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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก 
Factors Influencing the Decision to Study English Through Facebook 

 

 
ปัทมา ชูวงศ์1 

บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน 2) พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊กและการติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษ 
3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา และ 4) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ และด้านการรับรู้ความง่าย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก 

         ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟ
ซบุ๊ก จ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Non probability sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้
แบบสอบถามออนไลน์ฝากไว้ที่กระดานข่าวของเพจสอนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าร้อยละค่า ความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้ T-
Test และ ใช้ F-Test (One way analysis of variance: ANOVAs) 

          ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง31-40 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง15,001 – 30,000 บาท  ด้าน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ วีดีโอสื่อการสอนที่สนุกสนานเข้าใจง่ายมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 2) 
ด้านราคา ค่าอุปกรณ์การเรียนมีราคาถูก มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด  ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านกา
ยอมรับเทคโนโลยีพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดย 1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ การเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กช่วยประหยัดเวลาในการ
เดินทางมีผลต่อการตัดสินใจมาก 2) ด้านการรับรู้ความง่าย ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตัวเอง
อย่างเป็นอิสระมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด  โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านการตลาด 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กแตกต่างกัน  และปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี ได้แก่ด้านการรับรู้ความง่ายมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซุ๊กแตกต่างกัน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
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Abstract 
             The objectives of this study are to : 1) Demographic characters which included 
genders, ages, educational levels, occupation and income per month  2) Personal 
behavior factors of Facebook usage 3) Marketing, Products and Prices, and 4) Technology 
acceptance factor, Perceived Usefulness and Perceived Ease of Used that influencing the 
decisions to study English language through Facebook. 
               Research Methodology A Sample of  400 cases were drawn from the follow up 
list of  English teaching Facebook fan pages, using Non probability Sampling by Accidental 
Sampling ; by posting the questionnaire on web boards of English school face page. Data 
collected and analyzed the frequency, percentage, mean and standard deviation. 
Inferential Analyzed by T-Test method and F-Test method (One way analysis of variance: 
ANOVAs)  
               The results showed that: Most of the Facebook page followers were female, 
age between 31-40 years, education Bachelor’s Degree, private employees with incomes 
between 15,001-30,000 baht. For the Marketing mix influencing the decisions to study 
English through Facebook at a high level as 1) Product, provide user-friendly and easy 
understand studies’ tools &course influencing the decisions as highest level 2) Price, 
inexpensive and fit all budget influencing the decisions as highest level. Technology 
acceptance factor influencing the decisions to study English through Facebook as a high 
level by 1) Perceived Usefulness, to study English through Facbook save travelling time 
influencing the decisions as high level 2) Perceived Ease of Used , user can learn English 
anywhere with flexible schedule influencing the decisions as a highest level. The test of 
hypothesis founded that the marketing factors which is product, influenced the decision 
to study English through Facebook. The Technology acceptance factors which is 
perceived ease of used influenced the decision to study English through Facebook. 
   
Keywords: Decision Making, English Study, Facebook 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  ในหลายๆประเทศได้

ประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ในกฎบัตรอาเซียนเองก็ได้ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารระหว่างกันในการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐบาลตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และครอบคลุมไปถึงทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย เมื่อประ เทศไทยเป็นอีก
หนึ่งสมาชิกที่ก าลังจะก้าวสู่ประชามคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษจึงยิ่งทวีความส าคัญและ
ความจ าเป็นมากขึ้น แต่กลับปรากฏว่าระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ ากว่า
หลายๆประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จากการทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
“JobStreet.com English Language Assessment” โดยมีผู้เข้าร่วมการทดสอบวัดความสามารถทั้งสิ้น 
1,540,785 คน จาก 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมถึงฟิลิปปินส์ พบว่าประเทศ
ไทยอยู่อันดับสุดท้ายโดยมีผลคะแนนเพียง 55เปอร์เซ็นต์ โดยสิงคโปร์ได้คะแนนสูงที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 
81 เปอร์เซ็นต ์(ผู้จัดการออนไลน์, 2556: ออนไลน์) 
 นอกจากการทดสอบดังกล่าวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว  องค์กรด้านการศึกษาของ
สวิตเซอร์แลนด์  Education First (EF) ได้ท าการทดสอบทางอินเทอร์เน็ต ประจ าปี 2556 ในกลุ่ม
ประชากรวัยท างาน จ านวน 750,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ผลการส ารวจคุณภาพการใช้
ภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นตกอยู่อันดับที่ 55 และถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “คุณภาพทักษะภาษาต่ ามาก” ส่วนใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มาเลเซียครองแชมป์ และอยู่ในล าดับที่ 11 ของโลก ตามด้วยสิงคโปร์ 
อันดับที่ 12  อินโดนีเซีย อันดับที่ 24 และเวียดนาม อันดับที่ 26  จึงเห็นได้ชัดว่าประเทศอินโดนีเซียและ
เวียดนามได้มีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก ส่วนประเทศไทยนั้นทักษะภาษาอังกฤษอยู่ห่างจาก
กลุ่มประเทศสมาชิกอย่างมาก ( กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556 : ออนไลน์) 
 ดังนั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องหามาตรการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
โดยสถาบันต่างๆและบุคลากรที่มีบทบาทในด้านการสอนควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยแสวงหา
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ   ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่เข้ามามี
บทบาทในการด ารงชีวิตอย่างมาก การน าสื่อออนไลน์ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับประชาชนไทย จึงน่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนได้กว้างและรวดเร็วขึ้น ใน
วารสาร Foreign Language Learning and teaching โดย วรวรรณ สลีสงโสม และ สุขสันต์ สุภเศรษสิริ 
(2555: 106) ได้กล่าวไว้ว่า “การสื่อสารพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์สามารถเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วย
กระตุ้นการสร้างและการฝึกฝนการใช้ภาษาในเวลาจริง   เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้มีการใช้และฝึกฝน
การใช้ภาษานอกห้องเรียนกับผู้ที่ใช่และไม่ใช่เจ้าของภาษาได้ในชีวิตจริง” จึงอาจกล่าวได้ว่าสื่อออนไลน์
สามารถมีบทบาทในการช่วยพฒันาทักษะภาษาอังกฤษได้ 
 เฟซบุ๊ก  นับเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดในปัจจุบัน โดยทั่วโลกมีจ านวนผู้ใช้ งานเฟ
ซบุ๊ก มากถึง 1,230 ล้านราย   ( ไทยรัฐออนไลน์ 2557 : Online ) ซึ่งอันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกา มีผู้ใช้มาก
ถึง 180 ล้านบัญชี ส าหรับประเทศไทยในปี 2014 มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ 9 ของโลก จ านวน 26 
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ล้านบัญชี และมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก  มากเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากฟิลิปปินส์ 36 ล้านยูสเซอร์ และอิน
โดนีเซีบ 64 ลานยูสเซอร์ บริษัทวิจัยการตลาด TNS ได้ท า การศึกษากลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย จ านวน 
1,289 คน มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า คนไทยยังอินอยู่กับเฟซบุ๊กและใช้เวลาอยู่กับเฟซบุ๊ก
เฉลี่ยวันละ 2.35 ชั่วโมง และคนไทยใช้เฟซบุ๊ก  มากเป็นอันดับ 1 ของแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ทเวิร์ค ซึ่งมี
การใช้มากกว่ายูทูปถงึ 2 เท่า และมากกว่าทวิตเตอร์ถึง 10 เท่า  

จากการที่เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายและมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก จึงเริ่มมีผู้นิยม
ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางธุรกิจมากขึ้น และพบว่าเริ่มมีการสอนภาษาอังกฤษผ่านทางสื่อเฟซบุ๊กด้วยเช่นกัน  
จากการส ารวจพบว่ามีเพจสอนภาษาอังกฤษและมีสมาชิกท่ีติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษมาก กว่าหนึ่งล้าน
ไลค์ และมีเพจที่มีสมาชิกผู้ติดตามมากกว่าสองแสนไลค์อยู่หลายเพจด้วยกัน จากความนิยมในการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซ บุ๊กและจ านวนผู้ที่ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางสื่อเฟซบุ๊กดังกล่าวข้างต้น 
กอรปกับทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยที่อยู่ในระดับรั้งท้าย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่จะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กโดยผู้วิจัยจะศึก ษาปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊กและการใช้เฟซบุ๊กในการเรียนภาษาอังกฤษ  ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านราคา และปัจจัยด้านการรับรู้ประ โยชน์และการรับรู้ความง่ายจากโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Factor) ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้
การศึกษาปัจจัยต่างๆดังกล่าวเพ่ือทราบว่าปัจจัยเหล่านั้นมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางสื่อเฟ
ซบุ๊กแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการท าธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทาง    เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโต
ขึ้นได้ในอนาคต  

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  
2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ก และการเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ และ ราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  
4. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษา 

อังกฤษทางเฟซบุ๊ก  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับคนทั่วไปที่สนใจท าธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทาง

สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ทั้งด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้  เฟซบุ๊กใน
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การเรียนภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก และผู้ที่ท าธุรกิจสอนภาษาอังกฤษทางเฟซ บุ๊กสามารถน าไป
พัฒนากลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

