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จุดประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับ
ผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายได้ และศึกษาความสามารถในการทานาย
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจทัง้ 3 ด้าน ในกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้ นีค้ ือกลุ่ม คนเจเนอเรชั่นวายมี อายุระหว่าง 25 – 36 ปี ที่มี
บัญชีรายชื่อการใช้งานในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) จานวน 400 คน ภายหลัง
จากการทาแบบสอบถามทัง้ หมด 5 ตอน ได้ทาการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความสามารถใน
การทานาย (Multiple Regression Analysis) โดยผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจภายในด้านความ
ต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนแรงจูงใจภายในด้านความต้อง
ความสัม พั น ธ์ กั บ ผู้อ่ื น และแรงจู ง ใจภายในด้า นการรับ รู ้ค วามสามารถและความสนใจ มี
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อย่างมีวิจารณญาณ (β = .28 ) ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 :ซึ่ง
ผลสามารถนาไปพัฒนาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้โดยการ
เพิ่มความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงออกของพฤติกรรม

คาสาคัญ : พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, ทฤษฎีการกาหนด
ตนเอง, กลุม่ เจเนอเรชั่นวาย, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

จ
บทคัด ย่อภาษาอัง กฤษ

Title
Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

CRITICAL SOCIAL MEDIA USAGE BEHAVIOR IN
GENERATION-Y
PHAPADA CHATSAKULPANYA
MASTER OF ARTS
2019
Dr. Supat Sanjamsai

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 GenerationY. 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.

Keyword : social media, self-determination theory, critical thingking, Generation-Y
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญ
ปั จจุบันการพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้เกิดการสื่อสารรู ปแบบ
ใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผูค้ นทั่ว
ทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงผูค้ นจากที่ต่างๆ ให้สามารถ
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสารได้อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ว ด้ว ยเหตุดั ง กล่ า วท าให้เกิ ด การใช้
อิน เทอร์เน็ ต อย่ างแพร่ห ลายและรวดเร็วมากขึ น้ ส าหรับ ในประเทศไทยจากสถิ ติ จ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ.2550 มีผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต 9.3 ล้านคน ในขณะปี พ.ศ.2560 มีจานวนผูใ้ ช้งาน
เพิ่มสูงกว่า 57 ล้านคน เมื่อพิจารณาจากสถิติดงั กล่าวพบได้ว่าผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลาในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Facebook, Instagram, Line โดยเฉลี่ยอยู่
ที่ 3 ชั่วโมง 36 นาทีต่อวัน มากที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้เวลาสาหรับการดูโทรทัศน์ภาพยนตร์ ฟั ง
เพลง การเล่น เกมออนไลน์ และการอ่านหนังสื อทางออนไลน์ (ส านักงานพัฒ นาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2560) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นการสื่อสารที่เข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจาวันของบุคคลเพิ่มมากขึน้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นรูปแบบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน (application) ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารหรือ ท ากิ จ กรรมทางสัง คมผ่ า นเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์เน็ ต โดยผู้ใช้แ บ่ ง ปั น เรื่อ งราว
ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ไปยังผูท้ ่ีอยู่ร่วมเครือข่ายของตนเองให้
รับ รู ้ค วามเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ จากการส ารวจของ We Are Social และ Hootsuit พบว่ า ผู้ท่ี ใ ช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปี 2560 สูงกว่า 51 ล้านคนในประเทศไทย ทัง้ นีป้ ระเภทของเครือข่าย
สังคมออนไลน์หรือชุมชนทางออนไลน์ท่ีคนไทยนิยมใช้มาก 3 อันดับแรกมี สัดส่วนใกล้เคียงกัน
ได้แก่อันดับ 1 YouTube (ร้อยละ 97.1) อันดับ 2 Facebook (ร้อยละ96.6) และอันดับ 3 Line
(ร้อยละ 95.8) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้รบั ความนิยมจากคนทุกช่วงวัย โดยพบว่ากลุ่ม
เจเนอเรชั่นวาย หรือบุคคลที่เกิดตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2526 ถึง 2537 มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาก
ที่สดุ โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 3 ชั่วโมง 42 นาทีต่อวัน จนถูกเรียกอีกชื่อว่า “เน็ตเจเนอเรชั่น” คือเป็ นผูท้ ่มี ีการ
เติบโตและเข้าใจถึงพลังของอินเทอร์เน็ตจนอาจทาให้คนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเสพติดสังคมออนไลน์
โดยไม่ รูต้ ัว (Jaclyn Cabral, 2011) ทั้ง นี ้จ ากบทความวิ ช าของวัฒ ณี ภู ว ทิ ศ (2557) กล่ า วถึ ง
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ปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ 1) ระดับบุคคล โดยเริ่ม
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเอง โดยหลอกลวงหรือทาร้ายผูใ้ ช้งาน
ท่านอื่นร่วมสังคมออนไลน์เดี ยวกัน แม้ว่าจะเกิดความรู เ้ ท่าไม่ ถึงการณ์ของผู้ใช้ก็ตาม แต่การ
กระท าที่ เกิ ด ขึ น้ ทั้ง ในรู ป แบบของข้อ ความที่ ผู้ใช้เขี ย นลงไปในพื ้น ที่ อ อนไลน์ท่ี มี ค วามเป็ น
สาธารณะ ก่ อ ให้เกิ ด ความทุ ก ข์ค วามบาดหมางจนน าไปสู่ค วามขัด แย้ง จากการส ารวจของ
Consumer Internet Barometer ของบริษัท TNS ซึ่งเป็ นองค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการทา
วิจยั ตลาดและสานักงานคอนเฟอเรนซ์บอร์ด (The Conference Board) บ่งชีว้ ่าสิ่งที่ทาให้สมาชิก
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เกิดความขัดแย้งกันคือ การขาดมารยาทและขาดจริยธรรมในการ
ใช้งาน (Hart K, 2012) นอกจากนัน้ ยังพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ในสังคมออนไลน์
ทัง้ ในลักษณะการเขียนข้อความโดยขาดการพิจารณาข้อเท็จจริง การนาเสนอรูปภาพของผูอ้ ่ืนโดย
ไม่รบั อนุญาต รวมถึงการตัดต่อภาพของผูอ้ ่นื ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่ืน ซึ่งถือเป็ นประเด็น
สาคัญทางจริยธรรมในการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และเป็ นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ถัด
มาคือ ระดับองค์กร ในสื่อมวลชนบางกรณีมีการนาเสนอข่าวหรือข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่
ไม่ได้รบั ความน่าเชื่อถือและมีการนาเสนอโดยไม่คานึงถึงมารยาทและจรรยาบรรณ มีการแสดง
ความคิดเห็นที่โอนเอียง หรือการนาเสนอโดยมุ่งเน้นโจมตีให้องค์กรอื่นเสียหาย
ทัง้ นีก้ ารที่บุคคลจะตระหนักถึงผลดีและผลเสียของการเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ
ทาพฤติกรรมที่เหมาะสมก็ลว้ นมาจากการที่บุคคลใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
การใช้อิ น เทอร์เน็ ต อย่ า งมี ปั ญ ญา และการใช้อิ น เทอร์เน็ ต อย่ างสร้า งสรรค์แ ละปลอดภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) ออกมาสนับสนุนการใช้สื่อของกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวายว่ามีระดับในการรับรูป้ ระโยชน์รบั รูค้ วามง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ระดับมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนีม้ ีการเจริญเติบโตมากับพร้อมกับเทคโนโลยี ดังนัน้ จึงมี
ความเข้าใจรูจ้ กั ประโยชน์จากเทคโนโลยีตลอดจนมีความเคยชินกับใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับเสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ที่ได้กล่าวว่า กลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายมีลักษณะสาคัญ ประการหนึ่งคือมีความคุน้ เคยกั บการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
อย่างชานาญ มีการใช้ชีวิตบนพืน้ ที่ไซเบอร์
โดยลักษณะเด่นของบุคคลในวัยนีม้ ีความเป็ นอิสระต่อสังคมมากกว่าวัยก่อนๆ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคม แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่างานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านมา เน้นการศึกษาและอธิบายเกี่ยวปั จจัยที่อยู่ภายนอก
ตัวบุคคลมากกว่าปั จ จัยภายในตัวบุคคล และพบได้ว่าปั จจัยส่วนใหญ่ ท่ีกล่าวถึงมักจะเป็ นใน
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ประเด็นเกี่ยวสังคมและการรับรู ป้ ระโยชน์การใช้อาทิเช่น อิทธิพ ลจากกลุ่ม เพื่อน (ณัฐ กาญจน์
กรอบมณี (2559) : จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ชัญญา ลีศ้ ตั รูพ่าย (2553) : วัน
วิสา สรีระศาสตร์ (2554) : เยาวลักษณ์ เตียวิลัย (2560)) อิทธพลจากครอบครัว (ณัฐกาญจน์
กรอบมณี (2559) : จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ชัญญา ลีศ้ ตั รูพ่าย (2553) : วัน
วิสา สรีระศาสตร์ (2554) ศรัณ ย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) โดยมีผลการศึกษาออกมาเป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ว่ า ปั จ จัย ในเชิ ง แวดล้อมด้านสัง คมและครอบครัวส่ง ผลต่ อ พฤติ กรรมการใช้
เครือ ข่ า ย จะเห็ น ได้ว่ า ยัง ขาดงานวิ จัย ที่ ส ะท้อ นให้เห็ น ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระต่ อ สัง คมและการ
รับผิดชอบในตนเองซึ่งลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ จากปั จจัยภายในบุคคล ผูว้ ิจัยจึงต้องการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจและปั จจัยภายในของกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ถึงแม้ว่าจานวนผูใ้ ช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและพลังของ
สื่ อ แต่ แน่นอนว่าจะเป็ น ประโยชน์หรือให้โทษนั้นผู้ใช้จ ะเป็ น ผู้กาหนดว่าจะใช้อย่างเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมโดยจะสะท้อนให้เห็นผ่านมารยาทและจริยธรรมของผูแ้ สดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความอย่างมีสติคิดใคร่ครวญให้รอบคอบที่สาคัญคือควรมีการกลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อมูล
ก่อน หรืออาจกล่าวว่าผูใ้ ช้ควรจะมี วิจารณญาณหรือ การควบคุมตนเอง (Self-Control) ก่อนใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (วัฒณี ภูวทิศ, 2557)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจัยมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุม่ เจเนอเรชั่นวายเนื่องจากเป็ นกลุม่ คนที่มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์สูงที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และจะศึกษาผ่านทฤษฎีการกาหนดตนเอง
(Self-determination theory) เป็ นทฤษฎีท่ีกล่าวว่า มนุษย์มักจะกระทาสิ่งต่างๆจะเกิดขึน้ จากแรง
กระตุน้ หรือแรงจูงใจที่อยูภายใน โดยมีองค์ประกอบหลักในความต้องการพืน้ ฐานอยู่ 3 ประการ
ด้วยกัน คือ ความต้องการอิสระในการแสดงออก ความต้องการมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน และความ
ต้องการเป็ นบุคคลที่มีความสามารถ (Deci และ Ryan, 1985) ซึ่งมีความสอดคล้องกับคนกลุ่มคน
เจเนชั่นวายจะมี ลักษณะมีความเป็ นตัวของตัวเอง มีบุคลิกภาพกล้าคิด กล้าทากล้าแสดงออก
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้ความสาคัญและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีจนกลายเป็ น
ส่วนหนึ่ ง ของชี วิต และมัก จะเลื อ กกระท าสิ่ งต่ างๆ ที่ ม าจากการปั จ จัย ภายในมากกว่าปั จ จัย
ภายนอก ทั้งนีก้ ารที่ ผูว้ ิจัยศึกษาในประเด็นดังกล่าวก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี วิจ ารณญาณเนื่องจากเป็ นสิ่งที่ส าคัญ เพราะข้อมูลข่าวสารใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอยู่อย่างมากมาย ดังนัน้ การเลือกรับ เผยแพร่และแสดงความเห็นจึงควร
ผ่านกระบวนการคิดพิจ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยผลการศึกษาที่ได้จะทาให้ผู้ท่ีมี ส่วน
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เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสาคัญและนาไปใช้เป็ นแนวทางเพื่อสร้าง
รูปแบบการพัฒ นาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย (Generation Y) ที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการ
แสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้าน
การรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิ จารณญาณ
ในกลุม่ เจอเนอเรชั่นวายได้
2.เพื่ อ ศึก ษาความสามารถในการท านายพฤติ ก รรมเครือ ข่ายสังคมออนไลน์อ ย่ างมี
วิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถ
และความสนใจ ในกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลและประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครัง้ นีค้ ือกลุ่ม คนเจเนอเรชั่นวาย ที่มี เกิดในปี พ .ศ. 2526 – 2537
หรือ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25 – 36 ปี ในปี พ .ศ. 2562 ที่ มี บัญ ชี รายชื่ อ การใช้ง านในเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้ นีค้ ือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ที่มีเกิดในปี พ.ศ. 2526 - 2537
หรือ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25 – 36 ปี ในปี พ .ศ. 2562 ที่ มี บัญ ชี รายชื่ อ การใช้ง านในเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยท าการสุ่ม ตัวอย่างแบบอาศัย ความน่ าจะเป็ น (Probability
Sampling) ทั้ง นี ้ใช้วิ ธี ก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ างโดยไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน
ค านวณจากสูต รการค านวณของ Cocharn (นงลัก ษณ์ วิ รัช ชัย , 2543อ้า งอิ ง จาก Cocharm,
1953) ในการสุ่มตัวอย่าง .05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน แต่ทงั้ นีเ้ พื่อป้องกันการสูญหาย
หรือความไม่สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่างผูว้ ิจยั จึง จะเก็บแบบสอบถามกับ
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
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ขอบเขตด้านเนือ้ หา
ตัวแปรที่ศกึ ษาในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
1.1 แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม
1.2 แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
1.3 แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ
2. ตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
นิยามศัพท์เฉพาะ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง พืน้ ที่ในการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (Facebook)
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึงคนที่มีเกิดในปี พ .ศ. 2526 – 2537 หรือมี
อายุระหว่าง 25 – 36 ปี ในปี พ .ศ. 2562 ที่มี บัญ ชี รายชื่ อการใช้งานในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook)
นิยามเชิงปฎิบัติการ
แรงจูง ใจภายในด้า นความต้อ งการเป็ น อิ ส ระในการแสดงพฤติ ก รรม หมายถึ ง การ
แสดงออกของบุคคลอย่างเป็ นอิสระทางความคิด อารมณ์ และการกระทา ที่มีต่อการรับรูค้ วามง่าย
ความเป็ นประโยชน์ ความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือก
การแสดงออกถึงคุณค่า และความรูส้ ึกผิดชอบชั่วดีท่ีมีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม สามารถวัดได้จากแบบวัดที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึน้ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจากเป็ นจริงที่สุด จนถึง ไม่ จริง
เลย มีทงั้ ข้อความทางบวกและลบการให้คะแนนมีเกณฑ์ดังนี ้ คือ เป็ นจริงที่สุด 6 คะแนน จริง 5
คะแนน ค่อ ยข้างจริง 4 คะแนน ค่อ นข้างไม่ จ ริง 3 คะแนน ไม่ จ ริง 2 คะแนน และไม่ จ ริงเลย 1
คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้ค ะแนนในลักษณะตรงกัน ข้าม ผู้ท่ีได้คะแนนสูงจะมี แรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรมที่สงู กว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน หมายถึง การแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ และการกระทาที่มุ่งเน้นให้ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน์ เป็ นที่
ยอมรับมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ ๆ ชื่นชอบหรือให้ความสนใจบนพืน้ ที่
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ื นสามารถวัด
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ได้จากแบบวัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจาก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีทงั้ ข้อความทางบวกและลบการให้คะแนนมีเกณฑ์
ดังนี ้ คือ เป็ นจริงที่สุด 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อยข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน
ไม่จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม
ผู้ท่ี ได้คะแนนสูงจะมี แรงจูง ใจภายในด้านความต้องการความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ืน ที่ สูง กว่าผู้ท่ี ได้
คะแนนต่ากว่า
แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ หมายถึง การแสดงความคิด
อารมณ์ และการกระทาที่มุ่งเน้นให้ตนเองได้แสดงความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความ
สนใจของตนเองที่ได้จากการเรียนรู ้ ฝึ กฝนหรือการมีประสบการณ์ตามความสนใจให้ผูอ้ ่ืนได้รบั รู ้
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจสามารถวัด
ได้จากแบบวัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ในลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจาก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีทงั้ ข้อความทางบวกและลบการให้คะแนนมีเกณฑ์
ดังนี ้ คือ เป็ นจริงที่สุด 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อยข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน
ไม่จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม
ผูท้ ่ีได้คะแนนสูงจะมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการการรับรูถ้ ึงความสามารถและความสนใจที่
สูงกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารญาณ หมายถึง พฤติกรรมการใช้
เครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์ของเจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ในลัก ษณะของกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์และไตร่ต รองอย่างมี เหตุมี ผลด้วยความรู ข้ ้อมูลเชิ ง วิช าการและข้อมูลเชิ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเลือกเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อความ รู ปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมความสนใจต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
เข้าใจและคานึงถึงประโยชน์คณ
ุ ค่าที่แท้จริงไม่ทาให้ตนเองและผูอ้ ่นื เดือดร้อน พฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมี วิจารณญาณสามารถวัดได้จ ากแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ในลักษณะของ
มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับจากเห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มี
ทัง้ ข้อความทางบวกและลบการให้คะแนนมีเกณฑ์ดงั นี ้ คือ เป็ นจริงที่สดุ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน
ค่อยข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม ผูท้ ่ีได้คะแนนสูงจะมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณที่สงู กว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนต่ากว่า
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาที่ได้จะเกิดเป็ นองค์ความรูใ้ นเรื่องพฤติก รรมการใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์
ของกลุ่มเจเนอเรขั่นวาย (Generation-Y) ที่ทาให้ทราบถึงว่าพฤติกรรมที่เกิดขึน้ เหล่านั้นมาจาก
แรงจูงใจภายในคือแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถ
และความสนใจ ที่เป็ นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้นาไปพัฒนากลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย (generation Y) ในเรื่องของการสร้างวิจารณญาณในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และยัง
น าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ะน าไปเป็ นแนวทางในการจั ด โปรแกรมเพื่ อ พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้
อย่างเหมาะสมได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจยั เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณใน
กลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ผู้วิ จัย ได้ท าการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ดังต่อไปนี ้
1.กลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
1.1 ความหมายของกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
1.2 ลักษณะของกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
1.3 กลุม่ เจเนอเรชั่นวายกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
2.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.3 ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.4 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.5 ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. แรงจูงใจ
3.1 ความหมายของแรงจูงใจ
3.2 ความลักษณะของแรงจูงใจ
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3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. สมมติฐานการวิจยั
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1.กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
งานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษาเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
จากที่ กล่าวข้างต้น คนกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายมี อายุระหว่าง 25- 36 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับ วัยผู้ใหญ่
ตอนต้น ศรีเรือ น แก้วกัง วาล (2521) ได้กล่าวว่าวัยผู้ใหญ่ ตอนต้นนี ้มี ก ารพัฒ นาการทางกาย
เจริญ เติบโตอย่างเต็มที่เป็ นวัยแห่งการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางในการดารงชีวิตที่เหมาะสมใน
ทุกๆด้านพัฒนาการด้านต่างๆของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นเป็ นวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาได้
เต็มที่ท่ีสุดบุคคลในวัยนีค้ วามคิดที่เป็ นระบบมีทักษะการเรียนรู ก้ ารวางแผนการแก้ไขปั ญหาและ
ความจาดีมีความคิดเชิงนามธรรมมีความยืดหยุ่นทางความคิดปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีมี
ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ประณต เค้าฉิม (2549) ได้กล่าวถึงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นว่าเป็ นวัยที่
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มที่ทงั้ ในระบบต่างๆ ของร่างกายการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
ส่งผลดีต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ วัยนีเ้ ป็ นวันแห่งการสารวจเพื่อนาไปสู่การดาเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะและยังได้กล่าวถึงความสนใจของบุคคลในวัยนีท้ ่ีเป็ นวัยแห่งการเริ่มต้นในการทาสิ่งต่างๆ
ซึ่งเป็ นกระบวนการหนึ่งของพัฒนาการด้านสติปัญญาเนื่องจากวัยนีเ้ ป็ นวันแห่งความสร้างสรรค์
มักจะตัง้ คาถามและหาคาตอบกับสิ่งต่างๆรอบตัวความสนใจจึงเป็ นสิ่งที่ได้รบั มาจากทัง้ ปัจจัยและ
แรงจูงใจภายในนัน้ คือบุคลิกภาพ ความเชื่อ ความสามารถและวิถีชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของคนในวัยนี ้ รองลงมา คือ ปั จจัยจากสังคมไม่ว่าจะเป็ น
หน้าที่การงานความเหมาะสม หรือการยอมรับทางสังคม ความสนใจส่วนใหญ่ของคนในวัยนีม้ ัก
ให้ความสนใจกับตนเองมากกว่าสังคมบุคคลในวัยนีม้ กั แสดงออกมาได้จากพฤติกรรมทางกายการ
แต่งตัว การเลือกประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมยามว่างของบุคคล บุคคลในวัยนีเ้ ป็ นแห่งความคิด
สร้างสรรค์ท่ีอยู่บนความเป็ นเหตุเป็ นผลบนพืน้ ฐานของข้อมูลต่างๆ มียืดหยุ่นทางความคิดมีการ
คิดที่เป็ นระบบมีการจัดหมวดหมู่จาแนกแยกแยะข้อมูลได้ และสามารถประเมินค่า และคาดการณ์
สิ่งต่างๆ ได้นอกจากนีบ้ ุคคลในวัยนีม้ กั จะทาสิ่งต่างๆตามความเชื่อ และความต้องการภายในของ
แต่ละบุคคลเป็ นวัยแห่งการเริ่มต้นในการทาหน้าที่ต่า งๆ ไม่ว่าจะด้านการงานด้านการประกอบ
อาชี พ ด้านสร้า งครอบครัว จากสถิ ติ ท่ี ก ล่าวในบทน าพบว่ าคนกลุ่ม นี ้มี ก ารใช้เครือ ข่ ายสัง คม
ออนไลน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนในกลุ่มอื่นๆ ดังนัน้ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอความหมายและลักษณะของกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย ดังนี ้
1.1 ความหมายของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Adecco Thailand (2553) อ้ า งถึ ง ใน (ภู ว ทิ ศ วั ฒ ณี & มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
Bangkok, 2015) ได้ให้ความหมาย Generation Y หรือ Gen Y หรือยุค Millennials หมายถึงคนที่
เกิ ด ระหว่ า งปี พ.ศ. 2523-2537 (ค.ศ.1980-1994) เป็ นกลุ่ ม ที่ เกิ ด ขึ ้น มาท่ า มกลางความ
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เปลี่ยนแปลงและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ ย่าตายายกับรุน่ พ่อแม่ เป็ นกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบ
จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งในการใช้
ชีวิตประจ าวัน เป็ นกลุ่ม คนที่มี การศึกษาที่ดี มี การติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ผ่านหลาย
ช่ อ งทาง มี ก ารเข้าถึ ง วัฒ นธรรมที่ ห ลากหลายเนื่ อ งจากการสื่ อ สารที่ ไร้พ รหมแดนและความ
เจริญ เติบ โตของสื่ อต่างๆ ปั จ จุบันคนกลุ่ม นี ้ได้เข้าสู่วัยทางานมี ความสามารถในการท างานที่
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารชอบงานเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี มักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทาสิ่งใหม่และสามารถทาอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
Bolton et al. (2013) กล่าวถึงกลุ่มเจเนอเรชั่นวายว่าเป็ นคนที่เกิดระหว่างค.ศ. 1981
- 1999 มีความคุน้ ชินและใช้เทคโนโลยีเป็ นประจาซึ่งมีทงั้ ข้อดีและข้อเสียในด้านการแสดงออกของ
ความคิดอารมณ์และสังคม
ศรี กั ญ ญ า มงคลศิ ริ (2547)กล่ า วถึ ง กลุ่ ม เจเนชั่ นวาย (Generation Y) หรื อ
Millennial หมายถึง กลุ่มคนที่ทนั สมัยทัง้ ความคิดและวิถีชีวิตี่โดดเด่นแตกต่างกับคนเจนเนอเรชั่น
ก่อนๆ อย่างสิน้ เชิง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะมีบางส่วนที่กาลังศึกษาอยู่และบางส่วนที่เริ่มต้นการทางาน
เป็ นกลุ่มที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองสูง มีความฝั นกล้าคิดกล้าทา และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2558)กล่าวถึงคนในเจเนเรชั่นวายว่าเป็ นกลุ่มที่เติบโตมา
พร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีมีอิทธิพลในด้านการตลาดเป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นผูน้ าเท
รนด์ (Trendsetter) จึงทาให้อินเทอร์เน็ตเป็ นปัจจัยสาคัญในการทาสิ่งต่างๆ
เดชา เดชะวัฒ นไพศาล (2551)ได้กล่าวว่าเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือผู้ท่ี
เกิดพ.ศ. 2520 - 2535 ซึ่งเป็ นยุคของการปฏิวัติในทุกๆ ด้านรวมทัง้ ด้านเทคโนโลยีท่ีมีกา้ วหน้า
อย่างมากและเข้ามาเป็ น มี อิทธิ พ ลกับคนในวัยนีเ้ ป็ น อย่างยิ่ง ซึ่งทาให้สามารถใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือทันสมัยอาทิเช่น Smartphone ได้คล่องแคล่ว ซึ่งคนกลุม่ นีเ้ ป็ นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสูว่ ยั ทางาน
Generation Y หรือ Why Generation คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ .ศ. 2523-2535
เกิดในช่วงเวลาที่บ้านเมื องมี ความสงบสุขมี การพัฒ นาในทุกๆ ด้าน ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง รวมทัง้ ด้านเทคโนโลยีอย่างโดดเด่นที่สดุ เป็ นวัยที่เริ่มต้นของการทางานเ ป็ นเจเนอเรชั่น
ที่ชอบแสดงออกมีความเป็ นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบอยู่ในกรอบ
จากนิยามข้างต้นกล่าวโดยสรุปคือ เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึงบุคคล
ที่ เกิ ด ในปี พ .ศ 2526 - 2537 เป็ น ช่ วงที่ มี การเปลี่ ย นแปลงอย่ างมากทั้งด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ด้า น
เศรษฐกิจกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับคนใน
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วัยนีใ้ นการทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมากเป็ นวัยเริ่มเข้าสู่วยั ทางานและมีความ
เป็ นตัวของตัวเองสูง ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีพัฒ นาการทางจิตสังคมของอิริกสันในขั้น ที่ 6 ขั้น
ความรูส้ กึ ผูกพันใกล้ชิดกับความโดดเดี่ยว (Intimacy VS. Isolation) ซึ่งอยูในช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
1.2 ลักษณะของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ได้กล่าวว่าเจนเนอเรชั่นวายเป็ นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี ชอบทางานเป็ นทีม ไม่ชอบ
ทาตามกฎระเบียบ ฉลาดยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับเทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
รัชฎา อสิสนธิสกุล (2548)ได้กล่าวถึงเจเนอเรชั่นวายว่าเป็ นกลุม่ คนที่มีความมั่นใจใน
ตนเองและมีความเป็ นตัวของตัวเองสูง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์
ชอบความแปลกใหม่ทา้ ทายและต้องการประสบความสาเร็จเร็ว
เดชา เดชะวัฒ นไพศาล (2551)ได้กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มี
บุคลิกลักษณะด้านหนึ่งที่ค่อนข้างหวือหวาตามสมัยนิยมกล้าแสดงออกและกล้าที่จะคิด นับเป็ น
ผูบ้ ริโภคที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมีความเป็ นตัวเอง
ขวัญ ชนก กมลศุภจินดา (2558)ได้กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มี
ลักษณะเฉพาะตัวคือกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออก ตรงไปตรงมา ให้ความส าคัญ และมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็ นกลุม่ ที่มีอิทธิพลในด้านการตลาด
เป็ นอย่างมาก เป็ นผูน้ าเทรนด์ (Trendsetter)
กล่าวโดยสรุ ป คื อกลุ่ม เจเนอเรชั่น วาย เป็ น กลุ่ม คนที่ มี ความเป็ น ตัวของตัวเอง มี
บุคลิกภาพกล้าคิด กล้าทากล้าแสดงออก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้ความสาคัญและมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
1.3 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
จากที่กล่าวข้างต้นคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีอายุระหว่าง 23-40 ปี ซึ่งคนในกลุ่มนีม้ ี
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สดุ จากการศึกษา ของศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) พบว่า
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมี การรับรู ใ้ นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมในระดับ มาก”การรับรู ้
ความง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมในระดับ “มาก” การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
ระดับ “มาก”และมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับ “ปานกลาง” รวมไปถึงการ
รับรู ค้ วามง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิงมี ความสัม พันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิต ในงานวิจยั ของวิฏ
ราธร จิรประวัติ (2555) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบการเปิ ดรับและการยอมรับนวัฒ กรรมของ
ผูบ้ ริโภคในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการเปิ ดรับ
สื่อ ยอมรับนวัฒกรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงสมาร์ทโฟนและสังคมออนไลน์มากกว่ ากลุ่มเจเนอ
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เรชั่นเอ็กซ์ และในงานวิจยั ของต่างประเทศชอง Jaclyn Cabral (2011) ได้ศึกษาการเสพติดการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการ
เสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจาก ความรุนแรง ความอดทน และ
องค์ประกอบภายในจิตใจของปมด้อยและเรื่องราวในอดีต
2.พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
จากการสืบค้นพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของคนเจเนอเรชั่นวายที่พบมากที่สุดคือการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีลกั ษณะเฉพาะที่กล้าคิดการทาการ
แสดงออกมีความเป็ นตัวของตัวเองสูงการแสดงออกบนพืน้ ที่ออนไลน์ท่ีมีความอิสระอาจจะนาสู่
ผลที่เป็ นทัง้ ในเชิงบวกและลบ การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบจึงเป็ นส่วนสาคัญ เนือ้ หา
ในส่วนนีจ้ ึงขอกล่าวถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญ าณ ดังหัวข้อ
ต่อไปนี ้
2.1 ความหมายของพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์
การศึก ษาครัง้ นี ้เป็ น การศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้เครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงต้องศึกษาความหมาย รู ปแบบ และลักษณะการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ทัง้ นีม้ ีนกั วิจยั ได้ให้ความหมายไว้ดงั ต่อไปนี ้
ศิริพ ร กนกชัย สกุล (2553)กล่าวว่าเครือข่ ายสังคมออนไลน์เป็ น เทคโนโลยี ท่ี ผู้ใช้
สามารถเผยแพร่ขอ้ มูล ส่วนตัวข้อความเรื่องราวต่างๆ รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก
รวดเร็วเป็ นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารให้กบั เพื่อนที่ร่วมพืน้ ที่ออนไลน์ และนอกจากนี ้ ยังสามารถ
เล่นเกมกับเพื่อนได้อีกด้วย แต่ทั้งนีผ้ ูใ้ ช้สามารถกาหนดความเป็ นส่วนตัวในการเผยแพร่ขอ้ มูล
ต่างๆ ได้
ณัฐพล บัวอุไร (2554)กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึงรู ปแบบหนึ่งในการ
สร้างเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเขียนอธิบายความรู ส้ ึกหรือสิ่งต่างๆ ที่สนใจเพื่อ
เผยแพร่ให้กบั ผูอ้ ่นื โดยผ่านบริการทางออนไลน์ เช่นการแชท การส่งอีเมล วิดีโอ อัพโหลดภาพ หรือ
บล็อก
กันตพล บรรทัดทอง (2557) กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
หมายถึงสังคมที่รวมกลุ่มคนบนพืน้ ที่ออนไลน์ในรูปแบบของเว็บไซต์ท่ีสามารถขยายไปได้อย่างไร
ขี ด จ ากั ด ท าให้เ กิ ด สัง คมใหม่ ๆ มากขึ ้น และสร้า งชุ ม ชนโดยผ่ า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทาง
อินเตอร์เน็ตสามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ทงั้ การศึกษาธุรกิจและบันเทิง
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ขวัญ ชนก กมลศุภ จิ น ดา (2558) ได้ให้ค วามหมายของเครือข่ ายสัง คมออนไลน์
หมายถึง การรวมตัวกันของคนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านรู ปแบบที่เรียกว่าเว็บไซต์ สามารถ
ขยายตัวไปได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและทาให้เกิดสังคมใหม่
นนทรัฐ ไผ่เจริญ (2557) ได้ให้ความหมายว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง การ
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะนัดหมายบนเว็บไซต์ท่สี ร้างในระบบอินเตอร์เน็ต
นา้ ทิพย์ วิภาวิน (2558) ได้ให้ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า เป็ นรู ปแบบที่
ให้บริการบนพืน้ ที่ออนไลน์ในการใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความสนใจร่วมกันทัง้ กิจกรรมเหตุการณ์
เรื่องราวภาพเพื่อสร้างเป็ นเครือข่ายสังคมหรือความสัม พันธ์ทางสังคมทั้งระหว่างกลุ่มคนและ
แหล่งบริการต่ างๆ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ น สื่อที่ต้องสร้างโปรไฟล์เป็ น ของตนเองเพื่ อ
เชื่ อมโยงข้อมูล กับ ระบบบริก ารต่ า งๆ เครือ ข่ ายออนไลน์ผ่ า นอิ น เตอร์เน็ ต เช่ น อี เมล Google
Facebook บล็อกทวิตเตอร์ Instagram โดยเราสื่อที่ตอ้ งสร้างโปรไฟล์เป็ นของตนเองเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบบริการต่างๆ
Gîrboveanu และ Puiu (2008) ได้อธิบายคาว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์คือชุมชน
ออนไลน์ท่ีให้กลุ่มคนที่มีความสนใจหรือความต้องการที่คล้ายคลึงกัน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องให้ขอ้ มูล
ส่วนตัวของตนหรือเข้าร่วมกับกลุ่มผูใ้ ช้งานอื่ นๆ เพื่อสร้างเป็ นกลุ่มของตนเอง ทัง้ นีช้ ุมชนออนไลน์
ลักษณะนีจ้ ะมีนโยบายผูใ้ ช้บริการสามารถกาหนดได้ว่าใครจะสามารถเข้ามาดูประวัติสว่ นตัวหรือ
ติดต่อกับตนได้
นอกจากนีย้ งั มีผทู้ ่กี ล่าวถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ดงั ต่อไปนี ้
เอมิกา เหมมินทร์ (2557) ให้ความหมายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
หมายถึ งกิ จ กรรมใดๆ ก็ ต ามที่ มี การตอบสนองหรือตอบโต้กัน ที่ ส ามารถสังเกตได้ในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นความถี่ ช่วงเวลา ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ในใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์
เกวริน ทร์ ละเอี ย ดดี นัน ท์ (2557) ให้ค วามหมายว่ าพฤติ ก รรมผู้บ ริโภคออนไลน์
(Online Consumer Behavior) หมายถึงการกระทาของส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้
บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จากความหมายและลักษณะพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขา้ งต้น สรุปได้
ว่าพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง การกระทาหรือกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ท่ีรวมกลุ่มคน
เป็ นสังคมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้เป็ นช่องทางการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยที่ผใู้ ช้
สามารถเผยแพร่ขอ้ ความ ข้อมูลส่วนตัวรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมที่สนใจทาให้เกิดการ

