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จุดประสงคข์องการวิจัยคือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้าน

ความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม  แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งความสัมพันธ์กับ
ผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ กบัพฤติกรรมเครือข่ายสงัคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายได ้และศึกษาความสามารถในการท านาย
พฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจทัง้ 3 ดา้น ในกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นีคื้อกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายมีอายุระหว่าง  25 – 36 ปี ที่มี
บญัชีรายชื่อการใชง้านในเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟสบุ๊ค (Facebook) จ านวน 400 คน  ภายหลงั
จากการท าแบบสอบถามทัง้หมด 5 ตอน ไดท้ าการวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความสามารถใน
การท านาย (Multiple Regression Analysis) โดยผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจภายในดา้นความ
ตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเครือข่ายสงัคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สว่นแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้ง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและแรงจูงใจภายในด้านการรับรู ้ความสามารถและความสนใจ  มี
ความสมัพันธ์ทางลบ กับพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และแรงจูงใจทั้ง 3 ดา้นสามารถร่วมท านายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์

อย่างมีวิจารณญาณ (β = .28 ) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 :ซึ่ง
ผลสามารถน าไปพัฒนาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณไดโ้ดยการ
เพิ่มความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงออกของพฤติกรรม 

 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน,์ เครือข่ายสงัคมออนไลน,์ ทฤษฎีการก าหนด
ตนเอง, กลุม่เจเนอเรชั่นวาย, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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The purpose of the research is to study the correlation between internal 

motivation in terms of independently expressing opinions, having relationships with 
others and perceiving ability interest and critical thinking for social media usage 
behavior in Generation-Y ; to study the ability of critically predict online social network 
behavior based on internal motivation in all three areas among members of Generation-
Y. The sample group in this research consisted of four hundred Generation-Y people 
aged between twenty-five to thirty-six years of age who were Facebook users and 
responded to a five-part questionnaire. Which was determined though the use  of 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. 
The research found that between internal motivation and independent in terms of 
expressing opinions was positively correlated with critical social media usage behavior 
with a statistical significance of .01. However, the factor of Internal motivation, having 
relationships with others and the perception of ability and interest was negatively 
correlated with critical social media usage behavior, with a statistical significance of .01. 

Internal motivation in all 3 areas can predict critical social media usage behavior (β = 
.28 ) in Generation-Y members with a statistical significance of .01. The result that was 
increased critical social media usage behavior positively increased autonomy positively. 
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การศึกษาไดค้ณุค่า และประโยชนท์ี่เกิดจากปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา และ
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ความส าเรจ็ในการศกึษาของผูว้ิจยั 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ทีม่าและความส าคัญ 
ปัจจุบันการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลใหเ้กิดการสื่อสารรูปแบบ

ใหม่ๆ ที่เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผูค้นทั่ว
ทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านอินเทอรเ์น็ตที่เชื่อมโยงผูค้นจากที่ต่างๆ ใหส้ามารถ
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้เกิดการใช้
อินเทอรเ์น็ตอย่างแพร่หลายและรวดเร็วมากขึน้ ส  าหรับในประเทศไทยจากสถิติจ านวนผู้ใช้
อินเทอรเ์น็ตในปีพ.ศ.2550 มีผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ต 9.3 ลา้นคน ในขณะปีพ.ศ.2560 มีจ านวนผูใ้ชง้าน
เพิ่มสงูกว่า 57 ลา้นคน เมื่อพิจารณาจากสถิติดงักลา่วพบไดว้่าผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตจะใชเ้วลาในการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Line  โดยเฉลี่ยอยู่
ที่ 3 ชั่วโมง 36 นาทีต่อวนั มากที่สุดเมื่อเทียบกับการใชเ้วลาส าหรบัการดูโทรทัศนภ์าพยนตร ์ฟัง
เพลง การเล่นเกมออนไลน์  และการอ่านหนังสือทางออนไลน์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส,์ 2560) จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นการสื่อสารที่เขา้
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของบคุคลเพิ่มมากขึน้ 

เครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นรูปแบบของเว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชนั (application) ในการ
ติดต่อสื่อสารหรือท ากิจกรรมทางสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต โดยผู้ใช้แบ่งปันเรื่องราว  
ขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ไปยังผูท้ี่อยู่ร่วมเครือข่ายของตนเองให้
รับรู ้ความเคลื่อนไหวต่างๆ จากการส ารวจของ We Are Social และ Hootsuit พบว่า ผู้ที่ ใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นปี 2560 สูงกว่า 51 ลา้นคนในประเทศไทย  ทัง้นีป้ระเภทของเครือข่าย
สังคมออนไลนห์รือชุมชนทางออนไลนท์ี่คนไทยนิยมใชม้าก 3 อันดับแรกมีสัดส่วนใกลเ้คียงกัน
ได้แก่อันดับ 1  YouTube (รอ้ยละ 97.1)  อันดับ 2 Facebook (รอ้ยละ96.6) และอันดับ 3 Line 
(รอ้ยละ 95.8) โดยเครือข่ายสงัคมออนไลนต่์างๆ ไดร้บัความนิยมจากคนทุกช่วงวยั โดยพบว่ากลุ่ม
เจเนอเรชั่นวาย หรือบุคคลที่เกิดตัง้แต่ปีพ.ศ. 2526 ถึง 2537 มีการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์าก
ที่สดุ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 42 นาทีต่อวนั จนถกูเรียกอีกชื่อว่า “เน็ตเจเนอเรชั่น” คือเป็นผูท้ี่มีการ
เติบโตและเขา้ใจถึงพลงัของอินเทอรเ์น็ตจนอาจท าใหค้นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเสพติดสงัคมออนไลน์
โดยไม่ รูต้ัว (Jaclyn Cabral, 2011) ทั้งนี ้จากบทความวิชาของวัฒณี ภูวทิศ (2557) กล่าวถึง
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ปัญหาที่เกิดขึน้ในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนโ์ดยแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ 1) ระดับบุคคล โดยเริ่ม
จากการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พื่อสรา้งประโยชนแ์ก่ตนเอง โดยหลอกลวงหรือท ารา้ยผูใ้ชง้าน
ท่านอ่ืนร่วมสังคมออนไลน์เดียวกัน แม้ว่าจะเกิดความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ก็ตาม แต่การ
กระท าที่ เกิดขึน้ ทั้งในรูปแบบของข้อความที่ผู ้ใช้เขียนลงไปในพื ้นที่ออนไลน์ที่มีความเป็น
สาธารณะ ก่อให้เกิดความทุกข์ความบาดหมางจนน าไปสู่ความขัดแย้ง จากการส ารวจของ 
Consumer Internet  Barometer  ของบรษิัท TNS ซึ่งเป็นองคก์รระดบัโลกที่เชี่ยวชาญดา้นการท า
วิจยัตลาดและส านกังานคอนเฟอเรนซบ์อรด์ (The Conference Board)  บ่งชีว้่าสิ่งที่ท าใหส้มาชิก
ของเครือข่ายทางสงัคมออนไลนเ์กิดความขดัแยง้กนัคือ การขาดมารยาทและขาดจริยธรรมในการ
ใชง้าน (Hart K, 2012) นอกจากนัน้ ยังพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ในสงัคมออนไลน์
ทัง้ในลกัษณะการเขียนขอ้ความโดยขาดการพิจารณาขอ้เท็จจรงิ การน าเสนอรูปภาพของผูอ่ื้นโดย
ไม่รบัอนุญาต รวมถึงการตดัต่อภาพของผูอ่ื้นซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ซึ่งถือเป็นประเด็น
ส าคญัทางจรยิธรรมในการใชเ้ครือข่ายทางสงัคมออนไลน ์และเป็นขอ้วิพากษ์วิจารณใ์นสงัคม ถดั
มาคือ ระดับองคก์ร ในสื่อมวลชนบางกรณีมีการน าเสนอข่าวหรือขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลที่
ไม่ไดร้บัความน่าเชื่อถือและมีการน าเสนอโดยไม่ค านึงถึงมารยาทและจรรยาบรรณ  มีการแสดง
ความคิดเห็นที่โอนเอียง หรือการน าเสนอโดยมุ่งเนน้โจมตีใหอ้งคก์รอ่ืนเสียหาย  

ทัง้นีก้ารที่บุคคลจะตระหนกัถึงผลดีและผลเสียของการเลือกรบัขอ้มลูข่าวสารต่างๆ  และ
ท าพฤติกรรมที่เหมาะสมก็ลว้นมาจากการที่บุคคลใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
การใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างมีปัญญา และการใช้อินเทอรเ์น็ตอย่ างสรา้งสรรค์และปลอดภัย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรณัยธ์ร ศศิธนากรแกว้ (2558) ออกมาสนบัสนุนการใชส้ื่อของกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวายว่ามีระดับในการรบัรูป้ระโยชนร์บัรูค้วามง่ายในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนใ์น
ระดับมาก ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนกลุ่มนีม้ีการเจริญเติบโตมากับพรอ้มกับเทคโนโลยี ดังนัน้จึงมี
ความเขา้ใจรูจ้กัประโยชนจ์ากเทคโนโลยีตลอดจนมีความเคยชินกบัใชเ้ทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครือข่ายสงัคมออนไลน ์สอดคลอ้งกบัเสาวคนธ ์วิทวสัโอฬาร (2550) ที่ไดก้ล่าวว่า กลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายมีลักษณะส าคัญประการหนึ่งคือมีความคุน้เคยกับการใชเ้ทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
อย่างช านาญ มีการใชช้ีวิตบนพืน้ที่ไซเบอร ์ 

โดยลกัษณะเด่นของบุคคลในวัยนีม้ีความเป็นอิสระต่อสงัคมมากกว่าวยัก่อนๆ มีความ
รบัผิดชอบต่อตนเองครอบครวัและสงัคม แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่างานวิจัยเก่ียวกับการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านมา เนน้การศึกษาและอธิบายเก่ียวปัจจยัที่อยู่ภายนอก
ตัวบุคคลมากกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคล และพบได้ว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงมักจะเป็นใน
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ประเด็นเก่ียวสังคมและการรบัรูป้ระโยชน์การใช้อาทิเช่น อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน (ณัฐกาญจน ์
กรอบมณี (2559) : จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ์ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2553) : วนั
วิสา สรีระศาสตร ์(2554) : เยาวลักษณ์ เตียวิลัย (2560)) อิทธพลจากครอบครวั (ณัฐกาญจน ์
กรอบมณี (2559) : จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ์ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2553) : วนั
วิสา สรีระศาสตร ์(2554) ศรณัยธ์ร ศศิธนากรแก้ว (2558)  โดยมีผลการศึกษาออกมาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยในเชิงแวดล้อมด้านสังคมและครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
เครือข่าย จะเห็นได้ว่ายังขาดงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอิสระต่อสังคมและการ
รบัผิดชอบในตนเองซึ่งลกัษณะดังกล่าวเกิดขึน้จากปัจจัยภายในบุคคล ผูว้ิจัยจึงตอ้งการศึกษา
พฤติกรรมการใชส้ื่อสังคมออนไลนผ์่านแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจและปัจจัยภายในของกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ถึงแมว้่าจ านวนผูใ้ชเ้ครือข่ายทางสงัคมออนไลนจ์ะแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลและพลงัของ
สื่อ แต่แน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์หรือให้โทษนั้นผู้ใช้จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะใช้อย่างเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมโดยจะสะท้อนใหเ้ห็นผ่านมารยาทและจริยธรรมของผูแ้สดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้ความอย่างมีสติคิดใคร่ครวญใหร้อบคอบที่ส  าคัญคือควรมีการกลั่นกรองหรือตรวจสอบขอ้มูล
ก่อน หรืออาจกล่าวว่าผูใ้ชค้วรจะมีวิจารณญาณหรือการควบคุมตนเอง (Self-Control) ก่อนใช้
เครือข่ายทางสงัคมออนไลน ์(วฒัณี ภวูทิศ, 2557)  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณในกลุม่เจเนอเรชั่นวายเนื่องจากเป็นกลุม่คนที่มีการใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลน์สูงที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง และจะศึกษาผ่านทฤษฎีการก าหนดตนเอง 
(Self-determination theory) เป็นทฤษฎีที่กล่าวว่า มนุษยม์ักจะกระท าสิ่งต่างๆจะเกิดขึน้จากแรง
กระตุน้หรือแรงจูงใจที่อยูภายใน โดยมีองคป์ระกอบหลกัในความตอ้งการพืน้ฐานอยู่ 3 ประการ
ดว้ยกนั คือ ความตอ้งการอิสระในการแสดงออก ความตอ้งการมีความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น และความ
ตอ้งการเป็นบุคคลที่มีความสามารถ (Deci และ Ryan, 1985)  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัคนกลุ่มคน
เจเนชั่นวายจะมีลักษณะมีความเป็นตัวของตัวเอง มีบุคลิกภาพกลา้คิด กลา้ท ากลา้แสดงออก 
ยอมรบัการเปลี่ยนแปลง ใหค้วามส าคัญและมีความเชี่ยวชาญในการใชเ้ทคโนโลยีจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต และมักจะเลือกกระท าสิ่งต่างๆ ที่มาจากการปัจจัยภายในมากกว่าปัจจัย
ภายนอก ทั้งนีก้ารที่ผูว้ิจัยศึกษาในประเด็นดังกล่าวก็เพื่อที่จะมุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเนื่องจากเป็นสิ่งที่ส  าคัญเพราะขอ้มูลข่าวสารใน
เครือข่ายสงัคมออนไลนม์ีอยู่อย่างมากมาย ดงันัน้การเลือกรบั เผยแพรแ่ละแสดงความเห็นจึงควร
ผ่านกระบวนการคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยผลการศึกษาที่ได้จะท าให้ผู ้ที่มีส่วน
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เก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนไดต้ระหนกัถึงความส าคัญและน าไปใชเ้ป็นแนวทางเพื่อสรา้ง
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเพื่อกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย (Generation Y) ที่เหมาะสมต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

1.เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการ
แสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้น
การรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ กบัพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ในกลุม่เจอเนอเรชั่นวายได ้

2.เพื่อศึกษาความสามารถในการท านายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจ
ภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
และความสนใจ ในกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลและประชากร 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครัง้นีคื้อกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย   ที่มีเกิดในปีพ.ศ. 2526 – 2537 

หรือมีอายุระหว่าง 25 – 36 ปี ในปีพ.ศ. 2562 ที่มีบัญชีรายชื่อการใช้งานในเครือข่ายสังคม
ออนไลนเ์ฟสบุ๊ค (Facebook)  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นีคื้อกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย  ที่มีเกิดในปีพ.ศ. 2526 - 2537

หรือมีอายุระหว่าง 25 – 36 ปี ในปีพ.ศ. 2562 ที่มีบัญชีรายชื่อการใช้งานในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น  (Probability 
Sampling) ทั้งนี ้ใช้วิธีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน
ค านวณจากสูตรการค านวณของ  Cocharn (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2543อ้างอิงจาก Cocharm, 
1953) ในการสุ่มตัวอย่าง .05 ไดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน  แต่ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการสูญหาย
หรือความไม่สมบรูณข์องการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างผูว้ิจยัจึง จะเก็บแบบสอบถามกบั
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ตวัแปรที่ศกึษาในครัง้นีป้ระกอบดว้ย 
1. ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ 

1.1 แรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม 
1.2 แรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
1.3 แรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ 

2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์หมายถึง พืน้ที่ในการสื่อสารผ่านระบบออนไลนผ์่านเว็บไซตห์รือ

แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (Facebook) 
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึงคนที่มีเกิดในปีพ.ศ. 2526 – 2537 หรือมี

อายุระหว่าง 25 – 36 ปี ในปีพ.ศ. 2562 ที่มีบัญชีรายชื่อการใช้งานในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook)  
 
นิยามเชิงปฎิบัติการ 

แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม หมายถึง การ
แสดงออกของบคุคลอย่างเป็นอิสระทางความคิด อารมณ ์และการกระท า ที่มีต่อการรบัรูค้วามง่าย 
ความเป็นประโยชน ์ความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือก
การแสดงออกถึงคณุค่า และความรูส้ึกผิดชอบชั่วดีที่มีต่อการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์แรงจูงใจ
ภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม สามารถวดัได้จากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้ในลกัษณะของมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจากเป็นจริงที่สุด จนถึง ไม่จริง
เลย มีทัง้ขอ้ความทางบวกและลบการใหค้ะแนนมีเกณฑด์ังนี ้คือ เป็นจริงที่สุด 6 คะแนน จริง 5 
คะแนน ค่อยข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 
คะแนน ส่วนขอ้ความทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันขา้ม ผู้ที่ได้คะแนนสูงจะมีแรงจูงใจ
ภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรมที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น หมายถึง การแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ และการกระท าที่มุ่งเน้นใหต้นเองเป็นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน ์เป็นที่
ยอมรบัมีความสมัพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ๆ ชื่นชอบหรือใหค้วามสนใจบนพืน้ที่
ของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธก์ับผูอ่ื้นสามารถวัด
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ไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ในลกัษณะของมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจาก
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีทัง้ขอ้ความทางบวกและลบการใหค้ะแนนมีเกณฑ์
ดงันี ้คือ เป็นจริงที่สุด 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อยขา้งจริง 4 คะแนน ค่อนขา้งไม่จริง 3 คะแนน 
ไม่จรงิ 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน ส่วนขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในลกัษณะตรงกนัขา้ม 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงจะมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่สูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนต ่ากว่า 

แรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ หมายถึง การแสดงความคิด 
อารมณ์ และการกระท าที่มุ่งเน้นใหต้นเองได้แสดงความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความ
สนใจของตนเองที่ไดจ้ากการเรียนรู ้ฝึกฝนหรือการมีประสบการณต์ามความสนใจใหผู้อ่ื้นไดร้บัรู ้
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์แรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจสามารถวดั
ไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ในลกัษณะของมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจาก
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีทัง้ขอ้ความทางบวกและลบการใหค้ะแนนมีเกณฑ์
ดงันี ้คือ เป็นจริงที่สุด 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อยขา้งจริง 4 คะแนน ค่อนขา้งไม่จริง 3 คะแนน 
ไม่จรงิ 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน ส่วนขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในลกัษณะตรงกนัขา้ม 
ผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูจะมีแรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการการรบัรูถ้ึงความสามารถและความสนใจที่
สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารญาณ หมายถึง พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในลักษณะของกระบวนการคิด
วิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลด้วยความรูข้้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลเชิงแวดล้อมที่
เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พื่อเลือกเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมความสนใจต่างๆ เพื่อใชใ้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
เขา้ใจและค านึงถึงประโยชนค์ณุค่าที่แทจ้รงิไม่ท าใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดรอ้น พฤติกรรมการใชส้ื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณสามารถวัดได้จากแบบวัดที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ในลักษณะของ
มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจากเห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง มี
ทัง้ขอ้ความทางบวกและลบการใหค้ะแนนมีเกณฑด์งันี ้คือ เป็นจริงที่สดุ 6 คะแนน จรงิ 5 คะแนน 
ค่อยขา้งจรงิ 4 คะแนน ค่อนขา้งไม่จรงิ 3 คะแนน ไม่จรงิ 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน ส่วน
ขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในลกัษณะตรงกนัขา้ม ผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูจะมีพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณที่สงูกว่าผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่ากว่า 
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลการศึกษาที่ไดจ้ะเกิดเป็นองคค์วามรูใ้นเรื่องพฤติกรรมการใชเ้ครื่อข่ายสงัคมออนไลน์

ของกลุ่มเจเนอเรขั่นวาย (Generation-Y) ที่ท าใหท้ราบถึงว่าพฤติกรรมที่เกิดขึน้เหล่านั้นมาจาก
แรงจูงใจภายในคือแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจ
ภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
และความสนใจ ที่เป็นแนวทางใหห้น่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนไดน้ าไปพฒันากลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย (generation Y) ในเรื่องของการสรา้งวิจารณญาณในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์และยัง
น าผลการศึกษาที่ ได้จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมเพื่ อพัฒนา และส่งเสริม
ความสามารถในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้
อย่างเหมาะสมได ้
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บทที ่2 
เอกสารและงานทีเ่ก่ียวข้อง 

 

งานวิจยัเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณใน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง
ดงัต่อไปนี ้

1.กลุม่เจเนอเรชั่นวาย 
1.1 ความหมายของกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 
1.2 ลกัษณะของกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 
1.3 กลุม่เจเนอเรชั่นวายกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

2. พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
2.1 ความหมายของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
2.2 ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
2.3 ผลกระทบของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
2.4 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.5 ลกัษณะของบคุคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3. แรงจงูใจ 
3.1 ความหมายของแรงจงูใจ 
3.2 ความลกัษณะของแรงจงูใจ 
3.3 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจ 
3.4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจกบัการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
5. สมมติฐานการวิจยั 
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1.กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
งานวิจยัในครัง้นีไ้ดศ้กึษาเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

จากที่กล่าวข้างต้นคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีอายุระหว่าง  25- 36 ปีซึ่งสอดคล้องกับวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น ศรีเรือน แก้วกังวาล (2521) ได้กล่าวว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนี ้มีการพัฒนาการทางกาย
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่เป็นวยัแห่งการทดลองเพื่อคน้หาแนวทางในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมใน
ทกุๆดา้นพฒันาการดา้นต่างๆของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้เป็นวยัที่สมองมีการเจริญเติบโตและพฒันาได้
เต็มที่ที่สุดบุคคลในวยันีค้วามคิดที่เป็นระบบมีทักษะการเรียนรูก้ารวางแผนการแกไ้ขปัญหาและ
ความจ าดีมีความคิดเชิงนามธรรมมีความยืดหยุ่นทางความคิดปรบัตวักบัสถานการณต่์างๆ ไดดี้มี
ความคิดสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกับ ประณต เคา้ฉิม (2549) ไดก้ลา่วถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ว่าเป็นวยัที่
เจรญิเติบโตอย่างสมบูรณเ์ต็มที่ทัง้ในระบบต่างๆ ของร่างกายการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
ส่งผลดีต่อการพัฒนาในดา้นอ่ืนๆ วัยนีเ้ป็นวันแห่งการส ารวจเพื่อน าไปสู่การด าเนินชีวิตไดอ้ย่าง
เหมาะและยังไดก้ล่าวถึงความสนใจของบุคคลในวัยนีท้ี่เป็นวัยแห่งการเริ่มตน้ในการท าสิ่งต่างๆ 
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของพัฒนาการดา้นสติปัญญาเนื่องจากวัยนีเ้ป็นวันแห่งความสรา้งสรรค์
มกัจะตัง้ค าถามและหาค าตอบกบัสิ่งต่างๆรอบตวัความสนใจจึงเป็นสิ่งที่ไดร้บัมาจากทัง้ปัจจยัและ
แรงจงูใจภายในนัน้คือบุคลิกภาพ ความเชื่อ ความสามารถและวิถีชีวิตของบุคคลนัน้ๆ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของคนในวยันี ้ รองลงมา คือ ปัจจยัจากสงัคมไม่ว่าจะเป็น
หนา้ที่การงานความเหมาะสม หรือการยอมรบัทางสงัคม ความสนใจส่วนใหญ่ของคนในวยันีม้ัก
ใหค้วามสนใจกบัตนเองมากกว่าสงัคมบคุคลในวยันีม้กัแสดงออกมาไดจ้ากพฤติกรรมทางกายการ
แต่งตัว การเลือกประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมยามว่างของบุคคล บุคคลในวัยนีเ้ป็นแห่งความคิด
สรา้งสรรคท์ี่อยู่บนความเป็นเหตุเป็นผลบนพืน้ฐานของขอ้มูลต่างๆ มียืดหยุ่นทางความคิดมีการ
คิดที่เป็นระบบมีการจดัหมวดหมู่จ  าแนกแยกแยะขอ้มลูได ้และสามารถประเมินค่า และคาดการณ์
สิ่งต่างๆ ไดน้อกจากนีบุ้คคลในวยันีม้กัจะท าสิ่งต่างๆตามความเชื่อ และความตอ้งการภายในของ
แต่ละบุคคลเป็นวัยแห่งการเริ่มตน้ในการท าหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะดา้นการงานดา้นการประกอบ
อาชีพด้านสรา้งครอบครัว จากสถิติที่กล่าวในบทน าพบว่าคนกลุ่มนี ้มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลนม์ากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนในกลุ่มอ่ืนๆ ดังนัน้เพื่อเป็นพืน้ฐานในการท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบังานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงน าเสนอความหมายและลกัษณะของกลุม่เจเนอเรชั่นวาย ดงันี ้