2.  สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้
เป็นแนว ทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรขององค์กรโดยใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการเข้าถึงเช่นเฟซบุ๊ก  

3. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้มี
ทาง เลือกในช่องทางการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 

ขอบเขตการวิจัย   
ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรที่จะศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ตัวแปรอิสระ  (Independent variables) ได้แก ่

1.  ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
2.  พฤติกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ก ได้แก่ ระยะเวลาและความถี่ในการใช้เฟซบุ๊กและการติดตาม

เพจสอนภาษาอังกฤษ 
3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ และราคา  

              4.  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่าย
ในการใช้เทคโนโลยีโดยการศึกษา TAM Model ในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งศึกษาทัศนะคติแต่จะมุ่งไปที่ผลต่อการ
ตัดสินใจจากปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ และปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากงานวิจัย
ครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นหลัก 

 
ตัวแปรตาม   (Dependent variables) ได้แก่ การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางสื่อสังคมออนไลน์      
เฟซบุ๊ก 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1.  ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
2.  พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและการติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กที่แตกต่างกันมีผลต่อ

การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และ ราคา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 4.  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้คววามง่ายในการใช้

เทคโนโลยีที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1.ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 
3.ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Technology Acceptance Model (TAM) 
4.แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
5.ข้อมูลเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก (Facebook) 
6.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเฟซเพจ (Page) 
7.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรไทยผู้ที่ใช้บริการ เฟซบุ๊กที่เป็นผู้ติดตามเฟซเพจสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยไม่ระบุสถานที่อยู่อาศัย จ านวน 400 คน  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง

เฟซบุ๊ก 

 

        ปัจจัยด้านประชากร 

     1)   เพศ          
     2)   อายุ 
     3)   ระดับการศึกษา 

4) อาชีพ     
5) รายได้ 

 

      พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 
 

       ปัจจัยเทคโนโลยี 
1) การรับรูประโยชน์ 
2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

 

       ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
1) ปัจจัยผลิตภัณฑ์ 
2) ปัจจัยราคา 
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กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability 
Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ    (Accidental- Sampling) ใช้แบบสอบถามออนไลน์
ฝากไว้ที่กระดานข่าวของเพจสอนภาษาอังกฤษ  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้ T-Test และ ใช้ F-Test (One way ANOVAs)  

ผลของการวิจัย 
จากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้บริการเฟซบุ๊กที่เป็นผู้ติดตามเฟซเพจสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 400 
ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

1. ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 79 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี รองลงมาคืออายุ  20-30 ปี 
อายุต่ ากว่า 20 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป ตามล าดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือการศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญา การศึกษาระดับอนุปริญญา และ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  รองลงมาคือ
นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ รับจ้างทั่วไป  และอาชีพ อ่ืนๆ ตามล าดับ 
โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท 
9,001-15,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท และน้อยที่สุดคือรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป 
ตามล าดับ 

2. ลักษณะพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่างผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟ

ซบุ๊ก  พบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้เฟซบุ๊ก  ทุกวัน รองลงมามีความถ่ีในการใช้ 4-6 วันต่อสัปดาห์  2-3 
วันต่อสัปดาห์ และน้อยที่สุดคือ 1 วันต่อสัปดาห์ ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการใช้บริการวันละ1-2 ชั่วโมง ต่อ
วัน รองลงมาคือวันละ3-4 ชั่วโมง ต่อวัน น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง วันละ 5-6  ชั่วโมงต่อวัน  และมากกว่า
วันละ 6 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ   ส่วนใหญ่มีการใช้เฟซบุ๊ก  ในการเรียนภาษาอังกฤษบางครั้งแต่ไม่จริงจัง  
รองลงมาคือมีการใช้เฟซบุ๊ก  ในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  และมี
การใช้เฟซบุ๊กในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ า เสมอ ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีการเข้าดูข้อมูลในเพจ
หรือกลุ่มที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษโดยติดตามอ่านที่เพจเป็นประจ า รองลงมาคือมีการเข้าดูข้อมูลในเพจหรือ
กลุ่มท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยติดต่อขอเรียนเพ่ิมเติมกับทางเพจแบบกลุ่มปิด และมีการเข้าดูข้อมูลในเพจ
หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยอ่านเฉพาะที่ปรากฎในหน้า New Feeds ตามล าดับ และส่วนใหญ่มี
การติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 2-5 กลุ่ม/เพจ รองลงมาคือ จ านวน 1 กลุ่ม/เพจ จ านวน 6-10 
กลุ่ม/เพจ และ มากกว่า 10 กลุ่ม/เพจ ตามล าดับ 
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3. ลักษณะของเพจสอนภาษาอังกฤษที่ติดตามของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  พบว่าส่วนใหญ่สนใจเรียนภาษา 