14
เชื่อมโยงกับผูอ้ ่ืนและเกิดเป็ นชุมนุมใหม่ท่ีมาจากความสนใจที่คล้ายคลึงกันโดยผูท้ ่ีเผยแพร่ขอ้ มูล
ส่วนตัว ข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวสามารถจากัดสิทธิการเข้าของข้อมูลต่างๆได้รวมถึง
การติดต่อสื่อสารด้วยเช่นกัน
2.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
จากการให้ความหมายที่หลากหลายของสื่อสังคมออนไลน์สามารถจัดประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์ไว้ได้ดงั นี ้
ภิเษก ชัยนิรนั ดร์ (2553)ได้จาแนกลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ดงั นี ้
1.) Blog ย่ อ มาจาก Weblog เป็ นระบบจั ด การเนื ้อ หารู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง
ผูใ้ ช้งานสามารถเขียนข้อความเรียกว่า “โพลต์” สามารถเผยแพร่ได้สะดวกรวดเร็วเปิ ดโอกาสให้
บุคคลที่มีความสามารถด้านต่างๆสามารถแสดงความสามารถหรือความถนัดในด้านต่างๆได้อย่าง
อิส ระและเป็ นหนึ่งเครื่อ งมื อที่ให้เกิดสังคมเนื่องจากเปิ ดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลอื่น
2.) Twitter และ Microblog เป็ นรูปแบบหนึ่งของ Blog ซึ่งมีความแตกต่าง
คือการจากัดข้อความในการโพลต์โดยแต่ละครัง้ ใช้อักขระได้ 140 ตัวโดยผูอ้ อกแบบ Twitter มี
แนวคิดว่าที่ตอ้ งการให้ผใู้ ช้งานแบ่งปั นว่าตอนนีก้ าลังทาอะไรอยู่ ? แต่สามารถเกิดการทาโฆษณา
และการทาการตลาดได้อย่างแพร่หลาย
3.) เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ (Social Network) เว็ บ ไซต์ท่ี ผู้ค นสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทัง้ ที่รูจ้ กั หรือคนแปลกหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งโดยผ่านทางเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน โดยแต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็จะมี
เอกลัก ษณ์เฉพาะแต่ส่วนประกอบหลักที่ มี เหมื อ นกัน คื อโปรไฟล์ (Profiles) เพ่ อ แสดงข้อ มูล
ส่วนตัวของเจ้าของบัญชีการเชื่อมต่อ (Connecting) เพื่อสร้างเพื่อนกับคนที่รูจ้ ักและไม่รูจ้ ักทาง
ออนไลน์และการส่งข้อความ (Messaging) อาจเป็ นข้อความส่วนตัวหรือข้อความสาธารณะโดย
มีเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ไี ด้รบั ความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั
4.) การแบ่งปั นสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) หมายถึงเว็บไซต์ท่ีเปิ ด
โอกาสให้สามารถนารูปภาพหรือวิดีโอมาแบ่งปั นให้เพื่อนหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยสามารถ
ถ่ า ยทอดความคิ ด เป็ น รู ป แบบวิ ดี โอหรื อ รู ป ภาพนาขั้น เผยแพร่ เช่ น YouTube Multiply และ
Slideshare เป็ นต้นข้อมูลหรือวิดีโอใดเป็ นที่ช่ืนชอบจะทาให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2554) ได้จัดแบ่งความแตกต่างของประเภทของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไว้ 7 ประเภท ดังต่อไปนี ้
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1.การเขี ย น บ ท ค วาม (Weblog) เป็ น ระบ บ จั ด ล าดั บ เนื ้ อ ห า (Content
Management. System:CMS ) รู ปแบบหนึ่งซึ่งทาให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความที่เรียกว่าโพสต์
(Post) และท าการเผยแพร่ได้โดยง่ายเป็ น การเปิ ดโอกาสให้คนที่ มี ค วามสามารถในด้านต่ างๆ
สามารถเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรีซ่งึ อาจจะถูกนามาใช้ได้ใน 3 รูปแบบคือ
1) Blog ที่จัดทาโดยบริษัท (Corporate Blog) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพูดจาสื่อสารกับลูกค้า เช่น
StarbucksGossip 2) Microblog มีลกั ษณะเป็ นการโพสต์ขอ้ ความสัน้ ๆไม่เกิน140 ตัวอักษรและ
สามารถที่จะส่งข้อความสัน้ ๆไปยังโทรศัพท์มือถือได้โดยที่ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดอินเทอร์เน็ตเข้าอ่าน
เหมือนBlog ทั่วไปลักษณะก็คือเป็ นข้อความที่จะบอกว่าตอนนีค้ ณ
ุ ทาอะไรอยู่เช่น Twitter 3) Blog
ที่เขียนจากBlogger อิสระที่มีความสามารถเขียนเรื่องที่ตนถนัดและมีผตู้ ิดตามจานวนมากซึ่งBlog
ในรู ปแบบหลัง นีป้ ั จ จุบัน นักการตลาดนิยมให้ Bloggerได้เข้ามาทดลองใช้สินค้า (Testimonial)
แทนการใช้ด าราหรือ บุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ย งมาเป็ น พรี เซ็ น เตอร์แ ล้ว ให้ Blogger เขี ย นข้อ ความใน
ลักษณะสนับสนุนหรือแนะนาาสินค้าจนกลายเป็ นกลยุทธ์Marketing Influencer
2.แหล่งข้อมูลหรือความรู ้ (Data/Knowledge) เป็ นเว็บที่รวบรวมข้อมูลความรูใ้ น
เรื่องต่างๆในลักษณะเนือ้ หาอิสระทัง้ วิชาการภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สินค้าหรือบริการโดยมุ่งเน้น
ให้บุ ค คลที่ มี ค วามรู ใ้ นเรื่อ งต่ า งๆเหล่ านั้น เป็ น ผู้เข้ามาเขี ย นหรือ แนะน าาไว้ส่ว นใหญ่ มัก เป็ น
นักวิช าการนักวิชาชี พ หรือผู้เชี่ ยวชาญที่เห็นได้ชัดเจนเช่ น Wikipediaที่เป็ นสารานุกรมออนไลน์
หลายภาษา Google earth เว็บดูแผนที่ได้ทกุ มุมโลกให้ความรูท้ างภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเดินทาง
การจราจรหรือที่พัก dig หรือ diggZy Favorites Online เป็ นเว็บทาหน้าที่เก็บURL ของเว็บไซต์ท่ี
ชื่นชอบไว้ดภู ายหลังเป็ นต้น
3. ประเภทเกมส์ออนไลน์ (Online games) เป็ นเว็บที่นิยมมากเพราะเป็ นแหล่ง
รวบรวมเกมส์ไว้มากมายจะมีลกั ษณะเป็ นวิดีโอเกมส์ท่เี ล่นบนเครือข่ายคอมพิว เตอร์โดยเฉพาะบน
อินเทอร์เน็ตซึ่งเกมออนไลน์นีผ้ ูเ้ ล่นสามารถที่จะสนทนาเล่นแลกเปลี่ยนitemsในเกมส์กับบุคคล
อื่นๆในเกมส์ได้และสาเหตุท่ีมีผนู้ ิยมมากเนื่องจากผูเ้ ล่นได้เข้าสังคมจึงรูส้ กึ สนุกที่จะมีเพื่อนเล่นเกม
ไปด้วยกันมากกว่าการเล่นเกมคนเดียวอีกทัง้ มีกราฟฟิ คที่สวยงามมากและมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มเช่น
อาวุธเครื่องแต่งตัวใหม่ๆที่สาคัญ สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆแบบออนไลน์ได้ทันทีเช่น Second
Life, Audition, Ragnarok, Pangya เป็ นต้น
4. ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) เป็ นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม่หรือการ
ตามหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานการสร้างProfile ของตนเองโดยการใส่รูปภาพกราฟฟิ ก ที่แสดง
ถึ ง ความเป็ น ตัวตนของเรา (Identity) ให้เพื่ อ นที่ อ ยู่ในเครือ ข่ า ยได้รูจ้ ัก เรามากยิ่ ง ขึ น้ และยัง มี