1.1 ความหมายของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
Adecco Thailand (2553) อ้างถึงใน  (ภูวทิศ วัฒ ณี  & มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Bangkok, 2015) ไดใ้หค้วามหมาย Generation Y หรือ Gen Y หรือยุค Millennials หมายถึงคนที่
เกิดระหว่างปีพ .ศ. 2523-2537 (ค.ศ.1980-1994) เป็นกลุ่มที่ เกิดขึ ้นมาท่ามกลางความ
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เปลี่ยนแปลงและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ ย่าตายายกับรุน่พ่อแม่ เป็นกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบ
จากความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและอินเตอรเ์น็ต ส่งผลใหส้ิ่งเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการใช้
ชีวิตประจ าวัน เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาที่ดีมีการติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ผ่านหลาย
ช่องทาง มีการเข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายเนื่องจากการสื่อสารที่ไรพ้รหมแดนและความ
เจริญเติบโตของสื่อต่างๆ ปัจจุบันคนกลุ่มนี ้ได้เข้าสู่วัยท างานมีความสามารถในการท างานที่
เก่ียวกับการติดต่อสื่อสารชอบงานเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี มักใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นการ
ท าสิ่งใหม่และสามารถท าอะไรหลายๆอย่างไดใ้นเวลาเดียวกนั 

Bolton et al. (2013) กล่าวถึงกลุ่มเจเนอเรชั่นวายว่าเป็นคนที่เกิดระหว่างค.ศ. 1981 
- 1999 มีความคุน้ชินและใชเ้ทคโนโลยีเป็นประจ าซึ่งมีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสียในดา้นการแสดงออกของ
ความคิดอารมณแ์ละสงัคม 

ศรีกัญญ า มงคลศิริ  (2547)กล่าวถึ งกลุ่ม เจเนชั่ นวาย  (Generation Y) หรือ 
Millennial หมายถึง กลุ่มคนที่ทนัสมยัทัง้ความคิดและวิถีชีวิต่ีโดดเด่นแตกต่างกบัคนเจนเนอเรชั่น
ก่อนๆ อย่างสิน้เชิง สว่นหนึ่งเป็นเพราะมีบางส่วนที่ก าลงัศึกษาอยู่และบางสว่นที่เริ่มตน้การท างาน 
เป็นกลุ่มที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองสูง มีความฝันกลา้คิดกลา้ท า และเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
เทคโนโลยี 

ขวญัชนก กมลศุภจินดา (2558)กล่าวถึงคนในเจเนเรชั่นวายว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตมา
พรอ้มกับการพัฒนาของเทคโนโลยีมีอิทธิพลในดา้นการตลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นผูน้  าเท
รนด ์(Trendsetter) จึงท าใหอิ้นเทอรเ์น็ตเป็นปัจจยัส าคญัในการท าสิ่งต่างๆ 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2551)ได้กล่าวว่าเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือผู้ที่
เกิดพ.ศ. 2520 - 2535  ซึ่งเป็นยุคของการปฏิวัติในทุกๆ ดา้นรวมทัง้ดา้นเทคโนโลยีที่มีกา้วหน้า
อย่างมากและเขา้มาเป็นมีอิทธิพลกับคนในวัยนีเ้ป็นอย่างยิ่งซึ่งท าให้สามารถใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือทนัสมยัอาทิเช่น Smartphone ไดค้ลอ่งแคลว่ ซึ่งคนกลุม่นีเ้ป็นวยัที่เพิ่งเริ่มเขา้สูว่ยัท างาน 

Generation Y หรือ Why Generation คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2523-2535 
เกิดในช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความสงบสุขมีการพัฒนาในทุกๆ ดา้น ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง รวมทัง้ดา้นเทคโนโลยีอย่างโดดเด่นที่สดุ เป็นวยัที่เริ่มตน้ของการท างานเ ป็นเจเนอเรชั่น
ที่ชอบแสดงออกมีความเป็นตวัของตวัเองสงูไม่ชอบอยู่ในกรอบ 

จากนิยามขา้งตน้กล่าวโดยสรุปคือ เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึงบุคคล
ที่เกิดในปีพ.ศ 2526 - 2537 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจกิจ ดา้นสงัคม ดา้นการเมืองและดา้นเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทกบัคนใน



  11 

วยันีใ้นการท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมากเป็นวยัเริ่มเขา้สู่วยัท างานและมีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอิริกสันในขั้นที่ 6 ขั้น
ความรูส้กึผกูพนัใกลช้ิดกบัความโดดเด่ียว (Intimacy VS. Isolation) ซึ่งอยใูนช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
1.2 ลักษณะของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

ไดก้ลา่วว่าเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี ชอบท างานเป็นทีม ไม่ชอบ
ท าตามกฎระเบียบ ฉลาดยอมรบัการเปลี่ยนแปลง ยอมรบัเทคโนโลยีเป็นสว่นหนึ่งของชีวิต 

รชัฎา อสิสนธิสกลุ (2548)ไดก้ลา่วถึงเจเนอเรชั่นวายว่าเป็นกลุม่คนที่มีความมั่นใจใน
ตนเองและมีความเป็นตวัของตวัเองสงู มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัเทคโนโลยี มีความคิดสรา้งสรรค ์
ชอบความแปลกใหม่ทา้ทายและตอ้งการประสบความส าเรจ็เรว็ 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2551)ไดก้ล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มี
บุคลิกลกัษณะดา้นหนึ่งที่ค่อนขา้งหวือหวาตามสมัยนิยมกลา้แสดงออกและกลา้ที่จะคิด นับเป็น
ผูบ้รโิภคที่มีเอกลกัษณแ์ละโดดเด่นมีความเป็นตวัเอง 

ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2558)ไดก้ล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มี
ลักษณะเฉพาะตัวคือกลา้คิดกลา้ท ากล้าแสดงออก ตรงไปตรงมา ให้ความส าคัญและมีความ
เชี่ยวชาญในการใชเ้ทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นกลุม่ที่มีอิทธิพลในดา้นการตลาด
เป็นอย่างมาก เป็นผูน้  าเทรนด ์(Trendsetter) 

กล่าวโดยสรุปคือกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง มี
บุคลิกภาพกลา้คิด กลา้ท ากลา้แสดงออก ยอมรบัการเปลี่ยนแปลง ใหค้วามส าคัญและมีความ
เชี่ยวชาญในการใชเ้ทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

1.3 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
จากที่กล่าวขา้งตน้คนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีอายุระหว่าง 23-40 ปี ซึ่งคนในกลุ่มนีม้ี

การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์ากที่สดุจากการศึกษา ของศรณัยธ์ร ศศิธนากรแกว้ (2558) พบว่า 
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการรบัรูใ้นการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมในระดับ  มาก”การรบัรู ้
ความง่ายในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนโ์ดยรวมในระดับ “มาก” การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงใน
ระดับ “มาก”และมีพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นระดับ “ปานกลาง” รวมไปถึงการ
รบัรูค้วามง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ในงานวิจยัของวิฏ
ราธร จิรประวัติ (2555) ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรบัและการยอมรบันวัฒกรรมของ
ผูบ้ริโภคในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซแ์ละกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการเปิดรบั
สื่อ ยอมรบันวฒักรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงสมารท์โฟนและสงัคมออนไลนม์ากกว่ากลุ่มเจเนอ
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เรชั่นเอ็กซ ์และในงานวิจยัของต่างประเทศชอง Jaclyn Cabral (2011) ไดศ้ึกษาการเสพติดการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการ
เสพติดการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนเ์นื่องจากไดร้บัผลกระทบจาก ความรุนแรง ความอดทน และ
องคป์ระกอบภายในจิตใจของปมดอ้ยและเรื่องราวในอดีต 

 
2.พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

จากการสืบคน้พบว่าการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของคนเจเนอเรชั่นวายที่พบมากที่สุดคือการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์เนื่องจากคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีลกัษณะเฉพาะที่กลา้คิดการท าการ
แสดงออกมีความเป็นตัวของตัวเองสูงการแสดงออกบนพืน้ที่ออนไลนท์ี่มีความอิสระอาจจะน าสู่
ผลที่เป็นทัง้ในเชิงบวกและลบ การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบจึงเป็นส่วนส าคญั เนือ้หา
ในส่วนนีจ้ึงขอกล่าวถึงพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ดังหัวขอ้
ต่อไปนี ้

2.1 ความหมายของพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน ์
การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

วิจารณญาณ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงตอ้งศึกษาความหมาย รูปแบบ และลักษณะการใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์ทัง้นีม้ีนกัวิจยัไดใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปนี ้

ศิริพร กนกชัยสกุล (2553)กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเทคโนโลยีที่ผู ้ใช้
สามารถเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตัวขอ้ความเรื่องราวต่างๆ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารใหก้บัเพื่อนที่ร่วมพืน้ที่ออนไลน ์และนอกจากนี ้ยังสามารถ
เล่นเกมกับเพื่อนได้อีกดว้ย แต่ทั้งนีผู้ใ้ชส้ามารถก าหนดความเป็นส่วนตัวในการเผยแพร่ขอ้มูล
ต่างๆ ได ้

ณัฐพล บัวอุไร (2554)กล่าวว่าเครือข่ายสงัคมออนไลนห์มายถึงรูปแบบหนึ่งในการ
สรา้งเครือข่ายผ่านระบบออนไลน ์โดยสามารถเขียนอธิบายความรูส้ึกหรือสิ่งต่างๆ ที่สนใจเพื่อ
เผยแพรใ่หก้บัผูอ่ื้นโดยผ่านบรกิารทางออนไลน ์เช่นการแชท การส่งอีเมล วิดีโอ อพัโหลดภาพ หรือ
บล็อก 

กันตพล บรรทัดทอง (2557) กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social  Network)  
หมายถึงสงัคมที่รวมกลุ่มคนบนพืน้ที่ออนไลนใ์นรูปแบบของเว็บไซตท์ี่สามารถขยายไปไดอ้ย่างไร
ขีดจ ากัด ท าให้เกิดสังคมใหม่ๆ มากขึ ้นและสร้างชุมชนโดยผ่านเครื่องมือการสื่อสารทาง
อินเตอรเ์น็ตสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ไดท้ัง้การศกึษาธุรกิจและบนัเทิง 
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ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2558) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์
หมายถึง การรวมตัวกันของคนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตผ่านรูปแบบที่เรียกว่าเว็บไซต ์สามารถ
ขยายตวัไปไดผ้่านระบบอินเตอรเ์น็ตและท าใหเ้กิดสงัคมใหม่ 

นนทรฐั ไผ่เจริญ (2557) ไดใ้หค้วามหมายว่าเครือข่ายสงัคมออนไลนห์มายถึง การ
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะนดัหมายบนเว็บไซตท์ี่สรา้งในระบบอินเตอรเ์น็ต 

น า้ทิพย ์วิภาวิน (2558) ไดใ้หค้วามหมายเครือข่ายสงัคมออนไลนว์่า เป็นรูปแบบที่
ใหบ้ริการบนพืน้ที่ออนไลนใ์นการใชแ้ลกเปลี่ยนขอ้มลูที่มีความสนใจร่วมกนัทัง้กิจกรรมเหตกุารณ์
เรื่องราวภาพเพื่อสรา้งเป็นเครือข่ายสังคมหรือความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งระหว่างกลุ่มคนและ
แหล่งบริการต่างๆ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ต้องสรา้งโปรไฟล์เป็นของตนเองเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริการต่างๆ เครือข่ายออนไลน์ผ่านอินเตอรเ์น็ต เช่น อีเมล Google 
Facebook บล็อกทวิตเตอร ์Instagram โดยเราสื่อที่ตอ้งสรา้งโปรไฟลเ์ป็นของตนเองเพื่อเชื่อมโยง
ขอ้มลูกบัระบบบรกิารต่างๆ  

 Gîrboveanu และ Puiu (2008) ไดอ้ธิบายค าว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์คือชุมชน
ออนไลนท์ี่ใหก้ลุ่มคนที่มีความสนใจหรือความตอ้งการที่คลา้ยคลงึกนั โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งใหข้อ้มลู
ส่วนตวัของตนหรือเขา้ร่วมกบักลุ่มผูใ้ชง้านอ่ืนๆ เพื่อสรา้งเป็นกลุ่มของตนเอง ทัง้นีชุ้มชนออนไลน์
ลกัษณะนีจ้ะมีนโยบายผูใ้ชบ้ริการสามารถก าหนดไดว้่าใครจะสามารถเขา้มาดปูระวติัสว่นตวัหรือ
ติดต่อกบัตนได ้

นอกจากนีย้งัมีผูท้ี่กลา่วถึงพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนไ์วด้งัต่อไปนี ้
เอมิกา เหมมินทร ์(2557) ใหค้วามหมายพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์

หมายถึงกิจกรรมใดๆ    ก็ตามที่มีการตอบสนองหรือตอบโต้กันที่สามารถสังเกตได้ในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน ์เช่นความถ่ี ช่วงเวลา  ที่ใช ้ระยะเวลาที่ใช ้วัตถุประสงคใ์นใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลน ์

เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท์ (2557) ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
(Online  Consumer  Behavior)  หมายถึงการกระท าของส่วนบุคคลที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้
บรกิารบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

จากความหมายและลกัษณะพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์า้งตน้ สรุปได้
ว่าพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนห์มายถึง การกระท าหรือกิจกรรมผ่านเว็บไซตท์ี่รวมกลุ่มคน
เป็นสงัคมบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตใชเ้ป็นช่องทางการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอ้มลู โดยที่ผูใ้ช้
สามารถเผยแพร่ขอ้ความ ขอ้มลูสว่นตวัรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมที่สนใจท าใหเ้กิดการ
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เชื่อมโยงกับผูอ่ื้นและเกิดเป็นชุมนุมใหม่ที่มาจากความสนใจที่คลา้ยคลึงกนัโดยผูท้ี่เผยแพร่ขอ้มูล
สว่นตวั ขอ้ความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวสามารถจ ากดัสิทธิการเขา้ของขอ้มลูต่างๆไดร้วมถึง
การติดต่อสื่อสารดว้ยเช่นกนั 

2.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน ์
จากการใหค้วามหมายที่หลากหลายของสื่อสงัคมออนไลนส์ามารถจัดประเภทของ

สื่อสงัคมออนไลนไ์วไ้ดด้งันี ้  
ภิเษก ชยันิรนัดร ์(2553)ไดจ้ าแนกลกัษณะเครือข่ายสงัคมออนไลนไ์วด้งันี ้

1.) Blog  ย่อมาจาก Weblog  เป็นระบบจัดการเนื ้อหารูปแบบหนึ่งซึ่ ง
ผูใ้ชง้านสามารถเขียนขอ้ความเรียกว่า “โพลต”์ สามารถเผยแพร่ไดส้ะดวกรวดเร็วเปิดโอกาสให้
บคุคลที่มีความสามารถดา้นต่างๆสามารถแสดงความสามารถหรือความถนดัในดา้นต่างๆไดอ้ย่าง
อิสระและเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ให้เกิดสังคมเนื่องจากเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บคุคลอื่น 

2.) Twitter  และ Microblog  เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog  ซึ่งมีความแตกต่าง
คือการจ ากัดขอ้ความในการโพลต์โดยแต่ละครัง้ใชอ้ักขระได้ 140 ตัวโดยผูอ้อกแบบ Twitter มี
แนวคิดว่าที่ตอ้งการใหผู้ใ้ช้งานแบ่งปันว่าตอนนีก้  าลงัท าอะไรอยู่? แต่สามารถเกิดการท าโฆษณา
และการท าการตลาดไดอ้ย่างแพรห่ลาย 

3.) เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) เว็บไซต์ที่ผู ้คนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกบัเพื่อนทัง้ที่รูจ้กัหรือคนแปลกหนา้ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตซึ่งโดยผ่านทางเว็บไซต์
เครือข่ายสงัคมออนไลนห์รือแอพพลิเคชั่นในสมารท์โฟน โดยแต่ละเครือข่ายสงัคมออนไลนก์็จะมี
เอกลักษณ์เฉพาะแต่ส่วนประกอบหลักที่มีเหมือนกันคือโปรไฟล์  (Profiles)  เพ่อแสดงข้อมูล
ส่วนตัวของเจา้ของบญัชีการเชื่อมต่อ (Connecting)  เพื่อสรา้งเพื่อนกับคนที่รูจ้ักและไม่รูจ้ักทาง
ออนไลนแ์ละการส่งขอ้ความ  (Messaging)  อาจเป็นขอ้ความส่วนตวัหรือขอ้ความสาธารณะโดย
มีเฟสบุ๊ค  (Facebook)  เป็นเว็บไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่ไดร้บัความนิยมสงูสดุในปัจจบุนั 

4.) การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์  (Media Sharing)  หมายถึงเว็บไซตท์ี่เปิด
โอกาสใหส้ามารถนารูปภาพหรือวิดีโอมาแบ่งปันใหเ้พื่อนหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยสามารถ
ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอหรือรูปภาพนาขั้นเผยแพร่เช่นYouTube Multiply  และ 
Slideshare เป็นตน้ขอ้มลูหรือวิดีโอใดเป็นที่ชื่นชอบจะท าใหเ้กิดการบอกต่ออย่างแพรห่ลาย 

เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ (2554) ไดจ้ัดแบ่งความแตกต่างของประเภทของเครือข่าย
สงัคมออนไลนไ์ว ้7 ประเภท ดงัต่อไปนี ้
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1 .การเขี ยนบทความ  (Weblog) เป็ น ระบบจัดล าดับ เนื ้อ ห า  (Content 
Management. System:CMS ) รูปแบบหนึ่งซึ่งท าใหผู้ ้ใชส้ามารถเขียนบทความที่เรียกว่าโพสต์ 
(Post) และท าการเผยแพร่ได้โดยง่ายเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ
สามารถเผยแพรค่วามรูด้งักล่าวดว้ยการเขียนไดอ้ย่างเสรีซึ่งอาจจะถูกน ามาใชไ้ดใ้น 3 รูปแบบคือ 
1) Blog ที่จัดท าโดยบริษัท (Corporate Blog) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพูดจาสื่อสารกับลูกคา้ เช่น 
StarbucksGossip 2) Microblog มีลกัษณะเป็นการโพสตข์อ้ความสัน้ๆไม่เกิน140 ตัวอกัษรและ
สามารถที่จะส่งขอ้ความสัน้ๆไปยังโทรศัพทม์ือถือไดโ้ดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดอินเทอรเ์น็ตเขา้อ่าน
เหมือนBlog ทั่วไปลกัษณะก็คือเป็นขอ้ความที่จะบอกว่าตอนนีค้ณุท าอะไรอยู่เช่นTwitter  3) Blog 
ที่เขียนจากBlogger อิสระที่มีความสามารถเขียนเรื่องที่ตนถนดัและมีผูติ้ดตามจ านวนมากซึ่งBlog
ในรูปแบบหลังนีปั้จจุบันนักการตลาดนิยมให้Bloggerได้เข้ามาทดลองใชส้ินค้า (Testimonial) 
แทนการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอรแ์ล้วให้Blogger เขียนข้อความใน
ลกัษณะสนบัสนนุหรือแนะน าาสินคา้จนกลายเป็นกลยทุธM์arketing Influencer 

2.แหล่งขอ้มลูหรือความรู ้(Data/Knowledge) เป็นเว็บที่รวบรวมขอ้มลูความรูใ้น
เรื่องต่างๆในลกัษณะเนือ้หาอิสระทัง้วิชาการภูมิศาสตรป์ระวติัศาสตรส์ินคา้หรือบริการโดยมุ่งเนน้
ให้บุคคลที่มีความรูใ้นเรื่องต่างๆเหล่านั้นเป็นผู้เข้ามาเขียนหรือแนะน าาไว้ส่วนใหญ่มักเป็น
นักวิชาการนักวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญที่เห็นไดช้ัดเจนเช่นWikipediaที่เป็นสารานุกรมออนไลน์
หลายภาษา Google earth เว็บดแูผนที่ไดท้กุมมุโลกใหค้วามรูท้างภมูิศาสตรก์ารท่องเที่ยวเดินทาง
การจราจรหรือที่พักdig หรือ diggZy Favorites Online เป็นเว็บท าหน้าที่เก็บURL ของเว็บไซตท์ี่
ชื่นชอบไวด้ภูายหลงัเป็นตน้ 

3. ประเภทเกมสอ์อนไลน์ (Online games) เป็นเว็บที่นิยมมากเพราะเป็นแหล่ง
รวบรวมเกมสไ์วม้ากมายจะมีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมสท์ี่เลน่บนเครือข่ายคอมพิวเตอรโ์ดยเฉพาะบน
อินเทอรเ์น็ตซึ่งเกมออนไลนน์ีผู้เ้ล่นสามารถที่จะสนทนาเล่นแลกเปลี่ยน itemsในเกมสก์ับบุคคล
อ่ืนๆในเกมสไ์ดแ้ละสาเหตทุี่มีผูน้ิยมมากเนื่องจากผูเ้ลน่ไดเ้ขา้สงัคมจึงรูส้กึสนกุที่จะมีเพื่อนเลน่เกม
ไปดว้ยกนัมากกว่าการเล่นเกมคนเดียวอีกทัง้มีกราฟฟิคที่สวยงามมากและมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มเช่น
อาวุธเครื่องแต่งตัวใหม่ๆที่ส  าคัญสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆแบบออนไลนไ์ดท้ันทีเช่น  Second 
Life, Audition, Ragnarok, Pangya เป็นตน้ 

4. ประเภทชมุชนออนไลน ์(Community) เป็นเว็บที่เนน้การหาเพื่อนใหม่หรือการ
ตามหาเพื่อนเก่าที่ไม่ไดเ้จอกนันานการสรา้งProfile ของตนเองโดยการใส่รูปภาพกราฟฟิก ที่แสดง
ถึงความเป็นตัวตนของเรา (Identity) ให้เพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายได้รูจ้ักเรามากยิ่งขึน้และยังมี
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ลกัษณะของการแลกเปลี่ยนเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณต่์างๆร่วมกันเช่นFacebook line เป็น
ตน้ 