อังกฤษขั้นพ้ืนฐาน รองลงมาคือมีการเรียนสนทนาทั่วไป สนทนาธุรกิจ ค าศัพย์และ Idiom ต่างๆ หลัก
ไวยากรณ์ หลักการเขียน หลักการอ่าน ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีการเรียนจากสื่อการสอนประเภทรูปภาพ
ประกอบเนื้อหาภาษาอังกฤษ รองลงมาคือมีการเรียนจากสื่อการสอนประเภทหนังสือหรือนิตยสาร 
บทความ/ข่าว วีดีโอ และเพลง ตามล าดับ ในด้านอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ต้องการเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
เป็นเจ้าของภาษา รองลงมาคืออาจารย์เป็นผู้สอนอยู่ในสถาบันภาษา อาจารย์ผู้สอนเป็นคนไทย อาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้มีชื่อเสียง อาจารย์ผู้สอนเป็นทีม ตามล าดับ ด้านค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนที่
เหมาะสมที่ต้องการจ่ายต่ ากว่า 3,000 บาท รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย 3,001-5,000 บาท 4,001-5,000 บาท 
และมากกว่า 5,000 บาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่เลือกช่องทางการช าระเงินโดยโอนผ่านทางธนาคาร 
รองลงมาคือช าระทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และน้อยที่สุดคือช าระโดยบัตรเครดิต ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เลือกช าระเงินโดยแจ้งหักผ่านบัญชีธนาคารส่วนใหญ่ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซ 
บุ๊กโดยปัจจัยด้านการเข้าถึงได้ง่าย ประหยัดเวลา มีข้อมูลการเรียนหลากหลาย การใช้งานง่าย ข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือ และ น้อยที่สุดคือเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ ส่วนใหญ่ที่คิดว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษทาง  เฟซบุ๊กควรมีเทคโนโลยีมีด้านความรวดเร็วในการแสดงผลของเพจ รองลงมาคือมีความ
ทันสมัยของข้อมูลทางเพจ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีการรักษาความปลอดภัยใน
การท าธุรกรรม ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า วีดีโอสื่อการสอนที่สนุกสนานเข้าใจง่าย  มีผลต่อการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ มีการ
รวบรวมเนื้อหาหลักสูตรการสอนไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือการย้อนดู เนื้อหาที่โพสต์สอนภาษาอังกฤษมีความ
หลากหลาย (มีหลายเพจ) มีการกดเชื่อมต่อคลิปวีดีโอหรือหนังสือออนไลน์ได้ง่าย เจ้าของเพจเข้ามาคุยและ
ตอบค าถามรวดเร็วและ มีการโพสต์สอนภาษาอังกฤษสม่ าเสมอ มีหลักสูตรการสอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
หน้าเพจมีการโพสต์ภาพที่สวยงาม เจ้าของเพจเป็นเจ้าของภาษา และ เจ้าของเพจมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
ตามล าดับ 

ด้านราคา พบว่าค่าอุปกรณ์การเรียนมีราคาถูก มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง        
เฟซบุ๊ก  มากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือความสะดวกในการช าระค่า
เรียน สามารถต่อรองราคาค่าเรียนได้ ค่าเรียนต่อคอร์สถูกกว่าเรียนในสถาบันทั่วไป และค่าเรียนมีความ
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัคุณภาพเนื้อหา วิชาและวิธีการเรียนการสอน ตามล าดับ  
              5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก 

 ด้านการรับรู้ประโยชน์ พบว่า การเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ช่วยประหยัดเวลาในการ
เดินทาง มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  มากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
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มาก รองลงมาคือ สามารถรับความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถรับความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา ช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  และช่วยเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ Social media ได้เป็นอย่างด ีตามล าดับ  

ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน พบว่า การเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  สามารถควบคุม
การเรียนได้ด้วยตัวเองและเป็นอิสระ มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  มากที่สุด โดยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ การติดตามเพจง่ายเพียงแค่กดไลค์ (Like) การใช้งาน
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊ก ได้ทุกที่ทุกเวลา และ การสมัครสมาชิกเฟซบุ๊กง่าย ตามล าดับ 