16
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆร่วมกันเช่น Facebook line เป็ น
ต้น
5. ประเภทฝากรู ป ภาพ ( Photomanagement) เว็บ ที่ เน้น ฝากเฉพาะรู ป ภาพ
(Photo)โดยไม่ เ ปลื อ งฮาร์ด ดิ ส ก์ ส่ ว นตั ว โดยการUpload รู ป ภ าพ จากกล้ อ งถ่ า ยรู ป หรื อ
โทรศัพท์มือถือไปเก็บไว้บนเว็บซึ่งสามารถแชร์ภาพหรือซือ้ ขายภาพกันได้อย่างง่ายดาเช่น Flickr
Photoshop Express และPhotobucker
6.ประเภทสื่ อ (Media) เว็ บ ที่ ใ ช้ ฝ ากหรื อ แบ่ ง ปั น(Sharing) ไฟล์ ป ระเภท
Multimedia อย่างคลิปวีดีโอภาพยนตร์เพลงเป็ นต้นโดยใช้วิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพแต่เว็บนี ้
เน้นเฉพาะไฟล์ท่เี ป็ นMultimedia เช่นYouTube Yahoo VideoและUstream.tvเป็ นต้น
7.ประเภทซือ้ -ขาย (Business/commerce) เป็ นเว็บที่ทาาธุรกิจออนไลน์ท่ีเน้น
การซือ้ -ขายสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ (E-commerce) เช่นการซือ้ -ขายรถยนต์หนังสือ
หรือที่พกั อาศัยซึ่งเป็ นเว็บที่ได้รบั ความนิยมมากเช่น Amazone Bay Tarad และ Pramool เป็ นต้น
แต่ เว็ บ ไซต์ป ระเภทนี ้ยั ง ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น Socia lNetworkที่ แ ท้จ ริ ง เนื่ อ งจากมิ ไ ด้เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ช้บริการแชร์ขอ้ มูลกันได้หลากหลายนอกจากเน้นการสั่งซือ้ และแนะนาสินค้าเป็ นส่วนใหญ่
กล่าวโดยสรุปประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ถกู แบ่งออกเป็ น 6 ประเภท
1. Blog ย่อมาจากweblog เป็ นรู ปแบบหนึ่งในการนาเสนอบทความเรียกว่า “
โพสต์”และเผยแพร่ขอ้ มูลผูอ้ ่านสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได้
2. Microblog คล้ายกับBlog แต่มีการจากัดตัวอักษรในการเขียนบทความหรือ “
โพสต์”โดยสามารถนาเสนอและเผยแพร่ขอ้ มูลผูอ้ ่านสามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้
เช่น Twitter
3. เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นเว็บไซต์ท่ีผูใ้ ช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกันทัง้ ใน
รูปแบบของข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวได้และสามารถทาความรูจ้ กั กันผ่านพืน้ ที่ออนไลน์ได้
โดยมีลกั ษณะสาคัญที่ขายครึ่งกันคือโปรไฟล์ห รือข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงข้อมูลของเจ้าของบัญชี
ถัดมาคือการสร้างกลุม่ เพื่อนหรือคนรูจ้ กั หรือคนที่มีความสนใจเดียวกันและการส่งข้อความอาจจะ
เป็ นข้อความส่วนตัวหรือข้อความบนพืน้ ที่สาธารณะก็ได้เช่นFacebook Youtube และ Instagram
4. แหล่งข้อมูลความรู เ้ ป็ นเว็บไซต์ท่ีร อบรวมความรู แ้ ละข้อมูลในเรื่องต่างๆที่มี
ความเป็ นอิส ระทั้งทางวิช าการภูมิ ศาสตร์ประวัติศาสตร์วัตถุห รือบริการโดยมุ่งเน้นให้บุคคลมี
ความรูใ้ นเรื่องต่างๆเรานัน้ โดยผูเ้ ขียนจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ
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5. ประเภทเกมส์ออนไลน์เป็ นเว็บที่รวบรวมเกมมากมายหลายลักษณะโดยเป็ น
เกมส์ท่ีเล่นผ่านเรือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผูใ้ ช้สามารถเล่นสนทนาแลกเปลี่ยนไอเท็มกับบุคคลอื่นๆที่
เข้าร่วมในเกมนัน้ ๆ
6. ประเภทซือ้ ขายเป็ นเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจโดยเน้นที่การซือ้ ขาย
สินค้าหรือบริการต่างๆบนเว็บไซต์เช่น Amazon Tarad Airbnb Grab เป็ นตันโดยให้เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ช้สามารถแชร์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนัน้ นัน้ ได้ดว้ ย
สาหรับงานวิจัยครัง้ นีไ้ ด้ทาการศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม เจเนอเรชั่น
วายในลักษณะของการใช้ Facebook เนื่องจากเป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีการใช้งานมาก
ที่สดุ และยังป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้อย่างง่ายได้ มีความเป็ นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นทาให้เกิดสังคมใหม่ได้พบปะบุคคลที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายคลึงกัน และเนื่อง
ด้วยความเป็ นอิส ระนี ้การแสดงออกบนโลกออนไลน์ของบุค คลจึ ง มี ส่ง ผลให้ผู้ใช้งานสามารถ
แสดงออกได้ทงั้ พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดได้จากปั จจัยต่างๆ ที่มากระตุน้
ให้แ สดงพฤติก รรม ซึ่ง อาจท าให้เกิด ปั ญ หาต่ างๆ ตามมาหลังจากแสดงพฤติก รรมที่ อาจขาด
วิจารณญาณ ขาดการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบครอบ จึงมีความสาคัญในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมาก
2.3 ผลของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ผลกระทบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีทงั้ เชิงบวกและเชิงลบดังต่อไปนี ้
ณั ฐ กาญจน์ กอมณี (2559) กล่ า วถึ ง การใช้เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ท่ี มี
ผลกระทบทางบวกที่มีผูใ้ ช้งานแต่ละบุคคลหากใช้งานอย่างมีวิจารณญาณ จะส่งผลให้ผูใ้ ช้งาน
รู เ้ ท่ าทัน ถึ ง ผลกระทบทางลบที่ เกิ ด ขึน้ เลื อ กเปิ ด รับ ในสิ่ งที่ เป็ น ประโยชน์ ใช้เวลากับ สื่ อ อย่า ง
เหมาะสม สิ่ งเหล่านีจ้ ะทาให้การใช้งานสังคมออนไลน์มี ประโยชน์ รวมทั้งไม่ ก่อให้เกิดโทษแก่
ตนเองและสังคมลาดับถัดมา ผูว้ ิจัยนาเสนอข้อมูลในส่วนการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เชิงลบ
ดังต่อไปนี ้
สานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560)ได้นาเสนอ ผลกระทบของ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทางลบที่มีต่อบุคคล ดังต่อไปนี ้
ภัยจากถูกหลอกลวง เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความง่ายในการเข้าถึง
และเป็ นลักษณะของสังคมที่มีความฉาบฉวย จึงทาให้เกิดการหลอกลวงได้ง่าย โดยผูป้ ระสงค์รา้ ย
จะสร้างบัญชีเข้าใช้ สร้างโปรไฟล์และให้ขอ้ มูลส่วนตัวปลอม มาสอบถามข้อมูลผูท้ ่ใี ช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์เดียวกัน หรือสร้างเรื่องที่ไม่เป็ นความจริ ง หรืออ้างถึงผูม้ ีช่ือเสียงหรือผูม้ ีอานาจใน
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สังคม เพื่อหลอกให้โอนเงินไปให้ เป็ นต้น ภัยที่เกิดจากการใช้งาน เช่น การเช็คอิน (Check-in) เพื่อ
แสดงพิกัดตนว่าอยู่ท่ีใด หรือการอัพ โหลด ภาพตนเอง โดยผู้ประสงค์รา้ ยสามารถนาภาพของ
บุคคลนัน้ ๆไปตัดต่อทาให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงได้
ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ (2554) ได้กล่าวถึงผลกระทบเชิงลบของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์คื อ โรคติ ด อิ น เทอร์เ น็ ต (Webaholic) คื อ บุ ค คลที่ ห มกมุ่ ง ในการใช้อิ น เทอร์เน็ ต มี
พฤติ ก รรมการใช้อิ น เทอร์เน็ ต เป็ นเวลานาน และไม่ ส ามารถควบคุ ม ระยะเวลาการใช้ง าน
อินเทอร์เน็ตได้
บรรจง อมรชีวิน (2556) ได้กล่าวถึงผลเชิงลบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยแบ่งเป็ น 2 ด้าน โดย ด้านแรกคือร่างกายโดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปส่งผล
ให้ปวดตาปวดกล้ามเนือ้ คอไหล่ปวดศีรษะปวดมือ และอีกด้านคือ ด้านสังคมส่งผลให้ทากิจกรรม
ทางกายที่ ไ ม่ ว่า จะกระท ากับ ตนเองหรือ กระท ากับ ผู้อ่ื น น้อ ยลงมี ก ารจดจ่ อ ที่ สั้น ลงมี อ ารมณ์
หงุดหงิดง่ายควบคุมตนเองได้นอ้ ยลงและใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และยังได้กล่าวถึง
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับแรกคือระดับบุคคล
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์แก่ตนเองโดยหลอกลวงหรือทาร้ายผู้ใช้ท่ีเป็ น
เพื่อนร่วมสังคมออนไลน์เดียวกันแม้ว่าจะเกิดความรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ ช้ก็ตามแต่การกระทาที่
เกิดขึน้ ใช้คาพูดหรือข้อความที่ผูใ้ ช้เขียนลงไปในพืน้ ที่ออนไลน์ท่ีมีความเป็ นสาธารณะก่อให้เกิด
ความทุกข์ความบาดหมางจนนาไปสู่ความขัดแย้งการขาดมารยาทและขาดจริยธรรมในการละเมิด
สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล (Privacy) ในสัง คมออนไลน์ทั้ง ในลัก ษณะการเขี ย นข้อ ความโดยขาดการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือนาเสนอรูปภาพโดยไม่รบั อนุญาตหรือตัดต่อภาพให้เกิดความเสียหายซึ่ง
ถือเป็ นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ถัดมา คือเป็ นระดับองค์กรในสื่อมวลชนบางกรณีมี
การนาเสนอข่าหรือข้อมูลต่างๆโดยมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รบั ความน่าเชื่อถือและมีการนาเสนอ
โดยไม่คานึงถึงมารยาทและจรรยาบรรณมีการแสดงความคิดเห็นที่โอนเอียง
กล่าวโดยสรุ ป ผลของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีทงั้ ด้านบวกและด้านลบ
โดยในด้านบวกคือมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการเข้าถึงโฆษณาและทาการตลาดและการ
ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็ นบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับองค์กร ในทางตรงกันข้ามผลกระทบด้าน
ลบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่จากัดเวลาในการ
ใช้งานส่งผลต่อร่างกายคือปวดดวงตาและกล้ามเนือ้ ส่งผลให้ทาพฤติกรรมในสังคมแห่ งความจริง
น้อยลงถ้าขาดความรอบครอบหรือวิจารณญาณในการใช้งานก็จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือ
ละเมิดลิขสิทธิ์ผอู้ ่นื ขาดความน่าเชื่อถือและมารยาทในสังคม
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2.4 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือหลักการ
ทางความคิดที่เน้นกระบวนการพิจารณาและประเมินข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบโดยใช้
หลักการและเหตุผลจนกระทั่งได้คาตอบที่เหมาะสมหรือดีท่ีสุด เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจหรือ
ประเมินแก้ปัญหาต่างๆ
บรรจง อมรชีวิน (2556)ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่าเป็ น
ความสามารถในการที่ คิ ด ได้ อ ย่ า งกระจ่ า งแจ่ ม แจ้ ง และอย่ า งมี เ หตุ มี ผ ลและยั ง รวมถึ ง
ความสามารถในการคิดที่เป็ นอิสระและสะท้อนการคิดการคิดอย่างไตร่ตรอง
สุวิทย์ มูลคา (2547) อธิบายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือการคิดที่มีเหตุผลโดย
ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบมีหลักเกณฑ์และหลักฐานที่เชื่อถือได้นาไปสูก่ ารสรุปและ
ตัดสนใจที่มีประสิทธิภาพว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรเลือกหรือสิ่งใดควรทา
วัชรา เล่าเรียนดี (2560)ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นการคิด
ที่ตอ้ งอาศัยความรูค้ ิดอย่างมีเหตุมีผลเป็ นการประเมินว่าเป็ นสิ่งที่ ควรเอือ้ ควรปฏิบตั ิตามหรือไม่
หรือไม่ควรเอือ้ ควรปฏิบตั ิตามโดยการพิจารณาละเอียดด้วยหลักการเหตุผลความเหมาะสมและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาเป็ นองค์ประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2545) อธิบายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ตัดสิ นใจและแก้ปัญ หาโดยยืดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็ นจริงมากกว่า
อารมณ์และการคาดเดา
อุษณี ย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2553) อธิบาย ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือรู ปแบบหนึ่ง
ของการคิ ดในระดับ สูงเป็ น วิธี คิ ดอย่างมี เหตุผ ลก่ อ นตัด สิ น ใจว่าจะเชื่ อหรือ ไม่ เชื่ ออะไรอยู่บ น
พืน้ ฐานของหลักการและเหตุผลมีการศึกษาข้อเท็จจริงถือว่าเป็ นทักษะการคิดที่มีความสาคัญต่อ
การเรียนรูแ้ ละการดาเนินชีวิตในโลกปัจจุบนั
Dewey (อุษ ณี ย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2553 อ้างอิงจาก Dewey, 1993) ได้เสนอว่าการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็ นการคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรองเป็ นการคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ท่ี
คลุมเครือมีความยุ่งยากเมื่อผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ใช้ขอ้ เท็จจริงหลักกการและ
กฎเกณฑ์ทาให้สนิ ้ สุดลงด้วยสถานการณ์ท่มี ีความชัดเจน
Ennis (ธรรมราช บุญทิพย์เจริญ , 2555อ้างอิงจาก Einnis, 1985) ได้ให้ความหมาย
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลท่มีี จุดมุ่งหมายเพื่อ
การตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรทาช่วยให้ตดั สินสภาพการณ์ได้ถกู ต้อง
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Alec Fisher และ Michael Scrivan (บรรจง อมรชีวิน, 2556อ้างอิงจาก Alec Fisher
แล ะ Michael Scrivan,1997)อ้ า งอิ งจ าก Alec Fisher and Michael Scrivan,1997) ได้ ใ ห้
ความหมายของการคิดอย่ างมี วิจ ารณญาณว่าเป็ นการมี ทักษะในการตีความและประเมิ นการ
สังเกตและการสื่อสารสารสนเทศและข้อโต้เถียง
Bayer(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545อ้างอิงจาก Bayer 1995) ได้ให้ความหมายของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณคือความสามารถที่มีจะตัดสินสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผลไม่ใช้การคาดเดา
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
Angelo (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545อ้างอิงจาก Angelo 1995) ให้ความหมายของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ นการคิดด้วยเหตุผลและใช้ทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็ น
การคิดด้วยเหตุผลและใช้ทักษะการคิดที่ซบั ซ้อนขึน้ เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์สงั เคราะห์รบั รูป้ ั ญญา
แก้ปัญหาและหาข้อสรุป
จากความหมายการคิดอย่างวิจารณญาณข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณหมายถึง หลักคิดที่พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบไตร่ตรองประเมินข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาความคลุมเครือและความขัดแย้งต่างๆด้ว ยเหตุผลความรู ข้ อ้ มูลเชิงวิชาการและข้อมูลเชิง
แวดล้อมมากกว่าใช้อารมณ์และการคาดเดาสถานการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องเล็ก
หรือเรื่องใหญ่
2.5 ลักษณะของบุคคลทีม่ ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การศึก ษาครัง้ นี ้เป็ น การศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้เครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจึงให้ความสาคัญกับลักษณะของบุคคลที่มี การคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งมีนกั วิชาการได้กล่าวไว้หลายท่านโดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
Wade (ศัน สนี ย์ ฉัต รคุป ต์, 2545 อ้างอิ งจาก Wade 1995) กล่าวถึง ลัก ษณะ
ของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่าบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารนัน้ ต้องตัง้ คาถามหรือ
ข้อสงสัยโดยมีของเขตที่ชดั เจนสืบค้นตรวจสอบข้อเท็จจริงงแลวิเคราะห์ขอ้ สันนิษฐานและตัดสิน
ข้อมูลต่างๆบนพืน้ ฐานของเหตุผลอย่างละเอียดรอบครอบโดยตรวจสอบข้อบิดเบื อนข้อเท็จจริงที่
จะเกิดขึน้ พิจารณาตีความในหลากหลายแง่มมุ
Bayer (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545 อ้างอิงจาก Bayer 1995) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้คือบุคคลต้องตัง้ คาถามแสวงหาเหตุผลและสามารถ
หาข้อสรุปจากข้อเสนอหรือหลักฐานที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้โดยเลือกจากข้อมูลและข้อเท็จจริง
มีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ บุคคลสามารถตีความในหลากหลายมุมมองเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจ

21
ยอมรับฟั งถึงความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และเคารพต่อความคิดเห็นนัน้ ไม่ยืดเพียงเหตุผลของตัวเองเป็ น
ใหญ่
Ferret (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545 อ้างอิงจาก Ferret1997) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนีค้ ือบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้อง
ตัง้ คาถามหรือข้อสงสัยมีความสนใจในการค้นหาข้อมูลให้ได้คาตอบบุคคลต้องตรวจสอบวิเคราะห์
และคาตอบว่าตรงประเด็นจะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อ ถือของข้อมูลบุคคลจะต้องรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของผู้อ่ื น และบุ ค คลต้อ งประเมิ น ข้อ โต้แย้ง และตัด สิ น เรื่อ งราวจากการรวบรวม
ข้อเท็จจริงทัง้ หมด
Boss (บรรจง อมรชี วัน . 2556: 20-21; อ้า งอิ ง จาก Boss.2553) ได้ก ล่า วถึ ง
คุณลักษณะของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี มีทกั ษะที่สาคัญ ดังนี ้
1.ทักษะการวิเคราะห์ เป็ นทักษะที่บุคคลต้องสามารถวิเคราะห์ และมี เหตุผลใน
การสนับสนุนต่อความเชื่อ มากกว่ายืนยันบนความเห็นของตน กระบวนการคิดนีย้ ังจาเป็ นในการ
ใช้ประเมินข้อโต้เถียงของผูอ้ ่ืน โดยอ้างอิงจากเหตุผลที่มีการสนับสนุนที่ชดั เจนเช่นกัน
2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นทักษะที่สาคัญเนื่องจากต้องมีความรูแ้ ละ
ข้อมูล ที่น่าเชื่อถื อ รวมไปถึงต้องสามารถรับและส่งสารทั้งด้านการฟั ง การพูดการอ่านและการ
เขียน โดยต้องตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
3. ทักษะการถาม กระบวนการคิดอย่างมีระบบ เป็ นทักษะที่บุคคลต้องเข้าใจถึง
แก่ น หรือ ประเด็ น ส าคัญ ในเนื ้อ หา ซึ่ง ได้ม าจากการเก็ บ รวบรวมข้อมูล การประเมิ น และการ
สังเคราะห์เพื่อใช้เป็ นข้อสนับสนุ นเชิงประจักษ์ ซึ่งทาให้เกิดข้อสรุ ปในประเด็นที่ มีความซับซ้อน
คลุมเครือ ให้เห็นในประเด็นที่สาคัญมากขึน้
4. ความยืดหยุ่นและอดทนต่อความคลุมเครือ การค้นหาบางอย่างที่จะเป็ นข้อ
กล่าวอ้างและหลักฐานเชิงประจักษ์ในฐานะนักคิด ย่อมต้องเผชิญกับช่วงของความคลุมเครือที่ยงั
ไม่ มี ค วามชัดเจนด้วยความอดทน คนจานวนมากอาจมี จุดยืน ความเชื่ อ ที่ แตกต่ างกัน และมี
ความสามารถในการประเมิ น มุ ม มอง ที่ แ ตกต่ า ง การเป็ น บุ ค คลที่ มี ก ารตัด สิ น ใจได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล จึงจะต้องมีความยืดหยุ่น และเผชิญกับความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนเพื่อทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
5. การเปิ ดใจกว้างต่อข้อสงสัย การคิดต้องเริ่มด้วยการมีใจเปิ ดกว้าง พร้อมรับฟงั
ข้อสงสัยไม่ใช่ลกั ษณะการปกป้องจุดยืนของตน แต่ตอ้ งพิจารณาสงิ่ ต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ บน
รากฐานของข้อสมมติฐาน และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อมองได้หลายๆมุม ในประเด็นพิจารณา
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ดังกล่าวก่อนที่จะนาไปสู่บทสรุ ปสุดท้าย ในการที่จะกระทาอย่างนีไ้ ด้ก็จ ะต้องเป็ นผู้ คิดอย่างมี
วิจารณญาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสร้างความสมดุล แยกแยะระหว่างความเชื่อ และ
ความสงสัย
6.การแก้ปัญ หาหาอย่างสร้างสรรค์ ตีความปั ญ หาในหลากหลายมิ ติก่อนโดย
อาศัยจิ นตนาการ ความรู ้ และความเชื่ อในตัวบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถหาวิธี การและ
วางแผนในการแก้ปัญญาได้หลายวิธี อาจใช้การจินตนาการในการดูความเป็ นไป
7.ความตัง้ ใจ ความใส่ใจ และความใฝ่ รู ้ ผูท้ ่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือผูท้ ่ี
มีความใฝ่ รูท้ างปัญญาความตัง้ ใจ และคววามใส่ใจที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยความคิดของเขาเอง
นักคิดที่ดีจะไม่กระทาสิ่งต่างๆโดยปราศจากเหตุผล แม้จะเป็ นความเห็นที่แตกต่าง แต่จะเครพต่อ
ความหลากหลาย
8. การเรียนรูร้ ว่ มกัน (Collaborative Learning) การคิดอย่างมีวิจารณญาณล้วน
เกิดขึน้ ในบริบททัง้ ในชีวิตจริงและการคาดคะเนจากปฏิกิริยาของผูอ้ ่ืน มนุษย์ลว้ นมีการเชื่อมโยง
กับคนอื่นๆ ดังนัน้ จึงต้องเรียนรูท้ ่ีจะต้องร่วมมือกันมากขึน้ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยน และแบ่งปั น
กันในสังคม หากเราตัดขาดจากผูอ้ ่นื หรือสังคมย่อมจะนาไปสูก่ ารตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
จากลักษณะข้างต้นกล่าวโดยสรุ ปว่าบุคคลที่มี การคิด อย่างมี วิจ ารณาญาณ
จะต้องมี ลักษณะประการแรกคือการคิดและตั้งคาถามที่ชัดเจนถัดมาคือมีความสนใจใฝ่ รู แ้ ละ
ต้องการค้นหาคาตอบที่ถูกต้องโดยค้นหาคาตอบจากข้อเท็จจริง /ข้อมูลที่น่าเชื่อถือทัง้ เชิงแวดล้อม
และเชิงวิชาการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ สันนิษฐานและความคิดเห็นต่างๆ
ประเมินและตีความในหลากหลายทางสรุปข้อมูลต่างๆ บนพืน้ ฐานของเหตุและผลเพื่อใช้ตดั สินใจ
โดยปราศจากอคติหรืออารมณ์ในการตัดสินยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนและเปลี่ยนความคิด
เมื่อได้รบั ข้อมูลใหม่ท่ีมีเหตุผลและดีกว่า
3.แรงจูงใจ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ม่ีเกิดขึน้ ซึ่งทัง้ สามปัจจัยคือ
ปั จจัยด้านความต้องการอิสระในการแสดงพฤติกรรม ปั จจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์กับ
ผูอ้ ่นื และปั จจัยด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ เป็ นคุณลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
แรงจูงใจภายในที่ส อดคล้องกับกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายที่มี ลักษณะกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออก
ตรงไปตรงมาและมักคิดตัดสินใจกระทาบางสิ่งบางอย่างตามความเชื่อและแรงจูงใจภายในดังนัน้
ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจเป็ นกรอบแนวคิดสาคัญในการศึกษาครัง้ นี ้
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3.1 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motivation) มาจากภาษาลาตินว่า Movere อันหมายถึงการเคลื่อนไหว
(to move) ซึ่งเป็ นเรื่องของความรูส้ ึกซึ่งไม่หยุดนิ่งอันยังผลให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทา (สร้อย
ตระกูล ติวยานนท์)อรรถมานะ. 2542: 83; อ้างอิงจากLuthans. 1985: 183) ซึ่งศิริวรรณ เสรีรตั น์
และคนอื่นๆ (2541: 106) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึงการที่บุคคลได้รบั กระตุน้ ให้
แสดงพฤติกรรมในการกระทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีพลังมีคณ
ุ ค่ามีทิศทางที่ชดั เจนซึ่งแสดงออกถึง
ความตัง้ ใจเต็มใจความพยายามหรือพลังในตนเองรวมทัง้ การเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทใน
การทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการและส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
มัลลิกา ต้นสอน (2544) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงความยินดี และความเต็มใจ
ของบุคคลที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายบุคคลที่มีแรงจูงใจจะ
แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน
คินิชิ และ วิลเลี่ยม คินิคคิ (2549) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงกระบวนการทาง
จิตวิทยาเริ่มต้นจากมนุษย์ตอ้ งการ ซึ่งความต้องการจะเป็ นผลทาให้เกิดแรงจูงใจและแรงจูงใจจะ
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีผลทาให้มนุษย์ได้รางวัลและผลของรางวัลทาให้
มนุษย์พงึ พอใจ
ชนงกรณ์ กุณ ฑลบุตร (2546) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงการที่ผูน้ าจะใช้ปัจจัย
ภายนอกหรือปั จจัยภายในของแต่ละบุคคลมาใช้ในการกระตุน้ ให้พนักงานใช้ศกั ยภาพที่ตนมีอยู่ใน
การทางานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงปั จจัยภายนอกได้แก่สิ่งต่างๆ ที่จะเป็ นสิ่ง
กระตุน้ (Stimulus) จากภายนอก (Extrinsic) ทาให้บุคคลพึงพอใจและนาความสามารถของตน
ออกมาใช้ในการทางาน
Lovell (พ รทิ พ ย์ วานิ ชจรู ญ เกี ยรติ , 2553 อ้ า งอิ ง จาก Lovell, 1980)ให้
ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็ นกระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม
เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จ”
Beach (1976)ได้ให้คานิยาม “แรงจูงใจ” ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะ
ใช้พลังเพื่อให้ประสบความสาเร็จในเป้าหมาย (Goal) หรือเพื่อให้ได้รบั รางวัล (Reward) เป็ นสิ่ง
สาคัญ ของการกระทาของมนุษย์และเป็ นสิ่งยั่วยุคนให้ไปถึงซึ่งวัตถุประสงค์ท่ีมีสัญญาเกี่ยวกับ
รางวัลที่ได้รบั
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จากนิยามความหมายข้างต้นกล่าวโดยสรุป แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตใจที่กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมโดยใช้ศกั ยภาพความพยายามเพื่อความสาเร็จตามเป้าหมายหรือ
การได้รบั รางวัล
3.2 ความสาคัญของแรงจูงใจ
จากการสืบค้นมีการให้นิยามถึงความสาคัญของแรงจูงใจไว้ดงั นี ้
สุชา จันทน์เอม (2524) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นสิ่งที่ทาให้บุคคลเกิดพลังที่จะแสดง
พฤติกรรมต่างๆที่จะทาให้เกิดการที่จะกระทาหรือไม่กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งและทาให้เกิดความพร้อม
ในการเรียนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนีแ้ รงจูงใจทาให้บุคคลหรือผูเ้ รียนสามารถไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางตามที่พวกเขาคาดหวังไว้
ชัญนาถ นาคบุบผา (2529)กล่าวถึงความสาคัญของแรงจูงใจ คือ อิทธิพลต่อการ
กระทาสิ่งต่างๆของบุคคลเป็ นอย่างมากหากบุคคลนัน้ ๆได้รบั แรงจูงใจในระดับที่เหมาะสมย่อมทา
ให้พวกเขามีความตัง้ ใจเรียนหรือทางานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อ
กิ ติ ตยั ค คานนท์ (2532) และพ งศ์ หรดาล (2540) กล่ า วว่ า แรงจู ง ใจมี
ความส าคัญ 3 ประการคื อ ประการแรกคื อ ความสนใจ เลื อ กและก าหนดตนเองให้ต นแสดง
พฤติกรรม ประการถัดมาคือ การเกิดพลังในการแสดงพฤติกรรม และประการสุดท้ายคือ ทาให้เกิด
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ประยู รศรี มณี ส ร (2532) กล่ า วว่ า ความส าคั ญ ของแรงจู ง ใจคื อ ส่ ว นที่ ช่ ว ย
ส่งเสริม ให้คนทางานที่ตนรับผิดชอบจนบรรลุถึงความสาเร็จและแรงจูงใจนั้นจะเป็ นสิ่งที่นาให้
บุคคลที่ทางานไปยังแนวทางที่ถกู ต้องหรือเป็ นพฤติกรรมที่สนองตอบความต้องการของมนุษย์และ
เป็ นพฤติกรรมที่นาไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งอาจจะเกิดขึน้ จากสิ่งเร้าภายในหรือสิ่งเร้าภายนอกก็
ได้
จากความสาคัญข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าแรงจูงใจมีความสาคัญต่อบุคคลใน
การช่ วยส่งเสริม หรือมี อิทธิพ ลต่อการกระทาสิ่งต่างๆของแต่ละบุคคลให้สามารถไปสู่จุดหมาย
ปลายทางตามที่คาดหวังไว้
3.3 แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
จากที่นาเสนอลักษณะของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายทาให้เห็นถึงการกระทาต่างๆ ที่ส่วน
ใหญ่เกิดขึน้ จากกระทาของตนเองเป็ นหลัก และจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้เครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์อ ย่ างมี วิ จ ารณญาณ ซึ่ง ผู้วิจัย จะศึก ษาผ่ า นปั จ จัย อัน เกิ ด ขึ น้ จาก
แรงจูง ใจภายในคื อ ปั จ จัย ด้า นความต้อ งการความอิ ส ระในการแสดงพฤติ ก รรม ปั จ จัย ด้า น
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ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน และปั จจัยด้านรับรูค้ วามสามารถและความสนใจอันสอดคล้องกับลักษณะ
ของกลุ่มคนเจเนเรชั่นวายที่มีคณ
ุ ลักษณะที่โดดเด่นคือกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกตรงไปตรงมา
และมักคิดและตัดสินใจจากตนเอง ผูว้ ิจัยจึงขอนาเสนอเนือ้ หาที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
ดังนี ้
1.ทฤษฎี ส องปั จจั ย ของ Herzberg (สุ ร เดช ลิ ปิ กรณ์ , 2552อ้ า งอิ ง จาก
Herzberg, 1959)พบว่า ปั จจัยเรื่องแรงจูงใจที่มี ผลต่อพฤติกรรมของการทางานของมนุษย์มี 2
ปัจจัยได้แก่
1.) ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยภายนอกที่กระตุน้ ทาให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการทางานซึ่งเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยตรงปัจจัยจูงใจ
1.1) ความส าเร็จในการทางานของบุคคล (Achievement) หมายถึงการที่
บุคคลสามารถปฏิบตั ิงานหรือแก้ไขปั ญหาต่างๆที่ได้รบั มอบหมายสาเร็จสิน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และผลสาเร็จของงานนัน้ เป็ นที่น่าพอใจและภาคภูมิใจ
1.2) การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการที่บุคคลได้รบั
การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการชมเชยการให้กาลังใจการแสดงออกถึงการยอมรับในความสามารถของบุคคลนัน้ ๆ
1.3) ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บัติ (Work Content) หมายถึ ง งานที่ ป ฏิ บัติ มี
ลักษณะงานที่น่าสนใจท้าทายความสามารถเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆใช้ความสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานเพียงผูเ้ ดียวตัง้ แต่ตน้ จนจบหรือการมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบงาน
1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจในการมีอา
นาจในการรับผิดชอบงานที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่โดยไม่มีการตรวจสอบหรือมีคนมาควบคุม
สามารถควบคุมตนเองได้
1.5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึงการได้รบั การเลื่อนตาแหน่งที่
สูงขึน้ ด้วยความเป็ นธรรมการได้รบั โอกาสได้ศกึ ษาหรือมีการฝึ กอบรมเพิ่มความรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั ิงานรวมถึงการได้รบั ความไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่สาคัญ
2.) ปั จ จัย ค ้าจุ น (Hygiene Factors) เป็ น ปั จ จัย ภายในที่ ถ้า ไม่ มี ปั จ จัย นี ้ก็ จ ะ
กระตุน้ ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางานซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อมของงาน
ในการช่วยส่งเสริมให้แรงจูงใจในการทางานของแต่ละบุคคลยังคงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยค้าจุน ได้แก่
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2.1) เงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก ารหมายถึ ง อัต ราเงิ น เดื อ นที่ ไ ด้รับ เป็ น ประจา
ค่าตอบแทนต่างๆความเหมาะสมของเงินเดือนและสวัสดิการที่ให้เป็ นที่น่าพึงพอใจของบุคคลใน
องค์กร
2.2) ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญ ชา ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชา และเพื่อนร่วมงาน
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามสัม พั น ธ์ทั้ง ทางกายหรื อ วาจาที่ ดี ต่ อ กัน ทั้ง กั บ ผู้บัง คั บ บัญ ชา
ผู้ใต้บัง คับ บัญ ชา และเพื่ อ นร่ว มงานสามารถปฏิ บัติ ง านร่ว มกัน อย่ า งเข้า ใจมี ค วามสามัค คี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2.3) สถานะของอาชีพหมายถึงอาชีพที่ปฏิบตั ินนั้ มีเกียรติและมีศกั ดิ์ศรีเป็ นที่
ยอมรับของคนในสังคม
จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผวู้ ิจยั ต้องการศึกษาคือ
ทฤษฎีสองปั จจัย ของ Herzberg ที่ได้กล่าวถึงการกระทาสิ่งต่างๆของมนุษย์ท่ีมาจากปั จจัยคา้ จุน
และปั จจัยจูงใจ โดยพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในนัน้ บางพฤติกรรมเกิดจากปั จจัยแวดล้อม
ภายนอกที่กระตุน้ เร้า จนบุคคลเกิดเป็ นความเชื่อและแรงจูงใจภายใน แต่ในทฤษฎีดังกล่าวเป็ น
การอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของบุคคลในระดับองค์กรซึ่งไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่ผูว้ ิจัย
ต้องการเก็บข้อมูลซึ่งผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลกับคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีความหลากหลายของอาชีพ
ทฤษฎีดงั กล่าวจะยังมีขอ้ จากัดในการนามาประยุกต์ใช้กบั การวิจยั ในครัง้ นี ้
2.ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็ น
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ โดยได้อธิบายถึงลาดับขัน้ ความต้องการของ
มนุษย์ว่าความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ เรียงลาดับดังนี ้ (ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน,
2553)
1.) ความต้อ งการทางร่า งกาย (Physiological Need) เป็ น ความต้อ งการใน
ระดับพื ้น ฐานที่ จ าเป็ น ที่สุด ในการดารงชี วิต ของมนุษ ย์เพื่ อความมี ชี วิตอยู่รอด (Survival) เช่ น
ความต้องการด้านอาหาร อากาศ น ้าเครื่องนุ่ง ห่ม ที่ อยู่อ าศัย ยารักษาโรค เป็ น ต้น มนุษ ย์จ ะ
พยายามแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนี ้ เพื่อให้เกิดความต้องการในขัน้ ตอนอื่นๆต่อไปแต่
ขัน้ ต่อไปจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ถา้ ความต้องการด้านร่างกายยังไม่ได้รบั การตอบสนอง
2.) ความต้อ งการความมั่น คงปลอดภัย (Safety Need) เป็ น ความต้อ งการที่
เกิดขึน้ เมื่อความต้องการด้านร่างกายได้รบั การตอบสนองจนเป็ นที่พึงพอใจแล้วก็จะเกิดความ
ต้องการด้านความปลอดภัย ในการเป็ นอยู่และความมั่นคงในการดารงชีวิตปราศจากภัยอันตราย
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ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ จากสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆในการดาเนินชีวิตซึ่งความต้องการ
ในขัน้ ตอน
3.) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Need) เมื่อความต้องการในระดับที่ 1
และ 2 ได้รบั การตอบสนองแล้วบุคคลก็จะเริ่มมีความต้องการความรักความผูกพันทัง้ ในลักษณะที่
เป็ นผูใ้ ห้ความรักและเป็ นผูร้ บั ความรักจากบุคคลต่างๆความต้องการครอบครองความเป็ นเจ้าของ
(Belongingness) ทัง้ ในแง่ของความต้องการเป็ นเจ้าของผูอ้ ่ืนและต้องการให้มีผอู้ ่นื มาแสดงความ
เป็ นเจ้าของต่อตนต้องการการมีครอบครัวต้องการการยอมรับการเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่คณะหรือ
องค์กรการมีเพื่อนร่วมงานต้องการเป็ นบุคคลอันเป็ นที่รกั ของผูอ้ ่ืนต้องการมีความสัมพันธ์อนั ดีกับ
ผูอ้ ่นื
4.) ความต้อ งการเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ยง (Self-esteem Need) เป็ น ความต้องการ
เกี่ยวกับความรูส้ ึกว่าตนเองมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าซึ่งเป็ นความต้องการในระดับสูงของมนุษย์อนั
จะเกี่ ย วข้อ งกับ ความต้อ งการมี ส ถานภาพหรือ ฐานะที่ เด่ น (Prestige) เช่ น ต าแหน่ ง ชื่ อ เสี ย ง
เกี ย รติ ย ศความต้อ งการยอมรับ นั บ ถื อ (Recognition) ความต้อ งการเห็ น ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า
(Esteem)
5.) ความต้องการความสาเร็จสูงสุด (Self-Actualization Need)หรือเรียกว่าสัจ
การแห่งตนจัดเป็ นลาดับความต้องการที่สูงที่สุดที่อยากให้เป็ นในชีวิตและมีคุณค่าต่อความเป็ น
มนุษย์คือต้องการที่จะบรรลุผลตามอุดมคติหรืออุดมการณ์ตามที่ได้คาดหวังไว้ซ่ึงในแต่ละคนนัน้
จะมีความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไปการได้พบความสาเร็จสูงสุดโดยใช้ความสามารถของตนให้
เป็ นประโยชน์เต็มศักยภาพไปในทิศทางที่ตนเองถนัดและสนใจการได้ใช้ความสามารถที่มีในการ
แก้ปัญหาที่ย่งุ ยากท้าทายให้สาเร็จด้ว ยดีบุคคลที่มาถึงความต้องการในลาดับนีม้ ักจะมีความเป็ น
อิสระที่จะทาส่งใดๆตามมโนธรรมตามหลักการที่ยึดถือมักเป็ นผูท้ ่ที างานเพื่อผูอ้ ่ืนในสังคมเพื่อเกิด
ประโยชน์ในส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใด
จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผวู้ ิจยั ต้องการศึกษา คือ
ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็ นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ ซึ่งสามารถอธิบายแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยครัง้ นี ้ คือในลาดับขัน้ ที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety
Need) และล าดับ ที่ 3 ความต้องการทางด้านสัง คม (Social Need) แต่ ทฤษฎี ล าดับ ขั้น ความ
ต้องการของมาสโลว์ใช้อธิบายถึงความต้องการขัน้ พืน้ ฐานที่ตอ้ งมาเป็ นลาดับขัน้ และในแต่ละขัน้
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ความต้องการก็ไม่ส ามารถที่จะอธิบายแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่า ยสังคม
ออนไลน์อย่างมิวิจารณญาณได้ทงั้ หมด
ทฤษฎี ERG (ERG Theory)
เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ Alderfer Clayton P (1969) เป็ น ผู้น าแนวคิ ด ความ
ต้องการของมาสโลว์มาสร้างเป็ นสิ่งใหม่โดยย่อความต้องการเหลือเพียง 3 กลุม่ ใหญ่
1. ความต้องการเพื่อดารงชีวิตเป็ นความต้องการทางกายภาพที่เขาต้องการ
ให้ชีวิตเช่นอาหารนา้ ที่อยู่นอกเหนือจากนัน้ ยังมีค่าแรงสวัสดิการความปลอดภัย
2.ความต้องการด้านความสัมพันธ์เป็ นความต้องการทางสังคม เช่น การได้
การยอมรับความรูส้ ึกมั่นคงปลอดภัยความสัมพันธ์กับคนอื่นมีช่ือเสียงและได้รบั การยกย่องทาง
สังคม
3. ความต้องการด้านความงอกงามเป็ นความต้องการเกี่ ยวกับการพัฒ นา
ตนเองความก้าวหน้าในการงานความเข้าใจตนเองการใช้ศกั ยภาพของตนอย่างเต็มที่
จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกั บงานวิจัยที่ผูว้ ิจัยต้องการศึกษา
โดย ทฤษฎี ERG มี ค วามต้อ งการ 2 ด้า นที่ ส ามารถอธิ บ ายถึ ง แรงจู ง ใจของบุ ค คลในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารญาณได้ คือ ความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืนและสังคม
แต่ก็ยงั ไม่สามารถนาทฤษฎีนไี ้ ปอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวได้ทงั้ หมด
ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (Self-Determination Theory)
ทฤษฎี ก ารก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) เป็ นทฤษฎี ท่ี
อธิบายถึงแรงจูงใจอารมณ์ความรูส้ ึกและบุคลิกภาพ (Legault, 2017อ้างอิงจาก Vansteenkista,
Niemiec,และ Soenens, 2010) ซึ่ง พัฒ นามาจากงานต้น แบบของ Edward Deci และRichard
Ryan (Deci และ Ryan, 1985) ซึ่ ง ทฤษฎี นี ้มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจของมนุ ษ ย์ด้ว ยวิ ธี
การศึก ษาในเชิ งประจัก ษ์ ที่ ใช้อธิ บ ายถึ ง แรงจูง ใจภายใน เป็ น พลัง ที่ ควบคุม การกระท าตาม
ธรรมชาติของร่างกาย เป็ นสิ่งที่มีมาตัง้ แต่กาเนิด เป็ นคุณสมบัติตามธรรมชาติท่ีเป็ นส่วนหนึ่งของ
ความสนใจและการท างานของความสามารถ และสามารถกระตุ้น ให้เกิด พฤติ กรรมแม้ว่าจะ
ปราศจากการควบคุม จากสิ่ งแวดล้อม หรือแรงเสริม /รางวัลจากภายนอก การรับรู ถ้ ึงแรงจูงใจ
มุ่งเน้นไปที่ความสาคัญซึ่งขับเคลื่อนพฤติกรรมไม่ทั้งหมดหรือไม่การทางานของการควบคุมจาก
ภายนอก แรงจูงใจภายในมีความสาคัญสาหรับผูส้ ่งเสริมในการเรียนรู ้ การประยุกต์ใช้ และการ
เติบโต โดยทฤษฎีนีอธิบายถึงแรงจูงใจภายในโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระตุ้นเร้า (Optimal stimulation) พฤติกรรมของบุคคล
จะมี ประสิ ท ธิผ ลมากที่สุดเมื่ อสิ่ งเร้ามี ความสัม พัน ธ์กับแรงจูงใจภายในที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของบุคคล ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การกระตุ้น เร้าที่ เหมาะสม (Optimal arousal) มี แ นวคิ ด ว่ า แรงจูง ใจ
ภายในเป็ น ผลมาจากการกระตุน้ ทรามีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของมนุษย์ถา้ ได้รบั การกระตุน้ มี
ระดับต่า บุคคลจะ ถูกจูงใจให้เพิ่มระดับการกระตุน้ ถ้าการกระตุน้ อยู่ในระดับสูงเกินไปเมื่อเทียบ
กับความต้องการ บุคคลจะพยายามลดแรงกระตุน้ นัน้ ลงให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม ดังนัน้ แรงจูงใจ
ภายในจะ ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อในสถานการณ์ท่ีมีระดับการกระตุน้
ระดับที่เหมาสมและบุคคลผูน้ นั้ ปรารถนา
1.2 การกระตุน้ เร้าที่ไม่ตรงกับความต้องการ (Optimal incongruity) แนวคิด
นี ้ อธิบายว่า แรงจูงใจภายในจะเกิดจากโครงสร้างทางจิตถูกระตุน้ หรือถูกดึงดูดโดยสิ่งเร้าที่ไม่
สอดคล้องกับความคิด การรับรูค้ ่านิยม หรือพฤติกรรมของบุคคล จึงก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความ
วิตกกังวล และภาวะทางจิตที่เป็ นปั ญหาในอนาคต เพราะฉะนัน้ บุคคลจะพยายามลดแรง กระตุน้
ที่ไม่ตรงกับ ความต้องการนีล้ ง และทาให้แรงกระตุน้ มี ทิศทางตามที่ตนต้องการ ที่กระทาเช่ นนี ้
เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลและความขัดแย่งที่เกิดขึน้ ภายในตนเอง
2.แนวคิดเกี่ยวกับ ความต้องการและอารมณ์ความรู ส้ ึก (Needs and affects)
อธิบาย ว่าบุคคลต้องการมีอิสระ ต้องการมีความสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการมี ความรู ส้ ึกสนใจมีความสุขรู ส้ ึกสนุกสนานในขณะทาสิ่งต่างๆ เดซีและไรอัน เสนอว่า
แรงจูงใจภายในเกี่ยวข้องกับความต้องการและความสาคัญ 3 ส่วน คือ
2.1 ความต้องการมีความสามารถ (Need for Competence) เป็ นความรูส้ ึก
ภายในของบุคคลโดยบุคคลต้องการมีความรูส้ ึกว่าตนเป็ นคนมี ความสามารถ จึงแสดงออกด้วย
การกระทาสิ่งที่มี ความท้าทาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และใช้ความ พยายามที่จะทาให้ประสบ
ความสาเร็จ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับความสามารถของตัวบุคคลเอง
2.2 ความสนใจ ความตื่นเต้น และการลื่นไหล (Interest-Excitement and
Flow) คือ ความรู ส้ ึกของบุคคลที่มีความสุขและเพลิดเพลินในขณะทางานหรือ ทากิจกรรมต่างๆ
ความรูส้ กึ เหล่านี ้ จึงทาให้เกิดแรงจูงใจภายใน และเป็ นแรงกระตุน้ ในการเกิดของพฤติกรรม
2.3 ความต้องการกาหนดได้ดว้ ยตนเอง (The need of self-determination)
ความต้องการกาหนดได้ดว้ ยตนเอง เป็ นความรู ส้ ึกของบุคคลที่ตอ้ งการมีอิสระในการกาหนดสิ่ง
ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง (Autonomy) ซึ่งความต้องการนีเ้ กิดจากแรงกระตุน้ หรือผลักดันทางจิตใจจาก
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ภายในตัวบุคคลที่แสดงออกเป็ นความตัง้ ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตัวของผูเปฏิบตั ิเอง ตัง้ แตร
เริ่มต้นและปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องด้วยความสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายในให้ความส าคัญ กับการมี ความสามารถและความ
สนใจ แต่พฤติกรรมที่ไม่ได้ถูกจูงใจหลายพฤติกรรมอาจมุ่งเน้นเฉพาะที่การมีความสามารถและ
บางพฤติกรรมที่ อาจจูงใจด้วยความสนใจ การที่บุคคลถูกจูงใจภายในตามแนวคิดของการกาหนด
ด้วยตนเอง บุคคลจะต้องรู ส้ ึกเป็ นอิสระจากแรงกดดัน เช่น รางวัล หรือเงื่อนไขผูกพัน แรงจูงใจ
ภายในจะ เกิ ด ขึ ้น เมื่ อ บุ ค คลมี ป ระสบการณ์ ใ นการกระท าว่ า มี อิ ส ระก าหนดได้ด้ว ยตั ว เอง
(Autonomous) และ ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการควบคุมหรือมีการเสริมแรงที่เป็ นสาเหตุของการ
กระทา
Deci และ Ryan (1985) เสนอทฤษฎี ก ารก าหนดด้ว นตนเองว่า เป็ น ทฤษฎี ท่ี
กล่าวถึงแรงจูงใจแของมนุษย์ท่ีสร้างขึน้ มาจากผลการศึกษาวิจยั ใน เชิงประจักษ์และกระบวนทัศ
นที่มองมนุษย์ในเชิงอินทรีย์ (Organismic) คือ มองว่าธรรมชาติ ของมนุษย์มีความกระตือรือร้น
และริ เ ริ่ ม ลงมื อ กระท า (active) ซึ่ ง ตรงข้ า มกั บ กระบวนทั ศ น์ ท่ี มองมนุ ษ ย์ ใ นเชิ ง กลไก
(mechanism) คือ มองว่ามนุษ ย์เป็ นฝ่ ายถูก กระท า (passive) ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจด้วยตนเอง
ศึกษาแนวโน้มแห่งความเจริญงอกงามภายในของมนุษย์ โดยเป็ นความต้องการขัน้ พืน้ ฐานทาง
จิตใจ และสถานการณ์ท่สี ง่ เสริมกระบวนการเหล่านี ้ โดยระบุว่ามนุษย์
มีความต้องการพืน้ ฐานทางจิตใจ 3 ประการคือ
1.ความต้องการมี ค วามสามารถ (need for competence) คื อ เป็ น ความ
ต้องการที่เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความรู แ้ ละทักษะ ที่กระตุน้ ให้บุคคลมีความต้องการ
สร้างและพัฒ นาความสามารถของตนเองซึ่ง พวกเขาจะให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านัน้ มากกว่า
จากเนือ้ งานที่ได้รบั
2.ความต้อ งการมี อิ ส ระก าหนดได้ด้ว ยตนเอง (need for autonomy) คื อ
ความต้อ งการของบุค คลที่ ก ระตุ้น ให้รูส้ ึก ถึ ง การจัด การในเรื่องของตนเองได้เป็ น อย่า งดี หรือ
สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ตนเองได้ โดยเป็ นอิสระจากการควบคุมจากสิ่งเร้าอื่นๆ
3.ความต้องการความสัม พันธ์กับ ผู้อ่ืน (need for relatedness) คื อ ความ
ต้องการของบุคคลที่กระตุน้ ความรูส้ ึกถึงความเป็ นเจ้าของและความเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งใน
แต่ละบุคคลมีความต้องการในส่วนนีแ้ ตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั บุคคล
ความต้องการเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ใหได้ดีท่สี ดุ
ของแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็ นแนวโน้ม ความเจริญ งอกงามตาม ธรรมชาติของมนุษย์ และช่วยย
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พัฒ นาสังคมอย่ างสร้างสรรค์ รวมทั้ง ช่ วยให้ม นุษ ย์มี ความสุข ในการกระท าสิ่ ง ต่า งๆและการ
ดารงชีวิต
โดยมีความสอดคล้องกับงานที่ผจู้ ยั ทาการศึกษาเนื่องจากบุคคลในกลุม่ เจเนอเน
วายทีมีลกั ษณะเด่นในความเป็ นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าทากล้าแสดงออกในการทาสิ่งต่างๆ
และจะเลือกแสดงออกหรือปฎิบตั ิสิ่งต่างๆจากปัจจัยหรือแรงกระตุน้ เร้าภายในตัวบุคคล
Deci (1985) ได้เสนอว่า ในการแสดงออกของพฤติ กรรมของแต่ ละบุค คลนั้น
สามารถแบ่งแรงจูงใจได้ออกเป็ น 6 ระดับโดยเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้( Nonregulation) พฤติกรรมที่ถูกควบคุมจากภายนอก (External Regulation) พฤติกรรมที่ถูกควบคุม
จากภายใน (Introjected Regulation) พฤติกรรมที่ถูกควบคุมจากลักษณะของบุคคล (Identified
Regulatiom) พฤติกรรมที่ถกู ควบคุมจากการผสมผสานให้เข้ากับบุคคล (Integrated Regulation)
และพฤติกรรมที่กระทาจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรม
เพื่อเพิ่มการปฏิบตั ิ และการเพิ่มขึน้ ของกระบวนการทางจิตวิทยา โดยให้ความหมายของปั จจัยที่
ทาให้เกิดแรงจูงใจ ภายใน และความหลากหลายของปัจจัยที่มาจากแรงจูงใจภายนอก โดยอธิบาย
ถึงบทบาทของแรงจูงใจภายใน และลักษณะของแรงจูงใจภายนอก ที่มีต่อการพัฒ นาความคิด
ทัศนคติและสังคม รวมไปถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการปฏิบตั ิพฤติกรรม ในบางครัง้
อาจมีการนาเสนอถึง ปั จจัยจากการเอือ้ ต่อการอานวยความสะดวกทางสังคมหรือวัฒนธรรม และ
ความรู ส้ ึกของบุคคลที่มีต่อความตัง้ ใจ และเริ่มต้น ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ทั้งเชิงคุณภาพละเชิง
ปริมาณของการแสดงออกของพฤติกรรม รวมทัง้ ความสามารถเกิดจากภายใต้เงื่อนไขที่ได้รบั การ
สนับสนุน ประสบการณ์ของบุคคลอย่างมีอิสระ มีความสามารถ และมีปฏิสมั พันธ์ซ่ึงนาไปสู่การ
เพิ่มขึน้ ความตัง้ ใจ ลักษณะของแรงจูงใจ การคงอยู่และการเพิ่มขึน้ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
รวมไปถึง ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรม (Ryan & Deci, 2000) ดังเช่นแผนภาพที่ 2
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การเกิดการกาหนดตนเอง
การกับกา
แรงจูงใจ