5. ประเภทฝากรูปภาพ ( Photomanagement) เว็บที่ เน้นฝากเฉพาะรูปภาพ 
(Photo)โดยไม่ เปลืองฮาร์ด ดิสก์ส่วนตัวโดยการUpload รูปภาพจากกล้องถ่ าย รูปหรือ
โทรศัพทม์ือถือไปเก็บไวบ้นเว็บซึ่งสามารถแชรภ์าพหรือซือ้ขายภาพกันไดอ้ย่างง่ายดาเช่นFlickr 
Photoshop Express และPhotobucker 

6.ประเภทสื่ อ  (Media) เว็บที่ ใช้ฝากหรือแบ่ งปัน (Sharing) ไฟล์ประเภท
Multimedia อย่างคลิปวีดีโอภาพยนตรเ์พลงเป็นตน้โดยใชว้ิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพแต่เว็บนี ้
เนน้เฉพาะไฟลท์ี่เป็นMultimedia เช่นYouTube  Yahoo VideoและUstream.tvเป็นตน้ 

7.ประเภทซือ้-ขาย (Business/commerce) เป็นเว็บที่ท าาธุรกิจออนไลนท์ี่เน้น
การซือ้-ขายสินคา้หรือบริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ (E-commerce) เช่นการซือ้-ขายรถยนตห์นังสือ
หรือที่พกัอาศยัซึ่งเป็นเว็บที่ไดร้บัความนิยมมากเช่น Amazone Bay Tarad และ Pramool เป็นตน้
แต่เว็บไซต์ประเภทนี ้ยังไม่ ถือว่าเป็น  Socia lNetworkที่แท้จริงเนื่องจากมิได้เปิดโอกาสให้
ผูใ้ชบ้รกิารแชรข์อ้มลูกนัไดห้ลากหลายนอกจากเนน้การสั่งซือ้และแนะน าสินคา้เป็นสว่นใหญ่ 

กลา่วโดยสรุปประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลนถ์กูแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
1. Blog ย่อมาจากweblog เป็นรูปแบบหนึ่งในการน าเสนอบทความเรียกว่า“ 

โพสต”์และเผยแพร่ขอ้มูลผูอ่้านสามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็นท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกนัได ้

2. Microblog คลา้ยกบัBlog แต่มีการจ ากัดตัวอกัษรในการเขียนบทความหรือ“ 
โพสต”์โดยสามารถน าเสนอและเผยแพรข่อ้มลูผูอ่้านสามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้
เช่น Twitter 

3. เครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นเว็บไซตท์ี่ผูใ้ชง้านสามารถติดต่อสื่อสารกนัทัง้ใน
รูปแบบของขอ้ความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวไดแ้ละสามารถท าความรูจ้กักนัผ่านพืน้ที่ออนไลนไ์ด้
โดยมีลกัษณะส าคญัที่ขายครึ่งกันคือโปรไฟลห์รือขอ้มูลส่วนตวัเพื่อแสดงขอ้มูลของเจา้ของบญัชี
ถดัมาคือการสรา้งกลุม่เพื่อนหรือคนรูจ้กัหรือคนที่มีความสนใจเดียวกนัและการส่งขอ้ความอาจจะ
เป็นขอ้ความสว่นตวัหรือขอ้ความบนพืน้ที่สาธารณะก็ไดเ้ช่นFacebook Youtube และ Instagram  

4. แหล่งขอ้มูลความรูเ้ป็นเว็บไซตท์ี่รอบรวมความรูแ้ละขอ้มูลในเรื่องต่างๆที่มี
ความเป็นอิสระทั้งทางวิชาการภูมิศาสตรป์ระวัติศาสตรว์ัตถุหรือบริการโดยมุ่งเน้นให้บุคคลมี
ความรูใ้นเรื่องต่างๆเรานัน้โดยผูเ้ขียนจะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญหรือนกัวิชาการ 
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5. ประเภทเกมสอ์อนไลนเ์ป็นเว็บที่รวบรวมเกมมากมายหลายลกัษณะโดยเป็น
เกมสท์ี่เล่นผ่านเรือข่ายอินเตอรเ์น็ตโดยผูใ้ชส้ามารถเล่นสนทนาแลกเปลี่ยนไอเท็มกบับคุคลอ่ืนๆที่
เขา้รว่มในเกมนัน้ๆ 

6. ประเภทซือ้ขายเป็นเว็บไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจโดยเน้นที่การซือ้ขาย
สินคา้หรือบริการต่างๆบนเว็บไซตเ์ช่น Amazon Tarad Airbnb Grab เป็นตันโดยใหเ้ปิดโอกาสให้
ผูใ้ชส้ามารถแชรข์อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือบรกิารนัน้นัน้ไดด้ว้ย 

ส าหรบังานวิจัยครัง้นีไ้ดท้ าการศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลนข์องกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายในลักษณะของการใช ้Facebook เนื่องจากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการใชง้านมาก
ที่สดุ และยงัป็นเครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่เขา้ถึงไดอ้ย่างง่ายได ้มีความเป็นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นท าใหเ้กิดสงัคมใหม่ไดพ้บปะบุคคลที่มีความชอบหรือความสนใจที่คลา้ยคลึงกนั และเนื่อง
ด้วยความเป็นอิสระนี ้การแสดงออกบนโลกออนไลน์ของบุคคลจึงมีส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถ
แสดงออกไดท้ัง้พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดไดจ้ากปัจจยัต่างๆ ที่มากระตุน้
ให้แสดงพฤติกรรม ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลังจากแสดงพฤติกรรมที่อาจขาด
วิจารณญาณ ขาดการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบครอบ จึงมีความส าคัญในการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมาก 

2.3 ผลของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
ผลกระทบของการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์ีทัง้เชิงบวกและเชิงลบดงัต่อไปนี ้

ณัฐกาญจน์ กอมณี  (2559) กล่าวถึง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ มี
ผลกระทบทางบวกที่มีผูใ้ชง้านแต่ละบุคคลหากใชง้านอย่างมีวิจารณญาณ จะส่งผลใหผู้ใ้ชง้าน 
รูเ้ท่าทันถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึน้ เลือกเปิดรับในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ ใช้เวลากับสื่ออย่าง
เหมาะสม สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้การใช้งานสังคมออนไลน์มีประโยชน์ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดโทษแก่
ตนเองและสังคมล าดับถัดมา ผูว้ิจัยน าเสนอขอ้มูลในส่วนการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนเ์ชิงลบ 
ดงัต่อไปนี ้

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(2560)ไดน้ าเสนอ ผลกระทบของ
การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนท์างลบที่มีต่อบุคคล ดงัต่อไปนี ้

ภยัจากถูกหลอกลวง เนื่องจากเครือข่ายสงัคมออนไลนม์ีความง่ายในการเขา้ถึง
และเป็นลกัษณะของสงัคมที่มีความฉาบฉวย จึงท าใหเ้กิดการหลอกลวงไดง้่าย โดยผูป้ระสงคร์า้ย
จะสรา้งบญัชีเขา้ใช ้สรา้งโปรไฟลแ์ละใหข้อ้มลูสว่นตวัปลอม มาสอบถามขอ้มลูผูท้ี่ใชง้านเครือข่าย
สงัคมออนไลนเ์ดียวกนั หรือสรา้งเรื่องที่ไม่เป็นความจริง หรืออา้งถึงผูม้ีชื่อเสียงหรือผูม้ีอ  านาจใน
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สงัคม เพื่อหลอกใหโ้อนเงินไปให ้เป็นตน้ ภยัที่เกิดจากการใชง้าน เช่น การเช็คอิน (Check-in) เพื่อ
แสดงพิกัดตนว่าอยู่ที่ใด หรือการอัพโหลด  ภาพตนเอง โดยผู้ประสงคร์า้ยสามารถน าภาพของ
บคุคลนัน้ๆไปตดัต่อท าใหเ้กิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงได ้

ทะนุพงศ ์ ศรีกาฬสินธุ์ (2554) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบเชิงลบของเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์คือ โรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) คือบุคคลที่หมกมุ่งในการใช้อินเทอรเ์น็ต มี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน และไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตได ้  

บรรจง อมรชีวิน (2556) ไดก้ล่าวถึงผลเชิงลบของการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์
โดยแบ่งเป็น  2 ดา้น โดย ดา้นแรกคือร่างกายโดยการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์ากเกินไปส่งผล
ใหป้วดตาปวดกลา้มเนือ้คอไหล่ปวดศีรษะปวดมือ และอีกดา้นคือ ดา้นสงัคมส่งผลใหท้ ากิจกรรม
ทางกายที่ไม่ว่าจะกระท ากับตนเองหรือกระท ากับผู้อ่ืนน้อยลงมีการจดจ่อที่สั้นลงมีอารมณ์
หงุดหงิดง่ายควบคมุตนเองไดน้อ้ยลงและใชภ้าษาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณแ์ละยงัไดก้ลา่วถึง 
ปัญหาที่เกิดขึน้ในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนโ์ดยแบ่งเป็น 2 ระดบัคือระดบัแรกคือระดบับุคคล 
ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อมุ่งสรา้งประโยชนแ์ก่ตนเองโดยหลอกลวงหรือท ารา้ยผู้ใชท้ี่เป็น
เพื่อนรว่มสงัคมออนไลนเ์ดียวกนัแมว้่าจะเกิดความรูเ้ท่าไม่ถึงการณข์องผูใ้ชก้็ตามแต่การกระท าที่
เกิดขึน้ ใชค้  าพูดหรือขอ้ความที่ผูใ้ชเ้ขียนลงไปในพืน้ที่ออนไลนท์ี่มีความเป็นสาธารณะก่อใหเ้กิด
ความทุกขค์วามบาดหมางจนน าไปสู่ความขดัแยง้การขาดมารยาทและขาดจรยิธรรมในการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล  (Privacy)  ในสังคมออนไลน์ทั้งในลักษณะการเขียนข้อความโดยขาดการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิหรือน าเสนอรูปภาพโดยไม่รบัอนุญาตหรือตดัต่อภาพใหเ้กิดความเสียหายซึ่ง
ถือเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณใ์นสงัคม ถดัมา คือเป็นระดบัองคก์รในสื่อมวลชนบางกรณีมี
การน าเสนอข่าหรือขอ้มูลต่างๆโดยมาจากแหล่งขอ้มลูที่ไม่ไดร้บัความน่าเชื่อถือและมีการน าเสนอ
โดยไม่ค านึงถึงมารยาทและจรรยาบรรณมีการแสดงความคิดเห็นที่โอนเอียง 

กล่าวโดยสรุป ผลของการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนม์ีทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
โดยในดา้นบวกคือมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการเขา้ถึงโฆษณาและท าการตลาดและการ
ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกบัองคก์ร ในทางตรงกันขา้มผลกระทบดา้น
ลบของการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนคื์อการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างไม่จ ากดัเวลาในการ
ใชง้านส่งผลต่อร่างกายคือปวดดวงตาและกลา้มเนือ้ส่งผลใหท้ าพฤติกรรมในสงัคมแห่งความจริง
นอ้ยลงถา้ขาดความรอบครอบหรือวิจารณญาณในการใชง้านก็จะส่งผลใหเ้กิดความขัดแยง้หรือ
ละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ื้นขาดความน่าเชื่อถือและมารยาทในสงัคม 
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2.4 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ใหค้วามหมายว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือหลกัการ

ทางความคิดที่เนน้กระบวนการพิจารณาและประเมินขอ้มลูหลกัฐานอย่างละเอียดรอบคอบโดยใช้
หลกัการและเหตุผลจนกระทั่งไดค้  าตอบที่เหมาะสมหรือดีที่สุด เพื่อน าไปใชใ้นการตัดสินใจหรือ
ประเมินแกปั้ญหาต่างๆ 

บรรจง อมรชีวิน (2556)ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวว้่าเป็น
ความสามารถในการที่ คิดได้อย่างกระจ่างแจ่มแจ้งและอย่างมี เหตุมีผลและยังรวมถึง
ความสามารถในการคิดที่เป็นอิสระและสะทอ้นการคิดการคิดอย่างไตร่ตรอง 

สวุิทย ์มลูค า (2547)  อธิบายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือการคิดที่มีเหตผุลโดย
ผ่านการพิจารณาไตรต่รองอย่างรอบคอบมีหลกัเกณฑแ์ละหลกัฐานที่เชื่อถือไดน้ าไปสูก่ารสรุปและ
ตดัสนใจที่มีประสิทธิภาพว่าสิ่งใดถกูตอ้งสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรเลือกหรือสิ่งใดควรท า 

วชัรา เลา่เรียนดี (2560)ใหค้วามหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด
ที่ตอ้งอาศัยความรูคิ้ดอย่างมีเหตุมีผลเป็นการประเมินว่าเป็นสิ่งที่ควรเอือ้ควรปฏิบติัตามหรือไม่
หรือไม่ควรเอือ้ควรปฏิบติัตามโดยการพิจารณาละเอียดดว้ยหลกัการเหตุผลความเหมาะสมและ
ความน่าเชื่อถือของขอ้มลูมาเป็นองคป์ระกอบเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 

 ศนัสนีย ์ฉัตรคปุต ์(2545) อธิบายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยยืดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่า
อารมณแ์ละการคาดเดา 

อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ ์(2553) อธิบาย ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือรูปแบบหนึ่ง
ของการคิดในระดับสูงเป็นวิธีคิดอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอยู่บน
พืน้ฐานของหลกัการและเหตผุลมีการศึกษาขอ้เท็จจริงถือว่าเป็นทกัษะการคิดที่มีความส าคญัต่อ
การเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตในโลกปัจจบุนั 

Dewey (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2553 อ้างอิงจาก Dewey, 1993) ได้เสนอว่าการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรองเป็นการคิดที่เริ่มตน้จากสถานการณ์ที่
คลมุเครือมีความยุ่งยากเมื่อผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ใชข้อ้เท็จจรงิหลกักการและ
กฎเกณฑท์ าใหส้ิน้สดุลงดว้ยสถานการณท์ี่มีความชดัเจน 

Ennis (ธรรมราช บุญทิพยเ์จริญ, 2555อา้งอิงจาก Einnis, 1985) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิดพิจารณาไตรต่รองอย่างมีเหตผุลท่มีีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การตดัสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรท าช่วยใหต้ดัสินสภาพการณไ์ดถ้กูตอ้ง 
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Alec Fisher และ Michael Scrivan (บรรจง อมรชีวิน, 2556อา้งอิงจาก Alec Fisher 
แล ะ  Michael Scrivan,1997)อ้า ง อิ งจ าก  Alec Fisher and Michael Scrivan,1997 ) ได้ ให้
ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการมีทักษะในการตีความและประเมินการ
สงัเกตและการสื่อสารสารสนเทศและขอ้โตเ้ถียง 

Bayer(ศนัสนีย ์ฉัตรคปุต,์ 2545อา้งอิงจาก Bayer 1995)  ไดใ้หค้วามหมายของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณคือความสามารถที่มีจะตัดสินสิ่งต่างๆไดอ้ย่างมีเหตุผลไม่ใชก้ารคาดเดา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ 

Angelo (ศนัสนีย ์ฉัตรคปุต,์ 2545อา้งอิงจาก Angelo 1995) ใหค้วามหมายของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิดดว้ยเหตผุลและใชท้กัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็น
การคิดดว้ยเหตุผลและใชท้ักษะการคิดที่ซบัซอ้นขึน้เพื่อใชใ้นการวิเคราะหส์งัเคราะหร์บัรูปั้ญญา
แกปั้ญหาและหาขอ้สรุป 

จากความหมายการคิดอย่างวิจารณญาณขา้งตน้กล่าวโดยสรุปไดว้่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณหมายถึง หลกัคิดที่พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบไตร่ตรองประเมินขอ้มลูที่เก่ียวกบั
ปัญหาความคลุมเครือและความขัดแยง้ต่างๆดว้ยเหตุผลความรูข้อ้มูลเชิงวิชาการและขอ้มูลเชิง
แวดลอ้มมากกว่าใชอ้ารมณ์และการคาดเดาสถานการณ์เพื่อใชใ้นการตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องเล็ก
หรือเรื่องใหญ่ 

2.5 ลักษณะของบุคคลทีม่ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

วิจารณญาณในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจึงใหค้วามส าคัญกับลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งมีนกัวิชาการไดก้ลา่วไวห้ลายท่านโดยมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้  

Wade (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545 อ้างอิงจาก Wade 1995)  กล่าวถึงลักษณะ
ของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวว้่าบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารนัน้ตอ้งตัง้ค าถามหรือ
ขอ้สงสยัโดยมีของเขตที่ชดัเจนสืบคน้ตรวจสอบขอ้เท็จจริงงแลวิเคราะหข์อ้สนันิษฐานและตัดสิน
ขอ้มลูต่างๆบนพืน้ฐานของเหตุผลอย่างละเอียดรอบครอบโดยตรวจสอบขอ้บิดเบือนขอ้เท็จจริงที่
จะเกิดขึน้พิจารณาตีความในหลากหลายแง่มมุ 

Bayer (ศันสนีย ์ฉัตรคุปต,์ 2545 อา้งอิงจาก Bayer 1995) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
ของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวคื้อบุคคลตอ้งตัง้ค าถามแสวงหาเหตุผลและสามารถ
หาขอ้สรุปจากขอ้เสนอหรือหลกัฐานที่มีอยู่อย่างหลากหลายไดโ้ดยเลือกจากขอ้มลูและขอ้เท็จจริง
มีความน่าเชื่อถือมากที่สดุบุคคลสามารถตีความในหลากหลายมมุมองเพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
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ยอมรบัฟังถึงความคิดเห็นของผูอ่ื้นและเคารพต่อความคิดเห็นนัน้ไม่ยืดเพียงเหตผุลของตวัเองเป็น
ใหญ่ 

Ferret (ศันสนีย ์ฉัตรคุปต,์ 2545 อา้งอิงจาก  Ferret1997) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
ของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวด้ังนีคื้อบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะตอ้ง
ตัง้ค าถามหรือขอ้สงสยัมีความสนใจในการคน้หาขอ้มลูใหไ้ดค้  าตอบบคุคลตอ้งตรวจสอบวิเคราะห์
และค าตอบว่าตรงประเด็นจะตอ้งมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มูลบุคคลจะตอ้งรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและบุคคลต้องประเมินข้อโต้แย้งและตัดสินเรื่องราวจากการรวบรวม
ขอ้เท็จจรงิทัง้หมด 

Boss (บรรจง อมรชีวัน. 2556: 20-21; อ้างอิงจาก Boss.2553) ได้กล่าวถึง 
คณุลกัษณะของบคุคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี มีทกัษะที่ส  าคญั ดงันี ้ 

1.ทกัษะการวิเคราะห ์เป็นทักษะที่บุคคลตอ้งสามารถวิเคราะห ์และมีเหตุผลใน
การสนบัสนุนต่อความเชื่อ มากกว่ายืนยนับนความเห็นของตน กระบวนการคิดนีย้ังจ าเป็นในการ
ใชป้ระเมินขอ้โตเ้ถียงของผูอ่ื้น โดยอา้งอิงจากเหตผุลที่มีการสนบัสนนุที่ชดัเจนเช่นกนั 

2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทกัษะที่ส  าคญัเนื่องจากตอ้งมีความรูแ้ละ
ขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงตอ้งสามารถรบัและส่งสารทั้งดา้นการฟัง การพูดการอ่านและการ
เขียน โดยตอ้งตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมที่แตกต่างกนั 

3. ทักษะการถาม กระบวนการคิดอย่างมีระบบ เป็นทกัษะที่บุคคลตอ้งเขา้ใจถึง
แก่นหรือประเด็นส าคัญในเนื ้อหา ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมิน และการ
สงัเคราะหเ์พื่อใชเ้ป็นขอ้สนับสนุนเชิงประจักษ์ ซึ่งท าใหเ้กิดขอ้สรุปในประเด็นที่มีความซับซอ้น 
คลมุเครือ ใหเ้ห็นในประเด็นที่ส  าคญัมากขึน้ 

4. ความยืดหยุ่นและอดทนต่อความคลุมเครือ การคน้หาบางอย่างที่จะเป็นขอ้
กล่าวอา้งและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในฐานะนกัคิด ย่อมตอ้งเผชิญกบัช่วงของความคลมุเครือที่ยงั
ไม่มีความชัดเจนด้วยความอดทน คนจ านวนมากอาจมีจุดยืน ความเชื่อที่แตกต่างกัน และมี
ความสามารถในการประเมินมุมมอง ที่ แตกต่าง การเป็นบุคคลที่มีการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิผล จึงจะตอ้งมีความยืดหยุ่น และเผชิญกับความคลุมเครือไม่ชัดเจนเพื่อท าใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลง 

5. การเปิดใจกวา้งต่อขอ้สงสยั การคิดตอ้งเริ่มดว้ยการมีใจเปิดกวา้ง พรอ้มรบัฟง ั
ขอ้สงสยัไม่ใช่ลกัษณะการปกปอ้งจดุยืนของตน แต่ตอ้งพิจารณาสงิ่ ต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ บน
รากฐานของขอ้สมมติฐาน และขอ้มูลเชิงประจักษ์ เพื่อมองไดห้ลายๆมุม ในประเด็นพิจารณา
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ดังกล่าวก่อนที่จะน าไปสู่บทสรุปสุดทา้ย ในการที่จะกระท าอย่างนีไ้ด้ก็จะตอ้งเป็นผู้ คิดอย่างมี
วิจารณญาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสรา้งความสมดุล แยกแยะระหว่างความเชื่อ และ
ความสงสยั 

6.การแก้ปัญหาหาอย่างสรา้งสรรค์ ตีความปัญหาในหลากหลายมิติก่อนโดย
อาศัยจินตนาการ ความรู ้และความเชื่อในตัวบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถหาวิธีการและ
วางแผนในการแกปั้ญญาไดห้ลายวิธี อาจใชก้ารจินตนาการในการดคูวามเป็นไป  

7.ความตัง้ใจ ความใส่ใจ และความใฝ่รู ้ผูท้ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือผูท้ี่
มีความใฝ่รูท้างปัญญาความตัง้ใจ และคววามใสใ่จที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตวัดว้ยความคิดของเขาเอง 
นกัคิดที่ดีจะไม่กระท าสิ่งต่างๆโดยปราศจากเหตผุล แมจ้ะเป็นความเห็นที่แตกต่าง แต่จะเครพต่อ
ความหลากหลาย  

8. การเรียนรูร้ว่มกนั (Collaborative Learning) การคิดอย่างมีวิจารณญาณลว้น
เกิดขึน้ในบริบททัง้ในชีวิตจริงและการคาดคะเนจากปฏิกิริยาของผูอ่ื้น มนุษยล์ว้นมีการเชื่อมโยง
กบัคนอ่ืนๆ ดงันัน้ จึงตอ้งเรียนรูท้ี่จะตอ้งร่วมมือกนัมากขึน้ ดว้ยการพดูคยุแลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
กนัในสงัคม หากเราตดัขาดจากผูอ่ื้นหรือสงัคมย่อมจะน าไปสูก่ารตดัสินใจที่ผิดพลาดได ้