 
              5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก                
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากร ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง   เฟ
ซบุ๊ก แตกต่างกัน  
             เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก   ทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และ การรับรู้ความง่ายของเทคโนโลยี แตกต่าง
กัน 
      อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กด้ านผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน ส่วนด้านราคา ด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และ การรับรู้ความง่ายของเทคโนโลยี ไม่
แตกต่างกัน  
             ระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง
เฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาแตกต่างกัน ส่วนด้านด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และ การ
รับรู้ความง่ายของเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน 
             อาชีพ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสิน ใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการรับรู้ความง่ายแตกต่างกัน ส่วนด้านการรับรู้ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน  
             รายได้ต่อเดือน พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง  
เฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการรับรู้ประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้านการรับรู้ความง่ายไม่
แตกต่างกัน 
          สมมุติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง
เฟซบุ๊แตกต่างกัน 
             ความถี่ในการใช้เฟซบุ๊ก  พบว่าความถี่ในการใช้เฟซบุ๊กที่แตกต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 
และ การรับรู้ความง่ายของเทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน 
           ชั่วโมงการใช้เฟซบุ๊ก  ต่อวัน พบว่าชั่วโมงการใช้เฟซบุ๊ก  ต่อวันที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจ
เรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์และราคาแตกต่างกัน ส่วนด้านการรับรู้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยี และ การรับรู้ความง่ายของเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน 
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          ลักษณะการใช้เฟซบุ๊ก  ในการเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  พบว่าลักษณะการใช้เฟซบุ๊กในการ
เรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
ราคาแตกต่างกัน ส่วนด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และ การรับรู้ความง่ายของเทคโนโลยีไม่
แตกต่างกัน 
            การติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  พบว่าการติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษ
ทางเฟซบุ๊กที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และ การรับรู้ความง่ายของเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน 
 จ านวนเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ที่ติดตาม พบว่าจ านวนเพจสอนภาษาอังกฤษที่ติดตามที่
แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการรับรู้ความง่าย
แตกต่างกัน ส่วนด้านราคา ด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน 
            สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง
เว็บไซต์เฟซ บุ๊ก แตกต่างกัน 
         แบบเรียนภาษาอังกฤษ พบว่าแบบเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการรับรู้ประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้านราคา และด้าน
การรับรู้ความง่ายของเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน 
 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ พบว่าสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านการรับรู้ประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
รับรู้ความง่ายของเทคนโลยีไม่แตกต่างกัน   
           อาจารย์ผู้สอน พบว่าอาจารย์ผ้สอนที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง   เฟ
ซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการรับรู้ประโยชน์แตกต่างกัน ส่วนด้านการรับรู้ความง่ายของ
เทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน 
          ค่าใช้จ่ายในการเรียน  พบว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการรับรู้ประโยชน์และด้านการรับรู้ความง่ายของ
เทคโนโลยี ไม่แตกต่างกัน 
 ช่องทางการช าระเงิน พบว่าช่องทางการช าระเงินที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการรับรู้ประโยชน์และด้านการรับรู้ความง่ายของ
เทคโนโลยี ไมแ่ตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่  4 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก ที่แตกต่างกัน 
         การรับรู้ประโยชน์ พบว่าการรับรู้ประโยชน์ที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ
ทางเฟซบุ๊ก  ด้านราคาแตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน 
 การรับรู้ความง่าย พบว่าการรับรู้ความง่ายที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทาง
เฟซบุ๊ก  ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกัน  
              



 

 
6-84 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

อภิปรายผล 
   ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก สามารถตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและน ามาอภิปลายผลการวิจัยดังต่อไปนี้   
                1.จากผลการวิจัย ผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเพศ
หญิงให้ความสนใจกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยอาศัยช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากกว่าเพศ
ชาย และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด อีกทั้งเป็นพนักงาน
เอกชนมากท่ีสุด และรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่ติดตามเพจ
สอนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กเป็นผู้มีการศึกษาในระดับมาตรฐานและเป็นผู้ที่มีอาชีพพนัก งานเอกชนที่
มั่นคงและรายได้ปานกลาง อยู่ในช่วงอายุงานที่ก าลังก้าวหน้าและยังต้องการพัฒนาความ ก้าวหน้าในอาชีพ
การงานให้เติบโตมากยิ่งชึ้นด้วยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการของ 
Abraham Maslow (อ้างถึงในสุพรรณี อินทร์แก้ว 2555:56) เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความมั่นคงทางอาชีพ
แล้วแต่ก็ยังมีความต้องการทางด้านการยกย่อง และต้องการการประสบความ ส าเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นไปอีก 
ส่วนกลุ่มถัดมานั้นจะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือน จึงเป็นไปได้
มากกว่ากลุ่มนี้มีความสนใจด้านการศึกษาและจ าเป็นต้องมีทักษะทางภาษาเพ่ือการหางานในอนาคต และ
เลือกช่องทางการศึกษาภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูง และ
โดยรวมแล้วผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับต่ ากว่า 9,000 จนถึง 30,000 บาท 
นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานราชการก็ให้ความสนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมางเฟซบุ๊ก เช่นกันดังนั้นจึง
อาจเป็นอีกกลุม่เป้าหมายที่สามารถท าการตลาดได้ อาทิ ครู/อาจารย์ พยาบาล เป็นต้น 