ไม่มีแรงจูงใจ

แรงจูงใจ
ภายใน

แหล่งที่เกิดแรงจูงใจ

ไม่มีการกากับตนเอง

สิ่งแวดล้อมและสัง
ตม

ถูกบังคับให้ยินยอม

เห็นความสาคัญด้วย
ตนเอง

เห็นว่าสิ่งนัน้
สอดคล้องกับตนเอง

เกิดภายในตัวบุคคล
เอง

แรงจูงใจในการกับกับ
ตนเอง

ไม่มีการกระตุน้

ภายนอก

ภายนอกเป็ นส่วนใหญ่

ภายในเป็ นส่วนใหญ่

ภายใน

ภายใน

การเกิดแรงจูงใจ

ไม่เห็นคุณค่าแลไม่สามารถ
ควบคุมได้

เกิดพฤติกรรมเมื่อได้รบั
รางวัลหรือการลงโทษ

พฤติกรรมเกิดจากการคิด
เปรียบกับผูอ้ ่ืนในการได้
รางวัลหรือการลงโทษ

คานึงถึงคุณค่าในการเกิด
พฤติกรรม

ตระหนักถึงองค์ประกอบ
โดยรวมเมื่อเกิดพฤติกรรม

ตอบสนองความพึงพอใจ
ของตนเอง

แรงจูงใจภายนอก

ภาพประกอบ 1 ภาพประกอบ 1 การเกิดการกาหนดตนเอง
ซึ่งภายใต้แนวคิดทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 ทฤษฎีย่อย ที่
อธิบายถึงกระบวนการทางจิตที่มีอิทธิพลต่การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ได้แก่
1.Cognitive evaluation theory (CET) เป็ นทฤษฎีท่ีอธิบายแรงจูงใจภายใน
ที่ ม าจากความพึ ง พอใจในการเกิ ด พฤติ ก รรมของบุ ค คล เป็ น การกระท าหรือ การตอบสนอง
ความรู ส้ ึกของตนเอง เพื่อตัวบุคคลเอง อาทิเช่น ความสนุกสนาน ความพึงพอใจและความสนใจ
นอกจากนี ้ ยังอธิบายถึงลักษณะเฉพาะจากการประเมินปั จจัย เกี่ยวกับสังคมภายนอกที่มีต่อการ
พัฒ นาแรงจูงใจภายใน ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับการรับรู ถ้ ึงภายในของตนเอง เช่น ก่อให้เกิดความ
สนุกสนาน ความท้าทาย และความพึงพอใจ เช่น การได้รบั รางวัล การกาหนดระหว่างบุคคลจาก
การทาหน้าที่และบทบาทที่ได้รบั ทางสังคม (Interpersonal control) ถัดมาคือการเปรียบเทียบกับ
บุ ค คลอื่ น ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ แรงจูง ใจภายใน และความสนใจ (Ego-involvements impact intrinsic
motivationand interest) (Deci & Ryan, 1985, 2000) และการเอือ้ จากสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่ส่งผลต่อการได้รบั ความพึงพอใจพืน้ ฐานทางจิตวิทยา อาทิเช่น ความเป็ นอิสระ ความเป็ นผูม้ ี
ความสามารถ และการมีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ่ืน ส่งผลต่อแรงจูงใจภายใน และส่งผลต่อการกาหนด
ตนเองในการก ากั บ พฤติ ก รรม (Self-determined of behavioral regulation) ซึ่ ง พฤติ ก รรมที่
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เกิ ด ขึน้ จากแรงจูง ใจภายใน จะเกิ ด จากความสนใจ การรับ รู ถ้ ึ งประโยชน์ ปละความถูก ต้อ ง
เหมาะสม ถือว่าเป็ นสิ่งที่ สาคัญ ของการกาหนดตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย (Deci & Ryan, 2002)
ทฤษฎีย่อยนีจ้ ึงถือว่ามีบทบาทสาคัญกับนาไปใช้ศึกษาวิจยั ถึงวิธีการเพิ่มแรงจูงในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
2. Organismic integration theory (OIT) เป็ นทฤษฎี ท่ี เน้น การอธิ บ ายถึ ง
ความสนใจตามความคิ ดที่ อยู่ภ ายในตั วบุค คล ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ ลักษณะของแรงจูงใจภายนอก
ลักษณะที่มีผลต่อองค์ประกอบที่อยู่ภายในตัวบุคคล (Properties) การตัดสินใจ และผลลัพธ์ เช่น
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้น ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจภายนอกไปสูเ่ ป้าหมาย เช่น รางวัลหรือ
การชมเชยที่ไปสู่พฤติกรรมที่จะเกิดด้วยตนเอง การเพิ่มขึน้ ของแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องภายใต้ความ
แตกต่ างของลักษณะการกากับพฤติกรรมจึ งเริ่ม ต้นจากการขาดแรงจูงใจก่อน จากนั้นจะเกิด
แรงจูงใจที่ได้รบั การกระตุน้ เร้าจากปั จจัยภาย จึงนาไปสู่การเกิดแรงจูงใจภายใน การรับรู ถ้ ึงการ
กากับตนเองจึงเป็ นกระบวนการที่เริ่มต้นจากไม่มีการกากับตนเองหรือการขาดแรงจูงใจ (Nonregulation or amotivation) จากนั้น จะเป็ น การก ากับ ตนเองจากแรงจูง ใจภายนอก (Extrinsic
regulation) และท้า ยที่ สุด จะเกิ ด การก ากับ ตนเองจากแรงจู ง ใจภายในหรือ แรงจูง ใจภายใน
(Intrinsic regulation) (Deci & Ryan, 1985, 2000) การได้รบั การสนับสนุนจากสังคมมี อิทธิพ ล
ต่อการเพิ่มและส่งเสริมลักษณะภายในของตัวบุคคล เช่น การรับรู ค้ ุณค่า การรูผ้ ิดชอบชั่วดี และ
ความเชื่อ ซึ่งส่งผลต่อการรับรูก้ ารสนับสนุนความเป็ นอิสระในตนเองและมีผลต่อการมีปฏิสมั พันธ์
กับ ผู้อ่ื นนี ้จึ ง น าไปสู่การก ากับ ความมุ่ง มั่น ในตนเอง (Self-determine regulation) หรือเรียกว่า
ลักษณะที่เกิดขึน้ จากภายในตนเอง (Internalization) ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจหรือความปราถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ ได้ต่อเมื่อบุคคลยอมรับถึงอิทธิพลจากบริบท
ทางสังคมที่สงู กว่าตนเองและตรงกับความต้องการที่มีอยู่ เช่น ค่านิยม รวมถึงความสอดคล้องกับ
ค่านิยมที่บุคคลมีอยู่ ด้วยเหตุนีค้ วามพึงพอใจที่ได้รบั จะขึน้ ขัน้ อยู่กบั ลักษณะของการกระทานัน้ ๆ
ว่าส่งผลต่อความคิด ความรู ส้ ึกและพฤติกรรม ซึ่งนาไปสู่ทัศนคติท่ีมีการเพิ่ม ขึน้ หรือลดลงจาก
ความสอดคล้องภายในตนเองที่มีผลมาจากการกากับพฤติกรรมจากการแรงจูงใจภายนอก ซึ่งคือ
สภาพแวดล้อมทางสังคม (Ryan & Deci, 2000 a) การแสดงพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจาก
การได้รบั หรือประเมินคุณค่าในตนเอง ซึ่งมาจากการให้ขอ้ มูลย้อนกลับของบุคคลอื่น ทาให้บุคคล
มี การปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรม และการค้น หาความหมายของการพัฒ นาตนเอง (Deci & Ryan,
1985, 2002; Ryan & Deci, 2000 b) ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของ
แรงจูงใจจึงเกิดขึน้ มาจากการที่บคุ คลยอมรับในตนเอง
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3. Causality orientation theory (COT) เป็ น ท ฤษ ฎี ที่ อธิ บ ายถึ ง ความ
แตกต่างของลักษณะนิสยั ที่หล่อหลอมตนบุคคลจากสิ่งแวดล้อมในการกากับพฤติกรรมไปยังสิ่งที่
ตัง้ ใจหรือ ต้องการ และจัดการกับสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ โดยการสนับสนุนตนเองให้เกิดความมุ่งมั่น
ด้วยตนเองซึ่ง มาจากการประเมิ น 3 ลักษณะของการหล่อ หลอมจากเหตุผลภายในตัวบุค คล
(Causality orientations) ได้แก่ ด้านการหล่อหลอมความมีอิสระ (Autonomy orientation) ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมที่บุคคลได้ปฏิบัติหรือแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง ในรู ปแบบพฤติกรรมที่
ตนเองสนใจหรือการเห็นคุณค่าจากสิ่งที่เกิดขึน้ ถัดมาคือด้านการหล่อหลอมจากการถูกควบคุม
(Control orientation) ได้แก่ เมื่อบุคคลกระทาหรือมีพฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รบั รางวัล เช่น สิ่งที่
เป็ นประโยชน์ และการได้รบั การยอมรับ และ สุดท้ายด้านการหล่อหลอมแบบไม่เกี่ยวกับบุคคล
หรือขาดการจูง ใจ (Impersonal or amotivated orientation) เป็ น ลักษณะที่ เกิ ด จากความวิต ก
กังวลเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถ การรับรูเ้ หตุผล ภายในตนเองจึงมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้
ถึงพฤติกรรมการมีอิสระในตนเอง (Ryan, Williams, Patrick, & Deci, 2009)
4. Basic psychological needs (BPN) เป็ นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงว่ามนุษย์ทุก
คนมีความต้องการพืน้ ฐานทางจิตวิทยา และมีความสัมพันธ์ต่อความรูส้ ึกในการรับรูไ้ ปถึง จิตวิทยา
โดยทฤษฎีนอี ้ ธิบายถึงแรงจูงใจภายในโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ การเพิ่มขึน้ ของการมีสขุ ภาวะที่
ดีและสิ่งที่ส่งผลต่อความรู ส้ ึก ที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจที่มี ต่อความต้องการขั้นพืน้ ฐานของ
ความต้องการเป็ นคนที่มีความสามารถและรูส้ กึ ถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ปรารถนาถึงผลของความสาเร็จ การรับรู ถ้ ึงความสามารถของบุคคลคือสิ่งที่จาเป็ นสาหรับบุคคล
เพื่อนาไปสูค่ วามท้าทาย การเรียนรู ้ และการพัฒนา
ความต้องการความมีอิสระในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลได้เริ่มต้นในการ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึ่งเป็ นความรูส้ ึก จากการส่งเสริมถึงความจาเป็ นสาหรับการจูงใจพฤติกรรมให้
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง และความต้องการในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืน คือความพึงพอใจเมื่อบุคคลมี
ความรูส้ ึกถึงการติดต่อกันด้วย ความใกล้ชิดกับคนอื่น และรูส้ กึ ถึงการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อม
ทางสังคม (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000 )
สภาพแวดล้อ มทางสัง คมจึ ง อาจมี ผ ลต่ อ การสนับ สนุ น หรือ ยับ ยั้ง ความ
ต้องการนัน้ ๆ และส่งผลกลับไปสู่การมีสขุ ภาวะที่ดี ระดับของความต้องการทางกระบวนการทาง
จิตวิทยานัน้ ความพึงพอใจเป็ นแรงจูงใจที่แตกต่างของแต่ละบุคคลไปสู่การแสวงหาหรือถอนตัว
ออกจาก พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การทากิจกรรมทางกาย (Deci & Ryan, 2000, 2002) การได้รบั
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การเติม เต็ม จากความต้องการพืน้ ฐานทั้ง 3 ด้าน ถื อว่าเป็ นสิ่งที่มี ความจาเป็ นและเป็ นสิ่งที่มี
ประโยชน์มากที่สดุ ต่อการมีสขุ ภาวะที่ดีในกระบวนการทางจิตวิทยา
5. Goal content theory (GCT) เป็ นทฤษฎีท่แี สดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่
เด่นชัดจากเป้าหมายของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
แรงจูงใจ และพฤติกรรม ซึ่งความแตกต่างนัน้ เป็ นเหตุผลในการแสวงหาเป้าหมายจากสิ่งที่เกิดขึน้
จากเหตุผ ล ของการจูง ใจจากภายในและภายนอก โดยมี แก่ น ตามสมมติฐ านของทฤษฎี ก าร
กาหนดด้วยตนเอง มีขอบเขตในการศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจที่ ม่งุ เน้นถึงเหตุผลที่ส่งผล
ต่อการเพิ่ม ขึน้ ของพฤติกรรม เนือ้ หาของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเกิดความมุ่งมั่น ที่ มี
เป้าหมาย ทัง้ 2 ลักษณะ จึงเป็ นสิ่งที่มีความแตกต่างจากความพึงพอใจต่อความต้องการพืน้ ฐาน
และการมีสมั พันธ์กบั การมีสขุ ภาวะที่ดี (Ryan, Williams, Patrick, & Deci, 2009) การมีเป้าหมาย
แรงจูงใจภายใน คือ คาที่นิยามไว้เกี่ยวกับการได้รบั จากผลของรางวัล และการได้รบั การเติมเต็ม
ผ่านความพึงพอใจในความต้องการทัง้ 3 ปั จจัยจากกระบวนการทางจิตวิทยา เช่น เป้าหมายจาก
การมีส่วนร่วมในการพัฒ นาที่เพิ่มขึน้ จากความสนใจหรือแรงบันดาลใจจากตัวบุคคล รวมไปถึง
การได้รบั การสนับสนุนจากความสัมพันธ์ทางสังคม การมีส่วนร่วมในสังคม และการเจริญเติบโต
ของตัวบุคคลในทางตรงกันข้ามนัน้ การมีเป้าหมายที่มาจากการจูงใจจากภายนอกนัน้ อาจสัมพันธ์
กับการมีช่อื เสียง การได้รบั การยอมรับ รวมไปถึงความพึงพอใจจากลักษณะที่ปรากฏให้เห็น ได้จาก
ภายนอก
จากข้อ ความข้า งต้ น กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า ทฤษฎี ก ารก าหนดด้ ว ยตนเอง ( Selfdetermination) มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีมีอย่างมากมาย มนุษย์มกั ถูกจูง
ใจให้กระทาหรือมีพฤติกรรมเพื่อตอบสนองพฤติกรรมทางกาย เช่น การทานอาหาร การหาที่อยู่
อาศัย หรือความต้องการขัน้ สูงกว่า เช่น การต้องการความสาเร็จ ต้องคาชมอานาจ และรวมไปถึง
พฤติกรรมที่เกิดขึน้ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แรงจูงใจจึงเกิดจากทัง้ ปั จจัยภายนอกและภายใน
ซึ่งแรงจูงใจภายในเป็ นสิ่ งที่ส ะท้อนความเป็ นตัวตน แนวคิด บุคลิกภาพ และศักยภาพของตัว
บุคคล ซึ่งผ่านออกมาจากการกระทาหรือพฤติกรรมต่างๆในการวิจัยครัง้ นีใ้ ช้แนวคิดทฤษฎีการ
กาหนดด้วยตนเอง (Self-determination) ในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
3.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
การศึก ษาครัง้ นี ้เป็ น การศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้เครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ ผูว้ ิจยั จึงได้สืบค้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมในรูปแบบต่างๆ และ
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แรงจูงใจภายในซึ่งจากพบงานวิจยั ที่ทาการศึกษาทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเองกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์พ บการศึ ก ษาของ Manchiraju และ Sadachar (2561)ที่ ได้ท าการศึก ษาเรื่อ ง ความ
หลงใหลและทฤษฎีการกาหนดตนเองที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเสพติดเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จากผลการวิจยั พบว่า ความหลงใหลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการเป็ นอิสระ
และความต้ อ งการสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อ่ื น แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ความต้ อ งการรับ รู ้ถึ ง
ความสามารถ ความหมกหมุ่นมีความสัมพันธ์ทางลบกับความต้องการเป็ นอิสระ ความต้องการ
สัม พันธ์กับ ผูอ้ ่ืน และความต้องการรับรู ถ้ ึงความสามารถ และจากผลการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเสพติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ความต้องการรับรูค้ วามสามารถและความ
ต้องสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืนมีความสัมพันธ์ทางลบกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ และยังศึกษา พบว่า ความ
ต้องการมีความสามารถ ความต้องการเป็ นอิสระกาหนดได้ดว้ ยตนเองและความต้องการสัมพันธ์
กับ ผู้อ่ื น สามารถร่ว มท านายพฤติ ก รรมการเสพติ ด เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ได้ในระดับ สูง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Brichacek Neil และ Murray ที่ได้ศึกษาทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเอง
ผ่านความต้องการทางจิตใจ 3 ประการ พบว่า ความต้องการทัง้ 3 ด้านสามารถร่วมทานายความ
พึงพอใจในภาพลักษณ์ผ่าน Facebook และการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจอื่นๆ พบว่า การรับรูค้ วาม
เพลิดเพลินของแต่ละบุคคลในการใช้ Mobile Learning มีแรงขับจากเคลื่อนแรงจูงใจภายในและมี
ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน (Lin, Chang, Lee, and Hung, 2006) ถัดมาคืองานวิจยั
ของสุพาทินี เพ็งเจริญ (2560) พบว่า แรงจูงใจต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต แรงจูงใจภายใน
ด้านการได้รบั การยกย่องสามารถทานายทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการออนไลน์ได้ แล ะ
งานวิจัยถัดมาของประเวทย์ ประเวสไพสนธิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้บริการสื่อเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์และพฤติกรรมการทางานของคนวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์โดยรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์อยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ดา้ นความต้องการใฝ่ สมั ฤทธิ์และด้านความต้องการใฝ่ สมาคม
อยู่ในระดับมากที่สดุ และรองลงมาคือ ด้านความต้องการใฝ่ อานาจอยู่ในระดับมาก และจากการ
สื บ ค้น งานวิ จัย ก่ อ นหน้า พบงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การใช้เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะตามแนวคิดทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเอง (Selfdetermination Theory) ของแรงจูงใจภายในดังต่อไปนี ้
แรงจู ง ใจภายในด้า นแรก คื อ แรงจู ง ใจภายในด้า นความเป็ น อิ ส ระในการ
แสดงออกของพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับ ความต้องการมีอิสระกาหนดได้ดว้ ยตนเอง (need
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for autonomy) คือ ความต้องการของบุคคลที่กระตุน้ ให้รูส้ ึกถึงการจัดการในเรื่องของตนเองได้
เป็ นอย่างดี หรือสามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ตนเองได้ โดยเป็ นอิสระจากการควบคุม
จากสิ่ งเร้าอื่นๆ ซึ่งแรงจูงใจในด้านนีม้ ี นิยามคือ การแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และการ
กระทาที่ม่งุ เน้นให้ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน์ เป็ นที่ยอมรับมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
กลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ ๆ ชื่นชอบหรือให้ความสนใจบนพืน้ ที่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่ง
จากการสืบค้นพบงานวิจัยดังต่อไปนี ้ งานวิจั ยของศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) พบว่ากลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายมีระดับการรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่
ในระดับมากโดยการรับรู ป้ ระโยชน์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการใช้เครือขายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01 การรับรู ้
ความง่ายในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสั งคม
ออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 ถัดมาผลการวิจัยของจิตนา ตันสุวรรณนนท์ (2552)
พบว่า การควบคุม ตน การรู เ้ ท่ าทัน สื่ อ และการตระหนัก ถึ ง ผลกระทบของสื่ อ มี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่ อด้วยปั ญ ญาอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
งานวิจยั ของภานุวฒ
ั น์ กองราช (2554) พบว่าการรับรูถ้ ึงความเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหลงใหลผิดปกติในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และ
การติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และการแสดงออกถึง
ตัวตนของผูใ้ ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู ถ้ ึงความเสี่ยงในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนงานของชานนท์ ศิริธร (2555) ที่ได้ศึกษาการเปิ ดรับ สื่อและการ
ยอมรับนวัตกรรมของผูบ้ ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย ผลการศึก ษาพบว่าเจเนอเรชั่น
วายมีการเปิ ดรับสื่อโดยภาพรวมมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 และมี
ความถี่และระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อมากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เช่นกัน นอกจากนี ้ ผลการศึกษา
ครัง้ นีย้ ังชีใ้ ห้ว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารมากกว่าเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ในด้านของสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากการยอมรับสื่อและเทคโนโลยีแล้ว ปัจจัยถัดมาที่สง่ ผล
ต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านความเป็ นอิสระใน
การแสดงออกคือ การควบคุมตนเอง ซึ่งมีการผูศ้ ึกษาจากนักวิ จยั หลายท่านโดยมีผลจากการวิจัย
ดัง ต่ อ ไปนี ้ วัน วิ ส า สรีระศาสตร์ (2554)ได้ท าการศึ ก ษาเรื่อ งการศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุด้า น
สถานการณ์ทางสังคมและการมีภมู ิคมุ้ กันทางจิตที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิ งระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยผลการศึกษาคือการควบคุม
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ตนมีอานาจร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยสูงทัง้ กลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อยได้แก่พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรูแ้ ละการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย เช่นเดียวกับการศึกษาของจิตนา ตันสุวรรณนนท์ (2552) ที่ได้ศกึ ษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปั ญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
การควบคุม ตนเป็ น ปั จ จัย ส่วนบุค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์สูง สุด กับ พฤติ กรรมการบริโภคสื่ อด้ว ย
ปั ญญาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการควบคุมตนเป็ นตัวทานายที่มีอิทธิพลในการ
ทานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาสูงเป็ นอันดับสอง
แรงจูงใจภายในด้านถัดมา คือ แรงจูง ใจภายในด้านความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืนเป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน
(need for relatedness) ตามแนวคิดทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเอง คือ ความต้องการของบุคคลที่
กระตุน้ ความรู ส้ ึกถึงความเป็ นเจ้าของและความเป็ นส่ว นหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งในแต่ละบุคคลมีความ
ต้องการในส่วนนีแ้ ตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั บุคคลซึ่งแรงจูงใจในด้านนีม้ ีนิยามคือการแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ และการกระทาที่มุ่งเน้นให้ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน์ เป็ นที่
ยอมรับมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ ๆ ชื่นชอบหรือให้ความสนใจบนพืน้ ที่
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งแรงจู.ใจด้านนนีม้ ีอิทธิพลมาจากการคล้อยตามและการเลียนแบบ
ของกลุ่มเพื่อนและกลุ่มบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงโดยให้ตัวบุคคลมีความเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) ได้ศกึ ษาการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมี นัยส าคัญ ที่ 0.01 ถัดมาคือผลการศึกษาของภานุวัฒ น์ กองราช (2554)
พบว่า อิทธิพลทางสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหลงใหลจน
ผิ ดปกติในการใช้เครือขายสังคมออนไลน์และการติ ดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู ถ้ ึงความเสี่ยงในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ถัดมาคือการศึกษาของณัฐกาญจน์ กอมณี (2559)พบว่าการได้รบั ตัวแบบจาก
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.01 อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ม เพื่ อ นมี ค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
และการได้รบั ตัวแบบจากครอบครัวและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 จิต
นา ตันสุวรรณนนท์ (2552) พบว่าอิทธิพลของกลุม่ เพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
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บริโภคสื่ อด้วยปั ญ ญาอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01และเป็ นตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
ทานายการบริโภคสื่อด้วยปั ญ ญาของนักศึกษาได้รอ้ ยละ 40 สอดคล้องกับ วิไลลักษณ์ ทองคา
บรรจง (2554) พบว่าพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ได้รบั อิทธิพลทางลบโดยตรงจากอิทธิพลของ
เพื่อนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 เช่นเดียวกับงานวิจัยของดวง
กมล ทรัพ ย์พิ ท ยากร (2547) ได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้อิ น เทอร์เน็ ต พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ
พฤติกรรมตัวอย่างที่ดีจากเพื่อนน้อยจะมี พ ฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็ นโทษมากกว่า
นักศึกษาที่ได้รบั พฤติกรรมตัวอย่างจากเพื่อนที่ดี รวมไปถึงงานวิจยั ของ ปราณี จ้อยรอด (2552) ที่
ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ พบว่าการรับตัวแบบจากกลุ่มเพื่อนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ และงานวิจยั ของอุมา
วัลย์ จันทะแก้ว (2547) พบว่า การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของเพื่อนในเรื่องเนือ้ หาทางเพศผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการเกิดรับเนือ้ หาทางเพศ
และแรงจูงใจภายในด้านสุดท้ายคือ แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถ
และความสนใจซึ่งมีความสอดคล้องกับ ความต้องการมีความสามารถ (need for competence)
คือ เป็ นความต้องการที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ในด้านความรู แ้ ละทักษะ ที่กระตุน้ ให้
บุค คลมี ค วามต้อ งการสร้างและพัฒ นาและแสดงความสามารถของตนเองซึ่ง โดยนิ ย ามของ
แรงจูงใจภายในด้านนีค้ ือการแสดงความคิด อารมณ์ และการกระทาที่ม่งุ เน้นให้ตนเองได้แสดง
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความสนใจของตนเองที่ได้จากการเรียนรู ้ ฝึ กฝนหรือการมี
ประสบการณ์ตามความสนใจให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูบ้ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องคือ
การแสดงออกถึงการรับรู ถ้ ึงศักยภาพและแก่นแห่งตน ความสามารถในการทางาน ความสนใจ
และความถนัด พบว่า มีการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี.้ ประเวทย์ ประเวสไพสนธิ์ (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง “การใช้บริการสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และ
พฤติ ก รรมการท างานของคนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” มี ผ ลการศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้อ ง
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี พ ฤติกรรมการ
ทางานในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการทางานใน
ระดับ มากที่ สุด ในด้า นความสามารถในการปฏิ บัติ ง านและความสามารถในพฤติ ก รรมเชิ ง
สร้า งสรรค์ต ามล าดั บ และผู้ต อบแบบสอบถามมี พ ฤติ ก รรมการท างานในระดับ มากในด้า น
ความสามารถในการสรรหาและรักษา การศึกษาถัดมาของ เยาวลักษณ์ เตียวิลยั (2561) พบว่า
ผูเ้ ข้าร่วมที่ได้คะแนนพฤติกรรมในการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสังคมออนไลน์ของผูอ้ ่ืนน้อย มี
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ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งมาจากการประเมินแก่นแห่งตนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าของ ศุภ
สมุทร ดิณห์ (2016) พบว่า การประเมินแก่นแห่งตนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมน่าพึงปราถนา
จากงานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่าตัวแปรที่นามาศึกษาสามารถสะท้อนออกมาได้ 3
ลัก ษณะของแรงจูง ใจภายใน คื อ แรงจูง ใจภายในด้า นความต้อ งการเป็ น อิ ส ระในการแสดง
พฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการ
รับรูค้ วามสามารถและความสนใจ โดยทัง้ 3 ลักษณะบุคคลจะกระทาหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ
ออกมาไม่ว่าจะเป็ นการกระทาที่บุคคลแสดงออกด้วยตัวบุคคลเอง หรือการกระทาที่บุคคลแสดง
ร่วมหรือเลียนแบบกลุ่มเพื่อนและบุคคลอ้างอิง บุคคลจะเลือกแสดงออกพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อยู่กบั สิ่งกระตุน้ หรือแรงจูงใจภายในของบุคคลนัน้ ๆ
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจาวันของเราจากการสารวจพบว่ากลุ่มคนที่
ใช้ม ากที่ สุด คื อ กลุ่ม เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ซึ่ง เป็ น กลุ่ม คนที่ อ ยู่ในวัย ผู้ใหญ่ ต อนต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook เป็ นพืน้ ที่เปิ ดกว้างและมีความอิสระในการ
แสดงออกได้อย่างเต็มที่และลักษณะของวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้นที่มักจะทาพฤติกรรมต่างๆตามความ
เชื่อและแรงจูงใจภายในจึงทาให้มีโอกาสจะได้รบั ผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์หาก
ขาดวิจารณญาณ ทัง้ นีจ้ ากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อ ย่างมี วิจ ารณญาณไม่ ว่าจะเป็ นการควบคุม ตนเองและอารมณ์ การยอมรับสื่อและ
เทคโนโลยี จริยธรรม การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่มีช่ือเสียง การรับรูถ้ ึงศักยภาพแห่งตน
ความถนัดในด้านความสนใจ และด้านวิชาชีพซึ่งปัจจัยเหล่าเกิดจากแรงจูงใจภายในของึตวั บุคคล
เองซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคลในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่มกั จะเลือกและตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองดังนั้นผู้วิจัยจึ งนาทฤษฎี การกาหนดด้วตนเอง (Self-determination) มาเป็ นฐานใน
การศึกษาครัง้ นี ้
แรงจูงใจภายในด้านความ
ต้องการเป็ นอิสระในการ
กรรม
แรงจูแสดงพฤติ
งใจภายในด้
านความ
ต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
แรงจูงใจภายในด้านการรับรู ้
ความสามารถและความสนใจ

พฤติกรรมการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
5.สมมติฐานการวิจัย
1.แรงจูง ใจภายในด้า นความต้อ งการอิ ส ระในการแสดงพฤติ ก รรมมี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
2. แรงจู ง ใจภายในด้า นความต้อ งการความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น ความมี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
3. แรงจูงใจภายในด้านรับรู ค้ วามสามารถและความสนใจมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
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4. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืนและแรงจูงใจภายในด้านรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ
สามารถทานายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ของกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย มีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การกาหนดประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นีค้ ือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ที่มีเกิดในปี พ.ศ. 2526 – 2537
หรือ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25 – 36 ปี ในปี พ .ศ. 2562 ที่ มี บัญ ชี รายชื่ อ การใช้ง านในเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นีค้ ือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
ที่มีเกิดในปี พ.ศ. 2526 - 2537หรือมีอายุระหว่าง 25 – 36 ปี ในปี พ.ศ. 2562 ที่มีบญ
ั ชีรายชื่อการใช้
งานในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะ
เป็ น (Probability Sampling) ทั้ง นี ้ใช้วิ ธี ก าหนดขนาดของกลุ่ม ตั ว อย่ า งโดยไม่ ท ราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนคานวณจากสูตรการคานวณของ Cocharn (นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2543 อ้างอิง
จาก Cocharm, 1953) ในการสุ่มตัวอย่าง .05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน แต่ทงั้ นีเ้ พื่อป้องกัน
การสูญ หายหรือความไม่ สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจัยจึง จะเก็บ
แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
2.การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วยแบบวัดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
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แบบสอบถามเพื่อถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ เวลาที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook) ต่อวัน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็ นอิสระในการแสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่นื บนสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนัดของฉันบนสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉัน
ลักษณะแบบวัด ในตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็ นอิสระในการแสดงออกบน
สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นแบบวัดพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลอย่างเป็ นอิสระทางความคิด
อารมณ์ และการกระทา ที่มีต่อการรับรูค้ วามง่าย ความเป็ นประโยชน์ ความเพลิดเพลิน หรือการ
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการแสดงออกถึงคุณค่า และความรูส้ ึกผิดชอบ
ชั่วดีท่ีมี ต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่ อยู่ภ ายใต้สิ่งเร้าหรือเงื่อนไขจากภายนอกตัว
บุคคล การเลือกแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของบุคคลอย่างเป็ น
อิสระทางความคิด อารมณ์ และการกระทา ที่มีต่อการรับรูค้ วามง่าย ความเป็ นประโยชน์ ความ
เพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการแสดงออกถึงคุณค่า
และความรูส้ กึ ผิดชอบชั่วดีท่มี ีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่ืน บนสื่อสังคมออนไลน์ คือ การแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ และการกระทาที่มุ่งเน้นให้ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน์ เป็ นที่
ยอมรับมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ ๆ ชื่นชอบหรือให้ความสนใจบนพืน้ ที่
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนัด ของฉันบนสื่อ
สัง คมออนไลน์ คื อ การแสดงความคิ ด อารมณ์ และการกระท าที่ มุ่ง เน้น ให้ต นเองได้แ สดง
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความสนใจของตนเองที่ได้จากการเรียนรู ้ ฝึ กฝนหรือการมี
ประสบการณ์ตามความสนใจให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูบ้ นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉัน คือ พฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในลักษณะของกระบวนการคิด
วิเคราะห์และไตร่ต รองอย่างมี เหตุมี ผลด้วยความรู ข้ ้อมูลเชิ ง วิช าการและข้อมูลเชิ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเลือกเผยแพร่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ข้อความ รู ปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมความสนใจต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
เข้าใจและคานึงถึงประโยชน์คณ
ุ ค่าที่แท้จริงไม่ทาให้ตนเองและผูอ้ ่นื เดือดร้อน
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วิธีการให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวกการให้คะแนนมีเกณฑ์ดังนี ้ คือ จริง
ที่สดุ ให้ 6 คะแนน จริงให้ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงให้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงให้ 3 คะแนน ไม่จริง
ให้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม
การหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ตั ว แปร แบบสอบถามความเป็ น อิ ส ระในการ
แสดงออก แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่ืน แบบสอบถามความสามารถและความถนัดของฉัน และการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉันก่อนการนาไปทดลองผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อคาถามจานวน 30 ข้อใน
แต่ละตอน เมื่อนาไปทดลองใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดดังกล่าวไป
ให้อาจารย์ท่ี ปรึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิอีก 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา (Content
validity) และตรวจสอบภาษาโดยผูว้ ิจัยเลือกข้อคาถามที่มี IOC ที่ไม่นอ้ ยกว่า .05 แล้วทาการ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อ ค าถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้วยการวิเคราะห์หาค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาคผลปรากฏว่ า แบบสอบถามความเป็ น อิ ส ระในการ
แสดงออก มีค่าความเชื่อมั่น .83 แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่ืน มีค่าความเชื่อมั่น .69 แบบสอบถาม
ความสามารถและความถนัดของฉัน มีค่าความเชื่อมั่น .65 และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ฉัน มีค่าความเชื่อมั่น .80
ตัวอย่างข้อคาถามตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็ นอิสระในการแสดงออก
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ ล้วประเมินว่าขณะที่ใช้งานเครือข่าย
ออนไลน์ เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้ เพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่ องที่ตรงกับ
ระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบในครบทุกข้อ
ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
ข้อความ

0. ฉันรูส้ กึ พึงพอใจเมื่อได้โพสต์ภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหวที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ื่นบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (+)
0.ฉันคิดว่าการเผยแพร่ภาพตนเองในอริยบทต่างๆ
เป็ นสิทธิของฉันถึงแม้วา่ คนอื่นอาจจะมองไม่
เหมาะสม (-)

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่จริง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
เลย
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ตัวอย่างข้อคาถามตอนที่ 3 แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่นื
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ ล้วประเมินว่าขณะที่ใช้งานเครือข่าย
ออนไลน์ เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้ เพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่ องที่ตรงกับ
ระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบในครบทุกข้อ
ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
ข้อความ

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่จริง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
เลย

0.ฉันคานึงถึงความรูส้ กึ ของเพื่อนก่อนที่ฉนั จะ
แลกเปลี่ยนคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่เี ป็ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขา (+)
0.ฉันไม่เห็นว่าการมีเพื่อนในเฟสบุ๊คจานวนมากจะ
เป็ นเรื่องสาคัญ (-)

ตัวอย่างข้อคาถามตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนัดของฉัน
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านพิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ ล้วประเมินว่าขณะที่ใช้งานเครือข่าย
ออนไลน์ เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้ เพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่ องที่ตรงกับ
ระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบในครบทุกข้อ
ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
ข้อความ

0.ฉันคิดว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นพืน้ ที่เผยแพร่
ผลงาน ความคิดเห็นให้บคุ คลอื่นรับรูถ้ ึง
ความสามารถและ ความสนใจของฉัน

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่จริง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
เลย
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0. ฉันหลีกเลี่ยงที่จะโพสต์ประเด็นต่างๆ เพราะไม่
อยากให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ความสามารถของฉัน
(-)

ตัวอย่างข้อคาถามตอนที่ 5 แบบสอบถามการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉัน
คาชี แ้ จง ขอให้ท่ านพิ จ ารณาข้อความต่อไปนี ้แล้วประเมิ น ว่าขณะที่ ใช้งานเครือ ข่าย
ออนไลน์ เช่น Facebook ว่าท่านปฎิบัติบ่อยครัง้ เพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่ องที่ตรงกับ
ระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ กรุณาตอบในครบทุกข้อ
ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
ข้อความ