จากลักษณะข้างต้นกล่าวโดยสรุปว่าบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ
จะตอ้งมีลักษณะประการแรกคือการคิดและตั้งค าถามที่ชัดเจนถัดมาคือมีความสนใจใฝ่รูแ้ละ
ตอ้งการคน้หาค าตอบที่ถูกตอ้งโดยคน้หาค าตอบจากขอ้เท็จจริง/ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือทัง้เชิงแวดลอ้ม
และเชิงวิชาการรวบรวมขอ้มลูตรวจสอบขอ้มลูขอ้มลูวิเคราะหข์อ้สนันิษฐานและความคิดเห็นต่างๆ 
ประเมินและตีความในหลากหลายทางสรุปขอ้มลูต่างๆ บนพืน้ฐานของเหตแุละผลเพื่อใชต้ดัสินใจ
โดยปราศจากอคติหรืออารมณใ์นการตัดสินยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและเปลี่ยนความคิด
เมื่อไดร้บัขอ้มลูใหม่ที่มีเหตผุลและดีกว่า 

  
3.แรงจูงใจ 

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายสงัคมออนไลนม์ี่เกิดขึน้ซึ่งทัง้สามปัจจยัคือ
ปัจจยัดา้นความตอ้งการอิสระในการแสดงพฤติกรรม ปัจจัยดา้นความตอ้งการความสมัพันธ์กับ
ผูอ่ื้น และปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ เป็นคณุลกัษณะที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
แรงจูงใจภายในที่สอดคล้องกับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีลักษณะกลา้คิดกล้าท ากลา้แสดงออก
ตรงไปตรงมาและมกัคิดตดัสินใจกระท าบางสิ่งบางอย่างตามความเชื่อและแรงจูงใจภายในดงันัน้
ผูว้ิจยัจึงน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจเป็นกรอบแนวคิดส าคญัในการศกึษาครัง้นี  ้
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3.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motivation) มาจากภาษาลาตินว่า Movere อันหมายถึงการเคลื่อนไหว 

(to move) ซึ่งเป็นเรื่องของความรูส้ึกซึ่งไม่หยดุนิ่งอนัยงัผลใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการกระท า (สรอ้ย
ตระกูล ติวยานนท)์อรรถมานะ. 2542: 83; อา้งอิงจากLuthans. 1985: 183) ซึ่งศิริวรรณ เสรีรตัน์
และคนอ่ืนๆ (2541: 106) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึงการที่บุคคลไดร้บักระตุน้ให้
แสดงพฤติกรรมในการกระท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมีพลงัมีคณุค่ามีทิศทางที่ชดัเจนซึ่งแสดงออกถึง
ความตัง้ใจเต็มใจความพยายามหรือพลงัในตนเองรวมทัง้การเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทใน
การท างานเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายตามความตอ้งการและสง่ผลใหเ้กิดความพงึพอใจสงูสดุ 

มัลลิกา ตน้สอน (2544) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงความยินดีและความเต็มใจ
ของบุคคลที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายบุคคลที่มีแรงจูงใจจะ
แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมที่มีความกระตือรือรน้ในการปฏิบติังาน 

คินิชิ และ วิลเลี่ยม คินิคคิ (2549) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงกระบวนการทาง
จิตวิทยาเริ่มตน้จากมนุษยต์อ้งการ ซึ่งความตอ้งการจะเป็นผลท าใหเ้กิดแรงจูงใจและแรงจูงใจจะ
ผลกัดันใหเ้กิดพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีผลท าใหม้นุษยไ์ดร้างวัลและผลของรางวลัท าให้
มนษุยพ์งึพอใจ 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2546) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงการที่ผูน้  าจะใชปั้จจัย
ภายนอกหรือปัจจยัภายในของแต่ละบุคคลมาใชใ้นการกระตุน้ใหพ้นกังานใชศ้กัยภาพที่ตนมีอยู่ใน
การท างานเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงปัจจัยภายนอกไดแ้ก่สิ่งต่างๆ ที่จะเป็นสิ่ง
กระตุน้ (Stimulus) จากภายนอก (Extrinsic) ท าใหบุ้คคลพึงพอใจและน าความสามารถของตน
ออกมาใชใ้นการท างาน 

Lovell  (พ รทิ พ ย์  วานิ ชจ รูญ เกี ย รติ , 2553 อ้าง อิ งจาก  Lovell, 1980)ให้
ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการที่ชักนาโนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายาม
เพื่อที่จะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลผุลส าเรจ็” 

Beach (1976)ไดใ้หค้  านิยาม “แรงจงูใจ” ว่า แรงจงูใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะ
ใชพ้ลงัเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในเป้าหมาย (Goal) หรือเพื่อใหไ้ดร้บัรางวัล (Reward) เป็นสิ่ง
ส าคัญของการกระท าของมนุษยแ์ละเป็นสิ่งยั่วยุคนใหไ้ปถึงซึ่งวัตถุประสงคท์ี่มีสัญญาเก่ียวกับ
รางวลัที่ไดร้บั 
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จากนิยามความหมายขา้งตน้กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตใจที่กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมโดยใชศ้กัยภาพความพยายามเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายหรือ
การไดร้บัรางวลั 

3.2 ความส าคัญของแรงจูงใจ 
จากการสืบคน้มีการใหน้ิยามถึงความส าคญัของแรงจงูใจไวด้งันี ้

สชุา จนัทนเ์อม (2524) กลา่วว่า แรงจงูใจเป็นสิ่งที่ท าใหบุ้คคลเกิดพลงัที่จะแสดง
พฤติกรรมต่างๆที่จะทาใหเ้กิดการที่จะกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งและท าใหเ้กิดความพรอ้ม
ในการเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนีแ้รงจูงใจท าให้บุคคลหรือผูเ้รียนสามารถไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางตามที่พวกเขาคาดหวงัไว ้

ชญันาถ นาคบบุผา (2529)กลา่วถึงความส าคญัของแรงจงูใจ คือ อิทธิพลต่อการ
กระท าสิ่งต่างๆของบุคคลเป็นอย่างมากหากบุคคลนัน้ๆไดร้บัแรงจูงใจในระดบัที่เหมาะสมย่อมท า
ใหพ้วกเขามีความตัง้ใจเรียนหรือท างานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อทอ้ 

กิ ติ  ตยัคคานนท์  (2532) และพงศ์  ห รดาล  (2540) กล่ าวว่าแรงจู งใจมี
ความส าคัญ 3 ประการคือ ประการแรกคือความสนใจ เลือกและก าหนดตนเองให้ตนแสดง
พฤติกรรม ประการถดัมาคือ การเกิดพลงัในการแสดงพฤติกรรม และประการสดุทา้ยคือ ท าใหเ้กิด
ความส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

ประยูรศรี มณีสร (2532) กล่าวว่าความส าคัญของแรงจูงใจคือ ส่วนที่ช่วย
ส่งเสริมให้คนท างานที่ตนรบัผิดชอบจนบรรลุถึงความส าเร็จและแรงจูงใจนั้นจะเป็นสิ่งที่น าให้
บคุคลที่ท างานไปยงัแนวทางที่ถกูตอ้งหรือเป็นพฤติกรรมที่สนองตอบความตอ้งการของมนษุย์และ
เป็นพฤติกรรมที่น าไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งอาจจะเกิดขึน้จากสิ่งเรา้ภายในหรือสิ่งเรา้ภายนอกก็
ได ้

จากความส าคญัขา้งตน้ กล่าวโดยสรุปไดว้่าแรงจูงใจมีความส าคญัต่อบุคคลใน
การช่วยส่งเสริมหรือมีอิทธิพลต่อการกระท าสิ่งต่างๆของแต่ละบุคคลให้สามารถไปสู่จุดหมาย
ปลายทางตามที่คาดหวงัไว ้

3.3 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
จากที่น าเสนอลกัษณะของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท าใหเ้ห็นถึงการกระท าต่างๆ ที่ส่วน

ใหญ่เกิดขึน้จากกระท าของตนเองเป็นหลกั และจากการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาผ่านปัจจัยอันเกิดขึน้จาก
แรงจูงใจภายในคือปัจจัยด้านความต้องการความอิสระในการแสดงพฤติกรรม ปัจจัยด้าน
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ความสมัพันธก์บัผูอ่ื้น และปัจจยัดา้นรบัรูค้วามสามารถและความสนใจอนัสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของกลุ่มคนเจเนเรชั่นวายที่มีคณุลกัษณะที่โดดเด่นคือกลา้คิดกลา้ท ากลา้แสดงออกตรงไปตรงมา
และมักคิดและตัดสินใจจากตนเอง ผูว้ิจัยจึงขอน าเสนอเนือ้หาที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ 
ดงันี ้

1.ทฤษฎี สองปัจจัย  ของ  Herzberg (สุรเดช ลิ ปิ กรณ์ , 2552อ้างอิงจาก 
Herzberg, 1959)พบว่า ปัจจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมของการท างานของมนุษย์มี  2 
ปัจจยัไดแ้ก่ 

1.) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุน้ท าใหบุ้คคล
เกิดความพงึพอใจในการท างานซึ่งเป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานโดยตรงปัจจยัจงูใจ 

1.1) ความส าเร็จในการทางานของบุคคล (Achievement) หมายถึงการที่
บุคคลสามารถปฏิบติังานหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆที่ไดร้บัมอบหมายส าเร็จสิน้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผลส าเรจ็ของงานนัน้เป็นที่น่าพอใจและภาคภมูิใจ 

1.2) การไดร้บัการยอมรบันับถือ (Recognition) หมายถึงการที่บุคคลไดร้บั
การยอมรบันบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการชมเชยการใหก้าลงัใจการแสดงออกถึงการยอมรบัในความสามารถของบุคคลนัน้ๆ 

1.3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  (Work Content) หมายถึงงานที่ปฏิบัติมี
ลกัษณะงานที่น่าสนใจทา้ทายความสามารถเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆใชค้วามสรา้งสรรคใ์นการ 

ปฏิบติังานสามารถปฏิบติังานเพียงผูเ้ดียวตัง้แต่ตน้จนจบหรือการมีส่วนร่วม
ในการรบัผิดชอบงาน 

1.4) ความรบัผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจในการมีอา
นาจในการรบัผิดชอบงานที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มที่โดยไม่มีการตรวจสอบหรือมีคนมาควบคมุ
สามารถควบคมุตนเองได ้

1.5) ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึงการไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งที่
สงูขึน้ดว้ยความเป็นธรรมการไดร้บัโอกาสไดศ้กึษาหรือมีการฝึกอบรมเพิ่มความรูค้วามสามารถใน
การปฏิบติังานรวมถึงการไดร้บัความไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ที่ส  าคญั 

2.) ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยภายในที่ถ้าไม่มีปัจจัยนี ้ก็จะ
กระตุน้ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการท างานซึ่งเป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มของงาน
ในการช่วยสง่เสรมิใหแ้รงจงูใจในการท างานของแต่ละบคุคลยงัคงอยู่ตลอดเวลาปัจจยัคา้จุน ไดแ้ก่ 
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2.1) เงินเดือนและสวัสดิการหมายถึงอัตราเงินเดือนที่ได้รับเป็นประจา
ค่าตอบแทนต่างๆความเหมาะสมของเงินเดือนและสวัสดิการที่ใหเ้ป็นที่น่าพึงพอใจของบุคคลใน
องคก์ร 

2.2) ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ทั้งทางกายหรือวาจาที่ ดีต่อกัน ทั้งกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้าใจมีความสามัคคี
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

2.3) สถานะของอาชีพหมายถึงอาชีพท่ีปฏิบติันัน้มีเกียรติและมีศกัดิ์ศรีเป็นท่ี
ยอมรบัของคนในสงัคม 

จากทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาคือ 
ทฤษฎีสองปัจจยั ของ Herzberg ที่ไดก้ล่าวถึงการกระท าสิ่งต่างๆของมนุษยท์ี่มาจากปัจจยัค า้จุน
และปัจจยัจงูใจ โดยพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจงูใจภายในนัน้ บางพฤติกรรมเกิดจากปัจจยัแวดลอ้ม
ภายนอกที่กระตุน้เรา้ จนบุคคลเกิดเป็นความเชื่อและแรงจูงใจภายใน แต่ในทฤษฎีดังกล่าวเป็น
การอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของบุคคลในระดับองคก์รซึ่งไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่ผูว้ิจัย
ตอ้งการเก็บขอ้มลูซึ่งผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูกบัคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีความหลากหลายของอาชีพ  
ทฤษฎีดงักลา่วจะยงัมีขอ้จ ากดัในการน ามาประยกุตใ์ชก้บัการวิจยัในครัง้นี ้

2.ทฤษฎีล าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็น
ทฤษฎีที่เก่ียวกบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์โดยไดอ้ธิบายถึงล าดบัขัน้ความตอ้งการของ
มนุษยว์่าความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 5 ระดับ เรียงล าดับดังนี ้ (ครองทรพัย ์วงศม์่าน, 
2553) 

1.) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Need) เป็นความต้องการใน
ระดับพื ้นฐานที่จ  าเป็นที่สุดในการด ารงชีวิตของมนุษย์เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด  (Survival) เช่น 
ความต้องการด้านอาหาร อากาศ น ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น มนุษย์จะ
พยายามแสวงหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการนี ้เพื่อใหเ้กิดความตอ้งการในขัน้ตอนอ่ืนๆต่อไปแต่
ขัน้ต่อไปจะไม่สามารถเกิดขึน้ไดถ้า้ความตอ้งการดา้นรา่งกายยงัไม่ไดร้บัการตอบสนอง 

2.) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need) เป็นความต้องการที่
เกิดขึน้เมื่อความต้องการดา้นร่างกายไดร้บัการตอบสนองจนเป็นที่พึงพอใจแลว้ก็จะเกิดความ
ตอ้งการดา้นความปลอดภยั ในการเป็นอยู่และความมั่นคงในการด ารงชีวิตปราศจากภยัอนัตราย 
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ทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ จากสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่างๆในการด าเนินชีวิตซึ่งความตอ้งการ
ในขัน้ตอน 

3.) ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social Need) เมื่อความตอ้งการในระดับที่  1 
และ 2 ไดร้บัการตอบสนองแลว้บุคคลก็จะเริ่มมีความตอ้งการความรกัความผูกพนัทัง้ในลกัษณะที่
เป็นผูใ้หค้วามรกัและเป็นผูร้บัความรกัจากบุคคลต่างๆความตอ้งการครอบครองความเป็นเจา้ของ 
(Belongingness) ทัง้ในแง่ของความตอ้งการเป็นเจา้ของผูอ่ื้นและตอ้งการใหม้ีผูอ่ื้นมาแสดงความ
เป็นเจา้ของต่อตนตอ้งการการมีครอบครวัตอ้งการการยอมรบัการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะหรือ
องคก์รการมีเพื่อนร่วมงานตอ้งการเป็นบุคคลอนัเป็นที่รกัของผูอ่ื้นตอ้งการมีความสมัพนัธอ์นัดีกับ
ผูอ่ื้น 

4.) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Self-esteem Need) เป็นความต้องการ
เก่ียวกบัความรูส้ึกว่าตนเองมีประโยชนแ์ละมีคณุค่าซึ่งเป็นความตอ้งการในระดบัสงูของมนษุยอ์นั
จะเก่ียวข้องกับความต้องการมีสถานภาพหรือฐานะที่ เด่น  (Prestige) เช่น ต าแหน่งชื่อเสียง
เกียรติยศความต้องการยอมรับนับถือ (Recognition) ความต้องการเห็นว่าตนเองมีคุณค่า 
(Esteem) 

5.) ความตอ้งการความส าเร็จสูงสุด (Self-Actualization Need)หรือเรียกว่าสัจ
การแห่งตนจัดเป็นล าดับความตอ้งการที่สูงที่สุดที่อยากใหเ้ป็นในชีวิตและมีคุณค่าต่อความเป็น
มนุษยคื์อตอ้งการที่จะบรรลุผลตามอดุมคติหรืออุดมการณ์ตามที่ไดค้าดหวงัไวซ้ึ่งในแต่ละคนนัน้
จะมีความคาดหวงัที่แตกต่างกนัออกไปการไดพ้บความส าเร็จสงูสดุโดยใชค้วามสามารถของตนให้
เป็นประโยชนเ์ต็มศกัยภาพไปในทิศทางที่ตนเองถนดัและสนใจการไดใ้ชค้วามสามารถที่มีในการ
แกปั้ญหาที่ยุ่งยากทา้ทายใหส้  าเร็จดว้ยดีบุคคลที่มาถึงความตอ้งการในล าดับนีม้ักจะมีความเป็น
อิสระที่จะท าส่งใดๆตามมโนธรรมตามหลกัการที่ยึดถือมกัเป็นผูท้ี่ท  างานเพื่อผูอ่ื้นในสงัคมเพื่อเกิด
ประโยชนใ์นสว่นรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทนใด 

จากทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา คือ
ทฤษฎีล าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็นทฤษฎีที่เก่ียวกบั
ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ซึ่งสามารถอธิบายแรงจูงใจในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์
โดยสอดคลอ้งกับงานวิจัยครัง้นี  ้คือในล าดับขัน้ที่ 2 ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย (Safety 
Need)  และล าดับที่  3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social Need) แต่ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลวใ์ชอ้ธิบายถึงความตอ้งการขัน้พืน้ฐานที่ตอ้งมาเป็นล าดับขัน้ และในแต่ละขัน้
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ความต้องการก็ไม่สามารถที่จะอธิบายแรงจูงใจที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลนอ์ย่างมิวิจารณญาณไดท้ัง้หมด 

ทฤษฎี ERG (ERG Theory)  
เคลย์ตันแอลเดอรเ์ฟอร ์ Alderfer Clayton P (1969)  เป็นผู้น าแนวคิดความ

ตอ้งการของมาสโลวม์าสรา้งเป็นสิ่งใหม่โดยย่อความตอ้งการเหลือเพียง 3 กลุม่ใหญ่ 
1. ความตอ้งการเพื่อด ารงชีวิตเป็นความตอ้งการทางกายภาพที่เขาตอ้งการ

ใหช้ีวิตเช่นอาหารน า้ที่อยู่นอกเหนือจากนัน้ยงัมีค่าแรงสวสัดิการความปลอดภยั 
2.ความตอ้งการดา้นความสมัพันธ์เป็นความตอ้งการทางสงัคม เช่น การได้

การยอมรบัความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยความสมัพันธ์กับคนอ่ืนมีชื่อเสียงและไดร้บัการยกย่องทาง
สงัคม 

3. ความตอ้งการด้านความงอกงามเป็นความตอ้งการเก่ียวกับการพัฒนา
ตนเองความกา้วหนา้ในการงานความเขา้ใจตนเองการใชศ้กัยภาพของตนอย่างเต็มที่ 

จากทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยที่ผูว้ิจัยตอ้งการศึกษา 
โดย ทฤษฎี ERG มีความต้องการ 2 ด้านที่สามารถอธิบายถึงแรงจูงใจของบุคคลในการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารญาณได ้คือ ความตอ้งการความสมัพันธ์กับผูอ่ื้นและสงัคม 
แต่ก็ยงัไม่สามารถน าทฤษฎีนีไ้ปอธิบายพฤติกรรมดงักลา่วไดท้ัง้หมด  

ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory) 
ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เป็นทฤษฎีที่

อธิบายถึงแรงจูงใจอารมณค์วามรูส้ึกและบุคลิกภาพ  (Legault, 2017อา้งอิงจาก Vansteenkista, 
Niemiec,และ Soenens, 2010) ซึ่งพัฒนามาจากงานต้นแบบของ  Edward Deci และRichard 
Ryan  (Deci และ Ryan, 1985) ซึ่งทฤษฎีนี ้มีการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจของมนุษย์ด้วยวิธี
การศึกษาในเชิงประจักษ์ ที่ใช้อธิบายถึง แรงจูงใจภายใน เป็นพลังที่ควบคุมการกระท าตาม
ธรรมชาติของร่างกาย เป็นสิ่งที่มีมาตัง้แต่ก าเนิด เป็นคณุสมบติัตามธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ความสนใจและการท างานของความสามารถ และสามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแม้ว่าจะ
ปราศจากการควบคุมจากสิ่งแวดล้อม หรือแรงเสริม/รางวัลจากภายนอก การรบัรูถ้ึงแรงจูงใจ
มุ่งเนน้ไปที่ความส าคัญซึ่งขับเคลื่อนพฤติกรรมไม่ทั้งหมดหรือไม่การท างานของการควบคุมจาก
ภายนอก แรงจูงใจภายในมีความส าคัญส าหรบัผูส้่งเสริมในการเรียนรู ้การประยุกตใ์ช ้และการ
เติบโต โดยทฤษฎีนีอธิบายถึงแรงจงูใจภายในโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ 
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1. แนวคิดเก่ียวกับการกระตุ้นเรา้ (Optimal stimulation) พฤติกรรมของบุคคล
จะมี ประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อสิ่งเรา้มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในที่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการ ของบคุคล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ   

1.1 การกระตุ้นเร้าที่ เหมาะสม (Optimal arousal) มีแนวคิดว่า แรงจูงใจ
ภายในเป็น ผลมาจากการกระตุน้ทรามีอยู่ในสิ่งแวดลอ้มรอบๆตวัของมนุษยถ์า้ไดร้บัการกระตุน้มี
ระดบัต ่า บุคคลจะ ถูกจูงใจใหเ้พิ่มระดบัการกระตุน้ ถา้การกระตุน้อยู่ในระดับสูงเกินไปเมื่อเทียบ
กบัความตอ้งการ บคุคลจะพยายามลดแรงกระตุน้นัน้ลงใหอ้ยู่ในภาวะที่เหมาะสม ดงันัน้แรงจงูใจ
ภายในจะ ตอบสนองไดอ้ย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อในสถานการณท์ี่มีระดับการกระตุน้
ระดบัที่เหมาสมและบคุคลผูน้ัน้ปรารถนา  

1.2 การกระตุน้เรา้ที่ไม่ตรงกบัความตอ้งการ (Optimal incongruity) แนวคิด
นี ้อธิบายว่า แรงจูงใจภายในจะเกิดจากโครงสรา้งทางจิตถูกระตุน้หรือถูกดึงดูดโดยสิ่งเรา้ที่ไม่ 
สอดคลอ้งกบัความคิด การรบัรูค่้านิยม หรือพฤติกรรมของบุคคล จึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ความ
วิตกกงัวล และภาวะทางจิตที่เป็นปัญหาในอนาคต เพราะฉะนัน้ บคุคลจะพยายามลดแรง กระตุน้
ที่ไม่ตรงกับความต้องการนีล้ง และท าให้แรงกระตุน้มีทิศทางตามที่ตนต้องการ ที่กระท าเช่นนี ้
เนื่องจากตอ้งการหลีกเลี่ยงความวิตกกงัวลและความขดัแย่งที่เกิดขึน้ภายในตนเอง 

2.แนวคิดเก่ียวกับความต้องการและอารมณ์ความรูส้ึก (Needs and affects) 
อธิบาย ว่าบุคคลตอ้งการมีอิสระ ตอ้งการมีความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดลอ้ม และ
ตอ้งการมีความรูส้ึกสนใจมีความสุขรูส้ึกสนุกสนานในขณะท าสิ่งต่างๆ เดซีและไรอัน เสนอว่า 
แรงจงูใจภายในเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการและความส าคญั 3 สว่น คือ  

2.1 ความตอ้งการมีความสามารถ (Need for Competence) เป็นความรูส้ึก
ภายในของบุคคลโดยบุคคลตอ้งการมีความรูส้ึกว่าตนเป็นคนมี ความสามารถ จึงแสดงออกดว้ย
การกระท าสิ่งที่มีความท้าทาย ดว้ยความมุ่งมั่นตั้งใจ และใชค้วาม พยายามที่จะท าใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัความสามารถของตวับคุคลเอง 

2.2 ความสนใจ ความต่ืนเต้น และการลื่นไหล (Interest-Excitement and 
Flow) คือ ความรูส้ึกของบุคคลที่มีความสุขและเพลิดเพลินในขณะท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
ความรูส้กึเหลา่นี ้จึงท าใหเ้กิดแรงจงูใจภายใน และเป็นแรงกระตุน้ในการเกิดของพฤติกรรม 

2.3 ความตอ้งการก าหนดไดด้ว้ยตนเอง (The need of self-determination) 
ความตอ้งการก าหนดไดด้ว้ยตนเอง เป็นความรูส้ึกของบุคคลที่ตอ้งการมีอิสระในการก าหนดสิ่ง
ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง (Autonomy) ซึ่งความตอ้งการนีเ้กิดจากแรงกระตุน้หรือผลกัดนัทางจิตใจจาก
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ภายในตัวบุคคลที่แสดงออกเป็นความตัง้ใจในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยตัวของผูเปฏิบติัเอง ตัง้แตร
เริ่มตน้และปฏิบติัอย่างต่อเนื่องดว้ยความสม ่าเสมอ  

พฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายในให้ความส าคัญกับการมีความสามารถและความ
สนใจ แต่พฤติกรรมที่ไม่ไดถู้กจูงใจหลายพฤติกรรมอาจมุ่งเน้นเฉพาะที่การมีความสามารถและ
บางพฤติกรรมที่ อาจจงูใจดว้ยความสนใจ การที่บุคคลถกูจงูใจภายในตามแนวคิดของการก าหนด
ดว้ยตนเอง บุคคลจะตอ้งรูส้ึกเป็นอิสระจากแรงกดดัน เช่น รางวัล หรือเงื่อนไขผูกพัน แรงจูงใจ
ภายในจะ เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลมีประสบการณ์ในการกระท าว่ามีอิสระก าหนดได้ด้วยตัวเอง 
(Autonomous) และ ไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขของการควบคมุหรือมีการเสริมแรงที่เป็นสาเหตขุองการ
กระท า 

Deci และ Ryan (1985) เสนอทฤษฎีการก าหนดด้วนตนเองว่า  เป็นทฤษฎีที่
กล่าวถึงแรงจูงใจแของมนุษยท์ี่สรา้งขึน้มาจากผลการศึกษาวิจยัใน  เชิงประจกัษ์และกระบวนทัศ
นที่มองมนุษยใ์นเชิงอินทรีย์ (Organismic) คือ มองว่าธรรมชาติ ของมนุษยม์ีความกระตือรือรน้
และริเริ่มลงมือกระท า (active) ซึ่ งตรงข้ามกับกระบวนทัศน์ที่  มองมนุษย์ใน เชิ งกลไก 
(mechanism) คือ มองว่ามนุษย์เป็นฝ่ายถูกกระท า (passive) ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง
ศึกษาแนวโน้มแห่งความเจริญงอกงามภายในของมนุษย์ โดยเป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทาง
จิตใจ และสถานการณท์ี่สง่เสรมิกระบวนการเหลา่นี ้โดยระบวุ่ามนษุย ์ 

มีความตอ้งการพืน้ฐานทางจิตใจ 3 ประการคือ  
1.ความต้องการมีความสามารถ (need for competence) คือ เป็นความ

ตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ความรูแ้ละทักษะ ท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีความตอ้งการ
สรา้งและพัฒนาความสามารถของตนเองซึ่ง พวกเขาจะใหค้วามส าคัญกับสิ่งเหล่านัน้มากกว่า
จากเนือ้งานที่ไดร้บั  

2.ความต้องการมีอิสระก าหนดได้ด้วยตนเอง (need for autonomy) คือ 
ความต้องการของบุคคลที่กระตุ้นให้รูส้ึกถึงการจัดการในเรื่องของตนเองได้เป็นอย่างดี หรือ
สามารถควบคมุพฤติกรรมและอารมณต์นเองได ้โดยเป็นอิสระจากการควบคมุจากสิ่งเรา้อ่ืนๆ 

3.ความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (need for relatedness) คือ ความ
ตอ้งการของบุคคลที่กระตุน้ความรูส้ึกถึงความเป็นเจา้ของและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งใน
แต่ละบคุคลมีความตอ้งการในสว่นนีแ้ตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบับุคคล 

ความตอ้งการเหลา่นีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นที่ตอ้งการสง่เสรมิการปฏิบติัหนา้ที่ใหไดดี้ที่สดุ
ของแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็นแนวโน้ม ความเจริญงอกงามตาม ธรรมชาติของมนุษย์ และช่วยย
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พัฒนาสังคมอย่างสรา้งสรรค์ รวมทั้งช่วยให้มนุษย์มีความสุขในการกระท าสิ่งต่างๆและการ
ด ารงชีวิต 

โดยมีความสอดคลอ้งกบังานที่ผูจ้ยัท าการศึกษาเนื่องจากบุคคลในกลุม่เจเนอเน
วายทีมีลกัษณะเด่นในความเป็นตัวของตัวเอง กลา้คิด กลา้ท ากลา้แสดงออกในการท าสิ่งต่างๆ 
และจะเลือกแสดงออกหรือปฎิบติัสิ่งต่างๆจากปัจจยัหรือแรงกระตุน้เรา้ภายในตวับุคคล 

Deci (1985) ได้เสนอว่า ในการแสดงออกของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้น
สามารถแบ่งแรงจูงใจไดอ้อกเป็น 6 ระดับโดยเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได(้Non-
regulation) พฤติกรรมที่ถูกควบคุมจากภายนอก (External Regulation) พฤติกรรมที่ถูกควบคุม
จากภายใน (Introjected Regulation) พฤติกรรมที่ถูกควบคมุจากลกัษณะของบุคคล (Identified 
Regulatiom) พฤติกรรมที่ถกูควบคมุจากการผสมผสานใหเ้ขา้กบับุคคล (Integrated Regulation) 
และพฤติกรรมที่กระท าจากแรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation)  

แรงจูงใจ และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรม
เพื่อเพิ่มการปฏิบติั และการเพิ่มขึน้ของกระบวนการทางจิตวิทยา โดยใหค้วามหมายของปัจจัยที่
ท าใหเ้กิดแรงจงูใจ ภายใน และความหลากหลายของปัจจยัที่มาจากแรงจงูใจภายนอก โดยอธิบาย
ถึงบทบาทของแรงจูงใจภายใน และลักษณะของแรงจูงใจภายนอก ที่มีต่อการพัฒนาความคิด 
ทัศนคติและสังคม รวมไปถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการปฏิบติัพฤติกรรม ในบางครัง้
อาจมีการน าเสนอถึง ปัจจยัจากการเอือ้ต่อการอ านวยความสะดวกทางสงัคมหรือวฒันธรรม และ
ความรูส้ึกของบุคคลที่มีต่อความตัง้ใจ และเริ่มตน้ ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ทั้งเชิงคุณภาพละเชิง
ปริมาณของการแสดงออกของพฤติกรรม รวมทัง้ความสามารถเกิดจากภายใตเ้งื่อนไขที่ไดร้บัการ
สนับสนุน ประสบการณ์ของบุคคลอย่างมีอิสระ มีความสามารถ และมีปฏิสมัพันธ์ซึ่งน าไปสู่การ
เพิ่มขึน้ ความตัง้ใจ ลักษณะของแรงจูงใจ การคงอยู่และการเพิ่มขึน้ในการปฏิบัติกิจกรรม ต่างๆ 
รวมไปถึง ความคิด ความรูส้กึ และพฤติกรรม (Ryan & Deci, 2000) ดงัเช่นแผนภาพที่ 2 
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ภาพประกอบ 1 ภาพประกอบ 1 การเกิดการก าหนดตนเอง  
 

ซึ่งภายใต้แนวคิดทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเอง ประกอบด้วย 5 ทฤษฎีย่อย ที่
อธิบายถึงกระบวนการทางจิตที่มีอิทธิพลต่การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
ไดแ้ก่   

1.Cognitive evaluation theory (CET) เป็นทฤษฎีที่อธิบายแรงจูงใจภายใน 
ที่มาจากความพึงพอใจในการเกิดพฤติกรรมของบุคคล เป็นการกระท าหรือการตอบสนอง
ความรูส้ึกของตนเอง เพื่อตัวบุคคลเอง อาทิเช่น ความสนุกสนาน ความพึงพอใจและความสนใจ 
นอกจากนี ้ยงัอธิบายถึงลกัษณะเฉพาะจากการประเมินปัจจยัเก่ียวกับสงัคมภายนอกที่มีต่อการ
พัฒนาแรงจูงใจภายใน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการรบัรูถ้ึงภายในของตนเอง เช่น ก่อใหเ้กิดความ
สนุกสนาน ความทา้ทาย และความพึงพอใจ เช่น การไดร้บัรางวลั การก าหนดระหว่างบุคคลจาก
การท าหนา้ที่และบทบาทที่ไดร้บัทางสงัคม (Interpersonal control) ถดัมาคือการเปรียบเทียบกับ
บุคคลอ่ืนซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน และความสนใจ (Ego-involvements impact intrinsic 
motivationand interest) (Deci & Ryan, 1985, 2000) และการเอือ้จากสภาพแวดลอ้มทางสงัคม
ที่ส่งผลต่อการไดร้บัความพึงพอใจพืน้ฐานทางจิตวิทยา อาทิเช่น ความเป็นอิสระ ความเป็นผูม้ี
ความสามารถ และการมีปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้น ส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน และส่งผลต่อการก าหนด
ตนเองในการก ากับพฤติกรรม (Self-determined of behavioral regulation) ซึ่งพฤติกรรมที่

การเกิดการก าหนดตนเอง

การกบัก า
แรงจงูใจ

แหลง่ที่เกิดแรงจงูใจ

แรงจงูใจในการกบักบั
ตนเอง

การเกิดแรงจงูใจ

ไม่มีแรงจงูใจ

ไม่มีการก ากบัตนเอง

ไม่มีการกระตุน้

ไม่เห็นคณุค่าแลไม่สามารถ
ควบคมุได้

แรงจงูใจภายนอก

สิ่งแวดลอ้มและสงั
ตม

ภายนอก

เกิดพฤติกรรมเมื่อไดร้บั
รางวลัหรอืการลงโทษ

ถกูบงัคบัใหย้ินยอม

ภายนอกเป็นสว่นใหญ่

พฤติกรรมเกิดจากการคิด
เปรยีบกบัผูอ้ื่นในการได้
รางวลัหรอืการลงโทษ 

เห็นความส าคญัดว้ย
ตนเอง

ภายในเป็นสว่นใหญ่

ค านงึถงึคณุค่าในการเกิด
พฤติกรรม

เห็นว่าสิ่งนัน้
สอดคลอ้งกบัตนเอง

ภายใน

ตระหนกัถงึองคป์ระกอบ
โดยรวมเมื่อเกิดพฤติกรรม

แรงจงูใจ
ภายใน

เกิดภายในตวับคุคล
เอง

ภายใน

ตอบสนองความพงึพอใจ
ของตนเอง
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เกิดขึน้ จากแรงจูงใจภายใน จะเกิดจากความสนใจ การรับรูถ้ึงประโยชน์ ปละความถูกต้อง
เหมาะสม ถือว่าเป็นสิ่งที่ส  าคัญของการก าหนดตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย (Deci & Ryan, 2002) 
ทฤษฎีย่อยนีจ้ึงถือว่ามีบทบาทส าคญักบัน าไปใชศ้ึกษาวิจยัถึงวิธีการเพิ่มแรงจงูในการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ  

2. Organismic integration theory (OIT) เป็นทฤษฎีที่ เน้นการอธิบายถึง
ความสนใจตามความคิดที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของแรงจูงใจภายนอก
ลกัษณะที่มีผลต่อองคป์ระกอบที่อยู่ภายในตัวบุคคล (Properties) การตัดสินใจ และผลลพัธ ์เช่น 
การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจภายนอกไปสูเ่ป้าหมาย เช่น รางวลัหรือ
การชมเชยที่ไปสู่พฤติกรรมที่จะเกิดดว้ยตนเอง การเพิ่มขึน้ของแรงจงูใจอย่างต่อเนื่องภายใตค้วาม
แตกต่างของลักษณะการก ากับพฤติกรรมจึงเริ่มต้นจากการขาดแรงจูงใจก่อน จากนั้นจะเกิด
แรงจูงใจที่ไดร้บัการกระตุน้เรา้จากปัจจัยภาย จึงน าไปสู่การเกิดแรงจูงใจภายใน การรบัรูถ้ึงการ
ก ากับตนเองจึงเป็นกระบวนการที่เริ่มตน้จากไม่มีการก ากับตนเองหรือการขาดแรงจูงใจ (Non-
regulation or amotivation) จากนั้นจะเป็นการก ากับตนเองจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
regulation) และท้ายที่สุดจะเกิดการก ากับตนเองจากแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic regulation) (Deci & Ryan, 1985, 2000) การได้รบัการสนับสนุนจากสังคมมีอิทธิพล
ต่อการเพิ่มและส่งเสริมลกัษณะภายในของตัวบุคคล เช่น การรบัรูคุ้ณค่า การรูผ้ิดชอบชั่วดี และ
ความเชื่อ ซึ่งส่งผลต่อการรบัรูก้ารสนบัสนุนความเป็นอิสระในตนเองและมีผลต่อการมีปฏิสมัพนัธ์
กับผู้อ่ืนนี ้จึงน าไปสู่การก ากับความมุ่งมั่นในตนเอง (Self-determine regulation) หรือเรียกว่า 
ลกัษณะที่เกิดขึน้จากภายในตนเอง (Internalization) ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจหรือความปราถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ไดต่้อเมื่อบุคคลยอมรบัถึงอิทธิพลจากบรบิท
ทางสงัคมที่สงูกว่าตนเองและตรงกบัความตอ้งการที่มีอยู่ เช่น ค่านิยม รวมถึงความสอดคลอ้งกับ
ค่านิยมที่บุคคลมีอยู่ ดว้ยเหตนุีค้วามพึงพอใจที่ไดร้บัจะขึน้ ขัน้อยู่กบัลกัษณะของการกระท านัน้ ๆ 
ว่าส่งผลต่อความคิด ความรูส้ึกและพฤติกรรม ซึ่งน าไปสู่ทัศนคติที่มีการเพิ่มขึน้หรือลดลงจาก
ความสอดคลอ้งภายในตนเองที่มีผลมาจากการก ากบัพฤติกรรมจากการแรงจูงใจภายนอก ซึ่งคือ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม (Ryan & Deci, 2000 a) การแสดงพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจาก
การไดร้บัหรือประเมินคณุค่าในตนเอง ซึ่งมาจากการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของบุคคลอ่ืน ท าใหบุ้คคล
มีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และการค้นหาความหมายของการพัฒนาตนเอง (Deci & Ryan, 
1985, 2002; Ryan & Deci, 2000 b) ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงหรือการปรบัเปลี่ยนคณุลกัษณะของ
แรงจงูใจจึงเกิดขึน้มาจากการที่บคุคลยอมรบัในตนเอง 
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3. Causality orientation theory (COT) เป็ นทฤษฎี ที่ อ ธิบ ายถึ งความ
แตกต่างของลกัษณะนิสยั ที่หลอ่หลอมตนบุคคลจากสิ่งแวดลอ้มในการก ากบัพฤติกรรมไปยงัสิ่งที่
ตัง้ใจหรือ ตอ้งการ และจดัการกบัสภาพแวดลอ้มนัน้ ๆ โดยการสนบัสนนุตนเองใหเ้กิดความมุ่งมั่น
ด้วยตนเองซึ่งมาจากการประเมิน 3 ลักษณะของการหล่อหลอมจากเหตุผลภายในตัวบุคคล 
(Causality orientations) ไดแ้ก่ ดา้นการหลอ่หลอมความมีอิสระ (Autonomy orientation) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่บุคคลได้ปฏิบัติหรือแสดงออกถึงความตอ้งการของตนเอง ในรูปแบบพฤติกรรมที่
ตนเองสนใจหรือการเห็นคุณค่าจากสิ่งที่เกิดขึน้ ถัดมาคือดา้นการหล่อหลอมจากการถูกควบคุม 
(Control orientation) ไดแ้ก่ เมื่อบคุคลกระท าหรือมีพฤติกรรมบางอย่างแลว้ไดร้บัรางวลั เช่น สิ่งที่
เป็นประโยชน ์และการไดร้บัการยอมรบั และ สุดทา้ยดา้นการหล่อหลอมแบบไม่เก่ียวกับบุคคล
หรือขาดการจูงใจ (Impersonal or amotivated orientation) เป็นลักษณะที่เกิดจากความวิตก
กงัวลเก่ียวกบัเรื่องของความสามารถ การรบัรูเ้หตุผล ภายในตนเองจึงมีความสมัพันธ์กบัการรบัรู ้
ถึงพฤติกรรมการมีอิสระในตนเอง (Ryan, Williams, Patrick, & Deci, 2009) 

4. Basic psychological needs (BPN) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงว่ามนุษยท์ุก
คนมีความตอ้งการพืน้ฐานทางจิตวิทยา และมีความสมัพนัธต่์อความรูส้ึกในการรบัรูไ้ปถึงจิตวิทยา
โดยทฤษฎีนีอ้ธิบายถึงแรงจงูใจภายในโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ การเพิ่มขึน้ของการมีสขุภาวะที่
ดีและสิ่งที่ส่งผลต่อความรูส้ึกที่เก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจที่มีต่อความตอ้งการขั้นพืน้ฐานของ
ความตอ้งการเป็นคนที่มีความสามารถและรูส้กึถึงการมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และ
ปรารถนาถึงผลของความส าเร็จ การรบัรูถ้ึงความสามารถของบุคคลคือสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบับุคคล
เพื่อน าไปสูค่วามทา้ทาย การเรียนรู ้และการพฒันา  

ความตอ้งการความมีอิสระในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลไดเ้ริ่มตน้ในการ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นความรูส้ึก จากการส่งเสริมถึงความจ าเป็นส าหรบัการจูงใจพฤติกรรมให้
ปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง และความตอ้งการในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือความพึงพอใจเมื่อบุคคลมี
ความรูส้ึกถึงการติดต่อกนัดว้ย ความใกลช้ิดกบัคนอื่น และรูส้กึถึงการมีส่วนรว่มในสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000 ) 

สภาพแวดล้อมทางสังคมจึงอาจมีผลต่อการสนับสนุนหรือยับยั้งความ
ตอ้งการนัน้ ๆ และส่งผลกลบัไปสู่การมีสขุภาวะที่ดี ระดับของความตอ้งการทางกระบวนการทาง
จิตวิทยานัน้ ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจที่แตกต่างของแต่ละบุคคลไปสู่การแสวงหาหรือถอนตัว
ออกจาก พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การท ากิจกรรมทางกาย (Deci & Ryan, 2000, 2002) การไดร้บั
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การเติมเต็ม จากความต้องการพืน้ฐานทั้ง 3 ด้าน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจ า เป็นและเป็นสิ่งที่มี
ประโยชนม์ากที่สดุ ต่อการมีสขุภาวะที่ดีในกระบวนการทางจิตวิทยา 

5. Goal content theory (GCT) เป็นทฤษฎีที่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างที่
เด่นชัดจากเป้าหมายของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
แรงจูงใจ และพฤติกรรม ซึ่งความแตกต่างนัน้เป็นเหตผุลในการแสวงหาเป้าหมายจากสิ่งที่เกิดขึน้
จากเหตุผล ของการจูงใจจากภายในและภายนอก โดยมีแก่นตามสมมติฐานของทฤษฎีการ
ก าหนดดว้ยตนเอง มีขอบเขตในการศึกษา 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจที่มุ่งเนน้ถึงเหตุผลที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มขึน้ของพฤติกรรม เนือ้หาของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเกิดความมุ่งมั่นที่มี
เป้าหมาย ทัง้ 2 ลกัษณะ จึงเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจากความพึงพอใจต่อความตอ้งการพืน้ฐาน 
และการมีสมัพนัธก์บัการมีสขุภาวะที่ดี (Ryan, Williams, Patrick, & Deci, 2009) การมีเป้าหมาย
แรงจูงใจภายใน คือ ค าที่นิยามไวเ้ก่ียวกับการไดร้บัจากผลของรางวัล และการไดร้บัการเติมเต็ม
ผ่านความพึงพอใจในความตอ้งการทัง้ 3 ปัจจยัจากกระบวนการทางจิตวิทยา เช่น เป้าหมายจาก
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่เพิ่มขึน้จากความสนใจหรือแรงบันดาลใจจากตัวบุคคล รวมไปถึง
การไดร้บัการสนับสนุนจากความสมัพันธท์างสงัคม การมีส่วนร่วมในสงัคม และการเจริญเติบโต
ของตวับคุคลในทางตรงกนัขา้มนัน้ การมีเป้าหมายที่มาจากการจงูใจจากภายนอกนัน้อาจสมัพนัธ์
กบัการมีชื่อเสียง การไดร้บัการยอมรบั รวมไปถึงความพึงพอใจจากลกัษณะที่ปรากฏใหเ้ห็นไดจ้าก
ภายนอก  

จากข้อความข้างต้น กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง (Self-
determination) มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกับแรงจูงใจของมนุษยท์ี่มีอย่างมากมาย มนุษยม์กัถูกจูง
ใจใหก้ระท าหรือมีพฤติกรรมเพื่อตอบสนองพฤติกรรมทางกาย เช่น การทานอาหาร การหาที่อยู่
อาศยั หรือความตอ้งการขัน้สงูกว่า เช่น การตอ้งการความส าเร็จ ตอ้งค าชมอ านาจ และรวมไปถึง
พฤติกรรมที่เกิดขึน้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์แรงจูงใจจึงเกิดจากทัง้ปัจจยัภายนอกและภายใน 
ซึ่งแรงจูงใจภายในเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตน แนวคิด บุคลิกภาพ และศักยภาพของตัว
บุคคล ซึ่งผ่านออกมาจากการกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆในการวิจัยครัง้นีใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีการ
ก าหนดดว้ยตนเอง (Self-determination) ในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในการ
ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์
การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