           2. จากการวิจัยพบว่า ผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ บริการเฟซบุ๊ก ทุกวันและ
รองลงมาคือเกือบทุกวัน กล่าวคือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ โดยสองกลุ่มรวมกันมากกว่าร้อยละ 80%  โดย
ผู้ใช้บริการมากกว่า 50% ใช้บริการเฟซบุ๊กวันละ 1-2 ชั่วโมง และกว่า 25%  ใช้บริการวันละ 3-4 ชั่วโมง 
ซึ่งใกล้เคียงกับผลส ารวจของบริษัทวิจัยการตลาด TNS เฉลี่ยการใช้เฟซบุ๊กของคนไทยอยู่ที่ 2.35 ชั่วโมงต่อ
วัน และจ านวนการติดตามอยู่ที่ประมาณ 2-5 กลุ่ม เพจ เพ่ือเป็นการรับข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย  จึงอาจ
กล่าวได้ว่าผู้ที่ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้ที่ใช้บริการเฟซบุ๊กเกือบทุกวันโดยนอกจากใช้ติด  ต่อ
สื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวแล้ว ยังใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  ในการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษทางเพจ และใช้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างจริงจังนั้นมีกว่าร้อย 60 
เลยทีเดียว โดยกลุ่มเหล่านี้จะติดตามรับข้อมูลที่เพจเป็นประจ า และมีการเข้าเรียนแบบกลุ่มปิด ซึ่งจะท าให้
การเรียนมีประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเพียงแค่ติดตามอ่านจากหน้าNew Feeds เท่านั้น แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่
ติดตามบ้างแต่ไม่จริงจัง เนื่องจากเพจสอนภาษาอังกฤษบางเพจเปิดขึ้นเพ่ือแชร์ความรู้เท่านั้น ดังงานวิจัย
ของ กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2557) ว่าในปัจจุบันมีการแชร์ความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ เนื่องจาก
เจ้าของเพจจะรู้สึกภูมิใจเมื่อมีคนกดไลค์บนหน้าเพจ (Page) ของตนเองมากๆ หรือได้รับการแสดงความ
คิดเห็น และชื่นชมเป็นจ านวนมาก  อย่างไรก็ดี พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ความถี่ใน
การใช้ต่อสัปดาห์ ความแตกต่างในการติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษ ไม่มีผลต่อการตั ดสินใจเรียน
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ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก แต่จ านวนเพจที่ติดตามกลับมีผลต่อการตัดสินใจในด้านผลิต ภัณฑ์อันได้แก่
รูปแบบเนื้อหา การเรียน การสอน หรืออาจารย์ผู้สอน แตกต่างกัน อันเนื่องจากการติดตามเพจหลายๆเพจ
ท าให้สามารถเปรียบเที่ยบลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน  

       3. ในด้านปัจจัยการตลาดนั้น ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และ 
ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรัชญา ศุขโภ
คา และ ศิริจันทร์ พฤกษาอารักษ์ (2555) ที่พบว่า ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษา Enconcept ได้แก่ปัจจัยด้านเนื้อหาหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรียน  
เนื้อหาและหลักสูตรการเรียนโดยใช้สื่อวีดีโอที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายมีผลต่อการตัดสินใจเรียนมากที่สุด 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ที่ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นั้น สนใจเรียนในเรื่องพ้ืนฐานทั่วไป และการ
สนทนาทั่วไป ดังนั้นสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานจึงมีส่วนกระตุ้นและดึงความสนใจของผู้เรียนได้ 
นอกจากนี้การสามารถย้อนดูเนื้อหาที่เคยสอนไปแล้วได้ง่ายนั้นก็มีความ ส าคัญการสอนทางเพจนั้นสามารถ
ย้อนดูข้อมูลก่อนหน้าได้ตราบเท่าที่เจ้าของเพจยังไม่ลบข้อมูลนั้นทิ้งไป ส่วนการโพตส์ภาพที่สวยงามบน
หน้าเพจนั้นมีผลต่อผู้เรียนเช่นกัน ตามทฤษฎี S-R Theory  (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546:9) ได้
กล่าวถึงสิ่ งกระตุ้นทางการตลาด อันได้แก่ส่วนประสมการตลาดนั้น สิ่ งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ 
(product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์สวยงาม สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้  นอกจากนี้
เราพบว่าอาจารย์ผู้สอนมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก โดยพบว่าส่วนใหญ่สนใจเรียน
กับเจ้าของเพจที่เป็น เจ้าของภาษาเกือบร้อยละ 50 รองลงมาคือเป็นผู้สอนอยู่ในสถาบัน ซึ่งอาจสะท้อนให้
เห็นว่าผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษนั้น มีความเชื่อมั่นในเจ้าของภาษามากกว่า หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ที่สอน
อยู่ในสถาบันภาษาซึ่งสามารถเชื่อถือได้ว่ามีทักษะทางด้านภาษามากกว่าผู้สอนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในสถาบัน 

     นอกจากผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price stimulus) เช่น การก าหนดราคาสินค้าที่
มีอยู่ให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย ตามทฤษฎี S-R Theory นั้น ซึ่งจากการวิจัย
พบว่า อุปกรณ์การเรียนมีราคาถูก มีผลต่อการตัดสินใจเรียนมากที่สุด ดังนั้นการก าหนดราคาที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจึงมีผลต่อการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่วนความสะดวกในเรื่องการ
ช าระเงินเป็นปัจจัยรองลงมา และมีข้อสังเกตุว่าไม่มีผู้ใดเลือกการช าระเงินโดยการหักเงินทางบัญชีธนาคาร
ซึ่งอาจจเป็นไปได้ว่ายังขาดความเชื่อม่ันในระบบการหักบัญชีนั่นเอง 
                        4. จากการวิจัยพบว่า การเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก  ช่วยประหยัดเวลาในการ
เดินทาง สามารถรับความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา และผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วย
ตัวเองอย่างเป็นอิสระ โดยพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีเวลาส่วนตัวน้อย
กว่ากลุ่มอ่ืน เนื่องจากต้องท างานเป็นเวลา ดังนั้นสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก จึงเป็นทางเลือกที่สะดวก เนื่องจาก
เข้าถึงได้ง่าย ประหยัด สามารถควบคุมเวลาได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ประโยชน์และความ
ง่ายของเทคโนโลยีจึงมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กตามจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
ของ Davis (อ้างถึงในบังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ 2554 : 19) ซึ่งกล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานก็
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความมีประโยชน์หากผู้ใช้งานสามารถรับรู้ถึงประโยชน์รวมทั้ง
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รับทราบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถน ามาใช้งานได้ง่ายก็จะส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งาน
(Attitude toward Using) ที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจ (Behavioral Intention to use) ในการ
ใช้งาน และส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้จริง และเกิดการยอมรับเทคโนโลยี (Actual Use) ในที่สุดซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของระวิ  แก้วสุกใส และ ชัยรัตน์ จุสปาโต (2556) ผู้ศึกษาเรื่อง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กรณีเฟซบุ๊กกับการพัฒนาผู้เรียนที่พบว่าเฟซบุ๊กมีศักยภาพที่จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร และสามารถประยุกต์ ส าหรับการเรียนการสอนได้ เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย มีอิสระในการใช้
เทคโนโลยี สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่ถูกจ ากัดจากคนอ่ืนๆ  นอกจากนี้การติดตามเพจสอน
ภาษาอังกฤษนั้นง่าย เพียงแค่กดไลค์ก็สามารถได้รับข้อมูลจากเพจทันที การใช้งานเฟซบุ๊กที่ง่ายนั้นมีผลต่อ
การติดสินใจของผู้ใช้บริการมาก               

