 ข้อค้นพบอื่นๆ พบว่านักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่มี                 
เกรดเฉล่ียสะสมของปีการศกึษา 2554 มากที่สุด               
มีระยะเวลาการใช้เฟสบุ๊คเฉล่ียน้อยที่สุด และ                           
นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่มีเกรดเฉล่ียสะสมของ                      
ปีการศกึษา 2554 น้อยที่สุด มีคะแนนความถูกต้อง    
ในการเขียนภาษาไทยน้อยที่สุด 
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การอภปิรายผลการวิจัย 

 ผลการวจิัยพบว่าพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาพยาบาล อธิบายได้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ 
หลายปัจจัย ที่ส าคัญคือ ระดับสตปัิญญา ความตัง้ใจใน             
การเรียน และวุฒภิาวะของนักศกึษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบรรลุ            
นิตภิาวะแล้วทุกคน จงึแยกแยะได้ว่าควรตัง้ใจเรียนใน                    
เวลาเรียนและควรใช้เฟสบุ๊คในช่วงเวลาใด นอกจากนี ้             
อาจเป็นเพราะว่าการใช้เฟสบุ๊คอย่างเหมาะสมช่วยให้นักศึกษา  
ได้ผ่อนคลาย เพราะการเรียนพยาบาลเป็นการเรียนที่หนัก  
 

http://www.odi.stou.ac.th/Rama7/2.asp


การอภปิรายผลการวิจัย (ตอ่) 

 สอดคล้องกับการวจิัยของ O’Brien เม่ือปีค.ศ. 2011 ซึ่ง
ศึกษาเก่ียวกับการใช้อนิเทอร์เน็ตและ facebook ของ
นักศกึษาปริญญาตรี รูปแบบการใช้งาน รวมทัง้ผลกระทบที่มี
ต่อการเรียนของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทมเพลิ จ านวน 160 
คน พบว่าพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตและ facebook  
ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศกึษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการใช้
บริการเฟสบุ๊คที่พบว่านักศึกษาที่ใช้บริการเฟสบุ๊คมากจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้อยกว่านักศกึษาที่ไม่เปิดใช้บริการ  
หรือใช้บริการในระยะเวลาที่สัน้ 
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การอภปิรายผลการวิจัย (ตอ่) 

 ผลการวจิัยพบว่าพฤตกิรรมการใช้เฟสบุ๊คไม่มี
ความสัมพันธ์กับความถูกต้องในการเขียนภาษาไทย   
ของนักศึกษาพยาบาล อธิบายได้ว่านักศกึษาพยาบาล 
วทิยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้ผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาไทยมาตัง้แต่ชัน้ปีที่ 1              
ซึ่งได้มีการฝึกทกัษะการเขียนภาษาไทยร่วมด้วย 

http://www.odi.stou.ac.th/Rama7/2.asp


การอภปิรายผลการวิจัย (ตอ่) 

 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเขียนของน า้ฝน ทะกลกจิ ที่ระบุว่า
ปัญหาการใช้ภาษาไทยที่เกดิจากอนิเทอร์เน็ตเร่ิมลุกลาม   
มาจากโปรแกรมแช็ทรูมและเกมออนไลน์ ซึ่งการสนทนา
อันไม่มีขีดจ ากัดของภาษาท าให้เกดิปัญหามากมาย และ
สร้างปัญหาให้แก่วงการภาษาไทย เช่น มีการกร่อนค า 
การสร้างค าใหม่ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ด ู   
เป็นค าที่น่ารักและพมิพ์ง่ายขึน้ 

http://www.odi.stou.ac.th/Rama7/2.asp


ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี ควรมีการก าหนดระบบที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาพยาบาล เช่น จ ากัดเวลาในการใช้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการท า  
กิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์มากกว่า เช่น อ่านหนังสือ
ออกก าลังกาย 

http://www.odi.stou.ac.th/Rama7/2.asp


ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ (ตอ่) 

 อาจารย์ผู้สอนทุกคนควรให้ความส าคัญกับการเขียน                        
ภาษาไทยของนักศึกษาพยาบาล โดยเข้มงวดให้ 
นักศึกษาเขียนรายงานด้วยภาษาไทยแบบทางการ   
ที่ถูกต้องทุกค า 

http://www.odi.stou.ac.th/Rama7/2.asp


ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

 ควรมีการศกึษาวจิัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์                
ของนักศึกษาพยาบาล 

 

http://www.odi.stou.ac.th/Rama7/2.asp


ขอบคุณค่ะ 
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