วิจารณญาณ  ผูว้ิจยัจึงไดส้ืบคน้เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมในรูปแบบต่างๆ และ
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แรงจงูใจภายในซึ่งจากพบงานวิจยัที่ท าการศึกษาทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเองกบัเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์พบการศึกษาของ Manchiraju และ Sadachar (2561)ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความ
หลงใหลและทฤษฎีการก าหนดตนเองที่มีความสมัพนัธแ์ละมีอิทธิพลต่อการเสพติดเครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์จากผลการวิจยัพบว่า ความหลงใหลมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความตอ้งการเป็นอิสระ
และความต้องการสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความต้องการรับ รู ้ถึง
ความสามารถ ความหมกหมุ่นมีความสมัพันธ์ทางลบกับความตอ้งการเป็นอิสระ ความตอ้งการ
สัมพันธ์กับผูอ่ื้น และความต้องการรบัรูถ้ึงความสามารถ และจากผลการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมการเสพติดเครือข่ายสงัคมออนไลน ์พบว่า ความตอ้งการรบัรูค้วามสามารถและความ
ตอ้งสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นมีความสมัพนัธท์างลบกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน ์และยงัศกึษา พบว่า ความ
ตอ้งการมีความสามารถ ความตอ้งการเป็นอิสระก าหนดไดด้ว้ยตนเองและความตอ้งการสมัพันธ์
กับผู้อ่ืนสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเสพติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ในระดับสูงซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Brichacek Neil และ Murray ที่ไดศ้ึกษาทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเอง
ผ่านความตอ้งการทางจิตใจ 3 ประการ พบว่า ความตอ้งการทัง้ 3 ดา้นสามารถร่วมท านายความ
พงึพอใจในภาพลกัษณผ์่าน Facebook และการศกึษาเก่ียวกบัแรงจูงใจอื่นๆ พบว่า การรบัรูค้วาม
เพลิดเพลินของแต่ละบคุคลในการใช ้Mobile Learning มีแรงขบัจากเคลื่อนแรงจูงใจภายในและมี
ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีของผูใ้ชง้าน (Lin, Chang, Lee, and Hung, 2006) ถดัมาคืองานวิจยั
ของสพุาทินี เพ็งเจรญิ (2560) พบว่า แรงจงูใจตอ้งการประสบความส าเรจ็ในชีวิต แรงจงูใจภายใน
ดา้นการไดร้บัการยกย่องสามารถท านายทัศนคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการออนไลนไ์ด้ แล ะ
งานวิจัยถัดมาของประเวทย์ ประเวสไพสนธิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การใชบ้ริการสื่อเครือข่าย
สงัคมออนไลนท่ี์มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์และพฤติกรรมการท างานของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศกึษา พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ดา้นความตอ้งการใฝ่สมัฤทธิ์และดา้นความตอ้งการใฝ่สมาคม
อยู่ในระดับมากที่สดุและรองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการใฝ่อ านาจอยู่ในระดับมาก และจากการ
สืบค้นงานวิจัยก่อนหน้า พบงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะตามแนวคิดทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเอง (Self-
determination Theory) ของแรงจงูใจภายในดงัต่อไปนี ้ 

แรงจูงใจภายในด้านแรก คือ แรงจูงใจภายในด้านความเป็นอิสระในการ
แสดงออกของพฤติกรรมมีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการมีอิสระก าหนดไดด้ว้ยตนเอง (need 
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for autonomy) คือ ความตอ้งการของบุคคลที่กระตุน้ใหรู้ส้ึกถึงการจัดการในเรื่องของตนเองได้
เป็นอย่างดี หรือสามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ตนเองได ้โดยเป็นอิสระจากการควบคุม
จากสิ่งเรา้อ่ืนๆ ซึ่งแรงจูงใจในด้านนีม้ีนิยามคือ การแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และการ
กระท าที่มุ่งเนน้ใหต้นเองเป็นส่วนหนึ่งของทางสงัคมออนไลน ์เป็นที่ยอมรบัมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับ
กลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ๆ ชื่นชอบหรือใหค้วามสนใจบนพืน้ที่ของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ซึ่ง
จากการสืบคน้พบงานวิจัยดังต่อไปนี ้งานวิจัยของศรณัยธ์ร ศศิธนากรแกว้ (2558) พบว่ากลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายมีระดบัการรบัรูป้ระโยชน ์และการรบัรูค้วามง่ายในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์อยู่
ในระดับมากโดยการรบัรูป้ระโยชนใ์นการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์ีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการใชเ้ครือขายสงัคมออนไลนข์องกลุ่มเจเนอเรชั่นวายอย่างมีนยัส าคญัที่  0.01 การรบัรู ้
ความง่ายในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนม์ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลนอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 ถัดมาผลการวิจัยของจิตนา ตันสุวรรณนนท์ (2552) 
พบว่าการควบคุมตน การรูเ้ท่าทันสื่อ และการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ
งานวิจยัของภานุวฒัน ์กองราช (2554) พบว่าการรบัรูถ้ึงความเพลิดเพลินในการใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลนม์ีความสมัพันธ์ทางบวกกับความหลงใหลผิดปกติในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนแ์ละ
การติดการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และการแสดงออกถึง
ตัวตนของผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์ีความสมัพันธ์ทางลบกับการรบัรูถ้ึงความเสี่ยงในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนงานของชานนท์ ศิริธร (2555) ที่ได้ศึกษาการเปิดรบัสื่อและการ
ยอมรบันวตักรรมของผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซแ์ละเจเนอเรชั่นวาย ผลการศึกษาพบว่าเจเนอเรชั่น
วายมีการเปิดรบัสื่อโดยภาพรวมมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และมี
ความถ่ีและระยะเวลาในการเปิดรบัสื่อมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซเ์ช่นกัน นอกจากนี ้ผลการศึกษา
ครัง้นีย้ังชีใ้หว้่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการยอมรบัเทคโนโลยีและการสื่อสารมากกว่าเจเนอเรชั่น
เอ็กซใ์นดา้นของสื่อสงัคมออนไลน ์นอกจากการยอมรบัสื่อและเทคโนโลยีแลว้ ปัจจยัถดัมาที่สง่ผล
ต่อการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นความเป็นอิสระใน
การแสดงออกคือ การควบคุมตนเอง ซึ่งมีการผูศ้ึกษาจากนกัวิจยัหลายท่านโดยมีผลจากการวิจัย
ดังต่อไปนี ้ วันวิสา สรีระศาสตร ์(2554)ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้าน
สถานการณท์างสงัคมและการมีภมูิคุม้กนัทางจิตที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอรเ์น็ตอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วม
โครงการสง่เสริมการใชอิ้นเตอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั โดยผลการศกึษาคือการควบคมุ
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ตนมีอ านาจร่วมกันท านายพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภัยสงูทัง้กลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อยไดแ้ก่พฤติกรรมการใชอิ้นเตอรเ์น็ตเพื่อการเรียนรูแ้ละการใชอิ้นเตอรเ์น็ตอย่าง
ปลอดภยั เช่นเดียวกบัการศกึษาของจิตนา ตนัสวุรรณนนท ์(2552) ที่ไดศ้กึษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญาของนกัศึกษาระดับอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
การควบคุมตนเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วย
ปัญญาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และการควบคมุตนเป็นตวัท านายที่มีอิทธิพลในการ
ท านายพฤติกรรมการบรโิภคดว้ยปัญญาสงูเป็นอนัดบัสอง  

แรงจูงใจภายในดา้นถัดมา คือ แรงจูงใจภายในดา้นความสมัพันธ์กับผูอ่ื้นเป็น
การศึกษาเก่ียวกับประเด็นอันสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ความตอ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
(need for relatedness) ตามแนวคิดทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเอง คือ ความตอ้งการของบุคคลที่
กระตุน้ความรูส้ึกถึงความเป็นเจา้ของและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งในแต่ละบุคคลมีความ
ตอ้งการในส่วนนีแ้ตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบับุคคลซึ่งแรงจูงใจในดา้นนีม้ีนิยามคือการแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ และการกระท าที่มุ่งเน้นใหต้นเองเป็นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน ์เป็นที่
ยอมรบัมีความสมัพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ๆ ชื่นชอบหรือใหค้วามสนใจบนพืน้ที่
ของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ซึ่งแรงจ.ูใจดา้นนนีม้ีอิทธิพลมาจากการคลอ้ยตามและการเลียนแบบ
ของกลุ่มเพื่อนและกลุ่มบุคคลอา้งอิงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยใหต้ัวบุคคลมีความเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม มีงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปนี ้ศรณัยธ์ร ศศิธนากรแกว้ (2558) ไดศ้กึษาการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิงในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์ีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 ถัดมาคือผลการศึกษาของภานุวัฒน์ กองราช (2554) 
พบว่า อิทธิพลทางสงัคมของเครือข่ายสงัคมออนไลนม์ีความสมัพนัธท์างบวกกบัความหลงใหลจน
ผิดปกติในการใช้เครือขายสังคมออนไลน์และการติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่มี
ความสมัพันธ์ทางลบกับการรบัรูถ้ึงความเสี่ยงในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ถัดมาคือการศึกษาของณัฐกาญจน ์กอมณี (2559)พบว่าการไดร้บัตัวแบบจาก
ครอบครวัมีความสมัพันธท์างบวกกับพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และการไดร้บัตัวแบบจากครอบครวัและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรม
การเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณไดอ้ย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  จิต
นา ตนัสวุรรณนนท ์(2552) พบว่าอิทธิพลของกลุม่เพื่อนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการ
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บริโภคสื่อด้วยปัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และเป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
ท านายการบริโภคสื่อดว้ยปัญญาของนักศึกษาไดร้อ้ยละ 40  สอดคลอ้งกับวิไลลักษณ์ ทองค า
บรรจง (2554)  พบว่าพฤติกรรมติดสนทนาออนไลนไ์ดร้บัอิทธิพลทางลบโดยตรงจากอิทธิพลของ
เพื่อนในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างเหมาะสม อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 เช่นเดียวกับงานวิจัยของดวง
กมล ทรัพย์พิทยากร (2547) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตพบว่า นักศึกษาที่ได้รับ
พฤติกรรมตัวอย่างที่ดีจากเพื่อนน้อยจะมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างเป็นโทษมากกว่า
นกัศึกษาที่ไดร้บัพฤติกรรมตวัอย่างจากเพื่อนที่ดี รวมไปถึงงานวิจยัของ ปราณี จอ้ยรอด (2552) ที่
ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ พบว่าการรบัตัวแบบจากกลุ่มเพื่อนมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณ และงานวิจยัของอมุา
วลัย ์จันทะแกว้ (2547) พบว่า การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของเพื่อนในเรื่องเนือ้หาทางเพศผ่าน
ทางอินเทอรเ์น็ตสง่ผลต่อการมีพฤติกรรมการเกิดรบัเนือ้หาทางเพศ 

และแรงจูงใจภายในดา้นสดุทา้ยคือ แรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
และความสนใจซึ่งมีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการมีความสามารถ (need for competence) 
คือ เป็นความต้องการท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในดา้นความรูแ้ละทักษะ ที่กระตุน้ให้
บุคคลมีความต้องการสรา้งและพัฒนาและแสดงความสามารถของตนเองซึ่งโดยนิยามของ
แรงจูงใจภายในดา้นนีคื้อการแสดงความคิด อารมณ์ และการกระท าที่มุ่งเน้นใหต้นเองไดแ้สดง
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความสนใจของตนเองที่ไดจ้ากการเรียนรู ้ฝึกฝนหรือการมี
ประสบการณต์ามความสนใจใหผู้อ่ื้นไดร้บัรูบ้นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ซึ่งมีงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งคือ
การแสดงออกถึงการรบัรูถ้ึงศักยภาพและแก่นแห่งตน  ความสามารถในการท างาน ความสนใจ 
และความถนดั พบว่า มีการศึกษาวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี.้ ประเวทย ์ประเวสไพสนธิ์ (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง “การใชบ้ริการสื่อเครือข่ายสงัคมออนไลนท่ี์มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์และ
พฤติกรรมการท างานของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีผลการศึกษาที่ เก่ียวข้อง
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการ
ท างานในระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานใน
ระดับมากที่สุดในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและความสามารถในพฤติกรรมเชิง
สรา้งสรรค์ตามล าดับและผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในระดับมากในด้าน
ความสามารถในการสรรหาและรกัษา การศึกษาถัดมาของ เยาวลกัษณ์ เตียวิลยั (2561) พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมที่ไดค้ะแนนพฤติกรรมในการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสงัคมออนไลนข์องผูอ่ื้นนอ้ย มี
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ปัจจยัส าคัญอย่างหนึ่งมาจากการประเมินแก่นแห่งตนซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัก่อนหนา้ของ  ศุภ
สมทุร ดิณห ์(2016) พบว่า การประเมินแก่นแห่งตนมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมน่าพงึปราถนา 

จากงานวิจัยขา้งตน้สรุปไดว้่าตัวแปรที่น ามาศึกษาสามารถสะทอ้นออกมาได้ 3 
ลักษณะของแรงจูงใจภายใน คือ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดง
พฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธก์บัผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการ
รบัรูค้วามสามารถและความสนใจ โดยทัง้ 3 ลกัษณะบุคคลจะกระท าหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ
ออกมาไม่ว่าจะเป็นการกระท าที่บุคคลแสดงออกดว้ยตัวบุคคลเอง หรือการกระท าที่บุคคลแสดง
รว่มหรือเลียนแบบกลุ่มเพื่อนและบุคคลอา้งอิง บุคคลจะเลือกแสดงออกพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ยู่กบัสิ่งกระตุน้หรือแรงจงูใจภายในของบคุคลนัน้ๆ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวนัของเราจากการส ารวจพบว่ากลุ่มคนที่

ใช้มากที่สุดคือกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสงัคมออนไลนอ์าทิ Facebook เป็นพืน้ที่เปิดกวา้งและมีความอิสระในการ
แสดงออกไดอ้ย่างเต็มที่และลกัษณะของวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ที่มักจะท าพฤติกรรมต่างๆตามความ
เชื่อและแรงจูงใจภายในจึงท าใหม้ีโอกาสจะไดร้บัผลกระทบการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนห์าก
ขาดวิจารณญาณ  ทัง้นีจ้ากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจยัต่างๆที่มีผลต่อการใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตนเองและอารมณ์  การยอมรับสื่อและ
เทคโนโลยี จริยธรรม การคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่มีชื่อเสียง การรบัรูถ้ึงศกัยภาพแห่งตน
ความถนดัในดา้นความสนใจ และดา้นวิชาชีพซึ่งปัจจยัเหล่าเกิดจากแรงจูงใจภายในของึตวับคุคล
เองซึ่งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ที่มกัจะเลือกและตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ
ดว้ยตนเองดังนั้นผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีการก าหนดด้วตนเอง (Self-determination) มาเป็นฐานใน
การศกึษาครัง้นี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
5.สมมติฐานการวิจัย 

1.แรงจูงใจภายในด้านความต้องการอิสระในการแสดงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

2. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนความมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

3. แรงจูงใจภายในดา้นรบัรูค้วามสามารถและความสนใจมีความสมัพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

แรงจูงใจภายในดา้นความ

ตอ้งการเป็นอิสระในการ

แสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความ

ตอ้งการความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

แรงจูงใจภายในดา้นการรับรู้

ความสามารถและความสนใจ 

 

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย

สังคมออนไลน์อยา่งมี

วิจารณญาณ 
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4. แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้น
ความตอ้งการความสมัพันธ์กับผูอ่ื้นและแรงจูงใจภายในดา้นรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ
สามารถท านายพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณได ้
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ของกลุม่เจเนอเรชั่นวาย มีวิธีด าเนินการวิจยั  ดงันี ้  

1. การก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง       
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรในการวิจยัครัง้นีคื้อกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย  ที่มีเกิดในปีพ.ศ. 2526 – 2537 
หรือมีอายุระหว่าง 25 – 36 ปี ในปีพ.ศ. 2562 ที่มีบัญชีรายชื่อการใช้งานในเครือข่ายสังคม
ออนไลนเ์ฟสบุ๊ค (Facebook)  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยักลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นีคื้อกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย 

ที่มีเกิดในปีพ.ศ. 2526 - 2537หรือมีอายรุะหว่าง 25 – 36 ปี ในปีพ.ศ. 2562 ที่มีบญัชีรายชื่อการใช้
งานในเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟสบุ๊ค (Facebook) โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะ
เป็น  (Probability Sampling) ทั้งนี ้ใช้วิธีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนค านวณจากสูตรการค านวณของ Cocharn (นงลกัษณ์ วิรชัชัย, 2543 อา้งอิง
จาก Cocharm, 1953) ในการสุ่มตวัอย่าง .05 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 384 คน แต่ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนั
การสูญหายหรือความไม่สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผูว้ิจัยจึง  จะเก็บ
แบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  

 
2.การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดที่ใช้ในการวิจัย   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี  ้ประกอบดว้ยแบบวดัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคม

ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ และปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตอนดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป  
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แบบสอบถามเพื่อถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไป ไดแ้ก่ อายุ เพศ เวลาที่ใชส้ื่อสังคม
ออนไลน ์(Facebook) ต่อวนั 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นอิสระในการแสดงออกบนสื่อสงัคมออนไลน ์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉนักบัผูอ่ื้นบนสื่อสงัคมออนไลน ์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนดัของฉนับนสื่อสงัคมออนไลน ์
ตอนที่ 5  แบบสอบถามการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องฉนั 
ลกัษณะแบบวัด ในตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นอิสระในการแสดงออกบน

สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นแบบวดัพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลอย่างเป็นอิสระทางความคิด 
อารมณ ์และการกระท า ที่มีต่อการรบัรูค้วามง่าย ความเป็นประโยชน ์ความเพลิดเพลิน หรือการ
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการแสดงออกถึงคุณค่า และความรูส้ึกผิดชอบ
ชั่วดีที่มีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่อยู่ภายใต้สิ่งเรา้หรือเงื่อนไขจากภายนอกตัว
บุคคล การเลือกแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นหมายถึง การแสดงออกของบุคคลอย่างเป็น
อิสระทางความคิด อารมณ์ และการกระท า ที่มีต่อการรบัรูค้วามง่าย ความเป็นประโยชน ์ความ
เพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการแสดงออกถึงคุณค่า 
และความรูส้กึผิดชอบชั่วดีที่มีต่อการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉันกับผูอ่ื้นบนสื่อสงัคมออนไลน์ คือ การแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ และการกระท าที่มุ่งเน้นใหต้นเองเป็นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน์ เป็นที่
ยอมรบัมีความสมัพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ๆ ชื่นชอบหรือใหค้วามสนใจบนพืน้ที่
ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนัดของฉันบนสื่อ
สังคมออนไลน์ คือ การแสดงความคิด อารมณ์ และการกระท าที่มุ่งเน้นให้ตนเองได้แสดง
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความสนใจของตนเองที่ไดจ้ากการเรียนรู้ ฝึกฝนหรือการมี
ประสบการณต์ามความสนใจใหผู้อ่ื้นไดร้บัรูบ้นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

ตอนที่ 5  แบบสอบถามการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องฉัน คือ พฤติกรรมการ
ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนข์องเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในลักษณะของกระบวนการคิด
วิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลด้วยความรูข้้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลเชิงแวดล้อมที่
เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พื่อเลือกเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมความสนใจต่างๆ เพื่อใชใ้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
เขา้ใจและค านึงถึงประโยชนค์ณุค่าที่แทจ้รงิไม่ท าใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดรอ้น  
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วิธีการใหค้ะแนน ส าหรบัขอ้ค าถามทางบวกการใหค้ะแนนมีเกณฑด์ังนี ้ คือ จริง
ที่สดุให ้6 คะแนน จรงิให ้5 คะแนน ค่อนขา้งจรงิให ้4 คะแนน ค่อนขา้งไม่จรงิให ้3 คะแนน  ไม่จริง
ให ้2 คะแนน และไม่จรงิเลยให ้1 คะแนน สว่นขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในลกัษณะตรงกนัขา้ม 

 การหาคุณภาพของแบบวัดตัวแปร  แบบสอบถามความเป็นอิสระในการ
แสดงออก แบบสอบถามฉันกบัผูอ่ื้น แบบสอบถามความสามารถและความถนัดของฉัน และการ
ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องฉันก่อนการน าไปทดลองผูว้ิจยัไดส้รา้งขอ้ค าถามจ านวน 30 ขอ้ใน
แต่ละตอน เมื่อน าไปทดลองใช ้และตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือโดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบวดัดงักล่าวไป
ใหอ้าจารยท์ี่ ปรกึษาและผูท้รงคุณวฒุิอีก  3  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา  (Content  
validity)  และตรวจสอบภาษาโดยผูว้ิจัยเลือกขอ้ค าถามที่มีIOC  ที่ไม่นอ้ยกว่า  .05  แลว้ท าการ
ปรบัปรุงแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาคผลปรากฏว่า แบบสอบถามความเป็นอิสระในการ
แสดงออก มีค่าความเชื่อมั่น .83  แบบสอบถามฉันกับผูอ่ื้น มีค่าความเชื่อมั่น .69  แบบสอบถาม
ความสามารถและความถนดัของฉนั มีค่าความเชื่อมั่น .65 และการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์อง
ฉนั มีค่าความเชื่อมั่น .80  
 

ตวัอย่างขอ้ค าถามตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นอิสระในการแสดงออก  
ค าชีแ้จง ขอใหท้่านพิจารณาขอ้ความต่อไปนีแ้ลว้ประเมินว่าขณะที่ใชง้านเครือข่าย

ออนไลน ์เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้เพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับ
ระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่านมากที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบในครบทกุขอ้ 

ขอ้ความ 

ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อนขา้ง
ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

0. ฉนัรูส้กึพึงพอใจเมื่อไดโ้พสตภ์าพหรือ
ภาพเคล่ือนไหวที่จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ้ื่นบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(+) 

      

0.ฉนัคิดวา่การเผยแพรภ่าพตนเองในอรยิบทต่างๆ
เป็นสิทธิของฉนัถึงแมว้า่คนอื่นอาจจะมองไม่
เหมาะสม (-) 
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ตวัอย่างขอ้ค าถามตอนที่ 3 แบบสอบถามฉนักบัผูอ่ื้น 
ค าชีแ้จง ขอใหท้่านพิจารณาขอ้ความต่อไปนีแ้ลว้ประเมินว่าขณะที่ใชง้านเครือข่าย

ออนไลน ์เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้เพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับ
ระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่านมากที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบในครบทกุขอ้ 
 

ขอ้ความ 

ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อนขา้ง
ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

0.ฉนัค านึงถึงความรูส้กึของเพื่อนก่อนท่ีฉนัจะ
แลกเปล่ียนคิดเห็นบนเครือขา่ยสงัคมออนไลนท์ี่เป็น
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัเขา (+) 

      

0.ฉนัไม่เห็นว่าการมเีพื่อนในเฟสบุ๊คจ านวนมากจะ
เป็นเรื่องส าคญั (-) 

      

ตวัอย่างขอ้ค าถามตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนดัของฉนั 
ค าชีแ้จง ขอใหท้่านพิจารณาขอ้ความต่อไปนีแ้ลว้ประเมินว่าขณะที่ใชง้านเครือข่าย

ออนไลน ์เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้เพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับ
ระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่านมากที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบในครบทกุขอ้ 

 

ขอ้ความ 

ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อนขา้ง
ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

0.ฉนัคิดวา่เครือขา่ยสงัคมออนไลนเ์ป็นพืน้ท่ีเผยแพร่
ผลงาน ความคดิเห็นใหบ้คุคลอื่นรบัรูถ้ึง
ความสามารถและ ความสนใจของฉนั 
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0. ฉนัหลีกเล่ียงที่จะโพสตป์ระเดน็ต่างๆ เพราะไม่
อยากใหใ้ครมาวิพากษว์ิจารณค์วามสามารถของฉนั 
(-) 

      

 
ตวัอย่างขอ้ค าถามตอนที่ 5  แบบสอบถามการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องฉนั 
ค าชีแ้จง ขอให้ท่านพิจารณาข้อความต่อไปนี ้แล้วประเมินว่าขณะที่ใช้งานเครือข่าย

ออนไลน ์เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้เพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับ
ระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่านมากที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ กรุณาตอบในครบทกุขอ้ 
 

ขอ้ความ 

ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 

จรงิที่สดุ จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อนขา้ง
ไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

0. ฉนัคิดอย่างละเอียดรอบครอบก่อนที่จะแสดง
ความคิดเห็นในเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์(+) 

      

0. ฉนัภมูิใจที่ไดเ้ป็นคนกลุ่มแรกๆ ทีไดโ้พสตห์รือแชร์
ขอ้มลูต่างๆ ถึงแมจ้ะยงัไม่ไดอ้า่นขอ้มลูนัน้ก็ตาม (-) 