        ซึ่งจากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ของ Philip Kotler (Kotler 2000:172) ก็ได้กล่าวว่าสิ่ง
กระตุ้นทางเทคโนโลยี (technological stimulus) เทคโนโลยีใหม่ๆสามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้
บริการมากขึ้น แสดงถึงความแปลกใหม่ของการใช้บริการของธุรกิจร้าน ให้บริการ ที่แตกต่างไปจากคู่
แข่งขัน ท าให้ผู้บริโภคสนใจบริโภค ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อาจเป็นส่วนหนึ่ง
ในการกระตุ้นความสนใจให้ผู้รักการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้หันมาสนใจใช้เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในการ
เรียนก็เป็นได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบว่า เพศ ชาย หญิง ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาแตกต่างกัน และเทคโนโลยีมีผลต่อ เพศ ชาย หญิง ต่างกัน 
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้เพ่ือท าการตลาดและใช้เทคโนโลยีให้เป็ น
ประโยชน์และสอดคล้องกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม 
 2.ด้านพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก พบว่าผู้ที่ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้บริการเฟ
ซบุ๊กเป็นประจ าเกือบทุกวัน ดังนั้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการโพสต์ข้อความใหม่ๆอยู่เสมอเพ่ือให้เกิด
การกดไลค์และแชร์ข้อความอาจเป็นช่องทางที่ท าให้ข้อมูลทางเพจกระจายไปยังกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในด้านหลักสูตรการสอนในกลุ่มปิดก็อาจสอนในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง เนื่องจาก
ผู้ติดตามมากกว่าร้อยละ 50 จะใช้เวลากับเฟซบุ๊ก วันละ 1-2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ติดตามเพจ
แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมเรียนในกลุ่มปิดยังมีถึงร้อยละ 70 จึงอาจกล่าวได้ว่า ยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้อีก
มาก 
             3.ในด้านปัจจัยทางการตลาดนั้นจะพบว่า กลุ่มผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่สนใจ
เรียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การสนทนาทั่วไป และการสนทนาเชิงธุรกิจ ดังนั้นการสอนจึงอาจเน้นไปที่
หลักสูตรดังกล่าว ด้านอุปกรณ์หรือสื่อการสอนส่วนใหญ่สนใจการสอนจากภาพประกอบเนื้อหา โดยอาจ
เสริมด้วยเนื้อหาอ้างอิงจากหนังสือ นิตยสาร ข่าว และบทความต่างๆ  โดยอาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของ
ภาษาจะได้รับความสนใจมากที่สุด รอง ลงมาคืออาจารย์จากสถาบัน เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ  แต่ทั้งนี้ 
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หากต้องการเป็นผู้สอนเองก็อาจใช้ปัจจัยการตลาดอื่นๆ ช่วยเสริมได้  ในด้านค่าใช้จ่ายนั้นจะอยู่ที่ระดับ ต่ า
กว่า 3,000 ไปจนถึง 5,000 ต่อคอร์ส ซึ่งเป็นราคาที่กลุ่มลูกค้ายอมรับได้ ช่องทางการช าระเงินที่สะดวก
และปลอดภัยส าหรับลูกค้าคือการโอนผ่านบัญชีธนาคาร 
             4.จากการวิจัยท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่ อการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กอยู่ในระดับมากเนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและการใช้งานง่าย 
สามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตัวเองและเป็นอิสระ การติดตามเพจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นผู้
ให้บริการสามารถที่จะดึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้มาเป็นจุดขาย ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญกับความถูกต้อง
ของข้อมูลเนื่องจากมีความส าคัญและหากผิดพลาดจะท าให้กลุ่มลูกค้าขาดความเชื่อถือและอาจเสียกลุ่ม
ลูกค้าไปได้  นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงด้านเทคนิคต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือดึงความสนใจของกลุ่มลูกค้า
ให้ติดตามเพจต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กของ

ผู้ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงไปยังกลุ่มผู้ที่ก าลังเรียน
ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กในกลุ่มปิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถใช้ในการก าหนดกลยุทธทาง
การตลาดไดค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 2.การวิจัยมุ่งเน้นไปยังผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไป อาจขยายไปยัง สื่อสังคมออนไลน์
อ่ืนๆ และการสอนภาษาอ่ืนๆที่น่าสนใจและมีการใช้ในทางธุรกิจ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 
เป็นต้น  
 3.เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากด้านผู้บริโภคคือผู้ใช้บริการ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจ
ศึกษาจากผู้ให้บริการ ในด้านกระบวนการและกลยุทธ์การตลาดให้เจาะลึกมากขึ้นโดยอาจจะท าเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมด้านการจัดหน้าเพจ การพัฒนาหน้าเพจอย่างไรให้หน้าสนใจ 
รวมทั้งศึกษาแนวทางพัฒนาหน้าเพจเพ่ือรองรับโฆษณาท่ีจะมีเข้ามาต่อไปในอนาคตได้ 
 4. ในด้านการวิจัยปัจจัยด้านการตลาดครั้งนี้ ศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาเท่านั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านการจัดจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสริ มการตลาด หรือ
อาจขยายไปยัง 7Ps และสามารถศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น และอาจเพ่ิมเติมปัจจัย
ด้านอ่ืนๆ อาทิ ปัจจัยภายนอกด้านวัฒนธรรม หรือ ด้านสังคมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
เช่นกัน 

5. หากมีการวัดผลจากาการเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กหรือภาษาอ่ืนๆ หรือผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ก็จะท าให้งานวิจัยน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาด้านการศึกษาหรือธุรกิจด้าน
การศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 
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