จริงที่สดุ

จริง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่จริง ไม่จริง
จริง
ไม่จริง
เลย

0. ฉันคิดอย่างละเอียดรอบครอบก่อนที่จะแสดง
ความคิดเห็นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (+)
0. ฉันภูมิใจที่ได้เป็ นคนกลุ่มแรกๆ ทีได้โพสต์หรือแชร์
ข้อมูลต่างๆ ถึงแม้จะยังไม่ได้อา่ นข้อมูลนัน้ ก็ตาม (-)

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1.ก่อนการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์และได้รบั การ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.น าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้อ มูล ผ่ านทาง Facebook และบุ ค คลสามารถเข้ามา
กรอกแบบสอบถามโดยผ่ าน Goolgle Form เป็ น รายบุคคลกับ กลุ่ม เจเนอเรชั่น วายที่เป็ น กลุ่ม
ตัวอย่าง
3.ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู้วิ จั ย ได้ชี ้แ จงรายละเอี ย ดให้ ผู้เข้า ร่ว มทราบถึ ง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาและข้อความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลที่เป็ นจริงมาก
ที่สดุ
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4.ผูว้ ิจัยตรวจดูความเรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และคัดเลือกฉบับ ที่
สมบูรณ์เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ

4.การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีป้ ระมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี ้
1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูล
พืน้ ฐาน ของกลุ่ม ตัวอย่าง คะแนนพฤติ กรรมการใช้เครือสัง คมออนไลนอย่ างมี วิจ ารณญาณ
แรงจูงใจภายในด้านความอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน
และแรงจูงใจภายในด้านรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ
2. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้สตู ร
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์แ บบเพี ย ร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
คะแนนพฤติกรรมการใช้เครือสังคมออนไลนอย่างมีวิจารณญาณ แรงจูงใจภายในด้านความอิสระ
ในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านรับรู ้
ความสามารถและความสนใจ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ1-3
3. ศึกษาความสามารถในการทานายพฤติกรรมการใช้เครือสังคมออนไลนอย่างมี
วิจ ารณญาณ แรงจูงใจภายในด้านความอิส ระในการแสดงพฤติ ก รรม แรงจูงใจภายในด้า น
ความสัม พันธ์กับผู้อ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านรับรู ค้ วามสามารถและความสนใจโดยใช้สถิติ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพ หุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิ ธี Enter เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานข้อ 4
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย : ศึกษาบนพืน้ ฐานทฤษฎีการกาหนดตนเอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องความสัมพัน ธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ
กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มเจอเนอเรชั่นวายได้ และศึกษา
ความสามารถในการทานายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการ
ความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรู ค้ วามสามารถและความสนใจ ในกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย
สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ย
SD
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Min
แทน คะแนนต่าสุด
Max
แทน คะแนนสูงสุด
r
แทน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
𝑅2
แทน ค่าอานาจในการทานาย
a
แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
b
แทน ค่าสัมประสิทธิถดถอยของตัวทานายซึ่งทานายในรูปคะแนนดิบ
β
แทน สัม ประสิ ท ธิ ถ ดถอยของตั ว ท านายซึ่ ง ท านายในรู ป คะแนน
มาตรฐาน
SE
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิถดถอย
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ น (Probability) ของสถิติท่ใี ช้ทดสอบ
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ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจัยได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างและตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
การนาเสนอข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยคุณลักษณะทั่วไปของกลุม่
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยคุณลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่ม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 50.00) เท่ากับ เพศชาย (ร้อยละ 50.00)
ช่วงอายุของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย คือ 25 – 29 ปี (ร้อยละ 50.00) เท่ากับ อายุ 30 – 36 ปี (ร้อยละ
50.00) กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)เฉลี่ย 5 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน
มี การใช้เวลาในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ยสูงกว่าจากการส ารวจของสานักงานพัฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560)การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 3 ชั่วโมง 42 นาที
ต่อวัน
ตาราง 1ค่าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปรที่ศึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดง
พฤติกรรม
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ

M
4.95

SD
.32

Min
3.87

Max
5.73

3.35
4.08
4.99

.34
.41
.42

2.13
2.63
3.80

4.27
5.60
5.73

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระ
ในการแสดงพฤติ ก รรม (M = 4.98, SD = .32) และมี แ รงจู ง ใจภายในด้ า นความต้ อ งการ
ความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน (M = 3.335, SD = .34) และแรงจูงใจภายในด้านการรับรู ค้ วามสามารถ
และคววามสนใจ (M = 4.08, SD = .41) และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมอออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ (M = 4.99, SD = .42)
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สมหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระใน
การแสดงพฤติกรรม (X1) ตัวแปรแรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื (X2) และ
ตัวแปรแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ (X3) กับตัวแปรพฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (Y)ในกลุม่ เจอเนอเรชั่นวายได้
ตัวแปร
X1
X2
X3
Y

M
4.95
3.35
4.08
4.99

SD
.31
.34
.41
.42

X1

X2
-.028

X3
.427”
.367”

Y
.338”
-.333”
-.173”

** p > .01, * p>.05
1.) สัญลักษณ์ในตาราง: 3. ตัวแปรทุกตัวมีคะแนนตัง้ แต่ 6 คือ จริงที่สดุ 5 คือ จริง 4 คือ ค่อนข้างจริง 3 คือ
ค่อนข้างไม่จริง 2 คือ ไม่จริง 1 คือ ไม่จริงเลย

จากการตาราง 3 เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานการวิจยั พบว่า
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 แต่ แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัม พันธ์กับผู้อ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรู ้
ความสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์ทางลบ กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
มีวิจารณญาณมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งสนันสนุนสมมติฐานที่ 1
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นอกจากนีใ้ นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจัยได้ใช้วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการท านาย
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ น
อิส ระในการแสดงพฤติ ก รรม แรงจูง ใจภายในด้า นความต้อ งการความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น และ
แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ ในกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ระหว่างตัวแปรทานายกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ตัวทานาย

b

แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดง
.607
พฤติกรรม
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
-.264
แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ
-.294
R = .52 𝑅 2 = .28 F = 50.06 (p = .000) SE = .36 adj = .27

β

SE

p

.455

.065

.000

-.214
-.289

.058
.053

.000
.000

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 3 พบว่ า แรงจูง ใจภายในด้า นความต้อ งการเป็ น อิ ส ระในการแสดง
พฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการ
รับ รู ค้ วามสามารถและความสนใจ สามารถร่วมกัน ท านายพฤติ ก รรมการใช้เครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์อย่ างมี วิจ ารณญาณ ได้อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .001โดยมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พ หุคูณ เท่ากับ .28 แสดงว่าตัวแปรทัง ้ หมดสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้รอ้ ยละ 28 และมีความคลาดเคลื่อนในการทานาย
เท่ากับ .36 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 2
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในกลุม่ เจเนอ
เรชั่น วาย มี วัถ ตุป ระสงค์ดังนี ้ 1.) เพื่ อศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่างแรงจูง ใจภายในด้านความ
ต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน
และแรงจูงใจภายในด้านการรับ รู ค้ วามสามารถและความสนใจ กับ พฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมี วิจ ารณญาณในกลุ่ม เจอเนอเรชั่น วายได้ 2.) เพื่ อศึก ษาความสามารถในการ
ทานายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี วิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความ
ต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน
และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ ในกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
กลุ่มตัวอย่างวิจัยในครัง้ นีค้ ือ กลุ่ม เจเนอเรชั่นวายวาย ที่มีเกิดในปี พ .ศ. 2526 – 2537
หรือ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25 – 36 ปี ในปี พ .ศ. 2562 ที่ มี บัญ ชี รายชื่ อ การใช้ง านในเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) จานวน 384 คน ก่อนเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ และได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย ศรีนคริทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC-G-072/2562X ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้ทาหนังสือ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผูว้ ิจัยได้เก็บข้อมูลเพิ่มจากกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 5 เพื่อป้องกันอัตราการสูญหายหรือทดแทนฉบับที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อดาเนินการเก็บ
เรียบร้อบแล้ว ผูว้ ิจัยจึงพิจารณาคัดเลื อกแบบสอบถามเหลือจานวน 400 ฉบับ เพื่อดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แก่ แบบสอบถามจานวน 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามเพื่อถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่
อายุ เพศ เวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ต่อวัน ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็ นอิสระ
ในการแสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่ืน บนสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถและความถนัด ของฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ และตอนที่
5 แบบสอบถามการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉัน
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ความตรงเชิ ง เนื ้อ หาที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ ค าถามกับ วัถ ตุ
ประสงค์ท่ีตอ้ งการวัด (IOC) มีค่าระหว่าง 0.50 - 1.00 และความเที่ยงตรงโดยมีผลของค่าสัมประ
สิทธิแอลฟาครอนบาค พบว่า แบบสอบถามความเป็ นอิสระในการแสดงออก มีค่าความเชื่อมั่น
.83 แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่ืน มีค่าความเชื่อมั่น .69 แบบสอบถามความสามารถและความถนัด
ของฉัน มีค่าความเชื่อมั่น .65 และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉัน มีค่าความเชื่อมั่น .80
ในการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ผู้วิ จั ย ใช้ส ถิ ติ ส หสัม พั น ธ์แ บบเพี ย ร์สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ อวิเคราะห์ห าค่าสั ม ประสหสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Enter เพื่อศึกษาความสามารถในการทานายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของตัวแปรที่ศกึ ษา
สรุปผลการวิจัย
1. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย นัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1
2.แรงจูง ใจภายในด้านความต้องความสัม พันธ์กับผู้อ่ืน มี ค วามสัม พัน ธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2
3. แรงจูงใจภายในด้านการรับรู ค้ วามสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย มีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 3
4. ความสามารถในการทานายพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
จากแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความ
ต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ ใน
กลุม่ เจเนอเรชั่นวาย มีนนั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานในการวิจยั มีดงั นี ้
1.แรงจูงใจภายในด้านความต้องการอิสระในการแสดงพฤติกรรมมีความสัม พันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
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2. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ความมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
3. แรงจูงใจภายในด้านรับรูค้ วามสามารถและความสนใจมีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
4. แรงจูงใจภายในด้านความต้องการอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายใน
ด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืนและแรงจูงใจภายในด้านรับรู ค้ วามสามารถและความ
สนใจสามารถทานายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้
สมมติฐานที่ 1
แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม กับพฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเมื่อคานวณ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงกับ
พฤติ ก รรมเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์อ ย่ างมี วิ จ ารณญาณ เจเนอเรชั่น วาย โดยใช้สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณซึ่งสนันสนุนสมมติฐานที่ 1 ในระดับนัยสาคัญทาง
สถิติท่ี .01 โดยแรงจูงใจภายในด้านนีม้ ีความสอดคล้องกับ ความต้องการมีอิสระกาหนดได้ดว้ ย
ตนเอง (need for autonomy) คือ ความต้องการของบุคคลที่กระตุน้ ให้รูส้ ึกถึงการจัดการในเรื่อง
ของตนเองได้เป็ นอย่างดี หรือสามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ตนเองได้ โดยเป็ นอิสระจาก
การควบคุมจากสิ่งเร้าอื่นๆ ซึ่งแรงจูงใจในด้านนีม้ ีการให้นิยามไว้ คือการแสดงออกของบุคคลอย่าง
เป็ นอิส ระทางความคิด อารมณ์ และการกระทา ที่มี ต่อการรับรู ค้ วามง่าย ความเป็ นประโยชน์
ความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการแสดงออกถึง
คุณค่า และความรูส้ ึกผิดชอบชั่วดีท่ีมีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับผลของการ
วิจยั ต่างประเทศที่ได้ศกึ ษาความหลงใหลมีผลกับการเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และมี
ทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการกาหนดตนเองเป็ นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของจิตใจ
ที่ม่ี ความรู ส้ ึกสัม พันธ์กับ ความต้องการความมี อิสระในตนเอง ซึ่งการที่บุคคลได้เริ่ม ต้น ในการ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึ่งเป็ นความรูส้ ึกจากการส่งเสริมถึงความจาเป็ นสาหรับการจูงใจพฤติกรรมให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาก่อนหน้า ผ่านทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเองซึ่งศึกษาผ่าน
ความต้องการ 3 ประการ พบว่า ความหลงใหลและความหมกมุ่นมีความสัมพันธ์ดา้ นลบกับความ
ต้องการเป็ นอิสระในการแสดงออก(Manchiraju และ Sadachar, 2561) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อ
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บุคคลมีการใช้หรือความคิดที่ยึดติดกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากจนเกินไปจะส่งผลให้
ความเป็ นอิสระในการแสดงออกของบุคคลน้อยลงและขาดความคิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบจน
ทาให้การคานึงถึงความผิดชอบชั่วดีและเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของบุคคลน้อยลง การควบคุมตนเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายในด้านความเป็ นอิสระใน
การแสดงออกเช่นกันเนื่องจากถ้าบุคคลมีการคิดคานึงถึงผลของการกระทา คานึงถึงความรู ผ้ ิด
ชอบชั่วดียอมส่งผลให้บุคคลมีแสดงออกในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้อง
กับการให้ความหมายของแรงจูงใจในด้านนี ้ โดยมีงานวิจยั ของจิตนา ตันสุวรรณนนท์ ปิ่ นกนก วงศ์
ปิ่ นเพ็ชร์ และชัญ ญา ลีศ้ ัตรู พ่าย (2552) ได้สนับสนุนว่าการควบคุมตนเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์สงู สุดกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปั ญญา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05 และ
พบว่า การควบคุม ตน การรู เ้ ท่ าทัน สื่ อ และการตระหนักถึ งผลกระทบของสื่ อมี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปั ญญา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05 จากผลการวิจัย
และงานวิจัยก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณนัน้ มี
ผลมาจากการที่ บุค คลมี อิ ส ระทางด้านความคิด อารมณ์แ ละการกระทาแต่ ยัง คงตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบของการแสดงออกของการกระทาต่างๆบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานที่ 2
แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเมื่อคานวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน กับพฤติกรรมเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจเนอเรชั่นวาย โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่ า แรงจู ง ใจภายในด้า นความต้อ ง
ความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น มี ค วามสัม พัน ธ์ท างลบ กับ พฤติ ก รรมเครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ ซึ่งไม่สนันสนุนสมมติฐานที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01โดยแรงจูงภายในด้าน
ความต้องการสัม พันธ์กับ ผู้อ่ืน มี ความสัม พันธ์ค วามต้องการความสัม พันธ์กับ ผู้อ่ืน (need for
relatedness) ตามแนวคิดทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเอง คือ ความต้องการของบุคคลที่กระตุ้น
ความรูส้ ึกถึงความเป็ นเจ้าของและความเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งในแต่ละบุคคลมีความต้องการ
ในส่วนนีแ้ ตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั บุคคลซึ่ง คือ การแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และการกระทา
ที่มุ่งเน้นให้ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของทางสังคมออนไลน์ เป็ นที่ยอมรับมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่ม
เพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ ๆ ชื่นชอบหรือให้ความสนใจบนพืน้ ที่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจาก
ทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเองในส่วนของ Basic psychological needs (BPN) ซึ่ง
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เป็ นทฤษฎีท่อี ธิบายถึงว่ามนุษย์ทกุ คนมีความต้องการพืน้ ฐานทางจิตวิทยา และมีความสัมพันธ์ต่อ
ความรูส้ กึ ในการรับรูไ้ ปถึงจิตวิทยาซึ่งมีส่วนที่อธิบายว่า มนุษย์มีความต้องการในการมีปฏิสมั พันธ์
กับผูอ้ ่ืน คือความพึงพอใจเมื่อบุคคลมีความรูส้ ึกถึงการติ ดต่อกันด้วย ความใกล้ชิดกับคนอื่น และ
รู ส้ ึกถึงการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมทางสังคม (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000 )
สอดคล้องกับงานวิจัยคือเมื่อบุคคลมีความต้องการหรือความพึงพอใจในการสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน ให้
ความสาคัญกับการมีปฎิสมั พันธ์อันดีกับกลุ่มเพื่อนหรือสังคมอาจจะทาให้ละเลยการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างรอบคอบเนื่องจากกลัวกระทบกระเทือนความสัมพันธ์อันดีกบั กลุ่มเพื่อนหรือ
สังคมของบุคคลนัน้ ๆ และมีงานวิจยั สนับสนุนผลการวิจยั นีน้ ีค้ ือ การศึกษาของภานุวฒ
ั น์ กองราช
(2554) พบว่า อิทธิพ ลทางสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
หลงใหลจนผิ ด ปกติ ในการใช้เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์แ ละการติ ด การใช้ง านเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี .05 ซึ่งได้นิยามถึงอิทธิพ ลทางสังคม คือ การที่บุคคลเกิด
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระทาเพื่อให้บุคคลอื่นๆในสังคม
ยอมรับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในครัง้ นี ้ แต่ทั้งนีง้ านวิจัยก่อนหน้ามักจะนิยามความหมายของ
อิท ธิพ ลของกลุ่ม เพื่ อนไปในทิศทางที่กลุ่ม เพื่ อนมี พ ฤติกรรมในการเป็ น แบบอย่างที่ดี อาทิเช่ น
งานวิจัยของดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รบั พฤติกรรมตัวอย่างที่ดีจากเพื่อนน้อยจะมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็ น
โทษมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รบั พฤติกรรมตัวอย่างจากเพื่อนที่ดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05
เช่ นเดียวกับงานวิจัยของจิ ตนา ตันสุวรรณนนท์ ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่ นเพ็ช ร์ และชัญ ญา ลี ศ้ ัตรู พ่าย
(2552) พบว่าอิทธิ พ ลของกลุ่ม เพื่ อนมี ความสัม พันธ์ทางบวกกับ พฤติ กรรมการบริโภคสื่อด้วย
ปั ญญาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับวิไลลักษณ์ ทองคาบรรจง (2554)
ที่พบว่า อิทธิพ ลจากกลุ่ม เพื่อนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่า งเหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมติดการสนทนาออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญ ที่ .01 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของบุคคลนัน้ มีอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและสังคมส่งผลต่อการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมและคิดพิจารณาอย่างรอบครอบของบุคคลเนื่องจาก
บุคคลให้ความสาคัญกับเพื่อนและบุคคลที่ตนชื่นชอบมากก ถ้าบุคคลอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือมีบคุ คล
ที่ตนเองชื่น ชอบที่ มี การแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จ ะส่งผลให้ตัวบุค คลเองมี การแสดงออกที่
เหมาะสมเช่นกัน
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สมมติฐานที่ 3
แรงจูงใจภายในด้านการรับรู ค้ วามสามารถและความสนใจ กับพฤติกรรมเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณเจนอเรชั่นวาย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเมื่อคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ภายในด้า นความต้อ งการเป็ น อิ ส ระในการแสดงพฤติ ก รรม แรงจูง ใจภายในด้า นความต้อ ง
ความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น และแรงจูง ใจภายในด้า นการรับ รู ค้ วามสามารถและความสนใจ กับ
พฤติ ก รรมเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์อ ย่ างมี วิ จ ารณญาณ เจเนอเรชั่น วาย โดยใช้สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจูงใจ
ภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์ทางลบ กับพฤติกรรมเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณซึ่งไม่สนันสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01
โดยแรงจูงใจภายในด้านนี แ้ รงจูงใจภายในด้านความเป็ นอิสระในการแสดงออกของพฤติกรรมมี
ความสอดคล้องกับความต้องการมีอิสระกาหนดได้ดว้ ยตนเอง (need for autonomy) คือ ความ
ต้องการของบุคคลที่กระตุน้ ให้รูส้ ึกถึงการจัดการในเรื่องของตนเองได้เป็ นอย่างดี หรือสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ตนเองได้ โดยเป็ นอิสระจากการควบคุมจากสิ่งเร้าอื่นๆ แรงจูงใจใน
ด้า นนี ้มี นิ ย าม คื อ การแสดงความคิ ด อารมณ์ และการกระท าที่ มุ่ ง เน้ น ให้ต นเองได้แ สดง
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความสนใจของตนเองที่ได้จากการเรียนรู ้ ฝึ กฝนหรือการมี
ประสบการณ์ตามความสนใจให้ผูอ้ ่ืนได้รบั รูบ้ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีงานวิจัยสนับสนุน
ผลของการวิจัย ในครั้ง นี ้คื อ การศึก ษาของเยาวลัก ษณ์ เตี ย วิลัย (2561) พบว่า ผู้ท่ี ไ ด้ค ะแนน
พฤติกรรมในการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสังคมออนไลน์ของผูอ้ ่ืนน้อยมีผลมาจากการมีความ
เชื่อมั่นในความรู ้ ความสามารถของตนเองสูง และมีงานวิจัยพบว่า แรงจูงใจภายในด้านความ
ต้องการแสดงความสามารถมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Clark และ
Moloney,2559) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อบุคคลรับรู แ้ ละต้องการแสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเองจะส่งผลให้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ม ากจนแสดงออกถึงความสนใจหรือความถนัดมาก
จนขาดการคิดอย่างพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่งึ จะส่งผลให้ขาด
วิจารณญาณในการใช้งานไปได้ รวมไปถึงเมื่อบุคคลมีความมั่นใจในความรูค้ วามสามารถของตน
มากก็ ส่ง ผลให้ก ารคิ ด ค านึ ง ถึ ง คุณ ค่ าที่ แท้จ ริง การรู ผ้ ิ ด ชอบชั่ วดี และการไม่ ท าให้ผู้อ่ื น เดื อ ด
เนื่องจากบุคคลนัน้ มุ่งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาที่การแสดงถึงความรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง
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นอกจากนีใ้ นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจัยได้ใช้วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการท านาย
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ น
อิส ระในการแสดงพฤติ ก รรม แรงจูง ใจภายในด้า นความต้อ งการความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น และ
แรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ ในกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย
สมมติฐานที่ 4
ศึ ก ษาความสามารถในการท านายพฤติ ก รรมเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณจากแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจ
ภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถ
และความสนใจ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์
กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจภายในด้านการรับรูค้ วามสามารถและความสนใจ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.001โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .28 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้รอ้ ยละ 28 และมีความ
คลาดเคลื่อนในการทานายเท่ากับ .36 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 4
ผลการวิเคราะห์ส ะท้อนให้เห็ นว่า ทฤษฎีการกาหนดตนเอง (Self-determination)
Deci และ Ryan (1985) เป็ นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงแรงจูงใจภายในของมนุษย์ซ่ึงเป็ นส่วนสาคัญใน
การขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทาต่างๆ โดยมาจากพืน้ ฐานทางจิตใจ 3 ประการ คือ
1. ความต้องการมีความสามารถ (Need for Competence) 2. ความต้องการมีอิสระกาหนดได้
ด้ว ยตนเอง (Need for autonomy) และ 3. ความต้อ งการความสัม พั น ธ์กั บ ผู้อ่ื น (Need for
Relatedness) โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างประเทศที่ศกึ ษาพบว่า ความต้องการมีความสามารถ
ความต้องการเป็ นอิส ระกาหนดได้ด้วยตนเองและความต้องการสัม พันธ์กับ ผู้อ่ืน สามารถร่วม
ทานายพฤติกรรมการเสพติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ในระดับสูง (Manchiraju และ Sadachar,
2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brichacek Neil และ Murray ที่ได้ศึกษาทฤษฎีการกาหนด
ด้วยตนเองผ่านความต้องการทางจิตใจ 3 ประการ พบว่า ความต้องการทั้ง 3 ด้านสามารถร่วม
ทานายความพึงพอใจในภาพลัก ษณ์ผ่ าน Facebook ซึ่ง สะท้อนให้เห็น ว่าแรงจูงใจหรือความ
ต้องการภายในสามารถคาดการณ์การเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้ เมื่ออภิปรายในรายด้านพบว่า แรงจูงภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระในการ
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แสดงออก อย่างเป็ นอิสระทางความคิด อารมณ์ และการกระทา ที่มีต่อการรับรู ค้ วามง่าย ความ
เป็ นประโยชน์ ความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเลือกการ
แสดงออกถึงคุณ ค่า และความรู ส้ ึกผิดชอบชั่วดีท่ีมีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่อยู่
ภายใต้สิ่ งเร้าหรือเงื่อนไขจากภายนอกตัวบุคคล การเลือกแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็ น
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ส่ ว นใหญ่ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ พบว่า งานวิจยั ของจิตนา ตันสุวรรณนนท์ (2552) การควบคุมตนเป็ นตัวทานายที่มี
อิทธิพลในการทานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปั ญญาสูง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .001 เช่น
เดียวงานวิจยั ของวันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) กับการควบคุมตนมีอานาจร่วมกันทานายพฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยสูง เช่นเดียวกับงานวิจัยของจิตนา ตันสุวรรณ
นนท์ (2552) พบว่ า การรู เ้ ท่ า ทั น สื่ อ และการควบคุม ตนเองเป็ น ตัว ท านายที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง กั บ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปั ญญา ที่ระดับ .001 จากที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า การที่
บุคคลมีการแสดงออกทัง้ ด้านความคิด อารมณ์และพฤติกรรมอย่างเป็ นอิสระแต่ยงั คงคานึงถึงคุณ
ค่าที่แท้จริง และการรู จ้ ักแยกแยะถูกผิดเป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มีวิจารณญาณ ลาดับถัดมา
คือ แรงจูง ใจภายในด้า นการรับ รู ค้ วามสามารถและความสนใจ หมายถึ ง การแสดงความคิ ด
อารมณ์ และการกระทาที่มุ่งเน้นให้ตนเองได้แสดงความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความ
สนใจของตนเองที่ได้จากการเรียนรู ้ ฝึ กฝนหรือการมีประสบการณ์ตามความสนใจให้ผูอ้ ่ืนได้รบั รู ้
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า จากงานวิจัยของ สุพาทินี เพ็งเจริญ (2560) ได้ศึกษาพบว่า
แรงจูงใจด้านการได้รบั การยกย่อง สามารถร่วมทานายทัศนคติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
กลุ่ม เจเนอเรชั่นวายได้ จะสะท้อนถึงการที่บุคคลที่มักแสดงความรู ้ความสามารถของตนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มักต้องการได้รบั การชมเชยหรือได้รบั การยกย่องจากสังคมซึ่งสามารถซึ่ง
สามารถคาดการณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตัวบุคคลนัน้ ว่ามีการคิดพิจารณามาอย่าง
รอบคอบเพียงใด และ และลาดับสุดท้าย คือ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการความสัมพันธ์กับ
ผูอ้ ่ืน หมายถึง การแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และการกระทาที่ม่งุ เน้นให้ตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ของทางสังคมออนไลน์ เป็ นที่ยอมรับมีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั กลุ่มเพื่อนและบุคคลที่คนนัน้ ๆ ชื่นชอบ
หรือให้ความสนใจบนพืน้ ที่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจากงานวิจยั ของณัฐกาญจน์ กอบมณี
(2559) พบว่า อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ม เพื่ อ น สามารถร่วมกัน ท านายพฤติ ก รรมการเปิ ดรับ สื่ อ สัง คม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เช่นเดียวกับ ผลการวิจัย
ของปราณี จ้อยรอด (2552) พบว่าการได้รบั ตัวแบบจากเพื่อน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรม
การรับสื่ออินเตอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และงานวิจัย
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ของ จิตนา ตันสุวรรณนนท์ (2552) ที่ได้ศึกษาพบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนสามารถร่วมทานาย
พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปั ญ ญาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของบุคคลสามารถคาดกาณ์ได้จากพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนและบุคคลที่เขาชื่นชอบ
เนื่องจากบุคคลนัน้ ให้ความสาคัญกับเพื่อนและบุคคลที่ตนชื่นชอบมากก ถ้าบุคคลอยู่ในกลุม่ เพื่อน
หรือมี บุคคลที่ตนเองชื่ นชอบที่มี การแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จะส่งผลให้ตัวบุคคลเองมี การ
แสดงออกที่เหมาะสมเช่นกัน
กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจภายในทัง้ 3 ด้าน ทัง้ แรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ น
อิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน และแรงจูงใจ
ภายในด้านการรับรู ค้ วามสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจเนอเรชั่นวาย โดยแรงจูงใจภายในด้านความต้องการเป็ นอิสระใน
การแสดงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจ
เนอเรชั่น วายทางบวก แต่ แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัม พัน ธ์กับผู้อ่ืน และแรงจูง ใจ
ภายในด้านการรับรู ค้ วามสามารถและความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจเนอเรชั่นวายทางลบ ซึ่งแรงจูงใจภายในด้านการแสดงออกของ
พฤติกรรมเป็ นความคิด อารมณ์ความรู ส้ ึกและการกระทาของบุคคลที่ยังคงไว้ซ่ึงการรู ถ้ ึงคุณค่า
และความรูผ้ ิดชอบชั่วดีท่ีมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่ในทาง
กลับกันพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจะน้อยลงเมื่อบุคคลคานึงถึง
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลที่ตนชื่นชอบ และเช่นเดียวกับการที่บุคคลนัน้ ต้องการแสดง
ความรู ้ ความสามารถของตน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากการศึกษาวิจัย พบว่า แรงจูงใจภายในทัง้ 3 ด้านไม่ว่าจะเป็ น แรงจูงใจภายในด้าน
ความต้องการเป็ นอิสระในการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจภายในด้านความต้องความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ื น และแรงจูง ใจภายในด้า นการรับ รู ้ค วามสามารถและความสนใจ สามารถร่ว มท านาย
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเจเนอเรชั่นวาย จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย เป็ นกลุ่มคนที่มีมกั จะกระทาสิ่งต่างๆ จากปัจจัยที่อยู่ภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก และ
ด้านแรงจูงใจภายในการแสดงออกด้านความต้องการเป็ นอิส ระในการแสดงออกพฤติกรรมมี
ความสัม พั น ธ์ท างบวกและมี ก ารท านายพฤติ ก รรมการใช้เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์อ ย่ า งมี
วิจารณญาณในตัวแปรที่สาคัญ สูงสุด สะท้อนเห็นได้ว่ากลุ่ม คนในเจเนอเรชั่น เป็ นกลุ่ม คนที่มี
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ความเป็ นตัวของตัวเอง มีบุคลิกภาพกล้าคิด กล้าทากล้าแสดงออก และเปิ ดรับการใช้เทคโนโลยี
ภาครัฐและเอกชนอาจจะนาเสนอการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ หนังสัน้ บทความ ซึ่งจะทาให้บุคคลนีไ้ ด้ตระหนักถึง ถึงคุณค่า และ
ความรูส้ กึ ผิดชอบชั่วดีท่มี ีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ ยตัวของบุคคลเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรพัฒนาโปรแกรมในการวิจยั โดยใช้แรงจูงใจภายในซึ่งความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ มาเป็ นตัวแปรจัดกระทา โดยมุ่งเน้นด้านความ
เป็ นอิส ระในการแสดงความสามารถในด้านบวก เพื่อส่งเสริม พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณแก่กลุม่ ตัวอย่าง
2. การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณเฉพาะในกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย ที่มีอายุระหว่าง 26-36 ปี ซึ่งจัดอยู่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
แต่ยงั มีกลุม่ ผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุม่ ช่วงวัยอื่นๆด้วย ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายของประชากรกลุ่มอื่น เช่น วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนปลาย วัย
ผูใ้ หญ่ ตอนกลางและวันผูส้ ูงอายุ หรือจะศึกษาในเจเนอเรชั่นอื่นๆก็ได้เช่นกั น ซึ่งจะทาให้ทราบ
ความต่อเนื่อง ถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณใน
แต่ละช่วงวัย
3. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณบน
พื ้น ฐานทฤษฎี ก ารก าหนดตนเอง (Self-determination) ในลัก ษณะของการศึ ก ษาระยะยาว
(Longitudinal study) ซึ่งอาจจะทาให้ทราบถึงแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สัง คมออนไลน์อย่ างมี วิจ ารณญาณของบุค คลได้อ ย่า งชัด เจนมากกว่าการศึก ษาในลัก ษณะ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ซึ่งความชัดเจนเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ าย
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณบนพืน้ ฐานทฤษฎีการกาหนดด้วยตนเองจะนาไปสู่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ไี ม่เหมาะสมได้ดีมากขึน้
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบ

1. อาจารย์ ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

3. อาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร. วีรพงษ์ พวงเล็ก
ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
คาชีแ้ จง จงเติมหรือทาเครื่องหมาย / ลงใน □ ที่ตรงกับความเป็ นจริงที่เกี่ยวข้องกับท่าน
เพศ ................... ชาย ................... หญิง
อายุ ................... ปี
เวลาที่ใช้ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ต่อวัน .........ชั่วโมง............. นาที
ตอนที่ 2 แบบสอบถามฉันกับความเป็ นอิสระในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
คาชีแ้ จง ให้ท่านโปรดอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วพิจารณาแต่ละข้อความต่อไปนี ้
ความจริงเกี่ยวกับนิสิตผูต้ อบมากน้อยเพียงใดในเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ว่า
ท่านปฏิบตั ิบ่อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่าน
มากที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ข้อความ
จริง
ที่สดุ
1.ฉันไม่ลงั เลที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามลงบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ถ้าฉันคิดว่ามันเป็ นประโยชน์
2. ฉันคานึงถึงผลเสียที่เกิดขึน้ เมื่อฉันเผยแพร่ต่อข้อความที่มี
เนือ้ หาสร้างความขัดแย้งในเครือข่ายสังคมออนไลน์
3. ฉันคิดว่าการเผยแพร่ภาพตนเองในอริยบทต่างๆเป็ นสิทธิของ
ฉันถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะมองไม่เหมาะสม
4. ฉันคิดว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ต้องคานึงถึงมารยาทในการอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่น
5.ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะต้องโพสต์ทกุ ความคิดเห็นที่เกิดขึน้ ลงบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะหากไม่เป็ นผลดีกบั ตัวเอง
6. ฉันรูส้ กึ พึงพอใจเมื่อได้โพสต์ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่ผอู้ ื่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
7. ฉันรูส้ กึ ดีท่มี ีเครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดขึน้ เพราะมันง่ายใน
การที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อนข้าง ค่อน ไม่จริง ไม่จริง
จริง
ข้างไม่
เลย
จริง
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ข้อความ
จริง
ที่สดุ
8. ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจ และพร้อมจะตอบโต้เมื่อผูอ้ ื่นแสดงความ
คิดเห็นที่ขดั แย้งกับฉันในเครือข่ายสังคมออนไลน์
9. แม้ฉนั จะรูส้ กึ เพลิดเพลินกับเรือ่ งราวบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แต่ก็ตอ้ งคอยเตือนตัวเองในการแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นต่างๆ
10. ฉันรูส้ กึ พึงพอใจในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
11. ฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของฉันได้เมื่อมีผอู้ ื่นมาแสดง
ความคิดเห็นด่าทอบุคคลที่ฉนั ชื่นชอบ
12. ฉันเผยแพร่ภาพของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้ขออนุญาติบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์
13.ฉันใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
เพราะเป็ นพืน้ ที่ท่งี ่ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ
14. ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่
ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์
15.ฉันแสดงข้อความตอบกลับทันที เมื่อมีบคุ คลอื่นมีความคิด
เห็นแตกต่างกับฉัน

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อนข้าง ค่อนข้า ไม่จริง ไม่จริง
จริง
งไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามฉันกับผูอ้ ่นื บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
คาชีแ้ จง ให้ท่านโปรดอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วพิจารณาแต่ละข้อความต่อไปนี ้
ความจริงเกี่ยวกับนิสิตผูต้ อบมากน้อยเพียงใดในเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ว่า
ท่านปฏิบตั ิบ่อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่าน
มากที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ข้อความ
จริง
ที่สดุ
16. ฉันคานึงถึงความรูส้ กึ ของเพื่อนก่อนที่ฉนั จะแลกเปลี่ยนคิดเห็น
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่เี ป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขา
17 ฉันคานึงถึงความรูส้ กึ ของเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมกลุ่มก่อน ที่
ฉันจะเผยแพร่ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
18. ฉันไม่เห็นว่าการมีเพื่อนในเฟสบุ๊คจานวนมากจะเป็ นเรื่องสาคัญ
19. ฉันคิดว่าการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มเพื่อนไม่ใช่
เรื่องแปลก
20. การกดไลค์หรือกดแชร์รูปภาพที่ถ่ายกับเพื่อนๆ สะท้อนถึงการมี
มิตรภาพที่ดี
21.ก่อนที่ฉนั จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ฉันจะสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมกลุ่มก่อน
22. ฉันกดเผยแพร่ต่อทันที เมื่อเป็ นการแสดงความคิดเห็นจากเพื่อน
สนิทหรือเพื่อนร่วมกลุ่มของฉัน ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
23. ฉันแสดงความคิดเห็นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้จะ
ไม่สอดคล้องกับความเห็นของเพื่อนคนอื่น
24. ฉันกดเข้าร่วมกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทนั ที เมื่อมีเพื่อน
สนิทหรือเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมในกลุ่มนัน้
25. ฉันเผยแพร่ต่อในเรื่องที่กลุ่มเพื่อนของฉันให้ความสนใจ ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้ว่าฉันจะไม่ได้สนใจเรื่องนัน้ ก็ตาม

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อนข้าง ค่อน
ไม่
จริง
ข้างไม่ จริง
จริง

ไม่
จริง
เลย
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ข้อความ
จริง
ที่สดุ
26. ฉันรูส้ กึ พอใจเมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นไปในทิศเดียวกันกับ
ฉันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะสะท้อนให้เห็นความเป็ นกลุ่ม
เดียวกัน
27. ฉันรูส้ กึ เศร้าใจเมื่อเพื่อนของฉันไม่กดไลท์หรือกดแสดง
ความรูส้ กึ อื่นๆ ในรูปภาพที่ฉนั เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
28.ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจเมื่อเพื่อนเผยแพร่ภาพถ่ายที่มีรูปของฉันอยูใ่ น
นัน้ เพราะฉันต้องการความเป็ นส่วนตัว
29.ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจ เมื่อผูอ้ ื่นแสดงความคิดเห็นในทางลบต่อบุคคล
ที่ฉนั ชื่นชอบ
30.ฉันไม่ได้รูส้ กึ ว่าตนเองจะต้องกดติดตามบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ
ในเครือข่ายออนไลน์

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อนข้าง ค่อน ไม่
จริง ข้างไม่ จริง
จริง

ไม่
จริง
เลย
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามฉันกับความสามารถและความถนัดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
คาชีแ้ จง ให้ท่านโปรดอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วพิจารณาแต่ละข้อความต่อไปนี ้
ความจริงเกี่ยวกับนิสิตผูต้ อบมากน้อยเพียงใดในเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ว่าท่าน
ปฏิบตั ิบ่อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่านมาก
ที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ข้อความ
จริง
ที่สดุ
31. ฉันคิดว่าการเปิ ดเผยอาชีพของตนในประวัติส่วนตัวบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์เป็ นเรื่องที่จาเป็ นเพราะคนจะได้รูว้ ่าฉันสนใจหรือ
เชี่ยวชาญในเรื่องใด
32. หากเป็ นเรื่องที่สนใจ ฉันคิดว่าตัวเองมีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
มากพอที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น
33. หากเป็ นเรื่องที่ถนัดหรืออยูใ่ นสายงานของฉัน ฉันพร้อมที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
34. ฉันคิดว่าพืน้ ที่สงั คมออนไลน์เปิ ดกว้างให้ฉนั ได้แสดงความรู ้
ความสามารถต่อผูอ้ ื่นได้รบั รู ้
35. ฉันคิดว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นพืน้ ที่เผยแพร่ผลงาน ความ
คิดเห็นให้บคุ คลอื่นรับรูถ้ ึงความสามารถและ ความสนใจของฉัน
36 ฉันแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อให้คนอื่นที่เข้ามาอ่านมองเห็นถึงความรู ้ ความสามารถฉัน
37. ฉันโพสต์ขอ้ ความหรือแชร์ภาพที่สอดคล้องกับความรู ้ ความ
สนใจของฉัน เพื่อที่จะบอกให้คนอื่นรูถ้ ึงความสามารถของฉันที่มตี ่อ
เรื่องนัน้
38. ฉันหลีกเลี่ยงที่จะโพสต์ประเด็นต่างๆ เพราะไม่อยากให้ใครมา
วิพากษ์วจิ ารณ์ความสามารถของฉัน
39. ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
40. ฉันมีการโพสต์ภาพหรือข้อคิดเห็นเพิ่มมากขึน้ หากพบว่าที่ผ่าน
มา มีคนมากดไลค์หรือกดแชร์ขอ้ มูลที่ฉนั โพสต์ลงไป

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อน ค่อน
ไม่จริง
ข้าง ข้างไม่
จริง
จริง

ไม่จริง
เลย
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ข้อความ
จริง
ที่สดุ
41. ฉันรูส้ กึ พึงพอใจเมื่อบุคคลอืน่ ชื่นชมต่อการแสดงความคิดเห็น
ของฉันในเรื่องที่ถนัดหรือสนใจ
42. ฉันรูส้ กึ ดีท่กี ารแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
หรือความถนัดของฉันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ื่น
43. ฉันรูส้ กึ โกรธเมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นดูถกู ต่อเรื่องที่ฉนั
ถนัดหรือมีความรูม้ ากพอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
44.ฉันรูส้ กึ ประทับใจที่บคุ คลอื่นเผยแพร่ความคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ของฉันส่งต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
45.ฉันรูส้ กึ แย่หากมีคนมาเห็นแย้งกับความคิดของฉันบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพราะเท่ากับว่ามาดูถกู ความรูข้ องฉัน

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อน ค่อน
ไม่จริง
ข้าง ข้างไม่
จริง
จริง

ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 5
คาชีแ้ จง ให้ท่านโปรดอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วพิจารณาแต่ละข้อความต่อไปนี ้
ความจริงเกี่ยวกับนิสิตผูต้ อบมากน้อยเพียงใดในเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ว่าท่าน
ปฏิบตั ิบ่อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับการปฎิบตั ิพฤติกรรมของท่านมาก
ที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ขอ้ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ข้อความ
จริง
ที่สดุ
46. ฉันคิดอย่างละเอียดรอบครอบก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
47. ฉันไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบครอบก่อนที่จะกดแชร์ขอ้ ความ
ต่างๆจากผูอ้ ื่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์
48. ฉันภูมิใจที่ได้เป็ นคนกลุ่มแรกๆ ทีได้โพสต์หรือแชร์ขอ้ มูล
ต่างๆ ถึงแม้จะยังไม่ได้อ่านข้อมูลนัน้ ก็ตาม
49. ฉันคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเผย แพร่
ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวของผูอ้ ื่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์
50. ฉันคิดอย่างถี่ถว้ นก่อนที่จะเข้าร่วมกลุ่มในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
51. ฉันไม่สนว่าผูอ้ ื่นจะคิดอย่างไรกับข้อความที่ฉนั แสดงความ
คิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
52. ฉันไม่ได้คานึงถึงความปลอดภัยในการเผยแพร่ขอ้ มูล
ส่วนตัวของฉันในเครือข่ายสังคมออนไลน์
53. ฉันหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ
ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในเครือข่ายสังคมออนไลน์
54. ฉันเลือกเผยแพร่ขอ้ ความต่อจากแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือในเครือข่ายสังคมออนไลน์
55. ฉันโพสต์ด่าทอบุคคลต่างๆ ที่ทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
56. ฉันไม่คานึงถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่ตนเองได้แชร์ขอ้ มูล
บางอย่างที่ไม่เหมาะสม

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อน ค่อน ไม่ ไม่จริงเลย
ข้าง ข้างไม่ จริง
จริง จริง

80
ข้อความ
จริง
ที่สดุ
57. ฉันเผยแพร่ภาพของผูอ้ ื่นโดยไม่ขออนุญาตในเครือข่าย
สังคมออนไลน์
58. ฉันเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยตัง้ ค่าเป็ นสาธารณะบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
59. ฉันตอบรับคาชักชวนจากเพื่อนที่รูจ้ กั กันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ
60. ฉันแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นกลางในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์

ระดับของพฤติกรรม/การปฎิบตั ิ
จริง ค่อน ค่อนข้ ไม่ ไม่จริงเลย
ข้าง างไม่ จริง
จริง จริง
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ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
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