      

 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บขอ้มลู  ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้ 
1.ก่อนการเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการขอจรยิธรรมการวิจยัในมนุษยแ์ละไดร้บัการ

อนมุติัจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนษุยข์องมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
2.น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลผ่านทาง Facebook  และบุคคลสามารถเข้ามา

กรอกแบบสอบถามโดยผ่าน Goolgle Form เป็นรายบุคคลกับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง   

3.ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ผู้วิจัยได้ชี ้แจงรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมทราบถึง
จดุมุ่งหมายของการศกึษาและขอ้ความรว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อให้ไดผ้ลที่เป็นจรงิมาก
ที่สดุ 
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4.ผูว้ิจัยตรวจดูความเรียบรอ้ยของแบบสอบถามแต่ละฉบับ   และคัดเลือกฉบับที่
สมบรูณเ์พื่อด าเนินการวิเคราะหท์างสถิติ 

 
 

 
4.การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัครัง้นีป้ระมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป โดยมีขัน้ตอน
ดงันี ้ 

1. วิเคราะหห์าค่าสถิติพืน้ฐาน  ไดแ้ก่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มูล
พืน้ฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง  คะแนนพฤติกรรมการใช้เครือสังคมออนไลนอย่างมีวิจารณญาณ 
แรงจงูใจภายในดา้นความอิสระในการแสดงพฤติกรรม  แรงจงูใจภายในดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
และแรงจงูใจภายในดา้นรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ 

2. วิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาโดยใชส้ตูร 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
คะแนนพฤติกรรมการใชเ้ครือสงัคมออนไลนอย่างมีวิจารณญาณ แรงจูงใจภายในดา้นความอิสระ
ในการแสดงพฤติกรรม  แรงจูงใจภายในดา้นความสมัพันธก์ับผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นรบัรู ้
ความสามารถและความสนใจ เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้1-3        

3. ศึกษาความสามารถในการท านายพฤติกรรมการใชเ้ครือสังคมออนไลนอย่างมี
วิจารณญาณ  แรงจูงใจภายในด้านความอิสระในการแสดงพฤติกรรม   แรงจูงใจภายในด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านรบัรูค้วามสามารถและความสนใจโดยใช้สถิติ
วิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดยวิ ธี  Enter เพื่ อทดสอบ
สมมติฐานขอ้ 4 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย : ศึกษาบนพืน้ฐานทฤษฎีการก าหนดตนเอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้น
ความตอ้งความสมัพันธก์ับผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ 
กบัพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายได้ และศึกษา
ความสามารถในการท านายพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจ
ภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความตอ้งการ
ความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ ในกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย 

สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
M  แทน ค่าเฉลี่ย 
SD  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Min แทน คะแนนต ่าสดุ 
Max แทน คะแนนสงูสดุ 
r  แทน ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 

𝑅2 แทน ค่าอ านาจในการท านาย 
a  แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
b  แทน ค่าสมัประสิทธิถดถอยของตวัท านายซึ่งท านายในรูปคะแนนดิบ 

β  แทน สัมประสิทธิถดถอยของตัวท านายซึ่งท านายในรูปคะแนน
มาตรฐาน 

SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธิถดถอย 
p  แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของสถิติที่ใชท้ดสอบ 
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ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลการวิจัยไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น  2  ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างและตอนที่  2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
การน าเสนอขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุม่ตวัอย่างประกอบดว้ยคณุลกัษณะทั่วไปของกลุม่  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตัวอย่างประกอบดว้ยคุณลกัษณะ
ทั่วไปของกลุ่ม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 50.00)  เท่ากบั เพศชาย (รอ้ยละ 50.00) 
ช่วงอายุของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย คือ 25 – 29 ปี (รอ้ยละ 50.00) เท่ากบั อายุ 30 – 36 ปี (รอ้ยละ 
50.00) กลุ่มตัวอย่างใชเ้วลาในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Facebook)เฉลี่ย 5 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน 
มีการใช้เวลาในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ยสูงกว่าจากการส ารวจของส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(2560)การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนโ์ดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 42 นาที
ต่อวนั  

 
ตาราง 1ค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรที่ศึกษาของกลุม่ตวัอย่าง  

 
จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระ

ในการแสดงพฤติกรรม (M = 4.98, SD = .32) และมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการ
ความสัมพันธ์กับผูอ่ื้น (M = 3.335, SD = .34) และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
และคววามสนใจ (M = 4.08, SD = .41) และพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมอออนไลนอ์ย่างมี
วิจารณญาณ (M = 4.99, SD = .42)  

 
 

ตวัแปรที่ศึกษา M SD Min Max 
แรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดง
พฤติกรรม 

4.95 .32 3.87 5.73 

แรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 3.35 .34 2.13 4.27 
แรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ 4.08 .41 2.63 5.60 
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 4.99 .42 3.80 5.73 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ผูวิ้จยัวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์สมหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาโดยใช้
สตูรสมัประสิทธิ์สหสมัพันธข์องเพียรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
รายละเอียดดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระใน
การแสดงพฤติกรรม (X1) ตวัแปรแรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น (X2) และ
ตวัแปรแรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ (X3) กบัตวัแปรพฤติกรรม
เครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ (Y)ในกลุม่เจอเนอเรชั่นวายได ้
 

 
** p > .01, * p>.05 

1.) สญัลกัษณใ์นตาราง: 3. ตวัแปรทกุตวัมีคะแนนตัง้แต่ 6 คือ จริงที่สดุ 5 คือ จริง 4 คือ ค่อนขา้งจริง 3 คือ 
ค่อนขา้งไม่จริง 2 คือ ไม่จริง 1 คือ ไม่จริงเลย 

 
จากการตาราง 3 เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานการวิจยัพบว่า 
แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสมัพนัธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แต่แรงจูงใจภายในดา้นความต้องความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรู ้
ความสามารถและความสนใจ มีความสมัพนัธท์างลบ กบัพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่าง
มีวิจารณญาณมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสนนัสนนุสมมติฐานที่ 1 

ตวัแปร M SD X1 X2 X3 Y 
X1 4.95 .31  -.028 .427” .338” 
X2 3.35 .34   .367” -.333” 
X3 4.08 .41    -.173” 
Y 4.99 .42     
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นอกจากนีใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจัยได้ใชว้ิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่ อศึกษาความสามารถในการท านาย
พฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็น
อิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพัน ธ์กับผู้อ่ืน และ
แรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ ในกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

 
ตาราง 3 สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูระหว่างตวัแปรท านายกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
 

ตวัท านาย b β SE p 

แรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดง
พฤติกรรม 

.607 .455 .065 .000 

แรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น -.264 -.214 .058 .000 
แรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ -.294 -.289 .053 .000 

R = .52     𝑅2 = .28     F = 50.06 (p = .000)     SE = .36     adj = .27 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 
 

จากตาราง 3 พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดง
พฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธก์บัผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการ
รับรูค้วามสามารถและความสนใจ  สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .28 แสดงว่าตัวแปรทัง้ หมดสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณไดร้อ้ยละ 28 และมีความคลาดเคลื่อนในการท านาย
เท่ากบั .36 ซึ่งสนบัสนนุสมมติฐานที่ 2  
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บทที ่5 
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

 

การวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณในกลุม่เจเนอ
เรชั่นวาย มีวัถตุประสงค์ดังนี ้ 1.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านความ
ตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งความสัมพันธ์กับผูอ่ื้น 
และแรงจูงใจภายในด้านการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายได้ 2.) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ท านายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความ
ตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
และแรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ ในกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

กลุ่มตัวอย่างวิจัยในครัง้นีคื้อ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายวาย ที่มีเกิดในปีพ.ศ. 2526 – 2537 
หรือมีอายุระหว่าง 25 – 36 ปี ในปีพ.ศ. 2562 ที่มีบัญชีรายชื่อการใช้งานในเครือข่ายสังคม
ออนไลนเ์ฟสบุ๊ค (Facebook) จ านวน 384 คน ก่อนเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการขอจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์และไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์ของ
มหาวิทยาลยั ศรีนคริทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC-G-072/2562X ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ผูว้ิจัยไดท้ าหนังสือ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งผูว้ิจัยไดเ้ก็บขอ้มูลเพิ่มจากกลุ่ม
ตวัอย่างรอ้ยละ 5 เพื่อป้องกนัอตัราการสญูหายหรือทดแทนฉบบัที่ไม่สมบูรณ ์เมื่อด าเนินการเก็บ
เรียบรอ้บแลว้ ผูว้ิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกแบบสอบถามเหลือจ านวน 400 ฉบับ เพื่อด าเนินการ
วิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ดแ้ก่ แบบสอบถามจ านวน 5 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป แบบสอบถามเพื่อถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไป ไดแ้ก่ 

อายุ เพศ เวลาที่ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (Facebook) ต่อวัน ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นอิสระ
ในการแสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉันกับผูอ่ื้นบนสื่อสังคมออนไลน ์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนัดของฉันบนสื่อสังคมออนไลน์ และตอนที่ 
5  แบบสอบถามการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องฉนั  
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ความตรงเชิงเนื ้อหาที่มี ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัถตุ
ประสงคท์ี่ตอ้งการวดั (IOC) มีค่าระหว่าง 0.50 - 1.00 และความเที่ยงตรงโดยมีผลของค่าสมัประ
สิทธิแอลฟาครอนบาค พบว่า แบบสอบถามความเป็นอิสระในการแสดงออก มีค่าความเชื่อมั่น 
.83  แบบสอบถามฉันกบัผูอ่ื้น มีค่าความเชื่อมั่น .69  แบบสอบถามความสามารถและความถนัด
ของฉนั มีค่าความเชื่อมั่น .65 และการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องฉนั มีค่าความเชื่อมั่น .80 

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ผู้วิจัยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ใชใ้นการศึกษา และใชส้ถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter เพื่อศึกษาความสามารถในการท านายพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณของตวัแปรที่ศกึษา 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 

2.แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

3. แรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ มีความสมัพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดบั .01 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

4. ความสามารถในการท านายพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ
จากแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจงูใจภายในดา้นความ
ตอ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ ใน
กลุม่เจเนอเรชั่นวาย มีนนัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 4  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

สมมติฐานในการวิจยัมีดงันี ้ 
1.แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการอิสระในการแสดงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
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2. แรงจงูใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นความมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

3. แรงจูงใจภายในดา้นรบัรูค้วามสามารถและความสนใจมีความสมัพนัธ์ทางลบกบั
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

4. แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายใน
ดา้นความตอ้งการความสัมพันธ์กับผูอ่ื้นและแรงจูงใจภายในดา้นรบัรูค้วามสามารถและความ
สนใจสามารถท านายพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณได ้

สมมติฐานที่ 1   
แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม กับพฤติกรรม

เครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูเมื่อค านวณ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงกับ
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจเนอเรชั่นวาย โดยใช้สัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่า แรงจูงใจ
ภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณซึ่งสนันสนุนสมมติฐานที่ 1 ในระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .01 โดยแรงจูงใจภายในดา้นนีม้ีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการมีอิสระก าหนดไดด้ว้ย
ตนเอง (need for autonomy) คือ ความตอ้งการของบุคคลที่กระตุน้ใหรู้ส้ึกถึงการจัดการในเรื่อง
ของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี หรือสามารถควบคมุพฤติกรรมและอารมณ์ตนเองได ้โดยเป็นอิสระจาก
การควบคมุจากสิ่งเรา้อ่ืนๆ ซึ่งแรงจงูใจในดา้นนีม้ีการใหน้ิยามไว ้คือการแสดงออกของบคุคลอย่าง
เป็นอิสระทางความคิด อารมณ์ และการกระท า ที่มีต่อการรบัรูค้วามง่าย ความเป็นประโยชน ์
ความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการแสดงออกถึง
คณุค่า และความรูส้ึกผิดชอบชั่วดีที่มีต่อการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ สอดคลอ้งกับผลของการ
วิจยัต่างประเทศที่ไดศ้กึษาความหลงใหลมีผลกบัการเสพติดการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ และมี
ทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดตนเองเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของจิตใจ
ที่มี่ความรูส้ึกสัมพันธ์กับความต้องการความมีอิสระในตนเอง ซึ่งการที่บุคคลได้เริ่มตน้ในการ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นความรูส้ึกจากการส่งเสริมถึงความจ าเป็นส าหรบัการจูงใจพฤติกรรมให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาก่อนหน้าผ่านทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเองซึ่งศึกษาผ่าน
ความตอ้งการ 3 ประการ พบว่า ความหลงใหลและความหมกมุ่นมีความสมัพนัธด์า้นลบกบัความ
ตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงออก(Manchiraju และ Sadachar, 2561) ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเมื่อ
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บุคคลมีการใชห้รือความคิดที่ยึดติดกับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนม์ากจนเกินไปจะส่งผลให้
ความเป็นอิสระในการแสดงออกของบุคคลนอ้ยลงและขาดความคิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบจน
ท าใหก้ารค านึงถึงความผิดชอบชั่วดีและเห็นถึงคุณค่าที่แทจ้ริงในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของบุคคลนอ้ยลง การควบคมุตนเองก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจภายในดา้นความเป็นอิสระใน
การแสดงออกเช่นกันเนื่องจากถา้บุคคลมีการคิดค านึงถึงผลของการกระท า ค านึงถึงความรูผ้ิด
ชอบชั่วดียอมส่งผลใหบุ้คคลมีแสดงออกในเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างเหมาะสมซึ่งสอดคลอ้ง
กบัการใหค้วามหมายของแรงจงูใจในดา้นนี ้โดยมีงานวิจยัของจิตนา ตนัสวุรรณนนท ์ป่ินกนก วงศ์
ป่ินเพ็ชร ์และชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย (2552) ไดส้นับสนุนว่าการควบคุมตนเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสมัพันธ์สงูสดุกบัพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญา อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ .05 และ
พบว่า การควบคุมตน การรูเ้ท่าทันสื่อ และการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 จากผลการวิจัย
และงานวิจัยก่อนหนา้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณนัน้มี
ผลมาจากการที่บุคคลมีอิสระทางด้านความคิด อารมณ์และการกระท าแต่ยังคงตระหนักถึง
ผลกระทบของการแสดงออกของการกระท าต่างๆบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

สมมติฐานที่ 2 
แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งความสัมพันธ์กับผูอ่ื้น กับพฤติกรรมเครือข่ายสงัคม

ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูเมื่อค านวณค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น กับพฤติกรรมเครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ เจเนอเรชั่นวาย โดยใชส้ัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความต้อง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์ทางลบ กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งไม่สนนัสนนุสมมติฐานที่ 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01โดยแรงจูงภายในดา้น
ความต้องการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์ความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (need for 
relatedness) ตามแนวคิดทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเอง  คือ ความตอ้งการของบุคคลที่กระตุ้น
ความรูส้ึกถึงความเป็นเจา้ของและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งในแต่ละบุคคลมีความตอ้งการ
ในสว่นนีแ้ตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบับคุคลซึ่ง คือ การแสดงออกทางความคิด อารมณ ์และการกระท า
ที่มุ่งเน้นใหต้นเองเป็นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน ์เป็นที่ยอมรบัมีความสมัพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม
เพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ๆ ชื่นชอบหรือใหค้วามสนใจบนพืน้ที่ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยจาก
ทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเองในส่วนของ Basic psychological needs (BPN) ซึ่ง
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เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงว่ามนษุยท์กุคนมีความตอ้งการพืน้ฐานทางจิตวิทยา และมีความสมัพนัธต่์อ
ความรูส้กึในการรบัรูไ้ปถึงจิตวิทยาซึ่งมีส่วนที่อธิบายว่า มนุษยม์ีความตอ้งการในการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น คือความพึงพอใจเมื่อบุคคลมีความรูส้ึกถึงการติดต่อกนัดว้ย ความใกลช้ิดกบัคนอ่ืน และ
รูส้ึกถึงการมีส่วนร่วมในสภาพแวดลอ้มทางสังคม (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000 ) 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยคือเมื่อบุคคลมีความตอ้งการหรือความพึงพอใจในการสมัพันธ์กบัผูอ่ื้น ให้
ความส าคัญกบัการมีปฎิสมัพนัธอ์ันดีกับกลุ่มเพื่อนหรือสงัคมอาจจะท าใหล้ะเลยการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างรอบคอบเนื่องจากกลวักระทบกระเทือนความสมัพนัธอ์ันดีกบักลุ่มเพื่อนหรือ
สงัคมของบุคคลนัน้ๆ และมีงานวิจยัสนบัสนุนผลการวิจยันีน้ีคื้อ การศึกษาของภานุวฒัน ์กองราช 
(2554) พบว่า อิทธิพลทางสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
หลงใหลจนผิดปกติในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการติดการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลนอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไดน้ิยามถึงอิทธิพลทางสังคม คือ การที่บุคคลเกิด
พฤติกรรมอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระท าเพื่อใหบุ้คคลอื่นๆในสงัคม
ยอมรบัซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยในครัง้นี ้แต่ทั้งนีง้านวิจัยก่อนหนา้มักจะนิยามความหมายของ
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนไปในทิศทางที่กลุ่มเพื่อนมีพฤติกรรมในการเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิเช่น
งานวิจัยของดวงกมล ทรพัยพ์ิทยากร (2547) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไดร้บัพฤติกรรมตัวอย่างที่ดีจากเพื่อนนอ้ยจะมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างเป็น
โทษมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไดร้บัพฤติกรรมตวัอย่างจากเพื่อนที่ดีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของจิตนา ตันสุวรรณนนท์ ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร ์และชัญญา ลีศ้ัตรูพ่าย 
(2552) พบว่าอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วย
ปัญญาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคลอ้งกับวิไลลกัษณ ์ทองค าบรรจง (2554) 
ที่พบว่า อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมติดการสนทนาออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณของบุคคลนัน้มีอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและสงัคมส่งผลต่อการ
ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลนท์ี่เหมาะสมและคิดพิจารณาอย่างรอบครอบของบุคคลเนื่องจาก
บคุคลใหค้วามส าคญักบัเพื่อนและบคุคลที่ตนชื่นชอบมากก ถา้บคุคลอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือมีบคุคล
ที่ตนเองชื่นชอบที่มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จะส่งผลให้ตัวบุคคลเองมีการแสดงออกที่
เหมาะสมเช่นกนั 
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สมมติฐานที่ 3 
แรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ กับพฤติกรรมเครือข่าย

สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย กับพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมี
วิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย  

จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลเมื่อค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้อง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้วามสามารถและความสนใจ กับ
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจเนอเรชั่นวาย โดยใช้สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจูงใจ
ภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ มีความสมัพนัธท์างลบ กบัพฤติกรรมเครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณซึ่งไม่สนนัสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
โดยแรงจูงใจภายในดา้นนีแ้รงจูงใจภายในดา้นความเป็นอิสระในการแสดงออกของพฤติกรรมมี
ความสอดคลอ้งกับความตอ้งการมีอิสระก าหนดไดด้ว้ยตนเอง (need for autonomy) คือ ความ
ตอ้งการของบุคคลที่กระตุน้ใหรู้ส้ึกถึงการจัดการในเรื่องของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี หรือสามารถ
ควบคมุพฤติกรรมและอารมณต์นเองได ้โดยเป็นอิสระจากการควบคมุจากสิ่งเรา้อ่ืนๆ  แรงจูงใจใน
ด้านนี ้มีนิยาม คือการแสดงความคิด อารมณ์ และการกระท าที่มุ่ งเน้นให้ตนเองได้แสดง
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความสนใจของตนเองที่ไดจ้ากการเรียนรู ้ฝึกฝนหรือการมี
ประสบการณ์ตามความสนใจใหผู้อ่ื้นไดร้บัรูบ้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีงานวิจัยสนบัสนุน
ผลของการวิจัยในครั้งนี ้คือการศึกษาของเยาวลักษณ์ เตียวิลัย (2561) พบว่า ผู้ที่ได้คะแนน
พฤติกรรมในการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสงัคมออนไลนข์องผูอ่ื้นนอ้ยมีผลมาจากการมีความ
เชื่อมั่นในความรู ้ความสามารถของตนเองสูง และมีงานวิจัยพบว่า แรงจูงใจภายในดา้นความ
ตอ้งการแสดงความสามารถมีความสมัพันธท์างบวกกบัความถ่ีในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต  (Clark และ 
Moloney,2559) ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเมื่อบุคคลรบัรูแ้ละตอ้งการแสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเองจะส่งผลใหใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์ากจนแสดงออกถึงความสนใจหรือความถนดัมาก
จนขาดการคิดอย่างพิจารณาอย่างรอบคอบในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนซ์ึ่งจะส่งผลใหข้าด
วิจารณญาณในการใชง้านไปได ้รวมไปถึงเมื่อบุคคลมีความมั่นใจในความรูค้วามสามารถของตน
มากก็ส่งผลให้การคิดค านึงถึงคุณค่าที่แท้จริง การรูผ้ิดชอบชั่ วดี และการไม่ท าให้ผู ้อ่ืนเดือด
เนื่องจากบุคคลนัน้มุ่งการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์าที่การแสดงถึงความรูค้วามสามารถของ
ตนเอง 
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นอกจากนีใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจัยได้ใชว้ิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่ อศึกษาความสามารถในการท านาย
พฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็น
อิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และ
แรงจงูใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ ในกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

สมมติฐานที่ 4  
ศึกษาความสามารถในการท านายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

วิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจ
ภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
และความสนใจ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จากผลการวิเคราะหท์างสถิติ พบว่า แรงจูงใจภายในดา้น
ความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพันธ์
กบัผูอ่ื้น และแรงจูงใจภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ  สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.001โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .28 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณไดร้อ้ยละ 28 และมีความ
คลาดเคลื่อนในการท านายเท่ากบั .36 ซึ่งสนบัสนนุสมมติฐานที่ 4  

ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination) 
Deci และ Ryan (1985) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงแรงจูงใจภายในของมนุษยซ์ึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
การขับเคลื่อนใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการกระท าต่างๆ โดยมาจากพืน้ฐานทางจิตใจ 3 ประการ คือ 
1. ความตอ้งการมีความสามารถ (Need for Competence) 2. ความตอ้งการมีอิสระก าหนดได้
ด้วยตนเอง (Need for autonomy) และ 3. ความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Need for 
Relatedness) โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศที่ศกึษาพบว่า ความตอ้งการมีความสามารถ 
ความต้องการเป็นอิสระก าหนดได้ด้วยตนเองและความต้องการสัมพันธ์กับผู้อ่ืนสามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการเสพติดเครือข่ายสงัคมออนไลนไ์ดใ้นระดบัสงู (Manchiraju และ Sadachar, 
2561) ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Brichacek Neil และ Murray ที่ไดศ้ึกษาทฤษฎีการก าหนด
ดว้ยตนเองผ่านความตอ้งการทางจิตใจ 3 ประการ พบว่า ความตอ้งการทั้ง 3 ดา้นสามารถร่วม
ท านายความพึงพอใจในภาพลักษณ์ผ่าน Facebook ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแรงจูงใจหรือความ
ตอ้งการภายในสามารถคาดการณ์การเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลนไ์ด ้เมื่ออภิปรายในรายดา้นพบว่า แรงจูงภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระในการ
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แสดงออก อย่างเป็นอิสระทางความคิด อารมณ์ และการกระท า ที่มีต่อการรบัรูค้วามง่าย ความ
เป็นประโยชน ์ความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการ
แสดงออกถึงคุณค่า และความรูส้ึกผิดชอบชั่วดีที่มีต่อการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่อยู่
ภายใต้สิ่งเรา้หรือเงื่อนไขจากภายนอกตัวบุคคล การเลือกแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น 
สอดคล้องกับงานวิจัยส่วนใหญ่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ พบว่า งานวิจยัของจิตนา ตนัสวุรรณนนท ์(2552) การควบคุมตนเป็นตัวท านายที่มี
อิทธิพลในการท านายพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญาสูง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .001 เช่น
เดียวงานวิจยัของวนัวิสา สรีระศาสตร ์(2554) กบัการควบคมุตนมีอ านาจรว่มกนัท านายพฤติกรรม
การใชอิ้นเตอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภัยสูง เช่นเดียวกับงานวิจัยของจิตนา ตันสุวรรณ
นนท์ (2552) พบว่า การรูเ้ท่าทันสื่อและการควบคุมตนเองเป็นตัวท านายที่มีอิทธิพลสูงกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญา ที่ระดับ .001 จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การที่
บคุคลมีการแสดงออกทัง้ดา้นความคิด อารมณแ์ละพฤติกรรมอย่างเป็นอิสระแต่ยงัคงค านึงถึงคณุ
ค่าที่แทจ้ริง และการรูจ้ักแยกแยะถูกผิดเป็นคุณลกัษณะของบุคคลที่มีวิจารณญาณ ล าดับถัดมา
คือแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้วามสามารถและความสนใจ  หมายถึง การแสดงความคิด 
อารมณ์ และการกระท าที่มุ่งเน้นใหต้นเองได้แสดงความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความ
สนใจของตนเองที่ไดจ้ากการเรียนรู ้ฝึกฝนหรือการมีประสบการณต์ามความสนใจใหผู้อ่ื้นไดร้บัรู ้
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า จากงานวิจัยของ สุพาทินี เพ็งเจริญ (2560) ได้ศึกษาพบว่า
แรงจูงใจดา้นการไดร้บัการยกย่อง สามารถร่วมท านายทศันคติการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้ จะสะท้อนถึงการที่บุคคลที่มักแสดงความรู้ความสามารถของตนผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลนม์ักตอ้งการไดร้บัการชมเชยหรือไดร้บัการยกย่องจากสงัคมซึ่งสามารถซึ่ง
สามารถคาดการณ์การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์องตัวบุคคลนัน้ว่ามีการคิดพิจารณามาอย่าง
รอบคอบเพียงใด และ และล าดับสดุทา้ย คือ แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการความสมัพนัธก์ับ
ผูอ่ื้น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด อารมณ ์และการกระท าที่มุ่งเนน้ใหต้นเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของทางสงัคมออนไลน ์เป็นที่ยอมรบัมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบักลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ๆ ชื่นชอบ
หรือใหค้วามสนใจบนพืน้ที่ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยจากงานวิจยัของณัฐกาญจน ์กอบมณี 
(2559) พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของปราณี จอ้ยรอด (2552) พบว่าการไดร้บัตัวแบบจากเพื่อน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
การรบัสื่ออินเตอรเ์น็ตอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และงานวิจัย



  61 

ของ จิตนา ตันสุวรรณนนท ์(2552) ที่ไดศ้ึกษาพบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนสามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อดว้ยปัญญาซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นว่าการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนอ์ย่างมี
วิจารณญาณของบุคคลสามารถคาดกาณไ์ดจ้ากพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่เขาชื่นชอบ 
เนื่องจากบุคคลนัน้ใหค้วามส าคญักบัเพื่อนและบคุคลที่ตนชื่นชอบมากก ถา้บุคคลอยู่ในกลุม่เพื่อน
หรือมีบุคคลที่ตนเองชื่นชอบที่มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จะส่งผลให้ตัวบุคคลเองมีการ
แสดงออกที่เหมาะสมเช่นกนั 

กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจภายในทัง้ 3 ดา้น ทัง้แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็น
อิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งความสมัพันธ์กับผูอ่ื้น และแรงจูงใจ
ภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเครือข่ายสงัคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจเนอเรชั่นวาย โดยแรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งการเป็นอิสระใน
การแสดงพฤติกรรมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจ
เนอเรชั่นวายทางบวก แต่แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และแรงจูงใจ
ภายในดา้นการรบัรูค้วามสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเครือข่ายสงัคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจเนอเรชั่นวายทางลบ ซึ่งแรงจูงใจภายในดา้นการแสดงออกของ
พฤติกรรมเป็นความคิด อารมณ์ความรูส้ึกและการกระท าของบุคคลที่ยังคงไวซ้ึ่งการรูถ้ึงคุณค่า
และความรูผ้ิดชอบชั่วดีที่มีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์แต่ในทาง
กลบักนัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณจะนอ้ยลงเมื่อบุคคลค านึงถึง
การยอมรบัจากกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลที่ตนชื่นชอบ และเช่นเดียวกับการที่บุคคลนัน้ตอ้งการแสดง
ความรู ้ความสามารถของตน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัย พบว่า แรงจูงใจภายในทัง้ 3 ดา้นไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจภายในดา้น

ความตอ้งการเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในดา้นความตอ้งความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรู ้ความสามารถและความสนใจ  สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณเจเนอเรชั่นวาย จะเห็นไดว้่ากลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนที่มีมกัจะกระท าสิ่งต่างๆ จากปัจจยัที่อยู่ภายในมากกว่าปัจจยัภายนอก และ
ด้านแรงจูงใจภายในการแสดงออกด้านความต้องการเป็นอิสระในการแสดงออกพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกและมีการท านายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณในตัวแปรที่ส  าคัญสูงสุด สะทอ้นเห็นได้ว่ากลุ่มคนในเจเนอเรชั่น เป็นกลุ่มคนที่มี
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ความเป็นตัวของตัวเอง มีบุคลิกภาพกลา้คิด กลา้ท ากลา้แสดงออก และเปิดรบัการใชเ้ทคโนโลยี 
ภาครฐัและเอกชนอาจจะน าเสนอการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณผ่านทางสื่อ
ออนไลนต่์างๆ เช่น ภาพยนตร ์หนงัสัน้ บทความ ซึ่งจะท าใหบุ้คคลนีไ้ดต้ระหนกัถึงถึงคุณค่า และ
ความรูส้กึผิดชอบชั่วดีที่มีต่อการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนด์ว้ยตวัของบุคคลเอง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. ควรพัฒนาโปรแกรมในการวิจยั โดยใชแ้รงจูงใจภายในซึ่งความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณ มาเป็นตวัแปรจดักระท า โดยมุ่งเนน้ดา้นความ
เป็นอิสระในการแสดงความสามารถในด้านบวก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณแก่กลุม่ตวัอย่าง  

2. การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมี
วิจารณญาณเฉพาะในกลุม่เจเนอเรชั่นวาย ที่มีอายุระหว่าง 26-36 ปี ซึ่งจดัอยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
แต่ยงัมีกลุม่ผูใ้ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นกลุม่ช่วงวยัอ่ืนๆดว้ย ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ ต่อไปจึงควรศกึษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายของประชากรกลุ่มอ่ืน เช่น วัยรุ่นตอนตน้ วัยรุ่นตอนปลาย วัย
ผูใ้หญ่ตอนกลางและวันผูสู้งอายุ หรือจะศึกษาในเจเนอเรชั่นอ่ืนๆก็ไดเ้ช่นกัน  ซึ่งจะท าใหท้ราบ
ความต่อเนื่อง ถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณใน
แต่ละช่วงวยั 

3. การวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณบน
พื ้นฐานทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination) ในลักษณะของการศึกษาระยะยาว 
(Longitudinal study) ซึ่งอาจจะท าใหท้ราบถึงแรงจงูใจภายในที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของบุคคลได้อย่างชัดเจนมากกว่าการศึกษาในลักษณะ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ซึ่งความชัดเจนเก่ียวกับศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลนอ์ย่างมีวิจารณญาณบนพืน้ฐานทฤษฎีการก าหนดดว้ยตนเองจะน าไปสู่การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่ไม่เหมาะสมไดดี้มากขึน้ 
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2. อาจารย ์รองศาสตราจารย ์ดร. ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพช็ร์  
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แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 

ค าชีแ้จง จงเติมหรือท าเครื่องหมาย / ลงใน □ ที่ตรงกบัความเป็นจรงิที่เก่ียวขอ้งกบัท่าน 

เพศ  ................... ชาย  ................... หญิง 
อาย ุ ................... ปี 

เวลาที่ใชใ้นการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook ต่อวนั .........ชั่วโมง............. นาที 
ตอนที ่2 แบบสอบถามฉันกบัความเป็นอิสระในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

ค าชีแ้จง ใหท้่านโปรดอ่านขอ้ความแต่ละประโยคใหเ้ขา้ใจ แลว้พิจารณาแต่ละขอ้ความต่อไปนี ้

ความจรงิเก่ียวกบันิสิตผูต้อบมากนอ้ยเพียงใดในเครื่อข่ายสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook ว่า
ท่านปฏิบติับ่อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกบัระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่าน
มากที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

 
ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อน 
ขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

1.ฉนัไม่ลงัเลที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆกต็ามลงบนเครือขา่ย
สงัคมออนไลน ์ถา้ฉนัคิดว่ามนัเป็นประโยชน ์

      

2. ฉนัค านึงถงึผลเสียที่เกิดขึน้ เมื่อฉนัเผยแพรต่่อขอ้ความที่มี
เนือ้หาสรา้งความขดัแยง้ในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

      

3. ฉนัคิดว่าการเผยแพรภ่าพตนเองในอรยิบทต่างๆเป็นสิทธิของ
ฉนัถึงแมว้่าคนอื่นอาจจะมองไม่เหมาะสม 

      

4. ฉนัคิดว่า การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์ตอ้งค านึงถึงมารยาทในการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น  

      

5.ฉนัไม่คิดวา่ตวัเองจะตอ้งโพสตท์กุความคดิเห็นที่เกิดขึน้ลงบน
เครือข่ายสงัคมออนไลนโ์ดยเฉพาะหากไมเ่ป็นผลดีกบัตวัเอง 

      

6. ฉนัรูส้กึพึงพอใจเมื่อไดโ้พสตภ์าพหรือภาพเคล่ือนไหวที่จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ผูอ้ื่นบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์

      

7. ฉนัรูส้กึดีที่มีเครือขา่ยสงัคมออนไลนเ์กิดขึน้เพราะมนังา่ยใน
การท่ีจะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นตา่งๆ 
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ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 
จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อนขา้
งไม่จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

8. ฉนัรูส้กึไม่พอใจ และพรอ้มจะตอบโตเ้มื่อผูอ้ื่นแสดงความ
คิดเห็นที่ขดัแยง้กบัฉนัในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

9. แมฉ้นัจะรูส้กึเพลิดเพลินกบัเรือ่งราวบนเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน ์แต่ก็ตอ้งคอยเตือนตวัเองในการแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นตา่งๆ  

      

10. ฉนัรูส้กึพึงพอใจในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชนใ์น
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

11. ฉนัไม่สามารถควบคมุอารมณข์องฉนัไดเ้มื่อมีผูอ้ื่นมาแสดง
ความคิดเห็นดา่ทอบคุคลที่ฉนัชื่นชอบ   

      

12. ฉนัเผยแพรภ่าพของผูอ้ื่นโดยไม่ไดข้ออนญุาติบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์

      

13.ฉนัใชเ้ครือขา่ยสงัคมออนไลนใ์นการแสดงความคิดเห็นตา่งๆ 
เพราะเป็นพืน้ท่ีที่ง่ายต่อการแลกเปล่ียนขอ้มลูเก่ียวกบัเรื่องนัน้ๆ  

      

14. ฉนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นทางสงัคมต่างๆ ท่ี
ปรากฏในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

15.ฉนัแสดงขอ้ความตอบกลบัทนัที เมื่อมีบคุคลอื่นมีความคิด
เห็นแตกต่างกบัฉนั 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉนักบัผูอ่ื้นบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

ค าชีแ้จง ใหท้่านโปรดอ่านขอ้ความแต่ละประโยคใหเ้ขา้ใจ แลว้พิจารณาแต่ละขอ้ความต่อไปนี ้

ความจรงิเก่ียวกบันิสิตผูต้อบมากนอ้ยเพียงใดในเครื่อข่ายสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook ว่า
ท่านปฏิบติับ่อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกบัระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่าน
มากท่ีสดุเพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

 
ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อน 
ขา้งไม่
จรงิ 

ไม่
จรงิ 

ไม่
จรงิ
เลย 

16. ฉนัค านึงถึงความรูส้กึของเพื่อนก่อนที่ฉนัจะแลกเปลี่ยนคดิเหน็
บนเครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขา  

      

17  ฉนัค านึงถึงความรูส้กึของเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรว่มกลุ่มก่อน ที่
ฉนัจะเผยแพรภ่าพ หรือภาพเคลื่อนไหวบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

      

18. ฉนัไม่เห็นวา่การมีเพื่อนในเฟสบุ๊คจ านวนมากจะเป็นเรื่องส าคญั        
19. ฉนัคิดวา่การแสดงความคดิเห็นที่แตกตา่งจากกลุ่มเพื่อนไมใ่ช่
เรื่องแปลก 

      

20. การกดไลคห์รือกดแชรรู์ปภาพท่ีถ่ายกบัเพื่อนๆ สะทอ้นถึงการมี
มิตรภาพท่ีด ี

      

21.ก่อนที่ฉนัจะแสดงความคิดเหน็ต่างๆ บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 
ฉนัจะสอบถามความคดิเห็นจากเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรว่มกลุ่มก่อน 

      

22. ฉนักดเผยแพรต่่อทนัที เมื่อเป็นการแสดงความคดิเห็นจากเพื่อน
สนิทหรือเพื่อนรว่มกลุ่มของฉนั ในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

23. ฉนัแสดงความคิดเห็นต่างๆ บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ แมจ้ะ
ไม่สอดคลอ้งกบัความเห็นของเพื่อนคนอ่ืน  

      

24. ฉนักดเขา้รว่มกลุ่มในเครือขา่ยสงัคมออนไลนท์นัที เมื่อมเีพื่อน
สนิทหรือเพื่อนรว่มกลุ่มรว่มในกลุ่มนัน้  

      

25. ฉนัเผยแพรต่่อในเรื่องที่กลุ่มเพื่อนของฉนัใหค้วามสนใจ ใน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์แมว้่าฉนัจะไม่ไดส้นใจเรื่องนัน้กต็าม 
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ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 
จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ 

ค่อน 
ขา้งไม่
จรงิ 

ไม่
จรงิ 

ไม่
จรงิ
เลย 

26. ฉนัรูส้กึพอใจเมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นไปในทิศเดียวกนักบั
ฉนับนเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์พราะสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นกลุ่ม
เดียวกนั 

      

27. ฉนัรูส้กึเศรา้ใจเมื่อเพื่อนของฉนัไม่กดไลทห์รือกดแสดง
ความรูส้กึอื่นๆ ในรูปภาพท่ีฉนัเผยแพรบ่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์

      

28.ฉนัรูส้กึไม่พอใจเมื่อเพื่อนเผยแพรภ่าพถ่ายที่มีรูปของฉนัอยูใ่น
นัน้เพราะฉนัตอ้งการความเป็นส่วนตวั 

      

29.ฉนัรูส้กึไม่พอใจ เมื่อผูอ้ื่นแสดงความคิดเห็นในทางลบต่อบคุคล
ที่ฉนัชื่นชอบ 

      

30.ฉนัไม่ไดรู้ส้กึว่าตนเองจะตอ้งกดติดตามบคุคลที่ตนเองชื่นชอบ 
ในเครือขา่ยออนไลน ์ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  77 

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามฉันกบัความสามารถและความถนดับนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
ค าชีแ้จง ใหท้่านโปรดอ่านขอ้ความแต่ละประโยคใหเ้ขา้ใจ แลว้พิจารณาแต่ละขอ้ความต่อไปนี ้
ความจรงิเก่ียวกบันิสิตผูต้อบมากนอ้ยเพียงใดในเครื่อข่ายสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook ว่าท่าน
ปฏิบติับ่อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกบัระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่านมาก
ที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

 
ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อน
ขา้ง
จรงิ 

ค่อน 
ขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

31. ฉนัคิดวา่การเปิดเผยอาชีพของตนในประวตัิส่วนตวับนเครือขา่ย
สงัคมออนไลนเ์ป็นเรื่องที่จ  าเป็นเพราะคนจะไดรู้ว้่าฉนัสนใจหรือ
เชี่ยวชาญในเรื่องใด 

      

32. หากเป็นเรื่องที่สนใจ ฉนัคิดวา่ตวัเองมีขอ้มลูที่เป็นประโยชน์
มากพอที่จะรว่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอื่น 

      

33. หากเป็นเรื่องที่ถนดัหรืออยูใ่นสายงานของฉนั ฉนัพรอ้มที่จะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องดงักล่าว 

      

34. ฉนัคิดวา่พืน้ท่ีสงัคมออนไลนเ์ปิดกวา้งใหฉ้นัไดแ้สดงความรู ้
ความสามารถต่อผูอ้ื่นไดร้บัรู ้

      

35. ฉนัคิดวา่เครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นพืน้ท่ีเผยแพรผ่ลงาน ความ
คิดเห็นใหบ้คุคลอื่นรบัรูถ้ึงความสามารถและ ความสนใจของฉนั 

      

36 ฉนัแสดงความคดิเห็นในเรื่องต่างๆ ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เพื่อใหค้นอื่นท่ีเขา้มาอา่นมองเหน็ถึงความรู ้ความสามารถฉนั   

      

37. ฉนัโพสตข์อ้ความหรือแชรภ์าพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู ้ความ
สนใจของฉนั เพื่อที่จะบอกใหค้นอื่นรูถ้ึงความสามารถของฉนัท่ีมตี่อ
เรื่องนัน้ 

      

38. ฉนัหลีกเล่ียงที่จะโพสตป์ระเด็นต่างๆ เพราะไม่อยากใหใ้ครมา
วิพากษ์วจิารณค์วามสามารถของฉนั  

      

39. ฉนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นในโพสตส์าธารณะที่เก่ียวขอ้งกบั
วิชาชีพของฉนับนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

      

40. ฉนัมีการโพสตภ์าพหรือขอ้คดิเห็นเพิ่มมากขึน้หากพบวา่ที่ผ่าน
มา  มีคนมากดไลคห์รือกดแชรข์อ้มลูที่ฉนัโพสตล์งไป   
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ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 
จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อน
ขา้ง
จรงิ 

ค่อน 
ขา้งไม่
จรงิ 

ไม่จรงิ ไม่จรงิ
เลย 

41. ฉนัรูส้กึพึงพอใจเมื่อบคุคลอืน่ชื่นชมต่อการแสดงความคิดเหน็
ของฉนัในเรื่องที่ถนดัหรือสนใจ 

      

42. ฉนัรูส้กึดีที่การแสดงความคดิเห็นในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัวชิาชพี
หรือความถนดัของฉนับนเครือขา่ยสงัคมออนไลนเ์ป็นประโยชนต์่อ
ผูอ้ื่น 

      

43. ฉนัรูส้กึโกรธเมื่อมคีนมาแสดงความคิดเห็นดถูกูต่อเรื่องที่ฉนั
ถนดัหรือมีความรูม้ากพอบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์

      

44.ฉนัรูส้กึประทบัใจที่บคุคลอื่นเผยแพรค่วามคดิเห็นที่เป็น
ประโยชนข์องฉนัส่งต่อบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์

      

45.ฉนัรูส้กึแย่หากมีคนมาเห็นแยง้กบัความคิดของฉนับนเครือขา่ย
สงัคมออนไลนเ์พราะเท่ากบัวา่มาดถูกูความรูข้องฉนั 
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ตอนที ่5  
ค าชีแ้จง ใหท้่านโปรดอ่านขอ้ความแต่ละประโยคใหเ้ขา้ใจ แลว้พิจารณาแต่ละขอ้ความต่อไปนี ้
ความจรงิเก่ียวกบันิสิตผูต้อบมากนอ้ยเพียงใดในเครื่อข่ายสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook ว่าท่าน
ปฏิบติับ่อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกบัระดบัการปฎิบติัพฤติกรรมของท่านมาก
ที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 
 

ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 
จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อน
ขา้ง
จรงิ 

ค่อน 
ขา้งไม่
จรงิ 

ไม่
จรงิ 

ไม่จรงิเลย 

46. ฉนัคิดอยา่งละเอียดรอบครอบก่อนท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ในเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์

      

47. ฉนัไตรต่รองขอ้มลูอยา่งรอบครอบก่อนที่จะกดแชรข์อ้ความ
ต่างๆจากผูอ้ื่นในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

48. ฉนัภมูิใจที่ไดเ้ป็นคนกลุ่มแรกๆ ทีไดโ้พสตห์รือแชรข์อ้มลู
ต่างๆ ถึงแมจ้ะยงัไม่ไดอ้่านขอ้มลูนัน้ก็ตาม 

      

49. ฉนัคิดไตรต่รองอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเผย แพร่
ภาพหรือภาพเคล่ือนไหวของผูอ้ื่นในเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์

      

50. ฉนัคิดอยา่งถ่ีถว้นก่อนที่จะเขา้รว่มกลุ่มในเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน ์

      

51. ฉนัไม่สนว่าผูอ้ื่นจะคิดอยา่งไรกบัขอ้ความที่ฉนัแสดงความ
คิดเห็นบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

52. ฉนัไม่ไดค้  านึงถึงความปลอดภยัในการเผยแพรข่อ้มลู
ส่วนตวัของฉนัในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

53. ฉนัหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ
ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

54. ฉนัเลือกเผยแพรข่อ้ความต่อจากแหล่งขอ้มลูที่มีความ
น่าเชื่อถือในเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์

      

55. ฉนัโพสตด์่าทอบคุคลตา่งๆ ท่ีท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

56. ฉนัไม่ค  านึงถึงผลที่จะตามมาหลงัจากที่ตนเองไดแ้ชรข์อ้มลู
บางอยา่งที่ไมเ่หมาะสม 
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ขอ้ความ ระดบัของพฤติกรรม/การปฎิบตัิ 
จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ ค่อน
ขา้ง
จรงิ 

ค่อนข้
างไม่
จรงิ 

ไม่
จรงิ 

ไม่จรงิเลย 

57. ฉนัเผยแพรภ่าพของผูอ้ื่นโดยไม่ขออนญุาตในเครือขา่ย
สงัคมออนไลน ์

      

58. ฉนัเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัโดยตัง้คา่เป็นสาธารณะบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

      

59. ฉนัตอบรบัค าชกัชวนจากเพื่อนท่ีรูจ้กักนัผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลนโ์ดยไม่คิดไตรต่รองใหร้อบคอบ 

      

60. ฉนัแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นกลางในเครือขา่ยสงัคม
ออนไลน ์

      

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปภาดา ฉตัรสกลุปัญญา 
วัน เดือน ปี เกิด 22 เมษายน 2537 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา 2559 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทบ) สาขา จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 215 หมู่ 3 ต าบล มีชยั อ าเภอ เมือง จงัหวดั หนองคาย   
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